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APRESENTAÇÃO 

 

 

No final de Casablanca, o avião levanta vôo com Ingrid Bergman e o marido 

a bordo. Cá embaixo no aeroporto, Humphrey Bogart e o delegado francês, 

conversando amenidades, caminham lentamente, até desaparecerem na penumbra do 

the end. 

Toda vez que revejo a cena, fico pensando em como terá sido essa viagem de 

avião para a personagem de Ingrid Bergman, que deixou o grande amor de sua vida 

lá embaixo e segue agora, ao lado do maridão que não ama, para uma existência 

politicamente correta mas sem paixão. Como será que se sente? Que emoções a 

atormentam e que idéias lhe ocorrem? O que será que passa pela sua cabeça durante 

a viagem?  

Bem entendido, essas não são perguntas só minhas, mas perguntas dos 

espectadores do filme, desde sua estréia em 1942. E perguntas que serão, com 

certeza, refeitas toda vez que um novo espectador assistir a uma nova sessão, em tela 

grande ou em vídeo, de Casablanca. 

Um filme é parcialmente feito de lacunas. E as lacunas num filme têm papel 

tão importante quanto o que não é lacuna, ou eventualmente mais. O não visto, o não 

mostrado, a informação sonegada, que pode estar em qualquer segmento da linha 

temporal do filme – e não apenas no final –, reveste-se de uma potencialidade de 

sentido que o espectador é, normalmente de forma inconsciente, convidado a 

considerar na sua sua reação geral  ao filme. 

Ao contrário do que se pensa, a recepção fílmica nunca foi coisa passiva, e 

com certeza, os espectadores tendem a preencher por conta própria essas lacunas, 

cada um fazendo isso como lhe dita o seu imaginário privado. Essa dialética entre 

filme e espectador faz parte de um jogo que não foi, ainda, suficientemente 

estudado. 



Este livro se propõe uma brincadeira que consiste em, criativamente, inventar 

preenchimentos de lacunas nos filmes que amamos. Os preenchimentos propostos 

são, evidentemente, resultantes de minhas próprias reações pessoais aos filmes 

vistos, mas, ao invés de imposição de autor, pretendem dialogar com as possíveis 

reações dos leitores-espectadores, podendo, eventualmente, com elas partilhar 

afinidades. 

Para esses “preenchimentos” resolvi encontrar uma forma literária particular, 

e julguei que o gênero do miniconto seria o molde ideal, uma leitura rápida e sem 

mistérios. Assim, os minicontos a serem lidos consistem em re-ficcionalizações de 

filmes conhecidos na história do século cinematográfico, mas com pelo menos duas 

regras que passo a expor. 

Primeiramente, o filme nunca é traído, ou seja, a sua essência nunca é 

modificada. O seu universo diegético continua sendo o mesmo, com todos os seus 

elementos visíveis na tela, ou invisíveis. Por outro lado, e esta é a segunda regra, o 

meu texto nunca é uma mera reconstituição verbal do filme, pois se aproveita das 

lacunas para desenvolver o que o filme não desenvolveu, ampliando-lhe o universo 

ficcional. Portanto, embora entre filme e miniconto exista uma coerência de sentido, 

este último é sempre adição de algo que no filme já estava potencializado. 

Esclarecidas estas duas regras básicas, passo a explicar outros elementos que 

julguei interessantes para o funcionamento da brincadeira. Ora, uma narrativa – 

filme ou conto – tem que ter um ponto de vista, na linguagem dos teóricos, uma 

“focalização”; e no caso do meu miniconto, a quem atribuir voz? Achei que ficaria 

interessante sempre escolher um personagem do filme, um único personagem, e a 

ele doar uma voz solitária que, tecnicamente, coincidisse com o chamado solilóquio 

teatral. 

Agora atenção, às vezes o meu miniconto pode privilegiar uma voz que o 

filme, eventualmente narrado em primeira pessoa, calou, caso de Palavras cruzadas, 

onde um homem pensa, quando o filme inteiro é o pensamento de uma mulher; além 

do mais, a voz que ouvimos nem sempre é a do protagonista: no miniconto 



Cocorocó, por exemplo, o personagem que fala é absolutamente secundário no 

filme. 

A rigor, faço duas escolhas: escolho o personagem, e escolho também um 

determinado momento da estória em que ele se encontra. Com relação à 

segmentação temporal do filme, esse momento pode ser posterior ou anterior ao 

final, ao início, ou pode estar em qualquer ponto intermediário entre início e fim. No 

tempo do miniconto Lanchonete, o filme mal começou; em No Ernie’s estamos no 

meio; em Flor de cacto, num limbo temporal a meio termo indefinido entre metade 

e final; em Cacavéis, um pouco antes do final; em Super 8, exatamente no final; em 

Caçando corças, dez anos depois de o filme haver findado, e em Moby Dick e a 

Virgem Maria, trinta. 

Obviamente, nos minicontos o fundamental do enredo do filme termina sendo 

parcialmente  reconstituído através do pensamento do personagem escolhido, do 

contrário, o leitor não teria condição de identificar o filme. E sobre essa questão da 

identificação, tenho mais a dizer. 

Poderia oferecer ao leitor a identificação do filme desde o início (filme e 

miniconto poderiam ter o mesmo título, por exemplo), porém julguei que ficaria 

mais saboroso brincar com essa busca da identificação e, assim, embora, como já 

afirmado, nunca traia o filme, de alguma forma estratégica o escondo para que o 

leitor sinta o prazer de identificá-lo por conta própria. 

Desta maneira, na criação do “stream of consciousness” do personagem, evito 

palavras que facilmente “matariam o filme”, como, por exemplo, “rosebud” para 

Cidadão Kane, ou “Shane” para Os brutos também amam. A esse respeito, chamo a 

atenção para os títulos dos minicontos, a rigor sempre concebidos a partir de um 

elemento inerente ao universo ficcional do filme, embora nem sempre um elemento 

óbvio para o espectador. Um exemplo quase extremo disso talvez esteja no 

miniconto No Brasil sem guarda-chuva: no diálogo do filme os protagonistas, 

efetivamente, se referem ao fato de ser impossível conseguir um guarda-chuva no 



Brasil, mas o espectador que viu o filme apressado, ou há tempo, pode não ter 

notado o detalhe, ou dele não se lembrar. 

Este livro é um exercício de criação que, como tal, funda-se na gratuidade e, 

no entanto, não está de todo dissociado de certas ingerências teóricas, que gostaria 

de mencionar. 

A primeira e mais geral delas são os estudos antropológicos sobre o 

imaginário do cinema, do pensador francês Edgar Morin. Foi no seu livro Le cinéma 

ou l’homme imaginaire que aprendi a fértil tensão entre real e irreal, própria da 

imagem cinematográfica, e foi aí que comecei a me interessar pela figura do 

espectador, sem a qual não há cinema possível. As teorias da recepção viriam 

depois... 

A segunda fonte é literária e foi ela que determinou a estrutura básica dos 

minicontos. Refiro-me à poesia, dita objetiva, do poeta inglês vitoriano Robert 

Browning, que criou e consagrou uma modalidade de texto poético onde um único 

personagem “fala”, a sua voz apagando as demais, inclusive a do eu lírico. Chamado 

de “dramatic monoloque”, esse texto de primeira pessoa verbal investe na 

potencialidade da voz alheia, nem sempre em consonância com a voz autoral. Os 

meus minicontos não são “poéticos”, mas assumem, no caso, a conduta de ponto de 

vista da poesia de Browning. 

A minha terceira fonte vem de Umberto Eco, mas um pouco menos do 

teórico da linguagem e um pouco mais do cronista brincalhão de O segundo diário 

mínimo. Entre as dezenas de brincadeiras semióticas, nesse livro, há uma que me 

chamou a atenção. Consiste em reconstituir em poucas palavras o esqueleto de uma 

narrativa conhecida de todos (romance, filme, lenda, ou episódio histórico), para que 

o leitor adivinhe; só que isto é feito, ao mesmo tempo, com fidelidade ao original e 

com artifícios que dificultem a identificação. Em minha atividade jornalística de 

crítico cinematográfico, terminei adaptando a brincadeira num tipo de artigo que se 

chamou “Qual é o filme?” do qual publiquei, em jornal, várias versões. Embora os 



atuais minicontos sejam diferentes dos textos de Eco, guardam deles um certo 

sentido de ludus. 

O imaginário do espectador de Morin, a técnica dramática de Browning, a 

ludicidade de Eco, sem esses três elementos, tão diversos entre si, certamente não 

teria chegado à concepção deste livro, que submeto ao público com a humildade de 

quem se incursiona em território alheio. 

Antes de publicados, estes minicontos foram lidos por amigos que opinaram e 

me ajudaram a aperfeiçoá-los. Houve um, mais arguto, que me alertou para um 

aspecto de que, confesso, não tinha tido consciência antes. Disse-me ele que o que 

eu estava fazendo era exercitando uma nova modalidade de crítica, mais criativa do 

que a convencional, e, contudo, ainda assim, crítica. Essa colocação, verdadeiro 

insight de leitor, fez com que, a partir daí, eu começasse a prestar atenção nas 

afinidades entre estes minicontos e os textos estritamente críticos que redijo. 

E com efeito, o processo de re-ficcionalização aqui empreendido detém 

pontos em comum com o ato de criticar. A seleção que faço, do filme, da voz e da 

lacuna diegética, já é claramente – digamos assim – interpretativa, sem falar no 

desenvolvimento que dou a essa lacuna, quase sempre propondo uma forma de ler o 

filme. 

Ao dar a estes minicontos o qualificativo de “para cinéfilos”, estou 

naturalmente sugerindo uma relação até certo ponto íntima e necessária entre filme e 

texto e, contudo, ouso imaginar que esses minicontos detenham uma autonomia 

narrativa que os faça valer pelo que são: textos. De modo que, mesmo se o leitor não 

é um cinéfilo de carteirinha, desses que sabe o que é uma “contra-plongée” e 

conhece de cor todos os subtemas em Fellini, mesmo que ele deixe de identificar um 

ou outro dos filmes inspiradores, ainda assim, espero que haja, na leitura destes 

minicontos, alguma fruição. 

Em tempo: no final, forneço, em ordem alfabética, a lista dos títulos dos 

filmes que me serviram de inspiração. Cabe ao leitor estabelecer a relação. 

 



COCOROCÓ 

 

 

Eram umas dez horas da noite quando a campainha tocou. Abri a porta do 

Colégio e tomei um susto: foi entrando aquela figura estranha, com cara de palhaço, 

mas, se palhaço, um sofrido e em agonia. Sem dizer nada, subiu as escadas às 

pressas e o segui, na escuridão, com minha lanterna, até o corredor do segundo 

andar. 

Foi aí que reconheci: era o Professor Emmanuel Rath, e reconheci-o porque 

entrou justamente na sala de aula onde lecionava anos atrás, com tanta dignidade, 

literatura de língua inglesa. Dirigiu-se à cátedra e aí fez uma coisa estranha: 

debruçou-se sobre ela, abraçou-a com uma força sobre-humana, seus dedos 

prendendo as bordas do bureau, como se nunca mais quisesse se despregar. Quando 

tentei arrancá-lo dali, vi que havia falecido. 

Nunca soube ao certo a estória completa, a lamentável estória do Professor 

Rath. Sou apenas o bedel do Colégio Ludwig e não me é permitido acompanhar a 

vida privada do nosso corpo docente.  

Lembro somente que  por muito tempo o Professor Rath havia sido um dos 

nossos mestres mais conceituados, de imagem ilibada e capacidade incontestável. 

De modo que, quando foi sumariamente demitido pela direção do Colégio, me 

surpreendi.  

Depois é que vieram os rumores: o respeitável Professor Rath havia se 

envolvido – quem poderia dizer? – com a dançarina de um cabaré ambulante que 

passara pela cidade, uma tal de Lola-Lola, que cantava para os homens com as 

pernas de fora. 

Dizem que se apaixonou pela mulher, casou e entrou na tal companhia de 

teatro ambulante, que percorria o país com seus espetáculos vulgares. O que contam 

é que botaram o professor para fazer o papel de um pobre palhaço, de cujo nariz o 

prestidigitador arrancava ovos de galinha, e aí o professor, para delírio das platéias, 



emitia o cocorocó de um galo. Dizem que a sua Lola-lola dormia com quem pagasse 

mais, e o professor não podia fazer nada, a não ser  cocorocó. 

Sempre ouvia essas estórias dos alunos do colégio, mas nunca acreditei, até 

que a tal companhia de teatro ambulante resolveu visitar, de novo, a nossa cidade, 

investindo – a propaganda confirmava – justamente na imagem do ex-professor de 

literatura, que agora vivia de arrancar ovos do nariz e fazer cocorocó no palco. 

O que exatamente aconteceu ao Professor Rath quando a companhia de teatro 

chegou a nossa cidade, eu não sei, não, mas sei dizer que foram necessários quatro 

homens para despregar os seus dedos agarrados às bordas da cátedra e, quando 

conseguiram, as mãos e os braços ficaram com aquela forma e assim foram 

enterrados. 

Sei não, viu, mas desconfio de que essa triste estória esconde uma moral... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANÇAS PARTIDAS 

 

 

Bem que Roy sabia o que estava dizendo quando falou, quase de si para si, 

que Myra havia escapado de nós para nunca mais, que a procuraria vida afora e 

jamais a encontraria. Isso foi quando ele soube a verdade a seu respeito. Deve ter 

sido duro, para ele, conceber que a mulher que amava havia se prostituído – a 

palavra não é essa? – durante a guerra, enquanto ele, capitão do exército, defendia o 

país nos campos de batalha. 

Bem mais duro foi para Myra, e sei disso porque, como ela, sou mulher e, 

como ela, me prostituí. Nós duas tínhamos sido demitidas da Companhia de Ballet, 

não conseguíamos emprego em lugar nenhum e, não fosse a minha iniciativa secreta 

de “fazer a vida fácil”, acho que teríamos morrido de fome. Só depois de saber de 

mim, é que Myra abraçou a profissão, em parte porque julgou que eu estava fazendo 

aquilo por ela. 

E, no entanto, o romance de Myra Lester e Roy Cronin – que acompanhei 

desde o início – começou tão promissor, cheio de danças românticas no “Clube das 

Velas”, cheio de amuletos trocados e valsas de despedida. 

O que conspirou um bocado contra eles foi o acaso. Mal se conheceram, iam 

casar dentro dos dois dias que antecediam a partida de Roy para a guerra. Ele teve 

que pedir a autorização de seus superiores e, quando, depois de muita dificuldade, a 

conseguiu, o padre idiota não quis fazer o casamento porque já passava das três, e 

lhes disse para virem no dia seguinte, pela manhã. No dia seguinte, Roy recebeu 

uma contra-ordem urgente para embarcar, e Myra mal o avistou, de longe, numa 

janela de trem da Estação Vitória. 

A guerra acabada, Roy reencontrou-a, por ironia, na mesma estação, agora 

com um visual completamente diverso. De tão apaixonado, nem notou a mudança, e 

Myra, embevecida, pensou que talvez pudesse apagar o passado sujo e investir no 

seu sonho. Refez os votos de amor, aceitou seus presentes, visitou sua família 



aristocrática e conquistou o seu tio Alfred, velho coronel do exército que ditava as 

regras éticas da família. 

Foi justamente durante essa visita que alguma coisa aconteceu – não sei 

exatamente o quê, mas não é muito difícil adivinhar – alguma coisa que fez Myra 

tomar consciência de que o seu sonho era, no mínimo, inviável. Provavelmente o tio 

influente deve ter tido com ela uma longa conversa privada, talvez lhe descrevendo a 

linhagem impecável da família Cronin; talvez lhe mostrando o distintivo regimental 

no ombro, aquelas duas lanças partidas que vi tantas vezes no uniforme de Roy, 

emblema da honradez do exército britânico. 

Se foi isso, a partir daí cada vislumbre desse distintivo nos ombros de Roy 

deve ter forçado Myra a uma decisão, infelizmente a mais drástica. Fugiu de Roy e 

fugiu da vida, que para ela eram a mesma coisa. 

Naquela noite – Roy já tinha partido –, seu corpo foi encontrado numa das 

pontes da cidade, estraçalhado por um caminhão. Eu, Kitty, sua amiga confidente, 

fui a única criatura no enterro, e acho mesmo que ela não quereria mais ninguém lá. 

Acho que nem sequer Roy, com suas imaculadas lanças partidas ao ombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RANCHO 

 

 

Eu sabia que Charlie morrendo, a imprensa viria atrás de mim, a anônima 

proprietária desse “El Rancho” que nunca foi notícia, nem sequer no Inquirer. Por 

que sou eu que tenho que decifrar uma palavra misteriosa que Charlie teria 

pronunciado antes de morrer? Em tanto tempo de convivência íntima, nunca entendi 

metade das palavras que ele pronunciava no dia-a-dia. 

Sem querer, esses jornalistas me fazem lembrar o dia em que nos 

conhecemos, eu morrendo de dor de dentes, e Charlie em pé no meio-fio, todo sujo 

da lama que os pneus de um automóvel lhe jogara na roupa fina. Como foi divertido 

o início, Charlie falastrão e charmoso, me fazendo rir até de sombras na parede! 

Depois veio a política e o caso Gene Gettys, que tornou o nosso caso público. 

Naquela ocasião, com Charlie, a esposa e Gettys dentro do meu apartamento de 

solteira, não pensei que Charlie fosse ficar do meu lado. Quando casamos, ele 

devidamente divorciado da sobrinha do presidente, vi a minha frente um mundo de 

felicidades, afinal eu me tornara a esposa do magnata da imprensa, uma das maiores 

fortunas do país. 

Não sabia que o preço a pagar ia ser tão alto. A vida de Charlie foi um 

amontoado de mistérios, mas o maior deles, para mim, foi o motivo que teve para 

querer me tornar a maior cantora lírica de todos os tempos. Tudo bem, eu cantava 

desde pequena, mas qualquer professor de música sabia, não tinha, nunca tive, voz 

para tanto. E vieram as torturas das aulas particulares, o inferno dos ensaios, e o 

mais insuportável, o desprezo da crítica e do público. Para Charlie entender o meu 

sofrimento, foi preciso que tomasse aquelas pílulas, que atentasse contra a minha 

própria vida. 

Para ser franca, nunca entendi direito o que Charlie via em mim. Recebi 

todos os presentes do mundo e, contudo, nunca senti que a sua generosidade fosse 

realmente amor. Eu mesma gritei-lhe isso na cara várias vezes. É como se ele 



estivesse querendo provar algo a si mesmo, algo de foro tão íntimo que nem ele 

mesmo atinava no que fosse. E eu, que nada tinha a ver com a estória, a principal 

vítima. Quando penso naqueles anos todos de solidão e silêncio no palácio sombrio 

da Flórida... Nem sei como não enlouqueci. 

Quando lhe disse que ia embora, ele não me entendeu, ou fingiu que não. 

Hoje sinto pena dele, coitado, que no momento recuou e chegou a afirmar que, se eu 

não fosse, dali em diante tudo seria exatamente do jeito que eu quisesse. Eu sabia 

que não era verdade, que mais cedo ou mais tarde, ele manipularia as coisas 

novamente para tudo ficar do jeito dele, como sempre... e aí, eu sabia também, uma 

segunda tentativa de suicídio seria fatal. E eu queria viver... 

Só a morte de Charlie para trazer esses jornalistas ao “El Rancho”... Mas não 

quero ser notícia, nem preciso disso, eu que já tive a imprensa a meus pés. Hoje não 

passo da proprietária alcoólatra de um bordel, mas, pelo menos nisso, fiz como 

Charlie, escolhi o meu próprio destino. Qualquer dia desses não retorno de um coma 

mais forte e vou morrer em alguma cama de hospital, e os jornais vão publicar 

somente uma pequena nota de falecimento. 

Não tenho palavras misteriosas para pronunciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM BEIJO É SÓ UM BEIJO 

 

 

O  que foi mesmo que acabou de acontecer? 

Não entendi nada e receio que nunca vá entender. O avião levanta vôo, 

Victor, ao meu lado, segura minha mão e me sorri, confiante e satisfeito. Lá 

embaixo vejo um resto de pista mal iluminada, algumas nuvens e, agora, já mais 

nada, somente a escuridão de um céu sem estrelas. 

Notando-me pálida, Victor me explica que é normal ficar tonta nas 

decolagens. Não me animo a lhe confiar que a minha tontura tem outra origem. 

Não estava tudo combinado? Os salvo-condutos, conseguidos com tanta 

dificuldade, não eram somente para Victor? Não era a única e rara chance de Rick e 

eu consumarmos um amor por tanto tempo sublimado? Preciso de um tempo para 

me adaptar a essa mudança de última hora. 

“Sempre teremos Paris”, foi a explicação de Rick quando lhe perguntei sobre 

nós, mas pelo menos por enquanto, não me vejo com capacidade mental de atinar 

para as implicações da frase.  

As coisas têm estado muito confusas para mim nos últimos tempos. Chegar a 

Marrocos e encontrar Rick já foi demais para o meu coração. Nem sei como tive 

coragem de me dirigir a Sam e lhe pedir que tocasse nossa música. Rever Rick ao 

som de nossa canção poderia ter sido um momento mágico, mas não. 

Não o via desde Paris e lhe devia a mais difícil das explicações que uma 

mulher pode dar a um homem. Não fui bem sucedida em me explicar, em parte por 

conta de sua amargura, curtida de tanto tempo, a qual, por minha vez, não tive 

condição emocional de compreender no momento. E o que veio daí foi 

insuportavelmente penoso, ainda que tenha valido a pena desfazer o emaranhado de 

mal-entendidos em que nos havíamos metido.  

Tudo esclarecido, nos restava a compensação de ficarmos juntos para sempre, 

ainda que nesse lugar insuportável. E agora esse final inesperado. 



Fecho os olhos, me concentro no passado imediato, revivo a feliz ansiedade 

de ainda há pouco, quando o nosso carro se dirigia ao aeroporto, e, mental mas 

nitidamente, escuto a letra da nossa canção, garantindo que “um beijo é só um beijo” 

e que, “mesmo que o tempo passe, o mundo sempre será receptivo aos 

apaixonados”. 

Abro os olhos. Estendido na poltrona, a cabeça ligeiramente reclinada e a 

boca entreaberta, Victor ronca ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALAVRAS CRUZADAS 

 

 

Há semanas observo o comportamento de Laura e, desde que nos 

conhecemos, nunca vi minha esposa tão estranha. Não sei exatamente o que se passa 

com ela, mas suponho que tem a ver com suas viagens semanais a Milford. De uns 

tempos para cá, ou ela volta de lá exultante ou deprimida, dificilmente no seu 

normal, mesmo quando tenta fingir.  

Hoje ela chegou particularmente abatida e até mal-estar teve. Daqui da minha 

poltrona, por trás desta revista de palavras cruzadas, agora mesmo a perscruto em 

sua sonolência aparentemente simulada. Sei que ela gosta de Rachmaninov, mas por 

que pôr a música tão alto? Para esconder os pensamentos? 

Comecei a notar o estranho no comportamento de minha esposa a partir de 

pequenos detalhes – crises de riso e de choro sem justificativa aparente, 

preocupações infundadas... No dia em que ela, numa de suas quintas-feiras em 

Milford, me ligou alegando que chegaria mais tarde em Ketchworth, pois precisava 

dar um apoio moral à moça da biblioteca, que estava com a mãe enferma, não sei 

por que, senti uma vaga hesitação em sua voz, como se estivesse mentindo. 

Sei muito bem que Laura não tem estrutura moral para tanto, porém, às vezes, 

quer me passar pela cabeça a idéia de que Laura esteja, de alguma forma, envolvida 

com outro homem. Lembro-me que um dia ela chegou a se referir a um médico que 

conhecera em Milford e com quem jantara. E no entanto, seu jeito de me dizer isso 

pareceu tão casual... Ou não o li bem? 

Ainda há pouco, meio por malícia, meio por brincadeira, fiz com ela um 

pequeno teste. Na palavra cruzada que decifrava no momento havia um verso de 

Keats com um termo faltando. O termo faltoso era “romance”, e eu sabia. Perguntei-

lhe somente para ouvi-la pronunciar o termo e – quem sabe? – trair-se na pronúncia, 

deixando vazar uma pitada de emoção. Impressionante como ela me pareceu natural 



ao dizer “romance”... E aí, fico pensando o quanto lhe pareci natural, eu próprio, 

perguntando. 

Quando a notar mais calma e recuperada de seu mal-estar, vou me aproximar, 

abraçá-la, beijá-la e agradecer por tê-la ao meu lado. Terei um dia coragem de 

colocar minha observação secreta de seu comportamento e as dúvidas a que ela me 

conduz? Não, não, não! Conheço Laura e não creio que seja necessário. 

Ela é apenas um pouco mais emocional, um pouco menos fleumática, talvez 

mesmo um pouco menos britânica do que o sou, mas é, e sempre será, a minha 

Laura querida, de espírito mais translúcido, eu devia entender, que um jogo de 

palavras cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUENOS AIRES 

 

 

Nada como estar em casa, digo, no seu próprio país. Hoje eu e Johnny 

levamos uma vida tão calma e feliz, que nem dá para conceber o sufoco que foi, para 

nós dois, a Argentina. 

Naquele tempo e naquele país, quando aceitei a proposta de casamento de 

Mundson, estava certa de que ia esquecer o passado com Johnny e nunca mais vê-lo. 

Quis o acaso, ou teria sido o destino, que nos re-encontrássemos sem demora – 

ironia das ironias –, os dois agregados ao mesmo Mundson, eu como a esposa, 

Johnny como o seu capataz-mor, gerenciando o Cassino de Buenos Aires. 

Foi ver Johnny de novo e tudo voltar com mais força do que nunca. Não pude 

resistir ao impulso constante de lhe provocar o ciúme, pois o sabia ainda 

apaixonado, o tanto quanto eu mesma. Mundson foi o primeiro a notar, como ele 

mesmo insinuou uma vez, no ódio que demonstrávamos nutrir um pelo outro. 

Me danei então a sair com tudo que era de muchachos, e Johnny naquele 

papel ridículo de me proteger, aparentemente para que Mundson não descobrisse as 

minhas infidelidades. Falsas infidelidades que fiz o possível para parecerem 

verídicas. 

Depois veio a morte – simulada como se soube mais tarde – de Mundson e o 

nosso casamento. Ou melhor dizendo, a vingança de Johnny, que nem o consumou, 

nem permitiu que eu tivesse a liberdade do divórcio, ou qualquer liberdade. Fugi 

para o Uruguai e para a minha vida de cantora, mas não adiantou. Quando voltei a 

Buenos Aires para a anulação do casamento e me dei conta de que nem isso 

conseguiria, fiz uma ousadia, mais uma: fiz meu strip-tease de luvas cantando “Put 

the blame on Mame” em pleno Cassino, eu, a esposa do proprietário. 

Uma ironia a mais é que o retorno de Mundson tenha posto tudo em seus 

devidos lugares. O seu mais do que oportuno assassinato pelas mãos de um dos seus 

empregados mais humildes, bem diante de nossos olhos, nos fez por alguma razão 



compreender o quanto nos amávamos e o quanto havíamos perdido tempo com 

simulações e artifícios sadomasoquistas. 

Hoje neste tranqüilo apartamento da Broadway recordo a nossa aventura 

latino-americana e fico pensando se não foi pura alucinação, ainda bem que uma 

com final feliz. 

Johnny deixou de jogar baralho, e eu deixei de cantar, mas quem se importa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASCAVÉIS 

 

 

É como se estivesse enterrado vivo. É como, não, posso dizer que estou 

enterrado e nem sei mais até que ponto vivo. O corpo preso nessas pedras, cheio de 

dores e coberto de poeira, o fôlego me faltando, a fraqueza tomando conta de mim, 

essa sensação de desmaio... Só me resta uma nesga de senso para pensar, mas pensar 

em quê? Que não sairei mais daqui, que vou morrer neste buraco escuro sem ver a 

luz do sol? 

O que me livra do desespero é a lembrança querida de Loraine. Nem sempre 

a gente se entendeu, mas sei que está preocupada comigo, sei que reza para que meu 

resgate seja possível. Pelo menos é o que me garante Chuck Tatum, toda vez que 

aparece nessa fresta, a minha única ligação com o mundo. 

Não fosse Chuck, nem sei o que seria de mim. Grande amigo, é o que se pode 

chamar. Para ver como são as coisas, um cara de fora, jornalista da cidade grande, 

que nunca me vira mais gordo... E se dedicar ao meu caso do jeito que vem se 

dedicando... 

O que ele tem feito por mim, acho que nem todo irmão faria. Para começar, é 

a única criatura que se embioca, que nem uma cascavel, nas cavernas estreitas e 

perigosas dessa montanha maldita para chegar até onde estou. É ele que me traz 

alimento, me reconforta, me anima e, principalmente, me conta tudo que está 

acontecendo lá fora.  

Me diz ele que o lugarejo virou uma festa por causa de mim, um verdadeiro 

carnaval, que não vai acabar enquanto eu não for resgatado. Veio gente de toda parte 

do país, e muitos, feitos ciganos, até montaram barracas, só para viver perto de mim. 

Isso é que é solidariedade, me assegura Chuck. 

Receio é decepcionar esse povo. Me sinto cada hora mais fraco e não sei se 

resisto até o resgate. Essa broca furando a pedra em cima de mim me parece lenta 



demais, e o seu barulho me enlouquece. Mas, como me repete Chuck o tempo todo, 

tenho que ter fé e paciência, muita paciência. 

Se pelo menos pudesse pôr os olhos em Loraine. O que será que está fazendo 

neste momento? Me conta Chuck que a nossa pequena cantina ganhou uma multidão 

de fregueses e que ela anda ocupada dia e noite, atendendo o pessoal, e jogando o 

dinheiro na caixa, que é para quando eu sair e puder desfrutar desses lucros. 

Não quero saber de dinheiro quando sair dessa loca de cascavel. Vou querer 

só viver ao lado de Loraine a vida simples que sempre vivi, que era tão boa e talvez 

eu nem me desse conta. 

Amanhã a gente faz cinco anos de casados, e vou pedir a Chuck para 

localizar a estola que lhe comprei há tempos e que está escondida num 

compartimento do guarda-roupa. Ela vai ficar linda com aquela estola, linda como 

poucas mulheres no mundo, uma entre milhões. Vai usá-la no dia em que eu sair. Já 

imagino esse dia, o povo todo me aplaudindo e eu abraçando e beijando Loraine na 

frente de todo mundo. 

Tenho que acreditar nisso, do contrário...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PIO ACUSADOR DE UM MERGULHÃO 
 

 

Cinco ou seis minutos e estarei morto. Devia estar apavorado com a idéia da 

cadeira elétrica, mas não: uma espécie de indiferença me invade o espírito. Sinto 

somente pena de minha mãe, coitada, que não deve ter entendido nada. Mas quem 

entendeu? 

Posso dizer que entendi? O que é que eu queria e o que foi que eu fiz? Minha 

única certeza é que queria Ângela, desde a primeira vez que a vi. 

Não poderia tê-la conhecido antes de Alice? Não, não poderia. Cheguei a esta 

cidade quase um mendigo, e já foi muita generosidade do meu tio me arranjar um 

emprego na Fábrica. Foi lá que encontrei Alice e, carentes e solitários como 

estávamos, não poderíamos ter deixado de nos envolver. Havia, sim, a proibição da 

família – nenhum Eastman deveria se envolver com os empregados, o que valia até 

para mim, assim me fez ver o meu primo rico desde o início. Mas naqueles dias de 

solidão, quem iria lembrar uma proibição familiar? 

O pior de tudo é que as coisas foram se fechando com Alice, justamente na 

medida em que me apaixonava por Ângela, a bela, elegante, rica e desejada, Ângela 

Vickers, que nunca supus se dignasse me notar. Quanto mais o meu caso com 

Ângela tomava rumos promissores, mais a situação piorava com Alice, que 

finalmente me deu o ultimato: estava grávida e exigia o casamento, do contrário, 

daria o caso ao conhecimento de todos os Eastman. 

Foi isso que adoeceu minha mente e a fez trabalhar na direção errada, no meu 

entender a única possível: a idéia de uma morte por afogamento, como as tantas que 

estavam acontecendo nesse verão, não me saiu mais da cabeça, mesmo quando eu a 

escondia entre travesseiros. 

Naquele dia em que fomos a Warsaw para casar, encontrar o cartório fechado 

foi a senha que me faltava. Convidei Alice para um piquenique no “Lago Solitário” 

e fiz, sim, tudo que foi dito no júri. Simulei um problema no carro, deixei-o no meio 



da estrada deserta, assinei um nome falso no aluguel do barco e dei as primeiras 

remadas com o intento na cabeça. 

No meio do enorme lago escuro, rodeado pela floresta sombria e silenciosa – 

não fosse o pio agudo de um mergulhão que me feriu a alma – no meio do lago é 

que me dei conta de que jamais teria a coragem de fazer aquilo. Suei frio e tremi só 

de haver pensado em fazê-lo, mas era tarde demais. O destino já decidira me punir 

antes do júri dos homens: falando pelos cotovelos, Alice se levantou, começou a 

cambalear em minha direção, tropeçou, e o barco capotou. Deus sabe que nadei a 

sua procura... 

Num momento como este, gostaria de poder rezar e morrer contrito. No oco 

de minha mente, não escuto uma única palavra, som algum, a não ser o pio acusador 

daquele mergulhão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAÇANDO CORÇAS 

 

 

Vez ou outra me descubro imaginando por onde andaria, no meio desse Oeste 

desolado, aquele estranho forasteiro que nos visitou há dez anos. 

No geral o esqueci, mas, na minha caçada de hoje, abati uma corça e me 

lembrei do dia de sua chegada. Eu era um garoto de sete anos e estava brincando nos 

alagados em torno do rancho, fingindo atirar numa corça que pastava a distância, 

quando ele de repente apareceu, em seu belo cavalo e sua roupa de eterno itinerante. 

De início, meu pai ficou desconfiado e não lhe foi hospitaleiro, mas logo ficou tudo 

esclarecido – ele vinha em boa fé e queria apenas uma hospedagem, disposto a 

ajudar nas tarefas domésticas. 

Na verdade, não foi só nas tarefas domésticas que ajudou. Terminou sendo o 

principal fator na resolução do conflito entre nós, pobres rancheiros, e o latifúndio. 

Nunca vou esquecer, ah!, isso não, o dia do duelo entre ele e o capanga-mor dos 

latifundiários. Quando a gente ia à cidade e ele não reagia aos insultos alheios, 

confundi sua cautela com covardia, mas, depois, ao constatar seu estupendo 

desempenho com punhos e pistolas, como fiquei seu admirador! Tive até culpa de 

não admirar meu pai o tanto quanto admirava o forasteiro. 

Restabelecida a paz e garantida a tranqüilidade dos rancheiros, tornou a partir 

como viera, assim como se sua estada entre nós não fosse fruto do acaso, mas de 

alguma providência divina. Saiu de madrugada, quase às escondidas, e ainda corri 

em seu encalço por longa distância, gritando que não fosse, que ficasse, que o 

queríamos conosco, mas, inútil, ele desapareceu por trás das montanhas para nunca 

mais. 

Desconfio de que sua partida teve a ver, de alguma forma, com minha mãe. 

Ela ficou agitada durante dias, e algumas vezes a descobri, abatida, fitando o 

horizonte para os lados em que ele se fora. Numa ocasião em que lhe disse que 

estava com saudade do forasteiro, ela me abraçou, teve um acesso de choro e, 



nervosa, logo se recompôs, alegando que tinha muito a fazer, que meu pai ia chegar 

e não ia achar o almoço pronto. 

Engraçado, eu era um pirralho tolo na época e, no entanto, entendi que não 

convinha tratar com meu pai desse abatimento de minha mãe. Sou um matuto das 

brenhas e não compreendo essas coisas do coração, mas ninguém me tira da cabeça 

que o forasteiro que salvara o nosso lar do ataque dos latifundiários ambiciosos foi 

embora porque estava querendo salvá-lo, de novo, de um outro tipo de ataque, sei lá 

até que ponto mais devastador. 

O curioso é que esqueci seu nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHELLEY OU KEATS? 

 

 

“Aretusa ergueu-se de seu leito de neve nas montanhas acroceráunias...” 

Shelley? ou Keats? Eu ainda estava embriagada pelo sedativo do médico quando 

recitei os versos, para mim mesma, na frente de Joe Bradley, em seu minúsculo 

apartamento – tão minúsculo que confundi com o elevador –, e ele me garantiu que 

era Shelley, embora eu estivesse certa de que era Keats. 

Ao fim de todas essas cansativas e intermináveis visitas diplomáticas, 

chegando em casa, a primeira coisa que vou fazer é consultar a biblioteca do palácio 

e acabar com a dúvida. 

A dúvida que não tenho é que Roma foi a melhor das cidades visitadas. Não a 

Roma do Coliseu, mas a das ruelas estreitas onde transita o seu povo simples, 

descontraído e alegre. Com certeza, valeu a pena haver fugido da embaixada dentro 

do caminhão de entregas, haver perambulado pelas ruas noite adentro, embriagada 

pelo sedativo e, principalmente, haver conhecido Joe Bradley. 

Nunca me senti tão bem ao lado de alguém e não imagino maneira mais 

maravilhosa de ser apresentada a Roma. O sorvete tomado rua afora, o corte de 

cabelo, o Rocca’s, o muro das lamentações, a boca da verdade, o baile ao ar livre no 

Sant’Angelo, o banho involuntário no rio, o passeio de lambreta, como vou esquecer 

esses pormenores? Ainda bem que me legaram as fotos de minha aventura romana, 

fotos tiradas quando eu nem desconfiava de que elas estivessem sendo tiradas. 

Sei que Joe Bradley me ciceroneou porque estava mal intencionado. E daí? 

Era o seu trabalho de jornalista, e agiu, no mínimo, profissionalmente. Um furo 

desses não podia perder: mostrar ao público a intimidade de uma autoridade, em 

seus momentos menos formais. Eu mesma não fui desonesta com ele, lhe dando um 

nome falso e sustentando a “minha mentira” até o fim? 



Fico pensando, a que altura dos acontecimentos teria mudado de idéia. Em 

que momento exato, de foro tão íntimo, teria decidido renunciar ao dinheiro da 

reportagem, para não macular a minha imagem?  

Não saberia dizer, mas sei que no instante da despedida, ao nos beijarmos 

dentro do carro, a cem metros da embaixada, sem saber do que ele sabia, senti que 

podia plenamente confiar nele quando lhe pedi que fosse embora sem olhar para 

onde me dirigia.  

A verdade é que, desde o início, sua companhia fez com que me sentisse 

como a própria ninfa Aretusa do poema, erguendo-me de meu “elevado leito de 

neve” para viver a vida lá embaixo onde todo mundo vive. Sei que o poema (Shelley 

ou Keats? – continuo sem saber) tem um final infeliz que parece uma advertência  – 

mas que importa?  – em Roma fui feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO BRASIL, SEM GUARDA-CHUVA 

 

 

Incrível como veio rápido a ruptura com Jeff. Há apenas dois meses atrás 

tudo parecia decidido: superaríamos as nossas tão gritantes desafinidades e 

ficaríamos juntos para sempre. 

Claro, horrendo como foi, aquele incidente contribuiu para essa impressão 

momentânea de afinamento: um marido assassinando a esposa inválida, quase diante 

de nossos olhos.  

Na verdade, adorei a minha participação no caso, só possível por causa da 

perna quebrada de Jeff. Ter descido para escavacar o jardim, e depois, por conta 

própria, ter subido ao apartamento sinistro e ter enfrentado o criminoso cara a cara. 

Era a minha forma de mostrar a Jeff que uma moça rica e mimada como eu poderia, 

sim, fazer o duro trabalho de um pobre repórter; o que por tabela devia implicar que 

um pobre repórter como Jeff poderia, eventualmente, levar a vida de marido de 

mulher milionária. 

O fato é que a euforia de, contra tudo e todos, estarmos certos no 

desvendamento do caso nos uniu incrivelmente, e, por um momento, talvez por uns 

dias, acreditamos que, retirado o gesso das – agora – duas pernas quebradas de Jeff, 

a nossa estória, como se diz em cinema, teria um final feliz. 

Hoje à noite digo sim, no altar, a um homem que nem sei se amo, um mega-

empresário que, para qualquer moça solteira, tem cheiro de príncipe encantado. Não 

sei como será nosso dia a dia, ele envolvido com suas empresas e eu com meus 

compromissos de socialite. De qualquer forma, minha família e a sociedade nova-

iorquina acreditam que se trata do homem certo para Lisa Carol Freemont. 

Esquecerei L. B. Jeffries e seu precário apartamento de Greenwich Village? 

Como saber? Por enquanto não tenho conseguido reprimir a curiosidade de ler, entre 

uma revista de moda e outra, o noticiário dos jornais do mundo. Da última notícia 

que li, ele estava em plena selva amazônica, debaixo de uma chuva torrencial, 



coitado, num país – uma vez ele me disse – em que um simples guarda-chuva é 

coisa completamente inacessível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALLOWEEN ÀS AVESSAS 

 

 

Não teria adiantado explicar: mamãe nunca iria entender. Como é que uma 

moça pobre como eu joga fora a chance de casar com o rapaz mais rico da cidade e 

foge com um forasteiro sem vintém que nada tem para exibir a não ser o belo físico 

e a conversa fiada? Entendo o seu excesso de zelo e sinto pena de mamãe. Ela 

mesma foi vítima de um casamento problemático e não gostaria de que o mesmo 

acontecesse comigo. 

Daí a sua insistência em que casasse com Alan, que parece tão apaixonado e, 

principalmente, tem recursos, para, no caso de uma separação eventual, me deixar a 

sobrevivência assegurada. Na sua cabeça de mãe, o amor fica abaixo dessa garantia 

de segurança. 

Estou convencida de que, não tivesse sido pelo súbito aparecimento de Hal,  

eu iria mesmo me tornar a senhora Alan muito brevemente. Vi Hal pela primeira vez 

do jardim de nossa casa, queimando o lixo de nossa vizinha, sem camisa, com seus 

belos ombros de fora e o sorriso convidativo nos lábios. Depois foi tudo um furacão 

sem controle, um incidente atrás do outro, conduzindo ao inevitável. 

Tudo que teve de acontecer, aconteceu durante o Neewollah, Halloween às 

avessas, o festival com que a minha cidade renega o horror e celebra a alegria de 

viver. O piquenique no parque, a minha eleição de Rainha, a dança mágica às 

margens do rio... Ah, como aquela dança com Hal disse tudo! Como me fez ter 

certeza de que eu queria tudo na vida, menos a vida segura ao lado de Alan. 

Ao lembrar ainda sinto vontade de dançar. Hal, Rosemary e seu noivo 

estavam lá embaixo, às margens do rio, quando a música começou. Hal ainda 

ensaiou uns passos com minha irmã mais nova, e aí fui descendo os batentes 

devagarinho, movendo o corpo inteiro, dos pés à cabeça, ao compasso da música, 

levantando os braços de leve e batendo uma mão contra a outra para acompanhar o 

ritmo. Ao me ver, Hal foi se aproximando, dançando também e me tomando nos 



braços, e a eternidade em que a música tocou – nós dois abraçados sob a luz das 

lanternas de papel que se refletia nas águas do rio – foi o nosso Neewollah 

particular. 

Ao se configurar o mal-entendido que deu a Hal a pecha de culpado, não 

hesitei em ficar do seu lado. Depois ainda hesitei em fugir com ele, mas agora que o 

fiz, sei que o teria feito de todo jeito. 

E lá vou eu neste ônibus que corta o país no encalço do trem de Hal, em 

direção a algum hotel de terceira categoria em Culver City. Ansiosa, inquieta, 

saudosa, mas feliz, uma sensação completamente nova para mim. 

Não estou contando que a minha vida ao lado de Hal vá ser um perene 

Neewollah; sei que vai ter os seus avessos, porém, breve que seja, esta felicidade de 

hoje me completa. 

Tê-la-ei, mesmo quando não mais a tiver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEIAS TROCADAS 

 

 

Não tem jeito: toda vez que calço meias, me lembro da estória toda.  

Não foi nada coincidência que eu, Judy e Plato tenhamos nos visto pela 

primeira vez numa delegacia de polícia, cada um levado lá por motivos diferentes, 

mas motivação idêntica. Não ponho a mão no fogo por ninguém, nem por mim 

mesmo, mas, vejam bem, nós temos ou tivemos, cada um, uma megera de mãe, e 

nossos pais não são propriamente figuras admiráveis. O meu, um frouxo, o de Judy, 

um frio, o de Plato, um ausente, o que no fundo dá no mesmo. 

Eu era novato na cidade, e o primeiro dia na escola não foi muito promissor. 

Judy, minha vizinha, fazia parte da gangue de Buzz e, naquela ocasião, não poderia 

mesmo ter me dado bolas. E Plato, mais novo que todos, não passava de um pobre 

coitado, sem companheiros que o protegessem e defendessem. 

Nem a sessão de infinito no Planetário apaziguou as nossas inquietudes. Tudo 

bem, fiz besteira em imitar a voz do touro quando o professor apresentou a 

constelação de Taurus, o que irritou Buzz, mas não foi isso que fez a gangue dar em 

cima de mim. Eles dariam de qualquer maneira. 

Por sorte me saí bem no duelo de canivetes, porém como me livrar da 

próxima etapa, que seria a corrida suicida com carros roubados até o precipício, o 

primeiro a pular fora ficando como o covardão? Não tive alternativa: fui lá e 

enfrentei a parada. O que não contava é que Buzz – por alguma razão estranha que 

ninguém entendeu – não tenha conseguido pular a tempo. Morreu esmagado lá 

embaixo, o que foi muito triste, mas pelo menos serviu para deslocar Judy para o 

meu lado. E Plato, que, a essa altura, já havia se convidado a ser meu amigo eterno. 

Voltei à delegacia para conversar com o psicólogo, e o resto da gangue de 

Buzz, me vendo entrar, achou que eu tinha ido lá para delatar. Para fugir de tudo e 

todos – só Deus sabia até quando – Plato arranjou aquela mansão abandonada, na 

estrada do Planetário. 



Enquanto eu e Judy namorávamos num dos compartimentos, apareceu a 

gangue de Buzz; Plato tinha uma arma, e a desgraça foi feita; encurralado, baleou 

um dos rapazes e se refugiou no Planetário. A polícia cercou o lugar. Na hora de 

sair, um pequeno mal-entendid,o e um policial, mais imbecil do que os outros, atira. 

Ainda hoje, data em que completo a minha maioridade, não suporto a 

lembrança da imagem de Plato morto, estendido no chão com meu blusão amarelo 

que lhe emprestei, e as suas meias trocadas – recordo perfeitamente as cores – uma 

azul, a outra vermelha, um sinal de seu desajuste na vida, que também é o nosso 

desajuste. 

Desde então, o amor de Judy é a única milagrosa indicação que tenho de que 

jovens como Plato, Judy e eu não somos uma geração perdida. Penso nisso toda vez 

que vou calçar meias e o outro par não está à vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPANHE COR-DE-ROSA 

 

 

Hoje foi um dia particularmente estressante para mim. Haver encontrado 

Nick no teatro – como negar? – me abalou um bocado. Tudo que consegui dizer foi 

“oi”, e ele passou adiante, acompanhado de um de seus últimos casos, acho, 

certamente me julgando fria e descortês em não haver sequer me levantado. Se ele 

soubesse... Ou melhor, se eu permitisse que ele viesse a saber da verdadeira razão 

pela qual, terminado o espetáculo, não estava, como todo mundo, de pé. 

Mas, não, não, não, isso nunca. Como já expliquei mil vezes ao meu querido 

amigo Ken, não gostaria de pôr Nick numa situação em que ele viesse a decidir ficar 

comigo por qualquer outro motivo que não fosse amor; piedade, por exemplo. 

Ao invés disso, prefiro ficar com a memória de nosso caso de amor naquele 

cruzeiro de transatlântico, que hoje me parece irreal. Vi-o pela primeira vez no 

corredor do navio sem saber que ele era Nick Ferrante, o famoso playboy milionário 

atrás do qual corriam todas as mocinhas casadoiras. Foi a sua cigarreira de luxo 

perdida, e encontrada por mim, que permitiu a identificação e deu início a nossa 

amizade. 

Contudo, a sutil mudança, de amizade para amor, teve uma marcação muito 

mais charmosa. Foi no dia em que, ainda decididos a não nos vermos, ele, por causa 

de Lois, eu, por causa de Ken, fomos parar no balcão do bar e, sem que o outro 

soubesse, pedimos ao garçom exatamente a mesma bebida, uma de nossas recém-

descobertas afinidades: champanhe cor-de-rosa. Depois daquele brinde, como 

segurar emoções? 

Os passageiros do navio já o havendo reconhecido, passamos dias nos 

encontrando às escondidas, até que o nosso caso deu tanto na vista, que no mínimo 

seria ridículo continuar disfarçando. E aí assumimos mesmo e fomos dançar no meio 

de todo mundo, rostinhos colados e tudo mais. 



Finda a viagem e postos diante do dilema, fizemos o nosso pacto: seis meses 

para pensar, e aí, se fosse o caso, o encontro no lugar mais perto do céu nesta cidade, 

o terraço do Empire State Building. Quis o destino que, na data marcada, às portas 

do edifício, um táxi me atropelasse, e não foi culpa do motorista: é que corria 

olhando para o alto, onde, eu sabia, Nick me esperava ansioso. 

Talvez um dia eu consiga voltar a andar, procure Nick e lhe revele tudo. O 

que temo é que, antes disso, ele descubra uma maneira qualquer de chegar a mim, de 

desvendar a minha privacidade. 

Se me encontrasse sentada neste sofá, eu poderia, por algum tempo, fingir 

que estou apenas cansada e me desculpar por não recebê-lo em pé, mas se 

desconfiasse da verdade, não sei como reagiria. E, pior, não sei como ele reagiria. 

Devia evitar esses pensamentos sombrios que me deixam triste nesse 

apartamento vazio. Tão triste quanto da última vez que, sozinha e saudosa, resolvi 

experimentar de novo um gole de champanhe cor-de-rosa, e a bebida me pareceu 

amarga. 

... Impressão minha, ou bateram à porta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOBY DICK E A VIRGEM MARIA 

 

 

Foi aquela gordona peituda que a gente apelidava de Moby Dick quem me 

rogou a praga. Me agarrei com ela no meio da rua e quase a matava se a turma não 

tivesse apartado, mas a praga ficou rogada : disse que eu ia envelhecer pedindo 

esmolas, e cá estou eu fazendo exatamente o que ela falou, a amaldiçoada. Já faz uns 

trinta anos isso, mas essa praga rogada nunca posso esquecer. 

Nem esqueço tampouco que naquela mesma ocasião fomos, eu, Vanda e 

nossos amigos, à procissão da Virgem Maria, e me emocionei tanto com aquela 

multidão gritando, aos prantos, “obrigado Maria”, que me ajoelhei e fiz meu pedido. 

Pedi para não ter o destino da praga, pedi para mudar de vida e ser feliz e, pelo 

menos naquele momento, tive a convicção de que ia ser atendida. Depois daquilo, 

mudei de vida, sim, mas para pior. 

E pensar que já tive minha casa e minhas economias. Não era grande coisa, 

mas garantia meu futuro. Naquele tempo, quando era jovem, a profissão era mais 

suportável. Fazia minha ronda à noite, ganhava minha grana e podia dormir o dia 

todo, se quisesse, entre as quatro paredes que, afinal, me pertenciam. Geralmente os 

fregueses não me criavam problemas: queriam só a trepadinha de sempre, se 

satisfaziam, pagavam e se mandavam.  

O perigo era quando aparecia um que se metia a me fazer a corte. Caí na 

armadilha de alguns, filhos-da-puta, que fingiam que queriam coisa mais séria, um 

compromisso de algum tipo, e, quando tinham a chance, desapareciam com os meus 

pertences. Houve um cretino que me jogou no rio, e quase morri afogada. 

Mas o pior de todos foi justamente o que me pareceu o melhor. Conheci-o 

num show de hipnotismo, e ele tinha o mesmo nome, Oscar, do homem que, 

hipnotizada no palco, eu amava. Aproveitou-se disso e foi chegando de mansinho, 

com jeito de cavalheiro, atencioso, cortês, carinhoso, até me convencer, com flores, 

palavras bonitas e beijos, que era o homem da minha vida, o meu príncipe 



encantado. Ah! Como fui feliz nesse tempo... Como o exibi orgulhosa às minhas 

colegas de profissão. Como passei na cara delas que eu merecia outro destino, e ia 

ter. Para ficar com ele, vendi casa e troços, juntei as minhas economias e fiz da 

grana toda, umas 400 mil liras, um só pacote. 

Naquela noite no bosque escuro, quando ele, sob pretexto de me mostrar o 

crepúsculo, me conduziu até o precipício, não pude acreditar no que vi. Senti suas 

mão geladas, vi o suor no seu rosto escondendo a intenção de me jogar lá embaixo, e 

não acreditei. Quando fui obrigada a acreditar, ele já desistira da idéia, mas não sem 

agarrar o pacote de dinheiro e desaparecer na escuridão. E aí eu é que gritei que me 

matasse, que, pelo amor de Deus, não fosse embora sem me jogar naquele 

precipício. 

É, eu devia ter morrido naquela noite, mas só Deus sabe por que a gente não 

morre quando deve, nem quando quer. E eis-me aqui, como quis Moby Dick, velha e 

doente, sem lar, sem amigos, sem nada, pedindo esmolas para sobreviver, até o dia 

em que a polícia de Roma descubra meu corpo sem vida debaixo de algum banco de 

praça. 

Desses assuntos de céu e inferno, eu não entendo nada, não, mas tem uma 

coisa que me intriga até hoje: é que uma praga rogada por uma rapariga de esquina 

pudesse valer mais que a vontade da Virgem Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO ERNIE’S  

 

 

Nem acredito que estou no Ernie’s jantando com Scottie. Foi aqui que nos 

vimos pela primeira vez, ou melhor, foi aqui que Scottie viu Madeleine pela 

primeira vez. Naquele tempo, dois anos atrás, eu, Judy Barton, não existia; pelo 

menos para Scottie, não. 

Até hoje não sei como pude aceitar fazer o papel de Madeleine. Quando o Sr. 

Elster me propôs, recusei de chofre. Achei a missão impossível de ser efetuada, 

embora precisasse da grana. Depois fui sendo tentada, até ceder. 

Ele estava decidido a se livrar da esposa, que, morrendo, lhe deixaria uma 

fortuna considerável, mas o crime tinha que ser perfeito. E para ser perfeito, 

precisava de um álibi, que seria Scottie. Conhecido nos jornais de San Francisco 

como o detetive que sofria de acrofobia, ele não subiria até o topo da torre do 

convento de São João Batista no dia em que Madeleine, a louca, tentasse o suicídio. 

A loucura completa de Madeleine, em seus mínimos detalhes, foi tudo fruto 

de árduo planejamento, pois, o Sr. Elster alegava, eu não podia fazer um só gesto 

que parecesse suspeito a Scottie. Os passeios sem destino pelos arredores da cidade, 

a compra do ramalhete, a visita ao museu, ao velho hotel Kittrick e ao cemitério, a 

primeira tentativa de suicídio na Baía, tudo concebido e executado com uma 

precisão que me deixou estafada. 

Com o passar dos dias, a coisa piorou ainda mais, porque pintou algo 

completamente fora do esquema, que não confessei ao Sr. Elster: o meu amor por 

Scottie, que foi tomando conta de mim, e tornando o papel desempenhado ainda 

mais dramático e, ironicamente, mais autêntico. Até hoje me indago como tive 

nervos para tudo isso. Em várias ocasiões, pensei seriamente em revelar a trama a 

Scottie, mas receei que depois disso ele me rejeitasse. 

Agora, dois anos depois e o fato consumado, jamais poderei fazê-lo. Ainda há 

pouco, no apartamento, eu quis fugir, escrevi a carta contando tudo e joguei no lixo. 



O amor falou mais alto que o medo, embora não o tenha eliminado. Agora mesmo 

tremo nas bases de imaginar o que o destino me reserva ao lado de Scottie. Temo 

que ele, apaixonado pela imagem de Madeleine como visivelmente ainda está, me 

queira transformar nela: mudar minhas roupas, a cor do meu cabelo e – quem sabe? 

– o meu espírito. 

Gostaria de que ele pudesse me amar como sou e que pudéssemos esquecer o 

caso Madeleine para sempre. Seremos capazes? Tenho todas as dúvidas do mundo, 

e, no entanto, aqui estou eu, sentada ao lado dele no Ernie’s, comendo 

provavelmente o prato preferido de Madeleine e brindando a um futuro incerto que, 

espero, seja um pouco menos caprichoso do que o plano criminoso do Sr. Elster. 

Terei direito a isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEM A MÃO DE DEUS 

 

 

“O que houver de melhor” foi o que disse à garçonete desse barzinho de 

porto, ao me perguntar o que desejava. De hoje em diante só quero mesmo o melhor. 

Sim, o melhor dos melhores, pois tenho direto a isso. Afinal, não é todo dia que se 

comete – como se diz em filmes policiais – o crime perfeito. 

O meu deve ter sido também o único em que a vítima, ela própria, colaborou, 

fornecendo pelo menos as primeiras pistas para a execução. 

Eu e Filipe estávamos em alto mar, a sós em seu barco, já que Marge, brigada 

com ele, desistira do passeio até Taormina. Descobrindo que andava imitando-o, 

vestindo suas roupas, gesticulando como ele, guardando seus contracheques,  Filipe 

começou a elaborar em cima das vantagens que eu tiraria se o assassinasse. Elaborou 

tanto, que chegou a propor coisas em que nem eu mesmo havia pensado. E olhe que 

eu havia pensado um bocado! Que susto deve ter tido ao sentir o punhal no peito! 

E a partir daí, foi toda a minuciosa execução do plano. Primeira coisa: enrolei 

seu corpo numa lona, amarrei com cordas e lancei ao mar. Depois e em terra, veio a 

parte, digamos, burocrática do plano: o longo e cansativo treino com compassos e 

transparências para imitar, com a maior perfeição possível, a assinatura de Filipe 

Greenleaf. Em seguida, etapa fundamental, a ida ao banco para sacar a quantia que 

me interessava. 

Por um tempo andei posando de Filipe Greenleaf nos hotéis de Roma, que era 

para dar a Marge, por cartas, a impressão de que Filipe a abandonara e partira para a 

América. Foi quando recebi a inconveniente visita de Freddy Miles, aquele amigo 

chato de Filipe que desconfiara de alguma coisa pelo fato de não havermos 

aparecido em Taormina, onde nos esperava. 

Descobrindo meu esquema quando a empregada do hotel me chamou de “Mr 

Greenleaf”, fui obrigado a cometer meu segundo assassinato, usando um jarro 

pesado quando ele entrou no meu apartamento. Foi um risco a mais e deu um 



trabalho danado carregar seu corpanzil escada abaixo, fingindo que ele estava 

bêbado e lhe pondo um cigarro entre os lábios toda vez que alguém passava, porém 

me trouxe a vantagem adicional de poder simular um suicídio para Filipe. 

Procurei Marge em Mongibello, onde vivia reclusa, reconquistei-a para a vida 

e para mim, e agora aqui me vejo, nesse barzinho ao ar livre, absolutamente a 

cavalheiro da situação, esperando que Marge resolva com seu pai a venda do barco 

de Filipe que, a essa altura, já deve ter sido trazido ao cais. Enfim, um mundo de 

felicidade me espera ao lado de Marge, que evidentemente jamais saberá a verdade. 

Vi poucos filmes policiais em minha vida, mas, se fosse o caso, bem que 

poderia me pôr à disposição de seus autores, para lhes ensinar o crime perfeito. Tão 

perfeito que nem a mão de Deus interfere. 

Lá vem a garçonete de volta, pelo que vejo – cúmulo da displicência! –, sem 

a bebida que pedi. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FURTANDO FOTOS 

 

 

Por que será que tem gente que não tem sorte na vida? Eu, por exemplo. Filho 

de mãe solteira, nasci como um indesejado. Minha avó é que me criou, até os oito 

anos, quando faleceu, e fui obrigado a viver com um pai indiferente e uma madrasta 

que nunca me engoliu e sempre me tratou com a hostilidade clássica das madrastas. 

Morávamos num apartamento modesto, sem elevador e com três lances de 

escada que eu era, toda noite, obrigado a descer e subir para depositar o lixo lá 

embaixo. Um detalhe, essa obrigação imposta por minha madrasta era uma das 

formas que ela tinha de expressar seu desamor. 

E então, depois daquele dia em que a avistei se beijando com seu amante, em 

recinto público, nem se fala. De início, temeu que eu fosse contar a meu pai e ficou 

uns tempos se desdobrando em amabilidades comigo, para depois retornar a uma 

hostilidade ainda mais ostensiva. 

Não sei se era esse clima ruim em casa que atrapalhava o meu desempenho na 

escola. Não me entendia com os professores e, logo cedo, passei a gazear aulas para 

vagabundear pelas ruas. Quando tinha grana, me metia no escurinho de algum 

cinema e via um filme atrás do outro. Foi nessa época que criei o hábito de furtar as 

fotos dos filmes, expostas nas paredes dos cinemas, e colecioná-las. 

Uma vez disse na escola que tinha faltado porque minha madrasta havia 

falecido, e quando ela apareceu lá, vivinha da silva, foi uma confusão. Essas 

escapadas foram se tornando cada vez mais freqüentes, até que fugi de casa de vez e 

passei a morar, às escondidas, na casa de um colega de turma tão desajustado quanto 

eu. Um dia roubamos – nem lembro mais para quê – uma máquina de datilografia da 

repartição de meu pai e, ao tentar devolvê-la, fui pego. 

Por causa desse roubo, fui parar no Reformatório de Menores, de onde um dia 

fugi e, sem saída, concluí o itinerário de minha fuga diante da grandiosidade do mar, 



me sentindo infinitamente diminuto e perdido naquela praia desolada. Quando não 

tinha mais para onde correr, fui capturado e cumpri a pena. 

Hoje, já de maior, subempregado, vivo me enfiando, toda vez que posso, 

numa sala de projeção. Nunca parei de furtar fotos de filmes, e minha coleção já é 

enorme. Dei em freqüentar cineclubes e bibliotecas, pois não há nada que ame mais 

que o cinema. Na verdade, meu sonho secreto é ser cineasta. 

Bem que já é tempo de minha sorte mudar. Cinéfilo como sou, eu seria 

descoberto por algum figurão do mundo do cinema, que me daria apoio e chance de 

desenvolver meus potenciais. E, aí, eu lutaria por recursos para fazer um filme.  

Poria tanto amor em cada tomada, em cada plano, em cada posição de 

câmera... Bem entendido, não iria querer ganhar o Festival de Cannes, nem fundar 

um novo movimento de cinema em meu país; quereria só expressar meu amor pelo 

cinema e contar uma estória, a minha. 

Seria talvez um filme triste, mas honesto e humano, profundamente humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOXEUR 

 

 

Como me desanima ver a família Parondi esfacelada! Eu, correndo mundo 

numa profissão que abomino; Simone na prisão; Ciro, que o denunciou, sem 

contato; Vincenzo entregue a sua vidinha de casado, sem poder assistir nossa mãe, 

que vive com o pequeno Luca, para o qual, espero, esteja reservado um destino 

melhor. 

Nunca devíamos ter saído da Lucânia, a nossa querida terra natal, para vir 

tentar a sobrevivência neste Norte frio e inóspito. Foi idéia de nossa mãe, depois que 

nosso pai faleceu. Ela não queria, coitada, que a gente envelhecesse como ele, com 

as mãos calejadas de cultivar uma terra que não oferecia grandes frutos. Mas vir 

para Milão não foi pior? 

Quando aqui chegamos, a perspectiva era ganhar uns trocados demovendo a 

neve das calçadas e nada mais. Matutos do Sul, não tínhamos instrução, nem 

influência, para coisa melhor. E aí é que apareceu a idéia do pugilismo, 

primeiramente abraçada por Simone, depois por mim, e todo o mal que ela trouxe 

consigo. 

Dos meus irmãos todos, os mais desgraçados somos eu e Simone, nem sei 

qual dos dois o é mais, pois tivemos, nós dois, o infortúnio de entrar na mesma 

profissão e amar a mesma mulher. 

Quando me envolvi com Nádia, eu estava voltando do Exército e, como já 

fazia dois anos que ela e Simone não se viam, julguei que não havia problema em 

nos relacionarmos. Na verdade, e apesar de sua condição de ex-prostituta, nos 

apaixonamos perdidamente e por um tempo vivemos o nosso grande sonho de amor. 

Tanto é que, quando Simone apareceu naquela noite fatídica, com a sua 

gangue, no local deserto onde namorávamos, disposto a nos agredir, foi uma 

surpresa insuportável. Me seguraram por trás, e ele, à minha frente, estuprou Nádia e 



então, enlouquecidos pelo ódio, lutamos um com o outro até não mais nos 

sustentarmos de pé. 

Não sei o que me doeu mais, se ver Nádia humilhada, ou se de repente me 

sentir odiando meu irmão. Depois disso, rompi com Nádia, que nunca entendeu 

minha atitude, e reforcei minha carreira no pugilismo, assumindo um contrato 

definitivo, para pagar as contas que Simone devia a seu agente, Morini, 400 mil 

liras. Fiz tudo isso para ajudar Simone e aplacar o ódio que se interpunha entre nós, 

mas parece que errei em cada tentativa. 

E aí veio o pior. Insatisfeita ao lado de Simone, Nádia retornou à prostituição, 

o que o fez perder o senso: matou-a num bosque qualquer a golpes de canivete. 

Nunca vou esquecer: estávamos todos em casa naquela noite, quando ele chegou, 

sujo de sangue, confessando o crime aos prantos. 

Hoje boxeur famoso, tenho visitado capitais européias, conquistado platéias e 

juntado uma certa quantia para tirar Simone da prisão. 

O que ninguém sabe é que cada vez que, no ringue, esbofeteio um rosto 

alheio, sinto que me destruo por dentro – é a retroalimentação de um ódio que nunca 

quis sentir, cada adversário derrubado na lona, uma derrota íntima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSTANGUES SELVAGENS 

 

 

Nunca devia ter topado ir a essa maldita caçada nas planícies de Nevada. Me 

fez mal, e voltei de lá mais melancólico do que sou. 

Ao me proporem, Gay e Pilot falaram em quinze mustangues selvagens e 

quando lá chegamos não havia mais de seis, o que daria uma besteira para cada um. 

Contudo, nem foi o lado comercial da estória que me abalou, muito pelo contrário. 

Me abalou ver a reação de Rosalind. Toda animada no caminho, foi 

desmoronando aos poucos, até cair naquela crise que me partiu o coração. Seu 

pânico começou, coitada, quando soube para que que os mustangues eram caçados – 

para serem esquartejados, e a carne, moída, virar ração de cachorro nas lojas do 

ramo. 

Somente Gay não entendeu que a sua sensibilidade não podia conceber isso, 

nem aceitar, sim, pois uma coisa é você saber que os cavalos selvagens que restam 

no país estão sendo esquartejados para virar ração, outra coisa é ir lá e testemunhar. 

O pior é que nossa caçada foi inútil em todos os sentidos. Derrubados por 

nossos laços os seis cavalos, dois dos quais uma fêmea e seu potro, Rosalind 

mergulhou num estado depressivo que não suportei. À noite fui lá ao caminhão onde 

estava, e perguntei se queria que desamarrasse os cavalos. Sem convicção, 

respondeu que não. Entrei, tomei o volante e saí em velocidade, planície afora, 

desamarrando todos os cavalos, um atrás do outro, Gay correndo atrás do caminhão 

feito um desesperado. Horrível foi ter de presenciar, depois, o interminável duelo de 

Gay com aquele garanhão, até domá-lo, derrubá-lo no chão e atá-lo, para, ato 

contínuo, tornar a soltá-lo. Acho que quis provar, a mim e a Rosalind, alguma coisa 

em que não estou particularmente interessado. 

Para começo de conversa, Gay nunca devia ter tido a idéia de levar Rosalind. 

Mas ele não é propriamente o tipo de cara a quem ocorra que as pessoas pensem e 

sintam diferente dele, que eventualmente não suportem a visão do que ele vê como 



perfeitamente normal. Duvido de que ele conheça Rosalind a fundo e tenha uma 

idéia, vaga que seja, do que ela vale. Digo, não por sua beleza física, mas pela 

delicadeza, fragilidade, inocência e, principalmente, generosidade. 

Quando a conheci, eles, Gay, Pilot e ela, já tinham a caçada planejada, e não 

pude interferir para mudar o roteiro.  E, contudo, foi só passarmos, no caminho, pelo 

rodeio para eu notar que não podia haver duas pessoas mais diferentes do que Gay e 

Rosalind. Quando me acidentei, caindo do touro bravo, ela chorou por mim e mal 

havia me visto. Depois me cuidou dos ferimentos, me deu apoio, dançou comigo e 

me pôs no seu regaço como uma mãe. E nada disso por interesse, tenho certeza. Pura 

bondade instintiva, ao contrário do que deve ter pensado Pilot, outro apaixonadão 

por ela. 

Uma pena que Gay tenha lhe chegado na vida um pouco antes de mim – tão 

pouco! – se não, quem sabe...? 

Mas o mundo é feito de desencontros, e não adianta perder tempo com 

lamentações. No momento, só quero esquecer do incidente da caçada e me livrar 

dessa sensação esquisita de que gente perdida, como Rosalind e eu, somos pobres 

mustangues que a vida tritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLOR DE CACTO 

 

 

O que faz um homem, ao perceber que a preferência de sua namorada recai 

sobre outro? E se esse homem for como eu, um matuto do Oeste, sujo de poeira e 

estrume, e o outro, um advogado do Leste cheio de discursos e delicadezas? Ainda 

hoje me indago, como tive nervos para deixar Hallie escapulir por entre meus dedos 

rudes para os braços esguios de Ramson. 

Tudo bem, ele era um cara legal, apenas cheio de ideais elevados, tirados de 

seus livros de Direito, e, de fato, nunca o vi dando em cima de Hallie. O máximo 

que fez foi lhe ensinar a ler, como, aliás, ensinou à metade da cidade. 

Ela, sim, é que se deixou fascinar pela sua cultura e seu charme. Comecei a 

notar desde o dia em que lhe dei uma flor – uma flor de cacto, bem entendido, que 

era a única de que dispúnhamos nessa desolação de Oeste – e mais tarde a ouvia 

falar das rosas que vicejam nos jardins civilizados do Leste. 

Ao me dar conta de sua queda por Ramson, desejei que ele morresse. Quando 

o malfeitor Valence apareceu na cidade com o seu bando, no fundo, torcei para que 

Ramson, que sequer usava armas, fosse a primeira vítima. 

É inacreditável como uma criatura chega a agir em desacordo com o que 

sente. Na hora H do confronto entre os dois, pensei em Hallie e, às escondidas, atirei 

primeiro, deixando a fama para o meu rival. Agi certo? 

Bem, é tarde demais para decidir. Além do mais, tudo isso faz tanto tempo 

que nem recordo os detalhes. O meu caseiro me conta que, mais tarde, quando soube 

do noivado do casal, enchi-me de cachaça e pus fogo à casa que construíra para 

viver com Hallie. 

Ouço dizer que Ransom é hoje um senador famoso, candidato à vice-

presidência da República. Velho e doente, não tenho esperança de rever a única 

mulher que amei, nem sei se isso faria sentido, ou se serviria para alguma coisa. 



Outro dia é que tive um sonho estranho. Sonhei que estava morto, e ela, ao 

lado de seu ilustre senador, vinha me visitar, e sobre o meu corpo depositava uma 

flor, uma flor de cacto. 

Sonho besta de velho solitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUA JEAN DE SAUMUR, NO 11 

 

 

Esses maus devaneios vão me levar à loucura. Desconfio que, em suas raízes, 

esteja o problema da minha frigidez com Pierre, mas não é porque sou frígida com 

meu marido que iria sair por aí fazendo sexo com outros homens. E, no entanto, em 

meus devaneios de todo dia, como me entrego, meu Deus, a homens em quem, na 

realidade, nem teria coragem de pôr os olhos. 

O mais longo e persistente desses devaneios malsãos foi o da rua Jean de 

Saumur, no 11. Incrivelmente coerente, recorreu em minha imaginação durante dias, 

se desenvolvendo em etapas que se completavam de uma forma lógica, como se 

fosse real. 

O endereço – será que existe? – me era dado por esse maligno Husson, amigo 

de Pierre que claramente me deseja. No devaneio, eu ia lá, nessa casa suspeita, toda 

anônima, e era recebida por essa Mme Anaís, que aceitava meus serviços, sempre 

durante o dia, das 14 às 17 horas. E aí eu passava a levar essa vida dupla, meretriz 

dentro desse horário e Sra Pierre Sérizy no restante do tempo. 

No começo, eu tinha dificuldades de aprender o métier, porém, com a ajuda 

de minhas colegas de profissão, Matilde e Charlotte, logo me adaptava às estranhas 

preferências dos fregueses. O primeiro era aquele senhor asqueroso, negociante de 

bombons em Bordeaux, depois o professor com sua performance masoquista, em 

seguida, o malasiano monstruoso com sua caixinha de surpresa...  

E a lista não tinha mais fim, até que aparecia esse jovem Marcel, de dentes 

quebrados, cheio de cicatrizes no corpo, violento e possessivo, que se apaixonava 

por mim. Quando notava quanto estava ligado, tentava me desvencilhar de seu 

domínio, mas sem muito sucesso. 

Enquanto isso, quem aparecia na casa de Mme Naís? Justamente Husson, 

que, lá me vendo, me humilhava com sua língua ferina. 



E aí eu desistia de vez do métier, voltando à minha vida de esposa e dona de 

casa. Pois no meu devaneio, Marcel, desesperado com meu desaparecimento, 

encontrava uma maneira de descobrir meu endereço doméstico, me fazia uma visita 

ostensiva e,  pior, ao sair, esperava Pierre lá fora e o baleava, para depois ser morto 

na rua pela polícia. Pierre era levado ao hospital, mas ficava paralítico do corpo 

quase todo, numa cadeira de rodas. 

A partir daí, eu ficava cuidando de Pierre em tempo integral numa forma de 

vida que, se não era boa, era ao menos só minha e dele, o homem que amo. Quando 

pensava que estivesse em paz, um dia aparecia Husson em nossa casa com uma 

missão. Como gostava de meu marido, dizia, ia lhe contar tudo que sabia de mim, 

para que lhe pesasse menos a culpa de estar me submetendo a cuidar dele. E eu me 

detinha na sala vizinha, passiva, enquanto ele contava tudo, tim-tim por tim-tim. 

Puro pesadelo. 

Voltei a mim mesma com Pierre, de pé em minha frente, são e salvo, me 

perguntando em que é que eu estava pensando. 

Será que um dia vou ter a coragem de lhe revelar? Talvez outros, mas não o 

devaneio da rua Jean de Saumur, no 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI GRAS 

 

 

Agora vejo que essa coisa toda foi uma “má viagem”. 

Quando eu e Billy montamos nossas motocicletas e deixamos Los Angeles, 

tudo parecia OK e não deu para notar. A grana conseguida com a negociação da 

droga dava para cobrir a viagem inteira, até New Orleans, onde em princípio nos 

esperava a euforia do Mardi Gras. As estradas do país ansiavam pelos pneus de 

nossas duas belas motocicletas e nos ofereciam a única coisa que ainda nos 

interessava na vida: a liberdade. 

Os rancheiros da Califórnia nos receberam legal e até nos convidaram à mesa 

da família, para uma refeição com reza católica e tudo. E também a comunidade 

hippie nos acolheu sem problemas e nos alimentou, embora Billy não tenha se dado 

com alguns deles. 

O banho de fonte com as duas moças a quem demos carona foi uma delícia, 

porém, quando fomos presos, na próxima cidade, “por estar desfilando sem 

autorização”, eu devia ter notado que as coisas iam piorar até o ponto em que estão. 

Conhecer George Hansen na cela da cadeia local ainda foi legal, advogado viciado 

em álcool e sem experiência de drogas, mas um cara bacana que terminou se 

juntando a nós, com seu capacete de jogador de futebol, cheio de explicações 

complicadas para o fenômeno que, segundo ele, representávamos. 

Com o passar dos quilômetros, as reações às nossas roupas e cabelos 

cumpridos foram se tornando cada vez mais hostis. Na cidade seguinte, não nos 

atenderam na lanchonete, e, embora as mocinhas do lugar tenham pedido para dar 

umas voltas com a gente, dava para ver na cara feia dos marmanjos a ânsia de nos 

foder. 

O que terminaram fazendo. Ao acamparmos nos arredores, à noite, nos 

atacaram e nos espancaram a pauladas, até foder George, coitado. Por sorte, 

escapamos eu e Billy, cheios de contusões feias. 



New Orleans era para ter sido um clímax, mas que nada. Ao contrário do 

acreditado, o Mardi Gras nos pareceu uma coisa suja, nojenta, deprimente, e, por 

alguma razão, as duas putas do cabaré recomendado por George não entraram na 

nossa, e a curtição de cocaína no cemitério foi apavorante. 

Uma “má viagem”, não tenha dúvida! 

Depois disso, retomar a estrada pareceu um alívio, e agora essa bala na cara 

de Billy, que o deixa no chão, ensangüentado e agonizante. 

Veio da Pick-up que me cruzou, e vou atrás desses caras, filhos da puta, se 

estão pens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIAMI BEACH 

 

 

E aqui estou eu fazendo justamente o que prometera a mim mesmo nunca 

mais fazer em minha vida: lavando pratos para os outros. Quando a fome bate, o que 

a gente não faz? Além disso, tem as contas a pagar do sepultamento de Ratso. 

Tampouco fazia parte dos meus planos vir a Miami. Foi idéia de Ratso, e não 

minha. O meu sonho era Nova Iorque, isto sim, no meu entender de texano do 

interior, uma metrópole repleta de coroas ávidas em pagar para fazer sexo com um 

garanhão jovem, sadio e bonito como eu. Uma fonte de renda a médio prazo 

inesgotável, que ia me dar o pé de meia de que precisava e que merecia. 

Hoje é que me dou conta de como estive iludido em meus trajes de caubói. 

Decididamente as nova-iorquinas não queriam nada com o garanhão Joe Buck, e as 

que queriam não estavam dispostas a pagar. O dinheiro que trazia acabou rapidinho, 

minhas economias de empregado de cozinha de restaurante na minha cidade natal, e, 

se não tivesse sido recolhido por Ratso, nem sei onde teria ido parar. 

Logo que o conheci, me passou a perna, a sua perna de aleijado. Me comeu 

vinte paus para me arranjar um agente que, na verdade, não passava de um fanático 

religioso amalucado. Fiquei puto, mas quando, por acidente, reencontrei-o e quis 

esganá-lo, Ratso terminou me convencendo de que nós dois precisávamos um do 

outro. E o pior é que precisávamos mesmo. Fui morar no seu apartamento, se aquilo 

pode ser chamado assim, um quartinho sujo e sem conforto, nem sequer calefação, 

num edifício em ruínas. 

Ele sem grana, eu sem grana, o que podíamos fazer, a não ser roubar tomates 

e presunto nas mercearias de rua? Depois de esgotar todas as possibilidades de pegar 

grana com as mulheres, tive que partir para os homens, uma experiência de que não 

quero lembrar. 

O último cara, acho que matei, mas fiz isso por Ratso que, com a chegada do 

frio, já não andava, nem sequer se punha de pé, febril o tempo todo e tossindo feito 



um desgraçado. Segundo ele mesmo, não sobreviveria a esse inverno se não fosse 

imediatamente transportado para o clima tropical de Miami, e espanquei o cara pelos 

57 dólares das passagens. Isso para quê? Para Ratso vir morrer numa poltrona de 

ônibus, antes mesmo de pôr os seus pés aleijados nas areias de Miami Beach. 

Que chegada a nossa... O motorista do ônibus anunciando o desembarque, e 

os passageiros, apressados em pegar seus pertences, nos espiando de soslaio, todos 

curiosos, porém sem querer enfrentar o nosso problema. E quem vai querer enfrentar 

o problema da morte, principalmente se você está de férias numa cidade cheia de 

mar e sol como esta?  

E eu agarrado ao corpo gelado de Ratso, ou como ele queria ser chamado, 

Rico, ou melhor ainda, Enrico Salvatore Rizzo, filho de sapateiro, imigrante italiano 

do Bronx, afinal, que Deus o tenha, enterrado na terra quente que devia curá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CARA DO QUARTO ANDAR 

 

 

Ao dizer à polícia que não conhecia esse cara, não estava de todo mentindo e 

não entendo por que me sinto tão incomodada com isso. Qualquer pessoa sensata há 

de convir que, para afirmar que conheço alguém, preciso saber o seu nome. Nunca 

soube, ele nunca me disse, nem quis saber o meu. Fazia parte do seu jogo, fosse qual 

fosse esse jogo. Tanto é que, toda vez que o procurava no prédio, era obrigada a 

perguntar à preta da portaria pelo “cara do quarto andar”. 

Contei à polícia que ele me perseguira na rua. Contra a minha vontade, 

invadira a minha residência, e fui obrigada a atirar. E a única inverdade que falei foi 

que nunca o tinha visto antes. 

Quando nos vimos pela primeira vez, no apartamento vazio que pensava 

alugar, nem lembro o que conversamos, misturando francês com inglês, ele com seu 

sotaque de gringo. Sei que em pouco tempo de papo, ele já me arrancou 

violentamente do piso, me carregou nos braços musculosos até o próximo 

compartimento, me beijou na boca com força e ali mesmo, em pé, me possuiu com 

tal ímpeto que gemi descontrolada. 

Sem explicações e sem esquemas, ficamos nos encontrando, como se o 

apartamento, por ele alugado, o tivesse sido para esse fim exclusivo. O sexo que 

fazíamos era cada vez mais perverso, e quanto mais perverso mais eu gostava. Para 

complicar, havia no seu espírito e no seu corpo uma mistura de angústia e desespero 

que mais me fascinava. Uma vez me possuía na banheira, outra vez era no piso da 

sala mesmo, me penetrando por trás e usando a manteiga de seu lanche como 

lubrificante.  

Um dia pediu que arranjasse uma tesourinha e cortasse as unhas da mão;  

depois me ordenou que enfiasse dois dedos no seu ânus, e, enquanto eu lhe 

massageava o reto, ele me fazia colocações escatológicas com as quais eu 

concordava em gênero, número e grau. 



No dia em que cheguei ao seu apartamento e constatei que ele havia se 

mudado sem deixar aviso, fiquei louca. Saí pelas ruas chorando e terminei ligando 

de um orelhão para o meu namorado, ainda em prantos, dizendo que queria casar 

imediatamente.  

Dias depois, quando já aliviada de haver me recuperado de seu domínio, eis 

que me deparo com ele numa calçada qualquer. Tento escapar, lhe explicando que 

tudo acabou, mas não consigo. Ele me leva àquele bar onde estava havendo um 

concurso de dança e nós dois bebemos até nos metermos no dancing, atrapalhando 

os dançarinos e sendo postos para fora, ele baixando as calças e mostrando a sua 

bunda branca antes de sair. Daí me refiz e fugi, correndo rua afora, resfolegante, ele 

atrás de mim. Entrei em casa, ele também, achei o revólver e... 

Li nos jornais que se chamava Paul, nascido nos Estados Unidos, era viúvo de 

pouco tempo, a esposa havia se suicidado. Li tanta coisa nas páginas dos jornais, 

porém, nada que tenha me ajudado a entender  o cara do quarto andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPER 8 

 

 

E agora para onde me dirijo? Devolvo o carro a Walt e me recolho a meu 

silêncio? Ainda faz sentido buscar um ponto no mapa, o terreno onde fui concebido 

nesse país, o local em que meus pais copularam nove meses antes de eu nascer? 

Não sei exatamente o que faz sentido ou não, mas sei que foi bom ter 

entregue Hunter a Jane. Eu não sabia disso antes, mas, com certeza, era o que queria 

fazer desde sempre. Sempre? Quatro anos de torpor e vazio... 

Quando Walt me encontrou no deserto, fora de mim, mal o reconheci, até 

porque havia quatro anos eu mal me reconhecia. A sua paciência de irmão e o 

carinho de Anne é que foram me trazendo de volta a mim mesmo. 

Contudo ninguém me puxou mais para mim mesmo do que Hunter. No 

começo, ficou hostil com aquele pai desgrenhado, sujo e esquisito que, saído do 

deserto, se intrometia no seu tranqüilo e limpo cotidiano pequeno-burguês; por 

ironia, acho que foi essa sua hostilidade de menino indignado que me arrancou do 

meu vazio interior e me fez querer me “vestir de pai”. 

No dia em que fui apanhá-lo na Escola todo pronto e ele, afinal, aceitou vir 

para casa a pé, caminhando pelo outro lado da rua, senti o meu retorno ao normal, 

senti que estava voltando a experimentar sentimentos. 

Conversar mesmo de pai para filho, lhe dizer as verdades doídas que escondo, 

isso nunca pude fazer cara a cara. Fiz isso através do walkie-talkie, já aqui em 

Houston, depois de haver achado sua mãe. 

Engraçado como só foi possível resolver as coisas de modo indireto, através 

de algum meio técnico que intermediasse o contato. Eu mesmo não entendo essa 

necessidade de artifícios, porém com Hunter foi o walkie-talkie que me salvou, e 

com Jane, o telefone do peep-show. Sinto que frente a frente, a compreensão não 

teria brotado, nem teríamos, juntos, conseguido mergulhar na dor do passado, para 

apaziguá-la.  



E até o primeiro passo do meu retorno ao real foi promoção de um meio 

indireto. Foi assistindo à felicidade de nossa família, felicidade de quatro anos atrás, 

filmada pela câmera Super 8 de Walt, que comecei a sair do meu torpor e a saborear 

um vago desejo de tornar a viver. 

Claro, não vou ter, provavelmente nunca mais, aquela felicidade que está 

impressa na película Super 8 de meu irmão, mas já foi muita coisa ter vencido o 

torpor, me resgatado do nada, e mais que isso, haver promovido o encontro de Jane e 

Hunter. Se não tiver mais nada de bom nessa minha vida sem perspectiva, vou ter o 

conforto de saber os dois juntos, se amando como mãe e filho. Não importa o que 

possa me acontecer: isso me basta. 

Isso devia me bastar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANCHONETE 

 

 

No início a vida com Monk até que era boa. Éramos jovens e nos divertíamos 

com qualquer coisa: um passeio no parque, um sanduíche engolido fora de hora... 

Depois é que foram aparecendo as desavenças. 

Por exemplo: eu adoro cinema, Monk detesta. 

Prefere ficar jogando com os amigos numa ponta de rua qualquer. Aliás, as 

preferências de Monk foram ficando claras com o passar do tempo. Não se liga em 

emprego e gosta mesmo é de vagabundear com seus pareceiros e, pior ainda, às 

vezes com algumas pareceiras que chega a trazer para casa, enquanto me encontro 

dando duro num balcão de lanchonete para sustentá-lo. Já joguei essa injustiça na 

cara dele mais de uma vez e, contudo, sempre desconversa e termina me dominando, 

nem sei dizer exatamente por que, nem até quando. 

Para mim a dureza da vida só tem uma compensação: o cinema. Com essa 

depressão que está aí, a sobrevivência está difícil em Nova Jersey e no país todo, 

mas sempre tenho o cuidado de fazer meus cálculos, de forma que sobrem uns 

trocados para o ingresso do filme. Acho que se não tivesse isso morreria. Quando 

vejo Fred Astaire e Ginger Rogers cantando e dançando no céu, esqueço todos os 

meus problemas e vivo o sonho do filme o quanto posso. 

Vivo tanto para o cinema, que não me admiraria se um dia desses um 

personagem saísse de seu universo de luz e viesse me cumprimentar. Me declararia 

o seu amor, eu me separaria de Monk e iríamos viver juntos para sempre. 

Concretizado em carne e osso, ele passaria a ter as características de um ser humano 

normal, sem perder, claro, a sua beleza e finura de gentleman. Eu seria a mulher 

mais feliz do mundo. 

Talvez ele tivesse problemas para adaptar-se ao nosso mundo e entendê-lo. O 

dinheiro que traria dos estúdios de Hollywood seria certamente falso, e o seu 

champanhe poderia ser apenas água, mas que importaria? Confundiria o conceito de 



Deus com o do roteirista do filme que lhe deu existência, mas não confundiria o 

nosso amor. Esperaria por fade-outs depois de um beijo, mas nem por isso deixaria 

de me beijar. 

Imagino os problemas que isso traria para os donos de cinema e para os 

produtores do filme. Ninguém iria gostar de que, sem mais nem menos, personagens 

fictícios começassem a abandonar a tela para viver como os humanos. Certamente 

os produtores mandariam o ator que desempenha o meu personagem procurá-lo, 

para convencê-lo a retornar à tela. E aí eu teria a chance de conhecer um ator de 

Hollywood, desses que já vi em tantos filmes. Ficaríamos amigos, e – quem sabe? – 

também o ator se apaixonaria por mim, o que me deixaria numa encruzilhada: ficar 

com um mito real ou com o fictício? 

Sei que estou delirando um bocado, mas não me incomodo: esse delírio me 

faz bem. Depois de um dia inteiro nessa lanchonete barulhenta e vulgar, carregando 

pratos, limpando mesas e ouvindo as reclamações do patrão, chegar em casa e me 

deparar com Monk, sua barriga protuberante, suas idéias mesquinhas e seus vícios... 

Ainda bem que hoje à noite estréia um novo filme no cinema da esquina. Não 

gravei o título, mas vi no cartaz que é com Gil Shepherd, um dos meus ídolos mais 

amados... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORDOS E BESOUROS 

 

 

Como o mundo é estranho, meu Deus! Quem vive de aparências nessa 

cidadezinha paradisíaca que é Lumberdon pode não notar e, eventualmente, vir a 

morrer sem tomar consciência disso, mas o mundo é, sim, muito, muito estranho. 

Veja aquele delicado tordo pousado na cerca do jardim, uma criatura tão 

celestial e, no entanto, o seu bico deglute um besouro nojento em que ninguém teria 

estômago para pôr os olhos, imagine comer. Mundo estranho, sim, senhor. 

Foi Jeffrie quem me chamou a atenção para essa estranheza, embora tenha 

sido eu mesma que o lancei, sem querer, nessa aventura que vivemos e à qual, 

graças a Deus, sobrevivemos. 

Tudo começou com aquela orelha humana, encontrada por ele num terreno 

baldio, poucos dias depois do derrame de seu pai. Jeffrie levou-a até meu pai, que é 

o Chefe de Polícia local, mas não se conformou em ficar nisso. Queria ir adiante por  

conta própria e terminou me arrastando com ele. 

Primeiramente fomos ao “Show Club” onde a cantora a que chamavam de 

“dama azul” fazia a sua performance. Depois fizemos a visita disfarçada ao  

apartamento dela, Jeffrie no macacão de dedetizador, e eu como testemunha de 

Jeová. 

Nem tive chance de entrar, mas Jeffrie foi lá várias vezes e – só vim a saber 

depois – ficou íntimo dela. Descobriu que a pobre mulher havia sido raptada, com 

seu filho pequeno, por um traficante de drogas e viciado, o tal de Frank Booth, que a 

mantinha prisioneira e com ela praticava as coisas mais sórdidas. Jeffrie não pôde 

me contar tudo o que testemunhara, porém, no seu rosto, estavam estampadas a sua 

indignação e repulsa. 

Um dia Booth e sua gangue pegaram Jeffrie à porta do apartamento. Foi feito 

prisioneiro deles também e quase não sai vivo de uma sessão de espancamento. 



A coisa toda chegou, enfim, a um ponto que não dava mais para esconder de 

meu pai, e Jeffrie o procurou para contar tudo que sabia, e, inclusive, lhe mostrar 

umas fotos que havia conseguido tirar da gangue em ação. 

Nunca esqueço a noite em que estacionamos na calçada de Jeffrie e, lá vem, 

saída da escuridão, a coisa mais esquisita que já vi em toda a minha vida, a figura 

daquela mulher do “Show Club”, toda machucada e em prantos, completamente 

despida,  se agarrando ao corpo de Jeffrie e lhe implorando socorro, como se entre 

eles houvesse mais intimidade do que eu suspeitava. E havia. 

Chorei perdidamente, mas, engraçado, no dia seguinte já tinha perdoado 

Jeffrie, e agora aqui estou eu, em plena cozinha de sua casa, rodeada de seus 

familiares, celebrando com churrasco a recuperação de seu pai, feliz da vida. 

Amo-o e sei que ele me ama, e sei também que essa aventura tão estranha 

produziu o efeito, igualmente estranho, de nos unir, creio que para sempre. Daqui 

para frente a tendência é esquecê-la, e espero que chegue um tempo futuro em nossa 

vida comum em que a teremos apagado de nossa memória completamente. 

Um tempo em que nem sequer a imagem de um belo e frágil tordo engolindo 

um besouro asqueroso, a traga de volta. 
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