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Roupas

Raquel não gostava de se ver daquela forma: fina, pálida, 
sem consistência.  No rosto, desenhava-se a submissão enterne-
cida que há tempos a alimentava. Olhou os seios, agora menores. 
Emagrecera bastante e isso fez sumir um pouco do que ela tinha 
de mais viçoso. Ainda eram belos, mas sentia falta do tempo em 
que eles eram um tanto mais afoitos. Os quadris meio infantis, o 
bumbum menos à mostra. A roupa folgava nela assim como no 
espaço existente entre a alma e o corpo. Nada lhe coubera, até que 
conseguiu achar um minishort que comprara dois anos antes, no 
auge de sua idade de debutante, e agora tinha a oportunidade de 
vesti-lo novamente, como uma ninfa. Estranho, aquilo a serenou.

Acrescentou para o visual uma blusa marrom como a sua 
cor. Um chinelo e talvez lápis no olho. Não queria, mas a mãe 
sempre insistia para que se arrumasse, porque homem não gosta 
demulher feia. Tinha que agradar o namorado, a mãe, quem to-
passe na rua. Tinha que estar sempre apresentávele a consciência 
forçada dessa obrigação a irritava, mesmo que não soubesse lidar 
com rebeldia. Carregava o fardo das angústias indizíveis só por 
considerá-las dispensáveis à sua materialidade corpórea.
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“Troca essa blusa”, disse o namorado assim que a viu. Ne-
nhum beijinho de boa noite, nem abraço, nem nada. “Está feia”, 
emendou logo em seguida. Ah, como queria naquele momento cor-
rer para o shopping e fazer um banho de loja! Encontrar peças que 
figurassem o modelo do que todos querem ver a um só tempo. Bus-
cava algo, ainda que não soubesse o que, capaz de colocá-la à prova 
da unanimidade. Também pensou em como adquirir grana para 
conseguir fazer isso. O mundo não gosta de mulheres ofuscadas que 
nem ela, o mundo não olharia para ela, e isso simseria a morte! De-
sesperou-se ao lembrar que nenhum tostão possuía e por essa razão 
teria que permanecer daquela forma: disforme. Não suportando, 
desprezava-se diante aos espelhos, se entupia de desesperança. Se 
pudesse ensiná-los a mentir só para lhe agradar com certeza o faria, 
mas isso não mudaria o fato de que seguiria marrom e esquelética.

– Não tenho outra roupa. Preciso engordar, estou horrorosa.
– Está bonita magra. Acho feio mulher gorda, com banha 

caindo.
Se ele estava achando-a bonita, então por que se incomo-

dava tanto? Talvez porque soubesse que ele achou a roupa feia 
porque na verdade ela é quem era feia. Que Raquel era bonita, 
não linda, como as menininhas por aí. Sabia no fundo que, para 
ele, bonita mesmo era a Luíza do salão, típica mulher brasileira. 
Com bunda espalhafatosa, peito olhando pro céu e cintura afila-
da.  Luíza transbordava a beleza que Raquel, coitada, não chega-
va nem perto. Queria ser como Luíza porque ela sim era linda, 
uma linda de todos. Além disso, aquele sem vergonha botava um 
olhão desse tamanho assim quando ela passava. 
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Enquanto Raquel, se alguma beleza tivesse, por menor 
que fosse, ficava tão incógnita que sua roupa marrom não permi-
tia irradiar o menor rastro. Se fosse como Luíza, aíseria diferente. 
O namorado iria se sentir orgulhoso em estar ao lado de uma 
mulher que não fica todo o tempo a se maldizer “Se eu tivesse 
um pouquinho mais de carne aqui e aqui…”

Jantaram espetinho como de habitual, depois assistiram a 
filmes. Raquel reparou em cada atriz, contou as estrias e a celulite 
que a edição deixava escapar, e não se isentou de tecer comentá-
rios a respeito. Ele, já acostumado, concordava entre um e outro 
bocejo. Depois foi comer mais, quem sabe assim ela parasse com 
aquilo. Quer? Eu não. Não disse que iria engordar? Ah sim, me dê. 

Em seguida a beijou. Tocou nos seus seios sumidos, no 
seu corpo afetado pela ausência de paz. Depois a possuiu com 
tanta ferocidade que seria impossível ela não se sentir enfim an-
tagônica, volátil. Iria fingir se não explodisse também, mas dessa 
vez veio como a ruga tinge a testa e o olho despenca no sono. 
Como nunca havia se rebentado em igual força? Repetiram a 
mesma surpresa da morte mais duas ou três vezes, sobrevivendo.

Era ela. Ruborizou-se por ter sentir-se inteira, ainda mais 
sem roupa. A dormência do ser invadiu-a como uma epifania, 
mas na verdade não era nada, porque o sempre continuaria por 
ali, impondo-se. Foi para casa sorrindo, no entanto, o medo fazia 
questão de não deixá-la ir sozinha. Encontrou-se consigo solita-
riamente e foi obscurecendo a vista devagar. Já estava no leito e 
dormia. Dormia e sonhava com roupas.
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Anverso

Vou contar-lhes um fato que se deu entre oito paredes 
e duas portas, mas não posso atribuir ao enredo distinção de 
personagem, visto que o embate ali travado partiu de uma 
única pessoa com ela mesma, mas ninguém soube, ninguém 
viu. Apenas eu, operante na onisciência até quando me per-
mitirem.

Ainda assim, para que entendam, destaco que há duas 
formas de existência dessa mulher: a primeira está de frente ao 
espelho, terminando uma caprichosa arrumação femmefatale, e 
a segunda jogada no sofá, rabiscando um pássaro em folha de 
caderno A4, em completo desleixo. 

A primeira vou chamá-la de Trajano, porque este é o seu 
nome, e a segunda de Santos. Desculpem os leitores por estragar 
a surpresa. Elas precisavam dessa revelação e dispensam truques 
linguísticos. A (in)verdade estetizada pode vir cinematográfica, 
ou numa rajada de poesia que só os loucos entendem (e depois 
esquecem). É por isso que lhes peço compreensão para a secura 
que daí então se vê: nada pode ser mais tão intolerável quanto 
estas paixões avessas.
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Trajano terminou de passar o batom, pôs a bolsa no bra-
ço e foi saindo, quando a voz da Santos a sobressaltou, um tanto 
fantasmagórica:

– Aonde você vai?
– Ai, que susto, menina!
– Hein? Vai sair de novo? – a outra ainda ajeitava o cabe-

lo, insensível. – Pra encher a cara e transar?
– Ah, isso aí é só mera consequência – ia deixando-a, 

mas a Santos ajeitou-se no sofá e interpelou em tom mais alto:
– Por favor, não me deixe aqui sozinha.
– Olha, a gente já conversou sobre isso. Fica aí fazendo 

teus desenhozinhos, estão lindos, mas eu preciso dar o fora da-
qui pra tomar um porre e você sabe disso. Sabe que se tentar me 
prender aqui é pior.

– Quando você sai, eu fico em pedaços. Sei que todo 
mundo lhe deseja, enquanto eu continuo me sentindo um lixo.

– Porque quer. Aliás, se olha no espelho. Quem iria que-
rer alguém assim?

– Você está sendo grosseira!
– É a realidade! Nem você se quer, por isso me chama 

toda vez.
– Eu não chamo você, você que chega sempre sem avisar, 

como um furacão. De onde tirou isso?
– Do facebook – disse, mostrando o celular.
– São desabafos, pensamentos; não é nada genuíno.
– Tudo o que vem de você é tristemente genuíno. Dá até dó.
– E quem é você pra estar me dizendo isso?
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– Sou a mulher que tenta te botar pra cima e você resiste 
a todo custo, sempre se compara comigo, se sentindo inferior a 
mim. Vamos fazer o seguinte: vem comigo. Bora sair.

– Pra quê? Pra ver todos quererem a ti e não a mim?
– Ai, Jesus, é disso que estou falando! – Neste momento, 

Trajano escanchou as duas pernas na Santos e pressionou-lhe o 
queixo – Pare de se sentir menos! Não vê que é justamente isso 
que me torna aparentemente mais desejável?

– Você destruiu a minha vida – arrancou as mãos da Tra-
jano de sua face e pela primeira vez a encarou. – Eu era bem mais 
feliz antes de você.

A Trajano rompe-se em gargalhadas. Ao se recuperar:
– Você não foi nada convincente. Primeiro: se isso fosse 

verdade – aproximando-se de sua boca e em seguida cheirando-
lhe o pescoço de forma envolvente –, por que você implora toda 
vez para que eu não vá embora?

– Eu sempre pago o pato pelas coisas estúpidas que você 
faz. Muitas vezes eu levo o nome de vagabunda por conta das 
tuas senvergonhices. Isso é sadismo seu!

A Trajano seemputece e levanta.
– Meu Deus, mas que senso de moralidade ridículo esse 

o seu! Escuta aqui, menina: você tem que aprender a se assumir 
como mulher, e isso não significa só ter um empreguinho e pagar 
as contas no fim do mês com o próprio dinheiro – começou a 
fumar. – Ser mulher é muito maior, tem a ver com desejo.

– Isso custa a minha dignidade, então? Porque eu já não 
tenho nenhuma.
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