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Sobre as tortas de saudade 

 
Em meio a crônicas e páginas, eu percebi que não escrevia um livro. 

Eu escrevia tortas. Alguns temas repetiam-se e percebi que se tratavam de 

ingredientes com os quais eu compunha minhas tortas. A verdade, leitor, é 

que não sei cozinhar coisas que apetecem o paladar. Venho de uma tradição   

de mulheres que cozinham deliciosos pratos. Elas inventam receitas e 

mesmo que preparem o mesmo prato que outros, a comida sempre tem  

um gosto peculiar. Elas assinam a comida com sua singularidade. 

É maravilhoso chegar à casa de minha vó e sentir o cheiro de bolo 

assando no fogão. Na Páscoa, minha tia faz uma maravilhosa torta de 

bacalhau. Minha prima faz doces e minha mãe prepara o melhor frango 

ensopado da cidade. Somos uma linhagem de mulheres com um dom, 

embora em mim este se pronuncie de outro modo. 

Minha maneira de cozinhar é única: preparo frases, parágrafos e 

crônicas. Elas acabam se transformando em tortas que não se destinam ao 

paladar, mas às mentes. Assim como a comida, as palavras são capazes de 

nutrir. 

Quanto ao sabor de minhas tortas, tenciono que sejam tortas de 

saudade, mas às vezes o que sai são saudades tortas. É imprevisível cozinhar 

com palavras. Às vezes, a história de uma árvore termina em relatos de 

superação do espírito humano. Advertiu-nos Quintana: “Se o poeta falar 

num gato, numa flor, num vento que anda por descampados e desvios e 

nunca chegou à cidade (...) Que importa? Todos os poemas são de amor!”1. 

O mesmo ocorre com crônicas, embora nem sempre o amor emirja – ao 

pobre cronista não cabe a sina do poeta. Começa-se de algo quase banal e 

finda-se a escamotear coisas profundas da existência. 

Convido o leitor, portanto, a provar desta nova culinária. 
 

1 QUINTANA, M. Quintana de bolso. Porto Alegre: L&PM, 2012. 
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Torta de Saudade 

(ou Saudade Torta) 

 

Ingredientes: 

- 500 g de saudade; 

- 300 g de espanto; 

- 1 Amor desengonçado; 

- 1 colher de sopa de contentamento; 

- Raspas de melancolia; 

- 3 colheres de sopa de improviso. 

 
Modo de preparo: 

Junte o espanto, o contentamento e o improviso em um recipiente. 

Misture-os sem se preocupar com a homogeneidade – um elemento 

sempre irá sobressair-se ao outro. Deixe a mistura descansar por 20 

minutos. Não há consistência ideal, porém, deve-se provar e ficar 

atento às sensações provocadas. 

Descasque o amor desengonçado com muita calma e misture-o á 

saudade. Raspas de melancolia devem ser adicionadas a gosto. Uma 

pasta agridoce deverá formar-se: este será o recheio. 

Volte à mistura inicial e a espalhe em um pirex. Sobre esta base, 

coloque o recheio. Cubra com mais uma camada da mistura inicial e 

finalize com algumas raspas de melancolia. 

É necessário pré-aquecer o forno por 10 minutos em temperatura 

média-alta. 

Coloque, então, o pirex no forno e espere 20 minutos, até dourar. 
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- 500 g de saudade. 
 

 
 

Reminiscências 

 
De madrugada, quando o tempo anda tortuoso pelo limiar estreito 

que separa um dia de outro, a mente conversa com a alma sobre assuntos 

antiquíssimos e cisma, tal criança, com velhas histórias. Questiono-me: 

onde estará o casal de velhinhos que morava em frente à casa de minha 

infância? Haverá ainda a magnífica acácia-amarela plantada no jardim de 

Suês? E o primeiríssimo amor, onde andará? Não sei, e assusta-me não 

saber: a vida já vai longe e é inútil acenar aos que ficaram no cais. 

Estivemos sempre cercados: alguns nos assassinaram e outros nos 

amaram. Alguns fingiram e outros só passaram. A vida é uma navegação 

sem âncora, e é melhor não medir a fundura do abismo em que se navega 

ou a distância percorrida desde a praia. É sempre um susto descobrir-se, 

sem alarde ou aviso, navegando compridos mares. 

As coisas mais fantásticas acontecem sem alarde. Nosso planeta gira 

todo dia sem fazer algazarra. A primavera chega a despeito de previsões. 

A vida também prossegue sem advertência e só percebemos quando 

olhamos para trás. Não se aufere a distância percorrida pela contagem 

dos anos, mas pelas reminiscências. Homens sem rosto, cadernos com 

linhas ilegíveis, figuras descoloridas: algumas lembranças são muito frágeis 

e esfrangalham-se com o tempo. Outras lembranças grudam na alma e 

invadem fantasmagoricamente o agora: o cheiro do bolo de Teresa, um 

beijo, olhos que faiscavam. 

A mente é muito caprichosa nas lembranças mantidas inteiras. É 

possível esquecer-se de quase tudo aprendido na escola – o leitor lembra- 

se do nome de todos os rios do Brasil? Esquece-se o nome das bacias 
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hidrográficas e dos presidentes. Contudo, traz-se cerzido à alma um cheiro, 

uma vaga sensação ou o céu tempestuoso do mar de Natal. 

Talvez, esgotados os dias viventes, seja possível contabilizar toda a 

vida em muitas sombras alijadas de rosto, nome, sentido e em um punhado 

pequeno e preciso de lembranças curiosas. Persistirão coisas como: a boneca 

de cabelo mais cumprido, a lua mais bonita, o bolo de banana materno, o 

gosto do mar, o franzir de testa paterno, o animal mais querido, o cheiro 

da chuva, um poema, os olhos dele e a borboleta anil que apareceu no 12º 

andar de um prédio comercial. Inventariar a vida será, então, como voltar à 

infância e possuir uma caixa de sapatos cheia de tesouros interessantíssimos. 
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- 300 g de espanto. 
 

 
 

O casarão 

 
Sempre me chama atenção o casarão de pedras na Av. Senador 

Virgílio Távora. É um casarão quase recostado a um muro de pedras negras 

e pontudas. O muro é alto e o casarão é cinza, austero e sólido. Há uma 

espécie de quadro cunhado nas rochas das paredes da casa: rostos etéreos 

sem prazeres nem pecados encaram os que passam pela calçada. 

De início, achei que se tratava de um convento ou uma escola muito 

rígida para meninas frágeis, de tez clara e olhar bondoso. Seria – imaginei 

– uma escola comandada por freiras severas, sempre prontas a conduzirem 

as alunas em fila pelos corredores escuros para fazê-las rezar o que quer 

que se reze nas primeiras horas da manhã. Estou certa de que minhas 

elucubrações possam parecer fantasiosas aos olhos de muitos, mero fruto 

de uma imaginação descontrolada. Minhas suspeitas, todavia, não foram de 

todo absurdas, pois mais tarde soube que a casa em questão era – pasmem 

– um pensionato feminino administrado por uma ordem de freiras. 

As pessoas parecem não saber muito sobre esse imenso casarão 

que se prolonga pelos dois flancos da esquina. Alguns sequer souberam 

ao que me referia, não guardavam lembrança alguma dessa construção 

sombria e mal acomodada na vida moderna. Talvez por estar por tantos 

anos na cidade, o casarão não cause mais surpresa nem curiosidade a quase 

ninguém, exceto aos mais afetados pela imaginação ou aos de inclinação 

romântica. 

Tanto penso nesse casarão que quase imagino as moças chegando 

ao pensionato. A maioria talvez venha de um interior próximo à capital. 

Deve ser um primeiro contato brutal: as portas amplas de madeira tosca, as 

paredes cinza, as rochas do muro. Penso que as freiras devem ser silenciosas 

e magras, vultos escuros deslizando pelos corredores a contorcerem os 
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dedos nos terços antigos de madrepérola. As meninas devem levar um 

susto, porque de todos os relatos ouvidos sobre Fortaleza, certamente nada 

lhes foi dito sobre os rostos etéreos em constante vigilância esculpidos na 

parede de pedra – quão terríveis serão estes rostos vistos de dentro da casa, 

sem o consolo da rua? 

Imagino que, ao chegarem, as garotas devem ser conduzidas por uma 

freira silenciosa, de hábito negro, para um refeitório de mesa comprida. 

Na mesa estarão outras moças, todas caladas e cabisbaixas, sorvendo 

mecanicamente uma sopa fumegante – ninguém terá coragem de levantar 

os olhos do prato ou de proferir som que não seja um leve murmúrio. Ao 

fim da refeição, as novatas hão de ser levadas aos seus pequenos quartos – eu 

os imagino quase como clausuras de paredes brancas infiltradas e mofadas. 

Sim, imagino os quartos bem modestos, quase intimidadores em sua 

austeridade. Não se ouvirá música no corredor, nem risadas ou conversas. 

Quando muito, se ouvirá passos ou as velhas tábuas do corredor rangendo 

– quem ousará sair do quarto à noite? 

Decorridos alguns dias, as pobres novatas já estarão incorporadas à 

casa. Talvez em menos de uma semana já estejam tão melancólicas e quietas 

como o casarão. Passarão longas horas no modesto jardim, contemplando 

confusamente a porta por onde, um dia, entraram. Ah, posso ver as 

pobres garotas do interior a vagar pelos cômodos silenciosos, sob a 

eterna vigilância de milhões de rostos de outrora pendurados  nas 

paredes: alguns as vigiando severamente e outros compartilhando o 

mesmo olhar resignado das recém-chegadas. 
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- 1 Amor desengonçado. 
 

 
 

Camaleão 

 
Dia desses um filhote de camaleão entrou em minha casa. Era 

comprido, magro e tinha a cauda muito longa. O corpo era tão verde que 

senti velhas esperanças renascerem. Os olhos eram ligeiramente saltados, 

talvez pelo susto de adentrar intrincada estrutura, escuros aposentos – ele 

estava acostumado, compreenda, com o sol e com os mamoeiros do terreno 

vizinho à minha casa. 

Eu já ouvira boatos sobre camaleões na vizinhança. Dizia-se que 

havia uma família deles abrigada em um terreno, mas eu não cheguei a 

acreditar. Eu achava que camaleões eram bichos isolados, solteirões, estoicos 

e misantropos. Cheguei a achar que não eram andarilhos, mas descobri que 

são afeitos a mudanças de cenário. 

O camaleão que me visitou não só se sentiu muito à vontade em 

minha casa, como repetiu a visita. Hospedou-se, cerimoniosamente, sob a 

escada. Como um lord inglês, ele me olha. Sempre que procuro aproximar- 

me, diviso em seu olhar uma sombra de reprovação. Confesso não saber 

muito sobre o protocolo para visitas de camaleão. Arrisco-me a diverti-lo 

com pedaços de maçã, mas sei que estou longe de ganhar seu afeto. Ele 

limita-se a me tolerar por pura educação e condescendência. 

Dias transcorreram e nossos encontros tornaram-se frequentes. 

Pesquisei sobre o verde animal e descobri que ele é de muito bom agouro: 

na simbologia africana é divinizado, considerado criador dos primeiros 

homens. Na longínqua Amazônia, encontrar um camaleão é bom sinal – 

jamais se deve matá-lo. Os africanos, inclusive, tiram-no respeitosamente 

do caminho que percorrem para não o pisar e incorrer na ira divina. 
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Eu jamais pensaria em matar meu hóspede, porque lhe tenho 

muitíssimo apreço. Admiro suas enormes unhas curvas e seu rabo pontudo. 

Imagino-o filhote de um dragão. Não sei se camaleões podem morder, mas 

sigo a maneira africana de reagir – não o aborreço. Quando sairá de minha 

casa? Não sei, e não acho que poderia fazer tal proposta à verde divindade. 

Sinto-me um pouco como o aviador de O Pequeno Príncipe. Alguns 

motores têm mesmo sofrido pane na minha vida, me fazendo perambular 

por alguns desertos. Agora, sou fitada por esse habitante da África, esse 

“leão da terra” – significado de “camaleão”. Ele fita-me como se a qualquer 

minuto houvesse de me pedir algo absurdo, como para desenhar um 

carneiro. Ora, desenharei! Sou uma pessoa grande, mas, ao contrário do 

aviador de Exupéry, e por pura sorte, ainda sei desenhar. 
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