
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MOÇA QUE DESFIOU 
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“Naquela manhã, antes de entrar no 

quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre 

me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. 

Não sei dizer o que eu era.” Clarice Lispector 

 

23 de agosto 

 

Foi justamente assim: um fio de crochê sendo puxado da cesta da avó, pela 

menina perversa, até anular todo o trabalho cuidadoso de horas. Senti-me desse modo, 

Tereza. Lembra aquele conto de Marina Colasanti, que fala de uma moça tecelã que 

sonhava, tecia e as coisas apareciam? Foi quase desse modo. A diferença é que até hoje 

não sei se foi sonho ou realidade. 

Aquela manhã, quando meus pés tocaram o chão frio, não fosse o embaraçar no 

calçado posto ao pé da cama, eu jamais perceberia. Mas era fato. Não sei bem se você 

consegue imaginar, Tereza, mas o meu dedinho do pé estava faltando. Simplesmente 

um deixara de existir cortante, porém sem dor, nem sangue, cicatriz ou arranhão 

qualquer. Dormira no dia anterior dotando uma dezena de dedos exata numa das 

extremidades do corpo. 

Inacreditável, não é? No momento tive o reflexo de revisar a cama, o quarto, a 

casa, em busca dum mínimo vestígio daquele sumiço repentino. Susto, medo, 

desespero. No instante Tereza, desabei num choro tão brusco quanto o sumiço; chorei 

com a ausência do dedo entre as mãos. Em seguida o choro foi cessando, ficando 

baixinho, suave, soluços escassos, eu já estava distraída noutro fio de pensamento: o 

que diria quando perguntassem por meu dedo? 



Lembrei então do chinelo fechado que tenho e, num salto, levantei do chão frio e 

fui correndo ao banho. As horas também iam junto ao fio de crochê, junto à água do 

ralo, e eu ainda tinha de preparar o café.  

Ferver a água, sair do banheiro, ir ao quarto, duas colheres cheias de pó, dois pães 

no prato, uns biscoitos no pires, roupa separada em cima da cadeira. Ninguém haveria 

de notar, ninguém tampouco reparava em mim, ninguém desconfiaria da minha falta. 

Mas como recitar aquele mantra, sem de repente tentar sufocar – sem êxito – o grito de 

pavor diante do espelho retangular?  

O pente de dentes largos e ferozes mastigava bolos do meu cabelo, soltos em 

minhas mãos trêmulas e no chão do quarto frio-severo. Os fios de cabelo pelos ombros, 

pela cama ainda desfeita e até no teto e não sei mais onde, não sei mais onde Tereza! 

Talvez fosse ilusório enxergar tantos fios assim que não fossem em minha própria 

cabeça. Onde ficara perdida a minha densa cabeleira crespa? Em que espelho ficou 

perdida a minha face? 

A essa altura achei estranhíssima a calmaria da casa, pelos meus gritos eram para 

todos terem descido as escadas correndo e vim ver e acudir ou levar para o hospital 

quem possivelmente estaria morrendo. Mas a água que estava no fogo, ferveu, e o pão 

da sanduicheira torrou e até o volume do rádio parece que aumentou tão de repente. 

Estagnada na frente do espelho – a essa altura retalhado pelo pente de dentes cortantes e 

deliquentes – parece que adormeci. 

Tereza, não creio até hoje na veracidade daqueles possíveis fatos. Ainda oscilo na 

pergunta temerosa: sonho ou realidade? sonho ou realidade? Duvido ainda mais por 

conta da repentina cena seguinte: eu, na mesa do desjejum, com a xícara entre as mãos, 

um chá, uns biscoitos, uma maçã partida ao meio e uma música soando lenta ao fundo 

lento, calma e relevante. Parecia um transe, não sei. Eu à mesa da cozinha, dentro da 



cena muda, já vestida adequadamente e com um torço embalando a cabeça 

enlouquecida de ausências e de raciocínios em conflitos. 

Não lembro onde havia deixado meu desespero de instantes atrás, Tereza, não 

compreendia muito as coisas quase que em totalidade. Eu estava inacreditavelmente 

lívida. 

Levantei, pus os pratos na pia e saí, pegando a bolsa, as chaves e o relógio em 

cima do braço do sofá. 

Já na poltrona do ônibus, seguia lendo umas coisas triviais da revista emprestada 

por uma colega. Como a dizer que não me interessava por semelhantes conteúdos? Não 

era do meu feitio ser grosseira com os outros, tinha ainda uma certa vergonha de 

contradizer as expectativas alheias. Viver quase nula ao alheio a princípio não me 

incomodava. E parece que agora, como por castigo – pela pouca importância dada a isto 

de viver a esmo – o que passou a inexistir desde então eram as coisas físicas de minha 

matéria – o que certamente davam sustentabilidade e um visível estar-no-mundo.  

E como estar no mundo? Como ser? Ser simplesmente, caminhando na rua, 

devagar, como quando se vai sem compromisso. Cronometrar uma tranquilidade de ir 

sem obrigação a lugar algum. A receita de fazer isso eu buscava já há algum tempo, 

involuntária. Mas qual resposta papável não me tocava as mãos? Parece que eu sabia, 

mas eu não sabia, Tereza. Isso às vezes me doía.  

Meu pensamento já perdido pela janela do ônibus numa inércia irritante. Perdida 

por entre os raros transeuntes da rua amanhecida, em meio aos cachorros lentos 

caminhando na calçada, velhos comprando leite na padaria, roupas no varal, árvores, 

árvores, árvores, sol, morros, reflexos, reflexos. Repentinamente um quase grito: meu 

reflexo estampado no vidro da janela denunciava a gota d’água para meu desespero 



naquele dia: as duas sobrancelhas, como num passe de mágica, havia se apagado de 

cima dos dois olhos atônitos e desamparados. 

Vergonha? Pavor. Surto! Pus o rosto fora da janela e vomitei palavras presas. E 

quem será que me ouvia, quem será que escutava o jato sujo de palavras 

descontroladas? De repente tive noção do meu ato descuidado. O ônibus freou 

bruscamente no sinal que eu nem sabia que era vermelho. Flagrei-me descendo os 

degraus trêmulos do ônibus; pessoas irritantes olhavam curiosas. Saí quase saltando, 

ligeira, apressada, com a bolsa tapando o rosto. Completamente desnorteada, desci num 

lugar sem nome ou endereço. Saí e fui andando. E as pessoas, olhavam? 

Tereza, eu já não sabia mais, não sabia mais qual rumo tomar. Um homem lendo 

um jornal, recostado numa porta de loja de conserto de televisão, olhou curioso e sob o 

jugo do meu olhar revolto, fez cinismo com o canto da boca com cigarro. Virei o rosto, 

marchando pela calçada ainda rala de gente.  

Notava que as pessoas passavam por mim e deixavam o peso de seus olhares 

fustigados pelo rosto meio de lado, quase pregado no chão. Notando suas respectivas 

surpresas em deparar-se com certa anomalia ambulante na qual me transformava, tive a 

preocupação de parar frente a uma vitrine e foi então que notei minhas orelhas 

dissolvendo-se perante os meus olhos incrédulos e sensíveis, também em calefação pelo 

susto. Logo em seguida, esvaíam também o nariz e os lábios, até o ponto de toda a 

máscara cair. Lá se fora minha esfacelada personagem. 

Deixei que as coisas caíssem no chão por falta das mãos que as segurassem, e as 

pernas que ainda me sobravam correram velozes numa fuga vã contra a inexistência, 

que veio a concretizar-se com a velocidade daquela coisa desumana – que se não era 

uma espécie de morte, jamais seria ressurreição.   



Gradativamente, desfiavam uns certos dedos hábeis-perversos, e quanto mais 

corria percebia uma impulso puxar o fio de minha existência vulnerável, assim como o 

crochê da avó que cochilou – parece que fora ali: o feitiço voltara-se contra o feiticeiro. 

A medida que corria, Tereza, sentia mais urgente o desmanche do crochê; no puxar da 

linha, partes de mim desfaziam tão velozes, ao ponto de eu ser tão somente um fio de 

linha qualquer e transparente, jogado pela rua afora. 

Quem então eu era agora? O quê? As pessoas que olhavam há pouco, agora sequer 

notava uma existência que acabara de haver. E eu ainda existia, de fato? Talvez não 

soubesse, pois eu passei ser uma coisa que sequer sei o nome. E antes então?, saberia o 

que significava aquela coisa chamada existência visível? Quem eu era em minhas noites 

trancadas no quarto, com vela acesa para economizar energia elétrica? O meu cágado 

vinha beber água numa tampa de margarina e comia folhas de alface, um dia ele foi 

embora – sumiu tanto quanto eu: será que ele sabia quem eu era? O que eu era? Quem 

me responderia uma pergunta dessas, em tão absurdo estado de invisibilidade?, as 

pessoas que por acaso viviam sob o mesmo teto, tão leigas do meu autoconhecimento 

quanto um desconhecido sentado na estação rodoviária? 

Numa distração infame, somente em fazer essa breve reflexão, Tereza, me dei 

conta de que estava já num quarto marrom, de folhas secas caindo lentas pelas paredes e 

um espelho pregado de cabeça para baixo. Num átimo sorri pela recobrança da minha 

matéria, apalpei minha carne e de fato aquilo era meu: estava ali, o corpo nu e flutuante. 

Eu não tocava o chão, nem o teto, porém no espelho, quando me aproximei, um misto 

de horror e mais surpresa: voltara de novo àquela crua inexistência, pois meu reflexo 

continuava a ser uma ausência. O que eu apenas via em lugar de uma mulher, era uma 

borboleta translúcida a bater asas freneticamente, sem um lugar adequado de pouso.  



Sabe então o que significava a minha inexistência no espelho, Tereza? A 

inexistência de um reflexo; eis a razão do meu corpo desnudo: não mais havia o outro, 

para que eu mirasse e tivesse a convicção do que era o eu. Uma borboleta agitada talvez 

fosse o fino reflexo de minha alma desesperada por definições impalpáveis. 

À tarde fora de ventos e tempestades. Fechei a janela e pela casa ainda 

adormecida, revistei meus móveis a procura duma resposta concreta. Revirei cartas e 

outras correspondências, vez por outra, contas de cartão de crédito debilmente gastos a 

cada mês – revelação de traços de uma futilidade que habitava ainda alguns cantos da 

casa. Afinal de contas, ainda hoje me questiono: haveria enfim alguma espécie de 

resposta concreta?  

Ah Tereza, nos móveis só havia poeira de engano e tolices, a empregada que um 

dia tivemos deixou acumular por sua ausência. Tentei pegar com umas das mãos 

despedaçadas pela oscilação da matéria e não-matéria, uma das minhas muitas caixas de 

sapato em cima do guarda-roupa entreaberto. Lembrei ser ali o lugar de guardar os meus 

recortes e figurinhas de chicletes do qual tirava às vezes muitas informações curiosas a 

cerca de cotidianidades. Nada mais banal que consultá-los. Deixei-os de lado, e 

naveguei mais uns instantes. Tentei adiar aquela obrigação ao qual me impunha desde 

que desapareci por completo, ou talvez até antes!: desde minha rala existência na 

contabilidade demográfica do mundo. 

Tentei adiar, mas as asas de borboleta eufórica, esvoaçante por repostas me 

fizeram parar a fim de refletir acerca do que eu não era. 

Como eu não era? Como me ver como tal? Deveria saber do que eu era 

primeiramente e então partir para a negação do ato de ser, me compreende?  

Você às vezes já se perguntou de onde vieram suas perguntas mais persistentes e 

acaso já encontrou o endereço de suas origens? Eu talvez não soubesse onde ir beber 



das soluções. Agora eu estava literalmente aérea em meu quarto marrom de plumas de 

folhas secas... Imediatamente me remeto ao outono. Você gostava dessa estação porque 

ela deixava as árvores nuas e você gostava da nudez das árvores, lembra? Mas despir-se 

de um reflexo é algo tão mais cruel, querida. 

Era outono em meu quarto e eu tinha apenas a obrigação, naquele tortuoso 

instante, de pensar o que eu não era e, como seria sendo de tal modo – numa obrigação 

persistente!, como se aquilo fosse me devolver a fôrma da existência... 

E como seria o mundo sem o meu preenchimento escasso nas ruas raras de vez em 

quando, quando ia comprar pão às seis horas? Ou sem o meu consumo de água, energia 

elétrica, sem eu parando às vezes para olhar umas pipas no céu que os meninos 

desafiavam? E como seria o mundo sem mim no quarto, entre livros e músicas antigas, 

dos vinis de um avô que um dia tive. E como seria se eu não te enviasse esse maço de 

papéis pardos, com letras já tortas de tanto prolongar-se num discurso inútil de querer 

dizer o que não se diz? 

Tereza, agora me lembro!, da água no fogo que pus para o café da tarde. Lembro e 

tenho de sair correndo para acudir a matéria que evapora e inexiste no ar da cozinha – 

ultimamente ando dedicando piedade a coisas dessa natureza, me sensibilizei com o 

castigo a mim imposto. Mas antes de ir e antes dela desaparecer como o fio de crochê, 

queria te pedir então Tereza, que você me dissesse, querida: como seria o mundo se eu 

não estivesse aqui? Sim, você mesma. Alguém me diga quem sou, para que eu possa 

cogitar como seria havendo minha ausência.  

Não sendo possível então, eu me contentaria com esse viver intuitivo, entre 

xícaras de cafés e folhas de livros esvoaçados pelo quarto marrom, e as pipas do céu de 

agosto que eu via refletida no rio, e sorria e achava bonito – mesmo não sabendo 

também, muito bem, o porquê. 



Até breve Tereza, aguardo sua possível resposta. 

Abraços! 

 

 


