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Esse assunto está mais para um tópico no orkut do que post de blog. 
E é um assunto delicado, do qual tem que se tratar com sutileza para 
não expor demais a própria intimidade, o que ao final descobre-se 
impossível. Mas vamos lá, minha iniciativa pode ajudar outras 
mulheres a não se sentirem as únicas criaturas "estranhas" no 
mundo.  
Porque é uma constatação fática: tem muita mulher que gosta de 
roubar, digo, se apropriar das roupas do marido, namorado, 
companheiro, amigo e afins. E se não se apropria, ao menos pega 
emprestado de vez em quando. É assim mesmo, emprestando, que a 
coisa começa:  
- Ai, amorzinho, tá tão frio...  
- Ô meu bem, pega o meu casaco. Tá melhor assim?  
- Ai, tá sim, brigadinha...  
E na verdade tá tão bom aquele casaco quentinho, macio, gostoso, 
que ela outro dia pede de novo, esquece no próprio guarda-roupa... 
se ele sente a falta ela diz que mandou lavar... e muito tempo depois 
aparece novamente com o casaco, que a essa altura já é 
decididamente seu.  
Comigo isso já aconteceu várias vezes ao longo dos meus namoros, e 
acabei ficando com meias, camisas, camisetas, e até calças jeans "de 
lembrança". É estranho sim, não chega a ser cleptomania, que anda 
na moda, mas é mais forte que a própria razão. Talvez tenha algo a 
ver com eu ter crescido com mais duas irmãs, que partilhavam as 
roupas entre si (às vezes de maneira não muito pacífica), 
emprestando, trocando ou simplesmente surrupiando as peças umas 
das outras. Talvez tenha uma explicação psicológica mais profunda, 
do tipo, ao pegar a peça de roupa do seu companheiro, você projeta 
nela seu próprio companheiro, e assim, em forma de roupa, ele pode 
acompanhá-la todos os momentos que você quiser com o plus 
vantajoso de ficar guardado no armário quando lhe der vontade. Mas 
está ali, ao alcance de suas mãos - ou pés, no caso das meias.  



Os filmes de Hollywood também introjetaram em nós a idéia de que 
usar a camisa do namorado/marido/amante é extremamente sexy. 
Pode ser que tenha a ver com a sensação de poder: "Você está sob 
meu domínio, até suas roupas me pertencem!". Pode ser algo mais 
romântico: "Veja como você e eu somos um: ao olhar para mim você 
já vê uma parte de você (a camisa)". Pode ser algo mais filosófico, 
parafraseando Adriana Calcanhoto: "Depois de ter você, poetas para 
que os deuses, as dúvidas? Pra quê amendoeiras pelas ruas? Para 
que servem as ruas? E pra que é que serve uma camisa como esta 
depois de ter você?", ou seja, estamos tão absortos no nosso próprio 
amor, que tanto faz a roupa estar em você como em mim, a paixão 
nos deixa confusos quanto as coisas práticas da vida.  
No fim, a resposta pode ser muito mais prática: você achou aquela 
camisa legalzinha, coube em você, então...  
Todo esse elenco de suposições para falar do meu caso clínico. Casei 
com um homem cujo manequim é mais ou menos dez números maior 
que o meu, e a princípio sofri com uma espécie de vazio existencial 
por não achar nada que coubesse em mim (além das camisetas para 
dormir, o que não conta por eu não gostar de dormir de camiseta). 
Até que encontrei uma opção maravilhosa: as cuecas. É!! Aquelas 
cuecas samba-canção folgadinhas que eles usam para relaxar dão 
shortinhos maravilhosos, e quando coordenadas adequadamente com 
as blusas certas formam um visual fashion e perfeito para desfilar em 
casa ou em programas mais informais. Além disso são hiper 
confortáveis, coisa ausente na maioria das roupas femininas desde o 
princípio dos tempos. Para ser sincera eu acho que esse tipo de cueca 
fica bem melhor nas mulheres que nos homens (mais um motivo para 
subtraí-las)! Resultado? Ganhei uma de presente: "pra você não 
pegar mais as minhas", ele advertiu. O que ele não sabe é que o 
divertido é pegá-las!  
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