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UM 

Eu tenho um vestido preto que já vai sozinho para as 

festas e jantares para os quais me convidam. Um vestido 

preto que pode parecer comum para um leigo, mas que me 

custou uma fortuna devido à excelência de seu tecido e cor-

te e acabamento, ou, pelo menos, foi assim que o vendedor 

veado me justificou o preço na loja. E eu acreditei. No fim 

das contas, acho que era verdade. Nunca tive um vestido 

preto que me caísse tão bem. Dependendo das oscilações 

do meu peso, algumas eventuais gorduras escapam pelas 

cavas, e o crepe salienta não as curvas, mas a minha barriga. 

No geral, porém, faço uma boa figura com ele.

Uso o vestido preto em todas as ocasiões sociais da 

minha agenda, até porque gastei tanto nele que não me 

sobrou dinheiro para muitas variações. Foi comprado no 

sistema rotativo, juro em cima de juro, e é uma das razões de 

eu nunca conseguir quitar a fatura do cartão de crédito. 
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Eu tenho também uma faxineira que nunca guarda 

as coisas no mesmo lugar, e isso inclui o meu vestido 

preto. De que me adianta, então, ter investido meses de 

salário em uma roupa que eu nunca encontro quando 

mais preciso? 

Nessa noite, o vestido preto não está no seu cabide 

original, aquele que traz a marca da loja fina em dourado, 

nem atrás da porta do meu banheiro, nem na pilha de 

roupas por passar, nem na poltrona do meu quarto. Depois 

de procurar sem sucesso pelos lugares mais impossíveis, 

lembro de olhar na parte de cima do meu closet, onde fi-

cam as roupas de cama, e lá está ele, dobrado como se fosse 

um cobertor, entre um edredom manchado e os lençóis 

com o elástico já largo na barra. Subo na escada portátil 

de três degraus para conseguir alcançá-lo e, quando já vou 

botando a mão nele, eu vejo.

Tem uma barata em cima do meu vestido.
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DOIS 

Meu grito foi ouvido por todos os moradores do bairro, 

em um raio de dois quilômetros.
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TRÊS

Eu tenho fobia de barata. É um fato científico, foi um 

psiquiatra quem me disse.

Bati a porta do closet. Encostei a poltrona pelo lado 

de fora, como se fosse uma barricada. Esse bicho não pode 

sair dali.

Fiquei sem o meu vestido e sem perspectivas às oito 

da noite de um sábado.
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QUATRO

Mesmo que eu quisesse fumar para me acalmar, não 

poderia. Ninguém fuma na minha casa, nem eu. Regras 

da casa. 

Meu nome é Dulce. Doce, em espanhol. Mas os argen-

tinos, os uruguaios, os chilenos e todas as, digamos, línguas 

espanholas com quem já cruzei na vida não entendem como 

uma mulher pode se chamar Dulce. Então eu tenho que 

explicar, es como dulce de leche, e aí eles se derretem, pedem 

para provar, elogiam a minha doçura, essas coisas de Julio 

Iglesias que os latinos dizem como ninguém.

Doce ou não, eu nunca deixei ninguém fumar na 

minha casa. E olha que já passou gente por entre essas 

paredes. Não o bastante para preencher um álbum do 

tipo “O Brasileirão Completo”, claro. E nem sequer “Os 

Melhores do Brasileirão”, acho. Talvez nem mesmo “Os 

Piores do Brasileirão”, vá lá. Mas que já passou gente por 



16

aqui, ah, passou. E não é com orgulho que eu confesso 

isso, não por causa da quantidade. O grande problema foi 

mesmo a qualidade das figuras. Ainda bem que eu não fiz 

um álbum, senão perigava levar um susto se um dia eu 

desse com ele por acaso, no fundo de alguma gaveta.

Só sei que hoje é sábado e eu estava me arrumando 

para sair. Eu ia sair. Eu precisava sair, até uma barata entrar 

no meu closet e me deixar trancada em casa. Sem roupa. 

Só de toalha. E suando, como se eu não houvesse tomado 

quase uma hora de banho.

Depois de trabalhar a semana inteira, de aguentar 

chefe mal-humorado, colega folgado, trânsito congestio-

nado, de fazer supermercado, pegar elevador com velho 

tarado, depois de tudo isso ainda vem uma barata e acaba 

com o meu sábado? 

Desculpe as rimas. É uma antiga mania que eu tenho, 

rimar em momentos de dificuldade. Não tem gente que rói 

as unhas, que arranca os cabelos, que esmurra as paredes? 

Eu rimo, e desde criança. Minha mãe foi quem primeiro 

notou a anormalidade, na única vez em que cheguei do co-

légio trazendo um bilhete daqueles com que as professoras 

costumam acabar com a autoestima e o horário livre para 

assistir televisão dos estudantes: “A aluna Dulce Oliveira 

compareceu à aula sem o tema de ciências”. 

− Por que você não fez o tema, Dulce?

− Esqueci. Não vi. Perdi. Ih. Fiz xixi.

Infinitas seriam as rimas depois daquela, a cada novo 

problema, fossem do tamanho que fossem. E problema, 

não é para me gabar, sempre foi o meu nome do meio.
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CINCO

Posso dizer que tenho vivido cada semana só para chegar 

o sábado e eu esquecer o que vivi na semana. Trabalho em 

uma revista, quer dizer, trabalho para uma revista. Mas-

culina. Sou produtora de fotos de nu. Um trabalho legal, 

muita gente daria um braço para estar no meu lugar. Os 

onanistas dariam uma mão. Quem sabe, as duas. Eu é que 

ando meio cansada de tudo, do ambiente, dos fotógrafos, 

das modelos, dos maquiadores, dos cabeleireiros, dos 

produtores, das telefonistas, de tudo. Tem dias em que 

custo a sair da cama pensando nos pelos pubianos que 

me esperam. 

Comecei por acaso, um amigo foi convidado a fazer 

as fotos de uma ex-miss-alguma-coisa para uma revista 

daquelas que mais parecem o catálogo da Sociedade Brasi-

leira de Ginecologia. O meu amigo estava preocupado com 

o cabelo da miss, um crespo duro, sem estilo nenhum, e 

estava mais preocupado ainda com a região pubiana dela, 
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no estilo liso total chapinha japonesa, como se os genes 

tivessem se enganado e trocado os fios de lugar na hora de 

se combinar na mulher. O fotógrafo não tinha dinheiro 

para pagar cabeleireiro. A ideia era chamar a miss na casa 

dele e fotografar a coitada no sofá, na cama, na mesa, tudo 

em ângulos bem fechados para o pardieiro em volta não 

aparecer nas fotos. Tudo bem fechado, menos as pernas 

da miss.

O meu amigo me pediu ajuda e eu sempre gostei de 

desafios domésticos, montagem de prateleiras, instalação 

de chuveiros, abajures com mau contato, pequenos con-

sertos, essas coisas. Acabei oferecendo o meu apartamento, 

que era mais ajeitado que o dele. Quando a miss chegou, 

catei alguns acessórios no guarda-roupa para a infeliz não 

sair tão tristemente pelada nas fotos, tapeei o cabelo da 

cabeça com gel, chapéu, grampinhos e, no outro terreno, 

não tive alternativa: cortei, não muito rente que a miss 

não gostava, e depois fiz pequenos cachos para a coisa 

ficar mais no padrão.

Surpresa. A revista foi um sucesso de vendas. A miss 

posou para todas as outras publicações do gênero depois, 

até para as chiques, mas nunca com penteados tão bons 

quanto os meus. O meu amigo virou fotógrafo fixo da 

revista e eu acabei produtora dele. Especializada no as-

sunto. E desenvolvi um olho clínico para o assunto. Hoje, 

se vejo qualquer mulher, já sei se fica bonita nua, se sabe 

fazer cara de gostosona, se a celulite dela fotografa bem. 

De maneiras que essa virou a minha profissão, produtora 
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de fotos de nus. E deu certo. Os melhores fotógrafos me 

querem. Trabalho para a melhor revista do mercado. Já fiz 

frila para revistas gringas, aquelas edições especiais só com 

brasileiras. E como tem trabalho. Até bem pouco tempo, 

as mulheres queriam ser médicas, professoras, arquitetas. 

Hoje elas querem posar nuas, é uma verdadeira vocação.

E eu aqui.

E a barata lá.


