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 Àquela Marinela que aos 15 anos 
seguindo seu instinto rabiscou as 

primeiras palavras do que se tornou hoje um 
livro, o meu primeiro livro.
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Prefácio
Qual é, afinal, o papel da mulher, 

o dever dessa quase entidade, ainda 
mais numa sociedade tradicional e 
com muitas marcas do passado? É ter 
filhos, formar família, se submeter ao 
esposo? Ou seria, então, o exato oposto 
e questionar todas as imposições de 
outrora?

É nesse ponto de questionamento 
que Misselo está, depois de pensar 
que sua vidinha estava toda no prumo, 
arranjada no amor e no trabalho. 
Acontece que reencontrar um grande 
amor do passado, aquela paixão 
arrebatadora que mudou tudo um dia 
é também dar de cara com as mais 
profundas questões existenciais. 



Num relacionamento estável e 
previsível com o gentil Luka, a jovem 
arquiteta tem agora que decidir se engata 
nas expectativas traçadas pra ela ou dá 
cordas para o avassalador sentimento 
que descobre ao reencontrar Kizua, eu 
amor adolescente, anos depois e no 
auge do seu empoderamento.

A internet é agora a vedete da vida 
moderna e ela se depara com milhões de 
possibilidades profissionais e amorosas 
vinda da rede. Assim como muitas 
mulheres dessa geração, ter opções 
também é ter dilema, e ela nos lembra 
que para além das emoções primárias, 
temos um cérebro processando 
consequências de cada escolha.

Afinal, é justo ficar a vida 
toda num casamento tradicional 
sem experimentar os altos e baixos 
constantes da paixão desmedida? Mas 



seria igualmente justo abandonar um 
marido fiel e amoroso para se jogar 
numa aventura inconsequente?

Se você já sentiu o frio no 
estômago que Misselo agora sente, 
prepare-se para se emocionar com a 
protagonista de Misselo - um coração 
ambivalente, ao mesmo tempo que 
conhece mais profundamente a Angola 
de Marinela Paula, essa autora estreante 
que promete na literatura.

Fabiana Bertotti
Escritora e Jornalista





Prólogo





Hoje é sexta feira. Estou tão 
cansada do trabalho que tive 

essa semana quanto eu estou feliz em 
chegar em casa e saber que vou poder 
descansar.

A insegurança e o medo que se 
instalaram por causa do coronavírus 
transformaram a minha Luanda, a minha 
Kianda1, num lugar triste. Eu saio de 
casa por volta das seis e trinta, e nos 
últimos meses não avistei uma única 
criança vestida de bata branca indo para 
a escola, nenhum estudante cansado de 
caminhar em direção à paragem de táxis 
na zona do Mundo Verde2 dirigindo-
se a universidade. Apesar de o tráfego 
parecer o mesmo, Luanda já não é mais 
a mesma e preciso admitir que sinto falta 
do pequeno engarrafamento das sete 
horas perto das escolas.

1.  Forma carinhosa de referi-se à Luanda.
2.  Mundo verde: bairro da cidade de Luanda.
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Eu sei que não devia estar a 
reclamar, porque sou privilegiada, tenho 
um plano de saúde, não estou no grupo 
de risco e o meu trabalho permite-
me manter a distância física de outras 
pessoas. Mas hoje, só por hoje, que se 
dane o privilégio, o que eu quero mesmo 
é reclamar.

Já não aguento mais usar máscara 
em todos os lugares e não ver o sorriso 
das pessoas. Sem contar com o esfrega-
esfrega do álcool em gel nas mãos toda 
vez que se entra num lugar público.

Mas ainda bem que é sexta-feira 
e por dois dias vou poder esquecer as 
malambas3 da vida, acentuadas pela 
semana intensa de trabalho e a actual 
situação do país, vou enfim descansar. 

Estou feliz porque tenho uma boa 
notícia para partilhar com o meu marido, 
e outra que apesar de ser boa não tenho 

3.  Palavra em Kimbundo que significa problemas, vicissitudes 
da vida.
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certeza que ele aprecie tanto quanto 
eu. Vou saboreá-la sozinha e pelo que 
percebi da sua mensagem, ele também 
tem uma novidade para contar, uma que 
vale uma garrafa de champanhe; não quis 
adiantar detalhes, sendo assim terei que 
esperar, mas confesso que daria um rim 
para que fosse a mais esperada vacina 
do momento.

Abri a grande porta de madeira 
que dá acesso a nossa casa, percorri-a 
com os olhos e felicitei-me mais uma vez 
pelo trabalho que fiz. Tenho orgulho dos 
projetos que realizei para alguns clientes, 
mas estar na casa que desenhei para mim 
e ver como ela é perfeita para nós é um 
deleite supremo. 

Fechei a porta atrás de mim e 
pousei a chave no móvel que fica na 
entrada. Sem hesitar, precipitei-me em 
descer do par de escarpins pretos que 
tinha usado o dia inteiro. Tocar no piso 
frio, deixar o meu pé acomodar-se a esse 
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conforto e observar o calor da planta dos 
meus pés aquecer o mosaico cinzento 
da sala, isso sim é um verdadeiro prazer. 
Suspirei liberando um pouco do cansaço.

De volta a rotina.
Sem largar a bolsa que trazia no 

colo nem despir o casaco e com o par de 
sapatos que havia acabado de descalçar 
na mão esquerda, caminhei em direção 
às escadas. Subi-as lentamente pensando 
na maravilhosa sensação de andar 
descalça pela casa, no equilíbrio e na 
estabilidade que tinha agora. Somente 
quem usa sabe o desconforto que é 
passar uma jornada laboral num par 
de saltos de seis centímetros de altura, 
tentando sem sucesso encontrar uma 
posição confortável para os joelhos, os 
tornozelos, as costas, para não falar dos 
dedos que ficam condenados àquele 
espaço exíguo durante horas a fio.
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“Mas por que é que nós mulheres 
infligimo-nos esses calvários em nome 
da beleza e da vaidade?” Perguntei para 
mim mesma sem esperar uma resposta.

Quando cheguei no topo das 
escadas, orientei-me a esquerda, abri a 
primeira porta do corredor e entrei no 
closet. Joguei os sapatos no chão e pensei 
“depois eu arrumo”, uma mentira que 
adoro dizer para mim mesma.

Num gesto quase instintivo, e sem 
esperar que acabasse de despir-me, abri 
a presilha do sutiã e respirei de alívio. A 
sensação de liberdade que atravessa o 
meu corpo é ainda maior comparada com 
a de tirar os escarpins desconfortáveis. 
Acho que posso arriscar e dizer que todas 
a mulheres gostam de chegar em casa e 
poder livrar-se dele, do opressor sutiã.

Ora, aí está mais uma prova de 
que nós mulheres gostamos, ou pelo 
menos fingimos que gostamos, de 
sofrer a troco da beleza. Por que cargas 
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d’água não admitimos de uma vez que 
preferimos usar um par de sapatos rasos 
e confortáveis ou de chinelos e de vestir 
algo confortável sem nos sentirmos 
sufocar no sutiã? Por que é que juntas 
não mandamos para o diabo que os 
carregue todos esses opressores, ou tudo 
que se lhes assemelhe?

Continuava com esse monólogo 
interno cheio de ideias revolucionárias 
quando, com desgosto, percebi a minha 
silhueta despida na frente do espelho. “E 
essa barriga saiu de onde?” Questionei 
revoltada.

Tenho o pseudoprivilégio de ter um 
corpo dito padrão. Um metro e sessenta 
e oito de altura, uns sessenta quilos, 
talvez agora tenha mais uns cinco, seios 
e glúteos proporcionais ao meu porte 
físico. Mas eu tenho que admitir que a 
minha maior frustração é encarar essa 
barriga. Na realidade apenas a pochete 
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debaixo do umbigo que marca nalgumas 
roupas justas.

Fico sempre com receio de que as 
pessoas perguntem cheias de entusiasmo 
se estou grávida. Até aí tudo bem, eu 
digo que não, que ainda não. O problema 
é ver o semblante delas mudar numa 
fracção de segundos passando de uma 
quase euforia a um desgosto, quase 
repugnância por saber que é apenas uma 
barriga de cheesecake ou de pizza.

Suspirei resignando em ter essa 
discussão comigo mesma mais uma vez. 
“Fim do monólogo Misselo”.

Vesti um par de leggings pretas, 
enfiei uma T-shirt vermelha dois tamanhos 
acima do meu e nem me dei o trabalho 
de dar-lhe um nó para parecer mais sexy. 
“Para quê?”

Apaguei as luzes, saí do closet e 
desci as escadas em direção à cozinha 
para ver o que teríamos  para o jantar. 
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Geralmente, o Luka chega mais tarde 
do que eu. Esse tempo entre a minha 
chegada e a dele é só meu. Ver televisão, 
regar as minhas plantas, ouvir música ou 
ler um bom livro, qualquer uma dessas 
actividades são a minha dose diária de 
amor-próprio e egoísta.
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Sexta-feira, 12 de Junho 
de 2020 

Quem sou eu, e quem
 são eles?



Abrir a porta, entrar no carro, ligar 
o motor, fechar a porta e ligar 

a rádio. É tão natural para mim quanto 
respirar. Já nem penso na sequência, é 
automático. 

Raramente ouço cem por cento 
do que está a ser dito na rádio, mas a 
impressão de estar sozinha é sempre 
menor quando ele está ligado. Além 
disso, gosto de imaginar as pessoas na 
estrada, dentro dos seus carros ouvindo 
a mesma coisa que eu, uma espécie de 
clube dos que saem de casa as seis e 
quarenta, e ouvem o “bom dia Luanda”. 
Concentrados ou não, todos fazemos os 
nossos respectivos trajetos ao som da 
mesma voz. 

“Você é a média das cinco pessoas 
com quem você mais convive”, disse o 
radialista no espaço citação do dia.

Ouço essa frase com tanta 
frequência que já não sei exactamente o 
que ela quer dizer. Sou um ser humano 
influenciável, isso todos nós somos. 



Mas será que essa frase quer dizer que 
não tenho ideias próprias? Que não sou 
original? Ou será que tudo que eu sou 
nada mais é do que uma junção das 
pessoas que me rodeiam?

Enquanto conduzia em direção 
ao escritório, pus-me a pensar no que o 
radialista havia dito, deixando assim de 
acompanhar o programa de rádio que 
passava àquela hora.

Sou uma pessoa de poucos amigos; 
não digo isso com orgulho. Quando as 
pessoas ouvem essa minha afirmação 
têm tendência a crer que sou arrogante, 
ou então que sou do tipo de pessoa que 
não gosta de fazer novas amizades e 
talvez seja conflituosa. Acredito que todo 
mundo gosta de ter amigos; gostamos de 
poder organizar um almoço de domingo 
e ter a casa cheia, mas cheia de pessoas 
que amamos e por quem temos um 
carinho muito grande. Ora bem, eu não 
sou essa pessoa, se eu organizasse uma 
festa de aniversario, noventa e nove por 
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cento das pessoas que viriam seriam 
parte da minha família.

Acaso seria eu o que a nossa 
sociedade chama de um ser humano 
antissocial? Acho que a menos que 
seja uma patologia ninguém devia 
ser definido assim. Gostamos de nos 
relacionar com outros seres humanos 
e ponto. Uns com mais pessoas, outros 
com menos. Eu certamente gostaria de 
me relacionar com mais gente, mas não 
tive esse privilégio na minha vida.

Quem seriam então as cinco 
pessoas cujas personalidades moldaram 
a minha?

Silvio Lukamba certamente estaria 
entre os primeiros. O homem da minha 
vida. Conhecemo-nos há treze anos, 
namoramos há doze primaveras, oito 
das quais estamos casados.

Às vezes fico com vergonha de 
assumir que sou casada e muito feliz 
no meu relacionamento. Com tantas 
relações à deriva, queixas e denúncias 
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sobre parceiras e parceiros abusivos, 
crimes passionais, pessoas assumindo e 
pregando a palavra do não casamento, 
do não relacionamento, sinto que fiz 
algo de errado. Mas não deveria cada 
um cuidar da sua vida?  Parece tolo, mas 
quando não me sinto à vontade para 
dizer em voz alta que nunca fui traída, 
que não tenho ciúmes do meu marido 
ou que ele é o meu melhor amigo, as 
pessoas julgam.

Silvio Lukamba é o meu melhor 
amigo e não é à toa que me casei com 
ele. Ele é um homem firme e decidido, 
cheio de convicções e muito trabalhador. 
Trabalho e conquistas são quase as suas 
palavras preferidas do dicionário depois 
de Basquetebol. Luka, como só eu o 
chamo, é extremamente carinhoso e 
prestativo, mas a razão pela qual me 
apaixonei por ele na altura é porque ele 
era e é engraçado, o clássico “ele me faz 
rir” que vemos nos filmes de Hollywood.
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Ao contrário de mim, ele é uma 
pessoa de várias amizades, tem um 
grupo de uma dezena de amigos de 
infância em Benguela. Quando viemos 
morar em Luanda, rapidamente fez 
novos amigos e é muito popular no 
banco onde trabalha. Uma vez por 
ano ele sai de férias com os amigos de 
infância para alguma província do país e 
diverte-se ao máximo.

Uma outra característica que não 
partilhamos é o nível de autoestima. 
Não é que eu seja cem por cento 
insegura, a verdade é que Luka é cento 
e dez por cento seguro. Ele adora cantar 
“I’m sexy and I know it” enquanto lava 
o carro sem camisa no quintal de casa. 
Ele faz de propósito que eu sei. Apesar 
de ser um verdadeiro pavão, raramente 
se comporta como tal fora do seu círculo 
de amigos. Pensando bem talvez ele 
não seja tão seguro assim. A verdade 
é, mesmo que quisesse, ninguém pode 
negar que ele é um homem atraente.
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Por trabalhar em um banco, 
ele tem a obrigação de estar sempre 
asseado. Asseado é o código no banco 
para dizer sexy e atraente. Porque existe 
sim um padrão de imagem e de beleza 
nesse tipo de instituição. Sempre dou 
graças a Deus por isso. Sou do tipo de 
esposa segura, que não tem que se 
preocupar com o que o marido vai vestir.

Tal como eu, ele tem a pele escura 
num tom de café torrado e esse é o 
único traço físico que compartilhamos. 
Ele tem um metro e oitenta e oito, e eu 
tenho um metro e setenta, adoro!  Ele é 
mais musculado, não perde uma sessão 
de treino em casa ou o campeonato 
de basquete do bairro. Eu tenho uma 
tendência genética à magreza apesar de 
não ter um corpo de manequim.

Nada disso importou quando os 
meus pais o conheceram enquanto meu 
namorado. Minha mãe foi a mais fácil 
de convencer, até porque conversamos 
bastante, ela é a minha melhor amiga. 
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Agora o meu pai, mais casmurro e 
preconceituoso nunca vi. Felizmente ele 
mudou bastante, ao ponto de que  hoje 
considera o Luka mais seu filho do que 
eu; pelo menos é essa a impressão que 
eu tenho; meu irmão diz que eu sou 
apenas ciumenta. Recuso-me a aceitar.

Por vir de uma família mais pobre 
que a minha, obviamente não tínhamos 
os mesmos hábitos e as mesmas crenças, 
não fomos moldados pelas mesmas 
experiências e esse foi por algum tempo 
um obstáculo para que o meu pai 
aceitasse o nosso relacionamento. Isso 
e uma pitada de ciúme paterno de quem 
só tem uma filha.

Tendo ficado órfão de pai 
aos dez anos, Luka assumiu várias 
responsabilidades para cuidar das irmãs 
muito cedo, pois a mãe trabalhava como 
enfermeira e para sustentá-los fazia 
vários turnos deixando-os às vezes sob 
o cuidado de vizinhas do bairro afinal: 
vizinho é família (é um adágio popular 
em Angola e diz-se no masculino).
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Essa é a raiz de um dos seus 
maiores defeitos. Ele acha que precisa 
salvar e ajudar todo mundo, a sua grande 
prioridade por muito tempo sempre 
foram as irmãs e a mãe. Hoje bem 
menos, mas já foi fonte de muita briga, 
elas o veneram e ele as superprotege, às 
vezes me pergunto se ele não daria mais 
carinho aos seus sobrinhos do que aos 
nossos filhos, se tivéssemos.

Raramente chora, tem uma 
grande dificuldade em falar dos seus 
sentimentos e isso já gerou muita 
frustração e desavença no nosso lar. Acho 
que o tempo ajudou-nos a encontrar um 
meio termo, mas vinda de uma família 
onde abordamos os sentimentos e 
emoções com naturalidade, um lugar 
onde a minha mãe é minha confidente 
e que falamos abertamente de tudo, foi 
difícil entender uma pessoa fora desse 
padrão.

A segunda pessoa influente no 
meu círculo de cinco é certamente a 
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minha mãe. Ela tem um carisma, uma 
paciência e um carinho imensurável. 
Dócil e graciosa são talvez as palavras 
que usaria para descrevê-la fisicamente. 
Como ela, tenho a voz fina e suave, o que 
já foi razão para bastante insegurança, 
afinal eu tinha a impressão de que 
ninguém me respeitava, mesmo quando 
eu estivesse a falar a sério. E já me vi 
em situações constrangedoras em que 
algum rapaz achou que eu estava a 
flertar ou tentando ser sexy, quando na 
realidade estava a ser educada usando 
meu tom de voz mais neutro possível. 
Apesar da idade, a minha mãe anda com 
mais graciosidade do que um cisne, ela 
é um mulherão.

Não sei por que ela estudou 
finanças e trabalha num banco. Na 
realidade, sempre esqueço disso, para 
mim ela sempre foi psicóloga. O colo 
dela é o mais macio e aconchegante de 
todos. Acima de tudo, ela sabe ler nos 
meus olhos quando algo não está bem. 
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– Mas agora a sério, como é 
que estás? – Perguntava ela depois de 
falarmos meia hora sobre a faculdade, 
os meus amigos, o estágio. Com isso, 
o que ela realmente queria saber era o 
que estava em meu coração e minhas 
emoções, como eu verdadeiramente me 
sentia.

Nessa altura, apesar dos meus 
dezassete anos eu já morava sozinha 
em Benguela por conta dos estudos. Os 
meus pais ficavam muito preocupados!

– Conheci um rapaz novo.
– Eu sabia! – Exclamou de alegria 

e com um ar de vitória. 
– Vive aqui perto e pode tirar 

o cavalinho da chuva, ele foi apenas 
prestativo. Ofereceu-se para ajudar-me 
a próxima vez que fosse às compras.

– Sei, sei. Filha eu já vi essa história 
vezes sem conta. Ou achas que o teu pai 
me pediu em casamento a primeira vez 
que nos vimos?

– Pára mamã! Sabes bem que eu 
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não quero estar num relacionamento 
agora.

– Se não for agora, quando? Viva 
a vida filha, os anos da faculdade são os 
melhores.

Ela sempre tem razão. Viver a vida 
é gostoso e o período da faculdade foi o 
melhor.

Foram a admiração e o carinho 
que tenho pela minha mãe que me 
aproximaram de Irina. Éramos como 
dedo e unha1. Na universidade, embora 
ela estivesse a cursar enfermagem e eu 
arquitetura dávamos sempre um jeito 
de almoçar juntas, estudar no mesmo 
horário ou sair aos finais de semana. 
Quase tudo que sei sobre Benguela 
aprendi com ela. As expressões 
linguísticas, as entonações das palavras, 
as gírias, os hábitos e costumes, aliás, 
ela conhecia os melhores lugares para 
tudo: para comprar sapatos, para comer 
frutos do mar, para fazer compras, sabia 
1.  Como unha e carne no Brasil
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de tudo. Ela é a alegria e diversão em 
pessoa.

Quando perdeu o pai aos sete 
anos, ela e o irmão Luka tiveram que 
consolar a mãe e cuidar das duas irmãs 
mais novas. Por causa da guerra, a mãe 
não via a própria família tinha anos, sua 
rede de apoio eram apenas as vizinhas e 
as amigas da igreja que frequentava. 

Nina como carinhosamente a 
chamamos, tal como o irmão, cresceu 
com o peso nos ombros de cuidar da 
mãe. Não que ela fosse frágil, pelo 
contrário, eles mesmos colocaram-se 
nessa posição. Enquanto Luka dava 
no duro para suprir as necessidades 
materiais, os fardos emocionais eram 
responsabilidade implícita dela. Se o 
excesso de zelo do meu marido para 
com a mãe muito me incomodou por 
algum tempo, eu entendia o cuidado 
superabundante da Irina  em relação 
a minha sogra. Eu teria feito o mesmo 
pela minha mãe. 
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É pena que as melhores pessoas 
no mundo são sempre ou quase 
sempre as que mais sofrem. Partiu-me 
o coração ver a minha amiga destruir-
se num casamento que não a fazia 
feliz. Se o divórcio foi um alívio para a 
família e amigos, para ela foi o começo 
de um período ainda mais difícil que 
o relacionamento abusivo. Foi ladeira 
abaixo. Quantas vezes não choramos 
juntas na sala da casa dela ou no meu 
closet, porque estava difícil?

O charlatão com quem se casou 
levou algum tempo a mostrar a sua real 
personalidade. Vivia várias vidas e em 
cada uma delas era um personagem 
diferente. Três relacionamentos, filhos 
em cada um deles e um castelo de 
mentiras sobre o trabalho. 

Irina é dessas pessoas com 
quem eu tenho receio de falar sobre 
relacionamentos, sobre o meu 
relacionamento feliz. Se por um lado, 
na maioria das vezes, evito o assunto 
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para não abrir feridas cicatrizadas, ou 
para não parecer arrogante, outras eu 
simplesmente evito porque ela criou 
uma espécie de amargura e cepticismo 
que não fazem bem nem a ela nem a 
mim que a ouço.

Acho que é uma fase. Espero 
que seja uma, porque de outra forma 
não sei quanto tempo mais aguentaria. 
Talvez todas as pessoas que passaram 
por alguma desilusão precisem desse 
período de ceticismo cicatrizante, a 
necessidade de fechar-se para curar-
se, de desacreditar para reacreditar um 
dia. Espero que essa descida ao fundo 
do poço tenha caminho de volta e que 
a luz no fundo do túnel reflita para 
ela o caminho de volta para uma vida 
emocional saudável.

“Eu sei que o Silvio é meu irmão, 
mas homem é homem. Não lhe deixes 
muito solto senão vai longe demais” diz 
ela sempre que o nome do ex-marido 
vem à tona ou que o assunto casamento 

39

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



está em destaque. Na realidade, 
qualquer desculpa serve para espalhar 
insegurança e distilar medo. 

Alguém um dia disse para mim 
que “a solidão é um sentimento que não 
gosta de estar sozinho”. Uma pessoa 
solitária quer sempre estar rodeada de 
pessoas como ela, e quanto mais melhor. 

Nunca entendi esse paradoxo 
até ver a sombra da solidão nos olhos 
castanhos da minha amiga. Às vezes a 
abraço forte sem razão aparente, na 
esperança de que algo no fundo do meu 
coração aqueça o seu e que ela volte a 
sorrir, mas nem tudo são flores nessa 
vida. Ela é minha amiga, e para que 
servem os amigos senão para apoiar em 
momentos como esse?

Essas são as peças mais importantes 
do meu círculo. Luka, a mamã e a Nina. 
No entanto nenhum deles me completa. 
Não que eu precise, mas nenhum deles 
supre todas as minhas necessidades, e 
essa é para mim a magia da amizade. 
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Não suporto a ideia de depositar 
sobre alguém todas as minhas ânsias 
e expectativas, acho injusto dar a uma 
única pessoa a responsabilidade de ser 
seu melhor amigo para sempre, como 
se todos os outros fossem menos bons 
naquilo que fazem, ser amigos.

Por isso sempre que posso, 
aproveito a oportunidade para alargar 
o círculo. E a primeira vez que senti a 
necessidade de fazê-lo foi depois de 
ter criado a minha empresa. Ninguém 
do “meu círculo” partilhava as mesmas 
aspirações de carreira que eu, e não os 
julgo por isso. Mas só entendemos a 
falta que algo nos faz quando o vazio é 
preenchido.

A minha mãe e Luka são ambos 
gerentes de banco. Quando o assunto é 
finanças, nada mais importa, o mundo 
em volta deles desaparece e eles entram 
num outro universo que eu desconheço. 
A Irina é enfermeira como a mãe dela, 
e juntas formam o clube da saúde. Meu 

41

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



pai tem amigos juristas e estão sempre 
a discutir alguma coisa sobre o trabalho. 
Nunca percebi o quão só me sentia para 
falar de carreira até ter duas mulheres 
trabalhando comigo dia e noite, criando, 
dando vida à projetos uns mais ousados 
que outros. 

Mara e Dina talvez sejam assim as 
duas peças que faltavam no meu puzzle. 
Elas representam a parte de mim que é 
criativa, profissional e ambiciosa. Elas 
me inspiram, me desafiam a ir mais 
longe, me acompanham nos caminhos 
incertos que traçamos na nossa carreira.

Não sou objectiva o suficiente 
para saber o quanto de cada uma dessas 
pessoas levo dentro de mim. Mas se isso 
for verdade, se eu for a média das cinco 
pessoas mais próximas a mim, então eu 
sou uma boa pessoa.

Eu sou uma mulher de garra, luto 
pelo que quero sem esperar favores, dócil 
e amável, divertida talvez nem tanto, 
mas alegre com certeza, inteligente e 
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ambiciosa. Ambiciosa, porque o que é a 
vida sem riscos, sem tentativas? 

Talvez sejam os ossos do ofício, 
mas para mim a vida é uma sequência 
de projetos. Prospecção, pesquisa, 
esboço, discussão, projeto, realização, 
correção, de volta ao projeto, projeto e 
mais projetos…

Desliguei o motor e a música parou. 
Abri a porta, saí do carro, fechei a porta. 
Olhei para o edifício na minha frente, a 
placa do quarto andar dizia “Universo 
MDM – Escritório de Arquitetas” e sorri. 
Sempre rimos desse trocadilho, “arqui-
tetas”. Peguei a maleta na porta de trás 
do carro e subi as escadas pensando em 
como seria a nossa vitrine com um par 
de tetas ao lado da palavra escritório. 

Nada melhor que uma boa notícia 
para melhorar o humor. Há dias que a 
vida corrente parece tão sem graça, 
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o trabalho não faz muito sentido, 
nenhuma comida parece apetitosa,  o 
sono parece ser mais forte que o meu 
corpo, meus dias parecem mais longos. 
Apesar de dias como esses serem 
comuns e aparentemente cíclicos , não 
é tensão pré-menstrual. 

Não precisamos associar tudo na 
vida das mulheres ao ciclo hormonal. 
Dessa forma como definiríamos o mau 
humor, o estresse ou ainda o desânimo 
dos homens? Não estou de TPM. 

Tive uma semana sem graça e 
ponto. 

Felizmente, sempre tem um “mas” 
para trazer a vida nos eixos. Hoje de 
manhã, recebemos as três um e-mail da 
Mujimbo TV. Lemo-lo quase ao mesmo 
tempo, pois temos o hábito de fazê-lo 
pela manhã assim que chegamos, antes 
de pôr a mão na massa; chegamos uma 
depois da outra, primeiro a Dina, depois 
a Mara e eu, como sempre, atrasada. 
Cada uma dirigiu-se ao seu escritório 
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sem perder muito tempo, afinal teríamos 
a pausa do café para pormos a fofoca 
em dia.

“Exmo. (a), Senhor, Senhora,
Temos o prazer de anunciar que 

a vossa proposta foi aceita. O concurso 
público chega assim ao seu termo, tendo 
a empresa Universo MDM Ltda. ganho. 

Na esperança de que a vossa 
empresa ainda tenha interesse no 
projeto, despedimo-nos com as mais 
cordiais saudações. 

PS: Queira por favor responder 
a este correio, confirmando o vosso 
engajamento no seguinte endereço: 
projetos@mujimbotv.com” 

Foi no espaço que chamamos de 
jango2 que nos encontramos. Eu li o texto 
e saí correndo do meu escritório, fui ver 
as minhas sócias, que aparentemente  já 
estavam sabendo da notícia. 

2.  Jango ou Zango em várias língua angolanas de origem banto 
designa um lugar de reuniões, de encontros e conversa.
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O nosso espaço, apesar de 
quadrado, demos-lhe uma forma oval. 
Decidimos de comum acordo que cada 
uma teria o seu próprio espaço, para 
receber clientes de forma individual, mas 
também por questão de privacidade e 
conforto. Três portas de vidro, solarium, 
luna e láctea eram os nomes que 
figuravam nas portas. Os nomes foram 
inspirados numa piada interna que 
tínhamos.

Eu ocupava o espaço solarium, 
aparentemente porque eu era o raio 
de sol do grupo, a bem disposta. Dina 
era a lunática, criativa demais para 
ser compreendida, luna era o seu 
esconderijo, quase laboratório. Mara 
era a mãe, acolhedora e boa ouvinte. 
Chamamos o seu cantinho de láctea 
como a via láctea, o espaço que alberga 
o nosso sol e lua, e tudo em torno deles, 
o nosso mundo. E também porque 
quando ela juntou-se a nós ainda 
amamentava. Mara Láctea, era assim 
que a chamávamos naquele tempo.
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O apartamento que arrendamos 
no Talatona e que nos servia de sede 
não tinha quartos, tinha um WC e uma 
cozinha pequena. Nós mesmas criamos 
as divisões, com estruturas de vidro fosco 
e côncavas, o que dava esse aspecto 
oval.  Na entrada tínhamos, face a face, 
a cozinha e o banheiro. Alguns passos 
na frente uma sala quase que oval dava 
para os escritórios. Chamamos esse 
espaço de jango porque geralmente é 
ali que tínhamos as nossas reuniões, 
nos encontrávamos para dar uma pausa 
no trabalho e tomar um café, ou mesmo 
jogar conversa fora, o que estava a 
tornar-se cada vez mais raro. 

De segunda a quinta tínhamos 
horários totalmente diferentes. Em 
função da demanda, trabalhávamos no 
espaço do cliente, visitávamos as obras 
em andamento, acompanhávamos a 
compra dos materiais e por aí vai. No 
entanto a sexta-feira foi por nós instituída 
para fazer o balanço semanal, pôr as 
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cartas na mesa. Nem sempre era uma 
reunião formal com números, papéis 
e gráficos. Quase sempre era apenas 
uma conversa para saber do andamento 
dos projetos, de novos clientes, da vida 
umas das outras.

Era a primeira vez que 
entregávamos uma candidatura a um 
concurso publico. Somos uma empresa 
pequena, apenas mulheres. Os nossos 
clientes eram frutos do boca à orelha3 
e de  muita prospeção. A ideia de 
tentarmos a nossa chance foi da Dina. 

– Vocês também receberam? 
Perguntei às minhas colegas que já 
estavam no jango. 

– Ya, estava aqui a comentar com 
a Mara. Respondeu Dina eufórica, quase 
não se podia conter. 

– O céu é o limite! Acrescentou 
Mara olhando para o alto onde havia um 
teto pleno de estrelas artificiais que deu 
muito trabalho para criar.
3.   Boca à boca no Brasil.
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– Nem consigo acreditar. Como é 
que conseguimos convencê-los? Havia 
tantas propostas boas!

– Com trabalho, filha! – Cortou 
Mara - Achas que eu venho aqui para 
quê?

– Esse tem de ser o nosso melhor 
trabalho. Já nos estou a imaginar 
criando outros projetos, para canais 
internacionais  e tudo.

– Pronto, lá vai ela! – Exclamou a 
Mara levando a mão à testa simulando a 
exasperação. 

Caímos as três na gargalhada. 
– Mas agora falando a sério, todas 

as mães já sabem4 que esse projeto é teu 
Misselo. – Pontuou finalmente a Mara. – 
Dina aquiesceu abanando a cabeça em 
sinal de acordo.

– Por que eu? Somos uma equipe. 
Esse contrato é muito grande e muito 
importante para realizar sozinha!  – 
Exprimi inquieta.

– Eu sabia que você diria isso. – 
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Constatou Dina olhando para Mara.
– Não vais trabalhar sozinha 

Misselo, não foi isso que eu quis dizer. 
– Ah! Não brinquem assim com as 

minhas emoções ! – Exclamei levando a 
mão ao peito com um suspiro de alívio.

– Tu podes dirigir o projeto, já que 
tens mais experiência em cenografia.

– Experiência! Retorqui hilária.
– Então não é o que dizes no teu 

curriculum? És uma impostora? Replicou 
mais uma vez a Dina trocando um olhar 
de cumplicidade com Mara.

– Vocês estão mesmo a gozar 
comigo, não é? Ninguém me respeita 
nesse escritório! Disse levando as costas 
da mão à testa dramatizando.

– Claro que tens experiência, é 
pouca, mas nós estamos aqui para isso. 
Vamos dar-te suporte. Mas és tu quem 
vai às reuniões com o patrão e comandar 
a equipe.

– Ah! Agora sim. Já entendi o vosso 
esquema, vocês ficam com a diversão e 
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eu como a parte chata, não é?
A conversa continuou por mais 

alguns minutos. Entre brincadeiras e 
acertos de detalhes técnicos passamos 
um bom momento comemorando e 
apreciando a vitória.

Eu conheci a Dina no ano em 
que fiz o intercâmbio na Universidade 
de Pretória. Partilhamos o dormitório 
durante o tempo que durou o ano lectivo. 
Ela estudava design em Moçambique 
e decidiu passar um ano fora “para 
inspirar-se”, segundo ela.

Vivemos bons momentos juntas. 
Aproveitávamos os finais de semana 
para conhecer outras cidades na África 
do sul, viajamos muito. Estudávamos 
juntas porque era mais fácil fazê-lo na 
nossa língua, em português, e porque 
tínhamos muito em comum. Tornamo-
nos muito próximas e guardamos o 
contacto depois do intercâmbio.

Depois de trabalhar um ano para 
um outro escritório decidi abrir a minha 
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própria empresa. Não hesitei um só 
instante em chamar a Dina para trabalhar 
comigo. Ela mostrou interesse pelo 
projeto e não se importou em deixar o 
seu país. Faz sete anos que trabalhamos 
juntas e nos completamos. Ela tem uma 
visão mais leve, mais criativa e futurista 
das coisas. Adora arriscar em ideias 
inovadoras; aliás, foi ideia dela nos 
candidatarmos para o concurso público 
da MTV.

A Mara eu conheci em Angola. 
Estudamos juntas nos dois primeiros 
anos da faculdade, depois disso eu 
fui à cidade de Pretória; ela decidiu 
especializar-se em planejamento urbano 
e estruturas habitacionais, e eu segui 
em arquitetura de interiores. Apesar 
das trajetórias diferentes que seguimos, 
mantivemos o contacto durante toda a 
nossa formação.

Foi mais difícil fazer a Mara 
embarcar na aventura. Ela já tinha criado 
uma família, tinha um filho pequeno 
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na época e largar a estabilidade de um 
emprego rumo ao desconhecido não lhe 
parecia viável.

Ela juntou-se a mim e a Dina 
dois anos depois, estávamos mesmo a 
precisar de alguém com a experiência 
dela, pois alguns dos nossos clientes 
eram particulares e não empresas, 
e tinham projetos específicos de 
construção que requeriam uma perícia 
em urbanização que nem eu nem a Dina 
tínhamos na época.

Foi então que passamos de 
Universo DM Limitada a Universo MDM 
Limitada. Arrendamos um espaço maior 
e desde então criamos um nome, uma 
marca, uma identidade na cidade de 
Luanda.

De volta ao solarium, fui então 
confirmar à MTV o nosso engajamento 
e dei início ao meu trabalho.

Surpreendentemente recebi a 
resposta em uma hora. Uma reunião 
de apresentação já havia sido agendada 
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para segunda-feira, em anexo enviaram 
uma lista com os nomes de todas as 
empresas que haveriam de colaborar no 
projeto e um documento explicativo. 

Percorri brevemente a lista de 
colaboradores a fim de saber se já 
conhecia alguns deles e me familiarizar 
com outros; sempre tive o costume 
de fazer uma pesquisa prévia sobre 
as pessoas com quem vou trabalhar. 
O nome da empresa, o tempo de 
existência, o portfólio de clientes, se 
essa for uma informação disponível, e 
procuro também alguns trabalhos que a 
equipe já realizou. 

Não foi pouco o meu espanto 
ao ver um nome em particular: Bessa 
Produções,  na coluna ao lado da 
sonoplastia. Acho que por alguns 
segundos o meu cérebro desconectou-
se. Bessa. Será que é o mesmo Bessa 
que eu estou  a pensar? Eu conheço 
alguém com esse nome. Alguém não, 
duas pessoas com esse sobrenome. 
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Kizua Bessa, quase disse “meu 
Kizua”... E o Miala, primo dele, éramos 
inseparáveis na época do ensino médio, 
lá para os meus dezesseis anos de idade, 
que tempos... 

Quase me deixei levar pelas 
minhas memórias... Sorte a minha 
que as minhas colegas não deixaram, 
estávamos tão entusiasmadas com a 
pesquisa preliminar que nem vi o passar 
das horas. Era meio-dia.

É tradição na Universo almoçarmos 
juntas na sexta ao meio dia. Tínhamos 
os nossos restaurantes preferidos e 
fazíamos uma espécie de rodízio de 
restaurante. A ideia obviamente foi 
da lunática. Segundo ela, enquanto 
visitávamos outros lugares, tínhamos 
tempo para esquecer o quão saborosa 
era a comida do primeiro e quando o 
tempo de lá voltar chegasse, seria o 
“manjar das deusas”.

– Vamos comer? Perguntou o 
rosto fininho que se havia infiltrado no 
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meu espaço, passando a cabeça pela 
abertura da porta. 

Dina, apesar de ser a mais 
nova do trio, tinha sobre nós uma 
autoridade inexplicável. Talvez fosse 
porque era a mais inventiva. Tinha 
ideias mirabolantes, vestia-se de forma 
espalhafatosa, era intensa e corajosa. 
Eu a admirava secretamente, uma coisa 
engraçada que ela sempre diz é “só vou 
me casar quando for para a reforma. E 
isso minha querida, não está perto de 
acontecer”.

– Está bem. Vou fechar as abas 
que tenho abertas no meu computador 
e já vamos.

– A Mara já está pronta.
– Vamos com o carro de quem? 

Perguntei enquanto fechava alguns 
papéis na gaveta.

– Pode ser o meu, já estou com a 
chave.

– Está bem. Dois minutos! Implorei 
levando as duas mão cruzadas para baixo 
do queixo e com um sorriso maroto.
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– Um minuto e meio, respondeu 
ela batendo a porta, sem me deixar o 
tempo de contestar.

Alguns minutos depois, estávamos 
no carro de Dina, que dirigia. Mara estava 
no lugar do copiloto porque era mais 
confortável para ela. Ela é alta. Muito 
alta. Pensando bem ela é apenas mais 
alta que eu, afinal um metro e setenta e 
nove não é gigante. Eu é que sou baixa.

Mara tinha uma corpulência de 
atleta. Eu sempre brincava dizendo que 
ela parecia a Serena William, a tenista. 
A postura dela impõe respeito, um olhar 
autoritário e uma firmeza na voz que faz 
qualquer um obedecer sem reclamar. É 
ela que geralmente lida com os clientes 
chatos. Apesar disso, ela é um doce, 
uma mãe, a mãe. Mãe de duas crianças.

O restaurante de hoje é o 
Panelas. Fica a alguns minutos do nosso 
escritório, quase na Gamek. É um lugar 
barulhento e agitado. Pelo menos ao 
meio dia é assim; está sempre cheio e 
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a razão é unânime: a comida é muito 
boa! Sem contar que alguns detalhes 
na decoração e no serviço fazem-me 
pensar na casa da minha avó.

A comida é tipicamente angolana, 
mas o restaurante também tem vários 
pratos de outros países da lusofonia. 
Os pedidos são servidos à mesa em 
pequenas panelas de esmalte com as 
mais variadas estampas. Cada cliente 
à mesa recebia o seu pedido num 
conjuntinho de panelas diferente da 
pessoa ao lado para não haver confusões. 
O abrir e fechar das tampas, o riscar das 
colheres nos recipientes eram o sons 
característicos do lugar.

O burburinho começa logo na 
entrada, a boa música angolana de 
fundo e as vozes humanas criam um 
clima de festa de quintal. 

A decoração tem uma tendência 
ao estilo industrial: as mesas de tampo 
de madeira castanha e velha com pés de 
ferro pintando de preto, os lustres por 
cima das mesas, os muros de betão sem 
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pintura, apenas alguns grafites ornavam 
as paredes. Atrás do balcão há fotos da 
família a quem pertence o restaurante. 
O retrato central é de uma senhora bem 
idosa, que parecia ser a matriarca.  Diz 
a lenda que é ela a autora da receita de 
calulu de carne que era o sucesso da 
casa.

– Boa tarde. Reservamos uma 
mesa para três no andar de cima. Está 
em nome de Santos, Dina Santos.

O garçon aproximou-se até perto 
da Dina para ouvir melhor. Como se 
não bastasse o barulho a nossa volta, 
estávamos usando máscaras de tecido. O 
jovem que nos atendeu à porta era novo 
no lugar, era possível perceber pelos 
seus gestos atrapalhados. Além disso 
não pareceu reconhecer-nos embora 
frequentássemos a casa desde sua 
inauguração em dois mil e dezassete5.

– Acompanhem-me, por favor. 
– Indicou o garçon. – As  senhoras já 
conhecem o Panelas ou querem que 
eu explique como funciona o serviço? 
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– Questionou voltando-se para nós no 
meio da escada por onde nos conduzia.

– Somos clientes da casa, sabemos 
como é.

– Que bom, então vocês é que me 
vão ajudar! O meu nome é Xitu, comecei 
há algumas semanas aqui no Panelas. 
Vou deixar os menus na vossa mesa e 
podem chamar por mim se precisarem 
de alguma coisa ou se houver um 
problema; estarei no balcão no final do 
corredor.

– Está bem Xitu! – Respondi com o 
sorriso cordial. – Quando é que chegaste 
no Panelas?

– Há duas semanas e está a ser 
fixe6 até agora – respondeu o rapaz mais 
à vontade. – Já sabem se querem beber 
alguma coisa? – Acrescentou enquanto 
sentávamo-nos à mesa que nos havia 
indicado.

6.  Bom, bem, OK.
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– Podes trazer o litro de Múkua7 
da Pancha – pediu a Mara, que era a 
única que ainda não havia sentado.

– Com ou sem álcool?
– Com álcool claro! Temos razões 

para comemorar! 
– Eu ainda tenho que trabalhar 

meninas, vai ficar para outro dia esse 
cocktail.  Desculpei-me.

– E daí? Nós também vamos!
– Deixa-me em paz Dina! – 

Respondi sorrindo para ela.
– Então não será o litro, mas dois 

cocktails com álcool e um sem para a 
madame – pontuou finalmente Dina, 
dirigindo-me uma careta.

Não sei por que perdemos tempo 
olhando o menu do Panelas, acabamos 
comendo sempre a mesma coisa. Entre 
os pratos de feijão como a cachupa, a 
feijoada ou o feijão de óleo de palma 
e as folhas como a Kizaka em todas as 
suas variantes ou a jimboa, bem como  
as carnes, ficávamos sempre no calulu 
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da casa ou o rabo de boi da Mimi.
– Eu amo a originalidade dos 

nomes dos pratos nesse lugar! – 
Exclamei.

– Da outra vez que cá estivemos, 
perguntei para o garçon, ele disse que 
alguns são nomes de pessoas da família 
e outros são os nomes das cozinheiras 
que criam as receitas – explicou a Dina.

– Interessante! – Repliquei.
– Eu só queria saber quem é 

essa Mimi e o que ela põe nessa carne, 
porque eu não resisto! – Observou a 
Mara, pousando o menu na mesa. 

– Já sabem o que vão pedir? – 
Dirigi-me às minhas amigas.

– Ya, carne seca, feijão de óleo 
de palma e funge para mim, começou a 
Dina.

Eu quero a carne da Mimi, o 
feijão de óleo de palma – acrescentou 
olhando para a Dina – e funge também; 
e tu Misselo?

– Para mim vai ser Kizaka, o calulu 
de carne da casa e mandioca. Já vou 
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comer funge esse fim de semana em 
casa da sogra.

Mara chamou o garçon, que 
chegou com as bebidas servidas com 
bastante gelo e rodelas de limão na 
borda dos copos. Xitu anotou os pedidos 
e desapareceu discretamente na cozinha 
de onde saiu minutos mais tarde com as 
nossas panelinhas fumegantes.

– Tens cá uma paciência! Estás 
sempre na casa da sogra? – Retomou a 
conversa a Dina, depois de dar um gole 
na bebida dela.

– Nem sempre – articulei – vamos 
lá uma vez por mês ou a cada três 
semanas. Ela até é gente boa, não temos 
problemas nenhuns; às vezes tem umas 
conversas que me tiram do sério, mas 
isso é normal, até a minha mãe me tira 
do sério às vezes.

– Ainda bem que não tenho esses 
problemas de gerir sogras, Deus me 
livre! – Exclamou a Dina revirando os 
olhos.
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– Há sogras e sogras. A Misselo 
tem sorte, isso sim!

O tema da conversa para variar foi 
relacionamento com sogras difíceis. A 
conclusão a que chegamos é que eu sou 
privilegiada, Mara é azarada e a Dina é 
livre.

O almoço foi ótimo e de volta 
ao escritório deu aquela preguiça da 
digestão. Mas estava tão eufórica para 
começar que continuei no trabalho 
de pesquisa, agora em termos de 
referências para mostrar ao cliente, no 
caso de ele não saber o que quer.

No final do dia, tinha um dossiê 
pronto para discutir com o cliente na 
segunda-feira. Baixei as persianas, peguei 
tudo que precisaria para a reunião, pois 
não passaria pelo escritório antes de 
terça-feira, e desliguei o computador.

Quando já ia apagando as 
luzes e fechar a minha porta, meus 
pensamentos voltaram para o e-mail 
dessa manhã. Bessa Produções. E dessa 
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vez o meu cérebro não conseguiu evitar, 
“meu Kizua”, pensei. O coração quase 
saiu pela boca.

Os meus trajetos de carro são 
sempre uma viagem psicológica. 

Dei conta que estava sorrindo 
quando olhei para o retrovisor e fiquei 
envergonhada. “Aonde já se viu, uma 
mulher adulta rindo pelos cantos por 
causa de um rapaz?” Pensei comigo 
mesma, reconheço que tenho essa 
dificuldade em imaginar um Kizua adulto, 
profissional, cheio de responsabilidades 
e, sobretudo, eu tenho medo que ele 
tenha mudado.

Foi o único da escola que não 
veio ter comigo, perguntando como eu 
me chamava, de onde vinha ou ainda 
paquerando sem vergonha na cara.

– Tudo bem Misselo? Perguntou o 
rapaz, pela primeira vez.

t
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– Ya, tudo fixe – respondi 
atrapalhada. Não esperava que ele 
falasse comigo e não sabia como 
prosseguir a conversa.

Enquanto eu procurava as 
palavras certas, ele simplesmente deu 
as costas e sentou-se na minha frente. 
“Que antipático”, interiorizei, “e cínico 
também, deve achar-se a última bolacha 
do pacote, só porque é bonito e um 
pouco inteligente”, revirei os olhos e 
suspirei enfadada.

Contra factos não há argumentos, 
Kizua era um rapaz lindo. Tinha a pele 
num tom caramelo e olhos de um 
castanho, mais claros que o comum. 
Era mais alto do que eu, não tinha os 
músculos definidos, mas também não 
era magro. Nunca errou um único traje; 
isso foi o que chamou minha atenção 
e, apesar de não ir com a cara dele e 
não termos nada em comum nesse 
início, esperava ele subir no autocarro8 

8.  Busão ou bonde no Brasil.
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para saber o que trazia vestido ou se 
finalmente vestiria algo horroroso.

– Mas tu estás sempre assim 
calada? Segunda tentativa de conversa, 
dias depois do primeiro passo. Estávamos 
na cantina a espera do lanche.

– Eu falo, você é que não – insinuei 
despreocupada com o coração a mil.

– Então o problema sou eu – e um 
sorriso esboçou-se nos lábios rosados 
que davam a ele o charme de actor – 
está bem, então diz-me, por que é que 
mudaste de escola? Estudaste aonde 
nos anos anteriores ? – Acrescentou.

– Tive que pedir transferência, a 
outra escola já não era tão boa quanto 
antes, vai dar ao mesmo, aqui ou lá, 
afinal o programa é o mesmo – a última 
coisa que eu queria nesse início é que as 
pessoas ficassem bisbilhotando a minha 
vida. – Passado é passado – disse sem 
querer em voz alta.

– Que mistério! Relaxa, aqui o 
pessoal é fixe. – E sem demora virou 
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a sua atenção para o grupinho que 
formávamos, e exclamou : – O professor 
de inglês vai dar hoje a lista dos pares 
para as tarefas.

– Que vençam os melhores! – 
Exclamou o rapaz que estava sempre 
com o Kizua, cujo nome ainda não havia 
memorizado.

Seguiu-se uma batucada nas 
mesas totalmente desordenada, mas 
que imitava a bateria da música We will 
rock you da banda The Queen.

We will we will rock you – gritaram 
os rapazes batendo nas mesas.

We will we will rock you – 
responderam as meninas com o mesmo 
entusiasmo. 

Perdida e sem entender o mínimo 
do que se passava, olhei para as minhas 
novas amigas em busca de respostas, 
mas elas estavam demasiado ocupadas 
rindo e cantando para dar atenção a 
novata.
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– Essa semana começa o ETS. – 
Explicou-me o Kizua em meio a fanfarra 
que ele mesmo iniciou.

– O que é o ETS? - Perguntei 
perdida.

– English Talent Show9 é como 
chamamos os projetos anuais da aula 
de Inglês. – Todos os anos, o professor 
dá um trabalho a ser realizado em dupla 
para as turmas do ensino médio. Os 
melhores de cada turma vão disputar o 
troféu do colégio.

– Entendi.
– Não tem troféu de verdade, é 

mais pelo prestígio e a competição.
– Mas o que isso tem haver com a 

música dos The Queen?
– Ah! No ano passado essa foi a 

música que tocou na final, depois da 
entrega dos troféus. Foi fixe, ficamos 
até tarde e ficamos com ela na cabeça 
o resto da semana – explicou rindo, 
divertindo-se com a minha ignorância.
9.  Espetáculo de talentos em Inglês.
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Pelo menos estamos a ter uma 
conversa. Ele não parece assim tão 
arrogante, disse para mim mesma 
enquanto ele explicava todo o conceito.

O alvoroço tinha sido acalmado, 
agora Kizua explicava para mim nos 
mínimos detalhes em que consistia a 
competição.

Ao que percebi, o concurso servia 
para motivar os alunos a continuar 
aprendendo a língua estrangeira e 
fazê-la de forma divertida. Criado 
pelo professor de inglês na época, 
o objectivo era que os alunos 
aprendessem o máximo de vocabulário 
e desenvolvessem a habilidade de expor 
os seus próprios centros de interesses 
na língua de Shakespeare. A ideia tomou 
grandes proporções e tornou-se um dos 
eventos mais marcantes da escola, pelo 
menos para os alunos do ensino médio, 
que davam tudo de si para o concurso 
no final do ano.
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Os temas eram livres, mas os 
pares não, e isso é o que gerava a maior 
expectativa. Havia pessoas cobiçadas 
por já terem ganhado algumas edições 
ou por terem chegado longe na 
competição. Kizua era um deles pelo que 
percebi do seu olhar tímido enquanto 
explicava. Durante o ano lectivo, 
simultaneamente às tarefas semanais, 
os alunos preparavam os projetos no 
maior segredo, pois era arriscado revelá-
lo aos outros correndo o risco de ver a 
sua ideia roubada.

– Quais são os projetos que 
ganharam no ano passado? – Perguntei 
ainda curiosa. – Não entendi como 
funciona na prática.

– No ano passado, na nossa turma, 
teve por exemplo o debate político 
sobre o censo da população, que foi 
bem interessante, a Vissolela é quem 
teve a ideia; o Miala fez um projeto de 
ciências contando mais sobre a infância 
de alguns cientistas; já não lembro o que 
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a Kiesse fez, e eu fiz um musical com a 
Odeth, Os clássicos da Disney. 

– Quem ganhou da nossa turma? 
– Perguntei agora mais entusiasmada.

– Os clássicos da Disney – replicou 
o meu interlocutor com um olhar 
embaraçado e um sorriso meio sem 
jeito.

O sorriso charmoso dele distraiu-
me dessa vez e eu não soube o 
que responder. A essa altura toda a 
apreensão já tinha partido gerando no 
lugar dela uma curiosidade por Kizua; 
não sei quando realmente me apaixonei 
por ele, mas esse dia foi memorável.

Nos tornamos amigos. Para dizer 
a verdade, estávamos no mesmo bando 
de amigos e não foi difícil gostar dele, 
ele era muito gentil. Gentileza talvez seja 
a palavra que melhor o defina. Sempre 
atencioso, não apenas comigo, explicava 
o que eu não sabia sobre a escola ou 
sobre as histórias entre os colegas.
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Entendi com o tempo por que 
estava sempre bem vestido. A mãe 
dele era estilista e tinha uma marca 
de renome no mercado angolano. Era 
bem conhecida, mas não os associei de 
primeira porque não tinham o mesmo 
sobrenome. Kizua Bessa era filho de 
Mariana Pacheco, a estilista, e de 
Xavier Bessa. Esse último não cheguei a 
conhecer, mas soube que era empresário 
no ramo da imobiliária e que há anos 
estava divorciado da mãe do Kizua, tinha 
voltado a casar e teve outros filhos.

Kizua vivia com a mãe e via o pai 
nas férias. Não tinha muito contacto 
com os outros irmãos, pois a diferença 
de idade era muito grande e apenas os 
via pontualmente. Era claramente um 
menino da mamã.

Alguns dos rapazes da nossa 
escola o chamavam de DJ KB. Entendi 
mais tarde que ele tocava em algumas 
festas a pedido de amigos. A música era 
o seu universo, não me admira que o 
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tema do seu projeto foi um musical, que 
fez bastante sucesso na nossa época. 
Aprendeu a tocar piano desde pequeno, 
mas nunca cantava em público quando 
pedíamos. As meninas dizem que isso 
o fez ganhar mais pontos no concurso, 
afinal ninguém sabia como ele cantava, 
ganhou o voto do público com isso.

Finalmente consegui sair do 
Talatona, o trajeto da via expressa é 
mais rápido, não há distrações e nem 
trânsito. Não sei o que seria da minha 
vida se tivesse que fazer esse trajeto 
todos os dias tendo que passar pelas 
estreitas ruas engarrafadas de Luanda. 
Essa é a primeira coisa que me faz odiar 
essa cidade, o trânsito insuportável. 
Mas eu escolhi Luanda para ter mais 
contactos, e disso não tenho porque me 
queixar, construí uma carreira sólida.

A 99.9 FM começou a tocar uma 
música da Yola Semedo. Só saí do túnel 
das lembranças porque é uma música 
que eu gosto e que reconheço a anos-luz 
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de distância. “Baby eu vou te amar, todos 
dias da semana” cantava a doce voz no 
altofalante do carro e eu acompanhava 
a plenos pulmões. A sessão de músicas 
continuou com vários outros sucessos 
do início dos anos dois mil. “Tempo em 
que ainda se fazia boa música”, pensei, 
como todas as pessoas da minha época, 
apenas os artistas da minha época eram 
artistas de verdade, os mais recentes 
tinham menos talento, acreditávamos.

Eu sou uma romântica incurável. 
Cresci tendo como referência de 
romance todas as historias de amor 
de Hollywood, vários livros e filmes de 
Nicolas Sparks e, sobretudo, todas as 
temporadas da minissérie Morangos 
com Açúcar. Adoro finais felizes, choro 
com a protagonista e me emociono 
quando ela é pedida em casamento, 
caem lágrimas dos meus olhos quando 
o enredo termina com um casamento 
que na realidade introduz o “e viveram 
felizes para sempre”. Gosto dos finais 
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tristes e pesados de Sparks, seus 
romances são sempre carregados de 
histórias emocionantes. Nunca terminei 
um livro dele sem estar aos prantos.

“E viveram felizes para sempre”. 
Mas o que é ser feliz e quanto tempo 
é para sempre? Eu sou feliz no meu 
casamento, amo meu marido, mas essa 
semana não senti nada de especial por 
ele, borboletas não dançaram no meu 
ventre quando o vi entrar pela porta. 
Isso é mau? Isso é anormal?

Bip, notificação do WhatsApp, 
Luka, emoji de Coração.

– Babe – às vezes tenho a 
impressão de que ele já não lembra 
mais como eu me chamo – vou chegar 
um pouquinho mais tarde – escreveu.

– OK. Carro – foram as palavras 
que ditei ao meu smartphone, que as 
enviou respondendo o meu marido. 

– Passei para comprar champagne, 
tenho uma ótima notícia. 
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O que será? Nada me ocorria 
que pudesse merecer uma garrafa de 
champagne improvisada em plena 
sexta-feira. Talvez seja só mais uma das 
surpresas mirabolantes dele, pensei.

– Te conto quando chegar. Emoji 
de balões, presente, champagne.

A menos que seja a vacina para o 
coronavírus, não vejo o que possa ser. 
Isso sim é uma razão para comemorar. 
Nos dias em que vivemos, a melhor 
notícia seria a cura ou a vacina para esse 
vírus que em tão pouco tempo parou 
o mundo e mergulhou-o numa crise 
existencial.

Nunca tinha visto Luanda tão 
despida. As ruas outrora animadas 
pelo vai e vem dos táxis lotados de 
estudantes hoje levam apenas pessoas 
que não têm a escolha de ficar em casa. 
Passar na frente de universidades e 
escolas tornou-se um toque na ferida. 
Os números aumentam, a esperança 
diminui e ainda há quem queira 
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comemorar. Mas comemorar o quê? 
“Coitado do Luka, nem é culpa 

dele”, disse a mim mesma em voz alta 
levando a ponta dos dedos aos lábios em 
sinal de repreensão. Ele é um amor de 
pessoa e estou sempre a jogar as culpas 
nele. Apesar de tudo, ele faz tudo o que 
pode para me agradar. Já flagrei várias 
vezes os amigos enchendo a cabeça dele 
de minhocas, dizendo que me tratava 
bem demais e que eu precisava sentir a 
falta dele para o valorizar mais, que ele 
se deixava domesticar, coisas do gênero. 
Por que o mundo odeia casais felizes? 

O trajeto do escritório para casa 
não é muito longo. Tecnicamente são 
vinte e cinco minutos pela via expressa. 
Mas em horas de ponta a nossa casa no 
Kilamba parece estar noutro continente. 
Hoje particularmente peguei um pouco 
de trânsito à saída do Talatona10 e da 
mesma forma levei o dobro do tempo 
para entrar no nosso condomínio. 
10.  Bairro importante da cidade de Luanda. Construído no 
início dos anos 2000, é um uma zona residencial de prestígio e 
centro de negócios. 
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Demorei mas cheguei.
Não vivíamos numa mansão, 

mas era uma casa grande demais 
para duas pessoas. Esse sentimento 
de inadequação é recente, nunca 
me incomodou até interiorizar o que 
sempre ouvi dizer, “mas vocês são só 
dois, para que uma casa tão grande?” 
Ou pior, “uma casa tão grande e ainda 
não têm filhos, estão a espera do quê?” 
Questionavam as pessoas quando nos 
visitavam.

Não sei como o Luka convive com 
isso no dia a dia, mas eu já não aguento 
mais. 

Vivemos no Condomínio das 
Laranjeiras na centralidade do Kilamba. 
É um espaço privado, quase nunca 
vemos os outros moradores, nossos 
vizinhos são um casal de empresários 
estrangeiros que vêm à Angola por 
temporadas. Com a crise atual pediram, 
obviamente, a expatriação para estar 
perto da família, imagino.
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A nossa casa tinha dois andares. O 
rez de chão era ocupado na sua maioria 
pela grande sala de estar. É o primeiro 
cômodo que se vê ao entrar pela porta 
da frente, a esquerda de quem entra 
criamos um escritório para Luka, ele 
trabalha até tarde às vezes e para mim 
estava fora de questão ele fazer isso 
no nosso quarto. Ao lado do escritório 
dele havia um quarto minúsculo e 
desocupado que às vezes serve para 
algumas visitas.

Com vista para a sala tínhamos a 
cozinha semiaberta. O balcão que servia 
de mesa delimitava o espaço entre a 
cozinha e a sala. Projetei uma porta de 
vidro dobrável para fechar a cozinha 
quando precisássemos, mas isso era 
raro. A segunda porta de entrada da 
casa que dava para o jardim ficava na 
cozinha.

O andar de cima era ocupado pelos 
quartos e um closet. O Luka bem que 
queria fazer uma piscina no quintal atrás 
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da cozinha, mas ainda não tínhamos tido 
a oportunidade de projetar isso.

Gosto de chegar em casa, é um 
espaço que construí para mim mesma, 
para nós. Mas a quarentena me fez 
questionar tanta coisa que já nem sei. 
Talvez seja o cansaço da rotina que me 
faça sentir assim também; confesso que 
tenho medo de viver uma vida rotineira 
e vazia, velhos hábitos, um casamento 
que virou amizade e um emprego que 
se tornou maçante e talvez já não me dê 
prazer.

Faz tempo que o Luka e eu 
não tiramos férias juntos, para viajar, 
passar tempo coladinhos, viver grandes 
aventuras. Tenho medo que tenhamos 
nos tornado um casal de velhos que 
perdeu a graça de viver no conforto do 
seu dia a dia. Esse sentimento levantou 
várias inseguranças. Tenho medo de me 
apegar ao conforto e não viver a vida 
como deve ser, com todas as emoções  
que ela pode proporcionar.

81

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



Cadê as borboletas no estômago? 
Cadê o frio na barriga? Por que eles têm 
de ser passageiros? Ainda bem que tem 
esse contrato novo com a MTV para me 
tirar um pouco da rotina. Vou desafiar 
os meus limites, ir além do que faço no 
quotidiano. E é estranho como pensar 
na MTV me dá um frio na barriga. Sendo 
sincera comigo mesma é porque associei 
a ideia de lá ir e rever o meu Kizua. Até 
fiquei arrepiada. 

Sinto-me uma vilã só de pensar. 
As meninas não perceberam nada de 
estranho, elas não fazem ideia do que 
se passa. Nunca falei sobre a minha 
verdadeira paixão da adolescência. E o 
Luka, apesar de saber, nunca perguntou 
como se chamava e nem chegou a vê-
lo em fotos ou pessoalmente.  Tenho 
a sensação de fazer algo que não 
devia, como pegar um pedaço de bolo 
às escondidas na cozinha esperando 
que ninguém me surpreenda antes de 
engolir a fatia que enfiei na boca. De 
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outra forma teria que explicar o que 
estou a fazer na cozinha, no meio da 
noite e de boca cheia.

Fechei a porta de entrada dando 
um giro na chave. O Luka levou a própria 
chave, constatei ao olhar para a caixa 
onde as depositávamos na entrada. 
Pousei o molho na cômoda, desci do par 
de saltos que trazia calçados, apesar de 
ser sexta-feira. Apreciei o contacto com 
o piso frio por alguns segundos, suspirei 
cansada.

De volta a rotina.
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Sábado, 13 de Junho 
de 2020

 Stalkear, relembrar 
e sonhar



Se de curiosidade morreu o gato, 
ainda ninguém morreu por 

stalkear o perfil dos outros nas redes 
sociais. Uma coisa leva a outra, uma 
pessoa leva a outra, uma foto redireciona 
para outras e, sem dar por mim, passei a 
tarde no Facebook e Instagram de mais 
de 20 pessoas. 

As más línguas dirão que perdi 
tempo, as fofoqueiras dirão que fui me 
informar, já pra mim, digo que revivi o 
passado e entendi o presente. 

Depois de uma manhã preenchida 
de tarefas domésticas, típicas do 
sábado, tirei um tempo para mim. Era 
para ser um tempo para mim e acabou 
sendo um tempos dos outros; usei meu 
tempo livre vendo a vida de quem não 
se preocupava comigo.

Quando terminei de arrumar 
a minha maleta de trabalho para a 
semana, lembrei-me do projeto da 
Mujimbo. Meu coração deu  um pulo, 
meu estômago embrulhou e minha 
garganta deu um nó. 
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Eu não acredito que depois de 
tantos anos eu vou voltar a ver o Kizua. 
Meu Deus, que loucura! Como será que 
está a vida dele? Será que tem namorada, 
ou já casou? Será que tem filhos? Kizua, 
pai... Não consigo imaginá-lo sendo pai, 
ao mesmo tempo acho que ele seria 
ótimo pai e um bom marido. 

Será que a Bessa Produções é a 
produtora com que ele sempre sonhou? 
Isso quer dizer que ele conseguiu estudar 
música e criar o seu próprio negócio 
fazendo aquilo que mais ama.

Não é errado stalkear perfil de 
ex...  Na verdade nem ex ele é! 

Vamos começar do mais fácil, o 
perfil dos amigos. Para ser sincera, o 
único com quem mantive o contacto por 
anos foi o Miala. 

Miala Bessa. Um super amigo da 
época do ensino médio. Infelizmente o 
tempo passou, a vida foi acontecendo 
e hoje já não nos falamos tanto assim. 
Um “oi” de vez em quando no Facebook, 
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“gosto” nas fotos do Instagram, já 
cogitamos várias vezes a ideia de nos 
revermos, mas o tempo passa e faz três 
anos desde a última vez que nos vimos 
por acaso, eu saindo do banco onde o 
Luka trabalha e ele entrando.

Miala é o tipo de pessoa que 
qualquer um gosta. Sabe aquela pessoa 
amiga de todo mundo, que faz tudo para 
agradar a todos na maior naturalidade 
sem distinção qualquer? Ele que 
conseguia fazer as tarefas difíceis de 
matemática e passava a resolução para 
todos e ainda explicava para quem 
quisesse entender. O rapaz era bom em 
todas a matérias, na realidade quase 
todas, tirando educação física e inglês. 

Apesar de todas essas qualidades, 
Miala não sabia dizer não às pessoas, 
sobretudo aos seus pais. Seu maior 
sonho era estudar programação, no 
entanto eles achavam que o rapaz teria 
mais sucesso na carreira diplomática ou 
empresarial, assim como o seu pai. 
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Há crianças que nascem com o 
destino traçado. Ele sabia desde criança 
que iria estudar relações públicas na 
Inglaterra, na mesma universidade 
que o pai estudou, começar a carreira 
na assembleia nacional e ir subindo 
patamares com o tempo. Esse era 
o fantasma de Miala, um peso que 
carregava sozinho, pois nem mesmo 
Kizua, seu primo, podia fazer nada por 
ele.

O perfil dele no Facebook é típico 
de uma pessoa pública no mundo da 
política. Só tem fotos dele em seminários, 
congressos, reuniões, sempre de terno e 
gravata. A única foto pessoal que tem no 
Facebook é a de seu casamento. 

O Instagram apesar de ser privado 
também não tem grande coisa. A última 
foto que postou foi há dois meses, ele 
vestia uma camisola branca que dizia 
Daddy e segurava com duas mãos o 
ventre da esposa que pousou de perfil 
para valorizar o barrigão. Parecia ser um 
chá de bebê! 
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Espero do fundo do coração que 
ele esteja feliz. De todas as pessoas do 
mundo, ele é uma das últimas a quem eu 
desejaria uma vida vazia e sem sentido.

Já a Kiesse e a Vissolela não sei 
se lhes desejo felicidades ou não. Não 
é que eu as odeie, mas com os anos o 
que era uma amizade passou a ser uma 
relação cordial e hoje é somente um 
sentimento de indiferença. Que elas 
estejam felizes ou não não faz diferença, 
não faria o menor prejuízo para mim e 
acredito firmemente que o desejo seja 
recíproco.

Da Vissolela acabo ouvindo falar 
uma vez ou outra por causa do meu 
pai. Ela foi uma das melhores alunas 
dele na Universidade Metodista e ele 
não perdia uma oportunidade de falar 
sobre ela, até porque por muito tempo 
ele acreditou que ainda éramos amigas. 
Os pais nunca sabem nada da vida social 
dos filhos, não é?

Sabe aquelas mulheres que 
intimidam qualquer uma com um 
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simples olhar? Não, ela não só intimida 
como nos dá é medo! A Vissolela é o 
tipo de mulher segura de si mesma, 
com opinião própria, convincente e de 
boa fala. Não intimida pelo que faz, 
pelo olhar ou pelo que diz, é a natureza 
dela que intimida. Lembro de olhar 
para ela discutindo política no jornal da 
escola aos dezassete anos e pensar: que 
mulherão! 

No ensino médio, ela era a única 
pessoa que acompanhava debates 
políticos na rádio, lia o jornal de Angola e 
esperava ansiosa pelas primeira eleições 
legislativas do país. “Um marco histórico 
para essa nação”, dizia ela. “Meus filhos 
e netos saberão que nas eleições de 
2008, as primeiras depois de mais de 
trinta anos de guerra civil e seis anos de 
paz, eu Vissolela  Mukanda votei. Votei 
por uma nova Angola, uma nova era, 
votei para a mudança”. 

Eu acreditava que ela seria 
deputada, ministra ou algo do gênero. Já 
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era delegada11 da nossa turma, redatora 
chefe do jornal da nossa escola, e força 
motora de várias campanhas. Ao que 
parece, foi ela que convenceu, junto de 
outros colegas, a instituir a regra do traje 
africano na semana do vinte e cinco de 
maio12 e no dia da criança africana. 

Uma grande defensora de causas 
perdidas, é o que dizíamos dela. Trajava 
sempre uma peça feita de tecido 
africano, na maior parte das vezes uma 
samakaka13 ou uns colares feitos à mão 
que comprava na feira de artesanato no 
Benfica. O cabelo dela estava sempre em 
tranças, repugnava a ideia de desfrisar 
o cabelo e criticava as meninas que 
usavam extensões de cabelo brasileiras.

Apesar de tudo, ninguém podia 
a acusar de ser má amiga. Isso ela não 
era. Vissolela protegia os amigos, ligava 
nas férias, sempre querendo organizar 
11.  Representante da turma.
12.  Efeméride alusiva ao dia de África, anteriormente dia da 
liberdade de África.
13.  Samakaka designa o tecido africano com uma estampa de 
figuras geométricas coloridas tipicamente angolano.
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encontros nos finais de semana, quer 
fosse para ver um filme ou estudar. 

Ela era a melhor amiga de Kiesse 
e a eterna paixão de Miala. O pobre 
coitado fazia tudo por ela. “Ele é muito 
mole, sem iniciativa, homem tem que ser 
produtivo”, dizia ela quando fazíamos 
alguma piada sobre ela e o Miala. 

Kiesse era a alegria do grupo, a 
mais atrapalhada e bagunceira também, 
era o tipo de adolescente que ficava 
melhor calada, mas não perdia uma 
oportunidade de falar e passar por 
ignorante. Na realidade ela era, do 
nosso grupo de cinco, a que mais tinha 
dificuldades nas matérias da escola, 
então todo mundo tinha que dar um 
apoio nas matérias em que era melhor, 
até mesmo passar respostas na prova 
para ajudá-la. 

De uma coisa ninguém duvidava, 
Kiesse nasceu artista. Ela era e é muito 
criativa. As fotos em seu Instagram são 
bem originais e seu perfil é de invejar. As 
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imagens dos desfiles que ela fez, como 
São Paulo e Lisboa Fashion Week nos 
últimos anos, provam que ela realizou seu 
maior sonho, ser um ícone do estilismo 
angolano. Tem várias fotos dela com a 
Nadir Tati, Dina Simões e vários outros 
grandes nomes do mercado angolano.

– Sim, senhora! Há quem nasceu 
para brilhar! – Exclamei sem querer em 
voz alta.

–  Como? – Perguntou Luka, ainda 
com os olhos vidrados na televisão. 

Em meio a essa pandemia, 
todos os jogos da liga americana de 
basquetebol estavam anulados. O pobre 
Luka contentava-se com documentários, 
entrevistas e reposição de alguns jogos 
marcantes do início da temporada 
enquanto aguardava pela retomada em 
julho.

– Não foi para ti amor, estou a falar 
com o meu… Ele nem sequer me estava 
a ouvir. Revirei os olhos com desdém 
e voltei ao meu mundo. Ajustei as 
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pernas na poltrona, endireitei a coluna 
e continuei a ver o perfil da Kiesse, uma 
delícia.

Não acredito que eu realmente 
estivesse indiferente ao sucesso da 
Kiesse ou ainda ao da Vissolela, apesar 
de tudo. 

A Kiesse não vinha de uma família 
rica, nem mesmo de classe média alta. 
O pai da Kiesse abandonou-os quando 
ela tinha quatro anos e seu irmão um. 
A mãe dela era gerente de uma rede 
de lojas de roupas sul africana. Não 
voltou a casar-se e todos sabíamos que 
era com muito esforço que pagava a 
mensalidade dos filhos no Colégio Maria 
Augusta, que convenhamos não era um 
dos mais baratos.

Kiesse sempre quis mais do que 
tinha na vida. Sonhava alto, idolatrava a 
Vissolela e a vida que ela tinha. Passava 
vários finais de semana em casa da Vi, 
como ela mesma a chamava, ia de férias 
com ela e a família dela. Quando não 
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estivesse em casa da Vi, estava na do 
Kizua. Queria sempre mostrar os seus 
desenhos à mãe dele e conversar sobre 
moda.

Elas cresceram juntas. As duas 
adolescentes que não podiam ser mais 
diferentes uma da outra e ainda assim 
eram as melhores amigas. Era difícil 
entrar no mundo delas, mas ainda assim 
eu entrei. 

Eu tive o pseudoprivilégio de ser 
amiga delas. Íamos em casa umas das 
outras, na realidade na minha ou na da 
Vissolela, na da Kiesse fomos uma vez 
em um ano. Elas foram as primeiras a 
puxar conversa comigo quando cheguei 
na 12ª no Maria Augusta. Foram super 
simpáticas, quer dizer, a Kiesse foi, a Vi 
apenas a acompanhou e acenou com a 
cabeça quando a amiga convidou-me 
para ir com elas à cantina comprar o 
lanche.

Como o tempo passa! Já lá vão 
quatorze anos desde então. Nesse dia 
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fomos à cantina juntas, a Kiesse contou-
me tudo sobre todos da nossa turma 
e se a Vi deixasse ela contaria de toda 
a escola, era uma tagarela. Quando os 
rapazes juntaram-se a nós, pairou um 
ligeiro desconforto e silêncio. Não durou 
muito tempo, mas alguns olhares foram 
trocados muito rapidamente sem que 
eu conseguisse perceber o que quer que 
fosse.

O Kizua já me tinha dito “oi” mais 
cedo, mas não tinha tido tempo de 
iniciar uma conversa.

– Nós já pedimos, vocês querem 
o quê? Vissolela perguntou dirigindo-se 
a Kizua. 

– O mesmo de sempre, não é 
Miala? Respondeu dando uma ligeira 
cotovelada no primo que estava a sua 
direita. 

– Yah, pode ser! Vissolela, Kiesse, 
tudo bem?

– Essa é a Misselo, ela é nova na 
nossa turma. 
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– Tudo fixe, Misselo? 
– Esse é o meu primo Kizua, o 

meu nome é Miala. Apresentou-se 
o rapaz esticando o braço na minha 
direção. Estendi-lhe a mão macia e sorri 
por cortesia. Kizua por sua vez disse 
oi apenas, com um aceno e um mero 
sorriso. Mas que sorriso!

– Nós vamos sentar na mesa do 
canto. Acrescentou Vissolela que já 
estava andando em direção a mesa, 
deixando os rapazes no balcão da 
cantina, Kiesse e eu a seguimos.

A cantina não era muito grande. 
Devia ter espaço para umas sessenta ou 
setenta pessoas sentadas. Havia mesas 
azuis quadradas um pouco por todo o 
espaço. 

Um contentor pintado de cinza 
com uma abertura na direita que servia 
de balcão era o principal ponto de 
encontro dos alunos na minha nova 
escola. 

Complementando a estrutura 
metálica, um muro de poucos 
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centímetros corria em torno do contentor 
criando uma cerca. E é nesse espaço 
onde sentavam-se os jovens. As mesas 
de plástico com a marca de refrigerantes 
Blue estampado no topo e cadeiras a 
condizer ficavam espalhadas pelo salão. 
Aliás, era assim que chamavam o lugar:  
o salão. 

Havia mesas quase intocáveis, era 
o caso da nossa. Uma espécie de regra 
não escrita: os alunos que estudavam 
no colégio há mais tempo tinham 
lugares fixos, e raras eram as vezes em 
que outros alunos tinham a audácia de 
sentar neles.

Todos os dias às dez e trinta, era um 
encontro marcado. Pão, ovos, chouriço, 
uma mísera alface e um refrigerante ou 
sumo14, esse era o lanche habitual do 
nosso bando.

Em todo grupo de cinco há na 
verdade dois grupos, um de dois e 
outro de três pessoas. Embora eu fosse 

14.  Suco.
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bastante amiga das meninas, eu era 
o grupo de três com os rapazes. Por 
duas razões que eu achei na época para 
justificar:

A primeira razão é que o Kizua e o 
Miala sentavam na minha frente na sala 
de aula, e eu partilhava a carteira com 
uma outra menina, a Mônica. Éramos 
a segunda turma de vinte e quatro 
alunos no curso de ciências econômicas 
e jurídicas do colégio. Os professores 
exigiam que sentássemos por ordem 
alfabética para que fosse mais fácil para 
eles memorizar os nossos nomes. 

Kiesse e Vissolela sentavam 
juntas desde o ensino primário e nunca 
percebi por que cargas d’água nenhum 
professor fazia menção ao assunto ou 
chamava a atenção delas. No final do 
dia, eu passava mais tempo com os 
rapazes durante as aulas do que com a 
Kiesse e a Vi.

A segunda razão é que eu era boa 
em português e inglês. Kizua era quase 
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bilíngue e Miala era o próprio Camões. 
Então foi com bastante naturalidade 
que os nossos centros de interesse 
convergiram e eu me tornei parceira do 
Kizua nas tarefas e trabalhos de inglês e 
trocava livros com Miala. 

Agora que penso nisso, não vi 
nenhuma foto da Vissolela no perfil da 
Kiesse. A grande estilista estava sempre 
rodeada de amigos nas suas fotos da 
vida pessoal e em nenhuma delas estava 
Vissolela. 

Achei o perfil da Vi digitando @
VissolelaMukanda. Jornalista, analista 
política no Jornal da noite da Mujimbo 
TV e professora de Introdução ao 
Jornalismo Político na Universidade 
Metodista de Angola em Luanda. Na 
foto de perfil, uma mulher séria apesar 
do sorriso, um ar convincente. Tinha na 
cabeça um turbante verde, de um tecido 
de estampa africana, amarrado de 
forma bem criativa, uma blusa branca de 
mangas bufantes, um batom vermelho 
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contornava os lábios carnudos.
Abanei a cabeça de admiração 

e senti uma pontada no pescoço. Não 
percebi que havia passado a tarde 
toda sentada no sofá, com o pescoço 
torto. O mal da minha geração, quando 
chegar a velhice, se chegarmos lá, 
definitivamente será com uma coluna 
vertebral destruída. 

Pousei o telefone no aparador 
perto da poltrona em que eu estava 
sentada. Estiquei os braços e as pernas 
o máximo que pude até sentir aquele 
estalar delicioso.

Dezoito horas, o que quer que o 
Luka estivesse vendo na televisão sobre 
a NBA tinha acabado e agora estava a ver 
os comentários. Eu não gostava muito 
dos jogos em si, cansei de pedir atenção 
durante eles. Demorei pra entender, 
mas hoje já não faz diferença, nos dias 
em que os clubes dele jogam, o melhor 
para todos é cada um no seu canto. 
Ainda que estejamos os dois na sala, 
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não valia a pena iniciar uma conversa, 
era causa perdida. 

Gosto de ver a empolgação dele 
com os jogos. São dos poucos momentos 
de fragilidade e vulnerabilidade do 
grande Silvio Lukamba. Já o vi chorar, 
gritar, pular de alegria e xingar de raiva. 
Geralmente é barulhento, mas eu gosto 
de estar por perto e de tempos em 
tempos ver as expressões dele mudarem 
durante o jogo. É engraçado.

– Vou descansar. Se precisares de 
mim, grita, vou estar lá em cima. Proferi 
sem esperar por uma resposta. 

Ele olhou para mim por alguns 
segundos e respondeu:

 – Está bem amor. 
Como ele consegue passar 

tanta certeza em tão pouco tempo, 
olhando nos olhos? Não sei se fingiu 
ter ouvido e respondeu no automático, 
ou se realmente estava atento. Porque 
convenhamos, “está bem amor” podia 
ser resposta para qualquer coisa, enfim, 
homens!
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Cinquenta por cento de tempo de 
sono de um adulto é na realidade um 
tempo de reflexão.  Acabei de inventar 
essa estatística; raramente vou tirar 
um cochilo no meio da tarde e consigo 
realmente dormir por uma hora ou 
mais. Geralmente eu estico a coluna, 
relaxo os músculos, mas a minha mente, 
essa  não me dá sossego. 

Depois de passar duas horas 
vasculhando a vida dos outros na 
internet, agora os fantasmas de uma 
vida passada tomaram conta de mim e 
não me deixam dormir. Confesso que 
em partes foi gostoso lembrar o quão 
jovem e despreocupada eu era na altura 
do ensino médio, mas também bateu 
uma angústia só de pensar no quanto 
tudo poderia ter sido diferente. 

Eu fui para o Colégio Maria 
Augusta (CMA) terminar o ensino médio 
e lá fiz apenas a décima segunda classe. 

t
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Era um colégio relativamente grande, 
que acolhia crianças desde a primeira 
classe, por volta dos cinco a seis anos, 
até alunos do ensino médio, divididos 
em duas grandes áreas, ciências exatas 
e ciências sociais. 

No turno da manhã estudavam 
todas as crianças do fundamental, da 
primeira à quarta classe, duas turmas da 
quinta e sexta classe, e as quatro turmas 
do ensino médio, duas de cada curso. 
De tarde estavam as outras turmas, da 
quinta até à nona classe que eram várias. 

Era muito estranho estudar no 
mesmo período que os mais pequenos 
da escola. A hora do recreio, geralmente 
às dez e meia, era um alvoroço sem 
fim. Entre as crianças, quase bebês, 
que precisavam de ajuda para comer 
o lanche que traziam de casa e os 
gritos das professoras, estávamos nós, 
adolescentes, donos de nós mesmos, 
independentes, com hormônios à flor 
da pele e sobretudo muito drama. 
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A cantina era um espaço exclusivo 
dos adolescentes, já que as crianças 
comiam no pátio da escola. Às quintas-
feiras, quando tínhamos aulas de 
educação física, ficávamos no salão 
entre as doze que é quando terminavam 
as aulas do turno da manhã e as quatorze 
quando começava o treino. Era o tempo 
perfeito para os casais que namoravam, 
para os outros, o momento ideal para 
jogar.  Os amantes de xadrez ou damas 
formavam um clube, os do futebol 
improvisavam balizas e começavam a 
diversão. 

O nosso grupo era mais dos jogos 
de mesa, mas volta e meia alguém 
sugeria que jogássemos verdade ou 
consequência. Para mim, esse jogo é 
pura invenção de adolescentes para 
fuxicar a vida dos outros e saber dos 
detalhes sórdidos que de outra forma 
não saberiam, ou então para aproveitar 
e beijar muito.

Sim, beijar. Porque escolher a 
consequência ao invés da verdade era 
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escolher, na grande maioria das vezes, 
beijar fulano ou sicrano. Apesar de 
vez ou outra alguém ter de fazer uma 
dança ridícula ou ser desafiado a dizer 
ou fazer algo improvável na sala de aula, 
como chamar o professor pelo nome 
próprio ou uma palhaçada, a ferramenta 
consequência na minha opinião servia 
para beijar despreocupadamente. E esse 
era o jogo predileto da turma. Nenhum 
outro jogo conseguia trazer os vinte e 
quatro adolescentes para um mesmo 
espaço.

Eu gostava do jogo porque ajudou-
me a entender melhor as pessoas a 
minha volta. A maioria dos meus colegas 
estudou no CMA a vida toda. Alguns 
eram da mesma família, como o Kizua 
e o Miala, cujos pais eram irmãos, ou 
então cresceram juntos como a Kiesse 
e a Vissolela, entre outros cujas famílias 
vieram a se tornar amigas. Durante os 
jogos eu percebi também quem gostava 
de quem na nossa turma ou numa outra, 
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e sobretudo quem namorava quem. 
Essa última informação era 

imprescindível para não falar ou fazer 
nada que fosse comprometer a relação 
do casal. Lembro de uma menina, a 
Clara, que ficou super chateada porque 
o namorado beijou outra menina. O 
problema era que ninguém sabia que eles 
namoravam. Isso resultou num grande 
problema que felizmente foi resolvido 
em uma semana. Adolescentes, não é?

Num desses recreios, antes da 
aula de voleibol, na cantina, eu fiquei 
encurralada. 

Era no começo do ano lectivo, 
creio eu, por volta do mês de março, 
ainda não conhecia todos e acima de 
tudo eles não me conheciam. O que é 
mais perfeito do que a nova aluna da 
classe num passatempo verdade ou 
consequência? Obviamente os búzios 
não estavam ao meu favor e volta e meia 
o gargalo da garrafa parava apontado 
para mim. 
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Eu sentia os olhos a minha volta se 
abrirem e os via brilhar de curiosidade. 
Só faltava esfregar as mãos antes de 
perguntar: verdade ou consequência. 
Não estando preparada para ficar dando 
selinho em gente que não conhecia bem, 
joguei seguro uma e outra vez.

– Verdade! – Gostaria de ter 
filmado a decepção no rosto de certas 
pessoas. Sobretudo alguns rapazes de 
quem eu já estava desconfiada das suas 
reais intenções e querendo fugir deles 
a todo custo. Nada é pior do que ser a 
novata e ser constantemente observada 
como um pedaço de bife ao molho 
acebolado, pronta a ser degustada pelo 
primeiro que alcançasse o topo da mesa 
onde está o prato.

– Qual é o nome do teu ex que 
mais te marcou? Exclamou Kiesse quase 
que gritando. 

Todos a minha volta se calaram 
e de olhos arregalados esperavam a 
resposta. Eu tive tempo de olhar para a 
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Vi e perceber como ela passou de um ar 
aborrecido a estar mais atenta. O Miala, 
pobre rapaz, não tirava os olhos dela, 
pois nesse dia ela trazia um batom rosa 
um pouco provocante. O Kizua estava 
calmo, como todo mundo esperava a 
resposta. Confesso que fiquei desiludida, 
queria ter encontrado no olhar dele um 
pouquinho mais de entusiasmo, não sei 
por que mas fiquei chateada.

– Ah essa é fácil! – Exclamei. – Não 
tenho ex. 

Essas três palavras foram como 
um palito de fósforo aceso em pólvora 
amontoada; houve diversos tipos de 
reações: os incrédulos que se levantaram 
indignados, as chocadas que travaram 
com a mão na boca e olhos esbugalhados, 
as intriguistas que insinuaram com um 
arregalar de sobrancelhas o cepticismo, 
a surpresa da Vissolela e da Kiesse, e o 
melhor de todos foi o sorriso do Kizua. E 
que sorriso!
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Quando o vi esboçar o sorriso 
no canto da boca, percebi que havia 
respondido olhando na direção dele. 
Fiquei constrangida quando percebi 
que foi para mim que ele sorriu. Meu 
coração obviamente parou de bater, 
baixei os olhos e comecei a passar a mão 
nos calções de educação física que tinha 
vestido depois do almoço.

Miala, de quem eu tinha esquecido 
até aqui, gritou no meio do alvoroço: – 
Explica! Explica direito essa história! 
Queremos a verdade. 

– Isso, isso, queremos uma 
explicação, ouvi algumas vozes 
concordarem.

– Vai Misselo, explica, como assim 
não tens ex-namorado? – Interferiu  
finalmente a Vissolela que estava a 
minha esquerda, entre mim e a Kiesse 
como sempre.

– Mas o que é que vocês querem 
saber? Não tenho ex porque nunca tive 
namorado. Essa é a verdade. Fiquei 
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tão constrangida que meus olhos 
umedeceram. Não quis que ninguém 
percebesse, então baixei a cabeça.

Silêncio constrangedor.
– Girem a garrafa! Ordenou 

a Vissolela num tom autoritário e 
convincente. 

– Ya, girem a garrafa! – Concordou 
Kizua. Fiquei mais envergonhada ainda. 
Fiz papel de bebê, agora ele tem pena de 
mim. Que burra, como se não bastasse 
ser a mais nova da turma em termos de 
idade, agora também vão me chamar de 
mimosa.

A folia continuou sem nenhum 
outro incidente. O mesmo de sempre, 
paquera, dança, detalhes sórdidos e 
muita falácia. Ninguém mais fez perguntas 
sobre a minha vida sentimental. Talvez 
por pena, com medo que eu chorasse 
mesmo, ou simplesmente porque não 
tinha nada de interessante para contar, 
e eu me recusava a partir para a ação.

 É engraçado como o sentimento 
de pertença e exclusão são tão 
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importantes e intensos quando somos 
adolescentes. Eu queria me enturmar, 
fazer novos amigos, pertencer àquele 
meio, ser parte do grupo e não perceber 
as barreiras que nos separavam. 

De forma geral, era um grupo 
homogêneo, todos tinham dezassete 
anos, exceto eu que tinha dezasseis e 
o Bruno que tinha dezoito. A grande 
maioria vinha de famílias de classe 
média alta. Certamente alguns de nós 
eram mais abastados, como as gêmeas 
Clara e Odeth cujo pai era embaixador 
de Angola no Canadá, e os primos Bessa, 
cujos pais eram empresários no ramo 
da imobiliária ou diplomatas.  Tirando 
esses elementos, eu não via por que não 
era capaz de me sentir no meu habitat 
naquele lugar.

No caminho de volta para casa, 
todos suados e cheirando a transpiração, 
enfiamo-nos no transporte escolar que 
servia a nossa turma e tomamos os nosso 
lugares habituais. Com exceção das 
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gêmeas, que tinham motorista, todos 
nós usávamos o transporte escolar. 

Sentávamo-nos no último banco, 
o único onde cabiam cinco pessoas sem 
que precisássemos subdividir o clã, já 
bastava sermos obrigados a fazê-lo nas 
salas de aulas. O Miala gostava de sentar 
perto da janela. Kizua naturalmente 
sentava-se ao lado dele e os dois sempre 
escolheram o lado direito. No lado das 
meninas era mais confuso. Dependendo 
do dia a Kiesse sentava ou na janela ou 
no meio, ao lado de Kizua. 

A Vi sentava no segundo banco 
depois da janela, à esquerda. Dessa 
forma que a Kiesse escolhesse o lugar 
à janela ou perto do Kizua ela estaria 
ao lado da amiga. Eu gostava da janela, 
mas confesso que preferia sentar perto 
dos rapazes. Sentia-me menos alienada 
quando a meninas começassem a 
conversar entre si.

Obviamente, minhas novas amigas 
não deixavam pontas soltas e o assunto 
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ex-namorado veio novamente à tona no 
autocarro.

– Mas você nunca teve namorado 
por quê? Os teus pais te proíbem ou você 
nunca gostou de ninguém? – Perguntou 
a Vissolela sussurrando para não chamar 
a atenção do resto da classe. A Kiesse 
aproximou-se pra ouvir a resposta, pois 
nesse dia eu estava no lugar perto da 
janela.

– Não é que os meus pais me 
proíbam, mas eles prometeram que eu 
teria o meu carro antes dos dezoito se 
eu fosse responsável e não namorasse 
até terminar o ensino médio. 

– Que absurdo! Protestou 
extremamente indignada a Vissolela.  
Como assim? Isso é proibição sim, e pior, 
é chantagem. 

Apesar de não ter chamado a 
atenção de todos, de repente Miala e 
Kizua juntaram-se a conversa, pois a 
Kiesse, que estava no meio, cochichou e 
explicou-lhes o que estava a se passar. 
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Meu Deus, que vergonha!
Agora o grupinho todo estava na 

confidência. Falávamos baixinho não sei 
por que razão. 

– Mas você já tentou namorar às 
escondidas? Os teus pais não saberiam 
e no final você teria o carro. Rematou a 
Kiesse.

– Mas e se os pais dela 
descobrissem? Sussurrou Miala do 
outro lado.

– Mas você gosta de alguém, não 
é? Acrescentou Kizua que juntou-se à 
conversa.

– Eu conto quase tudo para a 
minha mãe e ela ia notar se eu estivesse 
a esconder algo. Além disso, eu quero 
muito conduzir o meu próprio carro,  vou 
namorar depois. – É o meu maior sonho 
e acho que ninguém me entende, será 
que não posso querer algo mais para 
além de namorar como todo mundo?

– OK, mas gostas de alguém ou já 
gostaste não é? Por que também não 
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vais dizer que és uma santa?! – Objetou 
mais uma vez a Vi.

Dei um suspiro e olhando para 
fora do carro para não encarar o olhar 
de ninguém, respondi:

– Gostava. Já não gosto mais. 
– Ah, agora sim! Vamos resolver 

isso querida! Anunciou a Kiesse num 
tom vitorioso; um tom de casamenteira 
certificada. 

Nenhuma reação do outro 
lado. Um outro suspiro, dessa vez de 
desistência. Provavelmente ele nem 
goste de mim. Por que razão haveria de 
gostar? Quase chorei na hora do jogo. 
Que imatura!

Seguimos o trajeto em meio a 
outras conversas banais. Professores, 
escola, séries e mais professores. Nada é 
melhor do que falar mal dos professores. 
Quem nunca o fez que atire a primeira 
pedra.

A meninas são sempre as primeiras 
do nosso grupo a descer, deixando-me 
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com os rapazes. Geralmente eu vou 
ocupar o lugar do meio ao lado de Kizua, 
quando já não lá estou sentada, mas 
hoje apenas Kizua aproximou-se. 

– Wi15, vamos sentar do outro 
lado? Propôs Kizua ao primo.

– Espera só um pouquinho, ainda 
estou a arranjar o telefone do Diogo, vai 
você – ouvi-o dizer.

Kizua aproximou-se e, na tentativa 
de iniciar uma conversa, balbuciou:

– Hoje sentaste perto da janela. 
– Yah, a Kiesse queria sentar no 

meio.
– Ela muda de ideias todos os dias.
– Eu não me importo de sentar 

aqui.
– Só que assim não podemos falar 

das séries? Viste CSI Miami ontem?
– Ya, vi! Exclamei eufórica. Nem 

acredito que ele veio puxar assunto 
comigo. Não posso voltar a fazer papel 
de parva.
15.  Cara, mano.
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– Consegui achar alguns episódios 
da nova temporada. Queres ver? 

– Encontraste onde?! Ainda não 
saíram.

– Tenho as minhas fontes. Um 
olhar de triunfo e um piscar de olhos 
seguiram essa declaração.

– Baixaste no teu computador? 
– Ya! Se quiseres podemos ver 

amanhã à tarde, quando fizermos o 
trabalho de inglês.

– Pode ser. Baixaste os legendados 
em inglês, eu espero!

– Claro! O que é que achas?
Essa era uma paixão que só 

nós partilhávamos, o que mais nos 
aproximou. A vontade de falar inglês. 
Toda sexta-feira depois das aulas, 
ficávamos na biblioteca fazendo as 
tarefas de inglês que tinham de ser feitas 
em dupla, de acordo com o professor. De 
vez em quando o Miala fazia conosco, 
mas ele fazia dupla com o Diogo.
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– Amor, queres comer o quê? 
Estou a ver o que tem para comer na 
geleira.

A suposta soneca terminou 
quando o Luka bateu na porta e entrou 
no quarto.

– O jogo já acabou? Quem ganhou?
– Era um compilado de vários 

jogos do início da temporada, não era 
um jogo de verdade.

– Ah sim, já tinhas dito que só em 
julho. Mas não perde a graça se já sabes 
que eles vão ganhar?

– Claro que não. Todos sabem 
quem são os melhores – retorquiu 
abanando a T-shirt dos Lakers que trazia 
vestida. – Fala então, vamos comer o 
quê? 

– Não mexas no calulu de peixe 
que está na geleira. É para levar amanhã 
na casa da tua mãe. Não queres aquecer 
o bife que sobrou do almoço? Eu vou 
comer arroz e salada. Aliás preciso voltar 
a fazer dieta. Achei umas gordurinhas 
indesejadas no quadril recentemente.
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– Te preocupas demais, babe! 
Estás sempre bonita, mas sempre 
preocupada com dietas. 

– Como é que achas que faço para 
estar sempre bonita? Comendo pizza 
todo dia é que não é.

O movimento dos ombros de Luka 
encerrou a discussão.

– Está fixe. Vou aquecer o jantar. 
Fechou a porta e ouvi-o descer as 

escada em direção à cozinha.
Talvez ele tenha razão. Eu me 

preocupo demais com dietas, mas como 
viver de outra forma nessa sociedade? 
Como viver com naturalidade e aceitar a 
gordura localizada do quadril marcando 
na roupa. Eu posso até aceitar, vamos 
fingir que sim. Mas o que fazer com o 
olhar das pessoas? 

Os olhares indiscretos e os 
comentários de pessoas que se dizem 
amigas? “Fulana engordou”, “estás 
mais cheinha”, sem esquecer o “estás 
diferente”. Fórmulas clássicas para 
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dissimular o que realmente pensam: 
“estás gorda e isso me incomoda 
visualmente”, “o teu corpo gordo 
ou com alguns quilos ‘a mais’ não é 
esteticamente aceitável neste espaço 
que eu ocupo”.

A pior, e essa talvez seja pessoal, 
é as pessoas acharem que estou 
grávida e então seguir-se uma conversa 
moralizadora sobre ter filhos, casamento 
e como é minha obrigação “dar um filho 
ao meu marido”, como “o tempo passa 
e não espera”, e como a vida “não é só 
trabalho”.

Claro que eu sei de tudo isso! Tenho 
trinta anos não doze caramba! Quem 
melhor do que eu para conhecer o tic tac 
do tão temido relógio biológico? Mas e 
daí? Ao diabo toda essa indiscrição, as 
regras, o tempo e a fertilidade. Dane-se! 
Dane-se a fertilidade!
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O esforço que o meu corpo 
demandou para levantar da cama foi 
enorme. Apesar de ter tido um sono 
agitado e cheio de memórias, acho que 
o meu corpo descansou. Deslizar as 
pernas de debaixo do cobertor e pousá-
las no chão, esticar os braços o máximo 
que posso, nada disso foi mais difícil do 
que levantar da cama. Quase que perdi 
a consciência, tive que parar alguns 
instantes, respirar fundo e esperar a 
tontura passar. 

Acho que o almoço não me caiu 
bem, ainda estou com o estômago 
embrulhado. Mais uma razão para 
começar a maldita dieta. Devia começar 
um detox a semana que vem.

No corredor, de costas para a porta 
do nosso quarto tem-se uma visão geral 
do andar superior, toda vez que passo 
por esse corredor tenho a deliciosa 
sensação de ter feito um ótimo trabalho 
enquanto arquiteta na minha própria 

t
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casa. Ainda que a casa seja grande, foi a 
escolha da disposição dos cômodos que 
fez toda a diferença.

O nosso quarto fica no final do 
corredor a dois passos da escada que liga 
o primeiro e segundo andar. De costas 
para a suíte do casal tem o nosso closet, 
quer dizer, o meu closet, as únicas coisas 
do Luka naquele espaço são as roupas 
de cama e as malas no topo do armário. 
Aparentemente homens precisam de 
menos espaço para as suas roupas e 
não têm a necessidade de checar o look 
antes de sair ou sentar na frente do 
espelho para maquilhar-se.

A esquerda, criamos um futuro 
quarto para crianças. Quando tivermos 
uma.  Se tivermos uma… Na frente 
desse quarto tem o segundo quarto de 
visitas. Eu prefiro trabalhar no escritório 
da empresa e não trazer trabalho para 
casa, mesmo que isso implique ficar lá 
até tarde, por isso decidimos não criar 
um ateliê para mim em casa.
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No outro extremo do corredor, 
fica o meu maior orgulho, o quarto de 
banho16 que tem quase o tamanho do 
nosso quarto. Um luxo, investi toda a 
minha criatividade nesse espaço, as más 
línguas dirão que é desnecessário, mas 
cada um sabe de si.

Desci as escadas tentando não 
cair, porque ainda estava mole da soneca 
e um pouco tonta, e assim que virei à 
esquerda avistei o homem da T-shirt 
dos Lakers por quem me apaixonei, 
assobiando ao ritmo de uma música 
que agora não lembro qual era; isso é 
um sinal de muito boa disposição, o que 
geralmente tem alguma coisa a ver com 
jogos da NBA.

Mas dessa vez era diferente, a boa 
disposição está ligada à boa notícia de 
ontem.

– Não vais acreditar babe, vamos 
para os Estados Unidos da América! 
Anunciou o Luka ao mesmo tempo em 

16.  Banheiro.
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que jogou as chaves de casa e o saco do 
supermercado para o lado, e tirou-me 
do chão. 

– Eu consegui, eu consegui! – 
Insistia ele, enquanto rodopiávamos 
pela sala.

Liguei os pontos e entendi o que 
se estava a passar. Há meses que estudar 
para os exames tinha se tornado parte 
da nossa rotina de fim de semana. Era 
importante para ele passar nos testes 
e concorrer à bolsa que o banco estava 
oferecendo para fazer um mestrado 
em finanças na Universidade de São 
Francisco (USF). Todos os gerentes das 
agências de Luanda concorriam para 
uma única vaga. 

– Sessenta candidatos, uma  
bolsa! – Dizia ele sempre que estivesse 
frustrado com alguma coisa. Como é 
que vou conseguir passar nos exames 
concorrendo com cinquenta e nove 
pessoas? Algumas delas estudaram no 
estrangeiro babe, mas eu quero muito 



essa oportunidade, será que é pedir 
demais?

Seis meses depois, aqui estamos 
nós, sentindo os batimentos cardíacos 
um do outro, comemorando mais uma 
nova conquista. 

– Eles ligaram para mim à hora do 
almoço dizendo que devia ir para a sede 
na ilha de Luanda. Eu juro que pensei 
que fosse uma convocação rotineira, sei 
lá, não pensei que fosse alguma coisa 
relacionada à bolsa – tentou explicar o 
pobre homem ainda ofegante.

– Eu disse que conseguirias! Que 
emoção! Você conseguiu amor! 

Beijamo-nos apaixonadamente. 
A pulsação retomou o seu ritmo 

e as batidas de ambos os corações 
abrandaram. Olhamo-nos nos olhos e 
caímos na gargalhada. Rimos de alegria, 
choramos como bobos e amamo-nos 
como adolescentes.

Estou feliz por ele, por nós. 
Pensei comigo mesma ontem antes de 



adormecer nos braços dele.
– Também queres bife? Aquieci 

para os dois.
Um prato deslizou na minha 

direção na pedra de mármore que 
ornava a nossa cozinha e que constituía 
a única divisão com a sala de estar.

– Queres beber o quê? 
– Água com limão está OK para 

mim, obrigada. Acho que o almoço não 
me caiu bem, não vou comer tudo isso 
que serviste. 

– Eu acabo o que sobrar.
– Oh! Meu herói de cavalo branco! 

– Exclamei levando as costas da mão 
esquerda à testa com um sorriso à boca.

A resposta dele foi ainda melhor. 
Arregaçou as mangas da T-shirt, fechou 
os pulsos e flexionou ligeiramente os 
braços, deixando o grande leão tatuado 
no antebraço à mostra, e com o nariz 
empinado exclamou: - Sou mesmo!

Luka deu a volta tomando a porta 
aberta a sua esquerda e sentou-se ao 
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meu lado como de costume. 
– Sabes, estava aqui a pensar, S. 

Francisco é tão perto de Los Angeles, 
vamos poder ir ver alguns jogos da NBA. 
Já imaginaste? Ver os Lakers a jogar na 
minha frente? Babe! 

– Eu sabia! Nem sei se estás mais 
entusiasmado com o mestrado em 
finanças ou com os jogos!

– Os dois. Retorquiu de boca cheia.
– Não sei não. Os teus chefes 

deviam saber que te candidataste só 
para ir em LA, seu bandido.

– Um bandido inteligente!
Agradava-me ver o Luka tão 

feliz assim. Apesar de ser muito 
orgulhoso sempre foi muito batalhador, 
constantemente agarrando as 
oportunidades da vida para fazer melhor. 

Foi muito difícil convencê-lo a 
aceitar a ajuda da minha mãe para que 
fosse transferido para Luanda. Enquanto 
eu terminava a faculdade ele começou a 
trabalhar no banco que ficava não muito 
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distante de onde eu estudava. A minha 
mãe nessa altura já era gerente da sede 
de Luanda. Quando terminei os estudos 
e decidimos que era a hora de casar, 
sugeri que viéssemos para Luanda. 
De outra forma eu não teria muitas 
propostas de trabalho, o mercado era 
mais competitivo na capital, apesar de 
hoje as coisas terem mudado muito.

Foi com bastante naturalidade 
que pedi que ela arranjasse as coisas 
para que o Luka pudesse ser transferido 
para a metrópole. Qual não foi o meu 
espanto ao perceber que ele não queria 
de maneira nenhuma “conseguir um 
emprego graças à minha sogra”, foram 
as palavras dele.

Um absurdo! Na altura não entendi 
as suas razões e ameacei terminar a 
relação e voltar para Luanda. Deixei claro 
que não perderia a oportunidades de  
construir uma carreira mais ambiciosa 
por causa de orgulho masculino e ego 
ferido. Ele cedeu. 
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Com o tempo eu percebi que não 
tinha nada a ver com a minha família 
ajudá-lo a arranjar um emprego, que não 
era por orgulho de macho alfa que ele 
resistiu e negou a ajuda. Era o facto de 
nunca ter tido ajuda, nunca ter recebido 
nada de graça, nenhum favor. 

A vida foi dura para Luka e a 
família depois da morte do pai. Desde 
então, nada veio de bandeja, ele sempre 
teve que arranjar formas de resolver 
os seus problemas sem esperar nada 
de ninguém. Como pedir para um 
homem assim aceitar algo pelo qual 
não trabalhou para conseguir? Foi um 
desafio.

O privilégio de ter sido educada 
no seio de uma família estruturada, com 
todas as possibilidades de sonhar fez de 
mim uma adolescente bem mimada e 
por muito tempo incompreensível. Me 
relacionar com o Luka me fez amadurecer 
muito nesse aspecto. Entender que 
viemos de lugares diferentes, mas que 
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podemos relevar as nossas diferenças e 
fazer melhor com o que nos aproxima.

– Eu realmente estou orgulhosa 
por teres conseguido a vaga para a 
University of San Francisco (USF). Sei o 
quanto essa oportunidade significa para 
ti.

Meu marido esbouçou um sorriso, 
daqueles que ele dá quando está 
emocionado e não sabe o que dizer. 
Nunca foi muito bom em exprimir as 
suas emoções e sentimentos. Às vezes 
dá até raiva, é frustrante, mas aprendi a 
lidar com isso.

Como não podia deixar de ser, 
passamos o jantar conversando sobre as 
mil e uma possibilidades que estavam 
abertas para nós com tudo isso. Na 
verdade Luka passou o jantar falando, 
imaginando, projetando. De acordo 
com ele, iriamos jogar nos cassinos em 
LA, casar em uma daquelas capelas 
depois de uma noite de diversão, ver 
vários jogos da NBA ao vivo e fazer 
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uma gracinha quando passarmos na 
tela do kissing cam, entre outras ideias 
mirabolantes.

– Você não comeu quase nada! 
– Eu disse-te que estou com o 

estômago embrulhado.
– Yah, mas quase nem tocaste na 

comida.
– Amanhã eu como melhor.
– OK! Se tu o dizes.
– A propósito, amanhã vamos à 

tua mãe, a mesma hora de sempre, não 
é? 

– Yah, por volta do meio-dia. 
Você sabe como é que é, o almoço de 
domingo geralmente é mais tarde, e 
ainda por cima a Irina vai estar lá com 
as crianças.

– Já me tinha esquecido que a Irina 
também vai. Mas vamos voltar cedo por 
favor, queria passar na mamã antes de 
voltarmos para casa.

– Mas já não estivemos lá a 
semana passada? Não falaste com ela 

132

Marinela Paula

w



essa semana?
– Falei com ela, mas ainda não 

contei a novidade, queria que contasses 
para a tua mãe primeiro. 

– Mas isso tu podes contar ao 
telefone.

– Eu sei, mas não custa nada passar 
por lá, ver como eles estão e contar que 
conseguiste a bolsa, não achas? Eles 
ficariam felizes em saber pessoalmente. 
Além disso preciso falar com ela sobre 
um outro assunto. 

Encolhendo os ombros e levando 
a última garfada do que era o meu jantar 
à boca, aquiesceu. 

– Pode ser!
– Não vamos demorar, vai ser uma 

visita médica como diz o papá.
– Está fixe, visita médica então. 

Essa semana vais trabalhar?
– Esqueci-me de te contar. Lembras 

do concurso público para a MTV?
– O do programa inspirado no 

Instagram?
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– Esse mesmo! Eu disse-te que 
estávamos a trabalhar as três nisso e 
que era um grande contrato. Então, 
recebemos o e-mail ontem, confirmando 
que o nosso projeto foi escolhido.

– Ah sério? Como é que esqueces 
de contar uma coisa dessas? Parabéns 
pelo contrato!

– Sei lá, tínhamos outras coisas 
para comemorar ontem.

– É verdade, mas todas as vitórias 
são nossas.

– Mas agora já sabes. 
– Então vais trabalhar nisso 

essa semana? – Perguntou, enquanto 
organizava a louça suja... 

Enquanto eu explicava, Luka 
levantou da mesa, pôs os pratos na lava 
louça, iniciou o programa. Do outro lado 
do balcão, com o braço esquerdo apoiado 
na coluna de betão que sustentava a 
porta ficou ouvindo enquanto eu falava 
entusiasmada do projeto.

 – A reunião de apresentação é 
na segunda-feira, todas as empresas 
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contratadas vão lá estar. Os estilistas, 
o pessoal da área técnica como DJs, 
equipe de filmagem, os directores, os 
apresentadores, etc. Do nosso escritório 
apenas eu vou, a Mara e a Dina vão 
responder as outras demandas no 
escritório.

– É um serviço pontual ou vocês 
vão estar sempre presentes?

– Durante o programa? Não, vamos 
apenas criar o layout, na realidade vários 
layouts, porque eles querem mudar 
de cenário com frequência, assistir ao 
lançamento para ver se está tudo certo 
e depois cada um para a sua vida. 

– E se falhar alguma coisa? 
– Tipo o quê? 
– Sei lá, os vossos clientes nunca 

ligam pedindo manutenção?
– Quando há problemas na 

estrutura, raramente é preciso chamar 
o arquiteto para rever o projeto. Na 
maioria das vezes são problemas que 
resolvem-se com os eletricistas, os 
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sonoplastas, o pessoal da audiovisual, no 
caso da cenografia. Os nossos serviços 
são bem pontuais.

– Entendi.
– Mudando de assunto – não sei 

por que razão me sentia desconfortável 
em falar desse projeto com o Luka – vais 
ficar a ver televisão até tarde?

– Não, por quê? Tens algo melhor 
a propor? A questão foi acompanhada 
de um olhar sensual sugestivo.

– Eu? – Respondi na gargalhada. 
Até levei a mão ao peito para dar mais 
ênfase ao meu ar de desentendida; 
rimo-nos da cena, sem necessariamente 
dar continuidade ao assunto.

– Eu vou dormir, amanhã vai ser 
um longo dia.

– Daqui a pouco eu subo também.
Luka atravessou a porta da cozinha 

e dirigiu-se à sala onde estava a TV. Com 
alguma dificuldade levantei do banco 
em que estava sentada e retirei-me em 
direção ao nosso quarto. 
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Enquanto passava pela sala, 
exclamei num tom provocativo “essas 
cadeiras dão cabo das minhas pernas e 
da coluna. São muito altas, fico com as 
pernas bambas depois de algum tempo”. 

– Foi a arquiteta que escolheu, 
disse que dariam um toque moderno – 
retorquiu o engraçadinho sem tirar os 
olhos da tela.

– Engraçadinho! Por acaso dão 
um ar de modernidade nessa casa, mas 
se eu tivesse um marido atencioso, 
que fizesse uma massagem nas minhas 
costas… 

Apesar de ter proferido as últimas 
palavra em voz alta não obtive resposta. 
Talvez não estivesse ouvindo, pois já 
estava no topo da escada. Ou então 
ignorou o que eu disse porque sabe que 
eu sempre ganho essa discussão.

Uma vez na cama, lembrei-me que 
não havia visitado o Instagram do Kizua. 
O que estará a fazer? O que será que ele 
fez nos últimos anos? Confesso que a 

137

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



curiosidade me corrói, é uma sensação 
quase física. 

Talvez não seja uma boa ideia fuçar 
a vida dos outros. Se calhar a empresa de 
sonoplastia nem é dele. Por que seria? 
Certamente ele não é o único Bessa no 
mundo, ou pelo menos em Angola, que 
absurdo achar que seria ele. 

Uma maneira de saber disso sem 
stalkear é perguntar a quem certamente 
sabe. 

“Oi Miala, tudo bem contigo? Há 
quanto tempo! Já nem ligas hahaha.”

Enviei a mensagem no Instagram.
Não esperei pela resposta. 
Deixei o telefone carregando em 

cima da cômoda, apaguei a luz do abajur, 
ajustei a posição da almofada e esperei. 

Esperei que o sono chegasse e com 
ele trouxesse ainda mais memórias de 
um tempo que já não volta. Lembranças 
que uma existência sem muitos dilemas, 
vividos com muita intensidade. Por 
alguma razão, talvez seja o tempo, talvez 
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sejam as mágoas do passado, eu afastei 
essas memória do meu subconsciente. 
Elas existem, estão armazenadas em 
algum lugar. 

Eu preciso delas agora. Preciso 
voltar a ver o Kizua sorrir para mim. Eu 
quero voltar a ver o nosso grupinho no 
último banco do transporte escolar e 
reavivar os nossos rostos adolescentes.

Bip. A tela do telefone refletiu a luz 
azul no teto. Notificação do Instagram. 
Bip, mais uma. E outra.

“Oi Mi, tudo bem? Eu estou fixe.
Realmente faz muito tempo. 
Devíamos marcar algo para pôr a 

conversa em dia. Reunir o pessoal e tal.”
Reunir o pessoal.
Não estou preparada.

139

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



Domingo, 14 de Junho 

de 2020

O meu dia preferido, 

Conflitos internos 

e externos



Domingo é o meu dia oficial da 
preguiça e essa é uma regra 

na nossa casa. “Só me acorde se a casa 
estiver pegando fogo”, dizia eu no início 
do nosso casamento.

Me permito dormir até as nove 
ou dez horas da manhã, de acordo com 
a minha disposição. Com o tempo, o 
Luka arranjou o que fazer e o meu sono 
de beleza deixou de ser um problema 
para nós. Dependendo da semana ele 
ia jogar basket no espaço multiuso que 
fica a dois quarteirões da nossa casa, 
outras  vezes ele vai ao ginásio, ou então 
vai lavar um dos carros. Uma coisa é 
certa, meu homem não suporta dormir 
até tarde, “vou dormir quando morrer”, 
diz ele orgulhoso por acordar sempre às 
seis ou sete no máximo.

Acordar tarde uma vez por semana 
faz parte do meu autocuidado. É tão 
importante quanto beber água, tomar 
banho ou passar creme hidratante na 
pele, para mim é o básico, quase uma 
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necessidade vital. Depois desse repouso 
eu acordo pronta para conquistar o 
mundo. Tomo um banho de água quente, 
respeito a sequência de cuidados com a 
pele, o cabelo e a alma.

Levanto da cama, ponho uma 
playlist que amo, geralmente Kizomba 
ou música popular brasileira da minha 
época, inicio desde os anos dois mil até 
dois mil e dez, e lá vou eu. Passo uma 
hora no banheiro. Entre lavar o cabelo 
e hidratá-lo, esfoliar a pele, passar uma 
máscara facial e massagear com creme 
ou um óleo perfumado, eu deixo arder 
uma vela ou um incenso com um cheiro 
gostoso enquanto faço tudo isso.

Canto junto com os intérpretes 
das músicas, vivo cada palavra, me 
emociono. Saindo do banho, eu ponho 
uma roupa muito confortável mas 
muito bonita também. Geralmente uso 
vestidos, não sei bem o porquê, mas 
virou automático. Às vezes são mais 
curtos, outras vezes mais longos, há 
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dias em que estou mais inclinada para o 
sexy e outros para um preto básico, não 
importa como seja o vestido, eu preciso 
de um no domingo.

Hoje escolhi um vermelho, curto 
e acinturado. Com um decote em V 
longo e mangas flare curtas. Tinha uma 
estampa simples, pequenas margaridas 
brancas com o centro amarelo. 

Com as tiras que saíam das laterais 
abaixo dos seios fiz um laço perfeito nas 
costas que também ficavam à mostra 
num decote em forma de V, ligeiramente 
acima do joelho era o cumprimento do 
vestido que também tinha o efeito flare 
das mangas. Rodopiei sobre mim mesma 
no closet, dei de caras com o espelho e 
me achei linda. Sorri tímida.

Sentei na banqueta de veludo 
castanha para pegar um par de sandálias 
e pensei o quanto eu gostava de vestidos 
assim quando era adolescente. Naquela 
época eu usaria o mesmo, talvez menos 
decotado, e com um par de tênis, um 

143

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



par de All Star cano alto branco para ser 
exata. 

Era o famoso estilo da Floribella, 
a protagonista da série portuguesa 
do mesmo nome. Depois dela eu era 
a Floribella em pessoa, com a única 
exceção de que ela usava saias e eu 
sempre preferi vestidos. Por hoje calcei 
um par de sandálias simples, de cor 
camelo, uma tira central e a braguilha 
lateral para fechar. Sem pedras, sem 
laços, sem flores, simples.  Às vezes o 
conforto e a simplicidade são a melhor 
opção. 

Ainda fechava a porta do guarda-
roupa quando o Luka entrou no quarto 
e disse, beijando o meu pescoço, “já 
te disse que gosto do cheiro desse 
perfume?”. 

– Só do perfume? -  Insinuei agora 
olhando-lhe nos olhos.

– Talvez mais que o perfume – 
agora estávamos mais perto um do 
outro, eu sentia a respiração dele perto 
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da minha. Faz tempo que não estamos 
nesse clima tão romântico. Seus braços 
em volta da minha cintura me atraiam 
para si como um íman. 

Ainda com o olhar fincado no dele 
sussurrei “também estás cheiroso hoje”. 

– O quê? Só hoje? – Questionou 
indignado. 

Nada é mais certeiro do que ferir 
o orgulho de um pavão vaidoso. Ri mais 
alto do que devia, acho que soei como a 
Úrsula, a bruxa dos mares.

– Já não me respeitas? - Abanou a 
cabeça indignado e divertido.

– Calma amor, estava a brincar. 
Desculpa.

– Desculpas?
– Sim, desculpas, és o homem 

mais cheiroso do mundo inteiro. Melhor 
ainda, do universo e arredores!

– Hum, não sei, não pareces 
convincente. – O ar contrariado 
transformou-se em ironia com uma 
pitada de prazer narcisista.
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– Não te estiques! Cheiroso está 
bom demais para a conta. – Dei um tapa 
na bunda dele e sai do closet correndo.

– Sua bandida! – Ouvi atrás da 
porta enquanto descia as escadas. – 
Enrolaste-me!

Desci correndo, sorrindo como 
uma criança em meio à brincadeira. 

– És o melhor marido do mundo! 
– Exclamei, levando aos mãos para o 
alto em sinal de redenção quando o vi 
descer as escadas.

– Tens alguma oferta de paz? 
– Perguntou o inimigo esfregando o 
queixo barbudo, cuja barba tinha sido 
feita essa manhã com certeza.

– Sei lá, o que você quer?
– Ah, não perguntes isso duas 

vezes! 
– Não pergunto mesmo! Fizeste o 

que para o pequeno almoço?
– Possas17, já? Nem tive tempo de 

pensar na oferta.

17.  Poxa ou puxa no Brasil.
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– Isso aqui é assim filho, é pegar 
ou largar. Estou com fome, compraste 
alguma coisa? A propósito foste aonde?

– Uma coisa de cada vez madame. 
Levei o teu carro para lavar na estação 
de serviço, aproveitei e enchi o depósito.

– Estás mesmo dedicado, hein? 
Queres mesmo o troféu de melhor 
marido?

– Eu já sei que sou, você é que não 
me valoriza!

– Oh tadinho! Fiz uma careta 
fingindo estar triste.

– Possas! 
– O senhor melhor marido do 

mundo fez alguma coisa para o pequeno 
almoço?

– Te interessa mais a comida do 
que os meus sentimentos?!

Dessa vez caímos os dois na 
gargalhada.  

– Comprei a brioche com geleia 
que gostas e um capuccino.

Aplaudi lentamente com ar 
impressionada. 
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– Por essa até mereces o que 
queres, estou impressionada!

– Pai grande – disse sacudindo a 
camisola dos Golden State Warriors que 
trazia vestido. 

Aos finais de semana, Luka 
não vestia nada que não fosse uma 
referência ao campeonato americano 
de basquetebol. Desisti dessa luta bem 
no início da nossa relação! Hoje apenas 
certifico-me que as peças que compra 
são de boa qualidade e bonitas, o resto 
já entreguei aos cėus.

Era tradição de domingo 
tomarmos o pequeno almoço18 juntos 
quando eu acordava e ele voltava das 
suas andanças. Sendo ele o primeiro a 
acordar, tornou-se hábito ele decidir o 
que comemos no brunch de domingo.

Hoje, como uma vez por mês, 
vamos almoçar em casa da mãe do 
Luka. Vemos os meus pais com a 
mesma frequência, excepto em datas 

18.  Café da manhã no Brasil. 
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comemorativas, onde juntamos toda a 
família geralmente na nossa casa ou na 
dos meus pais porque há mais espaço.

Berta é como uma segunda 
mãe para mim. Desde o dia em que 
a conheci, até hoje, trata-me como 
uma de suas filhas, para ela eu sou a 
quinta filha que não teve. Uma mulher 
corajosa e extremamente sábia. Mesmo 
tendo perdido o marido jovem e numa 
altura em que o país estava mergulhado 
em trevas, ela deu um jeito e criou os 
quatro filhos com o mísero salário de 
enfermeira que ganhava no hospital 
geral de Benguela; tem muito orgulho 
do que os filhos se tornaram hoje. Uma 
coisa é certa, Silvio é sem dúvida o seu 
predileto, talvez por ser o primogênito e 
único homem.

Comemos e nos divertimos como 
nunca. É tão bom estar de bom humor. 
Depois da noite romântica de ontem, 
o êxtase da conquista, sinto que a vida 
tem voltado a sorrir para nós depois 
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de algum tempo de névoa. Falamos de 
tudo e de nada, de coisas bobas e de 
coisas boas. Quando demos por nós era 
um quarto para o meio-dia. 

– Eu tiro a mesa. Tens alguma 
coisa para fazer antes de sairmos? – 
Perguntei.

– Nada de especial. 
– Está bem, saímos às doze e meia, 

é isso?
– Ya, é melhor, de todas as formas 

o almoço na casa da mãe não começa 
antes das quatorze.

– Tens razão, e também não há 
trânsito hoje, então podemos sair mais 
tarde.

– Levamos o meu ou o teu carro? 
Perguntou enquanto desaparecia em 
direção ao quarto.

– O meu está limpo, vamos no teu.
– Bandida! – Gritou do corredor.
Que leveza!
A sensação que percorre o meu 

corpo nesse momento é bizarra e 

150

Marinela Paula

w



gostosa ao mesmo tempo. Tenho uma 
vontade incontrolável de sorrir, de rir 
em voz alta e de continuar falando, falar 
com Luka, falar sobre a vida ou ouvi-
lo falar. No entanto, às vezes me pego 
pensando que falta alguma coisa. É uma 
sensação horrível, mas volta e meia me 
sinto parada, presa numa vida rotineira 
e sem graça, quero algo a mais, mas não 
sei dizer o que é.

Acabei de pôr a louça na máquina 
e peguei o telefone que estava por cima 
do balcão. Quase não toquei nele desde 
ontem à noite, antes de adormecer. 
Quando desbloqueei e vi as notificações 
aleatórias das redes sociais lembrei-
me do trabalho de detetive, ou de 
bisbilhoteira, que fiz ontem. Não tive 
coragem de ver o perfil dele. 

As borboletas no meu estômago 
voltaram a agitar-se.

Não perco nada em dar uma 
espreitadela no perfil dele, e se não 
for ele o nome por detrás da Bessa 
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Produções pelo menos será assunto 
encerrado.

Instagram, buscar, “@
bessaproducoes” digitei. Cliquei em 
pessoas, apenas dois perfis apareceram. 
Cliquei no primeiro que tinha um 
microfone na foto de perfil.

Produção musical, radiodifusão 
e eventos. “Música é vida”, dizia a 
descrição da página.  Cento e trinta posts, 
três mil seguidores e cem seguidos.  
Desci pelo perfil vendo algumas das 
fotos, em nenhuma delas parecia estar 
Kizua. Eram fotos de eventos noturnos, 
vários DJs famosos e outros menos 
conhecidos. Algumas pareciam ter sido 
tiradas de um estúdio de gravação, vi 
vários jovens artistas desfilar nalguns 
desses retratos, mas em nenhum deles 
vi um rosto conhecido. 

Já ia desistindo quando num dos 
primeiros posts, dos mais antigos da 
página, vi um rosto que me pareceu 
familiar. Um homem de pele clara, lábios 
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cor de rosa, vestia um terno azul escuro, 
tinha em uma das mãos o que parecia 
ser um troféu, talvez uma premiação, 
tinha uns dreadlocks, um olhar alegre e 
um sorriso...

Kizua de dreads? 
A legenda da foto confirmou o 

que eu pensava, “O poderoso chefão 
a.k.a. @DJKB. Esse prémio é nosso”. Dei 
zoom na foto vezes sem conta e ainda 
não conseguia acreditar. Não restavam 
dúvidas que era ele, mas que diferença. 
Apesar do choque não pude deixar de 
remarcar o que sempre me atraiu no 
Kizua, o sorriso escondido no canto da 
boca. 

Segunda onda de borboletas no 
estômago.

Cliquei no perfil pessoal 
mencionado no post. Perfil fechado.

Raios!
Se começar a segui-lo ele saberá 

que sou eu e que andei espreitando a 
vida dele, e se ele não quiser retomar o 
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contacto? E se ele for casado e a mulher 
não gostar? “Que exagero, Misselo”, 
respirei fundo e fechei o Instagram. Pelo 
menos agora eu sei que é ele ou pelo 
menos é a empresa dele. 

O post dizia poderoso chefão, 
então ele conseguiu realizar o sonho da 
vida dele, produzir música. Será que ele 
viria à reunião de segunda-feira com a 
MTV? “Ele é o boss não é? É provável 
que venha”, a menos que mande um 
assistente que talvez entenda mais de 
negócios. Sei lá! Por que estou a perder 
tempo com essa histórias?! “Não sejas 
tonta mulher!”

– Amor, estás pronta? Ouvi da voz 
que vinha do andar de cima.

– Podes pegar o meu chapéu de 
palha no closet? Deixei-o atrás da porta. 

– Encontrei dois, qual deles? 
Esquerda ou direita? – Perguntou 
mostrando os dois acessórios. Um boné 
cor de rosa e um chapéu de palha com 
a aba curta.
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– Esquerda. Minha esquerda!
Enquanto o Luka devolvia o boné, 

enfiei o telefone na bolsa com medo 
que o aparelho dissesse algo em voz alta 
e eu fosse descoberta. Mas por que agir 
como uma fugitiva? Até parece que sou 
culpada de algum crime grave. Stalkear 
ainda é permitido.

Subimos no carro. No banco do 
copiloto liguei o som, deixei tocar a 
playlist do telefone do Luka que exibia 
a tela, era hip hop americano, não 
trocamos muitas palavras no longo 
trajeto que nos conduziu ao Benfica. 
Como esperado não havia trânsito, 
aproveitamos da boa música para 
divagar, cada um no seu canto.

Talvez apenas eu tenha feito isso, 
afinal foi Luka quem rompeu o silêncio. 
“Puseste a garrafa de champagne na 
caixa térmica?”

– Ya pus, por quê?
– Só me lembrei agora, fiquei com 

medo que não tivesses pensado nisso 
ontem à noite.



– Tens a melhor esposa do mundo, 
tu é que não admites.

Ele riu genuinamente da minha 
piada. “Obrigada”, agradeceu o condutor 
passando  a mão direita na minha coxa 
por alguns segundos antes de voltar a 
concentrar-se na condução. 

Esbocei um sorriso e pensei, que 
sorte a minha!

Apoiei o cotovelo à borda da janela 
do carro levando a palma da mão à testa 
e considerei o homem ao meu lado. 
Esbelto, os braços musculosos deixam 
sempre em evidência as tatuagens que 
tinha. A pele escura quase que brilhava 
com o reflexo do sol que batia nas mãos 
que conduziam. De traços leves, todas 
as piadas contadas por ele se tornavam 
as mais engraçadas, era impossível não 
cair na gargalhada com ele. A pessoa 
mais respeitosa que conheço, nunca 
magoou uma mosca, sempre pondo os 
outros em primeiro lugar. 

Quando começamos a namorar, 
se eu quisesse atenção fingia passar 
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mais mal do que realmente estava 
para que ele cuidasse mais de mim. 
Que tonta. Desisti de fazer isso porque 
não era o estar ou não doente, entendi 
que se precisasse de cuidado e se 
comunicasse direta ou indiretamente 
essa necessidade ele moveria céus e 
terra para agradar-me. 

Já houve vezes que eu achei que eu 
desconfiei dele.  “Deve estar a esconder 
alguma  coisa”, não é possível que um 
homem seja tão carinhoso. Morro de 
vontade de levá-lo ao psicólogo só para 
saber se tem algum trauma que gera 
esse comportamento. 

Apesar de tudo isso, às vezes me 
pego querendo mais. Mais do quê? 
Não faço a mínima ideia. Quero mais 
do que um sorriso de felicidade, quero 
borboletas, mais do que um quentinho 
no coração, eu quero a respiração 
acelerada e o ritmo cardíaco de quem 
está apaixonado. Mais do que perder o 
ar rindo de uma piada, quero perder o 
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ar beijando apaixonadamente, eu quero 
mais do que fim de semana em família, 
quero escapadas no hotel às escondidas. 

Chegamos. Suspirei 
profundamente, para onde foi o 
sentimento de felicidade que tinha essa 
manhã ao sair do banho?

– Bem-vindos! Saudou a senhora 
de cabelos grisalhos, acolhendo-me nos 
seus braços afáveis.

– Boa tarde, mãe. Retribuí o 
abraço depositando na bochecha dela 
um beijo carinhoso.

A senhora não fez diferente com 
o filho. O mesmo abraço carinhoso para 
todos. 

A casa branca parecia mais 
velha hoje. Era uma vivenda simples, 
construída para acolher a família, feita 
em forma de U, todos os quartos eram 
independentes tendo cada um a sua 
própria entrada. Passávamos a maior 
parte do tempo na grande cozinha 
que ocupava o cento da construção; 
à esquerda da cozinha ficava a sala de 

158

Marinela Paula

w



estar, sofá, TV, quadros por toda a parte 
e uma grande cristaleira de madeira 
maciça. Fazendo o ângulo com a sala 
havia dois quartos que partilhavam o 
banheiro. Do outro lado da cozinha 
ficavam mais três quartos na sequência. 
O que avizinhava a cozinha, a suíte, era 
o quarto da minha sogra, uma suíte cujo 
interior planejei com muito carinho para 
o conforto dela. 

Entramos na grande cozinha, o 
Luka trouxe a caixa térmica com o nosso 
calulu para o almoço. Os pequenos 
vieram correndo abraçando-nos a mim e 
ao tio. Saudamos o resto da família. Tirei 
o chapéu e depositei-o sobre a mesa. Foi 
então que realizei que tinha esquecido a 
bolsa com o telefone no carro. 

“Talvez seja melhor assim”, disse 
para mim mesma. “Vou me distrair 
menos, e talvez parar de pensar no 
Kizua”. Mal sabia eu que os fantasmas 
do passado não estavam limitados pelo 
espaço físico, muito menos tecnológico…
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Chegou o grande dia. Massoxi, 
o professor de inglês, vai anunciar a 
distribuição dos pares para a competição. 
Depois do intervalo das dez e da grande 
fanfarra, fomos para a sala de aulas com 
as expectativas à flor da pele. 

Agora que éramos amigos, 
passávamos o tempo a falar na sala 
de aula. Miala, Kizua, a Mônica e eu 
continuamos a falar do concurso, ouvi 
falar de todos os projetos, as notas 
que haviam sido dadas, as votações e 
o processo de escolha dos melhores 
binômios.

O corpo de jurados era constituído 
por cinco professores convidados, 
todos eles professores de inglês em 
outras escolas, o que só aumentava 
o nervosismo. O Mr. Massoxi, como 
carinhosamente o chamávamos, 
não fazia parte do júri, ele apenas 
acompanhava a construção dos temas, 

t
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ajudava com o vocabulário, orientava 
as pesquisas e corrigia as notas da 
apresentação oral. 

Era a quarta edição do concurso 
e via-se no olhar do professor que 
era o seu maior orgulho no Maria 
Augusta, o trabalho dele foi justamente 
compensado com duas distinções de 
professor do ano pela votação dos 
alunos e uma vez condecorado pela 
direção da escola, pelo investimento e 
iniciativa.

– Esse ano pela primeira vez na 
história do English Talent Show Colégio 
Maria Augusta, temos patrocinadores! 

Seguiu-se ao anúncio um tumulto. 
Vozes emocionadas e alegres, a 
batucada habitual que imitava o rufar 
de tambores acompanhou as risadas. O 
professor levantou-se da secretária e fez 
um sinal com a mãos para acabar com a 
algazarra.

No silêncio, retomando a palavra, 
ele acrescentou: 
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– Tenho uma outra novidade para 
vocês, mas têm de prometer que ficarão 
quietos, se baterem nas carteiras serão 
responsabilizados.

– Ficaremos quietos! Afirmou uma 
voz segura - Provavelmente a Vi.

– Os nossos patrocinadores 
decidiram oferecer um prêmio para os 
três pares finalistas.

Apesar de ninguém ter tocado 
em uma única carteira, o alvoroço foi 
maior do que o anterior. E foi mais difícil 
retornar a calma também. O acordo era 
não rufar tambores, então tecnicamente 
não podíamos ser punidos, advogamos. 
Ganhamos a causa com esse argumento 
e esperamos quietos pela lista de pares.

Éramos vinte e quatro 
adolescentes. As outras turmas tinham 
entre vinte e quatro a trinta  alunos cada 
uma. No total eram vinte e cinco duplas 
apenas da décima segunda classe, e 
apenas as duas melhores de cada grupo 
passavam para a final na frente do júri.
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– Misselo Kaluiji e Kizua Bessa – 
disse o professor a dada altura enquanto 
anunciava as equipes.

Kizua voltou-se para mim e 
sussurrou “yes”, batemos as palmas 
das mãos em comemoração, para não 
chamar a atenção do Mr. Massoxi que já 
estava chateado, ele retomou a postura 
correta.

A Vissolela tinha sido emparelhada 
com o Miala, a Kiesse com a Odeth, 
a Mônica com o Diogo e vários outros 
pares para os quais não prestei atenção. 
Os dados estavam lançados, tínhamos 
o resto da manhã para pensar nos 
temas e reunir ideias. A partir dessa 
data, podíamos derrogar a regra dos 
assentos por ordem alfabética e sentar 
em equipes, mas apenas para as aulas 
de inglês.

Peguei o lugar do Miala perto da 
janela e o Kizua continuou no assento 
do corredor de passagem. 

– E então, tens ideias?
– Tenho algumas, mas não sei se 
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são interessantes. E tu?
– Eu já tenho várias ideias, mas 

conta as tuas primeiro.
– Pensei em fazer algo sobre arte, 

talvez fotografia, desenho ou artes 
plásticas, sei lá.

– Tens a veia bem artística. É assim 
que eu gosto.

Sorri tímida.
– Eu pensei em arte também, mas 

mais para o cinema.
– O que, Hollywood? É muito 

clichê, tem que ser inovador.
– Não. Pensei no cinema Angolano.
– Qual cinema angolano? Nem 

sequer temos assim tantas produções 
no nosso mercado.

– Esse é o ponto! Vamos propor 
as nossas expectativas em relação à 
produção audiovisual do nosso mercado 
daqui há cinco ou dez anos.

– Estou a ver, uma espécie de 
viagem no tempo?

– Não tinha pensado nisso, mas 
pode ser.
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– Ah, ou então podemos falar 
sobre as histórias de heróis angolanos 
que podiam ser adaptadas no cinema ! 
– Exclamei eufórica.

– É isso! – Mais uma vez batemos 
as palmas das mãos.

Em meio à excitação expliquei 
qual era a minha visão e o Kizua a 
dele. Juntos chegamos a um consenso, 
queríamos fazer o trailer para o filme 
de um super-herói da história angolana, 
podia ser qualquer um desde que fosse 
alguém que todo mundo conhece. E 
na apresentação falar sobre o cinema 
nacional e o seu potencial.

Desde então, trabalhávamos 
incansavelmente para conseguir 
realizar o nosso trailer. Todas as sextas-
feiras depois das aulas, eu descia do 
transporte com Kizua e estudávamos na 
casa dele. A minha mãe passava para 
pegar-me no final do dia, por volta das 
dezassete, apenas duas ou três vezes a 
mãe do Kizua levou-me para casa. As 
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nossas mães acabaram conhecendo-se 
e nós ficamos cada vez mais próximos.

Aprendemos a usar algumas 
aplicações de montagem de vídeos, 
usamos a câmera que eu havia ganhado 
no meu aniversário para filmar algumas 
cenas, outras tivemos que criar em 
softwares de animação. Nessa altura eu 
já desenhava com alguma desenvoltura 
e com a ajuda da mãe do Kizua 
conseguimos desenhar os personagens 
do nosso projeto. 

Trabalhamos duro, mas também 
divertimo-nos imenso. Às vezes 
parávamos o trabalho e íamos ver 
algumas séries que tínhamos em 
comum: séries policiais. Tirando essas, 
nunca estávamos de acordo, eu gostava 
de romances e histórias de amor, e ele 
amava ficção científica e filmes de heróis 
da Marvel. No entanto partilhávamos os 
mesmos gostos musicais. Sempre que 
podíamos trocávamos CDs ou nomes de 
bandas.
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Numa dessas tardes de sexta-
feira, chegamos animados na casa dele. 
Ele disse que tinha algo para mostrar, 
uma playlist nova que tinha no telefone. 
Como de hábito almoçamos e fomos 
trabalhar no escritório da mãe dele. A 
secretária era grande o suficiente para 
duas grandes cadeiras de escritório com 
rodas. 

Atrás da secretária, perto da porta, 
havia um sofá cinza de dois lugares e é 
para lá que íamos para ver as séries ou 
ouvir música enquanto esperávamos 
pela minha mãe. Às vezes ficávamos 
bem perto um do outro para partilhar 
os fones de ouvido, afinal só podíamos 
usar um par de fones por telefone. No 
princípio era meio estranho, eu ficava 
tentando arranjar uma posição para não 
estar tão perto, mesmo querendo estar 
ainda mais perto. No entanto o tempo 
foi passando e nos acostumamos com 
essa proximidade.
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Nessa tarde em específico, Kizua 
tinha dito que o álbum novo era de uma 
banda que eu certamente não conhecia. 
Sentamo-nos no sofá, de pernas 
cruzadas quase em posição de lotus, 
frente a frente o rapaz tirou o telefone 
do bolso, enfiou os fones na entrada e 
estendeu-me o outro lado do acessório.

A primeira música era nova, não 
a conhecia. Era uma voz masculina 
grave, tinham um estilo rock alternativo, 
as palavras eram simples, de fácil 
compreensão, era um ritmo leve com 
uma guitarra elétrica no fundo. Aprendi 
a analisar os instrumentos nas músicas 
com Kizua. Quando terminou a música, 
ele parou a reprodução e perguntou 
“então, gostaste?”

– É interessante, parece 
música de filme americano onde os 
protagonistas vivem num rancho e 
comem marshmallows em volta de uma 
fogueira. Um clássico.

Kizua riu alto. 
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– Não tinha pensado nisso. A 
próxima não é nova mas eu gosto muito, 
ouça com atenção.

O ritmo da segunda era simples 
mas marcado. Era uma voz masculina. 
A voz parecia carregada de emoção, 
vulnerável, numa respiração cortada 
pelas batidas do coração. Quase nenhum 
instrumento acompanhava o artista, por 
isso era mais ou menos fácil distinguir as 
palavras dele em inglês.

“Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with  

           you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with      
you19?”

19.  Homens sábios dizem, somente tolos se apressam, mas 
não posso deixar de me apaixonar por você, devo ficar? Seria 
um pecado se eu não puder evitar me apaixonar por você?
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No compasso dessas primeiras 
palavras, Kizua que tinha os olhos nos 
meus segurou a minha mão direita.

“Take my hand
Take my whole life too
For I can't help falling in love with  
you20”

Acrescentou o homem que 
cantava para nós. 

As minhas mãos ficaram suadas. 
Vi o meu parceiro engolir a seco sem 
tirar os olhos de mim. Não foi antes 
do final da canção, quando o artista 
retomou os primeiros versos, que Kizua 
balbuciou quase num sussurro: “Pensei 
em ti quando ouvi essa música pela 
centésima vez ontem”.

Seguiu-se uma pausa. Um silêncio 
cheio de palavras, declarações, de 
confissões. Eu olhava para ele e ele para 
mim, piscava os olhos e o rosto dele 

20.  Pegue minha mão, tome a minha vida toda também, pois 
eu não posso deixar de me apaixonar por você.
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ainda estava ali, agitado mas sereno ao 
mesmo tempo.  

Engoli a seco, o coração quase 
que me saía pela boca, as minhas mãos, 
ainda agarradas as de Kizua, suavam 
sem fim. Borboletas festejaram no 
meu estômago, não conseguia articular 
nenhuma palavra. Deu um branco. Tudo 
parecia insignificante, tinha medo de 
acabar com aquele momento dizendo 
alguma besteira. Acabei sorrindo inibida, 
ele devolveu o sorriso entrelaçando a 
mão dele na minha.

Não sei ao certo quanto 
tempo ficamos nesse estado, mas 
ele certamente pareceu durar uma 
eternidade. Não me lembro se a canção 
continuou a tocar nos auriculares ou se 
apenas eu continuava a ouvi-la na minha 
mente. Nas minhas memórias desse dia, 
a música toucou uma e outra vez nesse 
tempo que pareceu infinito. Mas o que 
é bom dura pouco. 
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– Misselo, filha, a tua mãe está 
aqui! Kizua, desçam filho! – Gritou dona 
Mariana da sala.

Sem perceber e ainda de mãos 
dadas, pulei do cadeirão, agarrei a 
minha mochila e quis sair correndo 
quando Kizua puxou-me para perto de 
si olhando-me nos olhos. Estávamos 
tão perto um do outro que eu podia ver 
os seus lábios tremerem ligeiramente. 
O meu coração quase parou. Larguei a 
mão dele e saí correndo.

Era o último dia de aulas do 
segundo semestre. Depois dessa sexta-
feira estaríamos de férias por duas 
semanas no final do mês de agosto. Não 
disse uma única palavra no trajeto de 
volta a casa.

As semanas que seguiram a esse 
evento foram as melhores e mais tensas 
de toda a minha adolescência. Eu passei 
o final de semana suspirando e rindo à 
toa pelos cantos. “Quando a gente ama 
a gente ri à toa, tudo tem desculpa tudo 

172

Marinela Paula

w



se perdoa”,  já dizia o rei Robertos Carlos. 
Nenhum de nós teve coragem de 

ligar para o outro e falar do que havia 
acontecido, durante aquele final de 
semana. Trocamos mensagens de textos 
o dia todo, falamos de tudo e de nada, 
não falamos do projeto e muito menos 
do que se passou na sexta-feira. Apesar 
disso, o tom da nossa conversa era 
certamente romântico e apaixonado. 
Nas duas semanas que seguiram o 
evento, falamos todos os dias.

Falávamos por horas a fio. 
Durante o dia íamos trocando SMS com 
piadas internas, músicas que estávamos 
ouvindo no momento, trocávamos 
letras, enfim, o romance estava no ar. 
No cair da noite, ele perguntava “posso 
ligar para ti?”. Eu esperava ansiosa que 
ele perguntasse, ficava eufórica quando 
ele finalmente pedia pra falar comigo. 
Nenhum de nós durante as conversas 
disse claramente “eu te amo”, “estou 
apaixonado por ti”, mas estávamos clara 
e abertamente flertando. 
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Ele não perguntou se eu queria 
namorar com ele, aliás nem precisava, 
eu estava perdidamente apaixonada 
pelo rapaz do sorriso charmoso da 
minha nova escola. Cada dia que passava 
a ansiedade de voltar para a escola só 
aumentava.

O dia do regresso às aulas chegou 
e com ele o início do pesadelo. Por 
alguma razão qualquer o meu pai tinha 
decidido levar-me à escola. Contrariada 
por não poder me juntar ao bando no 
transporte escolar, não disse uma única 
palavra durante o trajeto. Chegamos ao 
CMA ao mesmo tempo que os outros, 
vi-os descer um por um, enquanto nós 
procurávamos um lugar para estacionar. 

Não tendo podido avisar ao Kizua 
que não iria com eles, o vi descer do 
autocarro e com um olhar inquieto 
percorrer o horizonte. “Deve estar a 
minha procura”, pensei. Articulei uma 
desculpa para o meu pai e desci do 
carro, os automobilistas a nossa trás 
buzinaram furiosos. 
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Kizua viu-me descer do carro, 
sorrimos acanhadamente um para 
o outro. No portão da escola ele 
entrelaçou discretamente a sua mão 
na minha e entramos juntos no pátio. 
Alguns olhares indiscretos me deixaram 
desconfortável, mas eu estava feliz. 
Avistei Kiesse e Vissolela olhando pela 
janela da nossa sala, elas tinham um ar 
confuso, falavam entre si e o clima não 
parecia ameno entre elas. 

À porta da sala de aulas, larguei a 
mão do Kizua e fui correndo falar com 
as meninas, afinal eu tinha muito para 
contar e elas também, pois haviam 
passado as férias juntas no Namibe com 
a família da Vi.

– Traidora – articulou a Kiesse 
com os olhos marejados. – Sua traidora, 
nunca devia ter confiado em ti!

– Tratamos-te como amiga e é 
assim que pagas ? – Acrescentou a Vi. – 
Devias ter vergonha! 

– Mas o que é que se passa? – 
Perguntei perdida. – Fiz alguma coisa?
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– Além de tudo é fingida! – 
Replicou a mocinha enquanto a amiga já 
estava aos prantos. – Saíste-me melhor 
que a encomenda!

– Mas...
– Mas nada, sua traidora! Anda 

Kiesse, vamos ao quarto de banho.
Os outros colegas iam entrando na 

sala de aulas e observando o espetáculo. 
Nada é pior do que a sensação de ser 
a única a não saber o que se passa. As 
raparigas que sentavam atrás da Kiesse e 
a Vissolela evitaram o meu olhar quando 
boquiaberta virei na direção delas em 
busca de alguma explicação.

“O que foi ?”, perguntou o Kizua 
quando finalmente entrou na sala 
acompanhado do Miala e o Diogo.

“A Kiesse” – ouvi uma voz feminina 
responder em voz baixa.

O que isso quer dizer? A Kiesse? 
Aconteceu alguma coisa que eu não sei? 
Traidora? Mas quem, como, quando? 

– Eu vou ter com elas no WC, avisa 
o professor quando ele chegar por favor. 
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Pedi ao Kizua que ainda olhava para 
mim.

Deixei a minha mochila no lugar 
da Kiesse e fui correndo ao WC.

– Pronto, Kiesse não fiques assim, 
vai passar. Disse a Vissolela passando 
as mão nos cabelos de Kiesse enquanto 
essa a abraçava fortemente ainda 
soluçando.

– Ela sabia! – Acrescentou em 
meio a soluços.

– Mas sabia o quê? Fiz alguma 
coisa que não devia?

– O Kizua é meu sua bandida! 
– Vociferou a adolescente que agora 
tinha os olhos vermelhos e os cabelos 
despenteados.

O meu mundo desabou, congelei 
da cabeça aos pés. “O Kizua é meu”, 
ouvi essas palavras ecoarem na minha 
mente. A minha mente voltou para a 
sala de aulas e entendi o olhar das outras 
raparigas, pisei na bola, já era tarde 
demais. A Kiesse gostava do Kizua e eu 
não sabia. Todo mundo sabia menos eu. 
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Quero me enterrar, esse dia não devia 
ter começado, isso só pode ser um 
pesadelo, eu quero acordar, quero sair 
daqui. 

Senti o suor descer a minha 
espinha dorsal, engoli a seco.

A Kiesse tinha parado de chorar e 
a Vissolela olhava para mim com um ar 
perplexo. Não consegui articular uma só 
palavra, não conseguia abrir a boca, a 
minha mente estava vazia. Dei as costas, 
deixei as duas amigas e fui em direção 
a sala. Num passo mecânico encontrei 
o lugar que procurava, sem olhar para 
ninguém, avistei a minha mochila no 
lugar onde eu sentava, alguém a levou 
para lá, vi que o professor já estava na 
sala de aula, não o saudei e fui sentar.

Não ouvi uma única palavra do 
que foi dito durante a aula. Kizua volta e 
meia olhava para mim e o Miala também. 
Ao meu lado Mônica não disse nem um 
pio. No meio da aula, peguei o telefone, 
apesar de ser proibido fazê-lo durante a 
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aula, e escrevi: “Vem me buscar agora, 
não me sinto bem”.

O sinal do intervalo tocou, joguei a 
mochila nas costas e saí correndo o mais 
rápido que as minhas pernas bambas 
podiam. A minha mãe estava no portão. 
O guarda abriu para mim, abracei a 
mulher que estava na minha frente e 
pedi “vamos”, numa voz seca e cortada 
por lágrimas.

– Misselo! – Ouvi Miala gritar atrás 
de mim. Kizua ofegante de ter tentando 
seguir os meus passos não disse uma 
só palavra. Tinha as mãos apoiadas nos 
joelhos e tentava respirar calmamente. 
Não consegui continuar a olhar para ele. 
O carro arrancou e fomos embora.

Fugir, fugir, fugir, era tudo que 
eu ouvia na minha mente. Queria estar 
numa ilha deserta e nunca mais voltar a 
encarar o olhar da Kiesse e da Vissolela 
de novo. Nunca mais quero vê-los a 
todos. É um reflexo, eu preciso fugir dos 
meus problemas. 
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O Luka odeia isso! Sempre que 
brigamos, ele fica furioso quando eu 
simplesmente pego o carro e saio sem 
dar explicações.

Na cozinha da dona Berta sempre 
tinha um cheiro de comida. Era um 
cheiro agradável. Quando não fosse 
algum prato típico do Huambo, sua 
terra mãe, ela fazia os melhores bolos 
caseiros. Os bolos eram simples, limão, 
laranja ou banana, eram frutas de época 
e da terra, mas os doces ficavam uma 
delícia.

Perto do fogão estava Irina, a 
segunda filha de Berta, minha amiga e 
cunhada.

– Cucu! Estás bem?
– Oi Nina! Estou fixe e tu?
– Nas calmas, o importante é estar 

em pé – respondeu levando as mãos a 
cintura num gesto despreocupado – 
sempre vaidosa, minha Cucu!

t
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Cucu era a forma carinhosa como 
ela me chamava. Nenhuma de nós 
gostava da palavra cunhada e o apelido 
servia para me deixar constrangida 
quando comecei a namorar o irmão, era 
a nossa piada interna. 

– Obrigada! É um vestido que 
tenho há anos.

– Aproveita minha irmã, com 
filhos pequenos nem adianta pôr uma 
roupa bonita, é uma causa perdida.

– Estou a aproveitar – sorri olhando 
para as crianças que se divertiam com o 
tio, eles o adoram. – Dormiste aqui na 
mãe?

– Não, trouxe as crianças ontem 
antes de ir para o meu turno no hospital, 
cheguei hoje às cinco e aproveitei para 
dormir um pouco. 

– O importante é recuperares 
depois do trabalho. Estás a fazer o quê? 
– Perguntei aproximando-me do fogão.

– A mãe pediu para fazer o funge, 
disse que estavas a trazer o calulu.
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– Ya, trouxemos. Vou tirar da caixa 
térmica, acho que ficou bom como o 
da mãe – dirigi-me à Berta que estava 
apenas sentada à mesa observando o 
mundo a sua volta.

– Amor, então?! Não tens nada 
para nos contar? – Pisquei o olho a Luka 
confirmando que era o momento ideal 
para anunciar a boa notícia.

Ele levantou-se do sofá onde 
brincava com os sobrinhos. Aproximou-
se da mesa, sentou na frente da mãe e 
olhou para mim. Aquiesci com a cabeça.

– Mãe, ganhei uma bolsa de 
estudos no serviço para estudar fora. 
A Misselo e eu vamos para os Estados 
Unidos por algum tempo.

– Ene akwetu21! Deus é grande! – 
Disse a senhora levando as mãos para o 
alto e olhando para o céu. 

– Jura?! – Exclamou a irmã que 
olhava para mim boquiaberta.

21.  Interjeição de origem umbundo podendo significar alegria 
e satisfação, ou admiração, dependendo da entonação.  
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A senhora levantou-se para 
abraçar o filho e começou a cantar em 
umbundo. Certamente algum louvor a 
Deus por suas bençãos, pelo menos foi o 
que eu entendi, pois havia reconhecido 
algumas palavras. Eu não falo umbundo 
e Luka também não, no entanto, com 
a convivência, acabei aprendendo 
algumas palavras e expressões na língua. 

Depois de chorar e abraçar o filho, 
foi a minha vez. A senhora envolveu-me 
nos seus braços e não parava de cantar, 
olhando para o alto. Segurou-me as 
mãos e disse-me “trabalhaste minha 
filha, essa vitória é tua”. Desta vez eu a 
abracei.

Luka tirou a garrafa de champagne 
do gelo enquanto explicava com mais 
detalhes à irmã.  Os meninos, Enzo e 
Cleiton, que não entenderam nada do 
que se passava, aproximaram-se da mãe 
agarrando-se às pernas dela esperando 
uma explicação. Irina agachou-se e 
explicou para os bezerros o que se estava 
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a passar e, como era de se esperar, não 
deram a  mínima e saíram correndo para 
o quintal. Com quatro e dois anos, nem 
eu entenderia o que se estava a passar.

Enquanto Berta perguntava por 
mais detalhes ao primogênito, eu voltei 
à conversa com Irina. 

– O mano nem nos disse nada! 
Todo esse tempo a batalhar sozinho.

– Ele não queria vos preocupar, 
além disso não tinha a certeza – expliquei 
– e sozinho ele não estava – rematei 
dando o último gole do que sobrou na 
taça.

– Não foi isso que eu quis dizer! 
Mas fico feliz por vocês. Ele sempre 
sonhou ir para a América.

– Pois é, agora vai. Já começou a 
fazer planos e tudo, sabes como ele é.

– Hum! Sei, deve ter te dado muito 
trabalho isso sim.

– Passamos alguns finais de 
semana bem estudiosos – ironizei.

– A comida está quase pronta, só 
falta o feijão.
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– A Wangue e a Luneva? Nunca 
mais falei com elas, elas também não 
ligam.

– A Wangue está ocupada com 
os preparativos do casamento; já tem a 
desculpa de trabalhar muito e por isso 
não liga para as pessoas, agora está pior, 
tens de ser tu a ligar para ela.

– Entendo, não é fácil organizar um 
casamento. Mas fica feio, só eu passo a 
vida a ligar,  é chato, tenho a impressão 
de forçar uma amizade.

– Ela é mesmo assim! Desde 
pequena, está sempre no canto dela.

– E a Luneva? 
– Hum!? Essa nem sei o que ela 

quer da vida dela. 
– Mas ela não está a trabalhar? 
– Está, parece que arranjou uma 

vaga como gerente do Cinemax lá no 
Lobito.

– E qual é o problema?
– Ela insiste em cantar por aí, 

nos bares e festas. Sempre com essa 
conversa de “é o meu sonho”. 
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– Se ela tem como se sustentar, 
seguir o sonho dela é problema dela. 
Criticar não a vai ajudar.

– Mas ela já é adulta. Devia 
arranjar um emprego mais estável, 
pensar na vida dela pessoal.

– Desculpa lá Nina, mas cada um 
com a sua vida. Se ela quer cantar que 
cante, você não tem nada a ver com isso, 
até porque ela paga as próprias contas. 
A vida pessoal que ela quer viver é essa.

– Ela é minha irmã, eu me preocupo 
com ela, só isso. Esse mercado musical 
está cheio de corrupção, tens que ter os 
contactos certos para conseguir fazer 
carreira. Fico com pena dela insistindo 
numa coisa que talvez nunca dê certo, 
tenho esse medo.

– Ela própria vai se cansar algum 
dia. Já deve ter muita gente que a critica, 
é tua irmã, devias apoiá-la.

– Epah! Eu vou ligar para ela 
depois então.

Apesar de ter convivido de muito 
perto com as outras irmãs do Luka, 
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nunca nos conectamos tanto assim. Aliás 
nem com os mais velhos eu sinto que 
elas são conectadas. Tenho a impressão 
que o meu marido e a Nina vivem na 
bolha deles, com problemas totalmente 
diferentes dos de Wangue e Luneva. 
Sempre foi assim. Talvez a diferença de 
idades tenha contribuído para isso. 

Wangue é engenheira mecânica. 
Nunca foi uma menina de muitas 
palavras, ela sempre foi de fazer. Criativa 
e prática, prefere os livros aos humanos. 
Ela é seis anos mais nova que Luka.

Luneva, a caçula, era um ano 
e meio mais nova que a Wangue. 
Extrovertida e de uma voz singular, o seu 
caráter decidido fazia dela uma mulher 
de opinião própria. Nada nem ninguém 
decidia o que ela podia ou não fazer, foi 
a que mais deu trabalho para o irmão 
durante a sua adolescência.

O almoço estava ótimo. Sempre 
tinha uma ou outra pergunta, uma 
explicação a dar sobre São Francisco. 
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Eventualmente falamos sobre o meu 
novo contrato, expliquei o que era e o 
quanto era importante para a empresa, 
mas nada parecia tão grandioso ao lado 
da Universidade de SF. Para ser sincera, 
nunca consegui explicar direito o que eu 
realmente faço, parece muito abstrato 
para as pessoas. Elas sempre acham 
que sou decoradora ou engenheira de 
construção civil. Hoje já nem ligo.

Falar da MTV lembrou-me do 
telefone que ainda estava no carro. 
Levantei-me para sair e pegá-lo, e as 
palavras “traidora” ecoaram na minha 
mente vividamente. “O Kizua é meu sua 
bandida”. Me deu um nó no estômago, 
voltei a sentar.

– Tudo bem, babe?
– Ya, tá tudo! Só levantei para 

esticar as pernas. 
Eram dezassete horas e a Irina 

tinha acabado de sair com os filhos. 
“Eles vão para a escola amanhã têm de 
dormir cedo”, explicou a jovem para a 
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mãe que não entendia por que ela partia 
tão cedo.

– Vou só ver o problema no 
quadro elétrico que a mãe me pediu e 
nós também já vamos.

– Está bem amor.
Quando ele desapareceu no 

quintal em direção ao quarto onde ficava 
o quadro elétrico, a mãe chegou-se mais 
perto de mim e perguntou: 

– Mas filha, com todo respeito, 
essa barriga nada? Quando é que vou 
ter um neto?

Entre a raiva, a ironia e o sarcasmo, 
dessa vez escolhi uma expressão facial 
neutra e decidi ouvi-la sem ripostar. Já 
esgotei as outras armas. “Calma Misselo, 
ela não sabe”, disse para mim mesma.

– O tempo está a passar filha 
– continuou a senhora – eu sei que 
vocês jovens de agora têm outras 
preocupações, não é como no nosso 
tempo, mas a vida não é só trabalhar. 
Homem também gosta de saber que 
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está a trabalhar em outras áreas. Se é 
que me entendes filha. Tens de dar um 
filho ao teu marido. 

Respirei fundo. 
– Eu sei mãe. Mas temos outros 

planos por agora. Como é que vamos 
fazer com um bebê, se daqui a três 
meses vamos mudar de país? 

– Nós criamos os nossos filhos 
mesmo com a guerra. Cuidado para não 
te largar por uma novinha que vai lhe 
dar filho. É para o teu bem que estou 
a falar assim. Pela memória do teu pai 
que não conheceste – disse a senhora 
apontando para o retrato preto e branco 
do falecido marido na parede. – Dê um 
herdeiro ao nome Lukamba faz favor.

Dane-se o autocontrole e a 
simpatia. Eu queria mesmo é falar o 
que penso. Mas Luka entrou na cozinha 
e perguntou “vamos?”, mostrando as 
chaves do carro.

– Mãe, nós já vamos, fica bem. 
Arranjei o problema no quadro, acho 
que já não vai disparar mais.
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– Tchau mãe, fica bem – despedi-
me sem olhar para a cara dela.

Bati a porta do carro de raiva, 
apertei o cinto de segurança e liguei 
a rádio. O carro fez a manobra e saiu 
do quintal na direção à estrada Lar do 
Patriota em direção ao norte da cidade 
de Luanda, pois os meus pais viviam no 
condomínio Caju, a vinte minutos da 
casa da minha sogra. 

– Vamos direto para casa. Não 
quero mais passar na mamã.

– Podias ter me dito antes, agora 
tenho que esperar o próximo retorno.

– Não disse antes. Estou a dizer 
agora.

Luka olhou para mim com as 
sobrancelhas franzidas e perguntou: 

– Está tudo bem? Estás chateada 
porque eu disse que devias ter me 
avisado antes?

Respirei fundo e levei a mão à 
testa, apoiando na janela. Me contive 
para não descontar a minha raiva no 
pobre homem. 
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 Desliguei a rádio porque em vez 
de música na programação tinha um 
debate sobre um tema qualquer àquela 
hora. Depois disso Luka deu meio volta 
no retorno e parou o carro na beira da 
estrada assim que pôde. Desligou o 
motor e virou para mim. As lágrimas 
não paravam de correr pelo meu rosto 
apesar do esforço em contê-las.

– Babe, fala comigo. Foi alguma 
coisa que eu fiz ou disse?

– Eu já estou farta disso – explodi – 
é sempre a mesma coisa! Por que é que 
as pessoas têm sempre de me chamar 
no canto para me dizer que está na hora 
de ter filhos? Por que é que têm sempre 
de associar o facto de estar bonita a não 
ter filhos, ofensas veladas de elogios, 
intromissão mascarada de cuidado, eu 
já não aguento mais Luka, estou farta!

– E tu nunca vês nada, nunca dizes 
nada, nem sei se posso falar contigo 
sobre isso, porque o grande Sílvio 
Lukamba não chora, não fala sobre 

192

Marinela Paula

w



sentimentos, é homem. Por que tenho 
de enfrentar tudo sozinha como se fosse 
a punição por algo que eu fiz?!...

As palavras saíam não sei de onde, 
mas certamente há muito que elas 
estavam acumuladas. Eu até chamei-o 
pelo nome completo, coisa que nunca 
faço. Eu precisava falar, precisava 
explodir.

– Eu sei que ela é tua mãe, mas ela 
não tem o direito de meter-se na minha 
vida, na nossa vida. Ela não sabe nada 
da minha vida, nem a minha mãe fala 
assim comigo. Eu casei-me contigo não 
com ela, quem tem que pedir coisas a 
mim não é ela.  Que mania é essa que 
as pessoas têm de falar que mulher tem 
que ter filhos antes dos trinta? E tu? Por 
que ela não fala contigo?

Luka, que até agora tinha a minha 
mão esquerda entre as suas, levou a sua 
mão esquerda até o meu queixo e num 
gesto afável redirecionou o meu olhar 
para si.
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– Babe...
– Babe nada! Babe o escambau! 

Onde é que vai estar toda essa gente 
que anda por aí a me pedir filhos? Será 
que vão todos morar conosco para 
cuidar das crianças? Qual vai perder 
noites e levar ao hospital e lavar roupas? 
Nós é que teremos que arcar com as 
responsabilidades, nós é que temos de 
decidir se queremos ou não ter filhos! 
E se eu não quiser? Se eu não quiser ter 
filhos? Vais me deixar por uma novinha 
que vai te dar um, não é? E se eu não 
puder Luka?…

– Não digas coisas das quais te 
podes arrepender – disse pausadamente.

– Calar para quê? Por quê? Já me 
calei muito Luka, estou cansada! Já não 
aguento mais essa conversa de gravidez 
e filho.

– Eu vou falar com a mãe. 
– Eu só quero ir para casa – 

respondi soluçando e quase num tom 
de imploração. – Leve-me para casa por 
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favor.
– Posso dizer mais uma coisa antes 

de ligar o motor?
Levantei os olhos doloridos e olhei 

para ele. Enxuguei as lágrimas para ouvi-
lo.

– Desculpa babe – articulou o 
pobre homem cujo semblante agora 
estava sombrio – do fundo do coração, 
desculpa. Estamos nessa juntos e eu não 
percebi que te sentias tão sozinha. Olha 
para mim babe, tu podes falar comigo 
sempre, a mim também incomodam 
esses comentários e eu lido com isso de 
forma diferente. Mas vou tentar prestar 
mais atenção aos teus sentimentos, não 
quero que guardes para ti coisas como 
essas. 

Enxuguei os rastros das minhas 
lágrimas, respirei fundo uma vez e outra. 
“Está bem. Vamos para casa por favor”, 
balbuciei.
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Segunda-feira, 15 de Junho 
de 2020 

Um salto alto, friendzone, e 
um almoco 

quase romântico



Chorar é para os fortes, mas 
deixar-se abater é coisa de 

gente fraca.
Adormeci chorando. Apesar do 

esforço de Luka, estava inconsolável. 
Não sei bem ao certo o que realmente 
me fez chorar. Uma parte de mim chorou 
porque estou cansada dessa conversa 
de filhos. Ela se tornou cada vez mais 
recorrente nesses últimos meses.  Mas 
eu sinto que uma parte de mim chorou 
como em dois mil e seis chorei por amor, 
chorei por amizade, chorei de medo, 
chorei de raiva.

Longe de mim vestir essa capa de 
supercoitada e deixar as pessoas terem 
pena de mim. Eu quero mais do que 
isso. Eu quero conquistar o mundo num 
par de saltos vermelhos. É isso!

Levantei da cama escassos 
minutos antes do alarme. Tomei um 
banho rápido de água fria para despertar 
e tirar o peso da noite anterior de cima 
de mim. Eu tenho essa impressão que a 
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água morna torna tudo mais dramático, 
então para dominar o mundo é de água 
gelada que eu preciso. Lavei as tranças 
ontem, então não preciso fazê-lo hoje, o 
banho foi rápido.

Saí do chuveiro e besuntei a minha 
pele com um óleo corporal hidratante 
que cheirava a açaí, é o meu preferido. 
Um aroma intenso e doce ao mesmo 
tempo, ele deixa uma marca por onde 
eu passo. Deixar um rastro de mim na 
MTV é exactamente o que eu quero.

O que vestir? Olhei no guarda-
roupa à minha esquerda, olhava para 
o meu corpo semidespido na frente do 
espelho e analisava o leque de opções 
que se ofereciam a mim. Quero algo 
ousado, que passe segurança, que 
comunique maturidade e inteligência. 

Quero que as pessoas lembrem 
de mim pelo que falei, mas não se 
esqueçam do que trazia vestida. Elegi 
para essa causa um macacão amarelo 
mostarda, assinado por Dina Simões. 
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Era uma peça rara, comprei-a há alguns 
anos no Angola Fashion Week, após uma 
boa conversa com a estilista.

A peça era longa e escondia os 
meus pés, a parte de baixo era larga 
uniforme e tinha um corte reto, o que 
alongava a minha silhueta. Os vincos, 
marcados pela artista, iam da ponta 
dos pés ao busto, em linha reta, o que 
tirava-lhe o ar de traje de festa, que era 
perfeito. A cintura era marcada por uma 
faixa que culminava num nó na frente. 
Acima do nó subia uma linha de botões 
de cor caramelo mas transparentes. 
Abotoei apenas alguns e deixei o decote 
profundo e a pele brilhante à mostra.

Peguei um colar que eu amava. 
Comprei na nossa viagem de lua de mel. 
Tinha três fios, dois dos quais eram de 
prata e apenas o do meio era de ouro, 
de baixo para cima o primeiro fio tinha 
um pingente de meia-lua em prata, o 
segundo era um coração de ouro com 
uma pedra cravada no centro, o último 
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era o sol e seus raios informes que 
pareciam dançar. O colar era longo, 
descendo até entre os seios pequenos e 
espaçados que se podiam ver no decote.

– Babe, sabes onde… uau! – 
Exclamou o Luka levando a mão a boca 
semiaberta. – Vais trabalhar assim?

– Vou, por quê? Algum problema? 
– Perguntei petulante.

– Problema nenhum, babe. Estás 
mais bonita do que o de costume, só 
isso.

– Hoje é a reunião com o cliente 
novo, lembras? A MTV.

– Pois é, pois é! Eles que se 
preparem. Estás um mulherão!

– Obrigada amor – é isso mesmo 
que quero – vieste perguntar algo, 
querias  alguma coisa?

– Esqueci o que era – reagiu o 
pobre homem coçando a cabeça na 
esperança de lembrar – deixa para lá, 
depois volto se conseguir lembrar-me.
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– OK – virei para o espelho, sentei-
me na poltrona e comecei a maquilhar-
me. 

Fiz algo simples, realcei o traço 
dos meus olhos dando-lhes um aspecto 
mais amendoado, não alonguei os cílios, 
pus simplesmente uma máscara à prova 
de água para não precisar retocar, sem 
passar uma base, enfatizei o contorno 
do meu rosto já fino com um iluminador, 
um toque suave, quase imperceptível, e 
passei um batom vermelho. Essa era a 
jogada de mestre. 

Apanhei algumas tranças na 
parte da frente e fiz um coque. Escolhi 
um par de brincos simples, uma par de 
trevos de quatro folhas em ouro. De 
resto peguei o habitual, o relógio e as 
alianças. E finalmente peguei os sapatos. 
Um par de escarpins vermelhos com um 
toque aveludado, um vermelho rubi 
que condizia com o batom. É isso! Que 
venham os desafios!

Desci as escadas e encontrei 
Luka terminando o pequeno almoço na 
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cozinha. Geralmente ele é o último a sair, 
pois o banco fica a escassos quilômetros 
de casa, mas hoje eu começava mais 
tarde na Mujimbo então tinha mais 
tempo.

Preparei um café preto e sem 
açúcar, peguei uma papaia da geladeira 
e sentei-me ao lado de Luka que não 
tirava os olhos de mim com a taça a 
meio caminho para a boca.

– O que foi?
– Estás melhor? Depois do que 

aconteceu ontem. Queres falar sobre 
isso?

– Estou bem. Trabalhar vai fazer-
me ainda melhor.

– Sabes que podes falar comigo, 
não sabes?

– Sei amor. Obrigada – sorri para 
ele. – Agora cuidado para não derramares 
café na camisa – acrescentei.

– Tens razão. Tenho que ir.
– Tchau! 
– Vemo-nos logo à noite?
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– Sim chefe – acrescentei com 
uma saudação militar.

Abri a porta, entrei e sentei-me 
no carro, fechei a porta. Rádio Luanda? 
Não, hoje não quero participar do clube 
dos que saem de casa ouvindo a noventa 
e nove ponto nove FM. Hoje eu quero 
música. 

Liguei o bluetooth do carro e 
escolhi uma playlist de Kizomba em 
vozes femininas em leitura aleatória, 
manobrei o carro e saí cantando. Estava 
mais feliz do que devia e mais cheia de 
expectativa do que realmente queria 
admitir. Dizem por aí que quem canta 
seus males espanta. Eu acredito sim que 
música é quase uma terapia para a alma.

Cheguei no centro de produções, 
verifiquei o endereço, o nome da sala 
de reuniões e o programa. Na parte 
da manhã, os criadores do projeto 
falariam mais sobre ele, como surgiu 
a ideia e onde querem chegar. Pausa 
entre o meio-dia e as duas da tarde para 
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o almoço. Retomaríamos um quarto 
depois das duas, com a apresentação 
dos actores que haveriam de intervir 
nessa primeira fase, dentre os quais eu 
representando a Universo MDM.

Desci do carro, peguei a minha 
maleta e a minha bolsa na mão esquerda, 
e caminhei em direção a entrada com 
a mão direita no bolso. Acho que Deus 
sabe o que faz e não deu a ninguém a 
capacidade de ter a autoestima elevada 
todos os dias. Se eu acordasse todos 
os dias nessa disposição, armada como 
um mulherão e gingando num par de 
escarpins da Prada não teria mundo 
para mais ninguém, mas hoje eu só 
quero saborear esse sentimento de 
superpoder.

Dirigi-me à recepcionista, anunciei 
para onde ia, ela indicou-me o elevador 
e pediu-me que colocasse uma máscara 
de proteção. “Lamentamos imenso, mas 
são as medidas de segurança por conta 
da pandemia”, explicou a mocinha que 
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não aparentava ter mais de vinte e dois 
anos. “Agora entre nós o seu batom está 
perfeito”, acrescentou com um piscar de 
olhos a menina que havia chegado mais 
perto e que agora sussurrava.

– Obrigada, querida! Tenho uma 
máscara na bolsa. Tenha um ótimo dia! 
– Dei meia volta e peguei o elevador.

Que raiva dessa pandemia. Já 
nem posso passar um batom e me sentir 
bonita? Agora tenho que encontrar uma 
máscara que combine com o meu look. 
Olhei na bolsa e hesitei entre a máscara 
de tecido com estampa de samacaca22 
castanha ou a preta básica. Decidi-me 
pela preta básica para criar suspense. 
As portas do elevador abriram-se, “onze 
andares dá tempo para muita coisa”, 
pensei.

A sala de reuniões era enorme, 
havia espaço para trinta pessoas a volta 
da mesa e várias outras cadeiras em 
volta do círculo encostadas à parede. 
Algumas pessoas já haviam chegado. 
22.  Samacaca: tecido.
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Percorri a sala com os olhos e pensei 
“tenho que escolher depressa um lugar 
para sentar”, afinal eu precisava ter uma 
visão geral da sala para o caso de Kizua 
estar presente e eu poder observá-lo. 
Como já vi a foto dele no Insta sei o que 
esperar: um homem de dreadlocks e 
muito bem vestido. 

Da entrada virando a esquerda 
havia um retroprojetor e um quadro 
de vidro para marcadores. Bingo! Todo 
mundo vai estar com as atenções viradas 
para esse ponto, então eu escolhi um 
lugar na outra direção, tendo com isso 
uma visão trezentos e sessenta graus da 
sala de reuniões. Cheguei perto de uma 
senhora e saudei-a.

– Bom dia!
– Bom dia!
– Sabe se já tem alguém sentado 

aqui? 
– Está livre, acho que podes sentar 

aqui. Eu vou estar aqui ao lado. O meu 
nome é Gertrudes Cacoma. 
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– Prazer, Misselo Kaluiji! – Sorri 
de volta acenando, já que não podemos 
apertar as mãos.

– Ah sim, Senhora Kaluiji da 
cenografia, é isso? Amamos o vosso 
trabalho.

– Muito obrigada – respondi sem 
jeito.

– Desculpe, não apresentei-me 
como deve ser, eu sou cocriadora do 
conceito que nos traz aqui hoje.

– Peço desculpas, não sabia. Que 
prazer, é uma honra estar aqui!

– É normal, ainda não fomos 
apresentados formalmente. Por 
enquanto vocês só se comunicaram com 
o departamento de relações públicas e 
recursos humanos.

– Deixa-me então aproveitar 
para parabenizá-la, a proposta é muito 
ambiciosa e inovadora.

– Muito obrigada.
A mulher continuou a falar, aliás, 

não me admira nada que trabalhe em 
comunicação social, uma autêntica 
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tagarela. Enquanto estendia o seu 
conhecimento sobre o mercado, do 
canto dos olhos, atrás da Gertrudes vi 
entrar o Kizua. Meu coração parou de 
bater por alguns segundos com certeza. 
Apesar do cabelo parecia o mesmo rapaz 
adorável e bem vestido de sempre. 
Examinou rapidamente a sala e escolheu 
um lugar. Perto da janela do outro lado 
da entrada. Para isso ele podia passar 
perto de mim no fundo da sala ou usar 
a outra rota e atravessar o espaço pela 
frente.

Escolheu a segunda opção. Que 
alívio. No entanto, quando chegou perto 
do projetor ele parou e olhou na minha 
direção. Estava no meu ângulo morto, 
mas percebi que fitou-me por alguns 
instantes. Saboreei o momento e passei 
as tranças que estavam caídas nos 
ombros para as costas, e pus as mãos nos 
bolsos fingindo estar totalmente focada 
na conversa com a minha interlocutora. 

Da multidão que enchia a 
sala, surgiu uma voz masculina num 
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microfone anunciando o início da 
sessão. Pediu-nos que tomássemos os 
nossos lugares  e esperou que todos o 
fizessem. Gertrudes juntou-se ao jovem 
do microfone e esperou pelo silêncio 
para começar a reunião trocando 
algumas palavras entre si.

Éramos quinze em volta da mesa, 
uma cadeira vazia entre os participantes. 
Os outros participantes sentaram-se nas 
cadeiras encostadas à parede. A direção 
desculpou-se por isso umas cinco vezes 
naquela manhã.

O lugar que escolhi era perfeito. 
Kizua estava de costas para mim, já que 
tinha que estar atento às intervenções. 
É escusado dizer que captei apenas 
resquícios do que foi dito naquela 
manhã. Tinha mais e melhor que fazer.

Kizua trazia vestida uma camisa 
branca simples, um cardigan azul 
marinho totalmente desabotoado e um 
par de calças bege que contratavam com 
os sapatos de couro castanho escuro 
como o cinto. 
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O cabelo estava preso num coque 
frouxo que deixava o pescoço à mostra. 
Tinha tatuado no pescoço o que parecia 
ser uma clave de sol. “Que previsível”, 
julguei. Tinha a mão sobre a mesa e de 
vez em quando tomava notas. No pulso, 
tinha o mesmo bracelete de sempre, 
um acessório em ouro com as iniciais 
KB marcadas na placa. Nenhum sinal de 
anel, aliança ou acessório que indicasse 
alguma relação estável. Simples, sempre.

Gertrudes e o colega, que pelo que 
ouvi chamava-se Tetembwa, falaram por 
duas horas.  A ideia do programa surgiu 
durante a pandemia, com o aumento 
da audiência em lives do Instagram 
de certos influenciadores. O canal 
decidiu então criar um programa com 
o mesmo formato, uma hora e meia, 
um a dois locutores, a possibilidade 
de fazer participar o público através 
de videochamadas via redes sociais 
e, sobretudo, o grande foco eram as 
discussões que a produção queria 

210

Marinela Paula

w



levantar: política, relacionamentos, 
saúde física e mental, feminismo, entre 
outros temas em vogue. 

Depois da longa apresentação, 
pediram que criássemos grupos de 
três e falássemos mais sobre as nossa 
aspirações enquanto colaboradores, 
cada um na sua área. Apressei-me 
em propor aos senhores que estavam 
do outro lado da mesa perto de mim, 
ficando assim de costas para Kizua. 

Ele deve ter ficado num grupo 
com as pessoas ao longo das janelas. 
Ouvi-o falar nalguns momentos, talvez 
tenha dito algo engraçado porque ouvi 
risos, eram vozes femininas, “o charme 
de ator nunca falha, não sei como ele 
faz”.

Nunca uma manhã me pareceu 
tão longa. Um quarto para as doze, os 
organizadores finalmente encerraram 
a sessão. Fingi estar recolhendo a 
papelada na minha frente, bati-a na 
mesa duas vezes para me certificar 
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que entravam na pasta que havíamos 
recebido. Troquei algumas palavras com 
o senhor ao lado e quando terminei dei 
de cara com Kizua. Não sei há quanto 
tempo ele estava à espera. Olhou-
me nos olhos ainda hesitante e disse: 
“Misselo Kaluiji, tudo bem?”.

– Olá. Kizua?! Não acredito! – 
Fingi surpresa. – Quem é vivo sempre 
aparece mesmo!

– Eu posso dizer o mesmo de ti.
– O mundo é pequeno e ainda por 

cima dá voltas.
– Então, o que é que contas?
– Eu estou ótima – respondi 

retraída passando a mão pelas tranças – 
ótima e com fome.

– Cá entre nós também achei 
longo – replicou quase na minha orelha. 
– Vamos então comer? Desculpa, não 
perguntei se já tens companhia.

– Agora tenho – sorri debaixo da 
máscara.
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– As senhoras primeiro – 
acrescentou indicando o caminho para 
a saída.

Não sei como me mantive nesse 
par de saltos sem cair, pois tinha as 
pernas bambas, minha mente estava 
confusa, tudo estava a acontecer muito 
rápido. “Não acredito que vou almoçar 
com o Kizua e fui eu que insinuei o 
convite”. Senti a insegurança aumentar 
subitamente.

Mas o que será que ele está a 
pensar? E se ele ainda me odeia? Estará 
somente a ser gentil como teria sido 
com as mulheres da sua discussão mais 
cedo? Fui eu que insinuei o convite para 
almoçar. Meu Deus! E se ele achar que 
estou a flertar? Nem eu mesma sei se 
estou a flertar.

– Está tudo bem? 
Talvez a minha expressão facial 

tenha me denunciado. Estávamos no 
elevador. “Onze andares dá tempo para 
muita coisa”.
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– Estou bem. Ainda não me 
acostumei a respirar debaixo da máscara 
e às vezes dá um pouco de falta de ar, só 
isso.

– Daqui a pouco vamos poder 
respirar ar puro.

Ding! A porta abriu-se, estávamos 
no rez de chão. 

– Pegamos o meu carro ou o teu ? 
– Perguntei esperando que ele sugerisse 
o dele, afinal eu quero saber tudo sobre 
a vida desse homem.

– O meu se não te importas. 
– Depende de onde estás 

estacionado.
– Se vieres comigo verás.
– Dás-me dois segundos, te 

encontro lá fora – preciso retocar o 
batom, pensei.

– Sem problemas.
Havia um par de WC e lavabos ao 

lado do elevador. Entrei desesperada 
amaldiçoando o covid e as máscaras. 
O batom líquido que passei de manhã 
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estava intacto. Era um daqueles secos 
de longa duração. Passei um lip tint 
por cima para ressaltar a cor e parti 
confiante.

Os sensores da porta detectaram 
minha presença e abriram-se trazendo 
uma lufada de ar fresco. Kizua já tinha 
tirado a máscara e acolheu-me usando 
seu melhor sorriso. Enquanto tirava 
a máscara e andava na direção dele 
o vento levou algumas tranças para o 
rosto, xinguei o vento. 

– Então, já sabes onde vamos 
comer? – Perguntei levando os cabelos 
para trás da orelha.

– Meu carro, teu restaurante, 
pode ser?

– Miserável – protestei dando-lhe 
um leve tapa nos ombros carnudos – 
tinhas um plano.

– Sempre tenho um plano – 
retrucou piscando ligeiramente o olho 
esquerdo.

– Há coisas que já não mudam. 
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Dessa vez eu consegui uma 
gargalhada. Os mesmos dentes brancos, 
os lábios cor de rosa e o medalhão de 
ouro que trazia no pescoço e que aparecia 
contra o peito levemente peludo detrás 
da camisa levemente desabotoada.

Voltei para a escola na quinta-
feira, contrariada e obrigada pelos meus 
pais. Minha mãe já não me apoiaria se 
eu decidisse ficar em casa e “terás de 
ver com o teu pai”, foram as palavras 
dela na quarta à noite.

Levantei me arrastando e 
tentando sair atrasada para perder o 
transporte escolar. “Estou com meia hora 
disponível, posso te deixar na escola”, 
disse o meu pai enquanto tomava o 
seu café na cozinha. “Maldição! Ir com 
o papá traz azar”, pensei desesperada. 
Não encontrei apoio no olhar da minha 
mãe, então fui.

t
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Quando cheguei já estavam todos 
na sala de aulas aguardando o professor. 
Entrei usando a porta de trás e numa 
trajetória em linha reta, sem cruzar o 
olhar de ninguém sentei-me no meu 
lugar ao lado da Mônica, atrás de Kizua 
e perto do Miala.

– Misselo, estás bem? Ficamos 
preocupados! – Miala tinha virado para 
mim e questionava inquieto.

“É mesmo um bom amigo”, pensei.
– Fiquei doente, tive que ficar de 

repouso.
– Mas já estás melhor? – Indagou 

Kizua acanhado, o pobre rapaz não sabia 
onde enfiar a cara. 

Deve estar a se sentir culpado. 
Não é isso que eu queria, é tudo culpa 
minha!

– Estou melhor, o repouso me fez 
bem e já estou de volta.

Mônica que apenas escutava até 
agora pousou a mão no meu ombro e 
disse “ainda bem, sentimos a tua falta”.
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O professor entrou e começamos 
o dia.

No intervalo, decidi ficar na sala de 
aula. Tinha trazido lanche de casa para 
evitar a cantina onde estariam todos. 
Tudo que eu menos queria era me expor 
novamente. Provavelmente todo mundo 
já sabia e eu não podia me permitir criar 
problemas nessa escola também. Fiquei 
sozinha, tirei o sanduíche da lancheira e 
suspirei.

Kizua voltou para a sala de aula 
com dois sanduíches na mão. Veio 
sorrindo na minha direção e sentou-
se ao meu lado. “Não tornes as coisas 
difíceis”, pensei exasperada. Usava o 
mesmo perfume daquela sexta-feira, 
tinha os braços despidos, pois trazia 
apenas uma T-shirt de mangas curtas 
hoje, uma polo da Lacoste vermelha. 
Vermelho era uma cor que ressaltava a 
pele clara, trazendo todos os contrastes 
do seu rosto.

– Não vais comer conosco na 
cantina?
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– Prefiro ficar sozinha, trouxe 
lanche de casa – apontei o embrulho 
por cima da minha secretária.

– Trouxe-te um da cantina e 
acredito que seja melhor que esse pão 
magro que tens aí dentro.

Sorrir requereu bastante esforço 
de mim. Depois de três dias chorando 
inconsolável meus maxilares haviam 
desaprendido a expressar outras 
emoções além da tristeza.

– Já que não vais à cantina, posso 
ficar aqui contigo?

“Não tornes as coisas difíceis”.
– Por quê? Vai comer com os teus 

amigos na cantina, o pessoal deve estar 
lá a tua espera.

– Tu também és minha amiga 
– opôs-se pondo a mão dele sobre a 
minha.

Apesar do conforto do calor da 
sua mão sobre a minha, retirei a minha. 
Pensei na Kiesse aos prantos e não podia 
suportar.
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– Está tudo bem entre nós 
Misselo?

– Kizua – exclamei implorando 
com os olhos marejados. – Não existe 
um nós, se é que ainda não percebeste.

– Estás a dizer isso por causa da 
Kiesse? Não é justo. Estás a tratar-me 
como se fosse propriedade dela e não 
tivesse vontade própria.

– Kizua – pousei a mão na dele 
dessa vez – é mais complicado do que 
parece. Não tenho tempo nem forças 
para explicar agora. Talvez eu te tenha 
confundido, mas eu não sinto o mesmo 
por ti, vejo-te como um amigo – não sei 
de onde tirei a coragem para mentir na 
lapa daquele jeito, mas estava feito, não 
havia volta a dar.

– É realmente isso que queres? – 
Tinha os olhos cravados no meu rosto e 
procurava no fundo dos meus olhos um 
pingo de esperança.

– É o que eu quero e talvez seja o 
melhor para nós agora – não consegui 
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sustentar o olhar dele.
– Está bem, eu entendo, mas se 

vamos ser amigos tens de agir como 
minha amiga, a começar pelo lanche 
que eu trouxe de tão distante. Eu tive 
que caçar, enfrentar leões na selva pra 
trazer esse pedaço de carne que está aí 
dentro.

Conseguiu arrancar um sorriso 
genuíno de mim. Respirei fundo, peguei 
o embrulho de papel alumínio ainda 
quente por cima da mesa.

– Está bem.
Miala juntou-se a nós no 

final da pausa, antes que todos os 
outros voltassem para a sala de aula. 
Conversamos despreocupadamente. 
Puseram-me a par de todas a matérias, 
prometeram passar-me os seus 
cadernos para que eu pudesse recopiar 
o conteúdo das aulas em casa. Falamos 
de livros, de filmes, de música, de tudo 
e de nada. Estava mais leve do que 
quando cheguei.
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 “Vai ficar tudo bem”, encorajei-
me. O resto da maralha voltou 
barulhenta como sempre e de Kiesse e 
Vissolela apenas obtive um olhar frio, 
instigando-me dos pés à cabeça. “Vou 
falar com elas no final do período” antes 
de irmos para a aula de educação física.

Tínhamos o hábito as três de 
esperarmos que o vestiário estivesse 
vazio pra nos trocarmos. Esperei na sala 
de aula e quando vi as outras meninas 
dirigindo-se à cantina pensei “a Kiesse 
e a Vi devem estar sozinhas agora”, é a 
minha chance de fazer as pazes.

Entrei acanhada e pousei o meu 
saco de desporto por cima do banco 
onde a Vissolela estava sentada vestindo 
a camisola.

– Eu queria pedir desculpas – me 
precipitei – eu juro que eu não sabia 
que tu gostavas do Kizua, Kiesse. Não 
seria capaz de fazer isso contigo, somos 
amigas.

– Não somos amigas – rosnou a 
Vissolela.
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– Todo mundo sabe Misselo, a 
escola inteira sabe, não te faças de 
sonsa.

– Mas você nunca me disse 
nada, como é que eu saberia? Estamos 
sempre juntos, não achei que ele e você 
se comportavam de forma diferente.

– Querias que eu fizesse o quê? 
Que sentasse no colo dele? Eu estava a 
tentar reconquistá-lo.

– És uma traidora e não somos 
amigas de traidoras. Não falamos 
contigo, não sentes ao nosso lado, 
esquece que existimos – ordenou a 
Vissolela.

– Agora eu não tenho chances 
nenhumas de reconquistar o Kizua, você 
estragou tudo. 

As duas amigas tinham acabado de 
vestir-se. Saíram deixando-me sozinha 
no vestiário. “Isso deve ser ironia do 
destino, só pode”.

Nos dois meses que se seguiriam, 
a minha vida social na escola foi um 
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desastre. A turma estava dividida em 
dois clãs. Quem comigo falasse não era 
amigo da Vissolela que era delegada e 
tinha influência diante dos professores e 
da Kiesse que era popular na escola. As 
únicas meninas que falavam comigo e às 
vezes convidavam-me para sentar com 
elas eram as gêmeas Odeth e Carla que 
acabei descobrindo que não suportavam 
a Kiesse e a Vi, e a Mônica que sentava 
perto de mim. Os rapazes transitavam 
com facilidade entre os dois mundos. “A 
vida é sempre mais fácil para eles”.

No autocarro, as peças mudaram 
de lugar no tabuleiro. Agora éramos 
cinco com as gêmeas. E o Diogo que 
começou a namorar a Mônica sentava 
com ela na frente do Kizua e o Miala. 
Amigos são insubstituíveis, apesar de 
gentis e dóceis, a Carla e a Odeth não 
podiam substituir a Kiesse e a Vissolela, 
e eu continuava me sentindo a terceira 
roda da bicicleta como sempre. 

Elas tinham o mundo delas, aos 
finais de semana estavam sempre 
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juntas, e eu era apenas a amiga da 
escola, a pobre coitada que não tinha 
mais companhia feminina.

Pensei em mudar de dupla para o 
concurso de inglês em novembro, mas o 
professor com razão recusou-se dizendo 
que os projetos estavam demasiado 
avançados para que eu trocasse de 
tema. Kizua agiu com normalidade 
apesar de eu saber que ele estava tão 
ferido quanto eu. 

Na semana em que voltei para a 
escola, Miala ligou para mim, eu nem 
sabia que ele tinha o meu número, foi 
na sexta-feira à noite. Depois dessa 
conversa pude botar os pontos nos i e 
os traços nos t.

Kiesse, Vissolela, Kizua e Miala 
cresceram juntos. Estudaram no CMA 
desde os seis anos de idade. No início da 
adolescência, por volta dos doze anos, 
quando começaram as paqueras, Kiesse 
e Kizua ficaram muito próximos, mas 
isso não durou muito tempo. 
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No ano seguinte, na oitava classe, o 
pseudocasal separou-se, mas continuou 
amigo embora Kiesse aparentemente 
nunca tivesse superado o fim. Passava 
a vida na casa dele, com a desculpa de 
pedir conselhos para a dona Mariana 
que era estilista e sua inspiração. Ainda 
que exasperado, Kizua nunca afastou-se 
da Kiesse e através de outras paqueras 
tentou mostrar que já não estava 
interessado.

Nessa mesma altura Miala 
começou a paquerar a Vissolela, no 
entanto também não foi um final feliz. 
Vissolela sempre preferiu os rapazes 
mais velhos da escola, com a lábia e a 
inteligência que tinha não lhe foi difícil 
namorar quem ela quisesse nas turmas 
dos rapazes do ensino médio da altura. 
Apesar de tudo, Miala ainda tinha 
um carinho enorme por ela, mas há 
muito que havia resignado à qualquer 
esperança.

Sendo Kiesse popular entre as 
raparigas e não só, havia uma espécie 
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de regra implícita na escola, Kizua era 
da Kiesse e de ninguém mais. Afinal 
quase todos os alunos cresceram juntos 
e sabiam da história, e os que fossem 
chegando ficavam sabendo. Menos eu!

– Ele ficou muito mal Mi, tinhas 
que ver a cara dele na segunda-feira 
quando saíste a correr.

– Eu entendo, mas eu não sinto 
nada por ele e não me sentia bem 
naquele dia.

– Comigo não precisas de repetir 
essa ladainha. Você e eu sabemos que 
isso não é verdade.

– O que queres que eu faça então, 
Miala?

– Mas é isso mesmo que queres?
– Por que é que as pessoas insistem 

nessa pergunta? É o melhor para todos, 
então é isso que eu quero. 

– Todos quem, Mi? Estás a deixar 
a Kiesse fazer-te a cabeça como faz com 
todas as outras, ela é a única beneficiada 
nisso tudo. Não quero meter-me na tua 
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vida, mas pense bem.
– Estás a dizer isso porque o Kizua 

é teu primo e melhor amigo. Não estás a 
ser objectivo.

– E tu estás? Estás a ser objectiva, 
Misselo?

– Miala, não enfia a faca na ferida. 
Não sabes da minha vida, estás a julgar 
sem fundamentos.

– Então conta-me. Qual é o teu 
problema? Porque a mim parece-me ser 
medo da Kiesse.

Miala foi a única pessoa da escola 
para quem contei a verdade. Ele é o tipo 
de pessoa para quem todo mundo podia 
contar tudo sem temer que ele fosse 
espalhar por aí. Um amigo realmente 
sincero e honesto. Eu sabia que podia 
falar com ele como amigo fazendo 
abstração da relação dele com o primo.

Kizua nunca soube, pelo menos 
nunca mostrou ter ficado a saber. 
Contei-lhe a verdadeira razão que me 
fez mudar de escola, o passado sombrio 
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que me perseguia. Depois dessa 
conversa, falamos por mais de uma 
hora, Miala e eu ficamos mais próximos 
desde então. Não excluímos Kizua, mas 
agora partilhávamos um segredo. Eu 
tinha vergonha de admitir o que tinha 
feito, não tinha orgulho nenhum disso.

Apesar de todos os meus esforços, 
o terceiro trimestre do ensino médio 
foi um desastre. Do ponto de vista das 
relações, nada mudou até o último dia de 
aulas. Os nossos caminhos separavam-
se aí,  desde então evitei o contacto de 
todos por bastante tempo, menos do 
Miala. Continuamos amigos apesar da 
distância. Mas o tempo e a vida não 
foram nossos aliados, acabamos por 
perder contacto, tornando-nos apenas 
amigos de redes sociais com um passado 
em comum.

Kizua tentou manter a amizade. 
Fui eu quem desisti dele, deixei-o ou 
talvez o tenha expulsado da minha vida, 
aproveitei-me da distância. 
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Ele foi fazer a faculdade nos 
Estados Unidos e com as seis horas de 
diferença no fuso, foi mais fácil deixar 
mensagens por responder, evitar 
algumas chamadas, falar menos da 
minha vida, até que um dia parei de 
ligar, deixei de responder as chamadas, 
bloqueei a conta no Facebook por um 
ano, desapareci.

A Kiesse e a Vissolela ficariam 
a estudar em Luanda. Para evitá-las 
coloquei na cabeça que queria estudar 
em outra cidade. 

Apesar de contrariados, meus pais 
aceitaram que eu fosse morar sozinha 
e estudar arquitetura em Benguela. “É 
a melhor  faculdade de arquitetura do 
país”, advoguei dia e noite nas férias do 
Natal, falei do programa de intercâmbio 
para a África do sul, citei nomes de 
arquitetos famosíssimos no país que 
haviam estudado na Universidade 
Katyavala Bwila, esgotei os meus 
argumentos. 
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Duas condições me foram 
impostas para que eu pudesse ir: 
primeira, eu viveria na casa que meus 
pais escolheriam, e segunda, faria uma 
videochamada pelo Skype todos os dias. 
Obviamente a ideia das chamadas durou 
duas semanas no máximo.

Cheguei em Benguela no final 
de fevereiro, meus pais insistiram em 
levar-me de carro para aproveitarem 
e conhecerem a casa e a vizinhança, 
porque até então tinham sido guiados 
por um casal de amigos que tratou do 
contrato de renda. Partimos de Luanda 
às seis horas, fizemos a nossa primeira 
pausa uma hora depois no Cabo Ledo, 
uma paragem obrigatória para quem vai 
cursar o litoral angolano, compramos 
comida para o almoço e pegamos a 
estrada. 

Almoçamos na cidade do Sumbe, 
à beira da estrada. Meu pai conversou 
com outros automobilistas, eu e a mamã 
ficamos perto do carro conversando 
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com as vendedoras ambulantes do local. 
Fizemos várias paragens para tirar fotos, 
mas ainda assim chegamos no destino 
cedo, as dezasseis horas. 

Obviamente não deixamos de 
visitar a última paragem obrigatória 
do trajeto, a Kanjala. O mercado a céu 
aberto anuncia o que o viajante deve 
esperar do seu destino, fartura e gente 
muito simpática. “Não quer comprar 
mandioca amiga?” Perguntavam as 
vendedoras ambulantes debruçando-se 
sobre os carros estacionados tentando 
chamar a atenção dos passageiros.

Estava eufórica! Um recomeço, 
muitas ideias, vários sonhos e sobretudo 
o desejo de encontrar a felicidade num 
lugar diferente.

Não é difícil entender por que os 
nossos poetas chamam-lhe a cidade das 
acácias rubras. O céu é ainda mais azul 
nesse lugar, afinal o vermelho das acácias 
realça a grandiosidade e os contrastes 
do lençol azul sobre nós. Diferente de 
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Luanda, lá a terra era argilosa, de uma 
cor estranha entre o castanho e o bege. 
Atravessamos a ponte do Lobito e eu 
sabia que estávamos oficialmente no 
meu novo lar. Meia hora e chegamos ao 
bairro São João.

Um bairro que ainda carrega uma 
forte herança da arquitetura colonial, 
com casas coloridas de amarelo, rosa, 
azul, e jardins carregados de rosas, e 
passeios ricos em acácias, São João é um 
bairro adjacente ao centro da cidade. Em 
literalmente dez minutos, dirigindo-se 
para o oeste, podíamos estar no centro, 
e em dez minutos na direção oposta, os 
bairros mais periféricos.

Meus pais conheciam um casal 
de amigos da época deles da faculdade 
que viveu a vida toda em Benguela. Eles 
ajudaram a escolher o apartamento, 
“não muito distante de vocês” pediu 
o meu pai, “perto da universidade” foi 
a minha prece e “seguro” implorou a 
minha mãe. Meu irmão que também 
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tinha vindo conosco odiou a cidade, 
achou pequena e tosca demais. Passou 
o fim de semana amuado, trancado 
dentro de casa.

O apartamento em si fazia 
parte de um lote. A proprietária do 
terreno sabendo da proximidade com 
as universidades, construiu quatro 
apartamentos dentro de um quintal, 
todos independentes, com portas que 
davam para um jardim comum. O meu 
ficava à entrada a esquerda, o exterior 
havia sido pintando de um verde claro, 
que achei horroroso, as portas e janelas 
eram brancas bem como seu interior. 
Cozinha aberta dando a vista para a sala, 
um quarto espaçoso e um quarto de 
banho. Era a minha cubata23, meu novo 
lar.

“Quando fui a Benguela e não 
quis regressar, ao ver praia morena 
fiquei a sonhar”, cantarolava o clássico 
de Fernando Quental vezes sem conta 
23.  Casa, cabana.
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as poucas vezes que voltei de férias para 
Luanda. 

No primeiro ano depois da 
mudança fui pouco à Luanda porque a 
minha família, na realidade os meus pais, 
insistiam em visitar-me em Benguela 
com a desculpa de conhecer melhor a 
cidade e explorar as cidades vizinhas. 
Conhecemos o Lobito como a palma das 
nossas mãos, fomos vezes sem conta 
à Baía Farta e sempre emendávamos 
num trajeto para o Ndombe Grande, 
localidade rica em terras agrícolas e 
tradições. 

Depois desse primeiro ano eu 
passei a ir ainda menos à Luanda porque 
tinha uma desculpa boa, eu preferia 
passar meu tempo andando por aí com 
Luka do que ter de aturar almoços de 
família e o interminável trânsito da 
capital.

Luka e eu não namoramos até 
ter mais de um ano de amizade. “Não 
vou namorar contigo enquanto você 
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for menor de idade”, dizia sempre. Eu 
achava um absurdo, mas me divertia 
demais com a ideia. 

Gostávamos um do outro, mas 
deixamos a amizade estabelecer-se 
primeiro e foi essa maturidade para 
decidir, a segurança dos planos futuros 
e sobretudo a gentileza que me fizeram 
cair redondamente apaixonada pelo 
meu marido. “O vizinho mais prestativo 
do mundo”, dizia inocente. O espertinho 
confessou que nunca foi só gentileza, 
ele sabia o que queria desde a primeira 
vez que conversamos.

– Posso ajudar-te com os sacos 
moça? – Perguntou o homem que andava 
ao meu lado, no mesmo ritmo. Tive a 
impressão de estar a ser seguida, pois 
há alguns minutos que ele caminhava a 
escassos metros de mim.

– Não obrigada, vivo aqui perto – 
respondi cheia de medo. Não o medo 
de ser assaltada ou abusada que toda 
mulher tem quando percebe que está a 
ser seguida por um homem. Era um medo 
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resultante do susto. Assustei ao ouvir a 
voz dele tão perto, não tinha percebido 
o quão perto ele tinha chegado.

– Eu sei, eu vivo no final da rua e 
já te vi passar por aqui com esses sacos 
várias vezes, só queria ajudar.

– Obrigada pela gentileza, mas 
não obrigada. 

– Sem problemas. Aliás, se 
precisares de alguma coisa, eu vivo na 
casa número noventa e sete no final da 
rua. Ou pergunta pelo Sílvio, as pessoas 
saberão te indicar a minha casa.

– Está bem Sílvio – nome tão sem 
graça para uma pessoa tão atraente e 
de bom trato, pensei, um verdadeiro 
desperdício de nome.

– Posso saber o teu nome já agora?
– O meu nome é Misselo – respondi 

esperando o pedido de número de 
telefone ou um convite para sair típico 
de homens que flertam na rua.

– OK, nos vemos por aí Misselo, 
tenha um bom dia – despediu-se o 
vizinho deixando-me baralhada e 
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intrigada com os meus sacos à porta.
“Uma jogada de mestre”, diz o 

pavão sempre que nos lembramos dessa 
história na frente dos nossos amigos.

Começamos a namorar um ano e 
três meses depois desse dia. 

Era época de frio, o vento soprava 
forte e isso inibia os turistas de invadirem 
a cidade. Enquanto isso os benguelenses 
aproveitavam os melhores lugares da 
cidade na maior paz e tranquilidade; 
totalmente agasalhados e sozinhos, 
saímos para passear pela praia morena. 

Caminhamos pela praia deserta, 
iluminados pelo pôr do sol majestoso 
que se estendia vaidoso à nossa vista, 
paramos para observar o espetáculo. 
Quando num toque afável senti a 
mão gelada dele tocar na minha. Sem 
questionar, deixei-me levar pela magia 
do momento e entrelacei meus dedos 
finos nos seus. Ainda olhando para o 
horizonte o homem da minha vida fez a 
pergunta que ligou as nossas vidas até 
hoje.
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– Você quer casar comigo um dia 
desses?

– Você promete que vai ser 
num dia como esse? – Respondi toda 
sorridente com o olhar perdido entre as 
ondas.

– Prometo.
– Eu quero casar contigo um dia 

desses. 

O início do trajeto foi meio 
estranho. Por alguns minutos não 
dissemos nada um ao outro. Não liguei a 
rádio porque não queria ser rude e nem 
era o meu carro, mas confesso que fiquei 
tentada. Talvez estivéssemos os dois 
tentando entender o que se passava.

Olhei para as minhas unhas que 
tinham sido feitas no sábado e deparei-
me com o par de alianças na mão 
esquerda. A primeira, em ouro, estava 
carregada de pequenas pedras que 
formavam um arco por cima do meu 
anelar. A segunda, mais espessa em 

t
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diâmetro, era de prata e tinha uma faixa 
central de ouro, sem pedras, apenas os 
nossos nomes gravados na parte interna 
e a data do nosso casamento.

Eu gostava de ouro, ele de prata, 
e sempre que recebesse alguma joia do 
meu marido, como uma piada interna, 
ela era feita dos dois materiais. Tal como 
o colar que levo hoje no pescoço. 

– O tempo passa, mas há coisas que 
não mudam mesmo – disse o condutor 
dirigindo-se para mim – Misselo, a 
mesma menina calada de sempre.  

– Menina talvez não mais e calada 
eu nunca fui!

– Pois, pois! Posso dizer 
observadora então?

– Observadora é um bom começo.
– O que é que estás a observar?
– Para um luandense, és muito 

mau condutor! Nem sequer consegues 
ultrapassar os táxis – respondi na 
gargalhada.

– Eu não sei conduzir em Luanda, 
OK! Mas tens de admitir que assim não 
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dá – enfatizou tirando a mão direita do 
volante com o indicador apontando a 
estrada – parece que não há regras de 
condução nesse lugar!  Olha o que esse 
taxista está a fazer, ninguém ultrapassa 
assim.

– Os americanos conduzem todos 
uns atràs dos outros, pobrezinho! 
Luanda é para quem pode.

– É mesmo para quem pode, 
estou aqui há cinco anos e nunca vou 
me habituar a certas coisas.

– Depois te acostumas!
– Eu não sei aonde é o restaurante, 

agora vais ter que guiar-me.
Saímos da avenida Pedro de 

Castro Van-Dúnem Loy e entramos no 
bairro Nova Vida. Apesar de conhecer 
vários restaurantes no Camama de onde 
saímos ou no Talatona onde trabalho, 
o restaurante Xima ya Mama tinha 
um ambiente mais discreto, podíamos 
conversar sem a algazarra típica da hora 
do almoço. 
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No estacionamento subterrâneo 
do edifício, na numbra tive a impressão 
de que Kizua sorria. “Calma Misselo, 
seja dona da situação”, repeti para mim 
mesma.

Apesar de não termos reservado 
com antecedência conseguimos uma 
mesa para dois no primeiro andar, com 
vista panorâmica para o bairro Nova 
Vida e suas ruas que davam a impressão 
de terem sido traçadas à mão. De longe 
avistava-se a antena da estação da 
Rádio Mais e o centro comercial Xyami. 
Como um verdadeiro cavalheiro do 
século vinte e um, Kizua perguntou se 
podia por gentileza puxar a cadeira par 
mim. “Está por dentro dos assuntos da 
sociedade actual”, anotei mentalmente. 

– Não conhecia esse lugar, parece 
agradável e muito calmo para a hora do 
almoço.

– Pois é, pensei que talvez 
quisesses um lugar calmo para pôr a 
conversa em dia.
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– Ah é? Pensei que tivesses outros 
planos – sorriu com um ar sedutor.

Não sei se ele faz de propósito, 
mas Kizua consegue tão facilmente ser 
atraente.

– Depende! É um jogo de cintura – 
respondi entrando na brincadeira.

– Então, o que tens feito da vida ? 
Ponha-me à par. – Perguntou pousando 
o cardápio na mesa indicando-me que 
tinha toda a sua atenção.

– Bom, não sei a partir de 
quando devo começar a contar, mas 
prontos, trabalho por conta própria, 
abri com umas amigas um escritório 
de arquitetura e ganhamos o espaço 
na MTV para criar o design de interior 
vamos assim dizer.

– O que é que fazem realmente 
os designers de interiores? Para mim 
parece apenas uma palavra chic para 
dizer decorador.

– Todo mundo pensa isso – 
respondi dando uma gargalhada, 
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levantando ligeiramente o queixo, o que 
deixou o decote mais ainda em evidência 
– bem, esse é um erro bem comum. E 
só usei a palavra design porque é a mais 
conhecida, mas o trabalho que vamos 
fazer na Mujimbo é de cenografia.

– E qual é a diferença, um é 
decorador, e o outro?

– Vamos começar do começo, 
nenhum deles é decorador. Nos dois 
casos o profissional é chamado para 
criar um espaço funcional, seguro e 
visualmente estético para os usuários 
do espaço.

O garçon chegou interrompendo 
o fio da conversa.

– Já sabem o que vão querer, meus 
senhores?

Fizemos os pedidos, o garçon 
tentou convencer-nos a provar o vinho 
da casa que por acaso também era o 
mais caro e apesar de Kizua parecer 
estar tentado a pedir um, o meu não 
categórico foi decisivo. “Calma Misselo, 
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seja dona da situação”, repeti o mantra, 
isso ainda não é um jantar romântico. 
O homem da casa desapareceu num 
instante depois de anotar o que 
queríamos.

– Estético para os usuários, 
continua o que estavas a dizer.

– Vamos falar terra a terra24. Vocês 
da radiodifusão com certeza vão chegar 
com um monte de cabos e aparelhos 
para instalar e da mesma maneira o 
pessoal da filmagem, as equipes de 
maquilhagem, de estilistas e por aí vai. 
Eu preciso pensar numa forma de pôr 
toda essa gente num mesmo espaço, de 
forma que cada um consiga passar sem 
pisar no cabo do outro, ou sem deixar 
cair as roupas da arara de alguém, 
percebes?

– Mas isso é gestão de espaço.
– Também, mas não só. Ao mesmo 

tempo em que o espaço será funcional, 
ele tem de ser visualmente agradável, o 

24.  Falar de modo simples, com linguagem popular.
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cenário, sobretudo, tem de ser apelativo 
e captar o máximo de sentidos do 
telespectador. A cenografia vai além 
da decoração porque ela tenta captar 
e criar estímulos sensoriais do usuário 
do espaço, e no nosso caso das pessoas 
que vão assistir o programa.

– Sim, senhora! Interessante. 
Quais são os outros projetos em que já 
trabalhaste?

– Já respondo a essa pergunta, 
mas agora fala-me de ti!

Kizua, que até agora olhava para 
mim com bastante atenção, baixou 
ligeiramente a cabeça escondendo o 
sorriso ou talvez pensando no que dizer, 
não sei, “mas esse cabelo novo, dá-lhe 
um charme ainda maior, meu Deus!”.

– O que é que queres saber? Voltei 
para Angola recentemente. Para dizer a 
verdade há cinco anos, abri a empresa 
sozinho, já trabalhava com sonoplastia 
e produção músical em Nova Iorque, 
então foi tranquilo.

246

Marinela Paula

w



– E o cabelo? Também é recente? 
Mais um sorriso. “Nem sei por que 

estou a contá-los”.
– Por que, parece estranho? 

Também não gostaste?
– Não, pelo contrário – precipitei-

me – claro que não. Tem o seu charme.
– Há quem diga que não. 
– Não dês ouvidos às más línguas. 
– Diz-me uma coisa, tu ainda vês 

aquelas séries românticas, já não me 
lembro do nome, mas lembro que eram 
muito sem graça.

– Morangos com Açúcar? – 
Perguntei meio embaraçada.

– Acho que é essa! 
– Já não, mas só porque saiu das 

linhas de produção do canal. Só que  
agora você encontra qualquer outra 
série com a mesma pegada nos sites de 
streaming.

– Eu inventei o streaming – 
gracejou passando a mão no peito por 
cima da camisa.
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– Inventaste o quê? Você era um 
delinquente armado em hacker isso sim!

Os nosso pedidos chegaram 
interrompendo as risadas.

Foi um almoço agradável. Falamos 
dos tempos do colégio, dos professores 
e das nossas tardes estudiosas com uma 
certa nostalgia. Revivemos o espetáculo 
que foi o concurso de inglês. A tensão 
daqueles dias, a felicidade em receber 
o prêmio, embora a minha mente tenha 
bloqueado essas lembranças por causa 
do peso emocional que carregava na 
época, tenho boas recordações.

– O Miala e a Vissolela só ganharam 
o primeiro lugar porque o nosso projeto 
era futurista demais para a época. 

– Não sejas parvo. Tu realmente 
nunca te conformaste em levar o 
segundo lugar naquela edição pois não?

– Não suporto perder – essa frase 
foi dita muito lentamente e eu senti os 
olhos dele fitarem-me com desejo. 

Era um olhar diferente do que 
eu tinha na minha memória. Talvez por 
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sermos adultos agora, já não consigo 
olhar para ele e só querer tocar-lhe a 
mão e partilhar o mesmo fone de ouvido, 
mas como adultos, apenas falamos.

Abordamos de tudo um pouco, 
relembramos o passado, demos vagas 
pinceladas sobre o presente, mas a 
verdade que não se queria calar é que 
não falamos dos nossos amigos daquela 
época porque isso trazia muita coisa 
à tona, coisas que nem eu nem ele 
queríamos trazer para o presente. E num 
acordo tácito, não falamos das alianças 
no meu anelar e nem da ausência de 
qualquer sinal de compromisso na sua 
mão esquerda.

Voltamos correndo para o centro 
de produção da estação televisiva, 
porque perdemos a noção do tempo 
conversando. Foi uma correria danada, 
quase batemos num carro. Ri até 
escorrerem lágrimas dos meus olhos, 
“ainda bem que a máscara é à prova de 
água, mandei bem”. Foi uma tarde como 
há muito que não havia tido.
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Por termos chegado bem em 
cima da hora para a sessão da tarde,  os 
nossos lugares anteriores haviam sido 
ocupados, restaram-nos cadeiras perto 
da parede no canto. Nem me lembro 
de uma palavra que foi dita naquelas 
três horas, excepto o momento em que 
tinha de  apresentar a minha empresa 
que durou cerca de três minutos. 
Fizemos palhaçada como no tempo da 
escola, por momentos esqueci que era 
uma mulher adulta em um reunião de 
trabalho, deslembrei que era casada e 
estava nem aí para a idade que tinha.

Despedimo-nos com a promessa 
de voltarmos a ver-nos no dia seguinte. 
Kizua acompanhou-me até o meu carro, e 
só deu as costas e caminhou para o carro 
dele quando eu saí do estacionamento. 
Observei-o até o último instante pelo 
retrovisor.

Liguei o rádio e em seguida liguei 
o Bluetooth do meu telefone, e pus a 
tocar uma playlist de vozes femininas da 
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Kizomba angolana, no modo aleatório. 
Começamos bem, Anna Joyce – Destino; 
não consigo ouvir essa música e não 
cantar junto com toda a emoção do 
mundo.

"Portanto já não restam muitas 
mais palavras para dizer 

O meu amor por ti é sério, não tem 
explicação

 Eu não quero e não preciso e nem 
tenho de me acostumar a não te ver

Eu não quero ter saudades tuas, e 
nem quero aprender 

(…) 
Pode ser uma ilusão,
Quem sabe estamos juntos hoje, 

amanhã não! 
Não sei dizer. 
Será que o destino nos uniu
Ou será que tu foste feito para 

outra mulher
Não sei dizer
Só sei que eu te amo, eu te quero
Pode ser ou não, eu te amo”
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Envolvi-me com a música no 
âmago do meu ser! Semicerrei os olhos, 
fechei o punho em forma de microfone 
e com a outra segurava o volante. Viajei. 
Passou um filme na minha mente. Teria 
vergonha de contá-lo até para mim 
mesma.

Percebi que talvez estivesse 
demasiado envolvida na minha bolha 
com a cantora quando reparei que o 
automobilista ao lado fitava-me com 
os olhos esbugalhados. Sorri para ele 
constrangida e sussurrei sem abrir o 
vidro “é o amor”. Logo em seguida levei a 
mão à boca reconsiderando o que tinha 
acabado de dizer quase em voz alta.

“Dane-se”, aumentei o som e 
repeti a música, uma e outra vez.

O que é bom dura pouco e apesar 
do trânsito cheguei a casa. Estava 
exausta. Cansaço emocional ou físico, 
ou pior, o desejo de não acabar com a 
magia.

Sem precisar pensar repeti os 
meus passos do meu quotidiano. Porta 
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do carro, porta de casa, chaves na 
cômoda, descer do salto, apreciar o 
equilíbrio da terra firme e enfrentar a 
realidade.

– Cheguei, amor!
Hoje eu cheguei mais tarde que 

ele. 
– Estou na cozinha, babe!
– Na cozinha? A fazer o que 

em plena segunda-feira? – Caminhei 
descalça até o lugar de onde vinha a voz 
do meu marido.

– Estás melhor? Fiz um jantar que 
gostas.

– Que querido! - Tentei mostrar 
entusiasmo. – Cozinhaste o quê?

– Fiz lasanha, passei no Kero 
para comprar o queijo que tu gostas – 
respondeu jogando o par de luvas de 
cozinha que tinha nas mãos sobre o 
balcão. – Então como foi lá na MTV?

– Foi interessante! Já te conto, 
deixa-me só trocar de roupa e pousar a 
maleta – repliquei com ar de súplica. – 
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Obrigada pelo jantar amor – acrescentei 
enquanto afastava-me.

O meu coração estava a mil. “O que 
é que eu estou a fazer da vida? Como foi 
que eu cheguei até aqui?” Não sei se ele 
percebeu alguma coisa de diferente. Eu 
sou um monstro!

E agora como é que vou dizer 
que não estou certa de querer ir para 
os Estados Unidos nesse momento da 
minha carreira? Ele vai ficar super mal. 
“Ai Misselo!” A ideia de não ir atravessou-
me a mente ontem, mas depois de ouvi-
lo falar não consigo mentir para mim 
mesma, “talvez eu não queira ir para os 
Estados Unidos”.

Não sei quanto tempo levei no 
closet para me trocar, mas eu revivi 
as cenas do dia de hoje e tentava 
imaginar o quão difícil seria anunciar 
para Luka minhas hesitações. Nem eu 
mesma tenho certeza do porquê dessa 
hesitação, talvez precise me afastar 
dele, talvez não queira embarcar nessa 
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aventura. “Mas o que se passa contigo?” 
Perguntei à mulher na frente do espelho.

Desconheço a origem desse 
sentimento de inadequação, não me 
reconheço diante do espelho, sinto-me 
uma estrangeira no meu próprio corpo, 
na minha casa. Eu amo o Luka, é só 
pensar nele que eu sorrio toda boba, 
mas o que serão então essas borboletas 
no estômago? Por que agora? Por que 
voltar, Kizua? 

Não estou preparada para 
enfrentar as respostas a esses 
questionamentos. Vou fugir como 
sempre fiz, fugir e esperar que tudo se 
resolva sozinho, num passe de mágica.

Fechei  porta do closet, vestida 
de um par de leggings, um top e um 
cardigan. Trazia nos pés um par de 
chinelos. É assustadora a habilidade 
que temos de vestir para os outros, para 
quem não se importa conosco, para 
estranhos. Em casa, onde era suposto 
ser o melhor de mim, tiro uma legging 
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ponho outra, entre pijamas e roupões 
deixo perder a minha personalidade e 
autoestima a cada dia que passa nessas 
quatro paredes.

Juntei-me ao Luka na cozinha, 
jantamos um ao lado do outro. Falamos 
cada um sobre como foi o nosso dia. 
Trocamos algumas risadas. E fomos 
dormir. É a primeira vez que tenho a 
sensação de estar a viver uma vida dupla, 
de não estar cem por cento presente. E 
é horrível.
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Terca-feira, 16 de Junho 

de 2020 

Velhos amigos, amigas 

de hoje, e novos amigos

,



Depois de um dia de muita 
teoria, apresentações a torta 

e a direita, hoje é dia de pôr a mão na 
massa. Ou melhor de olhar para a massa, 
o que já é um bom começo.

Levantei-me ao som do alarme, 
tive uma noite conturbada. Levei horas 
a adormecer e uma vez tomada pelo 
sono o meu cérebro não descansou 
um segundo. Claramente um sinal de 
alerta do meu corpo dizendo-me que 
alguma coisa não estava bem. Mas eu 
quero acreditar que seja simplesmente 
psicossomático, que o meu corpo 
não soube lidar com tanta adrenalina 
produzida durante o dia de ontem.

Levantei pesarosamente da cama, 
fiquei um pouco tonta com o movimento 
brusco, dirigi-me ao banho; erro meu 
deixar correr água morna pelo corpo já 
aquecido debaixo do cobertor da noite. 
Entrei em estado de relaxamento total, 
era tarde demais. Estou condenada a 
uma manhã da preguiça. Preciso tomar 
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alguma providência, não posso deixar-
me render ao cansaço. “Um bom café 
preto vai resolver isso”, confortei-me.

Em direção ao closet pensei nas 
roupas que havia separado para usar 
essa semana. Nenhuma delas fazia 
sentido. A equação não estava completa 
quando preparei os trajes. É certo que 
as mulheres não se vestem para agradar 
os homens, mas como faz diferença 
estar bem na própria pele para lidar com 
homens e mulheres à sua volta. 

Não é sobre estar mais bonita 
que fulana ou sicrana, nem sobre estar 
mais sexy que aquela ou aquela outra, 
e sim em como o que escolhemos para 
vestir carrega não somente a marca do 
nosso estado de espírito actual, nossas 
emoções, mas também o que desejamos 
passar como mensagem apesar do que 
se passa no nosso mundo interior.

Descartei, como ontem, o 
conjunto que havia escolhido para essa 
terça-feira. Procurei cores vibrantes e 
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conforto no material. Hoje não acordei 
me sentindo a dona e senhora do mundo, 
mas também não quero ser uma pobre 
alma divagando no espaço e no tempo. 
Escolhi então um par de calças clochard 
vermelha, de cintura alta e uma bainha 
fina dobrada para fora que balançava 
um pouquinho acima do tornozelo. Para 
suavizar o todo decidi não ousar demais 
na parte de cima, peguei um body de um 
tom rosa pálido, tão claro que parecia 
bege . 

Passei os cremes do dia sem o 
menor entusiasmo, vesti-me e olhei 
para a figura no espelho. Um semblante 
turvo, confuso, um olhar perdido, seria 
preciso um esforço quase colossal para 
arrancar um sorriso de mim. Ainda assim 
forcei um sorriso, destravei o maxilar, 
tentei sorrir para mim mesma, pus a 
mão na cintura e virei de perfil para ver 
o resultado, e encontrei no lugar uma 
gordurinha localizada. 

Nada grotesco, mas o sorriso que 
levei tempos a construir desmoronou-
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se como um castelo de cartas em 
dois segundos. Uma única imagem 
e a autoestima que levou anos a ser 
construída se encontrava agora na beira 
do penhasco.

Enquanto não começo a dieta 
vamos lá dar um jeito nisso. Voltei para 
o guarda-roupa e escolhi uma blusa 
de mangas cumpridas, totalmente 
transparente do estilo oversize25. O 
tecido brilhante e a largura da peça 
desviarão os olhares indiscretos das 
pessoas a minha volta e do meu pior 
vilão, eu mesma. 

Enfiei a parte de frente da terceira 
peça dentro das calças, virei o busto 
para a esquerda e depois para a direita, 
pousei de costas para o espelho e estava 
conformada com o resultado.

– Bom dia, babe – disse o homem 
sonolento que abriu a porta do closet, 
ainda bocejando.

25.  Oversize: do inglês, acima do tamanho, é o estilo de roupas 
que deixa a impressão de estar usando uma peça de vários 
tamanhos acima do normal e confortável.
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“A vida é sempre mais fácil para 
alguns”, murmurei para mim mesma.

– Bom dia, amor. Está aí uma 
pessoa que dormiu bem essa noite.

– Eu senti-te mexer a noite toda. 
Está tudo bem?

Qual é a resposta que as pessoas 
esperam perguntado se está tudo bem? 
Nunca está tudo bem. Nem mesmo para 
as pessoas mais zen, as que levitam ao 
ritmo da sua própria meditação, nem 
para eles está tudo bem quanto mais 
para mim, reles mortal com mil e um 
problemas para resolver.

– Não tive uma boa noite de sono, 
só isso.

Luka avançou lentamente na 
minha direção e me deu um abraço. 
Quase chorei. 

Mas engoli o choro, “estou farta 
de chorar”, disse decidida. 

– Eu vou ligar para a mãe hoje e 
falar com ela. Deve estar de folga pelos 
meus cálculos.
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Pobre homem, ficou mesmo 
preocupado. Ainda acha que estou 
cabisbaixa pelo que aconteceu no 
domingo à tarde.

– Deixa estar as coisas como elas 
estão, não estragues a relação que tens 
com ela por mim.

– E deixar que ela estrague a 
nossa? – Perguntou levantando o meu 
queixo para cima e olhando-me nos 
olhos.

– Nem ouses! Ainda não lavaste 
os dentes.

– Possas! Não perdes uma, não é 
mesmo!? – Retorquiu na galhofa.

– Eu? Nunca! Vá lá tomar um 
banho homem.

Obedeceu sorrindo. Enquanto 
passava pela porta dirigi-me a ele: 
“obrigada meu amor” e enviei num sopro 
um beijo. Ele acolheu o carinho com 
uma saudação militar e desapareceu no 
corredor.

“Hoje não vou de saltos”. Hoje 
quero apenas ser eu, antes quero 
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equilíbrio e ser dona das minhas 
emoções. Hoje eu não quero aventura, 
adrenalina ou tomar riscos, apenas 
quero o conforto. O conforto de ter os 
pés assentes na terra, de estar num 
abraço reconfortante, o conforto de 
comida caseira, o consolo de mentes que 
me entendam profundamente. O meu 
mantra para hoje é calma e conforto. 

Calcei um par de sapatos oxford 
de couro maleável. O seu tom castanho 
lembrava a cor do cinto que usei para 
marcar a silhueta. “Calma e conforto”, 
repeti antes de apagar a luz e sair do 
closet.

Engoli o café preto sem açúcar e 
um pedaço de bolo num gesto mecânico.

Os mesmos gestos num ritmo 
calmo e lá vou eu, chaves na cômoda, 
porta de casa, porta do carro, sentar, 
fechar a porta e ligar a rádio.

“Olá, bom dia caros ouvintes que 
só agora juntaram-se a nós, muito bom 
dia” disse a voz cheia de entusiasmo do 
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outro lado do receptor. “Para levantar 
o seu ânimo nessa terça-feira de céu 
cinzento selecionamos algumas músicas 
do nosso amado semba. Fique aí do 
outro lado”. Sorri pensando que não 
devia ser a única a viver essa terça-feira 
nublada com previsão de temperaturas 
baixas com algum pesar.

"Luandense és tu sou eu 
Isto é nosso é meu
E por ela temos de lutar
Luandense és tu sou eu
Não importa meu se vens do norte 

ou do sul"
Dizia Sandra Cordeiro ao ritmo 

da melodia que lhe é própria.  “E não 
é que funciona?”, pensei.  O mundo é 
bem melhor com um semba, até fiquei 
com vontade de dançar. Cumpri a minha 
promessa ao radialista e fiquei na 
sintonia balançando a cabeça ao ritmo 
de outros sons da nossa banda.

De acordo com o cronograma, 
a terça-feira tinha sido tirada para 

265

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



conhecer o espaço que nos estava então 
reservado. Fazer projeções, interagir com 
as equipes que precisavam de espaço 
físico e entender as suas necessidades. 

Por não estarmos na sala 
de reunião, eu sabia que Kizua 
provavelmente estaria mais perto e 
que podíamos passar mais tempo 
conversando. Enquanto meu coração 
ansiava por cada um desses minutos ao 
lado dele, a minha curiosidade queria 
sugar um máximo de informações, eu 
queria entender o novo universo dele, 
ao mesmo tempo o meu corpo e a minha 
mente me davam sinal de que algo não 
estava bem.

Nunca soube o que as outras 
mulheres queriam dizer com sexto 
sentido. Talvez seja isso. Essa sensação 
de aperto no coração, um cansaço que 
nem o café resolve, a sensação de ter 
uma nuvem carregada me seguindo por 
toda parte, pronta para descarregar um 
aguaceiro frio por cima de mim. Não 
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sei como realmente funciona a intuição 
feminina, mas acho que é isso. Uma 
sensação quase indescritível. É tanta 
coisa ao mesmo tempo que não consigo 
dissociá-las e listar o que sinto.

Kizua estava parado na frente da 
porta quando cheguei.

– Café ou chá? Não sabia o que 
bebes, então esperei por ti.

– Bom dia para ti também! Café 
preto e sem açúcar.

– Bom dia. – Respondeu 
desajeitado coçando a nuca. – Café? 
Com essa carinha de princesa eu 
esperava que dissesses chá de camomila 
com açúcar.

– Já não tenho dezasseis anos, 
posso tomar café – repliquei em tom 
leve e descontraído.

Passamos a porta e Kizua dirigiu-
se à secretária que em menos de um 
minuto passou-lhe dois cafés. As bebidas 
fumegavam e um aroma de café fresco 
espalhou-se pelo ambiente fazendo 
tudo parecer mais bonito.
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– Café preto sem açúcar para a 
senhorita – declarou Kizua entregando-
me o recipiente que trazia na mão 
direita.

– Obrigada – acenei levantando a 
taça, sem corrigir o lapso. 

É preciso ser cego para não ver 
as alianças que carrego. Mas se vamos 
fazer abstração disso, senhorita será!

Trabalhamos incansavelmente de 
manhã. Andamos de um lado para o 
outro, tirando medidas, transportando 
algumas amostras de materiais que a 
estação televisiva já tinha para ver como 
ficava. 

Conversei com várias pessoas, 
tomei notas, esbocei as ideias que 
apresentarei amanhã às minhas colegas. 
Apesar de ter programado apenas alguns 
minutos com Kizua para falar sobre o 
material da equipe Bessa e do ambiente 
que lhes seria proposto, estivemos 
juntos o dia todo. Entre uma pessoa e 
outra, lá estava ele contando alguma 
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piada, lembrando alguma anedota do 
tempo em que nos conhecemos. 

Ao meio-dia fomos almoçar juntos 
como ontem. Fomos a um lugar que 
ficava mais perto, tinha mais gente e 
um pouco mais de barulho. Kizua estava 
bonito, a T-shirt vermelha que tinha 
vestida realçava o tom claro de sua pele. 
A gola em forma de V deixava um pouco 
do peito à mostra.  Tinha apenas o 
cabelo da frente preso, deixando vários 
dreads soltos, caídos pelos ombros. 

Trazia sobreposta uma camisa 
jeans totalmente desabotoada e com 
as mangas dobradas até os cotovelos. 
Enquanto falava sobre sei lá eu o que, 
eu observava as mãos dele pousadas 
sobre a mesa. As unhas eram limpas, 
limadas e tinham uma camada fina de 
esmalte transparente. Pelos curtos, 
finos e escuros cobriam a churreia de 
suas mãos. Sem alianças. Por quê?

Hoje Kizua estava claramente a 
flertar comigo. Apesar de querer que 
ele parasse, eu estava a gostar. A cada 
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elogio eu sentia-me vaidosa, tinha uma 
sensação de poder, de confiança. Eu sou 
covarde demais para dizer-lhe a verdade, 
que sou casada e que apesar de estar 
claramente atraída por ele, nada se 
passaria entre nós. Covarde demais para 
parar de flertar, então continuei crendo 
estar tudo sob controle.

– Tu ainda cantas, Kizua? – 
Perguntei do nada, cortando-lhe o 
raciocínio e tentando sair do lugar escuro 
onde a minha mente tinha ido parar.

– Não canto profissionalmente. 
Não me apresento enquanto cantor, 
mas ainda componho algumas músicas. 
Por quê?

– Tens uma produtora, achei que 
seria natural finalmente produzires as 
tuas próprias músicas. Tenho certeza 
que farias muito sucesso.

– Obrigada – respondeu 
timidamente. – A Bessa Produções 
não é bem uma produtora musical 
– continuou agora mais sério. – Nós 
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somos essencialmente uma empresa 
de radiodifusão, os nossos maiores 
contratos são com rádios e televisão, 
com podcasters, etc. A parte da 
produção músical, além de ser muito 
recente, é um prazer pessoal e o meu 
foco é dar a oportunidade a artistas 
novos e com talento, a quem apenas 
falta um empurrãozinho.

– Mas se esses pequenos artistas 
tornarem-se grandes sucessos vocês 
vão ampliar a vossa oferta?

– Não sei, talvez sim, talvez não. 
Não tenho, por enquanto, a pretensão 
de produzir para grandes nomes do 
mercado musical. Prefiro ser um caça 
talentos.

– E o teu talento?
– O que tem o meu talento? – 

Gesticulou aspas com os dedos quando 
disse talento.

– Quando é que vou ouvir um 
álbum teu? Ter o teu autógrafo?

– O autógrafo eu posso te dar 
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agora – respondeu sorrindo – mas um 
artista precisa de motivos para cantar. A 
famosa inspiração.

Essas últimas palavras foram ditas 
com um olhar distante. Como se Kizua 
não quisesse ir além com essa conversa 
ou como se estivesse lutando com suas 
próprias sombras, com os males que lhe 
atormentam e não o deixam cantar.

Terminamos o almoço e dessa 
vez chegamos a tempo. Não foi preciso 
sair correndo e ultrapassando o sinal 
vermelho do semáforo.

A tarde foi mais calma. Eu me 
dediquei aos meus planos e esboços, e 
Kizua passou a tarde trabalhando com a 
equipe de filmagens para acertar alguns 
detalhes. No entanto, volta e meia nossos 
olhares se cruzavam e trocávamos um 
sorriso, um olhar de cumplicidade, uma 
piada num sussurro. 

Não sei se as pessoas a nossa volta 
perceberam, mas para mim só tinha o 
Kizua naquele lugar e vários espectros 
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humanos que iam e vinham. Alguns 
deles, por acaso, paravam, trocavam 
algumas palavras comigo, mas o foco 
era apenas um, o amor da minha vida, 
o amor que não tive a oportunidade de 
viver para saber como seria.

Eu gostaria muito de saber se num 
universo paralelo a este o Kizua e eu 
somos felizes juntos. “Misselo Bessa”, 
pensei. Repreendi esse pensamento 
o mais rápido que pude. Onde já se 
viu? Só faltava eu desenhar corações 
e borboletas no canto do meu bloco 
de notas. “Ridículo”. O pior é que já 
havia rabiscado alguns sem querer, que 
vergonha!

O expediente chegou ao fim e era 
hora de despedirmo-nos.

– Amanhã eu vou trabalhar do 
meu escritório.

– Não gostaste do café daqui, é 
isso?

– É isso mesmo. Como é que 
adivinhaste? – Entrei na brincadeira.
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– Eu também não gosto do café 
daqui – um piscar de olhos acompanhou 
a réplica.

– Mas estarei de volta na quinta 
para finalizar o briefing, depois disso é 
mão na massa.

– Está bem, então voltamos a ver-
nos na quinta?

– Se quiseres, com certeza.
– Não vou poder acompanhar-

te como fiz ontem, mas espero que 
chegues bem a casa.

– Não tem problema, ainda tenho 
algumas coisas para arrumar e já vou 
para casa. Podes ir tranquilo. As donzelas 
desse século treinam autodefesa.

Rimos disso.
Por instantes, vi-o hesitar sem 

saber como materializar a despedida. 
Olhou para os lados, enfiou as mãos nos 
bolsos e acabou acenando um adeus 
com a cabeça. Com o seu melhor sorriso, 
disse “até quinta-feira” e deu as costas.

Apesar de ele já estar de costas, 
sorri de volta.
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Voltei aos meus afazeres, tinha 
material para guardar e percebi que 
havia um pedaço de papel por cima da 
minha tablet, virei-o e li: 

“O autógrafo:
@KB (Perfil pessoal)”
Sorri e virei-me para ver se 

me observava, mas Kizua já havia 
desaparecido no corredor. Adicionei-o 
sem esperar um minuto. Muito 
rapidamente vi as poucas fotos que 
tinha no perfil, nada de muito excitante. 
Deixei para lá.

Fui mais rápida do que eu pensava 
e em poucos minutos estava pronta para 
voltar para casa. Feliz por ter tido um 
dia produtivo apesar do mau presságio 
dessa manhã. Saí cantarolando, 
despedi-me com um aceno à secretária 
antes de cruzar a porta que dava para o 
estacionamento frontal.

Caminhei alguns metros na direção 
do meu carro e fiquei com as pernas 
bambas e o coração acelerado quando 
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vi, a cinquenta metros mais ou menos, 
na fila do estacionamento paralela a 
minha, Kizua que agarrava uma mulher 
pela cintura, aos beijos. O rosto dela me 
é familiar. Então o céu desabou. Era a 
Vissolela. Vissolela Mukanda.

Eu não tinha como chegar ao meu 
carro sem passar por eles, Kizua estava 
estacionado na fila da frente. Volto a 
entrar e finjo que nada aconteceu? Vou 
pegar o meu carro e passo sem dizer 
nada? Passo e digo olá?

Ela reconheceu-me. Disse alguma 
coisa que fez Kizua virar e olhar para 
mim também. 

Tomei fôlego e caminhei em 
direção ao meu carro.

– Misselo, bons olhos te vejam! 
– Exclamou Vissolela.  Não consegui 
distinguir se era ironia ou o seu ar natural 
de intelectualidade.

Kizua, siderado e totalmente 
paralisado, apenas olhava para mim. 
Não disse uma única palavra.
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– Olá Vissolela. Tudo bem contigo? 
– Respondi com o sorriso mais simpático 
e mais falso que pude.

– Quanto tempo! O que é que te 
traz por cá?

– Realmente, faz muito tempo – o 
tom seco da minha voz escondia a raiva, 
o medo e o choro que tentava conter 
– estou a trabalhar no novo projeto da 
Mujimbo.

– O programa das lives? Tu 
também estás a trabalhar nele, não é 
amor? – Dirigindo-se ao homem que a 
tinha nos braços.

“Amor”? Meu coração bateu 
ainda mais forte, mas mantive a minha 
respiração sob controle. “Mas é claro! 
Ela é jornalista na Mujimbo, ele técnico 
de som, como não pensei nisso antes?”

– Sim, esse mesmo. Vimo-nos na 
reunião – olhei para o ele. – Desculpa 
Vissolela, estou carregada de coisas – 
expliquei ajeitando o material que tinha 
no colo – e louca para voltar para casa, 
vemo-nos por aí?
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– Claro, devíamos marcar alguma 
coisa um dia desses. Tens Instagram? 
Afinal já não temos dezassete anos, 
não precisamos tratar-nos como 
desconhecidas.

– Procura por mim no Instagram 
– respondi olhando para Kizua – agora 
tenho mesmo de ir. Foi um prazer voltar 
a ver-te Vissolela!

Mentir é tão fácil.
Entrei no carro, fechei aporta, 

apertei o cinto. Respirei fundo com as 
mãos por cima do volante e somente 
em seguida liguei o motor. Conduzi uns 
quinhentos metros sem ligar a rádio, 
mas precisava emudecer as vozes na 
minha cabeça, então decidi pôr uma 
música no meu telefone.

O aparelho retomou a mesma 
playlist de ontem automaticamente. 
Não prestei atenção à música e foquei 
na estrada. Fiz a manobra e saí do 
estacionamento.

As vozes da minha mente 
começaram a gritar mais alto, “que 
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mentiroso”, “eu avisei-te Misselo”, “a 
sério, a Vissolela?” Quando de repente 
uma voz estranha disse “porque o beijo 
que ele te dá eu também quero, o amor 
que ele te dá eu também quero, esse 
homem que tu tens eu também quero 
(…)”. Era a voz da Anna Joyce na música.

Desliguei o som apavorada e cheia 
de raiva.

Mas o que é que se passa comigo? 
O que é isso que estou a sentir? De onde 
vem tanta raiva? E por que raiva?

Eu senti-me traída, mas não 
tinha razões para sentir-me assim. Em 
momento nenhum ele disse que não 
tinha ninguém na vida dele, “mas a 
Vissolela?”, disse a outra voz dentro de 
mim. Por que ela? Podia ser qualquer 
outra. As borboletas tinham parado de 
dançar e agora elas apertavam forte o 
meu estômago.

Não quero imaginar há quanto 
tempo estão juntos. O fluxo de questões 
na minha mente era copioso, não sabia 
por onde começar.
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Eu preciso confessar algo. Eu sou 
uma traidora.

A maioria das pessoas que 
conheço reverbera um discurso de 
ódio, de desconfiança e antipatia pelas 
mulheres e entre mulheres. “Não confio 
em mulheres”, ou ainda o clássico 
“prefiro ter amigos, mulheres só trazem 
problemas”, e o pior de todos eles, 
o emblemático e equivocadamente 
atribuído ao feminismo “as mulheres 
não são livres porque elas mesmas 
reproduzem machismos umas contra as 
outras”.

Eu tenho a dificuldade, e essa é a 
minha confissão, de comprar qualquer 
uma dessas falas. Simplesmente 
porque a minha consciência sobre a 
diversidade humana não me permite. 
Estamos mais interessados, e me 
incluo propositalmente, em teorizar e 

t
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generalizar do que olhar para as pessoas, 
para as mulheres, como indivíduos, seres 
à parte, acima das teorias e correntes 
de pensamento filosófico, o ser fruto de 
vivências.

Não tenho vergonha ou medo em 
assumir que Vissolela me é totalmente 
indiferente. E não é ódio, é mesmo 
indiferença. Eu podia encontrar a 
Vissolela aos beijos com qualquer um, 
com o meu irmão se fosse o caso ou com 
o Barack Obama, que seja, o que ela faz 
com a vida dela não me aquece nem me 
arrefece. 

Não me iludiria ao ponto de 
pensar que Kizua ficou a minha espera 
todos esses anos. Até porque não lhe 
dei esperanças para isso, afastei-o de 
mim, tirei-o da minha vida sem dar-lhe 
tempo nem espaço para revidar. Apesar 
de ter flertado com ele abertamente 
ou de forma mais discreta e talvez 
involuntária hoje, não estava à espera 
que ele estivesse solteiro.
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Mas Vissolela e Kizua juntos é um 
gatilho. E isso eu não posso evitar, é mais 
forte do que eu.

Eu tinha apenas quinze anos 
quando tudo aconteceu. Ninguém me 
avisou e se o tivessem feito ainda assim 
teria sido a ferida mais dolorosa de toda 
a minha vida.

Eu estudava num escola católica. 
Estudei lá a vida inteira! Saí da creche e 
fui para aquele lugar. Conhecia-o como a 
palma da minha mão. Vi-o mudar de cor, 
crescer em termos de infraestruturas, vi 
professores chegando e outros partindo. 
Vi educadoras estagiárias se tornarem 
titulares, acumular alianças nos dedos e 
tirar licença maternidade. Obviamente 
na mente de uma criança todos esses 
detalhes passam despercebidos, mas 
enquanto penso nisso hoje os detalhes 
estão mais claros do que o presente.

Fiz vários amigos, éramos 
quase irmãos. Com exceção de alguns 
colegas cujos pais haviam mudado de 
bairro, de província ou mesmo de país, 
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sempre estive com as mesmas pessoas 
nas mesmas turmas. Era uma escola 
pequena e seletiva, então eram poucos 
alunos novos no início do ano lectivo.

Essa comunidade estendia-se 
também aos nossos pais. Muitos deles 
tornaram-se amigos, já que a escola 
exigia uma participação muito activa 
dos pais e encarregados de educação.

Meus melhores amigos, Nvunda o 
brincalhão, Nsimba o artista, desenhava 
como ninguém, Vita a responsável e 
Njinga a aventureira, sempre cheia de 
coragem propondo novos desafios ao 
grupo.

Estudamos nas mesmas turmas, os 
cinco desde a primeira classe. As carteiras 
na minha escola eram individuais, no 
entanto sempre sentamos de forma que 
eu estivesse entre a Njinga e a Vita, e os 
rapazes estivessem ao lado um do outro 
mas perto de nós.

Éramos cinco e não havia grupinhos 
de dois ou de três; pelo menos era o que 
eu pensava. 
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Quando começamos o ensino 
médio, chegou um rapaz novo na nossa 
turma, aos meus olhos, naquela época, 
era o rapaz mais lindo do mundo. Ele 
era carismático, inteligente, engraçado, 
tinha os dentes mais brancos que já vi 
na vida e era alto, não gostar dele é que 
era difícil, era o combo para mim e todas 
a meninas da turma.

Na época a Vita tinha começado a 
flertar com o Nvunda, sempre soubemos 
que acabariam juntos apesar de jurarem 
de pés juntos que não. 

Os rapazes, Nvunda e Nsimba, não 
gostaram do novato de primeira. Por isso 
ele não integrou o nosso grupo. Isso não 
impediu que eu me apaixonasse por ele 
nem muito menos que nos tornássemos 
amigos. Ganhei território, estávamos 
claramente flertando um com o outro 
e então meu coração começou a pesar 
a possibilidade de namorar com ele, só 
havia um probleminha, meu pai. 

Eu ainda queria o carro de 
presente, mas eu sabia que teria que 
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escolher entre o amor, ou o que pelo 
menos parecia ser, e o meu maior 
sonho. Claramente eu não teria os dois, 
então enrolei, ele não tomava nenhuma 
atitude, eu também não pressionava, 
e vivemos essa paixão intensa da 
adolescência através de bilhetinhos. 

Apesar de ter afastado as 
memórias desse tempo da minha mente, 
quando penso no conteúdo das cartas, 
não consigo evitar o sorriso no canto da 
boca. Era a coisa mais fofa do mundo, 
uma verdadeira aventura de minissérie 
para adolescentes. 

“Namoramos” assim durante a 
décima classe e foi no ano seguinte que 
o sonho virou pesadelo, as bochechas 
coradas e sorrisos de timidez deram 
espaço a um quase caudal de lágrimas.

Em setembro de dois mil e cinco, 
numa tarde em que tínhamos aulas de 
desporto e tudo corria como de costume, 
meu mundo caiu. Eu tinha ido almoçar 
com a minha mãe e o meu irmão num 
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restaurante perto da escola, ela fazia 
isso de vez em quando. Por causa disso, 
não tive tempo de trocar de roupa com 
as meninas no vestiário, cheguei em 
cima da hora e fui correndo para o local.

Ainda ofegante, parei na porta do 
vestiário feminino, recuperei o fôlego e 
empurrei a porta. Primeiro pensei que 
os meus olhos estavam embaçados por 
culpa da correria, já que ainda respirava 
com alguma dificuldade. Talvez fosse a 
pouca luz que tinha no lugar, também 
pensei. Eu vi os dois corpos na penumbra 
claramente beijando-se. “Mas os 
rapazes não podem entrar aqui”, pensei 
enquanto dava um passo na direção dos 
desconhecidos.

Meu cérebro precisou de alguns 
segundos para entender que as 
pessoas que agora olhavam para mim, 
paralisadas e ainda assim agarradas uma 
na outra, eram nada mais nada menos 
que o meu pseudonamorado e a Njinga, 
minha melhor amiga, a “minha irmã de 
outra mãe”, dizia eu.
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– Misselo - disse o traste todo 
atrapalhado.

– Eu posso explicar amiga! Não é o 
que estás a pensar.

Os seres humanos não sabem 
realmente inovar.

Sem recuperar o ritmo cardíaco 
normal depois da corrida para o vestiário, 
meu coração voltou a disparar. A garganta 
secou num instante impedindo-me 
de articular uma única palavra, o meu 
estômago estava pesado, parecia que 
tinha uma pedra pressionando-o a sair 
pela boca. 

Eu tremia, tremia de raiva, de 
medo, de vergonha e de muita raiva. 
Passou um filme na minha mente e eu vi 
tudo. Vi esse relacionamento acontecer 
debaixo do meu nariz e não perceber, 
não consegui acompanhar a velocidade 
do meus pensamentos, passaram as 
coisas mais horríveis pela minha cabeça. 

Apesar da paralisia, meu corpo 
se moveu. Meus pés, movidos por uma 
força que vinha sabe Deus de onde, 
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caminharam em direção aos dois, e 
num acto instintivo e talvez voluntário 
a minha mão traçou uma trajetória de 
trezentos e sessenta graus, e aterrou no 
rosto da menina. 

Meu corpo foi mais rápido do que 
a minha mente. Fico arrepiada só de 
lembrar. O estalo que lhe dei doeu na 
minha alma e por mais que eu tente ela 
nunca conseguiu se recuperar, eu tento, 
mas a cicatriz ainda dói, ainda coça às 
vezes, ainda abre a cada novo golpe. 
Porque não basta estar ferida, a vida 
precisa lembrar-me disso sempre que 
tento esquecer.

Talvez tudo isso tenha acontecido 
num espaço de cinco minutos, para mim 
foi uma noite inteira.

Saí do transe e a Njinga estava no 
chão, os meus dedos estavam marcados 
no rosto dela. O rosto dela estava 
encharcado e eu senti as lágrimas e o 
suor descerem pelo meu pescoço, e 
molhar a blusa que trazia vestida.
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Depois disso, tudo aconteceu 
muito rápido, o vestiário encheu-se 
de gente, professores e alunos, várias 
vozes, vários rostos e eu plantada no 
mesmo lugar em choque. Comecei 
a sentir o meu soutien encharcar de 
lágrimas também. 

Njinga foi levada para o hospital, 
tinha caído mal, o impacto com o 
chão criou um entorse no pulso. Ficou 
engessada por dois meses depois disso.

Lembro-me de ir para a sala da 
diretora, de estar sentada entre os meus 
pais, de não parar de chorar e não ouvir 
nada. As vozes pareciam abafadas, só 
conseguia ouvir o meu próprio ritmo 
cardíaco. Fui suspensa da escola por 
uma semana. Meus pais andaram 
loucos naquela semana porque tinham 
que decidir com os professores o que 
fazer de mim e ainda por cima prestar 
assistência à Njinga, afinal a filha deles 
tinha partido o braço da colega sem 
explicação aparente.
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Chorei sete dias e sete noites. 
Chorei pela Njinga, chorei pela Vita, 
chorei por mim. Podia ter batido no 
traidor? Podia, mas o coração tem 
razões que a própria razão desconhece. 
E a traição dói demais quando vem das 
pessoas que mais amamos. Ele podia 
ter beijado qualquer uma e talvez eu 
não tivesse me sentido traída, “mas a 
Njinga”? 

Não vou me explicar pelo que fiz. 
Que atirem as pedras.

De acordo com o regulamento 
da escola, o que eu fiz era uma falta 
grave, um ato de indisciplina passível de 
expulsão. Meu cadastro imaculado não 
precisou de muito para ser manchado. 
Estávamos no último trimestre do ano 
lectivo e escola nenhuma aceitaria 
a minha inscrição àquela altura do 
campeonato. Então foi decidido que 
eu terminaria o ano lectivo em outra 
turma, com a condição de “não arranjar 
mais confusão”. 

290

Marinela Paula

w



– Ouviste? Não arranjes confusão. 
Já temos que procurar outra escola para 
ti no próximo ano e ver se terminas o 
ensino médio. Não abuses da minha 
paciência.

– Está bem papá.
Quando eu digo que não tenho 

muitas amigas, eu confesso que tenho 
bagagem. Quando eu digo que não confio 
em mulheres, estou dizendo ao mundo 
que minha confiança já foi traída e que 
carrego as marcas dessa luta. Quando 
eu me afasto de mulheres, por medo 
ou covardia eu estou apenas a tentar 
proteger-me, é a lei da sobrevivência.

Meu nome é Misselo e não sou 
uma pessoa de muitas amigas.

Irina Lukamba é a minha melhor 
amiga e irmã do meu marido. Amélia 
é minha melhor amiga e minha mãe 
também. Dina e Mara são minhas amigas 
e sócias. Poucas foram as vezes que elas 
vieram para o meu habitat, para o meu 
círculo familiar. Eu vejo uma cicatriz, 
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vejo um padrão comportamental.
Tirando essas pessoas, eu não 

tenho outras amigas. Não conheço o 
conceito noite das meninas, a noção de 
fofoca em grupo, ou grupos de WhatsApp 
com o nome “amigas”, “vacas” ou seja lá 
o que for. Tenho casais de amigos com o 
Luka, saímos para jantar às vezes, vamos 
a casa uns dos outros, programamos 
eventos e férias juntos. No meio disso 
tudo eu sou apenas a arquiteta de 
nariz empinado, arrogante ou talvez 
reservada.

A minha mãe ficou a saber da 
verdadeira razão pela qual fui suspensa 
da escola algumas semanas depois, 
eu contei tudo para ela porque não 
aguentava mais. A nossa relação nunca 
foi tão boa quanto a partir desse 
momento. Ela foi a minha luz no fundo 
do túnel, encontrei-a no fundo do poço 
e ela indicou-me o caminho de volta 
para a superfície.

Nina me fez voltar a acreditar em 
amigas. Eu estarei aqui para ela sempre, 
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ainda que suas feridas e mágoas às vezes 
me atinjam, eu quero ser a luz no fundo 
do túnel para ela quando o seu tempo 
chegar.

– Que bom filha! – Exclamou 
minha mãe de alegria quando contei 
que a vizinha era simpática. – Devias 
convidar-lhe para sair, na sexta-feira.

– Ah mamã, vou parecer chata! Eu 
depois faço isso, um dia desses.

– Se queres alguma coisa na vida 
filha, tens de ser intencional.

– Vou convidá-la só porque sei 
que não me vais dar sossego enquanto 
não souberes que saímos juntas.

Minha amizade com a Irina foi 
imprescindível para deixar que outras 
mulheres fizessem parte de minha vida, 
da minha reconstrução. Não precisei da 
minha mãe para convidar a Dina para 
uma viagem de carro de Pretória à Cidade 
do Cabo quando nos conhecíamos há 
apenas duas semanas. Não precisei 
lutar contra meus fantasmas para me 
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aproximar da Mara e estudar com ela, 
almoçar com ela nas pausas da faculdade 
ou ir ao cinema no final de semana.

No entanto, por mais que me 
reerga, a vida precisa trazer esses 
fantasmas sempre que pode. Preciso 
descansar, a minha cabeça já está a 
latejar. Eu só quero silêncio e paz para 
pensar. Aprendi às minhas custas a não 
agir na raiva, meus impulsos geralmente 
são destrutivos, para mim e para as 
pessoas ao meu redor. Não sei o que é 
feito da Njinga nem da Vita.

Com esse pensamento, tranquei 
a porta do carro, respirei fundo mais 
uma vez e caminhei em direção à porta 
de casa. O carro do Luka já estava 
estacionado.

– Amor, cheguei! 

A minha cabeça não para de latejar. 
Preciso acalmar-me. Respiro fundo uma 
e outra vez. Giro o pescoço num sentido 
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e depois no outro para descontrair os 
músculos. Tomei tempo para alongar um 
pouco. Levei os braços ao alto o máximo 
que pude e contei cinco segundos na 
ponta dos pés, para alguma coisa me 
valeram as aulas de ballet quando era 
mais nova, apesar de ter descontraído 
os músculos, a minha cabeça ainda doía 
bastante. Ela sempre vence, é mais forte 
do que eu, tem vontade própria.

Sentei-me na boa e velha poltrona 
castanha na frente do espelho para 
desatar os nós que fiz hoje de manhã nos 
meus sapatos. Descalcei e aproveitei o 
meu ritual de pés descalços encravados 
no piso frio e aconchegante ao mesmo 
tempo. Ainda sentada e sem tirar a 
roupa, abri o sutiã e respirei de alívio. 

“Mas por que eu insisto nessa 
tortura?”, sutiã só representa liberdade 
para quem escolheu usar em plena 
consciência do desconforto e já havendo 
testado a liberdade de não usar um. Para 
a maioria de nós, que um dia desses 
recebemos, com bastante euforia, o 
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nosso primeiro acessório feminino da 
figura materna que respeitamos,  ele é 
simplesmente a opressão em trapos. 

Eu tenho o privilégio, embora na 
maioria das vezes não o reconheça, de 
poder usar uma roupa sem o maldito e 
passar despercebido para mim mesma, 
mas sobretudo para as pessoas a minha 
volta. Então por que insistir? “Por que 
insistir num relacionamento que não 
me faz bem?”, pensei enquanto tirava 
um par de calças do guarda-roupa para 
vestir. Está frio, e por mais que não 
goste, substituo as calças do dia pelas da 
noite. Que saudades do verão, da praia 
e do sol.

Desci para ocupar-me com o jantar. 
Totalmente desligada do que as minhas 
mãos faziam, meu cérebro ia e voltava 
ao passado. Njinga e o Arnaldo, Kiesse 
e o Kizua, ou melhor Vissolela e Kizua. 
E eu que abdiquei de tudo… Senti-me 
impotente por não conseguir pensar em 
outra coisa. O Luka estava a trabalhar no 
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escritório dele, não saiu de lá desde que 
cheguei, deve estar realmente ocupado.

– Queres beber alguma coisa, 
amor? O jantar fica pronto daqui a alguns 
minutos – propus tentando enganar o 
meu cérebro e pensar em outra coisa.

– Não obrigada babe, já tomei um 
café.

– Café a essa hora? Eu não te vou 
fazer companhia até adormeceres.

– Eu já tinha tudo planejado, íamos 
jogar xadrez até depois da meia-noite – 
replicou Luka agora olhando para mim, 
pois até então tinha os olhos no monitor 
do computador.

– Mas é que nem pensar! – 
Acrescentei sorrindo.

– Ficas a dever-me essa. 
– Não fui eu que te dei o café.
– Esse argumento é válido. Agora, 

desculpa babe, deixa só eu terminar 
esse relatório, depois disso sou todo teu 
essa noite – declarou piscando o olho 
para mim.
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– Está bem, vou te deixar trabalhar. 
Queres que te chame para jantar ou vais 
comer mais tarde?

– Fica pronto em quanto tempo?
– Uns vinte minutos.
– Já terei terminado, vamos jantar 

juntos, OK?
– Até já então – despedi-me e 

fechei a porta do escritório.
De volta a estaca zero. Liguei 

a televisão e deixei-me levar pelo 
conteúdo sem sentido que estava a 
passar àquela hora.

Jantamos juntos como combinado. 
Como previsto também passamos o 
jantar todo a falar de São Francisco, 
ou melhor, eu ouvi e Luka falou. Eu o 
entendo perfeitamente e estou muito 
feliz por ele. 

Mas como vou fazer para lhe dizer 
que meu coração não está tão certo 
assim de partir para essa aventura? 
Como é que vou encarar o sorriso dele 
esmorecer quando ele perceber que por 
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agora os nossos caminhos vão separar-
se, que precisamos cuidar das nossas 
carreiras que infelizmente coincidiram 
de decolar ao mesmo tempo? É muito 
egoísmo da minha parte querer isso?

– Babe, tens de me dar os 
passaportes e os outros documentos da 
lista que te enviei por e-mail para dar 
entrada aos vistos. Outubro é já daqui a 
pouco, temos que acelerar as coisas.

– Posso tratar disso no final de 
semana? Tirei uma folga na sexta, vou 
ver se consigo tratar disso – e continuo 
me afundando nessa mentira, “vai ser 
mais difícil depois”.

– Enquanto isso estive a ver entre 
as opções de alojamento que o Banco 
me deu e acho que tenho duas propostas 
que vão interessar-te. 

– Nem falamos sobre isso, não 
vai ser no campus, vai? Não temos mais 
vinte e poucos anos.
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– Fala por ti, eu estou em dia26! Mas 
não é no campus, vamos ficar perto da 
universidade, mas em um apartamento.

– Já estive a ver o calendário da 
NBA, acho que vai dar para ir ver um 
jogo em novembro.

– Tu não mudas mesmo. Jogo de 
quem?

– Ainda não sei, obviamente seria 
o máximo poder ver os Lakers, ou os 
Warriors, mas vai depender do preço 
dos bilhetes. Só vamos para S. Francisco, 
ainda não estamos milionários – disse 
dando uma risada.

– Eu sei. 
– Já sabes o que queres fazer lá? 

Vi que tem vários museus, talvez queiras 
dar uma vista de olhos e programar 
algumas idas. Acho que em LA também 
tem várias coisas que podiam te 
interessar.

– Vou ver.

26.  Expressão idiomática que significa estar bem, estar em 
perfeitas condições, podendo a expressão ser usada para 
coisas ou pessoas. 

300

Marinela Paula

w



– Babe! Podíamos renovar os 
nossos votos de casamento. Existem 
bodas de oito anos?

– Não existe – finalmente 
conseguiu arrancar uma gargalhada 
sincera de mim – acho que a primeira é 
aos dez anos. São bodas de estanho ou 
de zinco, já não lembro.

– Não importa, inventamos uma 
de oito anos. Bodas de ferro ou de barro. 
Precisa ser de metal?

– Não precisa ser metal, tem até 
bodas de papel. Não sei quem inventa 
isso ou quem criou a lista.

– Por isso mesmo, vamos festejar 
bodas de barro, só nós dois – sugeriu 
enquanto passava a mão nas minhas 
costas.

– Pode ser!
– Que entusiamo babe! 
– Desculpa amor, não estou muito 

focada, estou muito cansada depois 
desses dois dias de trabalho e estou com 
uma dor de cabeça dos infernos.
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– Por que é que não tiras a folga 
amanhã em vez de esperares até sexta?

– Amanhã tenho que trabalhar 
com a Mara e a Dina. Vamos pôr a mão 
na massa e definir a lista de tarefas, 
cronograma, fornecedores e várias 
burocracias, porque na quinta volto a 
ter com o cliente, então tenho que ter o 
que apresentar.

– Precisas relaxar. Esse estresse 
não te faz bem – disse o meu marido 
enquanto massageava os meus ombros. 

Fechei os olhos e apreciei. Estiquei 
o pescoço para a esquerda e depois para 
a direita aproveitado ao máximo a leve 
pressão que ele fazia nos meus músculos. 
Quando senti os lábios dele tocar a 
minha nuca afastei-me instintivamente. 

– Estou mesmo cansada amor. 
Vou tentar descansar um pouco. A ver 
se uma hora de sono a mais vai ajudar-
me amanhã – levantei-me do sofá para 
onde tínhamos ido depois do jantar e 
bocejei para enfatizar o meu cansaço.
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– Está bem babe. Te amo – articulou 
buscando respostas nas profundezas do 
meu olhar.

– Também! – Assoprei-lhe um 
beijo e dei as costas.

Não entendo o que se passa 
comigo. O que eu estou a fazer? 

Senti o olhar intrigado do Luka 
nas minhas costas a cada passo pesado 
que eu dava subindo os degraus que me 
separavam do meu refúgio.

Fiquei alguns minutos encostada 
na porta que tinha acabado de fechar 
e tentei entender o que estava a fazer 
no meio da noite, sozinha, com lágrimas 
presas algures na minha garganta e com 
um marido atencioso a minha espera na 
sala. 

Caminhei em direção à cama e 
deparei-me com um retrato nosso que 
sempre esteve na minha cômoda ao 
lado do abajur. É do tipo de decoração 
que funde-se com o resto da casa e 
passa a ser invisível. No início eu passava 
horas a fio a olhar para ele, para nós e a 
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admirar a felicidade no nosso olhar e a 
agradecer os céus pelo privilégio de ter 
casado com o homem da minha vida. 
“Éramos jovens, felizes e não sabia…”

Foi um dia lindo. Fizemos uma 
festa com toda pompa e circunstância. 
As nossas famílias bancaram tudo 
que podiam e fizemos a nossa festa. 
Tínhamos uma centena de convidados, 
entre amigos e familiares, uma festa 
pequena comparada com a média 
de convidados para casamentos em 
Luanda. 

Mas escolhemos todos o luxos 
que queríamos. Ganhamos vários deles 
de presente, dos amigos dos meus pais, 
de amigos nossos e pagamos alguns 
deles com o nosso trabalho.

Na foto, tínhamos os dois um 
sorriso de orelha a orelha. Na verdade 
eu estava claramente a rir e quase 
sem fôlego por alguma piada que 
ele tinha dito no momento. Tinha os 
olhos fechados, as covinhas marcadas, 
a cabeça ligeiramente inclinada para 
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trás e as mãos juntas na barriga. Luka 
sorria, sereno com o olhar fixo na minha 
boca, as mão enfiadas nos bolsos como 
quando está nervoso. 

Sempre achei que era a nossa 
melhor foto juntos. O que nos representa 
mais do que eu rindo de alguma coisa 
que Luka tenha dito e ele saboreando a 
vitória? 

“Ele me faz rir, tudo é mais leve 
com ele mamã”, confessei quando 
finalmente tinha aceitado que estava 
apaixonada pelo Luka. Eu sempre achei 
que eu apaixonei-me por ele primeiro. 
Até porque foi ele que me pôs na 
friendzone no primeiro ano, com a 
simplória desculpa de que era menor de 
idade e ele era responsável.

“Foi amor a primeira vista”, 
revelou-me horas antes do nosso 
casamento. “Apesar da não saber 
de todos os detalhes, eu sabia que 
estavas magoada na altura em que nos 
conhecemos, eu nunca quis ser apenas 
um par de muletas, mas a primeira vez 
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que vi as covinhas desenharem-se no 
teu rosto eu sabia que queria mais do 
que ser teu vizinho, queria que fosses 
minha para sempre. Foi o teu sorriso, 
babe!” 

Estávamos ao telefone, eram 
oito ou nove horas da manhã. Os 
preparativos estavam prestes a começar, 
vestido, maquilhagem, fotos e vários 
outros detalhes. Ele ligou para mim. 
“Não podes casar comigo sem saber 
o porquê”, disse a voz aguda do outro 
lado da linha. Derreto só de lembrar, me 
arrepio! 

Sílvio Lukamba é simplesmente o 
homem da minha vida. 

Quando voltei de Pretória e o 
nosso relacionamento estava sério, e as 
nossas famílias estavam envolvidas, tive 
uma conversa com a mãe dele que foi 
importante.

– Filha, sabes o que quer dizer 
Lukamba? – Perguntou a senhora 
enquanto eu esperava sentado pelo 
filho, tínhamos marcado de sair e eu 
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cheguei antes da hora marcada.
– Sei que é um nome umbundo, 

mas não sei o que significa.
– Na minha língua, os nossos mais 

velhos dizem Lukamba l’ohele kakwete27. 
Ou seja, um homem ou amigo que nada 
teme. Lukamba é o homem de confiança 
do rei, um soldado, um amigo que 
independentemente das circunstâncias 
age pensando nos interesses do seu 
chefe, de quem lhe comanda. Sua 
destreza o leva a buscar uma esposa 
fora da sua família, longe talvez dos 
ovimbundos28, o que normalmente não 
se faz.

Ouvi com bastante atenção, quase 
em apneia. 

– Tens agora um homem 
grande ao teu lado. Sílvio saiu ao pai, 
conhecendo os dois ele vai fazer tudo 
que estiver ao alcance dele para servir 
os teus interesses, para te agradar. 

27.  Expressão idiomática em umbundo. Tradução literal: 
Lukamba não teme nada.
28.  Ovimbundu designa uma etnia do centro e sul de Angola.
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É mais forte do que ele e está em sua 
natureza. O meu pedido enquanto mãe 
é que o respeites. Seja a guerreira que 
ele precisa ter ao lado para que ele não 
tema nada. Lukamba l’ohele kakwete 
Misselo – finalizou a senhora segurando 
as minhas mãos entre as suas.

Sempre zombei dele porque 
o nome Sílvio não fazia jus ao rosto 
dele. Tentei várias alcunhas, uma pior 
que a outra, e nenhuma delas parecia 
fazer sentido. Naquela tarde quando o 
então Sílvio chegou em casa, chamei-o 
de Lukamba pela primeira vez, soou 
tão bem. Ele não pareceu convencido 
no princípio, mas depois deixou de 
importar-se. Chamar-lhe de Luka é um 
constante lembrete para mim mesma.

Quem diria que o vizinho que 
morava no final da rua viria a se tornar 
meu marido? Como é que pode um 
simples desconhecido tornar-se com o 
tempo uma pessoa tão importante na 
minha vida?! Todos nós algum dia já 
fomos desconhecidos para as pessoas 
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que mais amamos hoje, inclusive para 
os nossos pais. 

Lembro-me da primeira vez que 
falei com o Luka, fiquei bastante confusa, 
esperava que ele flertasse comigo, que 
ele fosse intrusivo e ficasse perguntando 
coisas sobre mim, que pedisse o meu 
número de telefone, e ele não fez nada 
disso. 

Numa sociedade onde as mulheres 
vêem-se chamadas na rua por um 
simples assobio, precisam dizer como se 
chamam ou dar um número de telefone 
para livrar-se de um homem que decidiu 
abordá-la e unilateralmente resolveu 
que havia um interesse mútuo entre 
os dois, o Luka deixou-me perplexa, 
sobretudo para um homem claramente 
atraente como ele, eu esperava mais, 
mas não me decepcionei.

Fiquei com a pulga atrás da orelha. 
E não fiz nada até voltar a vê-lo na rua 
enquanto eu voltava da faculdade e ele 
vinha sabe Deus de onde.
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– Oi – acenei para ele sorrindo.
– Oi Misselo, tudo bem? Hoje 

pareces estar menos apressada que da 
última vez que nos vimos.

– Sílvio, é isso? – Perguntei. – 
Estou a voltar da faculdade e não estar 
carregada de sacos é uma boa razão 
para não estar com pressa.

– Sim Misselo, o meu nome é Sílvio 
– sorriu o rapaz. – Então, já conheces 
melhor o bairro? Estás a gostar de estar 
em Benguela?

– O que te faz pensar que não sou 
de Benguela?

Reduzi o passo quando percebi que 
chegávamos perto de onde eu morava. 
Não queria que ele fosse embora como 
da outra vez. 

– A começar pelo sotaque, alguns 
comportamentos te denunciam – 
explicou sorrindo.

– Como assim?
– Por exemplo – e agora ele 

tinha parado e estávamos face a face – 
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provavelmente tens medo de pegar uma 
motorizada. Preferes voltar para casa a 
pé, da outra vez chamaste um Afri-Táxi 
para sair.

– E se eu cair da mota? Não me 
parece seguro.

– Acontece, mas é raro que os 
mototaxistas te deixem cair. A minha 
mota está na oficina, mas se quiseres 
posso levar-te para algum lado e vês o 
que achas.

– Não sei – hesitei pois realmente 
apavorava-me a ideia de ter um acidente 
de motorizada – se prometeres não fazer 
acrobacias e usar um capacete eu acho 
que vou arriscar.

– Tenho um segundo capacete, 
não te preocupes – replicou com o 
mesmo sorriso ainda estampado no 
rosto. – E não faço motocross na cidade, 
para isso teria que te levar para outro 
lugar. Mas vamos começar do básico.

– Então OK! 
– Pode ser no sábado? 
– Hum, não sei – hesitei – depende, 
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só estarei disponível no final da tarde, 
pode ser?

– Como queiras, vou estar livre no 
sábado à tarde para você.

Eu queria ter ficado mais, 
conversado mais com ele, mas decidi 
guardar a minha curiosidade para o 
grande passeio. Fizemos um trajeto 
simples que eu já conhecia, fomos à 
praia morena passando por alguns 
pontos emblemáticos da cidade. 
Ele apontava os lugares, os edifícios 
quando guiava a motorizada. Achamos 
um lugar para sentar perto da praia 
morena e ele explicou os lugares pelos 
quais passamos. Durante o trajeto, 
involuntariamente agarrei-me a ele 
com todas as forças que tinha, estava 
apavorada. Obviamente isso foi motivo 
de troça por algum tempo. 

Depois desse dia, tornamo-nos 
oficialmente amigos vizinhos.

Conheci o Luka e a Irina de forma 
separada, sem que no princípio os 
associasse. Qual não foi o meu susto 
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quando vi-a descer da moto dele, 
no portão da casa dele. “Bandido”, 
pensei. Irina veio ter comigo, cheia de 
entusiasmo, logo em seguida. “Vem 
comigo, ainda não te tinha apresentado 
o meu mano”.

– Mano? O Sílvio é teu irmão?
– Sim, meu irmão mais velho, 

chamamos-lhe todas de mano. 
Que vergonha! Vergonha por 

pensar que ele era um playboy e 
sobretudo constrangida por ter-me 
deixado afetar por isso.

– Oi Misselo, tudo bem? – 
Perguntou o homem dirigindo-se a mim 
e deixando a irmã perplexa.

– Oi, eu estou fixe e tu?
– Mas vocês já se conhecem! 
– Essa rua não é muito grande, 

Nina – respondeu-lhe o irmão tirando as 
chaves da ignição.

– Pois é, já nos conhecemos. E eu 
não sabia que vocês eram irmãos.

– Não somos muito parecidos 
fisicamente.
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Luka e a Nina realmente não se 
pareciam muito. Luka era a cara do pai, 
dizia a mãe deles. Ele tinha a pele mais 
escura, era mais alto. A Irina tinha a 
pele num tom caramelo, era mais baixa, 
tinha os olhos castanhos claros como a 
mãe. Era difícil não saber de quem ela 
era filha.

Nunca fomos um bando de três 
apesar de ser amiga dos dois irmãos. 
Embora a relação entre eles ser ótima, 
Sílvio tinha obviamente seus interesses 
e não incluía as suas irmãs neles. Quanto 
a Irina, o facto de ser amiga do irmão 
dele nunca foi motivo de problemas 
entre nós, pelo contrário, era motivo de 
muita piada e zombaria. Na realidade é 
até hoje motivo de muita risada entre 
nós.
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Quarta-feira, 17 de Junho 

de 2020 

São Francisco, medos e a 

gota d água'



Eu esperava estar mais chateada 
do que realmente estou. É um 

sentimento estranho de medo e coragem 
ao mesmo tempo. Como quando fui ao 
parque de atrações pela primeira vez e 
subi na montanha russa. Eu, como todas 
as outras pessoas, estávamos cientes 
do perigo que representava embarcar, 
mas ainda assim decidimos subir. 
Como descrever o que fez-me subir? 
Como descrever o sentimento que nos 
impulsiona a arriscar, a ousar, a sair da 
zona de conforto? 

Eu queria acordar odiando o 
Kizua, amaldiçoando o dia em que ele 
voltou a entrar na minha vida através do 
também maldito contrato que assinei 
em nome da minha empresa. Quero 
praguejar essa noite por ter sonhado 
com o Kizua quando adormeci olhando 
para o retrato do dia do meu casamento, 
queria sentir as borboletas no estômago 
quando o meu marido olha para mim ou 
passa a mão no meu cabelo, no entanto 
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é o cabelo do Kizua que eu queria tocar.
Por que cargas d’água o Luka tinha 

que conseguir a bolsa de estudos agora? 
Que raiva! Por que é que sinto-me 
obrigada a ir com ele? Acho que o cerne 
da questão é por que eu não quero ir. 
Por que será que eu quero deixar o meu 
marido partir para uma viagem de mais 
de vinte horas, em outro continente, vê-
lo partir por pelo menos um ano, e não 
querer fazer parte disso?

Hoje é dia de trabalho com a 
Dina e a Mara na Universo. Marcamos 
a reunião para as oito e meia da manhã.  
Eu vou sair mais cedo que o Luka hoje. 

– Já estás pronto a essa hora? – 
Perguntei quando vi o Luka descer as 
escadas num terno preto.

– Tenho reunião hoje cedo. Bom 
dia, babe!

– Por isso é que tinhas que 
terminar o relatório ontem?

– Ya, é um assunto importante, 
todos os gerentes de Luanda vão estar 
presentes.
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– Estou a ver! Fiz bastante café, 
vais querer ? – Indiquei a máquina de 
café na cozinha.

– Pode ser. A tua dor de cabeça 
passou?

– Consegui descansar, estou 
melhor. Se voltar a passar mal, acho que 
vou marcar consulta para a sexta-feira.

– Está bem – concluiu balançando 
a chávena com o café pronto para dar 
mais um gole.

– Ainda tenho que pegar as 
minhas coisas lá em cima. Cometi o erro 
de subir com a maleta ontem.

Levantei-me da mesa e tomei a 
direção das escadas.

– Babe, não tivemos tempo de 
conversar muito ontem, mas eu consegui 
um horário na embaixada americana 
para sexta-feira à tarde. Calha bem e 
vais estar de folga, queres vir comigo? 
Tenho um amigo que trabalha lá.

– Espera aí, não te ouço! – Gritei 
do corredor com o coração palpitando. 
“Mas vamos à embaixada já?”



Enrolei o máximo que pude, mas 
não podia esconder-me para sempre no 
closet. Já não sou nenhuma criança. 

– Estavas a dizer? – Perguntei 
pondo os brincos na orelha, tentando 
manter a maleta e a bolsa em equilíbrio 
nos braços. – Agora estou atrasada, 
raios! 

– Estava a dizer que consegui com 
um amigo que trabalha na embaixada 
americana um horário na sexta à tarde, 
vens comigo?

– Eu já ia falar contigo sobre isso, 
mas eu não sei se é o momento certo 
para deixar a empresa. Temos vários 
contratos novos, não seria justo deixar 
tudo com as meninas.

Luka olhou para mim incrédulo. 
Franziu a testa e parou de levar a taça 
de café à boca. O autocontrole que ele 
tem lhe dão com certeza um charme. 
Agora que eu reparo, está muito bonito 
hoje. A camisa azul num tom pálido 
contrasta com o tom escuro do terno, 
uma combinação sem erro.
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– Como assim? Do nada? 
– Calma, podemos falar sobre isso 

mais tarde, estou mesmo atrasada – 
disse enquanto procurava as chaves do 
carro na bolsa e caminhava para a porta. 
– Vou pegar trânsito.

Sem olhar para Luka, que ainda 
estava plantado no meio da cozinha 
atônito, eu fugi com a desculpa de estar 
atrasada. Sim, eu fugi, como sempre. É 
tão mais simples! Odeio conflitos, odeio 
choques, detesto confronto. Lancei a 
bomba e saí correndo, “pelo menos ele 
vai poder ir digerindo isso ao longo do 
dia”, pensei comigo mesma. Hoje à noite 
não terei como escapar, mas seja o que 
Deus quiser.

Manobrei o carro na garagem e vi 
o meu marido pelo retrovisor, saindo de 
casa com o semblante carregado. Não 
é bom presságio, mas por agora estou 
salva.

Não tenho por que temer, 
porque nada do que eu disse é mentira. 
Realmente estamos cheias de trabalho 
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na Universo MDM, temos dois grandes 
contratos com clientes novos nesse 
momento, é a nossa oportunidade 
de dar o nosso melhor e subirmos de 
patamar. Eu não quero passar a vida 
a desenhar casas de praia para gente 
rica, eu quero criar obras, conceitos 
que sejam batizados com o meu nome, 
quero a carreira que sempre sonhei.

Se estivesse numa fase estagnada 
da minha carreira eu até iria para a 
América com o Luka. Sempre quis ir para 
lá, conhecer os lugares emblemáticos 
que inspiraram vários trabalhos 
que fiz na faculdade. Seria uma boa 
oportunidade também para formar-
me mais, aprender técnicas novas, 
conhecer outros designers, arquitetos, 
cenógrafos, mas nesse momento eu não 
posso simplesmente jogar tudo para o 
alto e seguir o meu marido.

Entendo perfeitamente o quão 
importante é essa oportunidade para o 
meu companheiro. Ele trabalhou duro 
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para chegar onde chegou, ninguém 
seria capaz de lhe tirar o mérito por 
isso. Além disso, os Estados Unidos é a 
realização de um dos maiores sonhos da 
vida dele.  Quando ele teve a primeira 
oportunidade de ir estudar lá, ele viu-
se entre a espada e a parede tendo 
que decidir entre ir e viver o seu sonho 
sabendo que a mãe e as irmãs ficariam 
sem o apoio financeiro que ele dava, ou 
ficar em Benguela e desistir do sonho 
dele. Quase custou-lhe a alma dizer 
não à oportunidade que lhe estava a 
ser oferecida na altura, mas ele decidiu 
ficar. Ficou, terminou a formação e 
ajudou a irmã a custear a faculdade de 
enfermagem. 

Fico com dó só de pensar como 
ele vai sentir-se caso eu realmente 
decida não ir, mas eu também sinto-
me encurralada. É muito egoísmo da 
minha parte priorizar a minha carreira 
em detrimento da dele? Ele não precisa 
desistir, apenas considerar a ideia de não 
ir comigo. O que isso tem demais? Um 
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ano passa rápido, vemo-nos nas férias. 
“A quem eu estou a tentar 

enganar?” É mais complicado do que 
estou a tentar pintar esse quadro.

Obviamente, a grande razão 
que me fez pôr a viagem na balança é 
o trabalho. Mas não consigo parar de 
pensar no Kizua. Eu queria ter o poder de 
controlar os lugares onde a minha mente 
leva-me. Mas quanto mais eu tento fugir 
desse pensamento, mais recorrente 
e insistente ele se torna. Estou a ficar 
cansada de fugir dele. Mas tenho medo 
de desistir, de ser apanhada e sucumbir 
aos fantasmas que me atormentam 
nesse momento.

Eu acho que é pura curiosidade. 
Quero saber o que aconteceu depois 
da última vez que falamos, por que 
ele decidiu voltar para Angola? Por 
que não voltou quando terminou os 
estudos? Eu quero saber com quem ele 
manteve contacto na nossa turma, o 
que aconteceu com a Kiesse? Por que a 
Vissolela? Por que agora e não antes? 
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Eu tenho vários porquês, preciso 
entender várias coisas a começar pelo 
que estou sentindo. Por que estou nesse 
impasse? Como foi que eu cheguei aqui?

Eu sou feliz. Eu amo o Luka. O meu 
relacionamento é bastante estável. De 
onde vem essa necessidade de ter mais? 
De ser mais? Não é como se eu estivesse 
carente, que o meu marido fosse 
abusivo, ou que o nosso relacionamento 
esteja me destruindo. Estar num 
relacionamento estável  não devia dar 
espaço para tanta insegurança. “Sei lá!”, 
resignei a minha busca por respostas 
aos meus questionamentos por agora.

Estacionei no meu lugar, na frente 
do nosso edifício. Não me canso da 
piada das tetas. 

Hoje não quebrei a cabeça 
escolhendo o que vestir, peguei o que já 
estava pronto para o dia. Blusa branca, 
calças pretas, tênis branco. Simples mas 
não banal. A simplicidade nas cores não 
prevaleceu sobre o estilo.
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Oito e vinte, faltam dez minutos 
para a reunião. Acho que não terei 
tempo de ler os meus e-mails antes.

– Oi Mara, tudo bem? – Saudei 
enquanto atravessava o jango dirigindo-
me ao meu escritório.

– Bom dia, Misselo! Por aqui está 
tudo bem. Tens muito que contar da 
MTV?

– Oi Misselo! – Juntou-se a nós 
Dina, com uma caneca que certamente 
tinha chá.

– Oi Dina! Temos trabalho pela 
frente meninas, mas o projeto é super 
interessante. Deixem-me pousar a bolsa 
no escritório e já venho.

Reunimo-nos no salão oval. 
Instalamos os projetores, conectei o 
meu equipamento e expliquei o conceito 
às minhas colegas. Expus todas a minhas 
anotações. 

– Eles realmente querem um 
cenário simples, que remeta a cenas 
do quotidiano. Um espaço que crie 
identificação com o público.
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– Até porque o conceito original 
é simples. As lives nas redes sociais 
geralmente são gravadas em casa, na 
cozinha, no quarto, em qualquer lugar. 
Nem sempre os influenciadores têm a 
iluminação boa e estável, temos que ter 
tudo isso em conta.

– Mas como estamos em termos 
de infraestruturas? – Perguntou Mara.

– É aí que o bicho pega! Como 
não podia deixar de ser, o cliente tem 
mais ideias do que espaço para realizar 
o que ele quer. Vamos precisar fazer 
malabarismos para fazer caber tanta 
gente, tanto equipamento na zona que 
nos foi atribuída.

– É mesmo? Que surpreendente! 
– Ironizou a Mara. – Nem sequer estou 
acostumada!

Rimo-nos da situação lembrando 
de vários outros clientes.

– Então, por agora, Mara podes 
ajudar-me com as métricas e a gestão de 
espaço, vou precisar da tua ajuda. Dina 
vais ser o meu guia para o sensorial, 
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traga-me o máximo que puderes, pode 
ser?

– Sem problemas – aceitou a Dina.
– Por mim tudo bem – acrescentou 

a Mara.
– E os vossos clientes do momento?
– Eu estou na reta final do 

condomínio do Quilômetro Quarenta29. 
Faltam alguns acabamentos, as equipes 
de construção começam na próxima 
semana. Tirando isso, tenho uma semana 
de fiscalização de alguns canteiros, nada 
apaixonante.

– E tu Dina?
– Tenho um prospeto. Vejo-lhe 

amanhã, mas tenho a certeza que já 
está na lábia. 

– Que bom! Apesar da crise acho 
que estamos a sair-nos bem.

– Realmente, mas temos que 
manter a vigilância, as coisas não estão 
fáceis para ninguém.
29.  Bairro periférico da província de Luanda, ocupado por 
agricultores até no início dos anos dois mil. A distância entre 
o bairro e o centro da cidade de Luanda deu origem à esse 
nome.
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Trabalhamos juntas a manhã 
inteira, nem tivemos tempo de sair 
e almoçar. Pedimos uma entrega a 
domicílio e comemos no jango entre 
papéis e computadores. Quando 
decidimos o que queríamos fazer, cada 
uma foi para o seu espaço finalizar os 
esboços para a Mujimbo. 

Não consigo concentrar-me. 
Preciso focar no trabalho, mas acabo 
perdendo-me em meus devaneios. 
Penso no Luka e na conversa difícil que 
precisamos ter hoje. Às vezes penso que 
não vale a pena instalar essa nuvem 
cinzenta no nosso casamento. Será que 
vale a pena estufar o peito, bater o pé no 
chão, deixá-lo partir sozinho e estragar o 
que está bem entre nós?

Reparei que o Kizua enviou várias 
mensagens no Instagram desde essa 
manhã, decidi ignorá-las todas.

Estou curiosa para saber da vida 
dele e parte de mim quer voltar a vê-
lo apesar de tudo. Mas será que vale 
a pena? Voltar a vê-lo para quê? Para 
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dizer o quê? Ele está comprometido e 
eu também, para que criar instabilidade 
nos equilíbrios que construímos para 
nós mesmos com tanto esforço?

Para que correr atrás de 
borboletas se elas fogem de mim? 
De que adianta correr atrás de fortes 
emoções, de adrenalina, de paixão, se 
for para perder tudo? Eu não posso ter 
tudo. É demasiado egoísta querer o Luka 
e ainda assim suspirar pelo Kizua, não é 
justo para ninguém.

Nunca pensei que fosse me 
encontrar nessa situação. Essas coisas 
só acontecem nas novelas, com outras 
pessoas e o pior de tudo é que não posso 
falar sobre isso com as minhas amigas. 
Não sei como reagiria a minha mãe, mas 
não tenho coragem de contar-lhe o que 
se passa. 

Há quem diga que se estás a fazer 
algo que tens medo de partilhar com as 
tuas amigas então não devias fazê-lo. 
Acho que é verdade.
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Não adianta ficar a trabalhar até 
tarde e fugir da realidade, ou evitar ligar 
para minha mãe. “Tenho que parar com 
essa mania de fugir dos problemas”, 
censurei-me. Respirei fundo, apaguei as 
luzes do escritório que já estava vazio. 
Eram quase vinte horas, as minhas 
colegas já tinham ido para casa havia 
umas duas horas. “Pelo menos não 
vou pegar trânsito”, pensei enquanto 
trancava a porta principal. 

Pensei várias vezes no que queria 
dizer ao Luka essa noite.

A verdade é que tenho medo. 
Vários medos. Medos do passado dos 
quais não consigo separar-me. Medos do 
presente, das escolhas que devo fazer. 
Medo do futuro, das consequências das 
minhas atuais escolhas. Queria poder 
fugir e ir para longe, ganhar tempo, 
negociar com a vida e pedir clemência.
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Às vezes penso que sou exagerada, 
que o que aconteceu comigo, que o que 
Njinga e o Arnaldo fizeram comigo é 
comum, eu não sou a primeira e longe de 
mim pensar que serei a última. Amigos 
traem e amigas também, são humanos. 
Além disso éramos jovens, não tínhamos 
maturidade nenhuma para lidar com os 
nossos sentimentos e águas passadas 
não movem moinhos…

Queria que todos esses discursos 
motivacionais resolvessem o meu 
problema, queria poder recuar no 
tempo e não apegar-me, não deixar que 
os atos de outras pessoas me afetassem 
tanto, mas é mais forte do que eu.

Não faço de propósito. Não 
escolho ter medo das pessoas, medo de 
magoá-las, medo de ser magoada por 
elas. Eu queria não ter medo da dor nem 
de passar a vida fugindo dela. 

t
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Involuntariamente fico com 
medo de amar demais e depois sofrer, 
encho-me de raiva quando penso que 
um bando de adolescentes e seus atos 
inconsequentes afetaram-me tanto. 

O corno é o último a saber e essa é 
a mais pura das verdades. A Vita sabia, o 
Nsimba sabia e o Nvunda também, mas 
ninguém disse nada. Eu confiava em 
cada um deles de olhos fechados e me 
dei mal. Gato escaldado tem medo de 
água fria e hoje eu só confio nos amigos 
de olhos abertos. Vivo com o temor de 
ser apunhalada pelas costas novamente, 
mas também temo em magoar os outros 
e nunca faria nada para magoar um 
amigo. 

Eu nunca quis ser a Njinga para 
a Kiesse. “Não foi de propósito”, repeti 
inúmeras vezes sem sucesso. Fiquei 
destruída por saber que no final das 
contas acabei fazendo o que mais 
abominava, embora a situação com o 
Arnaldo fosse diferente, a Njinga e ele 
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sabiam o que estavam a fazer. 
Eu tentei reparar as coisas com a 

Kiesse e a Vissolela, mas não foi possível; 
era tarde demais, eu tinha pisado na 
bola. Os receios e angústias do passado 
alimentam as minhas covardias e os 
medos do presente.

E o meu medo número um, Luka. 
Quem ama não magoa, mas quanto 
mais  amamos mais somos afetados. 
Ele não é culpado dos fantasmas que 
me assombram. Pelo contrário, ele 
foi luz para mim quando tudo parecia 
escuro a minha volta. Amar o Luka não 
magoou ninguém, não feriu uma única 
pessoa, sabia bem estar apaixonada, 
ser correspondida e isso não ser um 
problema para absolutamente ninguém, 
foi como respirar novamente depois de 
ter estado, em apneia, debaixo da água 
por muito tempo.

Por mais que eu diga claramente 
e sem medo que a Vissolela hoje me 
é indiferente, eu não a quero magoar 
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também. O que aconteceria se eu me 
deixasse guiar pelos meus instintos, 
se mandasse tudo para o espaço e 
começasse a responder as mensagens do 
Kizua?

Lembro-me com clareza de 
uma conversa que tivemos, a Kiesse, a 
Vissolela e eu em minha casa. 

Estudava no Maria Augusta há já 
algum tempo, havia sido convidada para 
algumas festas de aniversário naquela 
época, mas as minhas novas amigas 
nunca tinham vindo para a minha casa, 
queria muito dar esse passo e trazê-las 
ao meu habitat natural. 

Pedi então aos meus pais se as 
duas raparigas podiam passar a noite 
comigo no final de semana. Depois do 
que aconteceu na minha antiga escola, 
minha mãe morria de medo que eu não 
tivesse mais amigas, então sempre que 
eu pedisse para fazer algo que envolvesse 
a Kiesse e a Vissolela, ela apoiava, 
incentivava e convencia o meu pai.
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– Pode ser esse fim de semana, 
mamã?

– Acho que pode filha, o teu pai 
e eu não temos nenhum compromisso, 
então pode.

Corri para abraçar-lhe e enchi-lhe 
de beijinhos, eu estava feliz e ela também.

– Como é que queres organizar 
isso? Vão todas ficar no teu quarto, ou 
queres que arrume o quarto de visitas?

– Vamos ficar no meu quarto! 
– Mas não façam muito barulho ou 

então não vais poder fazer mais noites de 
pijama aqui em casa.

– Está bem mamã. Vou perguntar 
às meninas hoje na aula.

Tínhamos passado a semana a 
falar dessa festinha. Escolhemos o filme 
que queríamos ver, os meus pais ligaram 
para os pais da Vissolela e para a mãe da 
Kiesse, e acertaram detalhes técnicos. Na 
quinta depois da escola fizemos as camas 
e na sexta, ao invés da tarde de estudo 
habitual com o Kizua, voltei para casa 
para receber as minhas amigas no final 

335

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



do dia quando os pais as trouxessem.
Falamos de várias coisas, mas o 

que mais me marcou foi a conversa sobre 
família, amor e rejeição.

– Vocês não vão conseguir 
entender! – Exclamou a Vissolela. – 
Misselo tu tens os teus pais e eles nunca 
estiveram separados. 

– Mas eu não conheço o meu pai, 
ele morreu quando eu era mais nova, 
isso não conta? – Replicou a Kiesse

– Não é a mesma coisa! A tua mãe 
não voltou a casar-se e tens o teu irmão. 
Ele e a tua mãe são só teus.

Nesse ponto da discussão, Kiesse e 
eu paramos quietas para ouvir a Vissolela.

– Às vezes tenho a impressão de 
ser apenas um encosto, de não pertencer 
a ninguém e de não ter ninguém que seja 
só meu.

– Mas a tua mãe parece ser tão 
carinhosa.

– Não é isso! Depois que o meu 
pai abandonou-nos, a minha mãe voltou 
a casar-se e ela tem filhos com o meu 
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padrasto; até entendo que eles são mais 
novos, que precisam mais da atenção 
dela, eu sei me virar sozinha, não é que eu 
esteja carente e queira mais atenção da 
minha mãe, mas às vezes eu sinto que sou 
o eterno lembrete desse relacionamento 
que quase acabou com a vida dela.

– Não digas isso Vi, eu tenho 
certeza que a tia Magda não pensa assim. 

– Tu dizes isso porque a tua mãe 
está sempre contigo, você faz um monte 
de coisas com ela. Eu sinto que a minha 
mãe é emprestada, quando eu preciso 
dela, tenho de pedi-la emprestada 
ao Bruno ou ao Walter que são seus 
verdadeiros donos.

– E o tio Alberto? Tu até és muito 
amiga do teu padrasto, ele também não 
conta? 

– Ele é muito bom comigo, não 
tenho razões de queixa, contudo por 
mais que eu queira, ele não é meu pai. 
O meu pai, de quem eu nem me lembro, 
simplesmente foi embora e não quis 
saber de mim nem da minha mãe.
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Há muito que havíamos passado 
da meia-noite. As luzes tinham sido 
apagadas um pouco antes das onze. 
Ficamos a conversar no escuro, cada uma 
deitada na sua cama. A Vissolela ficou na 
cama gaveta perto de mim. Eu tinha esse 
espaço extra para acolher a única prima 
que tenho quando ela vinha de férias 
visitar-me. A Kiesse ficou na outra cama 
que trouxemos do quarto do meu irmão.

Depois de muita risada e de termos 
sido advertidas pelo menos duas vezes, 
finalmente baixamos o tom de voz e a 
conversa tomou esse ar melancólico.

– Não saberia explicar muito bem, 
mas é um sentimento de não pertença. 
O meu pai não me quis, a minha mãe eu 
preciso pedir emprestada e o Tio Alberto 
não é meu pai. Eu não sou de ninguém.

– Não digas isso Vi, és nossa amiga.
– A Kiesse tem razão, tens a mim e 

a ela se precisares. Somos tuas amigas.
Um suspiro. Foi tudo que obtivemos 

como resposta. 
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Naquela noite, senti-me impotente. 
Eu queria abraçá-la e dar o conforto que 
ela precisava, que ela se sentisse amada.

Quem diria, uma menina tão 
segura, dona de si mesma, forte nas suas 
opiniões e invejável na sua autoestima 
tivesse tantas inseguranças. Nunca 
pensei que por detrás da editora e chefe 
do jornal do CMA houvesse uma menina 
claramente magoada e insegura. Quem 
poderia imaginar que a linda e atraente 
Vissolela era apenas o disfarce de uma 
adolescente que sentia-se rejeitada. 

Fiquei triste por ela e mais ainda 
por não saber como ajudar.

Desde então, eu sentia uma espécie 
de responsabilidade pelo bem-estar dela. 
Estava sempre preocupada em saber se a 
menininha que escondia-se por trás da Vi 
estava bem, se sentia querida e amada. 

De volta a escola, nada parecia ter 
mudado. Ela agia como se não tivéssemos 
trocado confidências no final de semana 
anterior, nunca mais voltamos a falar no 
assunto.
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Eu me pergunto se ela superou as 
inseguranças que tinha na época.

Como será que ela retomou 
contacto com o Kizua?  Ou ainda, como 
e quando começaram a namorar? O que 
ela faria, como ela se sentiria se soubesse 
que o namorado está a flertar com outra 
e que essa outra sou eu?

Eu tenho medo de magoar a 
Vissolela. Talvez ela não me seja tão 
indiferente quanto eu pensava, não 
quero ser a outra na vida dela, não quero 
ser a pessoa pela qual ela foi preterida.

As sombras no meu passado 
afetam a forma como eu ajo hoje, 
mudaram a minha forma de pensar e 
moldaram o meu carácter. O problema é 
que os anseios que me atormentam hoje 
estão ligados ao passado e ao presente. 
Meu medo do futuro é o Kizua.

Eu não sei se acredito em realidades 
paralelas, mas às vezes eu penso que 
numa outra vida o Kizua e eu ficamos 
juntos. Em outra vida eu tentei tudo que 
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podia para arranjar as coisas com a Kiesse, 
mas apesar de tudo decidi dar ouvidos 
ao meu coração e decidi ser feliz. Nesse 
outro universo a distância nada mais fez 
do que aproximar-nos, crescemos juntos 
e tornamo-nos quem queríamos ser.

O meu maior medo é o Kizua 
ser o amor da minha vida e eu deixá-lo 
apegando-me com carinho ao Luka que 
é homem da minha vida, tenho medo 
de contentar-me com a sensação de 
aconchego, de descanso e perder uma 
vida cheia de emoções. Angustia-me 
imaginar um futuro sem borboletas no 
estômago, num relacionamento que 
tornou-se uma amizade, uma parceria.

O que realmente significa viver 
intensamente? Será que é dar voz aos 
meus impulsos, ouvir o meu sexto 
sentido? Eu queria muito saber as 
respostas a essas perguntas e não 
precisar magoar ninguém.

A noite a minha volta caiu muito 
depressa.  Não gosto de conduzir no 
escuro, não havia muitos carros na via 
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comparado com as horas de ponta. O 
trajeto foi rápido, não vi o tempo passar 
de tanto estar envolvida em meus 
pensamentos. Dessa vez não liguei o som 
quer fosse para a rádio ou música. 

Deixei as outras vozes dentro 
de mim exprimirem-se, dei espaço às 
minhas inseguranças. Afinal como posso 
falar com o Luka, dizer-lhe que não quero 
ir para São Francisco sem saber o porquê, 
sem ter uma razão plausível? Estou tensa. 
Não quero chegar em casa e encarar a 
realidade.

Chequei o telefone antes de pegar 
a estrada e Luka não tinha respondido 
a minha mensagem. “Preciso terminar 
os esboços, vou chegar mais tarde hoje. 
Podes jantar sem mim”. Relutei contra 
a curiosidade de abrir as mensagens do 
Kizua no Instagram. “Preciso ter a mente 
lúcida para falar com o Luka hoje à noite, 
eu trato do Kizua amanhã”,  reafirmei em 
voz alta.
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O Luka não é de deixar mensagens 
não respondidas. Ele viu e não respondeu, 
e isso não é bom sinal.

Fechei a porta atrás de mim. 
Pousei as chaves silenciosamente no 
lugar delas. Percorri com os olhos a sala 
e a cozinha, e não havia rastros do Luka 
e nem de actividade humana. “Não está 
em casa?”, perguntei para mim mesma.

– Amor, cheguei! – Gritei receosa 
de não receber uma resposta e apenas 
ouvir a minha voz ecoar de volta para 
mim.

– Estou no escritório, não precisas 
gritar.

A voz que trouxe a resposta 
parecia neutra, deu-me um calafrio. 
Não havia raiva no tom da sua voz nem 
muito menos amor. “Ele não disse babe 
no final da frase”, notei.

Caminhei em direção ao lugar de 
onde vinha a voz para tentar entender 

t
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melhor o que se passava, talvez a 
expressão facial me ajudasse a decifrar 
o que eu devia esperar do Luka.

A porta estava entreaberta, 
encostei-me na ombreira da porta, levei 
os braços cruzados ao peito. Luka estava 
de costas, a cadeira onde estava sentado 
era demasiado alta para que eu pudesse 
ver a cabeça dele. O computador na 
frente dele estava ligado, “talvez esteja 
a trabalhar”.

– Boa noite, amor!
– Boa noite, babe – rodopiou a 

cadeira num ângulo de cento e vinte 
graus, e agora olhava para mim – esperei 
por ti para jantar.

– Não precisavas, eu disse que 
chegaria tarde.

– Não faz mal, aproveitei e fiquei 
a tratar de alguns assuntos, e nem vi o 
tempo passar.

“É mentira!”. Estamos juntos há 
doze anos, eu sei bem quando ele está a 
mentir. É o tipo de mentira que os casais 
dizem para agradar um ao outro. “Eu 
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posso levar a tua mala, não está assim tão 
pesada”, ou ainda depois de atravessar a 
cidade a procura de algo específico que 
faz falta à esposa ele simplesmente diz 
“não foi assim tão difícil achar”. Para 
ser honesta, não é uma mentira, é uma 
inverdade.

– Obrigada por esperar por mim 
amor. Vou trocar de roupa e já desço 
pode ser? Prometo ser rápida.

– Cinco minutos! – Exclamou 
olhando para o relógio que trazia no 
pulso. Foi o meu presente de aniversário 
de casamento, o nosso quinto 
aniversário. – Valendo!

Sorri para ele e dirigi-me ao closet 
num passo rápido, afinal tinha apenas 
alguns minutos.

Na frente do espelho, olhei para 
as roupas que trazia no corpo e abanei 
a cabeça em negação. Eu não quero me 
tornar a mulher da zona de conforto, 
da que trabalha de segunda a sexta de 
tênis ou de sapatos simples, rasos, tudo 
em nome do conforto. 
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Quero ser capaz de vestir cores 
vibrantes e sair por aí sem medo, quero 
calçar um par de saltos e não ter medo 
de ver o mundo de outra perspectiva, 
quero ter o vento batendo nas minhas 
costas usando uma roupa mais ousada. 
Não quero me tornar a mulher do 
famoso preto básico e sapatinhos de 
senhora com um laço na frente.

“Não é tempo para viajar, Misselo”, 
repreendi-me quando apercebi-me que 
o meu tempo estava a passar.

– Fiz o mais depressa que pude, 
eu juro – expliquei enquanto descia as 
escadas. 

Luka tinha posto o jantar no 
microondas e esperava por ele do outro 
lado do balcão com o telefone na mão.

– Já perdi as esperanças. Tu entras 
naquele closet, esqueces do tempo.

– Eu gosto de apreciar as minhas 
obras, aquele espaço está muito bem 
organizado, confessa.

– Organizado ele é, só não entendo 
o prazer em passar tanto tempo lá.
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– Por isso é que não tens um closet 
– retorqui endiabrada.

– Pois é! Estou a ver o esquema.
Bip! Sinalou o microondas. A luz 

interna apagou-se e o prato parou de 
girar dentro dele. Cheirava a frango 
assado. 

Saiu da máquina mágica uma 
travessa de frango e batatas assadas. O 
cheiro era maravilhoso, a crosta dourada 
indicava que o tempo de cozimento 
havia sido longo, espalhou-se então 
pela cozinha um aroma intenso de limão 
e alecrim. Salivei. 

– Hoje caprichaste, amor! 
– Coitada da dona Joana, ela é 

quem cozinha e eu levo todo o mérito. 
– Pois é, nesse mundo machista 

isso é apenas a gota de água no oceano. 
– É isso. 
– Relaxa, estou a brincar – revidei 

– eu sei que não foste tu, quem deixou 
as instruções do jantar para ela fui eu, 
lembras-te?
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– E eu creditei que fosse um elogio 
sincero – revelou levando a mão ao peito 
fingindo estar magoado.

– Estou faminta, vem sentar-te de 
uma vez! 

Servi os dois pratos,  sentados um 
ao lado do outro começamos a comer 
sem dizer uma única palavra. Eu tinha 
medo de voltar a tocar no assunto 
EUA, “talvez ele tenha esquecido”, 
cogitei esperando que assim fosse para 
ganhar tempo. Mas também considerei 
a possibilidade de ele estar apenas 
ruminando o assunto, esperando que eu 
tomasse a iniciativa.

– Babe, vamos falar sobre o 
elefante que está na sala – interpelou-
me pousando os talheres enquanto eu 
levava a última garfada a boca.

Gesticulei pedindo tempo 
enquanto eu engolia o que tinha na 
boca. Senti um nó na garganta, o que 
não ajudou no escasso tempo de espera.

– Queres começar? – Respondi 
finalmente.
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– Eu não entendo de onde vem 
essa hesitação. Pensei que estivéssemos 
na mesma linha de ideias. 

– Sei lá, as coisas na empresa 
estão a correr bem por agora, mas não 
sabemos quanto tempo isso vai durar. 
Essa crise veio para ficar, nenhum sector 
vai ficar ileso.

– Mais uma razão para partirmos 
juntos. Tu não querias te formar mais? 
Lembro-me de dizeres uma vez que 
querias fazer uma especialização em 
urbanismo ou desenho gráfico industrial, 
já não lembro. 

– Não é tão simples assim! Grande 
parte da nossa actividade depende do 
sector privado. Se esse país mergulhar 
na crise, que é o que parece estar a 
acontecer, vai sobrar para nós. 

– Mas…
– Deixa-me terminar, por favor! 

O contrato com a Mujimbo TV é a 
nossa oportunidade de sermos vistas 
pelo sector público e outras grandes 
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empresas. É uma mudança de paradigma 
para nós.

– Mas tu tens sócias, por que é 
que tens de ser tu a cuidar disso?

– Primeiro porque eu sou a 
majoritária, então eu tenho mais 
interesses em jogo – subi o tom de voz 
enquanto enumerava com a as mãos as 
minhas razões – segundo, nós somos 
complementares, não temos as mesmas 
especializações, fica difícil eu deixar esse 
projeto nas mãos delas quando eu é que 
tenho a especialização que precisamos 
agora, isso tudo sem falar que eu tenho 
o direito de não querer ir.

– Primeiro, não precisas subir o 
tom de voz – retorquiu o Luka no seu 
tom de voz neutro. – E babe estás a 
ser pretensiosa. Tu achas que as tuas 
sócias não seriam capazes de levar a 
cabo esse projeto só porque tu tens a 
especialidade?

– Vês, tu não entendes, eu sabia 
que não ias entender – e o meu tom de 
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voz estava mais alto – para ti é só mais 
um trabalho, eu estalo os dedos e faço 
as coisas.

– Estás a gritar por quê? – 
Perguntou encarando-me com bastante 
seriedade. – Só não percebo por que 
essa hesitação agora. Eu pensei que era 
um assunto para discutirmos, mas ao 
que vejo já tomaste uma decisão, tiveste 
tempo para pensar em tudo isso. Tens 
certeza que estás feliz com a notícia?

– Não sejas tonto. É claro que 
estou feliz por ti.

– Não é o que parece! Estás mais 
preocupada com o teu negócio do que 
outra coisa. 

– Vês, estás sempre a dizer 
negócio. Por que é que nunca dizes 
empresa? Tu nunca levaste a sério o que 
eu faço, não é?

– Espera aí! Não vás por esse 
caminho. Tu sabes bem que não é isso.

– Então por que é que não me 
apoias? – A minha voz começou a 
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fraquejar. – Por que é que presumes de 
primeira que eu haveria de largar tudo 
para seguir-te?

– Seguir-me, eu pensei que 
estávamos os dois de acordo. Agora sou 
eu que vou e tu vais seguir-me?

– Não sejas tão egoísta! – E a 
primeira lágrima rolou pelo meu rosto.

– Egoísta? – Vociferou o Luka 
batendo a mão cerrada no balcão de 
mármore. – Egoísta eu? Se eu fosse 
egoísta não teria festejado e levado-
te ao aeroporto quando partiste para 
Pretória, avisaste-me dois meses antes 
quando tinhas esse projeto desde o dia 
em que nos conhecemos. Egoísta? Eu 
esperei por ti o ano do intercâmbio e 
os anos depois desse. Querias casar-te 
depois da faculdade, não me opus de 
maneira nenhuma e esperei por ti.

Agora não eram apenas lágrimas, 
uma corrente tinha sido aberta e eu 
chorava talvez as lágrimas de uma vida. 
Imóvel eu ouvi Luka vociferar essas 
verdades.
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– Tens certeza que eu sou o 
egoísta? Deixei-te decidir onde nós 
íamos casar, onde haveríamos de morar, 
tu decidiste vir para Luanda e eu, ouça 
bem, eu segui-te como o marido egoísta 
que sou. Deixaste-me sem saída, com 
um ultimato na minha frente, aceitei a 
transferência que a tua mãe ofereceu-
me e deixei a minha própria mãe para 
vir aqui e seguirmos o teu sonho de 
carreira.

– Para! – Supliquei já aos soluços.
– Parar! Vamos falar sobre esse 

egoísmo de que sou tão culpado – 
gritou o Luka apontando-me o indicador 
na cara – eu segui-te e viemos morar 
em Luanda. Fiz que a minha mãe viesse 
de Benguela para cá, deixando toda 
uma vida atrás. Sem falar de todos os 
planos que adiamos porque você assim 
o decidiu, não vamos casar agora, não 
vamos ter filhos agora, vamos morar 
nessa casa, vamos fazer a piscina depois, 
vamos isso, vamos aquilo. Tu nunca 
perguntas Misselo – baixou o tom de 
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voz e o indicador – tu decides – sentou-
se no banco de onde tinha levantado no 
calor do momento. – E eu sou o egoísta.

– Estás a ser injusto!  Repliquei aos 
soluços, tentando ajeitar a minha voz. – 
Não sabia que tinhas uma lista.

– Queres mesmo saber a 
verdade? – Articulou mais calmo. – Eu 
nunca me importei com isso, sabia que 
eras assim e isso não foi um problema 
para mim, eu te amo e sempre vou te 
apoiar – afirmou pondo a mão sobre a 
minha perna e retirou-a de seguida. – 
Entenda que eu não te estou a cobrar o 
troco, ou que tenha uma lista de coisas 
para apontar os erros do passado, mas 
é injusto acusares-me de ser egoísta, 
nessa história tu não me podes acusar 
de não te apoiar.

– Eu estou a ser injusta? Atiras-me 
tudo isso à cara e esperas que eu faça 
o quê? Isso é chantagem emocional. Eu 
tenho o direito de não estar de acordo 
contigo – disse secando as lágrimas com 
papel de cozinha.
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– Claro que tens o direito. As 
minhas expectativas é que eram outras. 
Eu esperava que embarcasses comigo 
nessa, que o meu sonho fosse teu 
também. Eu queria ir para São Francisco 
ou qualquer outra parte do mundo 
contigo e criar memórias contigo. Tu 
sabes o quanto essa oportunidade 
é importante para mim e é somente 
por isso que eu queria que estivesses 
comigo.

– Eu quero. Mas…
– Mas tu já tomaste uma decisão, 

não é? Então já não há mais nada a dizer. 
Depois do que passamos nos últimos 
dois anos, achei que talvez fosse uma 
boa ideia mudarmos de ares.

– É só um ano – objetei hesitante.
Vi o desânimo atravessar o rosto 

dele. 
– Mais um ano para adiar os 

nossos planos. Sabes bem e melhor do 
eu que o tempo nem sempre é amigo.

– Eu sei – desatei aos prantos.
– Eu não quero fazer-te chorar, 
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não quero estar aqui se for a razão das 
tuas lágrimas, preciso de tempo a sós 
para organizar as minhas ideias e acho 
que tu também.

– O que é que queres dizer com 
isso ? – Perguntei de olhos esbugalhados. 
– Não vais sair de casa, pois não?

– Claro que não! Nem passou 
pela minha cabeça, mas vou dormir no 
quarto de hóspedes. 

Não consegui dizer uma palavra, 
tinha que conter as lágrimas, enquanto 
lutava comigo mesma, vi Luka resignar 
num suspiro profundo.

Observei-o levar o prato à máquina 
de lavar a louça sem dizer uma palavra. 
Passou as mãos pela cabeça e ia dizer 
algo, mas desistiu. Passou por mim, eu 
ainda estava sentada à mesa com o meu 
prato na frente, e despediu-se: “vou 
subir, até amanhã” e deu as costas.

Senti o meu rosto formigar e a 
cada passo dele nas escadas as lágrimas 
corriam ainda mais, ouvi-o fechar a 
porta do quarto, reconheci o chiar da 
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porta, afinal o quarto era muito pouco 
usado em comparação com os outros, 
semicerrei os olhos e o aguaceiro não 
parava.

Precisei de tempo para acalmar-
me, parei de chorar, sequei o rosto com 
o papel áspero que tinha por perto. 
Levantei-me com alguma dificuldade 
da cadeira, fiquei com alguma dor 
nas costas então tentei alongar-me. 
Senti uma leve tontura depois disso, o 
que é normal afinal eu tinha passado 
muito tempo sentada e tinha os olhos 
doloridos.

Levei o meu prato à máquina, 
apaguei a luz da cozinha e avancei 
pesarosamente degrau após degrau. 

Passei pelo quarto de hóspedes 
enquanto dirigia-me ao banheiro, a luz 
já estava apagada e não ouvi um único 
ruído. 

Encarei-me no espelho e o meu 
rosto estava inchado, a máscara de 
cílios que não era à prova de água tinha 
derretido e com razão. Os traços pretos 
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em volta dos olhos davam-me um ar 
ainda mais dramático. “Não admira que 
ele não queira olhar para ti chorando”, 
censurei-me. Lavei o rosto, escovei os 
dentes e peguei o primeiro pijama que 
vi, cobri o meu corpo com ele e decidi ir 
dormir, deixando a outra roupa no cesto 
à saída.

A cama parecia imensa sem o 
Luka. Suspirei ainda encostada à porta 
que tinha acabado de fechar. “Chega de 
chorar Misselo!”. Caminhei os poucos 
metros que me separavam da cama e 
joguei-me nela. Adormeci muito rápido, 
entretanto o sono foi ainda mais agitado 
do que nos últimos dias. Delirei a noite 
toda.

Em meu delírio avistei o Luka 
passar pela porta da nossa casa com 
uma mala. Tinha o coração apertado 
porque não sabia dizer se ele saía de 
casa por estarmos separados ou se 
viajava para algum lugar. Não era capaz 
de distinguir as suas emoções, tinha o 
rosto embaçado, como se tivesse usando 

358

Marinela Paula

w



óculos e estado debaixo da chuva ou 
chorado bastante. Lutava, esfregava os 
olhos para vê-lo melhor, mas ele parecia 
estar cada vez mais longe. Chamei por 
ele, gritei com todas as minhas forças e 
quanto mais eu gritava mais ele parecia 
afastar-se. Despertei suada e com os pés 
frios. Constatei que havia adormecido 
por cima da cama ainda feita.

Olhei para o relógio digital na 
minha cabeceira e ele marcava duas 
horas da madrugada. Levantei-me com 
alguma dificuldade e ainda tonta tirei as 
almofadas da cama, levantei o cobertor 
com cuidado e percebi então que o Luka 
não estava do outro lado. Revivi a nossa 
discussão em alguns segundos e engoli 
o choro.

Voltei a deitar-me e não sem 
alguma dificuldade voltei a adormecer. 
O pesadelo dessa vez foi pior. Eu estava 
vestida de branco, estávamos no que 
parecia ser o colégio Maria Augusta mas 
decorado para um casamento. Eu tinha 
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nas mãos um buquê de rosas brancas 
e Kizua caminhava na minha direção 
guiado por Luka e a Njinga. Ninguém 
sorria, nem mesmo o Kizua. 

Estavam todos vestidos de preto, 
a minha mãe trazia um véu preto e 
tentava esconder os soluços. Não 
conseguia mexer-me, comecei a ficar 
aflita e percebi que ninguém me ouvia, 
o trio avançava na minha direção, mas 
não chegava perto, eu gritava e a minha 
voz ecoava de volta para mim. Acordei 
com falta de ar, há muito que não 
tinha apneia do sono. Tinha feito um 
tratamento quando era mais nova. Que 
sensação horrível.

O relógio marcou cinco e quarenta 
e cinco. Não valia a pena dormir por 
apenas quinze minutos antes que o 
despertador tocasse. Levantei-me e 
decidi tomar um banho de água morna.
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Quinta-feira, 18 de Junho 

de 2020 

Muito trabalho, uma 

conversa e um beijo



Deixei a água morna correr 
pelo meu corpo e em cada um 

desses minutos eu pensei no Luka. 
Esse definitivamente não foi o 

ano mais fácil do nosso casamento. Eu 
vivo dizendo que sou muito feliz no meu 
casamento e realmente sou, mas por 
alguma razão essa felicidade foi provada 
pelo fogo esse ano, faz apenas alguns 
meses que o clima entre nós deixou de 
ser tenso, que paramos de evitar um ao 
outro e retomamos as nossa vidas com 
a mesma leveza de sempre. Sinto-me 
covarde por querer desistir de tudo na 
primeira dificuldade que enfrentamos, 
contudo e se o problema for maior que 
eu? E se eu não for capaz de superá-lo?

Por mais que eu queira não 
consigo tirar essa ideia da minha cabeça. 
Como seria a vida na outra realidade? 
Como seria a vida se eu não tivesse sido 
covarde, se tivesse assumido que gostava 
do Kizua, se o tivesse beijado quando 
ele agarrou a minha mão naquela sexta-
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feira antes das férias e se hoje estivesse 
casada com ele?

Hoje eu volto à Mujimbo e serei 
uma das principais oradoras. Talvez eu 
precise falar com o Kizua, mas confesso 
que é tudo que eu menos preciso nesse 
momento. Ontem conseguimos criar 
pelo menos dois layouts para apresentar 
ao cliente e decidimos que a Dina viria 
comigo, ela será o meu escudo.

Enquanto estava no closet ouvi o 
Luka caminhar no corredor e dirigir-se 
ao quarto de banho. Ouvi o chuveiro 
minutos depois e pensei “ele não veio 
dizer bom dia”. 

Peguei a muda de roupa que tinha 
preparado para esta quinta. Ela não 
transmitia em nada como eu estava a 
sentir-me. Mas ainda assim decidi usá-
la, pois de outro modo eu sairia vestida 
de cinzento dos pés à cabeça. Talvez 
usando cores eu consiga disfarçar o que 
se passa aqui dentro.

Desci para tomar o pequeno 
almoço e o Luka já estava na cozinha.
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– Bom dia, amor – articulei 
hesitante.

– Bom dia, babe – respondeu o 
Luka num tom neutro – fiz café para 
dois, queres um?

– Quero sim, obrigada – tentei com 
alguma dificuldade esboçar um sorriso – 
vou precisar de mais de um hoje, mas eu 
pego o outro no escritório.

– Aqui tens – disse estendendo-
me a caneca de porcelana com as inicias 
ML que eu sempre usava pela manhã – 
ainda está fresco.

O líquido preto no interior da 
caneca fumegava e o vapor que se 
levantava desaparecia rapidamente ao 
entrar em contacto com o ar. Cheirei 
a bebida e dei o primeiro gole. “Bem 
como eu gosto dele, preto e sem 
açúcar”, serrei os olhos, inspirei e expirei 
profundamente.

Abri os olhos e Luka olhava para 
mim com um olhar meio perdido que 
dissipou-se no instante em que balançou 
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a cabeça como que resignando aos seus 
pensamentos. 

– Hoje trabalhas até tarde? 
– Não sei ao certo. Tudo vai 

depender da quantidade de retornos 
negativos e modificações que teremos 
que fazer.

– Em todo caso eu tenho o 
afterwork30 hoje. Lembras-te?

– Ya, lembro-me.
– Talvez eu chegue mais tarde. 

Não esperes por mim para jantar – 
acrescentou antes de terminar o café 
dele – por agora, está na minha hora.

– Eu saio daqui há pouco também 
– repliquei enquanto ele deixava a 
cozinha e dirigia-se ao escritório para 
pegar os seus afazeres.

Hoje o Luka não estava usando 
um terno, talvez por causa do afterwork. 
Trajava um par de calças preta e uma 
camisa branca sem gravata e ligeiramente 
desabotoada, apenas os dois primeiros 
30.  Expressão inglesa que designa um encontro, geralmente 
num bar, entre colegas, depois do expediente de trabalho.
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botões, o que escondia as tatuagens no 
peito. O cardigã cinzento sobre a camisa 
levou-me a pensar em como ele talvez 
se sentia nessa manhã. Apesar do ar 
tristonho ele estava bonito. Em tempos 
normais eu teria feito uma piada sensual 
sobre a camisa desabotoada, mas 
contentei-me em pensar nela.

– Vemo-nos essa noite, se eu não 
chegar muito tarde.

– OK, bom dia de trabalho então 
– balbuciei enquanto ele saía pela porta 
da frente.

Essa despedida matinal foi bem 
estranha. Só hoje reparei que temos o 
nosso jeito de dizer adeus, de dizer bom 
dia.

Combinei de encontrar com a Dina 
no estacionamento da MTV. Conduzi 
até lá relutante, mas na boa companhia 
do meu programa de rádio habitual. O 
mundo a minha volta não tinha mudado 
muito. O radialista anunciou algum 
trânsito na estrada de Catete, como é 
típico de um dia de semana em Luanda, 
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um acidente na avenida Pedro de Castro 
Van Dunen Loy,  algumas músicas para 
acalmar os ânimos dos automobilistas 
estressados e por aí vai.

Chegamos alguns minutos mais 
cedo para instalarmos o nosso material, 
ver se a projeção funcionava, checamos 
as animações enquanto a sala enchia-
se com as equipes de trabalho que iam 
chegando. Agradeci aos céus por ter a 
Dina comigo e não ter de sentar ao lado 
de Kizua, ele chegou poucos minutos 
antes de começarmos, olhou na minha 
direção e sorriu, ou pelo menos vi o 
que parecia ser um sorriso desenhar-se 
a volta dos olhos, já que não dava para 
ver a boca debaixo da máscara. “Cara de 
pau! Mas charmoso…”.

Passamos algum tempo explicando 
o cenário que tínhamos como proposta, 
falamos de forma intercalada passando 
a palavra uma à outra. Apesar da 
penumbra, conseguia distinguir o Kizua 
sentado numa cadeira contra a parede 

367

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



fitando-me, evitei seu olhar o máximo 
que pude.

Quando abrimos o espaço para 
perguntas, ouvimos a todos e decidimos 
tratar cada caso separadamente. Assim 
a Dina atendia uma parte das questões 
e eu outra. Passei a equipe de som para 
a Dina, trabalhamos assim o resto da 
manhã.

No final dessa primeira parte, 
enquanto organizávamos o nosso 
material, algumas pessoas vieram 
falar conosco, umas para felicitar pelo 
trabalho, outras querendo o contacto 
para projetos pessoais e algumas 
reclamando porque todos os seus 
pedidos não haviam sido atendidos. 
Esse tempo de discussão costuma 
valer-nos alguns clientes novos então 
pacientemente ouvimos a todos. 

Kizua esperou até o final e quando 
a sala começou a esvaziar-se, porque 
as pessoas saíam para almoçar, eu o vi 
caminhando em minha direção. “Pensa 
numa desculpa rápida Misselo”.
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– Tudo bem, Misselo? – Perguntou 
Kizua coçando o pescoço com um ar 
tímido.

“Não caias nessa novamente”, 
repeti para mim mesma.

– Estou bem e tu? – Respondi num 
tom neutro.

– Vou indo. Olha…
– As tuas questões foram 

resolvidas? – Interrompi-lhe.
– Ya, a tua colega foi bastante 

simpática e explicou o que não tinha 
ficado claro no layout.

– Que bom. Mais alguma coisa em 
que eu possa ajudar? – Questionei com 
o meu sorriso mais falso do mundo, o 
que reservo para clientes chatos.

Kizua franziu a testa por alguns 
instantes como que querendo saber por 
que eu agia daquela forma. 

– Já tens companhia para almoçar? 
– Perguntou finalmente.

– Não tenho companhia, mas 
também não vou poder acompanhar-
te. No entanto, se quiseres, a Dina 
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minha colega está disponível – respondi 
apontando para ela que se encontrava 
a alguns metros de nós, mas que não 
podia ouvir-nos.

– Posso saber o que vais fazer em 
vez de almoçar?

– Eu vou almoçar, mas infelizmente 
não contigo. Não leves a mal, preciso 
passar na farmácia e vou pegar alguma 
coisa para comer pelo caminho, talvez 
passe num Drive-trough.

– Estou a ver. E isso não é uma 
desculpa esfarrapada ou algo parecido?

– Desculpa Kizua, eu vou ter 
mesmo que ir. Vemo-nos por aí – proferi 
enquanto distanciava-me em direção 
à saída, deixando-o plantado no lugar 
onde estávamos.

Tinha o coração aos pulos, as 
pernas bambas e uma ânsia tomou 
conta de mim. Eu sei que tenho uma 
facilidade para psicossomatizar as 
minhas emoções, porém nesse nível 
é novidade para mim. Fiquei com o 
estômago embrulhado.
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Eu realmente preciso passar 
na farmácia e pegar algumas coisas 
que faltam em casa. Em tempos de 
coronavírus não posso deixar faltar 
álcool em gel, máscara descartável ou 
um termômetro, e agora preciso de algo 
para acalmar essa ânsia.

Há apenas alguns quilômetros 
do centro de produções da MTV, 
encontrei uma farmácia graças ao GPS. 
Comprei o que precisava e parti em 
busca de comida. Não me apetecia 
muita coisa, mas sentia-me meio zonza, 
talvez por ter tomado pelo menos dois 
cafés essa manhã e nenhum deles foi 
acompanhado de comida de verdade. É 
o meu corpo cobrando-me o troco pela 
minha negligência. 

Fora o mal-estar, foi a refeição 
mais triste que fiz na semana. Comi 
dentro do carro, no estacionamento do 
restaurante fast food. Comi observando 
as pessoas que estavam no interior do 
restaurante. A maioria, tal como eu, 
provavelmente tinha apenas alguns 
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minutos para comer antes de voltar ao 
trabalho, de terno ou ainda de macacão 
e capacete todos queriam a mesma 
coisa, comer. 

Sentados nos bancos perto 
das janelas de vidros vi um grupo de 
adolescentes que parecia ter saído da 
escola e aproveitava o momento para 
estreitar os laços, e eu aqui portas 
e janelas fechadas, ar condicionado 
ligado, sempre no meu mundo, fugindo 
do mundo exterior.

Voltei para a Mujimbo e nada 
havia mudado. Estava decidida a ignorar 
o Kizua até que ele desistisse de mim, 
como da outra vez. E assim foi. Revivi o 
sentimento que tomou conta de mim 
há anos quando após várias semanas 
negando e ignorando os sentimentos de 
Kizua ele finalmente resignou, o brilho 
no olhar dele apagou-se e o sorriso que 
até então era o seu charme tornou-se 
apenas um movimento mecânico do 
maxilar, sem sentido, sem sentimentos.
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O trabalho hoje foi mais rápido do 
que eu esperava. Graças à ajuda da Dina, 
conseguimos terminar as modificações, 
todas a negociações com a Mujimbo e 
as equipes contratadas. Agora podíamos 
passar para a ação.  

O ponteiro marcava um pouco 
menos de um quarto para as dezassete 
e a sala tinha começado a esvaziar-
se. Queira evitar que Kizua viesse falar 
comigo outra vez, então enrolei. Falei 
com várias pessoas, puxei conversa 
com Gertrudes, uma das criadoras 
do programa, falamos das nossas 
respectivas carreiras, de sororidade, de 
maternidade, que aliás é um assunto 
inevitável nas conversas com mulheres 
da minha idade.

Eu tinha tudo pronto para sair e 
depois de muito conversar também, 
Kizua finalmente passou pela porta e 
foi-se. Esperei alguns segundos para não 
cruzar com ele no elevador e saí da sala 
de reuniões.  
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No corredor, observei que o 
primeiro elevador tinha descido. Chamei 
o segundo, hesitei alguns segundos 
e desisti. “Vai que nos cruzamos à 
saída lá na recepção”. Decidi descer as 
escadas. “Onze andares dá tempo para 
muita coisa, vou poder pensar”, tentei 
convencer-me. Além disso não tenho 
ninguém a minha espera em casa, o 
Luka chega mais tarde hoje.

Com a maleta de couro preta 
na mão esquerda e a bolsa alçada no 
ombro direito abri a porta que dava para 
as escadas. O corredor era frio e tinha as 
paredes pintadas de cinzento. “Que frio 
e triste”, constatei. Desci os primeiros 
degraus e dei de caras com o Kizua na 
dobra da escada.

Tinha tirado a máscara de 
proteção. Com um semblante 
perturbado e as mãos nos bolsos, ele 
esperou em silêncio. Tentei controlar a 
minha respiração e manter a calma, não 
conseguia pensar em nada válido para 

374

Marinela Paula

w



dizer. Por que ele estava ali? Estaria a 
minha espera? Como sabia ele que eu 
não usaria o elevador? 

A minha expressão deve ter-me 
anunciado, porque Kizua foi o primeiro 
a quebrar o silêncio.

– Calma, eu apenas quero 
conversar contigo. Quero entender 
algumas coisas.

– E esperar por mim nas escadas 
foi a melhor maneira que encontraste? 
Como é que sabias?

– Há coisas que não mudam 
apesar do tempo. Você nunca pegaria o 
elevador sabendo que podias esbarrar 
comigo e precisar encarar-me enquanto 
descíamos todos esses andares.

– Sou assim tão previsível? Que 
triste isso.

– É isso que eu não percebo. Por 
que fugir Misselo?

– Porque é o melhor para todos.
– Quem decidiu que era o melhor 

para todos?
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– Por favor Kizua, não compliques 
as coisas. Não precisamos ter essa 
conversa nem aqui, nem agora.

– Marcamos para quando então? 
– Interpelou cruzando os braços. – Já 
não temos dezassete anos, vamos 
conversar como adultos, eu tenho 
tempo – acrescentou sentando-se nos 
degraus da escada.

Inspirei. Expirei lentamente com 
os olhos fechados.

– Está bem – respondi encostando 
a maleta e a bolsa à parede. 

Sentei-me ao lado de Kizua, passei 
as mãos nas calças como faço quando 
estou nervosa e perguntei: “Vamos lá, o 
que é que queres saber?”

– Por que é que desapareceste 
depois que foste para Benguela?

– Não era essa a pergunta que eu 
estava a espera.

– Podes começar por onde 
quiseres.

– Não, tudo bem! – Protestei. - Eu 
queria que fosses livre. Foste para um 
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novo país, fizeste várias amizades novas, 
eu não queria que continuasses preso 
a mim, eu não podia corresponder aos 
teus sentimentos.

– Misselo, eu não fantasiei tudo 
que vivemos e dissemos um ao outro. 
Por que é que insistes em negar que 
também sentias algo por mim?

– Kizua uma coisa não tem nada a 
ver com a outra. Vamos começar por aí.

– O que é que queres dizer com 
isso?

– É verdade e não posso negar 
que apaixonei-me por ti – eu falava 
olhando para os meus sapatos, tudo que 
eu menos queria era encarar o olhar do 
Kizua – e não é essa a questão. 

– Então qual é a questão? – 
Perguntou impaciente.

– Kizua, eu não sabia que a Kiesse 
e tu tinham uma história. Acredita, se 
eu soubesse jamais teria permitido 
apaixonar-me por ti, e foi uma escolha 
consciente, eu nunca quis ser a amiga 
traidora.
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– Que traidora, Misselo!? – 
Exclamou passando as mãos no cabelo. 
– A Kiesse não diz coisa com coisa. 
Namoramos por muito pouco tempo e 
éramos crianças, eu nem sei de onde ela 
tirou essa ideia que eu era propriedade 
dela.

Hoje, ele tinha o cabelo todo preso 
num coque. Tinha vestida uma camisola 
de um vermelho tinto e por cima um 
casaco jeans. As calças, também jeans 
eram pretas e reparei que tinha calçado 
os mesmos sapatos que na segunda-
feira. A marca do tempo neles fizeram-
me cogitar que talvez fosse o seu par 
preferido.

– Isso não importa agora.
– Importa sim! Estou a tentar 

perceber por que é que você desapareceu 
do nada. É injusto tratares-me como 
um objeto, como se eu realmente fosse 
propriedade da Kiesse. 

– Kizua, nunca foi apenas sobre 
a Kiesse. Eu não queria de forma 
alguma repetir os erros que algumas 
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pessoas cometeram e fizeram-me sofrer 
bastante.

Com medo e envergonhada, 
eu finalmente contei o que havia 
acontecido no  ano anterior à minha 
chegada ao CMA. Falei da Njinga e do 
Arnaldo. Contei sobre a expulsão da 
escola e os danos materiais que aquela 
história havia causado a mim, aos meus 
pais e às minhas supostas amizades.

– Eu sei que parece estúpido e 
insignificante, mas eu não podia evitar 
o sentimento de usurpação que tinha 
colado à pele. Eu tinha nojo só de pensar 
na ideia. Independente do que você 
dissesse ou fizesse, nunca iria magoar a 
Kiesse ou a ti, recusei-me e recuso-me 
a ser a vilã da história de outra pessoa.

Kizua fitava-me calado, atento.
– Não precisas fingir que não 

sabias. Presumo que Miala te tenha 
contado tudo.

– Ele nunca disse nada! – Exclamou 
atônito. – Ele sabia disso tudo e eu não? 
Por que ele e não eu?
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– Para ser sincera não sei. Talvez 
por imaturidade minha, talvez eu não 
queria que tivesses pena de mim.

– Pena? Quando eu disse que 
estava apaixonado por ti era a mais pura 
das verdades. Apesar da idade o que eu 
senti por ti foi totalmente verdadeiro.

Houve uma pausa. Kizua abria e 
cerrava os punhos, eu não podia dizer 
no que ele estaria a pensar.

– O Miala sabia e não disse nada? 
– Questionou Kizua cerrando os punhos. 

– Ele é um bom amigo. Não o 
podes acusar esconder de ti algo que 
eu mesma pedi que fosse segredo. Mas 
com o passar do tempo, pensei que 
vocês tivessem conversado sobre isso. 

O silêncio instalou-se entre nós. 
Kizua ainda tinha os punhos cerrados 
e olhava para as escadas pelo espaço 
do corrimão onde estava encostado. 
Eu voltei a olhar para as sabrinas31 
vermelhas que tinha nos pés e ainda 
31.  Sapatilhas no Brasil.
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passando as mãos suadas no par de 
calças verde musgo que trajava desde 
essa manhã. 

O relógio no meu pulso marcou 
dezassete horas e meia. Eu conseguia 
ouvir o tráfego agitado no elevador. É 
hora de voltar para casa, a porta abria-
se e fechava com bastante frequência. 
As escadas tinham sido deixadas in 
natura pelos construtores, era betão 
puro, sem revestimento, o que deixava 
o lugar ainda mais frio. A camisa jeans 
que tinha vestido de manhã não era o 
suficiente para acalentar-me, mas não 
disse nada. Cruzei os braços e inclinando 
o tronco apoiei-os nas minhas pernas na 
tentativa de esconder o facto de estar 
com frio.

– No que é que estás a pensar? – 
Rompeu finalmente o silêncio.

– Estava a pensar em nós – 
expliquei olhando-lhe nos olhos – no 
antes e no depois. Estava a pensar 
em como o amor abala tanto quanto 
fortalece as amizades – o seu olhar 
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atônito fez com eu mudasse de foco, 
agora falava olhando para o vazio. – 
Lembras-te de como era quando éramos 
apenas amigos? De quando não havia 
constrangimentos em sentar um ao 
lado do outro e falar por horas a fio? Eu 
lembro-me e tenho saudades da leveza 
daqueles tempos.

Kizua aquiesceu sem acrescentar 
uma palavra.

– Mas águas passadas não movem 
moinhos, não é mesmo? Tomamos 
as nossas decisões, tu estás num 
relacionamento e eu também, então 
bola pra a frente, não é mesmo?

– Queres falar sobre isso? 
– Tem alguma coisa para falar 

sobre isso? Kizua, somos adultos.
– Eu voltei a rever a Vissolela há 

dois anos – avançou-se Kizua. – Não 
mantive muito contacto nem com ela 
nem com a Kiesse quando fui para os 
EUA.  Apesar de ela ter trabalhado no 
atelier da minha mãe por um tempo, 
durante a faculdade dela.

382

Marinela Paula

w



– Quem, a Kiesse? 
– Sim, a Kiesse! Sabes como ela 

era apegada a minha mãe, passava a 
vida lá em casa. 

– Lembro! – Sorri finalmente 
lembrando de nós há treze anos. – Deve 
ter-lhe servido bastante, com o nome 
que tem hoje no mundo da moda, a tua 
mãe deve tê-la ajudado imenso. 

– Que bom para ela. Mas não 
mantive o contacto por muito tempo. 
Acho que tinha raiva dela, sempre a 
culpei por te teres fechado e afastado.

– Ela deve ter sofrido com isso.
– Então sofremos todos!
– Não sejas cruel! – Exclamei 

dando-lhe um murro nos braços 
tonificados que marcavam na roupa.

– É a verdade – respondeu sorrindo 
finalmente. 

– Eu vi um sorriso? Prontos, final 
de expediente, já posso voltar para casa 
– gracejei tirando a língua para fora.

Ficou ainda mais constrangido, o 
que é a coisa mais fofa do mundo!



– Onde é que íamos? – Retomei a 
postura. – Na Kiesse.

– Pois, e voltei a ver a Vissolela 
quando eu comecei a trabalhar com 
a Mujimbo TV, cruzamo-nos nos 
corredores algumas vezes, voltamos a 
falar com frequência e tudo aconteceu 
muito rápido. 

– Não tens de te justificar. 
– Só não quero que ponhas 

minhocas na cabeça. 
– Não tenho razões para isso – 

menti descaradamente – vocês são 
maiores e vacinados. Mas conta lá, é a 
sério, já têm planos para o futuro?

– Estamos juntos desde o ano 
passado, então posso dizer que é 
recente.

– Recente? Um ano é bastante 
tempo Kizua.

– Talvez. Sei lá, não consigo 
imaginar o futuro para nós. Sinto que 
estou a trair a mim mesmo, que estou a 
tapar o sol com a peneira.



– Não precisas de ter certezas para 
tudo na vida. Às vezes só precisas jogar-
te da ponte e esperar que a água esteja 
boa lá em baixo.

Não me lembrava do quão bom 
era falar assim abertamente. Analisar 
os nossos sentimentos, exprimi-los 
sem medo de represálias e esperar por 
uma resposta. Nisso eu preciso dar os 
créditos a dona Mariana Pacheco, ela 
criou um homem e tanto. Nunca percebi 
tanta sutileza e sensatez num homem 
para além do Kizua. Não tem medo de 
se abrir, de ouvir e de falar.

– Foi o que fizeste? Casaste-te sem 
ter a certeza?

Essa pergunta trouxe o Luka e a 
discussão de ontem de volta a minha 
mente. “Não esperes por mim para 
jantar”, disse ao sair essa manhã sem 
olhar para mim.

– Não. 
Ele esperou em silêncio. Queria 

mais. As respostas monossilábicas nunca 
o convenceram.
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– Quando casei-me não tinha 
dúvidas nenhumas – fiz uma pausa e girei 
os anéis que tinha na mão esquerda. Já 
nem sabia como era a minha mão sem 
eles – casei-me apaixonada e tenho um 
relacionamento muito saudável e feliz, 
se posso arriscar.

– Estou a ver. Conheceste-o em 
Benguela? 

Acenei afirmativamente com a 
cabeça.

Fez-se silêncio outra vez. 
Agora tinha um nó na garganta. 

Pensei no Luka que a essa hora já teria 
terminado o expediente e que com os 
amigos dirigia-se para um bar qualquer 
nessa grande cidade de Luanda.

– Eu pensei que já tivesse 
superado o que aconteceu – articulou 
pousando a mão no meu joelho. – Tentei 
interiorizar que era só mais uma paixão 
da adolescência como todas as outras, 
mas…

– Por favor Kizua, não faças isso! 
Não faças isso comigo e nem contigo 
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mesmo. Seguimos rumos diferentes 
e agora precisamos ser adultos para 
assumir as escolhas que fizemos. 

– É o melhor para todos, não é? 
– Insinuou com o olhar fincado no meu.

– É sim! – Afirmei tentando passar 
a maior das certezas.

– Então assim seja.
– Está a ficar tarde – disse olhando 

para o relógio que já marcava dezoito 
e vinte – a essa hora com certeza vou 
pegar trânsito. 

– Afinal de contas tens um marido 
a tua espera em casa, não é mesmo?

Franzi a testa surpresa mostrando 
a minha indignação com a indirecta.

– Sim, tenho. E tu também tens 
alguém a tua espera – levantei-me e 
comecei a sacudir a parte de trás das 
calças que certamente estavam cheias 
de pó a julgar pelo estado da escadas.

– Pois é – concordou Kizua pondo-
se igualmente em pé.

– Voltamos a ver-nos por aqui? 
Espero que sim – tentei esboçar um 

387

Misselo  -  Um coração ambivalente

w



sorriso para terminar a conversa em 
bom tom.

– Sabes, já questionei algumas 
vezes como seria a minha vida hoje se 
não tivesse desistido de ti tão cedo – 
insistiu. – Se tivesse feito algo a mais, 
não sei o que exatamente, mas qualquer 
coisa, qualquer coisa que eu não tivesse 
feito na época.

– Kizua! – Exclamei suplicando 
com o olhar. – Não vás por aí por favor. 
Eu vou para casa! – Dei as costas e tentei 
pegar a maleta e a bolsa que até então 
estavam condenadas à parede quando 
senti a mão do Kizua agarrando a minha.

Tentei desvencilhar-me, mas ele 
puxou-me para mais perto dele. E agora 
ele tinha a mão esquerda em torno da 
minha cintura. Eu tinha o coração aos 
pulos e ele também. Inspirei e expirei 
fundo para não perder o controle e 
poder chamá-lo à razão. Ao invés disso 
embriaguei-me na essência de seu 
perfume. O mesmo de sempre, uma 

388

Marinela Paula

w



fragrância com uma nota superior 
bastante fresca, parecia menta, e no 
final um toque amadeirado com notas 
de cedro e couro. 

Tinha os lábios de um rosa claro 
ligeiramente trêmulos. As feições dele 
estavam serenas. Entrelaçou a mão 
direita na minha e com a sua esquerda 
trouxe-me para mais perto ainda. Nessa 
hora, as nossas respirações já estavam 
sincronizadas, os olhos dele nos meus, o 
nariz dele perto do meu. 

O frio na barriga tomou conta de 
mim. Então fechei os olhos, joguei-me 
da ponte e desejei com todo o meu ser 
que a água estivesse boa. Foi tudo tão 
rápido, mas ao mesmo tempo tão lento. 

– Eu sempre quis saber o que 
teria acontecido se não tivesses fugido 
de mim naquela sexta-feira à tarde – 
sussurrou Kizua na minha orelha.

Arrepiei-me dos pés à cabeça. 
Era um festival de borboletas, de fadas 
mágicas ou de estrelas cadentes no meu 
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ventre, o que isso importa? O que quer 
que seja, a minha adrenalina estava no 
pico.

– Eu também – sussurrei de volta 
apoiando o meu rosto no dele. Dessa 
vez fui eu quem o beijou.

Libertei-me do enlace do Kizua 
olhando-o nos olhos. Mantive a minha 
mão na dele. Respirei fundo e busquei 
as palavras certas. Nada pareceu-me 
certo no momento e acabei balbuciando 
uma despedida ambígua. 

– Eu preciso voltar para casa Kizua 
– soltei a mão dele.

Não obtive outra resposta senão 
um olhar decepcionado. Parti sem olhar 
para trás.

Preciso de música aleatória 
para não pensar no que acabou de 
acontecer. Não sei se rio ou se choro. 
Ao mesmo tempo que o meu coração 
vibra de energia, ele cerra-se de medo, 
de insegurança e raiva. Como foi que eu 
cheguei até aqui? Quem é essa pessoa?
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Conduzi atordoada, não ouvi uma 
palavra da música que estava a tocar. 
Não apercebi-me de nada durante o 
trajeto que foi bem mais rápido do que 
eu imaginava.

Chorei ao volante. Chorei pelo 
que aconteceu, pelo que nunca devia 
ter acontecido e pelo que eu sei que vai 
acontecer.

Enxuguei os rastros do meu 
sofrimento no rosto. Recompus-me e 
desci do carro. O Luka não chegaria tão 
cedo a julgar pelos outros afterworks 
que a agência dele já organizou. É até 
melhor assim, não quero que ele me 
encontre nesse estado.

O som das chaves pousando na 
superfície de vidro da cômoda ecoou 
por toda sala. Geralmente eu grito 
algo parecido com “cheguei amor!”, 
então nunca ouço as chaves. “Eu não 
suportaria a imensidão dessa casa 
sozinha”, ponderei.

Tomei um banho de água gelada 
apesar do frio que fazia lá fora. Não 
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tinha apetite para comer o que quer que 
fosse. Não depois do que aconteceu, não 
sozinha nessa casa. Decidi dormir mais 
cedo. Um quarto passado das vinte, eu 
estava na cama, tentando recuperar a 
temperatura ideal para o corpo depois 
do banho gelado.

Ouvi o Luka chegar em casa a 
dada altura. Não consegui perceber 
que horas eram, estava cheia de sono. 
No entanto vi a porta do quarto abrir e 
fechar-se depois graças ao feixe de luz 
amarela que vinha do corredor. Depois 
disso, mais nada.
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Sexta-feira, 19 de Junho 

de 2020 

Negativo, positivo, opostos 

atraem-se



O despertador tocou, eram exatas 
seis horas. Sem abrir os olhos 

levei a mão até a cômoda tateando e 
encontrei o botão para desligar o som 
do alarme.  Esqueci-me de desactivá-lo 
ontem à noite. Eu não tinha necessidade 
de acordar cedo hoje, afinal tirei o 
dia de folga, praguejei por ter-me 
esquecido disso, mas aproveitei que 
estava acordada para fazer o sagrado 
xixi matinal.

Sentei-me à borda da cama e 
esperei que a tontura passasse e que eu 
estivesse realmente acordada. Reparei 
que o Luka não estava na cama. “Será 
que sonhei? Pensei que tivesse visto-o 
entrar ontem à noite”. Levantei-me da 
cama, peguei no meu smartphone e 
caminhei em direção à porta em passos 
lentos, e percebi que afinal Luka tinha 
dormido no minúsculo sofá que temos 
no quarto, perto da parede, debaixo da 
janela que tem a vista para a entrada de 
casa. “Por que dormir aí? Se não queria 
dormir na nossa cama que fosse para 
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o quarto de hóspedes”. Abdiquei de 
entender isso tão cedo pela manhã.

Segui o corredor até o banheiro 
enquanto mexia no telefone. Digitei o 
código de segurança, baixei a aba de 
ferramentas e verifiquei as notificações 
como de costume. A minha mãe deixou 
vários áudios no WhatsApp, Irina ligou 
para mim às vinte e duas, e cinco 
mensagens do Kizua. “Vou ler depois, 
tenho outras coisas para tratar agora”. 

Sem expectativa alguma saí 
daquele lugar, com uma espátula de 
plástico na mão esquerda e o telefone 
na outra. Totalmente distraída com as 
notificações das redes sociais dirigi-me 
ao closet. “Terei mais privacidade para 
ler o que o Kizua escreveu”. De olhos 
fixos no ecrã, abri a porta do closet, 
caminhei até perto do espelho e sentei-
me na banqueta, olhando para a porta 
fechada.

“Ouça com atenção, espero que 
gostes”, embaixo desse curto parágrafo 
havia um link, cliquei nele e fui 
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direcionada a uma página do YouTube e 
uma música começou a tocar, um solo 
de guitarra seguido de uma voz emotiva, 
a canção me era familiar e despertou em 
mim um vulcão de emoções.

"I feel like I’m falling
Seriously falling 
Hard for you
Oh, forever’s a long time 
but far from enough time 
to spend with you 
I will always be there(…)

So fall, I'll be behind you,
I'll be there to guide you
When you've lost your way(…)"32 

Era a música da banda Oh Gravity. 
Apesar de não ser a mesma que ele e 
32.  Eu sinto que estou me apaixonando, seriamente me 
apaixonando por você
Oh, para sempre é muito tempo, mas é de longe tempo 
suficiente para passar com você, eu sempre estarei aí (…) 
Então caia, eu estarei atrás de você, estarei aí para te guiar 
quando você se perder (…)
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eu ouvimos naquela sexta-feira à tarde, 
fez-me lembrar de como tudo começou, 
ou melhor, como tudo terminou. 
Lembro-me como se fosse hoje o quão 
emocionada fiquei. Primeiro porque 
a música em si tem essa melancolia e 
emoção que deixa qualquer coração 
apaixonado derretido. 

Eu derreti naquele dia, 
infelizmente não hoje, não mais de treze 
anos depois. O único sentimento que 
tenho nesse momento é de nostalgia, 
uma ponta de arrependimento por não 
ter vivido a minha adolescência como 
eu queria, não ter-me deixado levar 
pelas emoções como qualquer pessoa 
da minha idade na época.

Voltei para o Instagram e comecei 
a ler a sequência de textos que ele 
enviou.

“Chegaste bem em casa? 
Desculpa não ter-te acompanhado até 
o estacionamento, foi covarde da minha 
parte deixar-te partir assim”.
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“Ah Kizua, sempre tão atencioso!”, 
pensei sorrindo.

“Eu sei que muita coisa deve 
estar confusa para ti nesse momento. 
Mas a conversa que tivemos ontem 
foi muito importante para mim. Deixa-
me esclarecer algumas coisas para ti. 
Entendo que sejamos adultos e que 
temos que seguir as nossas vidas com 
as decisões que tomamos, afinal é o 
melhor para todos, não é?”

Para mim também foi importante 
falar sobre tudo que aconteceu. 
Finalmente sinto-me livre, mais leve, 
solta das amarras do passado. Kizua não 
é o Arnaldo, eu não sou a Njinga e tudo 
podia ter sido diferente se eu tivesse 
entendido isso desde o começo, mais 
uma vez fui eu quem estragou tudo.

“Mas o que eu vou dizer ao meu 
coração se ele insiste que és tu? Não 
consigo parar de pensar em ti. Na verdade 
em nós desde que nos reencontramos. 
Como é que eu vou convencer a minha 
mente que agora és de outro quando a 
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minha mão encaixa tão perfeitamente 
na tua? Como é que vou conseguir 
esquecer-te agora que conheço o sabor 
dos teus lábios? Eu juro que eu gostaria 
de ser o adulto que queres que eu seja 
e que faça a coisa certa, mas aonde fica 
esse botão? Como eu faço isso?”

"Não Kizua! Por favor não dificultes 
as coisas, não faças isso comigo, não 
faças isso conosco.”

“Todo mundo diz que as paixões da 
adolescência são levianas e passageiras, 
ao mesmo tempo há casais que vivem 
felizes para sempre juntos desde a 
adolescência, é muito infantil da minha 
parte acreditar que não foste uma mera 
paixonite e que talvez sejas a tal? Eu 
sempre estarei aqui se quiseres  jogar-
te da ponte. Estarei a tua espera aqui 
embaixo, porque eu me joguei ontem 
esperando que a água estivesse boa…

Ps: independentemente da 
escolha que fizeres, por favor não fujas 
de mim, não desapareças, não me evites. 

Kizua Bessa”
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“Ninguém assina mensagem 
de Instagram!” Disse soluçando! Eu 
chorava e ria ao mesmo tempo com o 
telefone contra o peito.

Enquanto enxugava as lágrimas, 
reparei que ainda não tinha olhado para 
o veredito do objeto que trazia na outra 
mão. Estava tão ocupada chorando 
que nem percebi que tinha-o cerrado 
na minha mão esquerda. Não consigo 
acreditar nos meus olhos. 

Ouvi a porta abrir-se e o rosto do 
Luka passar pela fresta. Quando os meus 
olhos encontraram os seus, um caudal 
de lágrimas foi o que tornou-se o meu 
rosto. 

– Não quero brigar contigo, babe! 
– Pediu Luka entrando no closet e 
fechando a porta atrás si. – Não precisas 
ficar assim.

Luka chegou perto de mim e 
sentou-se no tapete. Estávamos face a 
face. Lágrimas corriam pelo meu rosto 
sem que conseguisse articular uma única 
palavra. Contei até dez e tentei acalmar-
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me enquanto ele olhava para mim. 
Esperou que eu estivesse mais calma e 
antes que eu dissesse o que fosse ele 
tomou a palavra levando a mão dele a 
minha boca. 

– Ouça, deixe-me falar até o final. 
Vais poder responder depois.

Acenei com a cabeça segurando 
o choro. Respirei fundo mais uma vez e 
ouvi-o.

– Babe, não devia ter falado 
contigo da forma que falei no outro dia.

– Tudo bem! – Balbuciei tentando 
acalmar o soluço.

– Fiquei muito magoado e 
ofendido com o que você disse. Senti-
me traído porque tive a impressão que 
você já tinha feito uma escolha, a tua 
escolha e eu fiquei de fora.

As lágrimas tinham parado de 
correr pelo meu rosto, a respiração 
já não estava ritmada pelos soluços, 
ouvindo o som da voz do Luka reparei 
que ainda estava de pijama. Tinha uma 
camisa cinzenta com os botões ainda 
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por abotoar e umas calças de estampa 
xadrez que eu odiava. “Pareces um 
velho dentro dessas calças”, dizia eu 
sempre que ele as usava. Esse é um 
daqueles assuntos que concordamos 
que discordamos e seguimos com as 
nossas vidas.

Tinha pouca luz no closet. Quando 
entrei essa manhã, acendi apenas a 
luzes pequenas em volta dos armários 
e no chão. Eu conseguia ver o Luka e 
distinguir as expressões faciais, mas não 
seria capaz de ver todos os detalhes. 

Lembrei-me da última vez que 
estivemos nesse lugar a sós, mais perto 
um do outro do que estamos agora. 
Aconteceu tanta coisa dentro dessa 
semana que tenho a impressão de ter 
passado de uma vida a outra totalmente 
diferente. Na sexta-feira passada eu era 
outra pessoa.

– No entanto – continuou o meu 
marido – eu quero pedir desculpas. 
Por várias razões, e a primeira delas 
é por ter-me fechado, por não dividir 
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as minhas dores contigo, por deixar 
que o meu ego e o meu machismo se 
sobrepusessem ao nosso casamento. Eu 
ouvi as tua reclamações e percebi que 
não falar sobre as minhas emoções não 
era um ato de amor como eu o via, eu 
não queria que te preocupasses comigo.

– Mas amor, isso...
– Por favor babe, deixa-me só 

terminar senão eu não consigo.
Aquiesci com a cabeça.
– Mas eu quero mudar! A última 

coisa que eu quero é ver-te chorar pelos 
cantos da nossa casa todos os dias, 
comer sozinho à mesa e tratar-te como 
uma estranha. Eu te amo demais para 
fazer-te sofrer assim.

Luka baixou os olhos e agora 
falava comigo olhando para o chão, 
fazia esboços com o indicador direito 
no tapete em que estava sentado. A voz 
começou a falhar-lhe.

– Eu entendo os teus motivos para 
ficar. Sinceramente eu queria muito 
apoiar-te a cem por cento, mas eu sou 
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egoísta demais para fazer isso. Eu quero 
que cresças na tua carreira e se isso 
significa ficares em Luanda esse ano 
tudo bem. É só um ano, não é mesmo? 
– A voz ficou ainda mais trêmula, fungou 
uma vez e retomou a palavra. – Eu só 
achei que essa era a nossa chance de 
tentar um novo tratamento.

Senti as lágrimas quentes 
descerem pelo meu rosto sem que eu 
fizesse algum esforço. Entre o choro e a 
pouco luz, estava quase cega. Desci do 
banco e sentei-me mais perto do Luka, 
pousei a mão direita no joelho esquerdo 
dele. 

– Amor está tudo bem, não 
precisas te preocupar com isso…

– Eu sei que estás cansada. Já 
falamos sobre isso e decidimos dar 
uma pausa. Eu sei que todos esses 
tratamentos requerem muito de ti. Eu 
sofro com eles também, mas tu mais 
ainda. Eu não queria te obrigar a nada, 
mas eu empolguei-me com a ideia e 
fui pesquisando vários médicos, várias 
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clínicas – fez uma pausa para respirar 
e levantou a cabeça. Tinha os olhos 
marejados, dava para perceber pelo 
brilho dos olhos dele. – Eu devia ter te 
consultado, eu sei, mas empolguei-me…

– Luka, meu amor, dessa vez deu 
certo! Deu certo amor, é um positivo.

– Positivo? – Perguntou atônito.
– Sim, positivo – respondi 

passando-lhe o teste de farmácia que 
tinha na mão esquerda desde tão cedo.

Foram tantas desilusões que 
acostumei-me a não esperar ansiosa 
pelo resultado. O último que fiz há três 
meses levei um dia para vê-lo. Fiz o 
teste de manhã muito cedo e deixei-o 
na gaveta do quarto de banho. Não 
tinha coragem de ver a resposta que 
eu temia, mas que tinha a certeza que 
veria: negativo. 

Acostumei-me a essa letras, a dor 
de lê-las era menor comparada com a 
de voltar a tentar. Um novo médico, um 
novo método, uma nova ideia, várias 
novidades, todas as novidades que 
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conseguimos encontrar, menos a que 
realmente queríamos ver escrita no 
maldito pedaço de plástico.

No ano que seguiu o nosso 
casamento, decidimos que queríamos 
ser pais. Foi algo que conversamos à 
medida que o nosso relacionamento foi 
amadurecendo. Casamos já pensando 
no nome que haveríamos de dar aos 
petizes33. Afinal já tínhamos mais de 
quatro anos de relacionamento. 

Fizemos vários planos, 
endividamo-nos para comprar a nossa 
casa, porque queríamos ter tudo pronto. 
Que ingenuidade a nossa! Depois desse 
primeiro ano exaustivo entre as obras da 
nossa casa, a mudança de trabalho para 
o Luka, a abertura do meu escritório em 
Luanda, acabamos não aproveitando o 
ano de mel, mas ao cabo de doze meses 
estávamos prontos. 

Estávamos prontos economicamente, 
mas totalmente despreparados física e 
emocionalmente. Estávamos exaustos 
33.  Crianças ou crias.
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desse primeiro ano, trabalhamos como 
loucos para realizar o sonho da casa 
própria. No início achamos que o estresse 
era o nosso vilão, então programamos 
férias paradisíacas, finais de semanas 
loucos, aromaterapia, tudo isso entre 
outras dicas que achamos na internet nessa 
época nós testamos. 

Depois veio a fase médica, esse 
foi o início do pesadelo. A essa altura, 
comemorávamos dois anos de casados 
e familiares e amigos começaram com 
cobranças sociais de criar uma família, 
como se nós dois já não fôssemos uma. 

Então fechei-me para o mundo. 
Decidimos, na realidade, eu pedi ao 
Luka que guardássemos essa questão 
para nós mesmos. Não envolveríamos 
familiares nem amigos. Foi aí que 
começaram as desculpas, “ainda somos 
jovens”, “queremos curtir um ao outro 
enquanto somos livres”, “estamos a 
cuidar das nossas carreiras”, “filhos para 
fazer o quê? Queremos curtir a vida”, 
várias justificativas e cada uma delas 
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lacerava o meu coração tanto quanto os 
testes negativos que vinham todos os 
meses.

Passamos a comprar vários testes 
de gravidez de uma vez, para não 
precisar voltar à farmácia tão cedo e 
sermos reconhecidos como o casal que 
só compra o teste. É mais constrangedor 
do que comprar preservativos ou 
remédio para diarreia.

Eu tinha um problema, Luka tinha 
outro e juntos tínhamos um problema 
maior ainda: as nossas chances de ter 
filhos juntos eram minúsculas. 

Até houve uma vez que 
engravidamos. Deu positivo!  Mas a 
alegria não durou muito. Duas semanas 
depois do teste, saímos do hospital, 
vazios. Eu me culpei. Me culpei por ter 
pulado de alegria, por ter comido isso ou 
aquilo naquela semana, por ter dormido 
numa determinada posição, por não ter 
um corpo capaz, por ser incapaz. 

Essa luta aproximou-nos um 
do outro, afinal ninguém mais sabia. 
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Ao mesmo tempo ela nos afastou, 
emocionalmente primeiro, depois 
fisicamente, afinal “para que alimentar o 
prazer carnal meramente egoísta quando 
esse não gera vida?”, interiorizava.

Em janeiro de 2020 decidimos 
fazer uma nova tentativa. “Com uma 
condição”, ditei quando o Luka trouxe o 
e-mail da médica que finalmente tinha 
uma vaga para nós. “Se não der certo 
vamos dar uma pausa”. 

– Está bem, babe! Vamos 
descansar.

– Dessa vez, Luka, se não der certo, 
eu quero contar para a minha mãe, eu 
quero partilhar com alguém e receber 
apoio. 

– Se você acha que vai fazer-te 
bem desabafar, está fixe babe.

Depois de meses de tratamento 
hormonal, de mudança drástica na 
dieta, de restrições de todo tipo, o 
nosso último negativo chegou há duas 
semanas. Não tive coragem de falar com 
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a minha mãe como tinha dito que faria.
Eu já não tinha lágrimas no corpo 

para chorar o que quer que fosse. Eu já 
nem sabia mais se chorava pelo filho 
que nunca teria, por mim mesma ou 
pelo Luka que sofria calado, que tinha a 
maior expectativa. Ele era a força motriz 
do nosso combate, ele conhecia os 
médicos, marcava consultas, pesquisava, 
comprava os testes… sem cobrança, ele 
fazia o que eu há muito já tinha desistido 
de fazer por nós: lutar. Então calei-me. 
Não disse nada. 

Um teste de gravidez negativo 
para um casal tentante não é coisa que 
se esconda. Estávamos a espera dele 
há meses. Quando no dia marcado eu 
não disse nada, o Luka simplesmente 
entendeu e também calou-se. Já não 
choramos mais, sabíamos o que haveria 
de acontecer daí em diante, estávamos 
preparados, então encaramos a nossa 
realidade de cabeça erguida e corações 
sanguinolentos. 
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– Como assim positivo, babe? 
– Perguntou enxugando os olhos 
com a manga da camisa e encostou 
o teste perto da luz do guarda-roupa 
inclinando-se para a direta onde tinha o 
teste na mão e viu a palavra positivo. – 
É sério isso, babe? – Questionava ainda 
incrédulo.

Eu não conseguia articular o 
que fosse, apenas chorava. Dizem que 
grávidas choram, eu não conseguia 
descrever a minha felicidade, afinal eu 
estava chorando por estar grávida!

Grávida! É uma palavra tão 
estranha. Mas eu amo como ela soa na 
voz do meu marido.

– Você está grávida, babe! – 
Afirmou lentamente acentuando cada 
sílaba enquanto me abraçava forte. – 
Ou será que devo dizer que estamos 
grávidos?

– Que horror! Não! 
– Está bem babe, você é que 

manda! Você está grávida.
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– Sim, eu estou grávida!
Repetimos essa frase inúmeras 

vezes, na penumbra do closet, agarrados 
um ao outro enquanto as nossas  
lágrimas encharcavam as roupas um do 
outro. Não sei quanto tempo ao certo 
ficamos assim, mas esperamos o ritmo 
dos nosso corações se acalmarem para 
que enfim olhássemos um para o outro.

Ainda sentado no tapete, eu tinha 
as pernas em torno da cintura dele e os 
braços a volta do pescoço. Luka passou a 
mão no meu rosto, enxugando os últimos 
rastros da choradeira que tivemos.

– Eu prefiro quando choras sem 
maquilhagem. Sobretudo sabendo que 
é um choro de grávida.  

Caí numa gargalhada 
descontrolada inclinando totalmente 
a cabeça para trás. Não sabia que uma 
palavra tão pequena podia significar 
tanto e a sensação ao ouvi-la do Luka é 
indescritível. 

– És um parvo! – Respondi ainda 
rindo como uma boba. – É tudo que tens 
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a dizer a tua esposa grávida? Que chore 
mais vezes? 

– Também posso dizer que ainda 
não tomaste banho – antes que eu 
lhe cortasse a palavra reclamando ele 
acrescentou – mas em minha defesa, és 
a melhor esposa do mundo.

– É assim que eu gosto – 
acompanhei a minha resposta de um 
beijo no meu próprio ombro – mas tu 
até ficas bonito chorando.

– Eu sou bonito de qualquer jeito, 
babe! 

– Já não tens cura!
– Cura para beleza?
– Tens de trabalhar, deixa-te de 

conversas e vai tomar um banho, seu 
porquinho.

– Eu tenho mesmo que ir trabalhar 
hoje? 

– Não precisas faltar ao trabalho 
hoje, temos tempo. 

– Eu sei, mas…
– Mas nada – interrompi – temos 

o final de semana para nós. Deixa-me 
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aproveitar o dia de folga que já vou ter 
de aturar-te por dois dias. 

– Sim, chefe – respondeu 
acrescentando a saudação militar que 
era nossa brincadeira. 

O Luka acabou indo trabalhar. Saiu 
mais tarde de casa do que o costume, 
mas foi trabalhar. 

Estive nas nuvens o dia todo. 
Cantarolava, assobiava e sorria para 
as paredes. Esperei ansiosa para que o 
Luka voltasse. Os ponteiros avançavam 
a passo de caracol. Entre um sorriso e 
outro eu tinha medo. Tinha literalmente 
um nó na barriga, por mais que quisesse, 
com o nosso histórico, eu não podia me 
empolgar demais.

Cerrei os olhos e suspirei pela 
milésima vez no dia. “Eu preciso agarrar-
me à vida” .

No final da tarde, antes que o 
Luka chegasse, escrevi para o Kizua. 
Redigi respondendo as perguntas dele, 
anunciando-lhe o que eu queria fazer 
e que apesar de não ser o melhor para 
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todos, dessa vez era o melhor para mim. 
“Prometo não fugir dessa vez. 

Misselo Kaluiji L.”
Quando o Luka chegou naquela 

noite, correu na minha direção, tirou-
me do chão e rodopiou comigo pela sala, 
senti-me como uma borboleta. Talvez 
tenha sido o medo de cairmos, ou quem 
sabe o medo de fazer algo de errado 
com o bebê, pode até ser que tenha sido 
a paixão. A verdade é que senti dezenas 
de milhares de borboletas festejarem no 
meu ventre. Era mais forte do que eu. 

Sem beijo, sem carícias, sem sexo. 
Ali plantados no meio da sala, em pé, 
eu respirava o odor dos seus braços, 
ele expirava na minha nuca e juntos 
sentimos o ritmo um do ouro. Primeiro 
o coração, depois a respiração, até 
ouvirmos o murmúrio das nossas almas. 
E isso é paixão.

Nesse momento, eu sabia que se 
pedisse, que se eu decidisse ficar em 
Luanda, Luka ficaria sem olhar para trás, 
sem hesitar um segundo que fosse. É 
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mais forte do que ele, isso é o que ele 
é. Já o vi desistir das suas ambições para 
cuidar da mãe e das irmãs quando elas 
precisavam dele. Senti-me impotente 
por não poder fazer nada por ele naquela 
época. 

Hoje eu posso e quero fazer algo 
por ele, por nós. Não faço a mínima 
ideia de como será, mas de uma coisa 
eu tenho certeza: eu quero ser a 
mulher que Sílvio Lukamba merece. A 
companheira do Lukamba que deixa a 
família ovimbundo e com destreza vai 
em busca da felicidade fora da sua zona 
de conforto.

Luka é o homem da minha vida. 
E Kizua sempre será o amor da minha 
vida.

Quando voltamos a nos encontrar 
depois da sexta-feira em que eu descobri 
a gravidez, eu voltei para casa com uma 
certeza: eu sempre vou amar o Kizua. O 
meu Kizua.

O Kizua que eu amo tem dezoito 
anos, é o rapaz mais bonito e inteligente 
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da escola. O meu Kizua ama música e 
passa a mão pelo cabelo curto rente 
ao couro quando está constrangido. 
Lembro-mo quando ele fez isso pela 
primeira vez: a Vissolela e a Kiesse 
tinham acabado de descer do transporte 
escolar, e o rapaz do sorriso charmoso 
chegou perto do meu lugar à janela e 
tentou puxar conversa. Eu já sabia que 
era amor, só pelo jeito de chegar.

É idiota pensar que o meu Kizua 
e o Kizua Bessa que encontrei na 
segunda-feira são a mesma pessoa. 
Apesar dos traços físicos que remetem 
ao meu amigo e amor, Kizua Bessa não 
é o homem por quem o meu coração 
chora de desespero quando não está 
por perto. 

Custa-me a alma fazê-lo, mas 
eu preciso deixar livre o novo Kizua, 
para que o menino, o dócil e charmoso 
amor da minha vida seja feliz em outra 
realidade.
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Epilogo'



Hoje eu frustrei-me com os 
meus sutiãs. À medida que os 

dias e semanas vão acumulando-se no 
passado, as minhas roupas também vão 
sendo descartadas. Percebi hoje quanta 
roupa desconfortável eu tenho. Algumas 
são lindíssimas, outras custaram-me 
os olhos da cara, mas nenhuma delas 
serve-me neste momento. Passei cerca 
de meia hora tentando achar como 
uma agulha no palheiro um sutiã, em 
meio à coleção de cerca de cem, que 
ainda coubesse em mim. Não estava a 
ser exigente demais, eu tinha apenas 
dois critérios: o sutiã tem que fechar, é 
o básico, ninguém pediria menos dele. 
E o segundo, que ficasse confortável, ou 
que ao menos eu conseguisse respirar 
nele. 

Desisti da caça e voltei a usar pela 
terceira vez nessa semana um top de 
uma marca desportiva. Um daqueles 
com o tecido expansivo que eu usava nos 
tempos em que ia para o ginásio. Tirei-o 
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do varal de roupa na área de serviço, 
perto da cozinha, e voltei ao closet feliz. 
“Pelo menos dentro desse ainda respiro, 
e nem preciso fechar!" 

Agora que já passamos as semanas 
mais tensas e que já tenho o que as 
pessoas suspeitam ser uma barriga, 
algumas coisas mudaram drasticamente. 
Na realidade eu mudei demais! E não 
atribuo todo o mérito à gravidez, as 
experiências do mês anterior fizeram de 
mim uma pessoa diferente.

Enquanto olhava pela centésima 
vez para a barriga de grávida que mais 
ninguém para além do Luka e eu víamos, 
deparei-me com o arsenal de sapatos 
de salto alto que tinha. Ora aí está mais 
uma coisa que mudou. 

Só quem usa saltos sabe o quanto 
isso afeta de forma positiva a autoestima. 
Eu posso estar com o semblante triste, 
mas caminhar num par de saltos na 
cor que eu gosto muda drasticamente 
o meu andar, a minha atitude. Sei lá, o 
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nariz fica mais empinado, o meu gingar 
acentua-se, tenho um ar de senhora e 
dona do mundo. Eu gosto! Mas a troco 
de quê? Dei por mim questionando. 
Quem tem o costume de usar esse tipo 
de sapato sabe quão doloridos ficam os 
pés depois, sem contar com as bolhas 
d’água quando o material do calçado 
é extremamente desconfortável, a dor 
nos joelhos e na coluna, a luta para 
sentar de forma confortável quando a 
mesa do escritório é demasiado baixa… 
enfim, esse é o pequeno preço que pelo 
menos eu pago pela beleza.

Por que será que não conseguimos 
assumir que a felicidade está mesmo 
em calçar um par de sapatos rasos, ter a 
garantia cem por cento de equilíbrio, um 
selo de conforto para lá do que o par de 
saltos oferece e uma coluna eternamente 
grata pelo sacrifício? Eu não sou uma 
pregadora do salto confortável e do “eu 
consigo correr alguns metros com eles”, 
eu advogo a beleza, o poder de elevar 
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a autoestima que eles dão em troca de 
um preço alto.

Ontem, enquanto tomava banho 
tive essa epifania. Eu amo o banheiro da 
nossa casa, mais de metade das minhas 
ideias e revelações vêm no banho, adoro! 
A escolha entre um par de tênis e um 
par de saltos é tão complicada quanto a 
escolha entre o amor e a paixão. 

Eu quero borboletas voando no 
meu estômago todos os dias, acordar 
com o chilrear dos pássaros todas a 
manhãs, deitar-me na cama com um 
olhar distante e apaixonado pelo meu 
amado. Quero isso tanto quanto eu 
quero gingar confiante num par de 
saltos, dar um ar de dona de mim 
mesma, olhar as pessoas a minha volta 
de uma perspectiva diferente. 

O que a paixão e o salto têm em 
comum é a temporalidade. Se escarpins 
fossem assim tão bons todo mundo 
teria um par no lugar dos chinelos que 
usa em casa, no banho ou na praia. Se 
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a paixão fosse tudo, não teríamos casais 
genuinamente felizes festejando bodas 
de ouro.

– Bom dia, babe! – Saudou o  
homem que estava na porta do closet, 
dentro de seu velho e bom pijama de 
estampa xadrez.

– Bom dia, amor! – Respondi 
sorrindo e passando a mão por cima 
do meu ventre ainda despido. – Nem te 
atrevas – acrescentei quando o Luka deu 
um passo caminhando na minha direção 
– vai lá tomar um banho primeiro! 

– Por que se não o quê? – Replicou 
avançando na minha direção com 
petulância. – Vais fazer o quê?

– Não me subestimes – respondi 
apontando para a barriga – eu tenho 
uma arma letal.

– Chantagista, isso sim! – Concluiu 
cerrando-me no seu abraço matinal 
que tornou-se um hábito desde que 
descobrimos o positivo.

– Eu te amo muito Luka, mas vai 
tomar banho por favor, amor! 
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Caímos os dois na gargalhada. 
Com certeza não sou detentora da 

verdade absoluta. Mas no meu mundo, 
a felicidade é sentar nesse banco na 
frente do espelho, colocar um par de 
meias e calçar esse par de tênis de cano 
alto. O prazer é para mim caminhar, 
sem gingado talvez, mas com os pés 
bem assentes em terra firme e basear 
a minha autoestima no que realmente 
sou e não num artifício momentâneo.

A felicidade é para mim respirar 
fundo no abraço do Luka, sem borboletas 
no estômago talvez, mas saber que 
posso ser eu, que estou segura, que 
somos cúmplices nos crimes da vida, 
essa é a minha satisfação. A felicidade é 
hoje para mim ver o meu corpo expandir-
se por uma causa, uma vida. Não que a 
barriga de pizza não seja boa também, 
mas a felicidade é ainda maior quando 
é de pizza e de uma vida que chamarei 
de filho.
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Sorri para mim mesma no espelho. 
Fiquei até arrepiada! 

“Hormônios, hormônios. Os 
sagrados hormônios!” Estou tão 
introspectiva, cheia de epifanias…

Algumas escolhas precisam ser 
feitas nesse momento. Algumas mais 
radicais que as outras. 

A começar pelos sutiãs. Não 
aguento mais esse calvário. Eu acho 
que depois dessa gravidez vou me 
tornar uma dessas pregadores do não 
sutiã. Mas vou aguardar as cenas dos 
próximos capítulos nos seis meses que 
ainda tenho pela frente.

Felicidade é uma medida 
individual. E eu quero ser feliz na minha 
zona de conforto. Se isso significa usar 
mais sapatos rasos, eu assumirei, se isso 
significa escolher o amor Luka ao invés 
da paixão pelo Kizua, aceito de cabeça 
erguida as consequências da minhas 
decisões. 
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A vida deu-me uma oportunidade 
para me jogar da ponte uma vez. Eu 
aceitei o desafio e, apesar de ter os 
olhos fechados, eu pulei de mãos dadas 
com Luka. Tivemos e ainda teremos de 
lutar contra a correnteza das águas, mas 
essa trajetória é bem melhor com ele do 
que sem.
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