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Ah! Ser mulher, ser mulher ... Chorar à toa, rir à toa, bolinhos de chuva, 
fraldas molhadas, barrigas molhadas, mãos molhadas, cutículas arrancadas, 
unhas esmaltadas, paredes esmaltadas, máquina de lavar roupa quebrada, 
pânico total. 

Nada para me deixar mais em pânico do que, numa sexta-feira de 
manhã, a máquina de lavar roupa fazendo aquele barulho estranho, misto 
de escola de samba e correntes arrancadas por fantasmas noturnos. E é 
assim que fico: assombrada. Apavorada, procuro no caderninho de 
telefones, o número do técnico em consertos, hoje meu maior herói. Não 
encontro, e o pânico aumenta, imaginando aquela montanha de roupa 
suja tomando conta de todos os espaços da casa como enorme monstro 
que não pára de crescer. A segunda-feira já se anuncia pior que o "day
after" após a explosão da bomba atômica. Através de um telefonema 
salvador para uma vizinha, localizo o técnico e meu horizonte clareia. 

Mulheres de Atenas, disse o Chico, esperando por seus maridos, bravos 
guerreiros cansados da guerra, que são recebidos com carinhos e um 
doce feito com açúcar e com afeto. Não sei quantas imagens, fantasias, 
pinturas, poemas, músicas se faz e se fez sobre a mulher! Inúmeras: 
exortando-as, exaltando-as, amando-as, odiando-as. Em meio a tantas 
expressões artísticas, vejo-me, em algumas um pouco mais, em outras, 
um pouco menos, e ainda há outras em que jamais me encontro. E apesar 
de todas as imagens, o pânico frente à máquina de lavar roupa quebrada 
é sempre o mesmo. Anos de terapia, relaxamento, auto-conhecimento, 
não diminuíram nem um pouco esta sensação louca, mistura de terror e 
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responsabilidade, pavor de coisas saindo do controle, certeza de que o 
problema é meu, e que tenho que resolvê-lo imediatamente custe o que 
custar. O problema é concreto. Ou não é? 

Lembro-me de dona Martinha, lavadeira de profissão, mãe de uma 
amiga de infància, com sua tábua de lavar roupa, sua tina cheia de água, 
varal de arame farpado, trouxa de roupa limpa equilibrada na cabeça, 
sabão de cinzas fazendo bolhas no tacho que fervia no fogo de lenha do 
quintal. Nunca consegui descobrir se dona Martinha conheceu ou chegou 
a usar uma máquina de lavar roupa, por mais tosca que fosse. Acho que 
não. Mulher forte. Será que conheceu as mudanças de humores? Aquelas 
que ocorrem, no sentido mais hormonal possível, e que, tal qual a lua 
sempre a mudar de cara durante o mês, ocorrem no meu corpo e refletem 
na alma à medida em que as semanas correm. Aquelas famosas mudanças 
de humor próprias da tensão pré-menstrual, e que, parecem não serem 
simples, e muito menos normais. A verdade é que estas mudanças, do 
estado energético, das vibrações, ou sei lá do que, praticamente me viram 
do avesso, revelando facetas até então obscuras de mim mesma. Quando 
assaltada durante o mês por este estado alarmante de psicose passageira, 
meu mundo se transforma. Interfere no meu trabalho e todas as possíveis 
complicações ficam mais prováveis. Tudo se torna exageradamente 
grande, universo de cores berrantes, sons irritantes, causando um enorme 
cansaço, e eu, impotente diante dessa enormidade de sensações 
alucinantes, tenho sempre a impressão de que não sobreviverei. E ainda 
tem a máquina de lavar para consertar. 

E, a cada vez, quando emerjo da crise, através do verter tranquilizador 
do sangue, constato quase com alegria infantil que continuo dona de 
meus sentidos, dos meus instintos e, que surpresa, continuo a mesma 
pessoa. Neste momento minha imaginação retrocede séculos, muito além 
de dona Martinha, que não tinha direito a esses "luxos", e vai buscar na 
história antiga, lembranças arcaicas de um tempo em que a T.P.M. não 
era T.P.M. Era um tempo de respeito ao próprio corpo, ao ciclo mensal 
lunar, de altos e baixos, colinas e vales. Um tempo quando a sabedoria 
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das mulheres e dos homens reconhecia como legítimo, o direito a essa 
diversidade. 

Invejo essas mulheres, que felizes, puderam viver num tempo em que 
não havia humilhação em serem escravas dos hormônios. Um tempo em 
que seria estranho pressupor que a mulher deveria tratar estes sintomas, 
para estar apta a acompanhar seu marido na caçada diária, ou na guerra. 
Um tempo em que a mulher tinha o direito de, tal qual a lua, ter suas 
fases, seus mistérios, seu tempo de recolhimento, de atenção especial das 
anciãs, de lua cheia e lua nova, não constituindo estas fases motivos para 
sentirem-se humilhadas, cansadas, estranhas, exauridas, não só pelo estado 
alterado em si, mas também pelo peso da obrigação de não se sentirem 
assim: sem ciclos. 

Fico a imaginar aquela abençoada cabana, eu lá dentro, protegida do 
mundo à minha volta, por todos aqueles tabus e preceitos que certamente 
as mulheres seguiam à risca pois não eram bobas como nós. Era-lhes 
permitido passar por tudo isso sem maiores explicações, pois tudo já 
estava devidamente explicado pela própria natureza. 

Imagino o olhar dos homens da aldeia sobre aquelas mulheres 
recolhidas, que quando purificadas, saiam de lá. Olhares carregados de 
inveja, talvez, ou respeito. Ou curiosidade, ou apenas um simples olhar 
de quem aceita, ou entende aquela estranha transformação temporária 
como norma, fazendo parte do cotidiano. Acho que não existiam, nos 
olhares, traços de compaixão ou deboche. 

Pena tudo isso ter acabado e dissipado, pois minha saúde mental estaria 
lá muito mais protegida das crises de T.P.M., que quando se associa ao 
pânico gerado pela quebra da máquina de lavar roupa, torna-me 
extremamente frágil, deixando-me com a sensação de estar prestes a viver 
um surto. 

Eu não quero hoje me contentar com uma tranqüilidade conseguida 
artificialmente às custas de "n" terapias, químicas ou não, que afinal tentam 
adaptar-me a um ritmo linear, masculino, não permitindo que eu viva 
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conforme meu próprio ciclo mensal, com seus altos e baixos, serras e 
precipícios. E como seria? Pergunto a mim mesma. Teria um mês somente 
com luas novas, ou serão todas cheias? Este é ainda um ponto a esclarecer 
com meu médico, minha terapeuta, ou, com quem mesmo? 

Não quero. Quero a volta de nossa cabana de recolhimento. Quero 
entender a T.P.M. não como um sintoma de inadequada distribuição 
hormonal, mas como um sintoma de que não estamos vivendo 
adequadamente nossa feminilidade. Ficamos com raiva e descontroladas 
emocionalmente porque não respeitamos nossos ciclos. Talvez dona 
Martinha pudesse dar um palpite também, pois embora vivesse no tempo 
da tina d'água e do sabão de cinzas, sem o tormento da máquina de lavar 
quebrada, também ela já não usufruía do direito ao conforto da cabana. 
Quero de volta a cabana, um ou dois dias de recolhimento para escutar 
as vozes internas, para avaliar o mês que passou e organizar o próximo, 
para descansar, para não por em risco meu mundo pelas explosões 
emocionais, para agir com respeito e consideração por estes ovários que 
funcionam em mim, determinando meu comportamento. 

Eles e a máquina de lavar roupa. 
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