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“Aquelas festas resplandecentes e
inebriantes ainda permaneciam comigo
tão vividamente que eu chegava a
ouvir música e risadas de seu jardim,
desvanecidas e incessantes; e era como
se visse os automóveis indo e vindo pela
entrada da casa. Certa noite, ouvi um
carro de verdade (...) Provavelmente
era um derradeiro conviva que estivera
viajando pelos confins do mundo e não
sabia que a festa havia acabado.”
F. Scott Fitzgerald, O grande Gatsby.
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´
vicio

Ela estreitou os olhos ao tragar o cigarro e soprou por entre
os lábios comprimidos a fumaça que se misturou ao ar já
abafado das seis da manhã. O sol recém-saído escondia-se
e, lá embaixo, na avenida, sons do trânsito começavam a
se anunciar: pneus acelerando no asfalto, freada, buzina
breve. Debruçada ao parapeito, ela afastou do rosto uma
mecha de cabelo em desalinho enquanto trocou de posição as pernas e manteve o corpo despido apoiado na janela.
Ouviu o toque de um celular no quarto, uma, duas, três vezes, até ser atendido por um sussurro. Tragou de novo, fundo. Exalou devagar e coçou o pescoço na marca arroxeada.
Escutou a porta do quarto abrir com um estalo, seguido de
passos cuidadosos no parquê antigo. Só se virou quando ele
disse, baixo, como se envergonhado:
— Acordou cedo...
Ele já subia as calças e fechava o zíper. Passou as mãos
no cabelo. Sorriu, mas era um ensaio de sorriso que morreu depressa.
— Tem café — ela avisou, com um gesto para a própria
xícara, já vazia, no chão.

11

— Tá. Eu... — ele hesitou, olhou para a cozinha e de
volta para ela. — Obrigado, mas eu... vou indo.
Ela molhou os lábios com a língua. Bateu cinzas do cigarro no cinzeiro equilibrado no parapeito. Ele apontou,
ligeiro, algo constrangido, para os seios à mostra.
— Não te enxergam daqui?
Ela tornou a fumar. Soltou uma baforada.
— Era ela?
Ele não respondeu.
— Você não vai cancelar nada, né?
Ele sacudiu a cabeça, esfregou as costas da mão nos
olhos. Ela deixou o cigarro no cinzeiro e continuou:
— Aquela conversa toda de ontem...
— É que te encontrar do nada lá naquele bar... E depois
aquele monte de vodca.
— Vai culpar a bebida?
— Não tô culpando ninguém.
— Ah, vai pro inferno.
Ele se aproximou. Correu os dedos por alguns fios do
cabelo dela, desde a testa até a nuca, e roçou sua pele. Ela
fechou os olhos, inclinou a cabeça na direção do afago.
Achegou-se mais, encostou a testa na dele, segurou seu rosto. Beijou-o, procurou sua língua, agarrou-se ao pescoço
em um enlace estreito, enfiou as mãos no cabelo encaracolado. Insinuou a coxa por entre as pernas dele e sentiu-o
inteiro contra si. Ele pousou as mãos na sua cintura, correspondeu ao beijo, parou quando o início da marcha nupcial
soou em seu jeans. Pegou o telefone, leu a mensagem de
texto, devolveu-o ao bolso de trás. Ela permaneceu abraçada, tentou beijá-lo de novo. Ele recusou e esquivou-se.
Ela mordeu o canto da boca. Estudou a expressão dele,
largou primeiro o pescoço, abaixou as mãos para o peito,
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acariciou-o, soltou-o. Distanciaram-se. Ela mirou o piso,
lamentou não ter vestes para esconder as mãos. Ele se afastou e deixou a sala. Voltou do quarto depois de um minuto,
vestindo a camisa. Já calçara os sapatos. Encarou-a quieto.
Ela virou as costas, sentiu o coração acelerar, não queria
vê-lo sair.
— Tchau, então.
Ouviu passos, a porta do apartamento fechou com um
tranco. Suspirou, o rosto contraído, teve raiva da vontade
de chorar. Ergueu o cigarro do cinzeiro, ia levá-lo aos lábios, escutou uma vibração vinda do celular atirado ao sofá
sobre o vestido. Buscou-o. Na tela, as palavras “Tá acordada?”. Escreveu em resposta: “Sim”.
“Eu também. Ansiedade de noiva”. Um bonequinho feliz. “Vem comigo na loja de vestidos hoje às dez?”. Outro
bonequinho.
Releu o texto. Hesitou um instante, digitou:
“Vou me atrasar”.
Enviou a mensagem. Desligou o celular e jogou-o de
volta ao sofá: a casa em silêncio, o dia sem brisa, o barulho
do trânsito ainda esparso demais. Distante demais. O aroma do café na cozinha se dissipava em nada. Ela tornou a
se debruçar à janela, arrancou a última tragada e lançou a
bagana longe com a ponta dos dedos. Inclinou-se à frente
para vê-la despencar do décimo segundo andar até se perder no pavimento sujo do centro. Equilibrou-se na ponta
dos pés.
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