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Sou eu que começo? Não sei bem o que dizer sobre 

mim. Não me sinto uma mulher como as outras. Por 

exemplo, odeio falar sobre crianças, empregadas e 

liquidações. Tenho vontade de cometer haraquiri 

quando me convidam para um chá de fraldas e me 

sinto esquisita à beça usando um lencinho amarrado 

no pescoço. Mas segui todos os mandamentos de 

uma boa menina: brinquei de boneca, tive medo do 

escuro e fiquei nervosa com o primeiro beijo. Quem 

me vê caminhando na rua, de salto alto e delineador, 

jura que sou tão feminina quanto as outras: ninguém 

desconfia do meu hermafroditismo cerebral. Adoro 

massas cinzentas, detesto cor-de-rosa. Penso como 

um homem, mas sinto como mulher. Não me con-

sidero vítima de nada. Sou autoritária, teimosa e um 

verdadeiro desastre na cozinha. Peça para eu arru-

mar uma cama e estrague meu dia. Vida doméstica 

é para os gatos.

Nossa, pareço uma metralhadora disparando 

informações como se estivesse preenchendo um 
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cadastr o para arranjar marido. Ponha na conta da an-

siedade. A propósito, tenho marido e tenho três filhos.

Sou professora, lecionei por muitos anos em duas 

escolas, mas depois passei a me dedicar apenas às aulas 

particulares, ganho melhor e sobra tempo para me 

dedicar à minha verdadeira vocação, que são as artes 

plásticas. Gosto muito de pintar, montei um pequeno 

ateliê dentro do meu apartamento, ali eu me tranco 

e é onde eu consigo me encontrar. Vivo cercada de 

pessoas, mas nunca somos nós mesmos na presença 

de testemunhas.

Às vezes me sinto uma mulher mascarada, como 

se desempenhasse um papel em sociedade só para se 

sentir integrada, fazendo parte do mundo. Outras ve-

zes acho que não é nada disso, hospedo em mim uma 

natureza contestadora e aonde quer que eu vá ela está 

comigo, só que sou bem-educada e não compro briga 

à toa. Enfim, parece tudo muito normal, mas há uma 

voz interna que anda me dizendo: “Você não perde 

por esperar, Mercedes”. É como se eu tivesse, além 

de uma consciência oficial, também uma consciência 

paralela, e ela soubesse que não vou segurar minhas 

ambiguidades por muito tempo.

Tenho um cérebro masculino, como lhe disse, 

mas isso não interfere na minha sexualidade, que é 

bem ortodoxa. Já o coração sempre foi gelatinoso, 

me deixa com as pernas frouxas diante de qualquer 

um que me convide para um chope. Faz eu dizer tudo 

ao contrário do que penso: nessas horas não sei onde 
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vão parar minhas ideias viris. Afino a voz, uso cinta-

-liga, faço striptease. Basta me segurar pela nuca e eu 

derreto, viro pão com manteiga, sirva-se.

Sou tantas que mal consigo me distinguir. Sou 

estrategista, batalhadora, porém traída pela comoção. 

Num piscar de olhos fico terna, delicada. Acho que 

sou promíscua, doutor Lopes. São muitas mulheres 

numa só, e alguns homens também. Prepare-se para 

uma terapia de grupo. 
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Por que estou aqui é uma pergunta que me faço 

desde a hora que acordo até a hora de ir dormir. Não 

saberia dizer a razão concreta que me trouxe até o 

senhor. Posso chamá-lo de Lopes, apenas? Ótimo, 

facilita bastante.

Você me pergunta qual é a minha dor e isso me 

paralisa. Não sou cleptomaníaca, viciada em drogas 

ou autodestrutiva, não tenho pânico noturno nem 

diurno, não ando nem mesmo triste. Mas a angústia 

existencial, se não é uma coisa triste, tampouco é 

libertadora. Quero saber, entre todas aquelas que eu 

sou, quem é a chefe, quem manda dentro de mim. 

Me confundo com tanta autoridade, já não sei bem 

a quem obedecer.

Nunca fiz terapia, estou sentindo o constrangi-

mento dos iniciantes. Não sei quais os fios da meada 

que devo desenredar primeiro, se falar aleatoriamente 

ajuda, ou se devo dar uma ordem cronológica aos 

fatos. Acho que a própria cronologia é um entrave pra 

mim, às vezes tenho a impressão de estar vivendo de 
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trás pra frente. Normalmente as pessoas são infantis 

e depois amadurecem, são questionadoras e depois 

encontram as respostas que lhes servem. Comigo não 

tem sido assim. Há muitas bifurcações no meio deste 

caminho que deveria ser reto, rumo à sabedoria. Eu 

vou e volto, vou pra esquerda e pra direita, avanço e 

retrocedo. Não que isso me incomode, sinto até um 

certo prazer em me perder neste labirinto. O que 

dói, talvez, seja essa mania de querer competir com 

o tempo e vencê-lo.

Tenho uma vida boa, melhor do que eu supunha 

alcançar um dia. Mas sinto que estou por atravessar 

uma fronteira, por invadir um terreno desconhecido, 

é como se este consultório fosse a alfândega que vai 

me dar o visto para passar para o lado mais oculto de 

mim. Não sei explicar direito. Acho que a terapia vai 

servir para tirar a clandestinidade da coisa, preciso de 

um aval para fazer esta alteração de rota.

Não, meu casamento não está em crise, eu me 

relaciono bem com Gustavo. Não sei por que estou 

usando tantas metáforas, não costumo ser enigmática, 

ao contrário, sou bem objetiva. Acho que esta súbita 

necessidade de me investigar é uma sensação muito 

abstrata para eu verbalizar com meu restrito voca-

bulário. Sou professora, é verdade, mas isso não me 

credencia a falar corretamente sobre mim. Mas se você 

tiver paciência, sei que vai me ajudar a abrir a cancela 

e a me dirigir para este sei lá o quê que me chama. 
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Eu não esperava por isso: ter que revelar de imediato 

o motivo pelo qual procurei a psicanálise. Eu mesma 

ignoro. Busca por autoconhecimento não lhe basta 

como resposta. Você me inibe, Lopes. Não pensei que 

a investigação começasse tão cedo.

Se eu lhe disser que estou com medo de ser feliz 

para sempre, o que você diria? Se ser feliz para sem-

pre é aceitar com resignação católica o pão nosso de 

cada dia e sentir-se imune a todas as tentações, então 

é deste paraíso que quero fugir. Não estou disposta a 

inventar dilemas que não existem, mas quero reen-

contrar aqueles que existem e que foram abafados por 

esta minha vida correta. Não intenciono nem mesmo 

trazê-los à tona, quero apenas ir ter com eles onde eles 

se escondem, descobri-los em seu próprio bunker.

Por um lado, não me sinto como as outras 

pessoas e, por outro, sou exatamente como elas. Me 

inquieta essa parecença, é como se todos os meus con-

flitos internos passassem a ser publicados diariamente 

nas revistas femininas, e eu rejeito essa banalização, 
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não quero meus conflitos expostos, quero mantê-los 

lá no fundo, eles não precisam emergir, sou eu que 

preciso mergulhar e, se preciso for, ficar um pouco 

lá embaixo, me familiarizando com a parte de mim 

que não respira, não ventila. Vim para saber se tenho 

fôlego para tanto.

Fui uma criança incompleta, faltou-me uma 

dona, alguém que me desse licença para ir brincar. 

Eu tinha oito anos quando minha mãe morreu, e 

a partir dali aconteceu uma coisa estranha: eu, que 

tinha todos os motivos para sofrer, dispensei a chan-

ce. Se sofrer era tudo o que esperavam de mim, eu 

surpreendi sendo madura antes da hora, evitando 

dar trabalho ao meu pai. De tanto esforço para não 

capitular diante da tragédia, de tanta vontade que eu 

tinha de ser adulta, de tantas ausências ao meu redor, 

forcei uma precocidade e resolvi me salvar sozinha. 

Acreditei realmente que poderia, e aquilo tornou-se 

o meu porão, o meu sótão, o meu segredo. Enquanto 

as outras crianças conversavam com os insetos de seus 

jardins e tinham amigos imaginários, eu substituí a 

fantasia pela crença em gente grande, o lúdico em mim 

estava no fato de eu ter crescido antes do tempo, pela 

oportunidade fúnebre oferecida.

Abdiquei do papel de coitadinha. Foi como se 

todo o lote de sofrimento que eu tinha para gastar 

durante uma vida inteira fosse entregue de uma só 

vez, bem lá no início da minha formação, e isso fosse 

um presente e não um boicote à minha inocência. 
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P  ensava: melhor assim. Depois de perder minha 

mãe, nada mais de ruim poderia me acontecer. Fui 

subtraída e fui grata ao mesmo tempo.

Minha mãe fez muita falta, claro. Irei lhe contan-

do aos poucos. O que eu queria que você soubesse, 

por hoje, é que pode ser que eu esteja aqui apenas 

para me dar o direito de me introverter como não 

soube fazer aos oito anos, que eu esteja aqui para me 

oferecer generosamente para a tristeza, para a sensa-

ção de desamparo que evitei a vida toda de forma tão 

arrogante. Eu não sei chorar, por exemplo.




