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ANTES DO FIM* 

Érica Bombardi 

 

Seus olhos estavam fixos na lâmina. Baixos, seus olhos estavam fixos na espada que 

repousava em seu pescoço. A lâmina era afiada, mas não machucava sua pele. O 

guerreiro que a empunhava era bem treinado e não deixaria que isso acontecesse até 

receber o sinal a ser dado ao nascer do dia.  

Não temia nem odiava o guerreiro à sua frente. Sua atenção era para a lâmina e o que 

nela se refletia. Olhos se encontravam na estreita superfície de metal, envoltos pelo céu 

escuro da noite sem estrelas. Escuro como os cabelos de Lim. Ele podia sentir seu 

perfume. Flor de laranjeira. Não havia vergonha em amá-la. Seu pai discordaria. Mas 

ele não estava ali. Morrera há muito em campos de arroz que nunca foram dele. Ele 

também não estava lá para o pai. A primeira oportunidade foi suficiente para seguir sem 

se voltar para trás. Seu pai não acreditaria no que ele conseguiu. O olhar o acusava em 

silêncio no metal. O que fora não era, o que fizera não era importante, campos de arroz 

eram devastados, inundados pela lembrança de Lim.  

Lim não choraria por ele. Seria ela a primeira da multidão que chegaria em breve para o 

fim anunciado. Ele sabia mesmo sem vê-la que estava no balcão da sacada de seu 

quarto. Imaginava o vento dedilhando seus longos cabelos. Sentia-se amparado por sua 

presença, como se ela pudesse fazer-lhe companhia. Sentia-se envergonhado, como se 

vê-lo morrer fosse macular as águas nas quais nadaram. Não havia vergonha em morrer 

pelo fio de uma espada. Seu pai discordaria. 

O guerreiro que a empunhava espirrou. Era humano afinal. Mais uma chance. O homem 

não reagiria a tempo de se defender de seus golpes. A modéstia não o impedia de 

admitir sua perícia aperfeiçoada pela experiência. Até encontrar Lim. Não. Seria 

alcançado antes de chegar aos muros. A vantagem da juventude. 
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Difícil mas não impossível. A lâmina estava a poucos milímetros de seu pescoço. Ele 

poderia se jogar para trás, agachar e acertar o guerreiro nos tornozelos. Iria desarmá-lo e 

matá-lo com sua própria espada. A lâmina refletia olhos negros. Cabelos de Lim. 

Sorriso dela naquela tarde. Linda como brisa. Nunca a via sorrir. Mas algo especial 

aconteceu naquela tarde. Ela olhou para ele, finalmente, e ele não abaixou seus olhos 

como o usual. Não saberia dizer quanto ficaram assim suspensos. Até que ela sorriu. E 

ele também. Tão leve. Sorrir. Ela tinha o aroma de flores e sua pele era da exata textura 

que ele tinha tantas vezes imaginado. Não a merecia. Por isso ela nunca fora dele. 

Estavam certos ao separá-los. Palavras ecoavam em sua cabeça sem repouso em seu 

coração. A vida inteira cabia naquela tarde. Era o sol no rosto dela, a grama por baixo 

de seus pés nus, as águas que a enlaçavam. 

Lim. Nunca deixaria de correr para ela. Mataria o homem à sua frente. Voltar a 

encontrá-la era o hino retumbando em suas veias. Ela estava ali. Olhando para ele. Seu 

doce aroma. O fio que os ligava era maior que um continente, invisível como o tempo, 

resistente como esperança. E ela o vigiava da névoa que antecede a alvorada. Se ele 

tentasse fugir, se golpeasse seu opositor, se o sangue dele escorresse por entre seus 

dedos, encarnando o branco por sob suas unhas, ela não desviaria os olhos. Nem por um 

segundo.  

O guerreiro voltou a espirrar. A noite estava perto do fim. Doente. Fraco. Ele venceria. 

Trás, agachar, golpear. Trás, agachar, golpear. Ela ainda estaria vigiando. Laranjeira. 

Não. Ele retornaria a ela. Ela sabia. E ela o vigiava. Ele sabia. Estavam certos ao separá-

los. Palavras crescem raízes quando se aninham por dentro. A canção reboava alheia à 

calma superfície de águas em que ela flutuava. No metal se refletia luz púrpura com 

soslaios de laranja. Não fechou seus olhos. Seus olhos estavam fixos na lâmina. 
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