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Fronteira da Distância 

Tex  

  

  

  

   Me casei com Jorge de Almeida há 34 anos. Nos últimos dez, nossa 

convivência se transformou em algo metódico e remoto. Não deveria reclamar, 

já que poucos casamentos sobrevivem após a morte de uma filha. Nunca 

conversamos sobre o ocorrido, nós dois sabemos de quem foi a culpa. A primeira 

e única coisa que conversamos sobre o fato foi quando ele, após tirar as 

bandagens e curativos do rosto, me perguntou se ele ainda era belo. Claro que 

respondi que sim, apesar daquele rosto desfigurado não se parecer em nada 

com o homem com que havia me casado.   

  

Há tempos não me arrumo de uma forma especial, creio que a vaidade 

se perdeu por entre o amargor dos dias. Na verdade, nos vestimos bem apenas 

para ir em velórios, talvez eu e meu marido nos engordamos ao ver que outras 

pessoas estão piores do que a gente. Mas talvez nem estejam.  

Nos cinemas, lançava “Perdidos na Noite” e, como uma atitude irrefletida, 

nos trajamos juntos sem trocar uma só palavra. Enquanto eu me maquiava com 

aqueles itens já secos e quebradiços, Jorge se engomava ridiculamente no 

espelho ao lado, em seguida engraxou os sapatos e precisou de ajuda para 

amarrar gravata.  

Ao entrar na sala do cinema, não me lembrava do volume estridente do 

som, fiquei um pouco incomodada no início, creio que Jorge mais do que eu. 

Quando o filme foi se encaminhando para os finalmentes, não pude segurar as 

lágrimas, ver o personagem de Dustin Hoffman padecendo em um coletivo sujo 

foi demais para mim. Era possível ouvir uma mulher na sala soluçando forte, mas 

ao meu lado algo estava acontecendo; Jorge agia de forma estranha, estava 

retraído na cadeira e suas pernas inquietas, suas mãos cobriam seu rosto e foi 

aí que percebi: Jorge estava chorando! Em casa, meu marido agia como se nada 

tivesse acontecido, no fundo eu sentia uma felicidade tremenda, de alguma 
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forma eu sabia que o homem por que eu me apaixonei estava voltando. Deitado 

na cama, Jorge não se movia, com o corpo enrijecido ele fingia estar dormindo, 

permaneci acordada de olhos fechados até sentir seu corpo amolecer e sua 

respiração se normalizar, agora sim ele dormia, e eu pude dormir também, 

satisfeita.  

  

Acordei sozinha, claro que me assustei, há décadas acordamos 

sincronizadamente. No caminho da cama até a porta, cheguei a imaginar que 

ele havia morrido, mas na sala ele se mantinha de pé e com a gravata mal 

colocada. Disse que iria pegar a primeira sessão do cinema para reassistir o 

filme de ontem. Ele se foi enquanto eu ainda me recompunha do susto apoiada 

no portal do quarto. Não sabia que exibiam filmes tão cedo.  

Estava preparando o almoço quando Jorge chegou com os olhos 

avermelhados e foi direto para o quarto. Deixei seu prato feito dentro do forno e 

ele só foi sair para resgatar a comida perto das dezesseis horas. Não me atrevi 

a entrar no quarto, então, naquele dia, adormeci na sala.  

Os dias se passaram e coisas inéditas foram acontecendo. Certo dia eu 

o procurava pela casa, pois já fazia horas que ele não expressava nenhum som, 

e em nossa idade qualquer silêncio demasiado é motivo de preocupação. 

Encontrei-o recolhido em um canto do jardim lendo Oliver Twist. O engraçado é 

que a coleção de Charles Dickens estava na prateleira havia mais de quarenta 

anos, ganhei de alguém de quem nem me lembro mais. Depois daquele dia ele 

sempre estava com algum livro em mãos, inclusive se dedicou a ler “O Grande 

Gatsby” que eu o havia dado de presente na nossa época de namorados 

inconsequentes. Pensei que aquela atitude poderia ser alguma mensagem para 

mim, mas percebi com o tempo que ele não se lembrava a origem daquele livro. 

Eu gostaria de conversar com ele sobre essas obras, realmente gostaria de 

saber o que ele achou da leitura, mas me faltava coragem para quebrar o silêncio 

que carregávamos há uma dúzia de anos.  

  

  Em uma noite fria preparei uma sopa e o servi na sala. Seus olhos não 

desgrudavam da recente televisão a cores que ele arrumou sabe-se lá onde. 

Estava tão fixado na tv que nem percebera que eu o encarava descaradamente 
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e só fui tomar o primeiro gole de sopa assim que ele terminou. Observava o 

liquido que se acumulava nos cantos de sua boca e com a colher ele o capturava 

e voltava para dentro do prato. Às vezes, todo o conteúdo dentro da colher 

escorria pelo seu queixo e ele o secava com a manga da blusa. Há tempos eu 

não sentia amor por aquele homem, mas pela primeira vez eu sentia nojo.   Já 

se tornou normalidade vê-lo se arrumar para ir ao cinema sozinho, ele até 

aprendeu a colocar a gravata corretamente. Ocasionalmente, ele volta com o 

rosto molhado e inchado, entra para o quarto e sai arrumado novamente pronto 

para mais uma sessão, nunca com a minha companhia.   

Distanciamos de uma forma que aquele cão patético que ele arrumou, 

não sei onde e como, afinal ele nunca suportou cachorros, passa mais tempo 

com Jorge do que eu. Já não há mais as rotinas, e os velórios não nos 

interessam mais. Acordei um dia e decidi que iria embora, óbvio que Jorge não 

percebeu que eu passei o dia todo encaixotando minhas coisas. Talvez eu vá 

para a casa de minha irmã, não sei. Mas o medo que eu tinha já não mais existe, 

pois agora eu sei que ele irá chorar pela minha falta.  

Hoje escrevo isso de luto, aguardo a chegada do táxi para poder, enfim, 

ir ao último enterro da minha vida. Jorge amanheceu morto exatamente dois 

anos após a minha saída daquela casa. Jamais saberei se ele de fato chorou 

pela minha ida, mas hoje choro pela sua.  


