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Naquele dia quando Valter chegou em casa com aquele 

jeito de quem fez besteira, com aquela garrafa de vinho mal 

embrulhada que dava na cara que ele acabou de comprar no 

mercadinho da esquina, Júlia sentiu que era hora de resolver a vida 

com ele.  

Afinal ela conhecia aquele cara desde os seus 17 anos, 

não foi seu primeiro namorado, porque Júlia sempre foi “a 

bonitinha” da escola e por tanto a mais assediada, então namorar 

cedo foi uma coisa muito normal. O primeiro beijo foi com aquele 

“carinha”, que ela ainda confunde o nome, não é bem uma 

confusão, na verdade ela não entendeu direito se era Flávio ou 

Fabio, em uma festa de natal da família, ele era amigo de um primo 



 

 
 

dela, foi o primeiro e último dia que viu o rapaz, que tinha uns 16 

anos e habilidade suficiente para roubar um beijo de uma linda 

menina de 13. Pena que sua prima mais nova viu e soltou alarme 

para todos na casa, Júlia estava beijando um garoto que vergonha.  

E com isso nem perguntou direito o nome do garoto assustado, que 

foi embora e nunca mais conversaram.  

Um ano depois na escola, um garoto muito metido a 

gostosão, saiu falando para tomo mundo que ela era sua 

namorada, a notícia espalhou por toda escola e Júlia ficou muito 

puta da vida, tratou logo de arrumar outro namorado, só para que 

o metido saísse do seu pé, mas tudo tem um preço. Ela teve que 

espalhar para a escola inteira que estava namorando um “tal” de 

Gustavo e não deu outra, a direção chamou seus pais para contar 

sobre o namoro da filha dentro da escola, injustamente porque ela 

só deu uns beijinhos no garoto no intervalo para poder colar a 

história, nem o via direito e aquela recalcada da dona Gení, 

inspetora de alunos, falou para a mãe dela que não aceitava 

promiscuidades dentro escola, foi ai que ela aprendeu como é fácil 

espalhar uma má fama. 

Mas tirando a fama de namoradeira, ela sempre foi 

tranquila quanto a isso, teve outros namorados e com 16 anos, no 

banco de trás de um Chevette, ao som de “Never say goodbye” 

com um garoto roqueiro, que tocava em uma banda de garagem, 

teve primeira experiência sexual, Emilio era o garoto roqueiro, que 

ela achava “um tudo”. Lindo, inteligente, tocava numa banda, mas 

para seus pais não passava de um cabeludo tatuado e com certeza, 

drogado. Hoje em dia não, mas nos anos oitenta, mais 

precisamente em 1988, quando os roqueiros imperavam entre os 

jovens, entre os adultos não passavam de um bando de 



 

 
 

maloqueiros, alguns eram somente os maconheiros irresponsáveis 

e outros apenas adoradores do Diabo, mas ela gostava e acabou 

tendo sua primeira relação amorosa. Nada do que esperava, nada 

do que sua amiga Gislaine tinha contado que seria, na verdade foi 

até um pouco dolorido no começo, mas depois acabou ficando 

bom, é, bom. Aos 17 anos conhece Valter e engata um namoro 

sério com ele, seus pais torceram o nariz de primeira, mas ao 

menos o garoto era responsável. Estava na faculdade, tinha um 

bom estágio, já ganhava seu dinheiro. Aos 19 anos sente umas 

coisas estranhas, seu corpo mudando e enjoos diários, estava na 

faculdade fazendo curso de história, uma paixão de infância que foi 

interrompida com a gravidez, o nascimento de sua filha e o 

casamento que foi feito às pressas. 

O tempo foi passando e Valter formou-se, montou seu 

próprio escritório de Arquitetura e pouco tempo depois estava 

muito bem financeiramente, talentoso ele sempre foi, mas com o 

passar do tempo foi perdendo algumas características que ela 

amava, como a parceria do dia a dia, o carinho espontâneo, o 

romantismo e foi caindo numa monotonia. Era compromisso sobre 

compromisso, a lua de mel que ela sempre sonhou, acabou não 

rolando, viagens de férias com a família era sempre um problema, 

as viagens teriam que ser para lugares em que a sua filha tivesse 

uma boa estrutura.  

Dentro daquele julgamento frio e calculista ele sempre foi 

um bom marido, não deixou faltar nada, apesar de algumas 

dificuldades que todo profissional liberal tem e também um bom 

pai, não do tipo muito presente, mas sempre cuidando do seu jeito. 

Júlia nunca gostou de ficar parada, então fez alguns 

cursos na área de estética e com a ajuda de Valter, acabou 



 

 
 

montando um salão de beleza que a ocupava uma boa parte do dia, 

mas ainda conseguia conciliar seu tempo do dia a dia. 

Passaram-se anos e Samanta, sua filha ficou adulta, 

passou no vestibular para veterinária e foi para o interior estudar. 

Ela chegou a pensar que agora teria a sua tão sonhada lua de mel, 

uma viagem para Cancun com direito a luau, coquetéis coloridos no 

bar, passeio de barco e muitas horas sob os lenções, mas Valter se 

afastou mais, trabalhava sempre até tarde, saia muito mais com os 

amigos. Começou com um grupo que uma vez por mês saiam para 

pescar em algum lugar que passava no canal a cabo, que era 

especializado em pesca, uma chatice. Ele já vinha esquecendo o 

aniversário dela há alguns anos, pois só lembrava quando Samanta 

chamava a atenção, nesse ano que ela completava 40 anos, 

Samanta está fora e liga para cumprimentar, mas Valter passou 

batido.  

Claro que ela fez um pequeno bolo e as amigas mais 

próximas comemoraram, mas Valter estava pescando.   

Sexo era quase que cumprimento de tabela, uma vez por 

semana, as quintas, sem muita graça e com o tempo ela percebeu 

que a coisa era mecânica, então fingia um orgasmo e ele virava-se e 

dormia, como tivesse cumprido sua função. Como ela também já 

via aquilo como mecânico, cada vez gozava mais rápido, para 

acabar logo. 

Então naquele dia em que ele chega com a garrafa de 

vinho, desembrulha do papel enrolado, e serve uma taça, não 

demora muito e menos de três goles ele a chama para conversar, 

mesmo que ela estivesse esperando essa conversa há algum 

tempo, a emoção toma conta de Júlia, e ela nem chega a ouvir tudo 

o que ele tem a dizer, sobre o que ele acha da relação desgastada, 



 

 
 

Júlia vai para o quarto chorando e Valter continua na mesa 

terminando sua taça, espera um pouco e vai até o quarto, onde 

Júlia está deitada, chorando. Ele tenta explicar o que ela já sabe, 

que é o melhor para os dois, mas sem um porque plausível, seu 

choro é uma mistura de tristeza pelos anos vividos, pois estava com 

ele, e só ele desde os 17 anos. Agora com 40, é quase uma vida ao 

lado de uma pessoa e nessa mistura, vinha também o alívio de uma 

relação que desgastou, chegou ao final. 

Ela tinha certeza que sua mãe iria culpa-la, mas isso tem 

que esperar, porque a conversa vai ser desagradável e a confusão 

na cabeça de Júlia se remete em lágrimas, com uma patética cena 

de Valter tentando consolar enquanto faz sua mala. 

Ela levanta-se da cama, indo até o banheiro para de 

recompor, e ao voltar, Valter está com uma pequena mala pronta, 

terminando de fechar o zíper. 

- Você sabe para onde vai? – pergunta Júlia. 

Não que ela quisesse saber a resposta, era mais para 

saber a quanto tempo ele estava tramando esse momento. 

- Eu vou para o apartamento da Barra Funda. 

Eles moravam na Zona norte de São Paulo, no bairro de 

Santana, e tinham mais dois imóveis em São Paulo, os dois frutos 

de negociações com empreiteiras que ele trabalhou e recebeu 

como pagamento. Um na Barra funda e outro no Tatuapé, que até 

onde ela sabia estavam alugados, mas se ele iria para lá, é porque 

já estava desocupado e preparado para morar, ou seja, há tempos 

ele tramava isso. Mesmo assim ela pergunta, para ouvir da boca 

dele. 

- Há quanto tempo você programou isso? – pergunta 

Júlia. 



 

 
 

- Júlia, eu não programei nada. As coisas foram 

acontecendo, - pegando a mala e saindo pela porta - Ou deixando 

de acontecer, eu mobiliei o apartamento para alugar mobiliado, 

valoriza, mas acho que chegou ao fim e vou aproveitar a situação. 

Júlia não acredita, pois ela conhece muito bem o ex-

marido, sempre foi uma pessoa de pé no chão, jamais daria um 

passo sem saber o chão que estava pisando, ele mobiliou para 

morar, e com certeza sadicamente esperou a decoração terminar 

para entrar no assunto. 

- Tem outra? – pergunta Júlia quando ele já esta 

desaparecendo no corredor. 

Valter para, curva os ombros sem olhar para traz e depois 

de uma pequena pausa ele responde com um sussurro. 

- Não... 

Mais uma vez ela não acredita, pois ela sempre 

desconfiou de Sandra, a secretária dele. Há alguns anos atrás, ela 

cansou de ouvir como Sandra era eficiente, competente, charmosa, 

se vestia bem, uma menina de ouro, menina porque tinha uns 25 

anos e um fogo que a juventude proporciona.  

Mas na verdade, ela não estava nem aí para o que foi 

feito até chegar ao final, o que importava é que o inevitável 

aconteceu, como aquela dor que você espera passar, como a 

picada de uma agulha, ou a puxada da depilação, a espera foi pior 

que a dor em si. 

No dia seguinte Samanta liga do interior horrorizada com 

a situação e se dispondo a voltar para dar apoio à mãe, Valter ligou 

para ela e contou que estava saindo de casa, mas Júlia insiste que 

está muito bem e não quer que a filha perca aula por causa dela. As 



 

 
 

duas sabiam que isso ia acontecer, e de certa forma nada foi 

novidade, somente o impacto da chegada. 

Tá, agora é colocar as coisas em ordem, com certeza ele ia 

querer vender o apartamento que moravam, já que se tratava de 

uma propriedade de quatro quartos, três salas, copa, cozinha, 

dispensa, quarto da empregada, aliás a empregada não sabia de 

nada ainda e quando Maria chegar vai fazer o café para dois. Júlia 

ainda da está na cama, depois de uma noite mal dormida, melhor 

deixar Maria preparar tudo e depois falar com ela, mas o 

importante agora é pensar, dividir os bens e focar no trabalho. 

O sol já invade a janela na sexta feira, que pela primeira 

vez acorda como uma mulher separada, o barulho de Maria 

fazendo o seu trabalho já é ouvido por todo quarto, o salão hoje vai 

ter um movimento daqueles, o que é normal para uma sexta, 

quanto o expediente costuma ir até as 22:00hs. Então ela pensa 

que isso vai ocupar o dia inteiro e poderia até ter um tempo para 

preparar o discurso para as amigas fofoqueiras de plantão, que em 

pouco tempo iriam descobrir. As notícias correm rápido por aquele 

prédio. 

Talvez o porteiro já tivesse espalhado para todo o 

condomínio que o seu Valter saiu de mala de casa numa quinta à 

noite, mas talvez não, porque ele sempre viajava. Bom, na verdade 

pouco importava o tempo que vai demorar a novidade espalhar, vi 

acontecer e quanto antes melhor. Ela levanta da cama com uma 

certa preguiça e as sensações que sente, são mistura de alívio, 

fracasso, liberdade e medo do futuro. Uma leve olhada no espelho 

antes de entrar no banho, percebe que para uma mulher de 40 

anos, ela está bem, seios fartos, pele lisa, bumbum empinado, se 

bem que está na moda a bunda pequena, mas como pode ficar na 



 

 
 

moda a bunda grande ou pequena? Tem gente que gosta de 

grande, tem gente que gosta de pequena, é tipo de coisa que não 

dá para atualizar conforme a tendência.  

Ela entra debaixo do chuveiro e junto com a água que 

escorre pelo ralo, ela tenta se livrar da mistura de sentimentos que 

tomam conta de sua cabeça e começar uma nova vida, tomando 

um banho que vai limpar seu corpo e seus pensamentos, mas junto 

com ducha de água, escorre também as lágrimas. 

 

 




