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Nunca sofri um acidente de avião, mas já 

ouvi relatos de sobreviventes. Eles percebem a 

perda de altitude, a potência enfraquecida das 

turbinas, o desastre iminente, até que acontece 

a parada definitiva da aeronave e ouve-se um 

barulho fora do normal, algo verdadeiramente 

assustador.

Então, após o estrondo, sobe do chão 

um silêncio absoluto. Por alguns segundos, 

ninguém fala, ninguém se move. Todos em 

choque. Não se sabe o que aconteceu, mas 

sabe-se que é grave. Alguma coisa que existia 

não existe mais.

É a quietude amortizante de quem não 

respira, não pensa, não sente nada ainda.

Só então, depois desse vácuo de exis-

tência, desse breve período em que ninguém 

tem certeza se está vivo ou morto, começam a 



surgir os primeiros movimentos, os primeiros 

gemidos, uma sinfonia de lamentos que dará 

início ao que está por vir: o depois.
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Eu sabia que terminaríamos, eu sabia que era 

uma viagem sem destino, sabia desde o início 

e não sabia, não sabia que doeria tanto, que 

era tanto, que era muito mais do que se pode 

saber, ninguém pode saber um amor, enten-

der um amor, tanto que terminou sem muito 

discurso, foi uma noite em que você quase 

pediu, me deixe. Ora, pra que me enganar: 

você realmente pediu, sem pronunciar palavra, 

você vinha pedindo, me deixe, olhe o jeito que 

te trato, repare em como não te quero mais, 

me deixe, e eu, de repente, naquela noite que 

poderia ter sido amena, me vi desistindo de um 

jantar e de nós dois em menos de dez minutos, 

a decisão mais rápida da minha vida, e a mais 

longa, começou a ser amadurecida desde o 

dia em que falei com você pela primeira vez, 

desde uma tarde em que ainda nem tínhamos 
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iniciado nada e eu já amadurecia o fim, e assim 

foi durante os dois anos em que estivemos tão 

juntos e tão separados, eu em constante estado 

de paixão e luto, me preparando para o amor e 

a dor ao mesmo tempo, achando que isso era 

maturidade. Que idiota eu sou, o que é que 

amadureci? Nada, nem a mim mesma, jamais 

deixei de ter dez anos, nem quando tive trinta, 

nem quando fiz quarenta. Nunca tive idade, ela 

de nada me serviu, ser lúcida sempre foi apenas 

uma maneira de parecer elegante, uma estraté-

gia para a convivência. Você lembra como eu 

chorei aquela noite, lembra do fim, você não 

pode ter esquecido aquela cena, entramos em 

casa sem acender as luzes, você olhando para 

fora da janela enquanto eu derramava toda a 

minha frustração e meu desespero, como se a 

culpa fosse minha e não sua, ou fosse sua e não 

minha, como se existisse culpa para o término 

de um relacionamento que simplesmente não 

tinha mais combustível, nem mais estrada. Faz 

quanto tempo desde aquela cena? Eu consigo 

enxergá-la por vários ângulos, vejo você de 

costas pra mim, parecia um soldado, tão ereto, 
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em vigília de si mesmo, querendo saltar do ter-

ceiro andar, sair sem precisar passar pela porta, 

sem passar pelo adeus, e eu, curvada, amparada 

em algum móvel, demolida, e então, na cena 

seguinte, nós de frente um para o outro, mas 

com as cabeças abaixadas, você não queria ver 

meu rosto, e eu estava espantada com o seu, 

tão sereno, aliviado, quanto tempo faz, quinze 

minutos, vinte minutos desde que você saiu 

aqui de casa? Eu ainda estava quieta agora há 

pouco, eu ainda estava sem pensar e sem sen-

tir, de repente me deu uma calma, nenhuma 

desgraça aconteceu, você desceu pelas escadas, 

eu fechei a porta do apartamento e não chorei 

mais, eu vi pela janela o seu carro saindo da 

garagem e não chorei, eu fui para o banheiro 

escovar os dentes, acho que escovei os dentes, 

não lembro, e botei uma camisola e fui pra 

cama e não chorei, não pensei, não senti, não 

chorei, entendi, não entendi, não pensei, não 

sei, acho que dormi.

*
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Você não ligaria no dia seguinte, era domin-

go, fui até a cozinha lavar a louça, mas não havia 

louça para lavar, o combinado era jantarmos 

fora na noite anterior, não jantamo s, ninguém 

se alimentou, quanto tempo faz desde aquela 

noite, parece um século, foi ontem. Decidi 

seguir a rotina: o que eu fazia aos domingos de 

manhã? Eu caminhava, eu ia ao parque, então 

caminharei, mas falta você, coloquei o tênis, saí 

a pé de casa, falta você e não falta, o estrondo 

está diminuindo, o barulho cessou, será que 

eu já percebo o acidente? Dou uma volta no 

parque, duas voltas, três voltas, você não virá 

aqui me ver? Volto. Telefono pra minha mãe, 

não telefono pra você, conto pra ela que acaba-

mos, meu relato é muito coerente, ela lamenta 

mais ou menos, já ouviu eu contar essa história 

antes, somos reincidentes em finais, mas ago-

ra é pra valer, quem me acredita? Eu não me 

acredito, mas agora não te quero mesmo, e eu 

já ouvi isso antes, de você, de mim, agora não 

tem mais volta – dei tantas voltas no parque, é 

tão ridículo caminhar pra lugar nenhum, para 

quem vou ficar magra e saudável? E voltei a 
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dizer: não, mãe, acabou de verdade, e pela pri-

meira vez reparei em minha voz tremida, pela 

primeira vez naquele domingo eu fraquejei, 

as palavras saíram entrecortadas, eu catava as 

sílabas que me fugiam, e ela do outro lado da 

linha fingia que não doía nela também.

Liguei o computador, escrevi, que é como 

organizo meu pensamento, escrevi e parecia 

que eu estava ditando a mim mesma um texto 

requentado, agora acabou, agora é comigo, sei 

que vou conseguir, tenho meus motivos, e me 

dei várias explicações, tentei me convencer, eu 

estava tão racional, tão genial, eu quase conse-

gui, e não almocei, zanzei pela casa, tomei um 

banho, troquei de roupa, tirei suas fotos dos 

porta-retratos e desabei pela segunda vez, a 

primeira sem que você testemunhasse.

Guardei na gaveta aquela fotografia em 

que você estava de boné, parecia um garoto, 

me agarrando pela cintura. Guardei todas. 

Aquela outra, nós dois, eu de novo enlaçada 

por você. E uma de você sozinho, um flagrante, 

você não percebeu, bati a foto enquanto você 

lia o jornal, tão lindo, você era tão lindo, você 
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ainda é o mesmo homem depois de ontem, o 

mesmo homem sem mim? Eu me olho no espe-

lho e não me enxergo, não sou mais a mesma, 

perdi a identidade. Tirar suas fotos de vista me 

pareceu uma providência curativa, agora você 

não o verá mais, querida, vai esquecê-lo mais 

rápido, como somos inocentes. E eu lá quero 

esquecê-lo? Sua presença ainda está tão quente 

dentro desse apartamento, o colchão ainda está 

meio afundado do lado em que você dormia.

*

Não sei se as pessoas choram de forma 

diferente umas das outras, eu choro contraída, 

como se alguém estivesse perfurando minha 

alma com uma lâmina enferrujada, choro 

como quem implora, pare, não posso mais 

suportar, mas o insuportável é uma medida 

que nunca tem limite, eu chorei no domingo, 

na segunda, na terça, em várias partes do dia e 

da noite, um choro de quem pede clemência, 

de quem está sendo confrontado com a morte, 

eu estava abandonando uma vida que não teria 




