


2



3

r enata  wol f f

fim de
f e s ta

Porto Alegre • São Paulo
2018



4

Copyright © 2018 Renata Wolff

Conselho não-editorial Antônio Xerxenesky, Guilherme Smee, 
Gustavo Faraon, Luciana Thomé, Rodrigo Rosp, Samir Machado de Machado

Preparação e revisão Rodrigo Rosp

Capa e projeto gráfico Samir Machado de Machado

Foto da autora Alina Souza

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

W855f  Wolff, Renata
     Fim de festa / Renata Wolff. — 2ª ed. — Porto Alegre : 
 Não Editora, 2018.
           160 p. ; 21 cm.
 
     ISBN: 978-85-61249-64-9

     1. Literatura Brasileira. 2. Contos Brasileiros. I. Título. 
    
             CDD 869.937

Catalogação na fonte: Ginamara de Oliveira Lima (CRB 10/1204)

Comercial
(11) 4329-2676
(51) 3024-0787
comercial@dublinense.com.br

Editorial 
Av. Augusto Meyer, 163 sala 605
Auxiliadora — Porto Alegre — RS
contato@dublinense.com.br

Todos os direitos desta edição 
reservados à Editora Dublinense Ltda.



5

Para meus pais, Egon e Maria Julieta, 
e meu irmão Tomás: 

a vocês todos, os meus amores.
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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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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 posi-
ção as pernas e manteve o corpo despido apoiado na janela. 
Ouviu o toque de um celular no quarto, uma, duas, três ve-
zes, até ser atendido por um sussurro. Tragou de novo, fun-
do. 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 mor-
reu depressa.

— Tem café — ela avisou, com um gesto para a própria 
xícara, já vazia, no chão.

vicio´
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— 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 ci-
garro 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 ros-
to. Beijou-o, procurou sua língua, agarrou-se ao pescoço 
em um enlace estreito, enfiou as mãos no cabelo encara-
colado. Insinuou a coxa por entre as pernas dele e sentiu-o 
inteiro contra si. Ele pousou as mãos na sua cintura, corres-
pondeu 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 abra-
çada, 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 afas-
tou 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 lá-
bios, escutou uma vibração vinda do celular atirado ao sofá 
sobre o vestido. Buscou-o. Na tela, as palavras “Tá acorda-
da?”. Escreveu em resposta: “Sim”.

“Eu também. Ansiedade de noiva”. Um bonequinho fe-
liz. “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 aro-
ma 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 per-
der no pavimento sujo do centro. Equilibrou-se na ponta 
dos pés.


