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E lla chegou a barriga para mais perto da borda 
da pia de granito. A preguiça não poderia ser 
somada à falta de vontade de cozinhar, para que 

não corresse o risco de voltar para cama. Era apenas 
uma quinta-feira. Nada de mais, só uma quinta como 
todas as outras, e havia muitas outras. Cozinhar nun-
ca fora um prazer para Ella, somente um ofício que 
assumira com as ordens do matrimônio, pois não 
conseguia achar para si a felicidade estampada no ros-
to daquelas celebridades da TV que passavam a ma-
nhã ensinando como fazer receitas maravilhosas sem 
entupir a pia com um monte de potes, panelas, co-
lheres, vidros e sobras que sumiam quando a câmera 
mudava o foco. A convivência com a mãe ao redor do 
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fogão durante seus 20 anos de solteira não fora sufi-
ciente para lhe impingir os segredos e as cores da arte 
culinária; ao contrário, a ideia de que era necessário 
aprender a lidar com as panelas para ser digna de al-
gum elogio sempre a assustava, e, por isso, também 
evitava repetir as receitas que agora jaziam amarelas 
no caderno herdado da avó.

Na batalha entre o desejo e o ofício, negava-se à 
paciência de cortar cebolas. Muitas vezes já tinha ou-
vido o marido reclamar da espessura daquele tempero 
que ela deixava boiando sempre que se aventurava no 
preparo de um molho um pouco mais requintado. As 
reclamações também acompanhavam o prato de sala-
da, o recheio de um bolinho ou qualquer outro pre-
paro que insistisse em ter cebola como um dos ingre-
dientes. Ella acostumou-se com as reclamações e já as 
ouvia como parte de um enredo de alguma novela me-
xicana à qual todas as tardes assistia pela TV. Nutria 
um imenso desejo de ser uma daquelas protagonistas, 
não pelo fato de sofrer por um amor impossível que, 
no final, seria resgatado com uma linda viagem por 
uma paisagem montanhosa, mas pelo simples fato de 
a tradução dos diálogos encenados nunca conseguir 
acompanhar o mesmo ritmo das falas originais, o que 
deixava a impressão de que a personagem falava uma 
coisa e todos entendiam outra. Ah, como seria bom 



11

Para nunca mais chorar cebolas

um momento desses na vida real, colocar para fora 
tudo que desejasse dizer, livrar-se do nó na garganta 
e, no final, ainda ser admirada pelos seus espectado-
res! Mas agora tinha apenas que cortar as malditas 
 cebolas.

Truques e mais truques vira a mãe praticar para 
não chorar durante o preparo dos alimentos que le-
vassem cebola: deixar a torneira ligada enquanto des-
cascava e cortava os pedaços em baixo d’água, colocar 
um palito de fósforo no canto direito da boca ou até 
mesmo embeber a maldita em um preparo com água 
doce e vinagre antes de cortá-la. Tudo praticado com 
o maior esmero, mas sem sucesso, pois muitas foram 
as vezes em que flagrou a matriarca escorada no fo-
gão, num esforço subumano para engolir o choro, ou 
secando as lágrimas com o pano de louça num recan-
to escondido da cozinha.Talvez por isso Ella, agora, 
depois de tantos anos de casada, já não se incomoda-
va mais com as lágrimas, com a grossura da cebola ou 
com as prováveis queixas do marido. Tinha apenas 
que preparar o jantar; logo mais o serviria, como num 
ritual, antes que aquele ser com quem se casara fos-
se se postar no sofá até a cabeça cair para o lado e o 
ronco disputar o volume com a voz do apresentador 
grisalho que repetia as notícias do dia.
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Maquinalmente, deu lugar à obrigação e se pôs 
a cortar pedaços largos para agilizar a tarefa. Deixou 
de lado as simpatias da mãe, pois sabia que as lágri-
mas não tardariam a aparecer. O ácido saído daquelas 
fatias impregnaria o ar e entraria pelas suas narinas, 
fazendo seus olhos arderem. A terrível imagem da 
apresentadora linda e feliz preparando as receitas no 
programa da manhã não saía da sua cabeça. Sentiu 
raiva de não ter ali uma câmera que mudasse o foco 
quando ela começasse a chorar, raiva da mãe que não 
lhe ensinou direito a evitar o choro, raiva das suas gor-
duras escoradas sobre a beirada da pia, raiva de não 
conseguir dizer as belas palavras da atriz mexicana. As 
mãos, já enrugadas, teimavam em esmigalhar a cebo-
la, espalhando pelo ar aquele cheiro azedo que ela há 
muito detestava.

Decidida a não chorar, abriu a torneira em busca 
de um copo d’água. Nada havia ali, apenas gotas que 
caíam lentamente, anunciando que mais uma vez o 
abastecimento havia sido interrompido pelo maldito 
racionamento de verão. Deixou que o líquido se acu-
mulasse no copo e o colocou na boca, na tentativa de 
amenizar a ardência nos olhos. Sentiu um gosto es-
tranho, salobro; na certa, havia pegado um copo mal 
lavado. 

Olhou para o relógio pendurado logo acima da 
porta de entrada: em números digitais, viu que, além 
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de anunciar que restava pouco tempo para que o 
 portão se abrisse e o marido entrasse, os dígitos meno-
res indicavam que a temperatura tinha subido muito. 
Isso talvez explicasse o suor que escorria das paredes. 
Sentiu vontade de provar aquele líquido, e assim o fez. 
Para sua surpresa, tinha o mesmo gosto da água no 
copo. Um gosto que Ella conhecia bem e que agora 
também chegava a sua boca por meio das gotas que es-
corriam dos seus olhos. Não quis acreditar, tinha cor-
tado mais cebolas do que era necessário, e as lágrimas 
agora estavam em todos os lugares para onde olhasse; 
escorriam freneticamente pelos rejuntes dos azulejos, 
brotavam das portas dos armários, pingavam das fo-
lhas da samambaia dependurada na varanda. O fluxo 
de água da torneira voltou, enchendo a pia até trans-
bordá-la, levando junto as migalhas de cebola para o 
chão. Ella sentiu os pés umedecerem e se desprende-
rem do piso; não conseguia parar de chorar também. 
As lágrimas se acumulavam e, aos poucos, tomavam 
conta dos outros cômodos da casa, fazendo pedaços 
de cebola boiarem pelo chão. Tinha que sair dali. O 
relógio na parede acelerava, agora os dígitos muda-
vam mais rapidamente. Havia pouco tempo. Ella, en-
tão, pegou o pano de louças, secou os olhos e entrou 
no quarto, onde a cama ainda esperava para ser arru-
mada. Tentou achar na memória algo que revelasse o 
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exato momento em que os lençóis  começaram a ficar 
encharcados com aquele líquido. Por que ainda não 
os havia trocado? Parou um instante diante da TV; a 
atriz mexicana curiosamente falava com voz própria. 
Abriu as gavetas da cômoda, as portas do roupeiro, as 
caixas de bijuterias e de maquiagem e viu que tudo já 
estava ensopado. Passou a mão em algumas roupas; 
era preciso sair dali antes de ser afogada nas lágrimas 
de cebola. Com dificuldade, moveu-se até a porta da 
frente e a abriu, na esperança de reencontrar a felici-
dade numa réstia de ar puro vindo da rua; no seu ato, 
a água, que até então escondia-se silenciosa entre as 
paredes da casa, espalhou-se rapidamente, salgando 
as flores do jardim. 

Pôs-se a andar pela calçada, disfarçando o rosto 
para que nenhum conhecido pudesse ver que mais 
uma vez ela havia chorado. Pouco a pouco, o cheiro 
acre de cebolas sumiu no ar, sentiu novamente os pés 
leves, como se tivesse emergido de um grande mar sal-
gado e agora conseguisse caminhar livremente sobre 
as águas. No alto da rua, ainda se voltou para olhar a 
casa. Pensou em movimentar os cabelos com a inten-
sidade da atriz mexicana da novela, em dizer um par 
de palavras que fariam sentido só pra ela; já não cho-
rava, a ardência nos olhos havia diminuído, mas ainda 
não lhe permitia ver o que tinha deixado para trás. 


