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Nos primeiros segundos dos seus dias ordinários Luisa
se sentia bem. Era o momento em que ela cria vivermos
o mais próximo do paraíso, num perfeito balanço entre eu e mundo, os sentidos prazerosamente anulados.
Mas o inferno começava momentos depois.
A manhã progredia sobre um cadafalso: primeiro, o
café, com gente que Luisa não compreendia e que insistia em saber sobre ela. Deixada à porta da escola, ela
era lembrada, todos os dias, que era uma princesa. “Fat
Princess”, ela pensava, lembrando de um game que adorava jogar. Depois disso respirava fundo e arrastava seu
corpo roliço e pesado para dentro da escola.
Luisa vivia cabisbaixa no fundo da sala de aula, embora estivesse atenta. Quando fitava os olhos de algum
colega, virava-se rapidamente para fingir que olhava
o vazio. Fazia isso desde que entrara naquele colégio,
há alguns meses, o que acabara por fazer o interesse
dos colegas por ela desaparecer. Luisa gostaria de ter
alguma tragédia pessoal para explicar sua apatia e distanciamento do mundo – e parar de se culpar por ser
socialmente incapaz.
Talvez o fato de ter engordado muito em rápido intervalo, por conta de um problema metabólico. Em menos de dois anos e meio ela chegou perto de dobrar seu
peso. Era como se estivesse em constante esforço de
um levantamento de peso de si ou houvesse se duplicado dentro de um mesmo corpo hospedeiro. A perda de
autoestima fez com que se distanciasse dos seus amigos
de escola – e ela os tinha em razoável quantidade antes
de se mudar para esta cidade.
Luisa gostaria de explicar a alguém que esta mudança
fora sua grande tragédia, mas soaria infantil. Com certeza, muitos jovens como ela tinham perdido pais ou
sido abandonados e davam a volta por cima. O que ela
podia reclamar à sorte? Ainda assim, gostaria de contar a um amigo, se tivesse. Em compensação, ela escrevia fanfics na internet para tentar explicar sua história.
Tinha uma história que escrevera com as personagens
de Sakura Card Captors, que ela achava resumir bem
o que lhe acontecera no começo de adolescência. A
narrativa começava com uma garota comum, Sakura

Kinomoto, acidentalmente liberando algumas cartas
mágicas de dentro de um livro. Como essas cartas poderiam trazer perigo à humanidade ela deveria reunilas de volta. Enquanto buscava esse objetivo ela tinha
que ser uma boa estudante e ainda flertar com Yukito
Tsukishiro, um estudante mais velho em quem gostaria de dar seu primeiro beijo. Ela partiu em missão e foi
bem sucedida nos seus primeiros desafios. Até que, em
determinada missão, um peso físico se abateu magicamente sobre ela incapacitando-a de caminhar. Mesmo
com esforço, seu corpo caiu ao chão e uma borboleta
gigante, que brilhava como um arco-íris translúcido,
se revelou. Ela olhou para a criatura, pensando se tratar de uma das criaturas que existiam nas cartas, mas
percebeu que a borboleta queria lhe guiar. Agarrou-se
às suas asas e foi sendo levada para dentro de um buraco negro. Demorou a ser levada até a saída do buraco
negro, mas ao fim chegou a um quarto muito similar
ao seu. A borboleta a deixou no chão do seu quarto e
derramou pólen sobre seu rosto. O pó a fez piscar os
olhos por alguns minutos. Quando conseguiu mantêlos abertos teve uma visão: um lençol translúcido e
colorido como as asas da borboleta era arrancado do
chão e dos móveis do quarto por mãos invisíveis. O que
restou para se ver foi uma vida fora da ilusão – não havia carta mágica, nem superpoderes. Sua melhor amiga
não tinha tempo para lhe ver, pois vivia enfurnada no
quarto do namorado, latindo como um Cérbero lascivo. O rapaz que gostava, Yukito, era apaixonado por
seu próprio irmão mais velho e ela possuía um corpo
flácido que a envergonhava profundamente. E quanto
a não andar, não era um efeito ilusório – ela nunca andara, desde seu nascimento.
O fanfic era um fracasso, quase nenhum leitor. Os poucos que liam o considerava inverossímil, forçado – e
não haveria de ser diferente, já que ela apenas utilizava
o mundo do anime para narrar sua vida.
Aos treze, suas amigas do antigo colégio estavam se dedicando a aventuras sexuais, namorados e namoradas.
Luisa não acompanhou o ritmo, primeiro por ser bastante tímida – talvez devido ao moralismo cristão dos
pais ou porque ela realmente esperava encontrar um
homem para namorar e criar intimidade para suas experiências. Depois, porque se tornara gorda. De fato, pou-

cos eram receptivos ao seu novo estado e o preconceito
corporal complicou suas paixões. Ela achava que seria
fácil emagrecer e retomar seu charme, mas o problema
era patológico. Mesmo com dietas e acompanhamento,
suas gorduras não desgrudavam do corpo. Assim, foi se
tornando triste, sem ímpeto, distante. E então, a coroação: seus pais teriam que se mudar de cidade.
A nova escola não facilitava sua integração. Como havia entrado no meio do ano, a maioria dos estudantes já
tinham seus grupos e não se esforçavam para enturmar
uma nova aluna – ainda mais uma menina sem graça.
Uma vez a aluna descolada da sala – aquela que dá beijo de língua bem antes dos colegas saberem do que se
trata – conversava com o aluno esperto da sala – o primeiro a se masturbar e conseguir ejacular dentre os (e
diante dos) meninos. Cochichavam, remexiam-se nas
cadeiras, lutavam por algum pedaço de papel.
O papelzinho disputado pelos jovens voou das mãos
deles e rodopiava ao lado da carteira de Luisa. Trazia
uma foto nua da garota, de corpo sinuoso, convidativo e com os seios suculentos à mostra. Luisa disfarçava
que não vira a foto, mas a menina da foto percebeu.
Luisa ficou nervosa, com medo da garota.
Ela se aproximou, sorriu pra Luisa, pegou a foto com
naturalidade e se voltou pro garoto. Recomeçaram o
cochicho, ela revoltada porque ele fizera sua foto voar,
mas depois se rendia a cócegas e cafunés. Luisa continuava suando intensamente. Ela se perguntava como
era possível que aquela menina não sentisse vergonha
de se exibir daquela forma, ainda mais pra alguém que
mal conhecia... Adensava-se em seu sangue uma inveja
coagulada daquela menina, que deveria estar trepando
todos os dias. Enquanto isso, Luisa não representava
nenhum perigo, nenhum entrave, nem nenhum convite, nenhum atrativo, nenhuma compatibilidade.
Fim da aula. O dia de Luisa era divido em três etapas
distintas: a manhã infernal, que não tinha nada a ver
com a tarde, quando ela dormia e acordava para a noite, perfeita, solitária e online.

Chegando em casa, cada degrau até o apartamento a liberava de suas preocupações matutinas. Abriu a porta,
303, e correu até seu quarto. Antes de cair em seu costumeiro sono profundo, rolou na cama por uma hora,
ouvindo suas canções bobas favoritas, espiando vez ou
outra alguma foto ou vídeo no notebook.
Dormiu.
Acordou ainda com a farda escola, na transição alaranjada do fim da tarde com a noite. Tinha fome. Tirou a roupa em frente ao espelho, preparando-se para
o banho. Detestava cada centímetro do corpo, a grossura exagerada dos braços, a barriga flácida e abalofada, as bochechas infladas, os ombros abobalhados
e os olhos grandes e lerdos. Numa suada autopiedade reconhecia alguma beleza na sua bunda pequena.
Lavou-se em penitência.
Retornou ao quarto e desenovelou a toalha. Passou o
desodorante roll-on sob a axila esquerda e enquanto
passava o cosmético para a mão esquerda, escutou:
- Suas costas são perfeitas!
O desodorante rodopiou no chão. Luisa tremeu por
inteiro, enquanto projetava seu olhar para fora do
quarto, além da janela.
- Desculpe pelo susto! Sou sua vizinha, Ticiana.
Depois de cobrir seus seios com a mão direita e sua
genitália com a esquerda, Luisa ficou imóvel. Não
somente pelo susto, mas estarrecida com os cabelos
crespos que coroavam a cabeça de Ticiana. Sua vizinha
morava no prédio em frente ao seu, idêntico em tamanho e estrutura, separados por poucos metros.
Além dos fios negros, atraía também seu porte e altura
– era uma garota mais velha, devia ter uns 22 anos; a
rigidez dos braços incomumente volumosos para uma
mulher; as esguias, mas graciosas curvas; os ombros
largos que lhe cabiam estranhamente bem. E ainda havia o negrume da sua pele – o preto mais intenso que

Luisa vira na vida – que combinava perfeitamente com
o tom pouco mais claro dos seus cabelos.

uma entidade de candomblé ou sei lá o quê. Eu me mudei há poucas semanas.

- Ba-ba-ba-ba? – balbucia Luisa, tentando fugir ao seu
estado de choque.

- Ah.

- Oi?! – perguntou Ticiana, num misto de bom humor
e estupidez. Sua voz era doce e grave ao mesmo tempo.
- Oh! Desculpe... E-e-eu realmente me assustei – Luisa
olhou pra si e se abaixou pra pegar a toalha.
- Não menti sobre suas costas. Elas são interessantes...
Finas e grossas ao mesmo tempo.
- Hunf ! – Luisa grunhiu enquanto colocava sua toalha
– Se tem uma coisa que eu não gosto em mim são as
costas. São feias e sei que quem as vê também acha.
- Deixe alguém falar mal delas na minha frente e irei
convencê-la da merda que está falando!
- Ah, você jamais conseguiria.– comentou Luisa, cabisbaixa.
Ticiana ficou olhando pra Luisa, que levantou o rosto
e de repente se deu conta da situação sem sentido.

- Bom, conheço algumas pessoas na cidade, mas hoje
ninguém tá a fim de sair e eu não sei de muitos lugares
legais por aqui.
- Muito menos eu, mas logo devem te apresentar.
- Você gosta de sair à noite? Nós poderíamos dar um
passeio, conversar, ver uns boys na rua, etecétera. Se estiver a fim, claro.
- Boys? Boys?
- Boys ou Ets, no que você acredita mais? Boys, meninos, pô! Em que planeta você vive?
Luisa ficou ruborizada, bem vermelha.
- Não sei se vale a pena fazer isso comigo.
- Você gosta de garotas? É isso? Por que se for...
- Não! Quer dizer...

- Ei, mas o que estou contando pra você? Eu... Nem
mesmo te conheço!

Luisa encostou à janela. Uma vez que certificou que
não tinha ninguém, falou:

- Sim, estamos conversando. Meu nome é Ticiana, já
lhe disse.

- Vou te contar algo que... Que eu preciso contar a alguém, tá?

- Hum... Luisa.

- Tudo bem. Fale, meu anjo.

- Belo nome, Luisa. Nova na cidade?

O que saiu da boca de Luisa, num balbucio ansioso e
mudo, era incompreensível.

- Alguns meses. Nunca te vi por aí...
- Eu nunca estive por aqui.

- Ein?! – perguntou Ticiana num trejeito contorcido.

Luisa olhou para Ticiana com uma expressão apreensiva.

Luisa bateu o pé, visivelmente irritada e transtornada
com a situação. Acalmou-se e proferiu de forma concentrada, fechando os olhos depois da segunda palavra

- Digo, calma! Hahaha. Não sou um fantasma, nem

- Eu... Nunca... Dei... Um beijonaboca – liberou essas

últimas palavras de forma apressada.

pra você.

- Hahahhahahahah!

Luisa mordeu os lábios.

- Do que você está rindo?

- Quando eu quiser?

- Descul... Hahahahahahah.

- Sim. E te garanto que posso te arrumar um cara incrível, bem bacana. Você quer?

Luisa franziu o rosto e olhou com raiva para Ticiana.
Enquanto esta ainda se desequilibrava rindo, Luisa
apoiou em um dos joelhos na quina do colchão e empurrou com estrépito a janela do seu quarto.
-Ei! Oh! Desculpa! Abre aí a janela – protestou Ticiana, agora séria. Em seguida ela limpou as lágrimas
que derrubou rindo e deixou voltar um sorriso leve no
rosto. Luisa abriu a janela.
- Olha, se for pra zombar...
- Sheeesh, sheeesh. Juro que não estava zombando, pequenina. É que... O jeito como você falou “Eu nunca dei
um beijo” – Ticiana imitou o jeito ingênuo e sonhador
de Luisa, enquanto falou. Luisa fechou a cara. – É isso,
menina, é engraçado você falar assim, como se um boy
fosse cair do céu no seu colo, prontamente apaixonado.
- E é o que eu queria mesmo! De verdade, resolveria
meus problemas.

Luisa mordeu os lábios com mais força e fez que sim
com a cabeça.
- Hahaha, ótimo. Você mora só? – perguntou Ticiana.
- Sim. Quer dizer, não! Mas na maior parte do tempo
moro sozinha.
- Entendi, os pais ficam fora. Bom, moro sozinha na
maior parte do tempo também, mas sem meus pais.
Nem namorado – e riu – Então, preciso que você venha aqui amanhã, vamos te produzir pra arrumar este
beijo.
- Produzir? Tipo... Me maquiar?
- E vestir também. Tudo bem pra você?
- Certo! Marcado. Amanhã?

- Beijar uma boca, arrumar um garoto... Isso não resolve problemas.

- Sim. Fale comigo antes de vir, aqui pela janela mesmo.

- Fácil pra você dizer. Você já deve ter feito as coisas
mais devassas do mundo.

- Tudo bem – Luisa deu um sorriso sincero.

- Hum, devassas, haha. Não é pra tanto, meu bem...
Realmente, beijar vai te dar um novo olhar, outra sensação na vida. Ao mesmo tempo tudo seguirá na mesma. Quando mesmo que você quer beijar?
- Hahaha, sei lá quando isso acontecerá. Não depende de mim, depende de eu ter a maior sorte do mundo um dia.
- Sério, quando você quer? Logo? Posso arrumar isso

- Ah, e esteja preparada pra demorar – comentou Ticiana com malícia, soprando um beijo cósmico para
Luisa.
A noite caiu junto com as cortinas da janela vizinha.
Luisa despencou na cama sabendo que não dormiria
naquela noite.
***
Luisa fez de tudo para sua manhã passar ligeiro, mas

isso não aconteceu. Principalmente, não conseguiu
acreditar na conversa do dia anterior. Conversar com
alguém que não fosse a gente estranha da sua casa estava fora de sua rotina há um tempo. Ticiana, no entanto, a elogiou - e como isso era difícil de acreditar!
Ainda por cima, lhe prometeu solucionar um de seus
grandes problemas.
Assim, Luisa foi tomada de tremores e suores durante
toda a manhã – prolongamento da ansiedade que lhe
acometera enquanto tentava dormir. Para aliviar – ou
piorar – a impaciência, ela manteve o foco no cronômetro do seu celular, contava cada segundo até um minuto, zerava e voltava a contar.
Vivida a agonia de cada um dos vinte e um mil e seiscentos segundos contados no cronômetro, Luisa chegou ao edifício onde morava. Cada degrau até o apartamento aumentava sua tensão até a porta do quarto.
Respirou fundo, a mão sobre a maçaneta, entrou no
quarto. Descortinou sua janela, mas a do outro lado
estava fechada. Ela se esgueirou o quanto pôde pelo
portal da janela e, num equilíbrio perigoso, gritou:
- Ticiana! Ei, sou eu, sua vizinha! Luisa! Sua vizinha,
Luisa!
Luisa tentou algumas vezes mais até aceitar que não
havia ninguém. Sentindo náuseas da altura, voltou o
corpo inteiramente para o quarto, sentando-se contra a parede, de costas para sua janela e para o resto da
cidade. Decepcionada, se pegou concluindo que Ticiana esteve brincando com sua condição. Em meio a
pensamentos depreciativos ela acabou se rendendo ao
esgotamento da noite em claro, dormindo numa posição inclinada, ainda encostada ao concreto, em queda
interrompida até o colchão.
***
“FUCK, YEAH! FUCK ME! FUCK ME! OOOH
SHIT!”
Luisa acordou por causa do pornô em altíssimo volume.
Esfregou os olhos, sonolenta, e de repente se sobressaltou com a questão “Será que é em meu notebook?”.

Correu pra fechar o arquivo – imagina se as pessoas que
moravam com ela entrassem no quarto para descobrir o
que ela estava assistindo sem pudores? Mas não era seu
PC, não era no seu quarto. Ela correu pra porta, ainda escutando os exagerados gritos de prazer feminino.
Olhou através do corredor, luzes apagadas, ninguém
em casa. Virou-se para a janela e viu que o quarto vizinho estava ocupado. Mas não por Ticiana.
A primeira coisa que ela viu foi uma enorme tela de
LCD, onde um homem negro, mostrado da barriga
para baixo, penetrava uma bunda feminina bastante bronzeada. O entra-e-sai se repetia sem mudança
de câmera, reforçado pelo super zoom. Em primeiro
plano, no entanto, estava um misterioso vizinho, de
costas. Ele era careca e tinha ombros largos como Ticiana – seria um parente? Usava um piercing na orelha
direita e um alargador na outra. No que dava pra ver
das suas costas – mais ou menos até a linha do peito
– podia-se ver uma tatuagem com o símbolo de Mercúrio (não o original, mas uma adaptação). Ele estava
nu e tinha a mesma pele negra e atraente de Ticiana.
Seu ombro direito se movia rápido, em conjunto com
o braço, numa masturbação vigorosa. A cada subida e
descida, músculos brotavam nas costas, deformando
por instantes sua tatuagem. Ele gemia e urrava grosseiramente, o que fez Luisa se excitar e sentir vontade
de desabotoar a calça. Esfregou o dedo no clitóris com
estrépito, embalada pelo movimento do vídeo e dos
gritos do masturbador.
Levou quase uma hora para que Luisa e o estranho
terminassem, saciados à distância. Luisa se manteve
de olhos fechados enquanto gozava. Suas pernas tremiam, as coxas se afastavam, escorregando pelo lençol
e em seguida se aproximavam novamente, de forma
involuntária. Ela mergulhava em sensações que conhecia, mas novas dimensões se desvelavam enquanto ela
se aprofundava no prazer. Ela não conseguiria descrever aquela sensação a ninguém, mas se lembraria que,
enquanto tinha uma viagem às escuras, alguns flashes
do rapaz se masturbando e do vídeo pornô lhe surgiam
mentalmente – em frames superrápidos, como mensagens subliminares. Como se algo de concreto se manifestasse num prazer abstrato, um conflito entre sentir,
ver, vazio e substância.

Ao sair do transe, mãos encharcadas, Luisa abriu os
olhos e fitou os do estranho, que estava na mesma posição, mas de cabeça virada para trás, vendo-a de esguelha. Seu rosto tinha traços finos, que lhe dotavam
de um charme elegante. Ele era jovem, um pouco mais
velho que ela, utilizava sombra sobre os olhos, sobrancelhas grossas e bagunçadas. Abriu um sorriso caloroso para Luisa, enquanto ao fundo aparecia a imagem
de exibição do vídeo com a porn star bronzeada, boca
aberta de exagerado prazer, tendo seus cabelos sendo
puxados pelo homem negro. O estranho continuava
a fitar Luisa com olhos de hipnotizador e ela se sentia
atravessada. Mexendo os lábios ele disse algo que ela
não conseguiu entender, mas que terminava em uma
pergunta. Ele repetiu, mas ela só conseguiu decifrar a
sensualidade. Num esforço pra se fazer compreender,
o estranho se virou na cadeira para ficar de frente para
Luisa. Enquanto ele girava o corpo, houve uma batida
na porta de Luisa, que soltou um gritinho fino de susto
e fechou a janela com força.
- Lu? Aconteceu alguma coisa?
- Não, eu... Tô bem! Saindo nestante.
- Hm, qualquer coisa estou na sala.
A voz feminina se distanciou da porta.
Luisa se apressou em abrir a janela, mas o cômodo à
sua frente estava fechado.
- Ei! Garoto, ei!
Ele não apareceu e Luisa bateu na esquadria com força.
Tentou chamar uma vez mais, em vão, e viu que um vizinho, um senhor de uns setenta anos e expressão psicótica, observava-a do térreo com o rosto estarrecido.
Envergonhada, Luisa fechou sua cortina.
Ela passou o resto do dia verificando a janela para ver
se alguém aparecia. Pensou em pesquisar o rapaz e Ticiana no Facebook, mas a operadora responsável pela
sua banda larga estava em manutenção. Nenhum dos
dois deu sinal de vida no quarto ao lado.

***
Desempolgada, Luisa entrou em casa no dia seguinte.
Frente à porta do quarto sentiu medo e desejo de abrir
a maçaneta e encontrar aquele estranho nu. Também
havia a chance de encontrar Ticiana e lhe cobrar o beijo que lhe arrumaria – seria daquele menino? Mas a
possibilidade mais plausível era encontrar...
Ninguém. Luisa escancarou a janela, mas uma cortina
cor de vinho de textura pesada lhe cerrava a esperança. Ela abriu os braços e uniu as pernas, crucificando-se
preguiçosamente na cama. Deixou-se levar por um fio
de raciocínio sentimental e voou longe com seus pensamentos. Teve uma série de reflexões bobas do tipo que
se tem no auge da falta de maturidade adolescente.
Ela imaginou um mundo sem padrões, de modo que
não haveria idéias marginais, contraculturais, alternativas, etc. Em seu mundo, o que era contrário era facilmente expresso pelas idéias correntes e centrais de
qualquer pensamento, e as pessoas praticavam tanto
prós quanto contras com a mesma freqüência e amoralidade. Assim, ela pensava, haveria mais harmonia em
uma série de questões decisivas para a humanidade. Por
exemplo, a diversidade que encontraria pelas ruas: ao
invés de casais ‘compatíveis’, ela veria pares de contrastes diversos, principalmente no que diz respeito aos tamanhos e volumes corporais. E, na mesma proporção
em que tipos de casais se proliferariam, trios, quartetos
e uma heterogeneidade numérica de coletivos de amor
livre e/ou surgiriam – a ponto de a noção de ‘tipos’ e
‘grupos’ não ser mais tão definidora. Neste lugar, seu
corpo poderia ser positivamente encarado, cada dobra
possuindo valor imenso para seus apreciadores. Ela
poderia ser curtida por qualquer um e se envolver com
quem quisesse. Este mundo renunciaria às distinções
sociais, à política e ao poder, ao mesmo tempo em que
procuraria suprimir o comentário e o pensamento preconceituosos.
A idéia era perfeita até ela se pegar pensando no que
faria com os pedófilos, os assassinos e os loucos. Estes
não poderiam estar em seu mundo ou teriam que ser
excluídos, presos, torturados. Quando chegava neste

ponto, Luisa amassava sua utopia e guardava bem escondido no seu cesto de sonhos egoístas.

- Sim, claro que sim!

- Menina!

- Você gostou do rapaz que viu ontem? Ele te excitou
enquanto se masturbava?

Luisa pulou da cama para a janela.

Luisa ficou sem jeito, com o rosto vermelho.

- Ei! Eu esperava te ver ontem!

- Então venha aqui, agora, que o mesmo rapaz irá te
receber e irá conversar com você, inclusive.

Era Ticiana. Estava numa posição estoica, mirando diretamente para Luisa. Utilizava um pano amarrado ao
pescoço que se alongava em uma capa branca – o pano
parecia de seda. Sob a capa, usava uma blusa preta de algodão, bem justa, deixando ver sua magreza e rigidez.
- Pensei que você estava louca pelo seu primeiro beijo...
Mas vejo que se acovardou!
- Não me acovardei. Você disse que iria me ajudar ontem e não apareceu.
- Eu ajudei sim.
Luisa deu uma olhada arguta para Ticiana, que prosseguiu com o rosto parado, calculando cada respiração.
- Aquele garoto... Ontem. Você...
- Sim. Eu ‘armei’ ele pra você.
- Ele estava se masturbando com um vídeo em volume ensurdecedor quando entrei em meu quarto. Você
chama isso de... ‘armar’?
- Você esperava romantismo?
- Não, mas... Pelo menos um pouco de conversa e...
- Pensava que estivesse aflita pra beijar e trepar. Sabe,
conversar poderia, inclusive, não ajudar neste aspecto.
- É só que... Eu preciso mesmo me soltar. É difícil imaginar que isso vá acontecer assim, de verdade.
- Você é muito mole, Luisa. Quer que aconteça mesmo?

- Agora, tipo...?! Tipo agora mesmo?
- Em... Dez, quinze minutos. Vou ligar pra ele. O nome
dele é Thácio. Cê pode vir aqui e entrar no apartamento 302. Deixarei a porta aberta, tu me espera um pouco que estou no banheiro e já falo contigo.
Tendo finalizado sua frase, Ticiana encostou a janela e
deixou cair a cortina.
- Ei, espera, eu...!
Percebendo que seria inútil gritar para aquela estranha
e que logo o senhor de setenta anos apareceria assustado, Luisa voltou-se pro quarto. Seu coração estava
louco como um tambor. Ela precisava se vestir e ir ao
prédio ao lado. “Será que não é perigoso?”, pensou ela,
imaginando um sequestro, embora que nem render
um bom resgate ela renderia. O pior que poderia acontecer seria se tentassem violentá-la, mas só de pensar na
idéia ela ria do absurdo. Primeiro, ela estava indo com
fins carnais por vontade própria. Segundo: quem iria
abusar de uma menina sem sal como ela. Depois ela
se envergonhou deste pensamento, mas riu, ligando o
‘foda-se’ em máxima potência.
Colocou sua melhor calcinha, pegou o pacote de camisinhas governamental, quase vencido, passou pelo
corredor e saiu de casa. Desceu até o térreo vagarosamente, engasgada pela tesão de se dar.
***
Mesmo se arrastando, não demorou a Luisa chegar até
o apartamento 302. Como o prédio ficava no mesmo
condomínio, bastava arrodear o terreno e estava no

outro prédio. Subiu as escadas e encontrou o apartamento de porta aberta. Parou um instante e o senhor
psicótico que a viu gritando no outro dia vinha descendo as escadas. Ele acenava as mãos para ela e havia algo
de sinistro no modo como ele se sacudia. Indisposta a
um papo com a figura, Luisa acenou de qualquer jeito
e apressou a entrar no apartamento de Ticiana. Encostou a porta em seguida.
Não havia mobília na sala espaçosa, exceto duas cadeiras de plástico e o sofá coberto por uma colcha de
retalhos de cores variadas. Sobre o piso de azulejos impessoais duas malas que misturavam calcinhas, calças,
sapatos, sutiãs, cuecas e bermudas masculinas. Será que
Ticiana era casada ou vivia com um irmão? Seria o irmão o tal rapaz que ela queria apresentar a Luisa naquele momento? Luisa foi se enchendo desses pensamentos enquanto caminhava. Sentou-se no sofá e um grito
cronometrado veio do corredor do apartamento:
- Acabou de sentar, querida? Levante-se!
- Ticiana? – e se levantou do sofá, nervosa.
- Pode vir pelo corredor! Estou no banho. Não tem
ninguém em casa, venha pro quarto! – os gritos de Ticiana eram animados.
Luisa caminhou pelo corredor, passando pela porta de
uma cozinha vazia, a não ser por uma embalagem de bebida láctea e um cesto com bananas e maçãs. Adiante, a
porta de uma sala com um pufe e uma tela de LCD –
aquela em que assistira ao pornô interracial. Neste momento, começou a escutar uma cantoria – era Ticiana
com uma canção que Luisa não conseguia reconhecer.
Foi até a porta do final do corredor, depois do banheiro, e conseguiu distinguir os versos “I just wanna be
a woman” que a fizeram imaginar “ela está colocando
Portishead pra me preparar para minha primeira experiência. Pra eu me tornar mulher? Realmente, não
tem nada de mágico nisso. Mais uma garoto ansiosa
pela primeira vez é tão repetitivo quanto associar essa
música e sexo”. Passou através da porta.
A janela fechada do quarto – com a pesada cortina vinho – tornava a iluminação não mais que uma penum-

bra. Não havia lâmpada, e sim uma vela de cera de abelha, avermelhada. Um incenso de sândalo perfumava
e produzia uma fina e volátil neblina. A mobília era
uma cama box casal, um guarda-roupa pré-moldado
e uma penteadeira antiga de madeira. Luisa se deteve
diante da penteadeira, enquanto prosseguia escutando
Ticiana cantando “give me a reaaaaason to love you” –
e agora Luisa percebeu que ela cantava no banheiro do
quarto – era uma suíte. A água do chuveiro gotejava
aprazivelmente.
A penteadeira era uma dessas que você via na novela das
seis e imaginava como deveria ser cara nos dias de hoje.
Fabricada com imbuia, a mobília tinha um aspecto luxuoso e um charme atemporal. Luisa esfregou sua mão
sobre a madeira e percebeu como era lustrosa, agradável
à pele. Sobre a penteadeira havia tantos acessórios para
maquiagem e adereços como colares, brincos e perucas
que Luisa sentiu mal por não conhecer tudo aquilo. Era
mesmo uma mulher descuidada, pensou.
- Ei, é uma penteadeira linda, né? Foi da minha avó e
acabei ganhando porque minha mãe preferia comprar
uma mais moderna.
Luisa se virou e viu somente a cabeça de Ticiana escancarada pela porta, de perfil. Ela falava com Luisa sem
virar o rosto.
- Prefiro assim também. Tô te atrapalhando? Se quiser
que eu saia pra se vestir...
- Nã, ainda não acabei. Sente-se no banquinho em
frente à penteadeira. Está ansiosa? Se quiser uma cerveja tem na cozinha, num isopor no chão.
- Ahn, obrigado. Eu não costumo beber.
- Tudo bem. Enquanto termino o banho você vai se
maquiar. Do jeito que souber, tá? Quando sair, eu te
ajudo, mas adiante o passo que Thácio está chegando.
Também terei que te dar uma dica com a roupa, então,
quando terminar de se maquiar tire o seu vestido, ok?
- Aaaah, tudo bem. Eu não sei muito bem o que você
espera de mim, mas... Eu vou fazer o que sei.

- Isso, seja natural. Me dê alguns minutos e termino.
Diante dos cosméticos e maquiagens variadas, Luisa ficou sem saber como agir. Ela usava somente uma
base para disfarçar olheiras no rosto e devia ter utilizado batom uma meia dúzia de vezes. Sem saber como
começar, ela resolveu aplicar uma base e um batom
roxo – achava que era uma maneira de brincar, invertendo o nada que sabia sobre maquiagem. Ao invés de
se borrar de maneira aleatória, preferiu pegar um colar
enorme que Ticiana possuía – batia em seu umbigo –
e uma peruca vermelha. Ajeitou-a para parecer, assim
ela achava, a Delírio dos Perpétuos. Gostou de si no
espelho e imaginou que ali poderia ter uma jaqueta
para compor seu visual. Primeiro, teria que tirar aquele vestido preto com rosas que a deixava parecida com
um embrulho do dia das mães em tamanho GG. Despida, sentiu-se menos confortável com a situação – sua
mente reproduzia formas análogas ao seu corpo: pinos
de boliche, ovos da páscoa, barris de chope, réplicas da
Vênus de Willendorf, penguins de geladeira e garrafões de vinho. Aproximou-se da porta do banheiro e
bateu de leve. Ticiana respondeu rapidamente.

ludo carmim e rosa choque, roupas S&M, máscaras. O
vestuário de uma performer.
- E, na verdade, a língua é o grande lance do sexo, muito mais que saber usar o pinto ou a buceta. Se você
tiver a potência de uma bomba sugadora, irá derrubar
qualquer homem... Se sua língua se mexer como a hélice de um helicóptero fará qualquer mulher rodopiar
na cama.
Neste momento, Luisa parou de mexer no guarda-roupa e fez uma pergunta para Ticiana.
- Você já ficou com uma garota?
Ticiana riu alto e depois disso.
- É como diz Kelly McClure: “a não ser que você tenha
cinco anos, seja uma hétero pouco aventureira ou uma
pessoa superchata e careta você provavelmente já deve
ter caido de boca numa vagina”. Pois é, e vicia.
Luisa riu.

- Oi, baby.

- Eu não sei se teria vontade com uma garota.

- Olha, você poderia me avisar quando irá sair? Eu estou nua, sei que já me viu assim, mas queria estar vestida.

A essa altura o chuveiro já estava desligado e Luisa
encontrara uma jaqueta punk, cheia de clichês como
“God save the Queen”, “Do it Yourself ”, “Vida Loca”
e “Feminism Pussy”. Enquanto trajava, escutou a porta
do banheiro se escancarar com violência. Luisa se assustou, recuou e caiu sentada na cama.

- Tudo bem, querida. Mas relaxe, já pensou quando alguém for transar com você? É capaz disso acontecer
dentro de algumas horas!
- Bom, eu espero estar tão envolvida que nem ligue
pra isso.

- Ei, eu te pedi para...
- Você acha que não teria vontade com uma garota.
Como sabe disso?

- Provavelmente é o que ocorrerá. E homens são bobos. Se você chupar eles bem, nem vão pensar se você é
feia ou bonita. Depois que aprendi a usar bem minha
boca ficou tudo muito fácil.

Luisa se assustou com a voz. De repente, a voz de Ticiana tinha engrossado... Será que estava enfurecida?

Luisa olhava o guarda-roupa de Ticiana enquanto
escutava ela falar. Roupas pouco convencionais compunham o guarda-roupa: cachecóis, casacos de pele,
jaquetas com glitter dourado e prateado, calças de ve-

- Parece que vontade é algo que você não entende.
Desejo, muito menos. Você tem vontade de desejar,
mas... Simplesmente não sai de si e vai atrás do que

- Você está bem?

poderia gostar.
- Você sabe, eu... Vim aqui porque quis, mas foi algo
errado?
- Não, querida, você não fez nada de errado.
Apesar de ainda não conseguir ver Ticiana, a sombra
dela, projetada no quarto por conta da luz artificial do
banheiro ia se mexendo em direção à saída.
- Na verdade, é encantador alguém como você, que se
assemelha a uma página em branco. Eu mesma, apesar
do que posso aparentar, sou isso...
Uma perna saiu do banheiro. Lisa e torneada, indefectível.
- Eu estou livre pra me reinventar. Como você.
A perna retornou e outra, a direita, é que foi projetada
pela porta do banheiro. Dessa vez coberta de pelos selvagens, masculinos. Luisa se assustou novamente.
- Você está livre para optar, ou melhor, para seguir seus
instintos. E todos nós desejamos conhecer o contrário... E o semelhante.
Uma pausa. Por um período curto, Luisa ficou parada, digerindo o que escutava. O tom de voz de Ticiana
oscilava o doce e o áspero, mas sempre doce, enquanto
falava. A certeza que ecoava de suas palavras tinham
persuasão filosófica, sedutora. Luísa arriscou falar algo,
em meio à estranheza do diálogo.
- Ticiana, por que não vem pra fora?
Nova pausa. Luisa escutou uma respiração leve vinda
do banheiro, seguido de cheiro de nicotina queimando.
Uma baforada de fumaça escapou pelo limiar da porta.
Ticiana saiu do banheiro.
Desfilou sinuosamente da porta até meio caminho da
penteadeira. De perfil, deixando ver sua silhueta perfeita, o cabelo semicacheado caído para o lado, fuman-

do solenemente. Ela usava um sutiã preto que disfarçava seu seio pequeno e uma calcinha branca. Entre uma
baforada e outra ela repetia baixinho “and I just wanna
be a woman” e dava pequenos requebrados. O cheiro
de sândalo e cigarro combinados era um feromônio.
Luisa olhava-a com interesse, enquanto escondia sua
nudez com as mãos. Observava aquela performance espontânea e tentava aprender os movimentos– deveria
ser por isso que Ticiana dançava para ela. Mas havia
um deleite ainda maior ao visualizar o corpo de Ticiana. Era o tipo que faria muitas mulheres gostariam de
ter – em mais de um sentido. Luisa mordia os lábios
imaginando o estrago que seus dentes não fariam naquela bunda.
“I Just wanna be a... woman”, Ticiana realizou a pausa
dramática no timing perfeito. Olhou para cima e disse
“O rapaz que você vai se encontrar. Ele chegou, mas
não está sozinho” e se virou de frente para Luisa. Mas
não era Ticiana.
Era um corpo divido simetricamente. À esquerda,
a porção que era visível por Luisa até ela se virar, víamos Ticiana e seu corpo de mulher musculosa com
lábios roxos – como os de Luisa naquele momento –
mas o outro lado... Não havia cabelos – careca raspada
à máquina – mas havia fios de barba – bem ralos – e
nenhum batom. No lugar do seio esquerdo no sutiã,
um pequeno pedaço de carne, nu, impossível de diferenciar entre peito e seio. O sutiã havia sido cortado
ao meio, mantendo somente o bojo esquerdo. O que
sobrava da alça subia pelo ombro direito e se amarrava
com a parte de trás, nas costas. A calcinha tinha um
pequeno relevo que deixava dúvidas sobre qual carne
lhe habitava. As pernas contrastavam pêlo e não pêlo.
Usava um piercing na orelha direita e um alargador na
outra. As sobrancelhas eram bagunçadas sobre o olho
esquerdo e alinhadas do outro.
Ela/ele veio andando em direção a Luísa. Para cada
lado que o corpo vergava no caminhar, um trejeito diferente era assumido. Quando arrastava o pé esquerdo, tinha um caminhar duro, os braços iam a frente do
corpo. O pé direito pisava suave e fazia um requebrado
na cintura, apoio das mãos. O corpo seguiu até Luisa,

olhando-a fixamente, já certo do seu intento.
Luisa não conseguia desviar o olhar de Ticiana, Thácio, ou seja lá quem fosse. Ela não conseguia falar, só
ofegava e gemia baixinho. Ela não sabia se desejava ou
achava repugnante, nem qual seria sua reação, mas algo
em si se deslocava – mesmo ela estando fixa como uma
estátua. Cada passo dela/dele ampliava a distância entre Luisa e seus próprios pensamentos, como se ela escorresse por um poço que a despejaria num cosmo sem
leis nem referências. Um vazio, uma folha em branco,
e aquele corpo negro já em cima dela, subindo as mãos
de unhas feitas e grandes e pequenas e roídas sobre
seus seios, sua barriga flácida, esfregando seu clitóris
e adoçando sua língua. Luisa olhou aquele corpo por
inteiro e pôs a mão sobre a calcinha, puxando a aba
com força. Mas nada viu, pois fechara os olhos quando a língua daquele corpo estranho escorregara do seu
pescoço até o lóbulo esquerdo e um volume indefinido
penetrou-lhe, rasgando sua virgindade.

Minhas primeiras ideias para este livro surgiram em 2008,
quando ingressei no grupo de pesquisa Cultura e Sexualidade – CUS, na Universidade Federal da Bahia. No período
de dois anos em que estive lá questionei, pela primeira vez,
a minha sexualidade e a dos outros. Até então, me parecia
muito óbvio que a vivência heterossexual era a verdadeiramente natural e correta. Mesmo que, por ventura (sorte na
verdade!), grande parte dos meus amigos fosse homo ou bissexual. Foi através das teorias sobre sexualidade e gênero que
pude me dar conta pra valer da diversidade sexual que existia
ao meu redor – não se tratava somente de pessoas com desejos diferentes, mas histórias variadas e interessantes.
Me abri para a compreensão de diversas sexualidades e comportamentos sexuais – que são impossíveis de mapear de
tamanha a quantidade – e vi que a heterossexualidade não
é uma experiência mais natural do que qualquer outra que
seja exercida – nem homogênea, existem diferentes práticas
heterossexuais. Creio que este entendimento é cada vez mais
presente entre muitos jovens, que vivem uma fase de ‘experimentação’ de diferentes tipos de sexualidade até se conhecerem e ‘decidirem’, ou não, por uma sexualidade definida.
Desde a concepção deste álbum quis enfocar exatamente
esse momento de se experimentar com o mundo, com as
pessoas – que ocorre sem ser um projeto consciente, simplesmente vai rolando. “O Quarto ao Lado” e “Um corpo
estranho” foram realizadas quase que inteiramente sob essa
perspectiva. Em “O Quarto ao Lado” também contamos a
história entre Isa e Alessandra que traz o tema: mulheres
lésbicas que se casam por adotarem o modelo “maternidade
igual a heterossexualidade” – representada pela nova mulher do pai de Isa.
“Um corpo estranho” tira o nome do livro de Guacira Lopes Louro “Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade
e a teoria Queer” (2004, Editora Autêntica), sobre a teoria
queer. De modo bem claro, Louro explica que a teoria queer busca na noção do estranho e do diferente um discurso
que desconstrua as normas sociais hegemônicas – não para
implodi-las, mas para estimular o pensamento crítico acerca
do sexo e das práticas sexuais. “Warren e Uilliam” também
traz o momento de descoberta, desestabilização e reflexão,
e é sobretudo uma história com final feliz (há muitos gays
que não são assassinados na Bahia e nem todos os gringos
escravizam brasileiros na Europa).
Infelizmente o espaço é curto para mais discussão (nem pude
me apresentar), mas textos sobre a obra, bios dos autores e
mais uma porção de extras podem ser encontrados no blog

oquartoaolado@gmail.com. Contato pode ser estabelecido,
também, no email http://oquartoaolado.com e na página
de Facebook: http://www.facebook.com/OQuartoAoLado. Acessem e tenham mais de O Quarto ao Lado!
Não posso deixar de agradecer a toda ajuda que recebi durante a produção deste álbum. Em primeiro lugar a todos
os meus ex-companheiros de CUS pelas discussões, experiências e saídas; a Leandro Colling, por ter me convidado
para o CUS e ter me ajudado com o projeto deste livro;
para todos os amigos que leram e revisaram meu trabalho
trocentas vezes (e que estão referenciados como revisores na
ficha técnica do livro); a Rafael Raña, que foi meu produtor
cultural tantas vezes quanto preciso até conseguir o financiamento da edição; Tarcízio Silva, ex-colega do Petcom,
por ter sido a primeira pessoa a me dar conselhos sobre o
projeto; todos os desenhistas que entraram comigo neste
livro: Daiane Oliveira, João Oliveira, Bruno Marcello e, especialmente, André Leal, por ter topado desenhar este material desde as primeiras ideias; agradeço também a Caio Sá
Telles por estar sempre garantindo que os trabalhos fiquem
graficamente bonitos; Paula Janay por ter dado uma pequena, mas valiosa ajuda com o andamento dos trabalhos;
Antonio Cedraz e Lucas Pimenta por serem os melhores
apoiadores de quadrinhos que conheço na Bahia – vocês
me ajudaram muito!; obrigado à Fundação Pedro Calmon
pelo financiamento e condução do projeto (especialmente
pela boa relação com Sesnando Melo); Maycon Lopes, minha mãe e Patrícia Martins, por terem suas personalidades
extraídas para compor personagens deste quadrinho (e, claro, por todo amor que tenho por vocês/recebo de vocês – o
que estendo a todos os amigos e família); por fim, agradeço
a meu irmão Júnior por ser um verdadeiro amigo quando
mais preciso.
Marcelo Lima, roteirista do álbum “Lucas de Vila Sant”Anna
da Feira” e criador de O Quarto ao Lado

Apoio

