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[Cozinheira. Trabalhadora conversadeira] 

 

Gravando... Tiana, minha sobrinha intelectual, que me ajuda 
a escrever nesta Coluna, chegou rapidinha com uma 
encomenda pro almoço de domingo: estrogonofe. Fui logo 
falando: Ih, ganhou na Loteria é? Vai bancar o filé mignon?  
Ela foi explicando uma explicação que eu não entendi bem: É 
por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia... 
Depois de franzir minhas sobrancelhas emendei: Você quis 
dizer a guerra daquele russo maluco com cara de doido, o 
Putinho, contra a Ucrânia, atacando mulheres e crianças e 
invadindo um país que não é dele. Mas como Tiana tem 
andado com pessoas muito estranhas, ela retrucou: Tia, a 
senhora anda vendo muito Jornal Nacional, tem que entender 
que a Rússia está sendo ameaçada pela OTAN. A senhora deve 
saber que a Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma 
aliança militar poderosa que quer estrangular a Rússia. E pro 
Brasil isso é um risco pois a nossa agricultura depende deles... 
Fiquei meio pasmada com a resposta. Nem sabia o que dizer. 
Na hora me veio na cabeça a receita do estrogonofe, mas 
comecei a inventar uns ingredientes diferentes.  
Eu só pensava naquela hora se eu devia entrar numa 
discussão com minha sobrinha querida sobre um tema que eu 
nem conheço direito. Ainda se fosse sobre sexo....  
Fiquei calada e fui pra cozinha pensando numa cebola roxa 
bem ardida e estrogonofe com pimenta malagueta.  
Tiana ficou quieta na sala mexendo no celular e minha cabeça 
não parou mais de assar. Virou panela de pressão, acho que 
por todas as coisas que eu tinha visto nos últimos dias: 
mulheres com bebês no colo correndo na multidão pra tentar 
entrar nos trens; velhos e velhas chorando; mulheres parindo 
em estacionamentos subterrâneos improvisados como 
maternidades; homens com ódio nos olhos jurando amor pelo 
seu país e salvando e se despedindo de seus filhos para que 
eles pudessem morrer em paz (?) na frente de combate... olha 
nem sei dizer... creme de leite da receita imaginária  
misturado com coquetéis molotov...  Por amor à Tiana, até 
pensei, será que o Jornal Nacional montou esses filmes? O 
estrogonofe se misturava às minhas lembranças de quando eu 
me jogava com Tiana no colo embaixo da mesa para protegê-
la da polícia quando entrava atirando na favela. Agora, 
quando isso acontece, e isso acontece sempre, é ela que me 
protege. Pensei que a Ucrânia era aqui nas favelas do Rio de 
Janeiro. Será que ela tem razão? Não, não tem. Comecei a 
remexer na dispensa pra ver o que eu tinha pra fazer o tal do 
estrogonofe. Até então eu não tinha associado o prato de 
origem russa, do tal conde, sei lá, Stroganov (?) que chegou 
aqui com sabor de paz e clamor de guerra... 

 

Pois fiquei na cozinha por um tempo que não sei quando 
Tiana veio me mostrar um vídeo no seu celular justificando a 
invasão do Putinho. Olhei o vídeo cheio de explicações que eu 
não entendia bem ... OTAN pra lá OTAN pra cá e aí Tiana 
cometeu seu maior erro: Viu, Tia, porque que a gente não pode 
condenar o Putin? Respirei fundo e falei pra ela: Seu avô, meu 
pai, quando alguém da família dava exemplos para explicar o 
que não se explica sempre perguntava - o  que que tem a ver o 
cu com as calças? - Tiana fez um bico de deboche. Aí eu subi 
nas tamancas. Se esse povo da OTAN é tudo TANTÃ isso não 
justifica outro TANTÃ invadir um país que não é o seu (e 
mesmo que fosse) e sair destruindo, matando, assassinando ... 
Esse Putinho é um assassino cruel. Não me venha defendê-lo 
ou justificar sua atitude. A não ser que você justifique a polícia 
quando entra atirando e matando aqui na favela. É isso que 
você pensa? A violência nunca se justifica, muito menos a 
guerra.  Percebi que ela não gostou do que eu falei, mas ficou 
calada e voltou ao celular, enquanto eu lhe dizia que ia 
preparar o estrogonofe.......... Tiana calada na sala e eu na 
cozinha. Na minha cabeça, a frase que eu vi o Putinho falar 
da própria boca: “Tudo está indo como planejado.” E não me 
venha falar que é montagem da Globo. Quer dizer, ele falou 
em russo, mas tinha uma pessoa traduzindo. Aí já não sei se 
a tradutora inventou a frase. Eu acredito que não.    ........... 
Pra não ficar no estrogonofe original, até porque filé mignon 
não entra aqui em casa há muuuuito tempo, resolvi fazer o 
prato com linguiça. Aproveitei que eu tinha uns pacotinhos de 
linguiça mineira que o Samuel, aquele meu vizinho policial do 
bem, tinha me dado uns dias atrás. Enquanto cozinhava o 
arroz e as batatas no forno, separei os ingredientes: um pacote 
de linguiça fina; uma cebola média; quatro colheres de sopa 
de extrato de tomate; pimenta calabresa; um pacotinho de 
creme de leite (200g). Enquanto eu cortava as tirinhas de 
linguiça e os tabletinhos de cebola, eu pensava por que será 
que o ódio hoje domina o mundo? Sempre foi assim mas 
parece que está piorando. ... Preparo: Deixe a linguiça grelhar 
na panela e depois deixe cozinhar um pouquinho. Junte a 
cebola e observe o ponto da cebola para adicionar o molho de 
tomate e meia xícara de água. O racismo está mais violento, o 
futebol está violento, a política está violenta, a violência 
contra a mulher só aumenta. Deixe ferver até engrossar o 
molho e acrescente pimenta a gosto. Confesso que quase 
despejei a pimenta do mundo na panela, mas me contive. 
Finalmente acrescente o creme de leite e depois que ferver, 
está aí o estrogonofe. Nessa altura, o arroz e as batatas do 
forno já estarão prontas. ... Tudo demora uns 30 a 40 minutos. 
Enquanto eu calculava quanto eu tinha gasto, tudo não 
chegou a 20 reais, apesar da inflação, claro que sem contar a 
linguiça do Samuel, Tiana entrou na cozinha. Estava mais 
sorridente e elogiou o cheiro: Tia, tudo bem aí? Eu, como 
criadora de caso, não perdi a chance: Seguindo a frase de seu 
novo amigo russo “Tudo está indo como planejado”.  
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