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       Quando Claudia se despediu de Rogério daquela maneira, jamais poderia imaginar 

que nunca mais se veriam, mas se imaginasse não faria diferença, não naquela Claudia, 

não naquele dia.   

        Não tinham se despedido rudemente, não haviam brigado, mesmo se houvessem, 

ela não teria se despedido rudemente, ela que mantinha seu timbre sempre suave, ela 

que mal tocava o contexto. Mas foi uma despedida morna, pastosa, uma despedida 

boba, como ela frisaria para si mesma, boba, mas isso ela só frisaria meses depois.  

        Ela ainda dormia quando ele, já vestido, beijou levemente sua boca e disse “Estou 

indo, amor”. “Estou indo, amor”: essa frase ainda chegaria aos ouvidos de Claudia, essa 

frase que corria lentamente pelo tempo tentando alcançar aqueles ouvidos. A última 

frase que ele disse, “Estou indo, amor”, qual havia sido o tom daquela frase. Ele a 

beijou e depois disse a frase, ou primeiro disse a frase e depois a beijou. Ela não sabia, 

não se lembrava, maldito sono, devia ter me levantado, devia ter tomado café com ele, 

devia ter dito como o admirava, mas agora já era tarde, agora já fazia meses... Lá atrás, 

ela continuou dormindo, ela mal respondeu aquele “Estou indo, amor”, ela mal sentiu 

aquele beijo. Devia ter sorrido. Torcia para que tivesse sorrido.   

        Naquela manhã, ela se levantou muito depois de ele ter saído. Eram exatamente 

onze horas, ela não havia olhado o relógio, mas eram onze horas e ela estava na 

cozinha, esquentando com preguiça a água para o café, vestindo com preguiça um 

casaco de lã por cima do pijama desbotado, ela sentira frio ao se levantar e vestiu o 

casaco torto, enfiado nela de qualquer maneira. Enquanto a água não fervia, ficou na 

ponta dos pés para tirar do armário alto o pote de vidro com pó de café e o colocou em 

cima da pia. Tinha sido presente da sogra, aquele pote de vidro, assim como quase todos 

os potes da casa, os de vidro e também os de porcelana. Antes dos presentes, todas as 

coisas que costumam ser guardadas em potes, o pó de café, o açúcar, o arroz, tudo 

continuava nos mesmos sacos em que tinham sido comprados. Claudia fazia um furinho 

nos sacos, com os dedos, usava o que precisava usar e devolvia os sacos para os 

armários, sem fechar. Um dia, quando a sogra estava sentada na mesa daquela cozinha, 

tomando um café, notou os sacos dentro dos armários, os furos descobertos, o ar 

entrando e saindo à vontade, e comprou um jogo de cinco potes de vidro, de tamanhos 

variados. Claudia agradeceu e guardou os potes, só desembrulhados sete semanas 

depois, quando a sogra fez nova visita. Depois, vieram os novos potes, um jogo com 

três e depois outro com mais cinco, dessa vez de porcelana, e agora todos eles estavam 

cheios de alguma coisa, enfiados nos armários, enquanto os sacos eram jogados no lixo. 

         Algumas bolhas finalmente começaram a surgir na água, mas Claudia não viu. 

Depois de colocar o pote com café em cima da pia, ela abriu a janela e passou algum 

tempo olhando a rua. A grande janela da cozinha ficava em cima de uma bancada de 

mármore, ao lado da pia, para ver lá fora era preciso se debruçar sobre a bancada, 

incomodar a barriga. Ela se debruçou e ficou vendo a rua, um carro, um pedaço de 



árvore. Claudia olhava paisagens assim, ela se focava em coisas muito pequenas, muito 

singulares, era o marrom do tronco da árvore, o boné azul da criança, o buraco no 

asfalto. Ela enquadrava um pequeno ângulo nos seus olhos e deixava os olhos parados, 

olhando, olhando, até pularem para congelar outro pequeno ângulo. No céu daquela 

manhã, havia poucas nuvens, e as poucas que haviam eram finas, cheias de falhas, quase 

translúcidas, mas ela não viu. Quase não havia vento e as nuvens pareciam imóveis, 

imóveis e indiferentes. Ela olhava um cachorro dormindo, até que se virou bruscamente, 

descolou a barriga da bancada e viu que a água da caneca já estava pela metade. Levou 

a caneca à pia, sem se importar com a alça de alumínio que esquentou sua mão, abriu a 

torneira e deixou cair mais água. Dessa vez, ficou atenta até o fim, e logo que as 

primeiras e pequenas bolhas vibraram, desligou o fogo e só então notou que não tinha 

pegado o coador. Abaixou-se, pegou o coador e o bule no armário embaixo da pia, 

colocou uma colher cheia de café no coador, pegou a caneca de água quente, mais uma 

vez sem se importar com a alça de alumínio, passou o café e, quando sentiu aquele 

cheiro forte subindo rápido em direção ao nariz, franziu o rosto e se virou para pegar 

uma xícara. Essa hora em que o cheiro do café tentava invadir velozmente suas narinas 

era sempre um susto, essa hora era quando, de alguma forma, ela sabia que o dia havia 

começado. Não era uma sensação boa nem ruim: apenas sentia que o dia havia 

começado. 

         Como preencher as próximas horas que se juntariam à sua frente, ela não sabia.        


