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Meireles  

 Valquíria Lima 

Maria Cecília olhava para os coturnos pretos, o "couro" falso esfarelava 

como plástico velho e mole. Aguardava para ser atendida no banco, a fila imensa 

chegava quase na esquina. A garota estava mais ou menos no meio da 

organização caótica de pessoas irritadas com questões burocráticas. Cansada, 

já tinha se sentado no degrau de uma loja que havia falido recentemente. Tudo 

na cidade durava pouco, abria e fechava como flores que só vivem uma 

temporada.   

Maria não tinha muita presa, não tinha nada melhor para fazer depois que 

resolvesse o problema do cartão de crédito, não tinha o que fazer nem naquele 

momento, nem depois, nem na vida.  

Começou a observar o redor, atenta a algo que captasse sua atenção e 

afastasse a morosidade do dia fresco e nublado. Reparou nas pessoas indo para 

lugares inúteis, vivendo rotinas vazias. Nada digno de interesse. Foi quando 

ergueu os olhos e notou o antigo cinema Meireles, que também havia sido hotel.   

O arranha-céu fincava raízes no coração de asfalto da cidade. O prédio 

de nove andares estava localizado no Centro, na principal avenida do município. 

No século XXI, não podia mais ser considerado um verdadeiro arranha-céu, pois 

estava longe demais das nuvens. Porém, na década de 40, quando começou a 

ser construído, Meireles representou um sol irradiante, um marco civilizatório. A 

cidade da eterna política de currais sendo transformada em Metrópole.  

Meireles era a prova viva de que a civilização tinha falhado. Atrás de 

Maria, duas mulheres começavam a discutir na fila, uma delas deixou uma 

criança sozinha marcando lugar por cerca de 15 minutos. A outra mulher 

chamava aquela mãe de desnaturada. "Crianças não marcam lugar!".  

Maria se sentiu sufocada e rapidamente tentou voltar a atenção para 

Meireles. Se perguntou como faria para entrar nele. Conhecer o local, que havia 

fechado quando ela ainda era uma criancinha, era seu sonho. Na verdade, um 
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sonho que acabara de criar. Todos os dias criava pequenos sonhos para lhe dar 

propósito.   

O prédio tinha uma fachada esquisita, o que o tornava fascinante. As 

formas geométricas lhe traziam um ar de modernidade morta. Uma 

extravagância simples e contraditória. Construído levemente na diagonal e com 

aspecto retangular, ele também tinha uma parte saltada para frente em forma 

circular.  Os letreiros com o nome do cinema ficavam um fixado no prédio e, o 

outro, apoiado na lateral, ambos seguiam um estilo art déco.  

Maria analisou minuciosamente o térreo; pintado de preto e com tábuas 

de madeira na entrada, parecia totalmente inacessível, lacrado. O restante do 

prédio era bege passado, ou coral desbotado, dependia da ótica do observador. 

Para Maria era apenas sujo. Captou o terceiro e quarto andar com seus olhos 

saltados.  Esses níveis tinham sacadas grandes e cumpridas, mas altas demais 

para se escalar.    

Foi quando o final da parede do térreo lhe chamou atenção, no lado direito 

estava uma parede tímida que possuía um trio de janelas pequenas e quase 

altas, desprotegidas e sem tábuas. Uma delas estava quebrada.   

Para alguém miúda e pequena, era um espaço considerável, não seria 

difícil entrar. O barulho da fila voltou a despertar Maria, percebeu que estava tão 

fixada em Meireles que esqueceu de andar. Levantou da calçada, caminhou e 

mandou uma mensagem para a namorada.  

- Já sei o que iremos fazer amanhã à noite!  

Ato II  

Júlia não conseguia olhar para Meireles da mesma forma que Maria. Seus olhos 

miúdos e afoitos só conseguiam vigiar a rua, mesmo não tendo ninguém ali além 

das duas. O centro da cidade falecia depois das 18h e depois das 22h até os 

carros desistiam do lugar, às 3h da madrugada até as almas penadas já gozavam 

do seu merecido repouso. Era um conglomerado de prédios velhos, que 

precisavam urgentemente de uma revitalização e de pessoas. Fora do horário 

comercial das lojas, nada ali tinha vida.   
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Colocou as sacolas plásticas no chão. Depois de Maria insistir na ideia de 

invadir o velho cinema, Júlia aceitou, talvez fosse a chance de se aproximarem 

emocionalmente de novo. Para isso, tinha comprado um vinho de R$6 e colocado 

em duas sacolas plásticas para que não rasgasse. Também pegou escondida 

duas taças do armário da mãe. Talvez pudessem ver as estrelas sentadas na 

sacada do quarto andar. Romântico. Recomeço.  

Contudo, Júlia foi a primeira, pois queria se certificar de que era seguro 

Maria entrar. Contudo, ao se esgueirar pela janelinha, cortou a mão em um caco 

de vidro. Maria respirou fundo, sabia que a namorada era dramática.   

- Me deixa ver!  

Júlia choramingou e abriu a mão. O corte ia da base do dedão até o início 

do pulso, não era profundo, mas sangrava.   

- Acho que vai precisar dar ponto! –reclamou.  

- Não exagera, tira a sua camisa jeans e amarra!   

Maria deu as costas para Júlia e foi atrás de seu sonho: conhecer 

Meireles. Pegou o celular no bolso e acendeu a lanterna. O lugar onde estavam 

parecia uma antiga bilheteria, contudo, estava tomado por entulhos.   

Caminhou até a porta perto das grades da bilheteria e a empurrou com 

força, a madeira havia inchado, como se tivesse recebido chuva por muito tempo, 

provavelmente tinha alguma infiltração ali perto. Passou para o outro cômodo, 

que era o hall de entrada. Júlia, ao notar que seria deixada para trás, seguiu a 

namorada.   

Maria olhou para o espaço e não encontrou nada, não havia filmes em 

cartaz, claro, mas também não existia nenhum outro tipo de coisa que indicasse 

que aquilo um dia foi a entrada de um cinema. Porém, um par de portas dupla, 

que estava do outro lado do hall, lhe chamou atenção.  

- Acho que o antigo salão de festas de quando era hotel fica ali!  

Maria respirou fundo. Naquele momento, iria ser transportada para uma época 

onde talvez a existência valesse a pena. Enxergou em preto e branco, quase 
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podia sentir o acordeão do outro lado sendo tocado e embalando casais. Teria 

seu deslumbre dos antigos bailes de réveillon, vestidos na altura das canelas e 

champanhe borbulhante.   

Abriu as portas e apontou a lanterna. O coração de Maria caiu para o 

estômago. Não havia nada: nem mesas dispostas pelo salão, nem um lustre 

gigantesco no teto. Na verdade, mal havia chão, o mármore estava repleto de 

buracos, como se as pedras tivessem sido saqueadas. A única coisa que ainda 

poderia proporcionar glamour ao local era a imensa escada do fundo.  

- Não tem nada! – gritou, furiosa.   

- Ah, mas nem era pra ter – comentou Júlia dando uma leve risada.  

- Venha, vamos subir as escadas, alguma delas deve levar pra a sacada, ainda 

estou com o vinho!   

Maria revirou os olhos, gostaria de apertar a boca da garota com as duas 

mãos. Como não poderia cometer essa agressão, repensou, talvez subir as 

escadas fosse uma boa. Júlia, sendo a Júlia, provavelmente iria tropeçar em 

algum entulho e ia desistir da história do vinho.   

No fundo, Maria já havia desistido daquilo, seu sonho se esfarelava a cada 

passo que dava, Meireles, assim como Júlia, não lhe interessava mais. Gostaria 

de ir embora, mas sair assim seria como aceitar a perda, reconhecer que havia 

colocado ambas em uma furada.   

Ao lado, Júlia relembrava todos os bons momentos que elas tiveram 

juntas. Mas era um discurso unilateral, só ela estava interessada. A larga 

escadaria só levava até o segundo andar, depois disso elas seguiram até a 

lateral do prédio e encontraram outra escada, em espiral e feita de metal. A base 

estava cheia de barras enferrujadas, como se tivessem tirado partes dela e 

guardado ali. Um aviso de que não era seguro subir. Contornaram as barras que 

estavam jogadas no chão e subiram. Levaram intermináveis minutos para 

alcançar o andar que almejavam, pois era necessário checar cada passo, já que 

em alguns pontos da estrutura o metal já havia sido corroído pelo tempo.   

- Acho que é esse o andar que tem a sacada! – comemorou.  
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Júlia se aproximou da balaustrada de metal e colocou a cabeça para fora, 

queria ver indícios de que a sacada estava por ali.   

Maria viu o ferro do corrimão se mexer, não pensou que fosse ceder e 

quando cogitou puxar Júlia pelo braço e afastá-la da beirada, o estralo do metal 

lhe avisou que era tarde. A garota de apenas 16 anos despencou por três 

andares e não caiu no chão, caiu nos entulhos enferrujados.   

O desespero de Maria durou poucos segundos, pois, assim que se 

aproximou do local da queda, enxergou o corpo. Foi tomada pelo vazio. O 

amontoado não era mais Júlia, era algo completamente inumano e 

ensanguentado.   

Neste momento, Maria Cecília teve dimensão de tudo que havia 

acontecido. Os outros iriam responsabilizá-la, mesmo a culpa não sendo dela. 

Foi quando o propósito de vida finalmente surgiu, seu mais novo sonho agora 

era sair dali sem que ninguém a visse, fingir que passou a noite em casa. “Foi 

suicídio”, seria essa a conclusão da polícia quando encontrassem o corpo. Se 

encontrassem. A garota do coturno esfarelado nunca teria pisado no Meireles.   

  


