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— Tudo isso está bem dito... 
mas devemos cultivar nosso jardim.

Voltaire, In: Cândido.



11

Claúdia Marczak

 

ODIAVA ROSAS. Não que as achasse feias. Como flores eram bo-
nitas, perfumadas, mas estranhas. Um arbusto seco, esquálido, cheio de 
espinhos e, bem no alto, vaidosa e soberba, a rosa. Linda, exuberante, um 
monumento à vaidade. As rainhas do jardim, como costumava dizer seu 
marido. Cultivava-as em canteiros espalhados pela frente da casa. Amava 
o marido, mas odiava as rosas. Amava. Amou. Amou era mais adequado. 
Julgava não ser mais possível amar o que já não existe. Há cinco anos seu 
marido deixara de existir. Morrera sem aviso, subitamente. Morte injusta 
para os que ficam, dizem e é. As pessoas estão ali, como estavam, fazendo 
planos para o almoço de domingo. Então o domingo não chega. Chega 
o vazio negro e sem fim da ausência. Era tão querido, tão amado, como 
pôde ser tão cruel e ir embora assim? Morreu sem sofrer. Morte abençoa-
da, dizem e é. Será? E ela?
 Com uma pequena tesoura aparava os espinhos, folhas já mortas, 
e, quando estavam ao seu alcance, até ervas daninhas. Não se sentia tão 
ágil quanto antes. Conservava um corpo bem feito para sua idade. Um 
pouco acima do peso talvez, algumas rugas recentes, os olhos já cansados, 
mas quem a visse não diria o peso dos anos que se acumulavam em seus 
ombros. Os movimentos é que se tornaram mais lentos e cada vez mais 
difíceis. Depois que o marido morrera, mais difíceis ainda. Dolorosamente 
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difíceis. Seus filhos se preocupavam e, orgulhosamente, como toda mãe 
vaidosa, gostava de vê-los preocupados com ela. Era uma vaidade até se 
tornar um incômodo. Os três tornaram-se incrivelmente inconvenientes. 
Toda oportunidade a importunavam com ligações, visitas inesperadas. 
Não que não gostasse dos filhos, isso não era nem cogitado, mas as in-
terferências eram cada vez maiores, principalmente depois que passara a 
ter uma certa dificuldade para andar. Necessitava agora do apoio de uma 
bengala. A idade das três pernas, brincava com sarcasmo. Fora tão inde-
pendente antes, viajada, culta, profissional reconhecida. Gostava da sua 
solidão, apesar da falta que o marido fazia. As vozes daquele almoço de 
domingo, porém, não saíam da sua cabeça. Teria que tomar uma decisão, 
quase uma imposição dos três.
 – Assim a senhora não fica!
 – Mãe, a senhora tem que entender que precisa de ajuda.
 – A senhora vai ter que mudar. 
 Não importava qual frase fosse, todas queriam dizer a mesma coi-
sa. Ela teria que deixar aquela casa. Muitas escadas, alegaram os três. Era 
verdade, escada do jardim para a pequena varanda, outra da cozinha para 
o quintal e a grande que ligava a sala aos quartos. A casa era enorme para 
ela sozinha e nem a ajuda da faxineira semanal estava dando conta do que 
deveria ser feito. Ela já não aguentava o esforço físico. Chegara a hora de 
uma decisão difícil. Mais de trinta anos a ligavam àquela casa. Sair de lá 
seria como admitir que sua vida não valia mais a pena. Mas, naquele mo-
mento, era uma questão a ser pensada.
 – Está tudo bem, Nena?
 A voz de dona Valquíria quebrou o silêncio dos seus pensamentos. 
Vizinhas há mais de vinte anos, já podiam se considerar quase parentes. 
Pelo menos esse era o ponto de vista de Valquíria. Foi então que Nena 
percebeu-se parada no meio do jardim com a tesoura de corte na mão.
 – Nossa, Valquíria, acho que me distraí...
 – Deu pra perceber. Se precisar de alguma coisa é só chamar.
 Mais uma pessoa para se preocupar com ela. Imaginou que seu 
estado deveria ser realmente lastimável para ter tantos se preocupando 
com ela. Despediu-se de Valquíria com um aceno e subiu a escada com 
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dificuldade. Na varanda sentou-se na grande poltrona de vime com al-
mofadas verdes que combinavam com os tons das samambaias pendura-
das. Odiava as samambaias. Achava-as tristes, depressivas. Estavam tanto 
tempo ali penduradas que poderiam ser vendidas como parte da casa. 
Pronto. Já estava cogitando a venda da casa. Isso não era bom. Abriu a 
gaveta da mesinha que ladeava a poltrona, pegou um maço e acendeu 
um cigarro. Fumou com extremo prazer. Seus filhos achavam que havia 
parado há anos. Nunca parara, só encontrou meios de ter um pouco de 
sossego. Não queria sair dali. Precisava de outra saída. Os filhos sugeri-
ram a contratação de uma acompanhante, mas a ideia de ter alguém su-
pervisionando seus passos era para ela tão terrível quanto ter que deixar 
a casa. Era uma questão a ser pensada. Era a questão.
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PROCUROU RAPIDAMENTE um lugar para parar o Fusca. Ficava 
nervosa sempre que o celular tocava assim, sem parar, emendando uma liga-
ção na outra. Nesse ponto era politicamente correta, nunca atendia o celular 
dirigindo. É certo que esse aprendizado veio de dois “quase acidentes” que a 
fizeram mudar de hábito. Amava o Fusca. Todo original, carregava dentro de 
si inúmeras lembranças. Podia até ouvir as vozes das crianças, seus filhos, ainda 
pequenos brigando por um lugar na janela. Tiveram outros muitos carros, mais 
novos e modernos, mas o Fusca originalzinho era um pedaço vivo do passado.
 – Mãe? Por que demorou pra atender?
 Ana Lúcia, a caçula. Sempre desesperada. Suspirou antes de res-
ponder:
 – Eu estou dirigindo, filha. Você sabe que não atendo telefone assim.
 – Poxa, mãe, fiquei preocupada... liguei umas três vezes. Achei 
que tivesse acontecido alguma coisa.
 – Filha, hoje é quinta-feira, esqueceu? Dia do mercado.
 – É mesmo...
 Toda quinta-feira, Nena tirava o Fusca da garagem e dirigia al-
gumas quadras até o mercado. Gostava de dirigir o Fusca, às vezes até 
aumentava um pouco o caminho para ficar mais tempo na rua. A casa, 
neste momento, era um lugar desconfortável.



16

A flor da pele

 – Desculpa, mãe, mas você sabe como a gente está preocupado.
 Sabia, e como sabia. Também sabia que o excesso de zelo era uma 
forma de demonstrar afeto. Pelo menos assim seria uma forma de justificar 
tantas invasões.
 – Tudo bem, filha. Mas posso ir agora? Senão vou encontrar as 
verduras todas murchas.
 – Vai lá, mãe. Liga quando chegar, está bem?
 – Se eu lembrar, ligo.
 Não iria ligar. Só queria chegar logo no mercado e seguir sua vida. 
Só isso.
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