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mas ela claro se sente culpada por não chorar embo-
ra não aceite sua suposta obrigação ao melodrama e 
então com a perna esquerda apoiada sobre a tampa 
do vaso sanitário dobra o corpo distraída sobre si 
para a lâmina alcançar os pelos sempre frágeis da 
panturrilha em um movimento de mão quase que 
displicente por serem já sete e cinquenta e quatro da 
noite de acordo com seu relógio de pulso ignorado 
na bancada da pia onde em um instante ela também 
descarta a gilete e os óculos e as roupas e nua ela se 
paralisa debaixo do chuveiro impaciente e indecisa e 
na verdade exausta por toda aquela tensão incons-
ciente nos músculos da virilha e da nuca e das omo-
platas dali descendo por ela a água quente que mis-
turada a vapor e a cabelo e a espuma do sabão escorre 
em direção ao ralo enquanto ela se esfrega a esponja 
vegetal pelas pernas tentando se convencer de que é 
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mentira pois é óbvio é mentira pois na sua ingenui-
dade é inconcebível demais que ele seu marido na-
morado tenha de fato se masturbado bem no meio 
da tarde em uma poltrona de ônibus a ponto de es-
porrar pelo seu cinto velho desafivelado igual ele ca-
sualmente se masturbou na frente dela dois dias 
atrás mas agora em um ônibus e de dia e em público 
e desta vez descoberto com o pau à mostra assim 
portanto sendo surrado por alguns passageiros en-
furecidos que o forçaram a se escafeder do coletivo 
em uma fuga cujo término só se deu no momento es-
tranho em que ele se sentou no sofá de dois lugares 
da sala para gaguejar uma explicação desconexa so-
bre seus hematomas no rosto e no corpo e nas mãos e 
ainda o porquê dele estar sem meias sem sapatos no 
que gerou nela um tal estado de choque que ao invés 
de esbravejar ela se desconcentrou examinando o 
esmalte das próprias unhas sem perceber o quanto 
ele soava envergonhado mas não arrependido quan-
do àquela hora ele deveria estar era no trabalho ma-
nipulando fórmulas e remédios que os pacientes vão 
se descuidar de tomar e não dentro de um ônibus 
nem muito menos se masturbando dentro de um 
ônibus se ele não deveria nunca sequer jamais estar 
dentro da merda de um ônibus e o telefone toca e ela 
ignora e ela é incapaz de afastar de si o nojo provoca-
do pela decepção uma vez que esse nojo logo se 
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transforma em uma mistura incoerente de raiva e 
aflição e desconfiança e também certa paranoia por 
se perguntar se seria mera adrenalina produzida 
pelo desejo de ser flagrado ou se é talvez a sensação 
autoritária de submeter uma pessoa qualquer a de 
repente assistir a isso que para ela é uma violência 
violentíssima e aí o telefone de novo toca e ela por 
não querer se enxugar às pressas permanece imóvel 
à espera do barulho do aparelho se diluir em um eco 
distante e disforme como é aliás o seu próprio pen-
samento diante de toda a apatia e nervosismo para 
não falar na pressão entre sua vontade de implodir e 
a de continuar sendo apenas uma subgerente de loja 
se arrumando para um encontro social importante 
pois ela está atrasada ou está prestes a se atrasar já 
que o jantar começaria às sete mas foi adiado para às 
oito e é justamente às oito em ponto o exato instante 
em que ela esbarra o cotovelo nos produtos de higie-
ne e se consome ao ouvir todo o conteúdo das emba-
lagens abertas caindo pelo chão de ladrilhos roxos 
do banheiro onde ela entorpecida já se indaga se não 
é melhor desligar a porcaria do chuveiro e sair de-
pressa do banho e ela assim se pergunta e se pergun-
ta e se pergunta mas ela não sai e ela não vai sair e à 
medida que o ralo do boxe absorve o seu estupor ela 
se molha e inspira e expira e ela se ensaboa os pés es-
palhando sabão líquido de essência floral por debai-
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xo de seus dedos toda assustada com a mera possibi-
lidade do padrasto ou da mãe ou mesmo da grande 
amiga do trabalho um dia por acaso descobrirem 
sobre esse ônibus marido sujo e então por abrupta-
mente pensar em sexo ela se desfaz e se apaga e ela se 
desmancha em amargura até enfim recolher do piso 
molhado sua esponja esfoliante e o xampu e o condi-
cionador notando ter sobrado de cada um somente o 
suficiente para poucas lavagens embora ela hoje pre-
cise de uma quantidade bem reduzida de xampu e de 
condicionador desde quando passou a cortar o cabe-
lo mais curto na altura do ombro logo depois de ter 
sido afinal promovida para subgerente de loja e as-
sim como subgerente de loja ser obrigada a frequen-
tar o tal jantar de dezembro que desta vez será em 
um restaurante mexicano no qual ela almoçou com a 
grande amiga do trabalho quatro ou cinco meses 
atrás sem se lembrar agora do quanto gastou ou de 
qual comida comeu como se ela fosse uma mulher de 
repente desmemoriada que para piorar nem repara 
em abrir o respiradouro do seu próprio banheiro e 
portanto converte o lugar em um cubículo morno 
todo enevoado pelo vapor d’água do chuveiro que 
embaça o espelho emoldurado em alumínio e forma 
pequenos bolsões de calor no teto de gesso além de 
uma camada fina de umidade naqueles azulejos 
brancos da parede cujo desgaste ela muito subesti-
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ma ao destampar o tubo de pasta de dente e esfregar 
pelas gengivas uma escovação desleixada que mal 
consegue disfarçar o gosto ácido lá do fundo da gar-
ganta antes dela enxaguar a boca com a água corren-
te e se agachar para cuspir bem em cima do ralo pois 
deste modo ela não corre o risco de ver o líquido es-
pirrar pelo restante do assoalho no que infelizmente 
é um movimento mecânico de quem sempre se ima-
gina censurada pela sujeira do banheiro não alcan-
çando nunca os altos padrões de limpeza deste mari-
do namorado que é muitíssimo disciplinado com a 
aparência da casa a começar pelo cuidado com a ar-
rumação do quarto de dormir onde a televisão é um 
ruído e os móveis estalam e o telefone toca mas o te-
lefone toca e ela não ouve e por não suportar mais o 
calor da água ela decide fechar o registro do chuvei-
ro e se seca os seios e os braços e as costas e ela ainda 
está em pé no boxe ali lamentando como em breve a 
pele de seu rosto de seu pescoço vai começar a der-
reter à noite e ela então decerto vai acordar murcha 
pela manhã se é que já não está murcha agora pois 
mal tendo completado vinte e nove anos ela se perde 
sem cor e sem fôlego até se assumindo responsável 
pelos erros dos outros como se a culpa não fosse dele 
por querer exibir o pau e sim um defeito dela ou do 
corpo dela que mais jovem era muito mais atraente 
por não ter essas pernas ressecadas e esses culotes e 


