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O tempo não vivido  

Diandra Tomaz  

  

  Aos poucos, Marília navegava com tranquilidade pela pequena multidão na feira 

do parque, localizado próximo ao centro da cidade em que morava. Apesar da fé e do 

amor que tinha pelas pessoas, nunca se acostumou facilmente com aglomerações. 

Um corredor de cimento separava o verde do concreto, abrindo espaço para 

passagem e abrigando os pequenos comércios itinerantes. Os olhos de Marília 

dançavam pelas barracas, alternando entre seus itens, em um movimento estratégico 

e cômodo de fuga do tédio. A mente ia, fugaz, ao encontro de pensamentos 

inconstantes e íntimos que a enchiam de preocupação momentânea.  Com os mais 

belos e chamativos vasos, uma barraca captou a atenção de Marília. Aproximando-

se, viu um vaso de cerâmica azul marinho, convidando as mãos de mulher a tocá-lo. 

Antes que pudesse satisfazer a angústia do toque, um corpo tampou-lhe a visão do 

objeto querido. Uma fita desgastada e vermelha marcava o pulso negro do homem 

parado na frente dela. O acessório brilhava sob a luz das duas da tarde e contrastava 

com a marca de nascença em formato semelhante a uma estrela na mesma região do 

braço. Assim que os olhos terminaram de navegar na presença física, Marília 

imediatamente foi tomada por um reconhecimento rápido e nostálgico. Os elementos 

não enganavam. Lembrava-se tão bem daquela pessoa que as entranhas se 

retorciam, a pele queimava. Não podia ver o rosto dele, as feições de agora, nem os 

olhos que antes a causavam desassossego. A mente de Marília, irremediável e 

incontrolável como era, viajou para épocas em que até mesmo o inconsciente buscara 

esquecer.  

  Ela era enérgica e alegre naquele tempo. Sentia-se tão plural e infinita que, 

muitas vezes, a grandeza ultrapassava os próprios limites e invadia o espaço cada 

vez mais ínfimo das outras pessoas. Era ventania, força irrecusável. Com uma 

sensibilidade inexplicável, era uma exploradora nata de sentimentos. Nascera sob 

uma natureza extremamente sensível. Buscava, como quem busca uma resposta com 

urgência, as relações humanas. Era sedenta pela humanidade que a cercava e 

apaixonada pela verdade humana. Com toda pureza humana e curiosidade, conhecia 

todos os tipos de pessoas. Eram todos universos particulares, únicos e complexos. 
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Marília acreditava que tinha o dever de desvendá-los. Então, nutria relacionamentos 

com todo tipo de gente.   

  Foi assim que, brevemente, conheceu Heitor. Breve como um leve levantar de 

pálpebras, tocado pela singela mão da intensidade. Ele, que era de um fogo ardente, 

de um vermelho vivo, e ela, que era de uma calmaria ensurdecedora, de um azul 

ameno. Ele, conhecedor de verdades e dono de um leque de conhecimento autêntico. 

Ela, chefe de um corpo e de uma alma profunda e genuinamente sensíveis, suscetível 

à maior das felicidades e à maior das tristezas. Viveram, em suas entrelaçadas 

realidades, os mais fulminantes dos momentos, as maiores doçuras que um ser 

humano pode experimentar. Duraram como estações duram. O sentimento era de uma 

natureza bela, que poucas vezes beirava a superficialidade, fruto do desejo insaciável 

pelo que era harmônico aos olhos. Mas um grande amor é sempre uma tragédia, e o 

destino presenteou Marília e Heitor com a ruptura.   

- Não é capaz de perceber? – ele gritava, pelo menos em suas lembranças, 

com todo o inverno que perfurava seu fogo. E chorava, chorava como a criatura 

misteriosa que sempre fora, as lágrimas banhando o rosto masculino transtornado. – 

É a mais tola das criaturas!   

  As palavras de Heitor podiam ser como uma lâmina afiada. Os olhos dela, tão 

secos que a qualquer momento pediriam por água, indignavam-se com as verdades 

que, secretamente, existiam no seu inconsciente imaturo.   

- Ingênua como é, como espera que eu a tolere? Tem medo até de si mesma!  

Marília não conseguia falar, não conseguia mencionar que eram ar e água, que 

eram dois elementos diferentes que se juntaram, que agora se definiam, que agora 

estavam juntos. Era fraca demais pra isso, fraca demais pra ele. Sempre sentiu sua 

própria inferioridade, seu desejo por apenas conhecê-lo, absorvê-lo. Mas não podia 

evitar: apaixonava-se mais a cada dia, delirava com o que Heitor podia oferecer. Ele, 

que carregava a verdade a qual ela tanto almejava. E essa era a raiz dos sentimentos 

de Marília: apenas buscava a verdade. Ela, que nasceu sob a natureza da 

sensibilidade. Bastava nascer pra se ter um fado, dizia. Portanto, a diferença entre os 

dois jamais deixaria de doer em Marília. Aqueles olhos de calma e aquele azul ameno 

escondiam uma fúria resoluta; ela era uma viciada – viver pode ser um vício. Mas 

quando o eu mais profundo de Marília fosse retirado do buraco escuro, ela seria capaz 



3 

 

de se pronunciar, de responder as verdades de Heitor com palavras plausíveis? Não. 

Era covarde. Carregava em si dores incontestáveis, irredutíveis. Tinha medos que a 

baseavam, enraizados. Sua força não passava daí. E aí era seu abismo, aí era sua 

queda.   

  Caiu no abismo e o carregou consigo, feroz, perdida, cansada. Dentro da 

cabeça dele, existiam mil e um mistérios que ela nunca, jamais descobriria. Será que 

assim era melhor? Na sua loucura pessoal, imaginava-o rancoroso, frio, vingativo. Ou 

será que era apenas um reflexo de como a própria Marília se sentia?   

  Depois dele, tornou-se mais temerosa. Depois dele, sentia-se pequena em seu 

íntimo, muito mais do que antes. Depois dele, a confusão era uma melhor amiga e a 

paz que nunca vinha, um inimigo. Sua personalidade parecia um incômodo, um 

elemento falso dentro dela. Já não sabia no que tinha se tornado.  

  O que restou foi a certeza de que sempre o amaria, a dúvida de que um dia 

teria a audácia de ser feliz e o ato de estar cada dia mais ciente de que era tola, 

ingênua, aquela que tinha medo até de si mesma – exatamente como ele pronunciara 

um dia.   

- Quanto custa o vaso, senhor? – era a voz de Heitor, no presente, trazendo 

Marília de volta para a realidade. Agora, tinha em mãos o vaso azul marinho, tateando, 

buscando o formato do objeto. A voz não era como a de tempos atrás, questionadora, 

acusadora, ansiosa. Sete anos foram tão renovadores a ponto de torná-lo um novo 

homem?   

  Uma luta interna teve início dentro dela. Queria conhecê-lo, o eu atual, o 

aparente homem modificado pelo tempo, olhando e tateando insistentemente o vaso 

naquela barraca de feira, às duas da tarde de uma terça-feira ensolarada e sem fim.  

E o dono da barraca, um velho de feições simpáticas, sorriu a ela um pedido de 

desculpas, como se tivesse notado o interesse rápido de Marília pelo mesmo vaso 

azul. Ao homem, então, respondeu:  

- O preço é noventa, meu caro, mas para a bela moça ao seu lado, faço por 

setenta e cinco!   

- Temos outra interessada? – Heitor sorriu, um sorriso tão diferente, um 

daqueles que ela nunca tivera o privilégio de vislumbrar, tão característico desse novo 
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homem (ou daquele antigo homem que respirava tantos mistérios como esse exato 

sorriso amarelo).   

  Demorou até que ele fizesse precisamente o que ela mais queria e temia: virou-

se, como se para conhecer a mulher que até agora não falara uma palavra. Heitor 

olhou Marília com olhos firmes, mas ainda assim perdidos, meio desfocados. Para ela, 

que recebia tal atenção, foi como um tiro de reconhecimento, como se lesse não 

somente os próprios olhos de mulher, mas toda sua alma. Um arrepio correu por todo 

o corpo em uma velocidade absurda. Não havia como escapar de Heitor, sentia. Ele 

parecia tateá-la insistentemente, mesmo a meros vinte centímetros de distância, 

exatamente como fizera com o vaso. Mais um segundo e Marília enlouqueceria ali 

mesmo. Sem mais delongas, ela fugiu do olhar masculino, o rosto pegando fogo de 

vergonha. Acreditava ter sido, finalmente, notada.  

- Você pode tê-lo, se quiser – Heitor ofereceu sorrindo, como um poema 

ambulante. Não parecia ter notado o desviar de olhos dela. Gentileza fria era o forte 

dele, mas a bondade lhe escapava, ainda que agora seu tom fosse outro, mais doce 

até, sugerindo outro tipo de virtude.  

  Com o coração palpitando, deu-se conta de que ele não a reconheceu. Como 

era possível? Continuava a mesma desde a ruptura. Até mesmo o jeito de ficar 

boquiaberta, constrangida. Teve vontade de correr - das memórias nostálgicas, da 

exposição desnecessária, do temor, do esquecimento que marcava o rosto dele. Um 

esquecimento acumulado que a corroía só de ver.   

  Sem jeito, perdida, ainda tomada pela surpresa da realização, os lábios de 

Marília murmuraram uma desculpa qualquer e suas pernas a carregaram para longe 

dali. Seguiu em frente pelo parque, distante das barracas, da feira e de sete anos 

atrás. A dor era posse do instante.   

  Naquela mesma barraca, longe de onde a mulher já estava, aquele mesmo 

novo homem sorria devagar para o mesmo velho simpático, indagando-o sobre a cor 

do vaso. A cegueira de Heitor o impedia de reconhecê-la.  

  Quem sabe se Marília ficasse por mais um instante, se engolisse o medo e a 

vergonha, teria percebido que ele nunca mais a reconheceria com olhos e que sua 

aflição agora era outra.     
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  A ignorância era a mãe de todas as desgraças. Melhor deixar em fuga um 

poema solto.   


