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CENA DE BOLERO ET PIROUETTE
Por que te amo? (brás bas), porque te amo (demi plié). Não há outra razão a não ser a de te amar (en face).
Por amar-te e assim eu te amo. Te amo porque ninguém haveria de amar-te como eu (atittude derriére).
Por que te amo? (allongé). Simplesmente por não haver motivo para não te amar (en avant). O tempo
encarregou-se de traçar rugas em nossas faces (battement glissé), flacidez em nossas coxas (battement
frappé) e frigidez nos calores ocasionais do ocaso (reverence). Também se incumbiu de nos trazer tudo o
que a vida nos reservou (pas): angústia, medo (elancé), receio, mesquinhez (gran jeté); e te amo na falta da
lucidez (balancé), no ciúme dos crimes e na paixão ensandecida dos santos (tours en l’air). Ah! Então te
amo (battement). Amo com a razão dos elefantes (glissade dessous) de jamais esquecer e com a memória dos
ratos de pôr tudo a perder (pas de chat). Te amo na falta de ter de procurar-te nos cantos deste e daquele
lugar (flic-flac), onde sempre estiveste mesmo não estando (entrechat), guardando segredos de tudo ser
um pouquinho de ti em paraíso (sissone). Então te amo. Por que te amo? (ronds de jambe), porque te amo
(cambré). Não há outra razão a não ser a de te amar (assemblé) e te amo. Te amo porque ninguém haveria
de amar-te como eu. Como em uma ladainha (deboulés): repetido, calmo, repetido, réptil antigo deslizando na árvore do pecado (glissade en avant) e em poder dizer-te (temps de flèche): se o preço pago para
tê-la é padecer no inferno (changements), então me condene, ó Senhor Deus dos Martírios! (saut d’ange
en arabesque) por amá-la mais do que Te amo (en terre).

(pour Solange)
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