
Saudades dos fedores que nem senti ainda.

Dentre as mazelas que a vida pode trazer, além de me contaminar  trabalhando, contrair
covid-19 me fez perder mais que apetite: o olfato, sem o qual qualquer refeição se tornou
tosca e sem cor.

Durante o isolamento, sendo servida por um cozinheiro/cuidador meio 
preguiçoso, macarrão com sardinha se tornou meu pão quase diário. Sem sentir aroma
nenhum, e com complexidade de sabores reduzida ao básico, pereci para além da dor física.
Foi uma morte gastronômica.

Lá pelo terceiro dia -daquilo que mais parecia um cárcere privado- passei a valorizar os
contrastes e texturas, já que não conseguia reconhecer outros atributos. A primeira alegria, foi
a de comer um pão na chapa com manteiga, crocante, e também macio, que ficou muito
interessante quando chuchado no mel que acompanhava meu prato.

Até aí, eu estava cafungando toda e qualquer coisa que havia por perto. Na esperança de
voltar a sentir como um dia conseguira, um cheiro qualquer. Por vezes, enfiava o nariz na
comida, e nesse período quando meu nariz tocou o macarrão com sardinha, me veio como
um choque rápido a lembrança do cheiro. Nem sei se consegui perceber algo de verdade.

Depois de aceitar que eu não cheirava mais nada, (essa frase parece saída de um relato de
reabilitação, de fato é) passei a valorizar textura e contraste de temperatura. Ah, que prazer!
Comi uma cumbuca de feijão com arroz e um frango com molho e repolhinho… O calor do
caldo de frango ia penetrando as outras texturas, o feijão tão cremoso abraçava os grãozinhos
de arroz. Sentia o salgadinho do molho em contraste com o sabor mais equilibrado e de certa
forma mais neutro dos pulses. Esse dia foi louco. Senti satisfação em comer mesmo sem
sentir aroma algum.

Já fora do quarto, mas ainda isolada em casa, e me recuperando dos sintomas e sequelas,
passei a fazer um treinamento olfativo encontrado no Dr. Google. Baseava-se em sentir
aromas fortes e conhecidos por 20 segundos, enquanto pensava nas nuances e torcia pro
“meu cérebro lembrar de como cheira”. Geralmente eram tentativas vãs e eu sentia apenas
alguma doçura sem entendimento nenhum do que o aroma de fato era, e sem saber se na
verdade eu estava apenas imaginando ao invés de perceber realmente.
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 No auge dessas tentativas, em uma ida ao banheiro, enquanto me preparava para urinar,
assoei o nariz, e de repente, veio um estalo. Senti um fundo de urina. Fiquei doida,
prontamente enfiei sob meu nariz um óleo essencial de melaleuca, cujo qual tem cheirinho
que lembra pinho-sol. Senti! Teria recuperado meu dom olfativo? Poderia cafungar por todo
lado e ser feliz? Não, logo em seguida perdi todo meu poder de nariz… Lamentável.

Mais lamentável ainda, foi sentir cheiro de urina ao invés de algo mais refinado, ou
suficientemente comestível. Embora os adeptos de golden shower possam apresentar leves
discordâncias. Cada um com seu cada qual. 

Nesse bololô todo, me peguei pensativa, lembrando de comidas que ainda que possuam
péssimo odor, metemos goela abaixo da mesma maneira. 
Assim aconteceu o debate, numa aula de cozinha de finalização, acerca do cheiro que um
molho de peixe fermentado tailandês (chamado Nam Pla) possuía. Segundo o colega…
“aquilo fede à bunda suja”... Isso mesmo que você leu, sem tirar nem pôr. 

Tudo aconteceu em meio à uma experiência sensorial às cegas. Sentíamos aromas de
ingredientes até então desconhecidos para nós, de texturas mais estranhas ainda, todos em
copinhos de café. Acontece que um dos copinhos continha um líquido marrom, com aroma
degradante e podre de uma maneira complexa. Ao sentir, um colega logo comentou: “Nossa!
Que cheiro de bunda suja”. A questão levantada pela professora era: “Escuta, mas aonde é
que você anda cheirando bunda suja pra saber?”. Mistério esse que nem quero pensar
muito sobre.

Comemos coisas fedorentas desde os primórdios até hoje. A catinga está presente desde a
rejeitada pizza de aliche, o rollmops do boteco, disposto ao lado dos ovos coloridos, ou
mesmo da salsicha em conserva. Quem nunca se surpreendeu com o odor ruim e textura
grudenta do natô (soja fermentada praticamente apodrecida, comum no Japão), ou o bafão
fedido que vem ao abrir um pote de chucrute, e por aí vai. O fato é que acompanhado de
uma comida chulezenta, podemos ter uma complexidade de sabores, e muitos deles,
tornam-se perfumes ao passar do tempo. 

 E quanto a ti, qual sua comida fedorenta favorita?


