
A ÚLTIMA VALSA 
 
 

 A noite era uma criança, embalada pelas luzes brilhantes que incidiam 
sobre copos e corpos borbulhantes. A música alta, o baile de gala e 
formandos sorridentes denunciavam o êxtase que estava no ar. Despedidas 
calorosas, promessas que nunca se cumpririam, beijos entre lágrimas e o 
desejo de que aquele momento se tornasse eterno, se misturavam entre as 
luzes e a música, numa apoteose dos sentidos.  
 
 Em outro local, bem longe dali, numa daquelas favelas com nome 
esdrúxulo, num pequeno barracão de madeira, Maria se revirava em sua 
cama de solteiro! Apesar de seus 65 anos, a vida e a fisionomia não lhe 
permitiram ter alguém com quem dividir sua miséria e a solidão era um 
fantasma que sempre visitava suas noites. 
 
 Ela se levantou calmamente e ligou o radinho de pilhas que ficava 
pendurado sobre a janela, um dos poucos luxos que poderia ter! Apesar da 
pobreza, a sensibilidade sempre foi uma companheira e ela dormiu, 
embalada pela música suave. 
 
 Com o rigor das horas, o baile tornou-se monótono e cansativo! As 
pessoas já não tinham o mesmo brilho no olhar e a música tornou-se um 
tormento. Ao perceberem que o conto de fadas havia acabado e que a dura 
realidade seria o próximo par, as pessoas começaram a sair, até que o local 
se tornou um monumento à desordem e ao lixo. 
 
 Ainda na madrugada, Maria chegou ao baile com suas vassouras, 
rodos e panos. Era nesse momento que ela iniciava sua valsa! 
Cuidadosamente, ela ligou seu radinho, colocando-o sobre uma das mesas e 
embalada pela melodia, começou seu serviço. Enquanto varria a pista de 
dança, ela ousou sonhar que estava dançando com seu príncipe imaginário, 
apesar da vassoura não dançar muito bem! 
 
 A idéia de ter um dia estudado e participado de um baile de formatura 
tomou forma e Maria conseguia ver seus colegas e professores imaginários 
sorrindo e dando-lhe os parabéns por ter sido o destaque acadêmico de seu 
curso. 
 
 Ela parou por um momento, pegou uma taça vazia, com marcas de 
batom e  brindou com seu príncipe encantado. 
 
 A próxima canção foi à última valsa, pois Maria, suavemente, 
embalada por seu momento de triunfo, deixou-se abraçar pelos braços de 
Deus, dançando até as nuvens, onde foi recebida como convidada de honra 
e teve a certeza que o baile nunca mais iria acabar. 
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