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Quando a maioria das pessoas pensa na morte, no tipo de 
morte associada à velhice, imagina um gradual declínio du-
rante o qual será possível refletir sobre a vida, fazer emendas, 
talvez concluir leituras ou fazer uma viagem sempre adiada.

Mas a morte tem sua própria agenda e, frequentemente, 
nela há pouco ou nenhum tempo para gestos conclusivos.  
O modo plácido é apenas um dos jeitos de morrer. Na morte 
por câncer, por vezes, os dias são só de dores insuportáveis, 
um constante mal-estar que impede o turismo e a leitura, 
e mesmo conversar ou ver televisão. Na pior de suas várias 
maneiras, segundo Renata, a morte significa o embotamento 
completo do raciocínio como decorrência do ocaso cerebral 
que há algumas décadas chamariam meramente senilidade, 
mas que hoje é referida pelas expressões mais técnicas, mas 
não menos vagas, de esclerose múltipla, mal de Alzheimer ou, 
no caso de sua mãe, demência vascular.
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A morte em vida da mãe de Renata não lhe invadia o 
pensamento sob qualquer pretexto. Mas nas últimas horas de 
um fim de semana como aquele era natural que muita coisa 
fosse colocada em perspectiva.

Examinando as revistas no fundo da livraria, ela pensava na 
viagem à Turquia, tão importante para o pai, abortada depois 
do que aconteceu com a mãe. Antes da visita do dia anterior, 
revoltava-a concluir que não seria possível fazer ela mesma a 
viagem com o pai enquanto sua mãe ainda vivesse. Essa im-
possibilidade a conduzia a uma queixa ainda mais escura, rela-
cionada ao excelente estado de saúde de sua mãe e aos infinitos 
anos de vida que ainda lhe restavam, a perfeição de seu estado 
geral quando posta de lado a condição mental que a transfor-
mou em um bebê sem futuro.

Agora, depois de ter flagrado o que achava que tinha fla-
grado, a própria imagem associada do calvário melancólico 
do pai — a ideia do marido se arrastando na lenta agonia de 
cuidar da esposa inválida — estava desfeita, e bem assim a 
fantasia de uma viagem idílica de pai e filha.

A todo momento, adultos que podiam ir ao banheiro 
sozinhos faziam check in no aeroporto do Recife, espe-
ravam excitados na sala de embarque internacional ou ao 
menos discutiam, na calma de uma noite de domingo em 
suas casas, os planos para uma viagem romântica pelo sul 
da França, Espanha ou interior da Itália. A qualquer época 
do ano, é possível encontrar nas bancas alguma revista de 
turismo alardeando as belezas de Barcelona e Madri, do vale 
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do Loire e da Toscana, e até dos alpes suíços, que Renata 
associava à sua juventude.

De forma igualmente perene, a cada ciclo de seis meses, 
a revista Runner’s World convida mulheres como ela, com 
verbos no imperativo (“perca a barriga”, “derreta a preguiça”, 
“saia do sofá”), a completar correndo os primeiros cinco qui-
lômetros de sua vida.

O corpo é a única propaganda relevante do que vai por 
dentro. A crescente importância da vida virtual não dispen-
sava uma mulher, muito menos uma mulher de trinta e sete 
anos, de manter-se em forma, já que um abdômen flácido não 
pode ser compensado por manifestações de ironia e inteligên-
cia, ou pela distribuição dos melhores links no Facebook. Uma 
ou outra foto em seu perfil deveria mostrar, de maneira que 
parecesse casual, um corpo desejável. Renata sentia que devia 
renovar essas fotos, como um check up de saúde, ao menos 
uma vez por ano, para dar prova da relevância de sua bunda 
naquela rede social, a despeito da aproximação da linha fatal 
dos quarenta. Agora era o caso de competir com Rodrigo e 
suas coxas musculosas no grupo de night bikers, seu peitoral 
sob uma camisa de malha apertada.

O marido a chamou do caixa. A artificialidade do novo 
perfil esguio de Rodrigo, a barriga conquistada a salada e per-
sonal trainer, o incrível esforço, certamente motivado por uma 
paixão secreta, de alguém que decidiu de um dia para o outro 
não ser mais gordo — Renata contrastava aqueles sinais de 
sucesso e disciplina com a visão da significativa região desma-
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tada na parte superior do crânio, uma pequena clareira de onde 
partiam, centrifugamente, os poucos tufos, o ângulo infeliz sob 
o qual Rodrigo pareceria sempre e cada vez mais careca.

Perguntava-se que traços do rancor crescente que agora 
sentia do marido estavam presentes antes dos acontecimentos 
do fim de semana ou mesmo da quinta-feira.

O marido apontou para o caixa, chegava já a sua vez, mas 
Renata não conseguia escolher. Parecia impossível decidir de 
que tipo de autossugestão positiva e otimista (o turismo para 
lugares charmosos, o projeto de um corpo perfeito) precisava 
naquele momento. O impasse existencial a respeito da revista 
indicava um momento especialmente delicado e era sinal de 
que ela havia entrado em um estado em que questões vitais se 
escondiam por trás de cada banalidade.

O braço esquerdo em noventa graus, manipulando a 
carteira de couro preto envernizado, fazia contrair o novo 
bíceps do marido. Desconfiava que ele colocava, de propó-
sito, uma tensão desnecessária no movimento. Ficou feliz de 
ter escolhido a revista Boa Forma.

Rodrigo confirmou ao atendente, com certa rispidez, que 
queria pagar com débito de seu cartão, e não crédito. Comen-
tou lateralmente com Renata, em um volume inconvenien-
temente alto, a respeito da incapacidade dos operadores de 
caixa de entenderem a opção do cliente (crédito ou débito) 
da primeira vez que a ouvem. Renata lembrou do impasse no 
restaurante, na sexta, mas na livraria não sentia mais a indig-
nação e solidariedade que experimentara então.
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Deixou a revista com o marido e saiu para fumar um ci-
garro antes de entrar no carro.

O que a envergonhava no episódio do restaurante, recor-
dando-o agora, duas noites depois, era como esteve tão perfeita-
mente integrada à arrogância do marido, quando este exercitou 
contra a hostess a mesma atitude superior que agora, dirigida 
ao atendente do caixa da livraria, lhe parecia inadequada.

Não estava mais certa do erro do sistema de distribuição de 
mesas adotado pelo restaurante. A lógica com que Rodrigo o 
criticou não mais parecia irrefutável para Renata. Pensava que 
não havia nada de peculiar em organizar a ordem de atendi-
mento da espera em filas virtuais, segundo o número de pessoas 
no grupo (mesas para dois, para quatro, para seis pessoas). Em 
todo lugar era assim, aliás. Eventualmente, isso faria com que 
pessoas que chegassem depois deles sentassem primeiro, mas 
ela não encontrava, pensando agora, uma injustiça fundamen-
tal nisso, já que o sistema atendia a um imperativo razoável de 
otimização do espaço que não lhe parecia devido, como acusava 
Rodrigo, à necessidade de maximizar o lucro do restaurante.

Quando se colocava no lugar da hostess e pensava na di-
ficuldade de sentar um grupo de seis pessoas num restaurante 
lotado, no sem sentido de ocuparem uma mesa grande só os 
dois, não entendia como pudera concordar com Rodrigo e até 
levantar a voz quando viram que o grupo que chegara alguns 
minutos depois deles tinha sido acomodado primeiro numa 
mesa em que, sim, cabiam dois, mas que era naturalmente 
destinada a seis pessoas. Assombrava-se de sua incapacidade, 
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então, de se colocar no lugar do outro e entender que não 
estavam sendo preteridos pelo prestígio ou dinheiro do grupo 
maior (afinal, tinham também prestígio e dinheiro), mas me-
ramente pela circunstância de haver vagado uma mesa de seis 
lugares e haver três casais naquele grupo. 

E só agora percebia uma bem disfarçada covardia de seu 
marido, que se omitiu de confrontar diretamente o grupo acei-
tando passivamente que os casais fossem conduzidos à mesa 
para só depois atacar aquela que não podia se contrapor seria-
mente à sua indignação. A hostess contraditou educadamente 
as grosserias de Rodrigo e as caretas de Renata, defletindo com 
elegância, por um tempo considerável, as palavras “absurdo” e 
“privilégio” e “nossos direitos” e “gerência” e “consumidor”, lan-
çadas a esmo na direção dos demais clientes, que não queriam 
nada com aquela confusão.

Foram afinal sentados e o assunto, apesar de ter rendido 
ainda bons minutos, até começarem a comer as entradas, não 
tinha propriamente arruinado a noite. Na verdade, Renata 
entendia agora, a controvérsia, ao contrário, salvou-os de um 
silêncio constrangedor pelo artifício antigo de um inimigo co-
mum, o mesmo que permite a associação temporária de países 
em guerra e políticos em campanha.

A luz do interior da livraria, mais forte que a dos postes 
na rua e que o discreto brilho intermitente do cigarro de  
Renata, permitia que ela visse — sem ser vista — seu ma-
rido se demorar depois de passar no caixa, digitando uma 
mensagem de texto no celular cujo conteúdo Renata supu-
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nha (pelo prazer que a expressão de Rodrigo indicava) es-
tava proibido a ela.

Inevitavelmente a cena a fez lembrar uma outra comunica-
ção secreta, no sábado de manhã, na casa de seu pai.

Ouviu “querida” ou outro apelido carinhoso, um riso relaxado 
e uma confirmação breve. Mas o que lhe convenceu de que 
seu pai tinha uma amante foi algo indefinido, talvez a música 
inconfundível de cumplicidade e carinho ao telefone que ele 
protagonizava na suposta privacidade do escritório.

Acabara de entrar com sua chave no apartamento e foi a 
associação das circunstâncias de ter feito mais silêncio que de 
costume, de a audição de seu pai estar pior do que ele supunha, 
de ter estado absorvido demais na ligação — foi uma combi-
nação desses fatores que lhe permitiu ouvir o que ouvira até 
chegar ao centro da sala. O baque plástico do anacrônico tele-
fone fixo no gancho foi a bofetada que a fez entender o signi-
ficado e consequências daquela provável namorada de seu pai.

Sem saber ainda o que pensar disso (um dia depois ainda 
não sabia), contornou a enorme mesa retangular de madeira, 
passou sem ser vista pela porta do escritório e atingiu o cor-
redor com passadas decididas, indo direto ao quarto da mãe.

Encontrou-a dormindo, e não tivera tempo ainda de 
abordar a enfermeira quando seu pai entrou no quarto.

“Faz tempo que chegou, filha?”
Recebeu um beijo na cabeça, no mesmo ponto em que 

Rodrigo é calvo. O delírio de que seu pai pudesse, pelo mero 
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