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XENREIRA

Amor demais transborda, quando o leite sobra no 

copo a lagoa que se forma não volta para a caixa, suja a 

pia, mancha o Perfex que já foi azul, deixa o ar azedado 

com o desperdício, excesso nunca é bom, dizem, eu não 

digo nada, só a mim mesma repito que me arrependo de 

tudo, ceder a impulsos nunca foi meu forte, sabe teste que 

provoca qual-sua-principal-virtude-seu-maior-defeito?, 

encaixar o adjetivo tranquila na pergunta certa me cutuca-

va a alma, às vezes eu acreditava que serenidade é benção, 

noutras que deveria pagar taxa extra por minha conduta 

insípida, que passionalidade é acessório que cabia bem 

em outras mulheres, mas em mim sempre excesso de in-

formação, a expressão roubada do colega gay entendido 

em moda, era assim que ele definia nossas colegas fanta-

siadas de pinheiro de Natal, cheias-de-colares-brincos-e-
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normes-muitos-anéis-bolsa-oncinha-calça-zebrinha-sa-

pato-duas-cores-lenço-estampado.

Maira me provocava, proclamava que nem Deus 

gostava de gente sem sal nem açúcar, Ele já não havia dito 

seja-quente-ou-seja-frio-não-seja-morno-que-eu-te-vo-

mito, vinha do Apocalipse de João a ameaça, e quando te vi 

abrindo o salão acompanhado dela, percebi que algo em 

mim quebrava, talvez meu excesso de parcimônia, quem 

sabe minha tranquilidade de pau oco, ovos também ra-

cham para liberar pequenas cascavéis, não é?, eu sempre 

uma fina casca que agora ameaçava craquelar definitiva-

mente.

Você dançou uma, duas, três, quatro, cinco, seis 

músicas com Maira, e quando se separaram ela caminha-

va em minha direção como se o Paraíso fosse sua casa de 

veraneio, o tempo todo eu acreditava que nossas diferen-

ças eram coisas de temperamento, ela extrovertida e vi-

brante, eu apagada e introspectiva, mas agora entendia, 

as duas havíamos disputado uma corrida de cem metros, 

Maira a atleta em plena potencialidade, eu a paraolímpica 

visual e auditiva sem guia vidente para me fazer ganhar, 

o estampido da largada só visto e ouvido por ela, você juiz 

dessa disputa desigual.

– Oi, maninha. Veio dançar ou só assistir?

– Não, só estou...

– Bancando a songamonga, como sempre?

– Você não devia falar assim comigo.
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– Não seja que eu não falo.

Ela tirou a carteira de cigarros da pequena bolsa, 

aquela que salivamos com os olhos na vitrine da Divina 

Diva, no dia seguinte a peça transformada em presente, 

“admirador secreto!” zurraram as meninas do escritório, 

cada colega um suspeito em potencial, a resposta agora 

desenhada a carvão em minha testa.

– Olhe quantos homens disponíveis. Não perca 

mais um.

A piscadinha sublinhou o que ela não disse, um 

risinho irônico o acompanhamento ideal para a especia-

lidade puxada-de-tapete, desde a infância Maira se dou-

torando na arte de pilhar-sacanear-ludibriar, eu a vítima 

perfeita, dar a outra face um mantra decorado desde cedo, 

a condição de tapete minha segunda pele. O bullying fami-

liar era sempre à secreta, minhas bonecas nunca durando 

mais que alguns dias, a alcunha de descuidada – até hoje 

meu sobrenome – construída cuidadosamente por ela en-

quanto eu estava na escola, os turnos opostos colaboran-

do para que uma perna da Barbie ou a cabeça do Bebezão 

fosse arrancada e singelamente encostada ao tronco do 

brinquedo, tudo se desconjuntando ao menor toque, ne-

nhuma palavra que eu dissesse colaborando para o retrato 

falado da real criminosa.

Tinha sido assim a vida inteira, Maira plantando 

vilanias pseudoassinadas por mim entre colegas de turma 

e crianças da vizinhança, primeiro na infância, depois na 
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adolescência, minhas reclamações jamais sensibilizando 

os ouvidos de minha mãe – “Maira é muito imaginativa, 

não faz por mal” –, eu jamais compreendendo onde encer-

rava a criatividade e começava a sordidez, nossa relação o 

oposto do amor fraterno criado pelos filmes de Hollywood, 

a competitividade uma via de mão única dominada por 

Maira, a solidariedade feminina um conto de fadas desfei-

to já na frase de abertura, o final feliz mandado às favas, 

príncipe casando com a bruxa má, uma inversão que bei-

java minha cara a tapas.

Minha história com você se liquefez nessa noite, 

o drinque traição-perplexidade-revolta-e-muitas-pedras-

de-dor marcando a festa, vinte e cinco anos da Heismann 

& Garcia, o tradicional escritório de advocacia o cená-

rio da nossa história, agora tudo convertido num ména-

ge à trois, eu o involuntário terceiro elemento, o quanto 

de Maira havia em seu pau toda vez que você me comia, 

cada gozada sua escorrendo um pouco de muco, sangue 

e saliva dela? Quanto dela nos comentários ácidos que eu 

fingia ignorar, você me importunando por causa de mi-

nha timidez - como-vou-avançar-na-carreira-com-uma-

mulher-que-não-abre-a-boca, ou então com meus sapatos 

sem salto - advogada-que-se-preza-usa-saltão-impõe-res-

peito-de-mulher, ou meus amigos gays, lá-vem-você-com

-essas-bibas-de-novo. Também não havia algo de Maira 

em cada hábito que você me apresentava?, sua recém-des-

coberta paixão por vinhos – ela que havia feito um curso 
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de sommelier meses antes –, branca a nova cor preferida 

de cuecas antes pretas – ela que abarrotava o armário de 

lingerie desta cor, não é irônico, pureza íntima conquis-

tada à base de sedas e rendas –, ou seu mais novo hobby, 

colecionar objetos antigos – Maira uma experiente garim-

peira de brechós e feiras vintages.

Durante os três meses em que céu e mar se fundi-

riam caso você me pedisse – amar é se tornar agente de 

missão impossível, não é? –, nossa paixão acontecia a por-

tas fechadas, encontros secretos, juras de segredo, afinal 

há pouco menos de meio ano que sua presença diária fa-

zia suspirar corredores lotados de estagiárias de Direito e 

não ficava bem um recém-chegado no escritório pegar a 

sobrinha de um dos donos, nosso primeiro beijo surgido 

depois de quase um mês, no final de um happy hour sua 

boca encontrou a minha assim que entrei em seu carro, 

meu tímido pedido de carona inaugurando o pretexto foi-

você-quem-começou-tudo, tudo se resumindo a sexo com 

horário e dia marcados, uma viagem discreta à fazenda 

de seu amigo Ricardo, um jantar em minha casa, nada 

mais do que isso, mas a paixão se contenta com detalhes, 

e os poucos minutos com você se transformavam em uma 

inesquecível história de amor em minha cabeça. 

Quando Maira voltou dos Estados Unidos, seis me-

ses de intercâmbio bastando para cada frase ganhar ex-

pressões da nova língua-mãe, o escritório havia se trans-

formado em balcão de apostas, quanto tempo ela levaria 
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para fisgar você, uma semana o palpite mais otimista, 

um mês o pessimista, eu decidindo ignorar os sinais, 

seu-crescente-pouco-caso-por-mim, seu-olhar-vira-lata-a-

companhando-Maira, um-roçar-de-mãos-surpreendido

-pelo-meu-olhar, nossos-encontros-deixados-à-míngua, 

amar não é isso?, dar a mínima para previsão do tempo, 

opinião de amigos, intuição, tudo aquilo que aprende-

mos a consultar quando a vida exige decisão sem volta?

Essas questões circundaram meu cérebro no lento 

trajeto até você, a solidez de seu terno bem cortado emol-

durando a cadeira de espaldar alto, os cabelos escuros 

com gel sempre uma tentação para os meus dedos, você 

fez questão de acenar, “vem cá, Mariana”, é mais profunda 

a dor quando se tenta mostrar que está tudo bem, tudo 

sob controle, tudo em seu lugar. 

Nada ficou igual quando minha mão surrupiou a 

taça de vinho de uma mesa vizinha, a transparência do 

cristal quase se desfazendo em meus dedos, minha fra-

gilidade agora totalmente exposta, cão atropelado, intes-

tinos, estômago, coração, rins, tudo espalhado sem vida, 

meus dedos inundados de ira, o gesto nenhuma lingua-

gem de sinais traduziria, a jugular é sempre o alvo na de-

gola, em segundos o vermelho transbordando, sujando o 

futuro, manchando minha vida que já foi sem manchas.
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