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Ao meu marido e filhos.

Capítulo i

O

lhei-me no espelho nessa manhã cinzenta de Novembro e
fiquei horrorizada com a minha figura obesa e deselegante.
Ali, nua, eu observava no que me havia tornado: uma mulher feia,
gorda, com algumas rugas conjuntamente com uma vida desinteressante e sem personalidade. Nesse dia eu fazia trinta anos.
“O que fiz com a minha vida?”, perguntei a mim mesma.
Sempre havia sonhado com o sucesso. E o que tinha eu?
Um cubículo por pagar, um carro velho (oferecido pelos meus
falecidos pais), sem amigos, uma personalidade fraca inserida
num corpo medonho. A minha vida profissional também estava
longe do que desejara. Trabalhava arduamente, sem grandes frutos financeiros ou reconhecimento. “Tenho que dar volta a isto!”,
pensei, “Não posso continuar assim!”. Engoli o pequeno almoço
e saí para trabalhar, sempre com esta ideia latente de que tinha
que mudar.
No trajeto, parei o carro e, por alguma razão, que ainda
hoje não entendi, mudei de direção e fui até à praia.
“Hoje não vou trabalhar! Estou farta! Vou tirar o dia só
para mim.”, matutei. E assim fiz, telefonei para o trabalho e disse
que não ia porque não me sentia bem.
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Na praia senti um vento cortante, sentei-me e vislumbrei o
mar revolto durante algum tempo. Nesse momento, iniciei uma
viagem nostálgica aos meus tempos de estudante. Sempre quisera
ir para a escola, pois queria aprender e ser alguém. À custa de
muito esforço fui uma boa aluna. Fazia tudo para conseguir. Era
assídua, pontual, participativa nas aulas e estudava bastante. Nas
relações com os outros falhava um pouco, pois, por alguma razão,
sempre tive tendência para me isolar. Via os colegas nas aulas e
passava o tempo livre sozinha, porém sentia falta do convívio. E,
assim, foi até acabar o liceu.
Por vezes, tentava me integrar procurando combinar saídas, no entanto acabava sempre por ser um membro periférico do
grupo. Lembro-me de ser a última a ser escolhida quando eram
constituídas as equipas de futebol em educação física. Por ser tão
medíocre em relações interpessoais, deixei de tentar me integrar,
concentrando-me mais em ser boa aluna para conseguir sucesso
profissional. Porém, apesar de todo o meu esforço, acabei o liceu
com notas medianas, muito abaixo do potencial que eu poderia
ter. Entrei para o curso de engenharia civil e terminei há cerca de
cinco anos. Escolhi esse curso não só porque era boa em matemática e física, mas também porque era um curso frequentado maioritariamente por rapazes. Dessa maneira, eu teria mais
chances com o sexo oposto. De fato, o meu único namorado até a
data foi meu colega de curso. Namoramos três anos, contudo ele
traía-me frequentemente e, apesar de tê-lo perdoado nas primeiras
vezes, acabei com ele. Namorei tanto tempo com ele porque fora o
único a demonstrar interesse por mim.
No meio desta retrospectiva, lembrei-me dos meus pais.
Eles eram pessoas reservadas, com algum sucesso profissional,
mas sem grandes dotes sociais. Criticavam-me muito e nunca, ou
raras vezes, elogiavam-me. Para eles eu tinha sido um “acidente
de percurso”. Não estava planejado terem uma filha tão cedo.
Educaram-me, mas posso dizer que não me sentia em casa.
O tempo na praia foi passando e eu continuava sentada,
absorta em fazer uma retrospectiva da minha vida. Quando olhei
o relógio já era quase meio-dia. Decidi ir almoçar. Entrei num

restaurante e sentei-me. Fui atendida por um empregado novo,
muito charmoso.
— O que deseja? — Perguntou.
Na minha cabeça surgiu um pensamento lascivo: “ Desejo-te…”
— Não sei… Quais são os pratos do dia? — Questionei.
“O meu prato eras tu!”, pensei.
— Cabrito assado, bacalhau à moda da casa e feijoada à
transmontana.
— Pode ser um cabrito. E uma água natural.
Ele escreveu num bloco, sorriu e foi-se embora. Olhei à
minha volta e vi um casalzinho de mão dada por cima da mesa.
A mulher era bonitinha, com cabelo curto, olhos grandes e um
sorriso impecável. O rapaz era novo, não muito bonito, mas
apresentável. Conversavam baixinho e com um ar enamorado.
“Porque não eu?”, cogitei.
Em outra mesa estavam três homens, todos gordos e com
um ar entediado. Deviam falar de negócios. Um deles olhou para
mim e eu corei logo. Entretanto, percebi que na realidade não
estavam a olhar para mim, mas sim na minha direção, parecendo
meditar sobre alguma coisa.
O cabrito estava delicioso, todavia sentia-me triste por
estar sozinha.
De tarde fui ver montras e experimentar roupa. Entrei
numa loja para experimentar umas calças.
— Boa tarde, em que posso ajudar? — Perguntou a empregada.
— Queria umas calças pretas.
— Tamanho?
Corei e disse:
— Quarenta e seis.
— Vou ver o que há.
Dali a uns instantes, trouxe-me dois pares de calças.
Experimentei-as, mas nenhuma me servia. “Devo ter engordado!” — Pensei.
— Tem maior? — Perguntei.
— Vou ver…
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Experimentei-as novamente e quando tentava vesti-las à
força é que reparei no mar de celulite em que as minhas coxas
tinham se tornado. Perante esta figura só me apetecia chorar.
Fui para casa e devorei uma caixa de bombons enquanto
assistia a um filme. À hora de jantar, percebi que ninguém havia
se lembrado do meu aniversário. O que teria eu feito de errado?
A minha única ligação à sociedade era o meu trabalho. Se, por
ventura, ficasse desempregada não teria ninguém para me ajudar.
Comecei a imaginar um cenário catastrófico em que perderia o
pouco que tinha e teria que viver na rua, pedindo. Senti-me muito
abandonada.
Apaguei a televisão e deitei-me no sofá de barriga para
cima, meditando. “Tenho que mudar!”. Mas como? O que poderei
fazer para mudar a minha vida?
Levantei-me e fui até ao quarto para dormir. Foi então que
me olhei ao espelho do móvel do corredor. Ali estava eu, uma
mulher de trinta anos, gorda, feia, sem amigos e presa à sociedade
por um fio. Falei alto para mim mesma:
— Bem… O que eu posso fazer para já é perder uns quilos!
Estou mesmo uma lástima! E olha para este cabelo! Está na hora
de mudar o corte… Pintar… Amanhã, depois do trabalho vou
cortar o cabelo e vou também iniciar uma dieta!
Depois disto fui-me deitar, sentindo-me um pouco melhor
e mais aliviada, pois já tinha uma solução para o meu aspecto.
No dia seguinte fiz a minha rotina matinal e fui trabalhar.
Passei o dia inteiro no computador e ao final da tarde fui a um
cabeleireiro. Pintei as unhas, fiz a depilação e o meu novo corte
de cabelo assentou-me maravilhosamente. Senti-me logo melhor. Ao chegar em casa, o telefone tocou. Pensei imediatamente:
”Finalmente um telefonema!”. Do outro lado era uma moça que
queria fazer uma sondagem. Eu respondi, mas no meu interior
sentia-me extremamente magoada, pois não era ninguém que eu
conhecia.
Depois de jantar, senti-me entediada. Era sexta-feira e, no
dia seguinte, não tinha que ir trabalhar. Não me apetecia ver televisão nem ler livros. Apetecia-me conversar, comunicar-me com

alguém. Decidi sair um pouco, ir ver gente! Vesti-me e saí. Fui a um
café, mas estava cheio de fumo e não havia lugar para me sentar.
Mesmo que houvesse, qual era a piada? Estava sozinha!
Lembrei-me de ir a um cybercafé: via gente e podia navegar pela
Internet. Sentei-me em frente a um computador e comecei a pesquisar coisas sobre emagrecer e dietas. Entrei em inúmeros sítios,
vi alguns artigos sobre nutrição, fitness, saúde. Depois acessei a
um chat. As pessoas com quem falava começavam sempre por
perguntar a mesma coisa: dd tc, idd, altura, peso, como és…
Diverti-me muito, pois inventei ser uma morenaça de 25 anos
e com apetite sexual insaciável. Às três da manhã fui para casa.
Estava embriagada de tanta conversa jogada fora, mas feliz
e divertida. No sábado limpei a casa toda e ao final da tarde vesti
uma roupa de treino e fui correr. Fiquei muito admirada quando
vi que não tinha resistência nenhuma e que não conseguia correr
mais de dez segundos. “Estou mesmo em baixo de forma!”, pensei. Optei por caminhar rápido, o mais rápido que conseguia.
Ao jantar, mantive a dieta e adormeci em frente à televisão.
No domingo pesei-me: oitenta quilos. Nesse momento
tomei consciência que teria que mudar radicalmente os meus
hábitos alimentares e fazer mais exercício senão iria ter problemas, não só para arranjar namorado como para ter saúde. Fui
fazer outra caminhada pela calçada, junto à praia, onde via de vez
em quando uma pessoa a correr ou a andar de bicicleta. Quando
me dirigia para casa, passou um grupo de jovens por mim. Riam
muito e um deles olhou para mim e roncou como se fosse um
porco. Eu fiquei sem reação, eles continuaram a caminhar, segredavam entre eles e depois riam-se. Sem dúvida que me tinham
chamado de porca! Nunca me senti tão humilhada como naquele
momento. Retraí-me, baixei a cabeça e continuei.
Cheguei em casa e fui tomar banho. Inevitavelmente as
lágrimas começaram a correr pela minha face. Como é que puderam gozar assim de mim? Eu era uma pessoa! Gorda? Sim!
Mas não deixava de ter sentimentos por causa disso. Estava tão
furiosa que depois do banho, em vez de almoçar corretamente,
agarrei-me num pacote de cereais e engoli-o todo! Posterior-

12

13

Mônica Gomes

Um Acordar

mente senti-me culpada, pus as mãos à boca e vomitei tudo. Passei mais de meia hora a vomitar, pois não queria que ficasse nem
um pedaço de comida no meu estômago. De tarde, fiz flexões e
abdominais enquanto assistia a um filme. À hora de jantar recebi
um telefonema inesperado.
—Sandra? Parabéns!... Atrasados… Desculpa! É que tenho
andado tão ocupada que só hoje me lembrei!
Era a minha prima Andreia. Morava em Lisboa, já era casada e tinha duas filhas. Era mais velha que eu dois anos, mas
tinha se casado com 26 anos.
— Não faz mal! — Respondi.
— Então? Quantos foram? Trinta, não foram! É uma bela
idade! Estás a ficar velhota!
— Sim é verdade…
— O teu aniversário foi bom… Sentiste falta dos teus
pais…
Eu engoli a seco, pois tinha que mentir. Não lhe contaria
que ninguém havia lembrado.
— Não… Foi ótimo! Vieram uns amigos para jantar…
— Ah! Vida de solteira! Ainda me lembro… Que maravilha!
— Pois…
— Bem… Que tenhas um bom ano e que vivas por muitos
mais! Quando quiseres aparecer por aqui, esteja à vontade!
— Certo… Obrigada.
— Beijinhos!
Consegui passar o dia seguinte só com um café da manhã. Não almocei, nem lanchei. Para quê? As minhas gorduras
eram suficientes para me alimentarem durante um bom período
de tempo! No final do dia passei por um ginásio só para espreitar. Perguntei se seria possível experimentar uma aula grátis só
para ver. A menina da recepção disse que sim, mas que teria que
trazer um atestado médico. Alguns dias depois arranjei consulta
com a minha médica de família e falei-lhe da minha vontade em
emagrecer e ficar em forma. Ela deu-me alguns conselhos sobre
alimentação, avisando-me que o jejum era perigoso e passou-me
um atestado para iniciar a prática de cardio-fitness.

— Comece devagar! — Disse. — Não vá com muita sede
ao pote!
Eu não liguei muito aos seus conselhos de alimentação,
pois o que eu queria era emagrecer o mais rápido possível.
Iniciei o meu treino na semana seguinte e seguindo alguns conselhos do monitor fui começando devagar. Passada uma
semana de treino e jejum, consegui chegar aos setenta e cinco
quilos. Tinha perdido cerca de cinco quilos em duas semanas.
Fiquei tão contente que irradiava felicidade. Houve um colega de
trabalho que reparou.
— Olá Sandra… Está emagrecendo! Já se nota qualquer
coisinha…
Eu sorri e ele piscou-me o olho. Depois disto fiquei ainda
mais motivada. No ginásio comecei a conhecer algumas pessoas.
No início sentia-me um pouco intimidada, mas depois de quase
um mês de freqüentar a academia, foi organizado um jantar de
natal para os praticantes e monitores. Eu estava renitente em me
inscrever, no entanto pensei que seria uma ótima oportunidade
de conhecer alguns colegas.
No dia do jantar saí mais cedo do trabalho e fui arrumar
o cabelo e as unhas. Vesti um vestido que me tinha deixado de
servir, mas que agora graças aos meus oito quilos a menos, já me
assentava bem.
No jantar sentei-me junto a um rapaz e uma mulher que
conhecia de vista dos treinos. Enquanto o meu coração palpitava,
decidi conversar, coisa que era raro fazer.
— Olá! Tudo bem! Eu sou a Sandra… Costumamos treinar
à mesma hora!
O rapaz olhou para mim com um sorriso amarelo e cumprimentou-me. A mulher também me dirigiu um olá um pouco
insípido. Continuaram a conversar um com o outro como se eu
não existisse.
Tentei puxar assunto mais algumas vezes, mas infrutíferas.
Em suma, o jantar fora um fracasso. Cheguei em casa muito cedo,
num sábado à noite.
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No dia vinte e três de Dezembro deram-me folga no trabalho para comprar presentes de Natal. Ora, eu não tinha nenhuns
presentes para comprar! Ninguém da minha família me havia
convidado para a consoada e eu também não ia telefonar e pedir
que me convidassem. Passei o dia em casa, enrolada numa manta
assistindo televisão. No dia da consoada fiz exatamente o mesmo
e passei o Natal sozinha. Era a primeira vez que passava um Natal
assim. No ano anterior, os meus pais ainda eram vivos e eu costumava passar a consoada com eles. Se já é triste estar só, passar o
Natal sozinha é bem pior, pois em todo o lado nos lembram que
o Natal é reunião, uma festa divertida em família. Mas, apesar de
não ter companhia humana, tinha comida. Comi tudo o que tinha direito e o que não tinha direito. Deixei-me prostrada no sofá
enquanto engolia guloseimas. Ao final da noite, coloquei tudo
para fora, como estava habituada a fazer. Depois, senti-me muito
melhor e fui-me deitar.
No dia vinte e seis fui trabalhar e sentia-me contente por
isso, enquanto que os meus colegas se sentiam revoltados por
terem de trabalhar no dia seguinte ao Natal. Nesse mesmo dia,
depois do trabalho fui até um centro comercial. Olhei para uma
vitrine e apaixonei-me de imediato. Ele era fofo, querido, tinha
uns olhos castanhos muito tristes e estava deitado com um ar entediado. Eu não resisti e comprei-o. Era um cachorrinho muito
amoroso, que só apetecia apertar. Além do cachorro, comprei a
guia, comida e uma alcofa para ele dormir. Nesse dia cheguei em
casa com companhia. Só não sabia o nome que lhe haveria de dar.
Como gostava muito dos Beatles decidi chamá-lo de Ringo.
No sábado agarrei no carro e fui dar um passeio com o
Ringo visto não estar a chover. Ele era espetacular, fazia-me
companhia em tudo: eu corria, ele corria; eu caminhava, ele caminhava; eu via televisão, ele deitava-se ao meu colo; eu comia,
ele comia. Na segunda-feira seguinte custou-me ir trabalhar,
pois queria estar com o meu cão. Senti-me muito culpada por
deixá-lo sozinho em casa.
Aproveitei a hora de almoço para levá-lo a passear. Com o
meu novo cão arranjei, uma nova rotina diária: de manhã, antes

de ir trabalhar caminhava com Ringo cerca de meia hora, ia trabalhar e voltava à hora de almoço para outra caminhada. Depois
do ginásio, fazíamos uma grande caminhada quase até à horade
deitar. Na noite de passagem de ano ele foi o meu companheiro.
Fomos ver os fogos de artifício, junto ao mar e ele não se assustou nada.
No final do mês de Janeiro, eu já estava com menos dez
quilos, mas na minha cabeça, com a minha altura, ainda tinha um
grande caminho a percorrer.
As pessoas no trabalho e no ginásio já reparavam que eu
estava mais elegante. De fato, eu sentia-me muito melhor do que
antes. Agora estava mais magra e Ringo ajudava-me a ser mais
alegre. Sentia-me muito mais confiante em deixei de tomar os
antidepressivos.
Num dia bem frio, no final de Janeiro, estava a dar uma
volta com Ringo no parque e reparei num senhor muito bem parecido que também passeava um labrador. Os cães começaram
a ladrar um para o outro e eu afastei o Ringo do outro cão com
firmeza. A partir desse incidente, sempre que ia ao parque no fim
de semana passear o Ringo, esse senhor também lá estava.
Ele intrigava-me, sempre sozinho, mas bem parecido…
Será que tinha namorada? Ou mulher? Ou filhos? Depois de
observá-lo cerca de quatro fins de semana sozinho a passear no
parque, decidi que tinha que conhecê-lo. No fim de semana que
decidi travar conhecimento, ele estava sentado numa esplanada
com o seu labrador. Sentei-me na mesma, estrategicamente em
frente a ele, mas como ele lia o jornal, não tive oportunidade de
meter conversa. No fim de semana seguinte, enchi-me de coragem e aproveitando o fato de ter um cão passei o mais perto possível do senhor para que os cães ladrassem um para o outro. E
assim foi, agarrei no Ringo que ladrava sem parar e disse:
— Isto realmente… O meu cão não se sabe comportar…
Peço desculpa!
—Deixe pra lá, o meu também não ajudou!
—Sandra Nunes.
— Carlos Silveira.
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Abaixei-me e passei as mãos pelo seu cão.
— Tem um pelo tão macio!
E foi assim que conheci Carlos. Não insisti em mais conversa, pois deu para perceber que o senhor não estava muito
interessado. Porém, reparei que não tinha nenhum anel. Devia
ser solteiro. Fiquei muito contente só por esse sinal, teoricamente
teria uma chance. Na semana seguinte, voltei a vê-lo e desta vez
convidei-o para um café. Antes de o fazer sentia-me agoniada,
tremula e pouco confiante. Quando ele aceitou e disse que seria
um prazer, rejubilei de alegria por dentro.
Desse pequeno contacto descobri que era solteiro, tinha
quarenta anos e que nunca tinha sido casado. Era agente imobiliário e fazia parte comercial em duas empresas de Lisboa,
mas gostava de voltar à Figueira da Foz aos fins de semana
para relaxar. Carlos parecia-me simpático e sincero. Não era
lindo, mas tinha charme, principalmente porque usava roupas
clássicas muito distintas.
Combinamos de voltar a nos encontrar e nas semanas seguintes eu esperava ansiosamente pelo fim de semana, apenas
para estar com alguém. O meu passeio com Ringo tornou-se
também um passeio de sedução. Vestia roupa confortável, mas
sensual. No meio de Abril, Carlos fez-me um convite inesperado.
— Gostaria muito que jantássemos hoje.
— Eu adoraria, mas ainda tenho que passar por casa…
— Certamente! Eu vou buscá-la daqui a uma hora… Qual
o seu endereço?
Quando cheguei em casa nem sabia bem o que tinha de
fazer. Olhei-me ao espelho e vi uma mulher vinte quilos mais magra, com um certo charme.
Coloquei-me em frente ao espelho e treinei poses, disse
frases e ri-me sozinha. Depois olhei para Ringo e disse alto:
— Isto até parece aquela história dos 101 dálmatas… Só
que são dois labradores e sem a Cruela Devil.
Corri para o chuveiro, tomei um banho rápido e arranjei-me
bem. Sequei o cabelo, vesti uma blusa branca insinuante e uma saia
caqui, muito comprida, mas com racha.

Coloquei um colar, brincos e estava linda. Olhei-me ao
espelho e pensei: “Bolas, estou linda!”. Outrora, teria olhado e
denegrido a mim mesma. Agora sentia-me realmente bonita.
A campainha tocou e era ele. Fomos jantar a um restaurante
muito na moda. Serviam comida indiana. Eu fiquei deslumbrada
com tudo aquilo. Ele era um autêntico cavalheiro. Abriu-me a
porta do carro, tirou-me o casaco, puxou-me a cadeira e ofereceu-me uma rosa. Desnecessário dizer que eu estava radiante
com aquele tratamento, pois nunca me tinham feito nada assim.
A conversa foi agradável e o jantar estava uma delícia. O
que mais poderia querer? Depois de jantar, fomos passear na
praia. Parecia um daqueles filmes românticos. Ambos de mãos
dadas, com os sapatos pendurados e uma aragem reconfortante.
A noite terminou em minha casa, enrolados no sofá aos beijos
com o meu cão deitado no chão. Para a minha surpresa ele não
quis fazer mais nada. Eu insisti, mas não consegui nada mais que
uns beijos da sua parte. No domingo combinamos de nos encontrar
no parque novamente. Nesse domingo, parecíamos dois adolescentes aos beijinhos e abraços, caminhando junto aos nossos cães.
Na segunda-feira seguinte, entrei no escritório com um ar
radiante, pois o meu fim de semana tinha sido fenomenal. O meu
colega reparou logo na minha alegria.
— Estás muito bem disposta hoje!
— Achas?
— Aconteceu alguma coisa?
— Não… Tudo normal!
Ele olhou para mim com um ar desconfiado e sorriu.
No ginásio, o meu esforço para arranjar amigos era parco.
As pessoas pareciam pouco interessadas em se relacionarem comigo. Nesse dia, tentei uma aproximação com uma novata que
parecia meio perdida em meio de tantas máquinas.
— Quer baixar o banco? — Perguntei.
— Sim…
— É assim… — E mostrei-lhe. Ela agradeceu-me e sentou-se
para trabalhar os peitorais. Perguntei-lhe se era nova ali, pois nunca
a tinha visto treinar.
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