EU NO ESPELHO
EU NO ESPELHO
Liguei o som e coloquei Tchaikovsky para tocar. Não sei por que escolhi a Sinfonia
Patética. Há nela um sentimento de lamento e de desesperança. Acho que tem a ver com o
meu estado de espírito hoje.
Logo cedo escolhi calça e camiseta pretas para vestir. Não tomei um café da manhã
saboroso e prazeroso. Tudo tinha gosto de nada e havia uma secura em minha garganta.
Arre, o melhor hoje é não sair de casa para não aborrecer ninguém. Estou uma chata total.
Maçante.
Vou tentar ler um pouco e dar um tempo. Credo! Nietzsche? Não, hoje não! Deixa pra lá.
Vou fazer uma maquiagem para ver se o meu astral melhora. Passar o dia assim será de
enlouquecer.
Vou acender todas as lâmpadas sobre o toucador. Quero bastante claridade. Preciso
iluminar minha escuridão interior, dar-lhe alguma luz.
Faz dez minutos que estou na frente do espelho e não decidi ainda qual maquiagem farei.
Suave? Mais pesada? Não, pesada não; suave ficará melhor, afinal não vou a nenhuma
festa, embora meu psiquismo esteja pesado, carregado de nuvens escuras.
Observando bem, acho que preciso fazer uma cirurgia plástica e colocar um pouco de
botox. Aonde? Não sei.
O que um cirurgião faria em meu rosto? Vamos ver. Puxaria aqui para tirar estas rugas nos
cantos dos olhos. Ah, não, não vou deixar! Adquiri estas rugas sofrendo a perda de vários
amores. A pior delas foi a perda de meus pais, que me amavam incondicionalmente, assim
como eu os amava.
Esta é uma perda irreparável. Não tem volta. Quando ela acontece parece que o mundo
fica menor. Tudo se reduz e a sensação de desamparo é muito grande. Eles me amavam
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acima de tudo e de todos. Eles me defendiam até do indefensável! Eles não viam meus
defeitos.
A perda deles deu ao meu rosto estas olheiras que tenho hoje, pelas noites não dormidas e
estas rugas entre os olhos pela preocupação que tive por muito tempo, pensando em como
viver sozinha na minha saudade.
Pronto. Eu não disse que hoje estou péssima? Ei! Você aí do outro lado do espelho, que
fica me olhando o tempo todo. Enxugue as lágrimas. Lágrimas envelhecem e sua
aparência vai piorar muito.
E estas rugas na testa? Pensei demais? São rugas de inteligência? Não, não são não. Se
fossem, eu não teria me envolvido nos amores absurdos nos quais me envolvi. Amores
esses, que só me trouxeram preocupações, desgostos, angustias, tristezas e raros momentos
de felicidade. Tão raros que não acrescentaram nada à minha face!
Os lábios parecem um pouco murchos. Posso fazer uma aplicação de botox. Mas e aí? Vou
ficar bicuda, com aquela boca esquisita que vejo nas artistas de televisão e cinema.
Seria muito bom se eles estivessem murchos de tanto serem sugados por beijos
apaixonados. Beijos intensos e voluptuosos! De paixão descontrolada, desvairada!
Qual nada. Foram tão poucos os beijos que recebi de namorados e amantes. Tão sem graça!
Tão sem graça quanto eles. Tão sem graça como os homens que passaram por minha vida.
Como poderiam murchar por causa de beijos? Acho que foi mesmo de muito
emburramento. Das tantas vezes que esperei em vão por um encontro marcado e que não
aconteceu. Levei cada cano!
Não quero botox não. Deixa assim mesmo. De todo modo são marcas da vida que vivi.
Bem ou mal, eu a vivi. Não sei se aprendi alguma lição. E era para aprender? Essa história de
que a vida ensina não me convence muito.
Será que é possível alguém passar pela vida, que é sempre tão intensa, e não aprender
nada?
Cada nascer de sol é um novo dia e com ele nascem e renascem esperanças, desejos,
sonhos. Das experiências de cada dia se pode tirar algum proveito, mas não sei se delas
podem surgir fórmulas novas de vida. É a personalidade de cada um que determina as
formulações: reutilizar as fórmulas antigas ou produzir outras completamente novas? Esta
última alternativa não é muito arriscada? Mas viver cada dia é muito arriscado.
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Minha mãe dizia que não se pode ter medo de viver. É preciso enfrentar cada batalha que o
novo dia nos proponha para luta. Vencer ou perder é apenas o final da batalha, mas o que
fazer com o resultado destas batalhas é realmente a grande questão.
E os fios de cabelos brancos? Bom, esses acho que os adquiri com os desgostos que
pseudo amigos me deram. Claro que pseudo amigos, porque se fossem amigos não seriam
pseudo. Confiei, me entreguei de corpo e alma, fiz confidências, permiti que entrassem
em meu lar, facultei-lhes minha intimidade. No que deu? Levei rasteiras que me fizeram
cair de costas, estatelada no chão. Deixa pra lá. Já passou.
Bom, cabelos brancos se resolvem facilmente com um pouco de tinta.
Você aí moça, que olha passivamente de dentro do espelho, não diz nada? Não pergunta
nada? O mínimo que você podia fazer é perguntar se eu não tenho nada de bom para
contar da minha vida. Como você não perguntou também não vou contar. Se não está
curiosa é porque já está cansada de saber que sim.
Não sei por que a felicidade não deixa marcas no rosto! Você acha que deixa? Entendi.
A felicidade ilumina todo o semblante de uma pessoa. Quem olha para ela logo percebe
que está feliz. É isso. É um rosto iluminado! Quem é feliz leva mais tempo para ter rugas e
marcas do tempo. A felicidade mantém a juventude!
É, acho que você demorou, mas justificou sua presença no meu espelho.
Será que Picasso tinha razão quando disse: “Não viaje ao passado porque dói” Dói mesmo. É a
mais pura verdade. É uma experiência muito depressiva.
O sol nasce todos os dias sem lembrar e nem se importar com a noite que passou. Então,
que diabos me deu hoje para entrar nessa fossa tão depressiva?
Vamos lá, fazer a maquiagem. Não era essa a finalidade, ao me colocar na frente deste
espelho? Chega de filosofia de toilete.
O dia mal começou e as batalhas de hoje estão apenas começando. Mãos à obra.
“ Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier...”. Você está
me achando volúvel só porque estou cantando? Não percebe que estou apenas tentando
mudar nosso mau humor?
Agora estou melhor! Maquiagem clara, fresca, que deu ao meu rosto um ar de felicidade.
É, estou iluminada! Então, com um bom astral posso vencer, senão todas, mas algumas das
batalhas do dia de hoje. Espero vencer as mais difíceis muito bem.
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Olhando bem, chego à conclusão que com um pouco de maquiagem posso dispensar a
cirurgia plástica. Então, ela está definitivamente descartada.
Vou trocar a camiseta preta por uma vermelha e colocar bijouterias douradas. “ Nem tudo
que reluz é ouro, nem tudo que balança cai..Larará, larará..
Vou colocar um cartaz na porta de meu quarto com a frase, que não sei de quem é, mas é
sábia: “A vida é bela para quem a faz bela”.
No lugar da Sinfonia Patética vou colocar a Valsa das Flores. Afinal, é primavera!

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/eu-no-espelho-1
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