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Sentada na calçada do outro lado da rua, com o 

corpo encostado em um muro cinza, uma jovem artista 

risca o papel com o carvão. Sua mão firme segue a ori-

entação do olhar — uma bússola precisa a apontar ao 

Norte: um velho casarão a emergir em ruínas — entres 

esquinas parisienses.   

Tinha se apaixonado — com todo o corpo — 

desde a primeira vez do pouso do olhar na anatomia 

antiga-irregular... prestes a desabar e sepultar para todo 

o sempre aquele cenário urbano-nada-humano.  

Era um outono tempestuoso-sombrio. Um novo 

ataque à cidade, e sua ideologia de liberdade tinha alte-

rado todas as rotas conhecidas naquela manhã esfuma-

çada, depois que um carro foi pelos ares nas proximi-

dades do Quartier Latin, nas portas do Musée de 

Cluny.  

A cidade contava os mortos-feridos e também os 

vivos, enquanto um grupo extremista qualquer requeria 

para si — através de um porta-voz circense — a auto-

ria do atentado. As autoridades francesas ainda não ti-

nham se manifestado e a população aguardava respos-

tas que justificassem o despertar de rotinas alteradas.  

O novo caminho foi sugerido por um preocupa-

do Policial que tentava orientar os apressados e disper-

sar os curiosos: que era o de seguir pela Rue du Four-

Canettes-Sévres até o Atelier, onde a jovem estrangeira

-artista tinha aulas duas vezes por semana para aprimo-

rar o traço e desenvolver suas técnicas primárias.  



Seguia com as mãos nos bolsos do macacão je-

ans, manchado de tintas... passos largos e  olhar embri-

agado pelo azul perfeito daquela hora do dia, quando 

esbarrou na silhueta apodrecida daquela contraditória 

edificação. Boquiaberta, diante daquela aparição repen-

tina, permaneceu pequena-mínima-retraída diante da 

imensidão de um cenário-lugar — uma espécie de es-

pelho onde refletir suas rasuras.  

A jovem, de roupas manchadas de tintas, tocou 

o lugar por inteiro... primeiro com os olhos: portas-

janelas-e-paredes. Depois com os ouvidos... captando 

todo e qualquer ruído que o casarão produzia, como se 

tivesse vida-alma, sendo uma entidade viva. O tato por 

último... dedilhou todas as ranhuras do velho muro aci-

dentado-morto. E só não rompeu o lacre do portão —

 carcomido pela ferrugem — para caminhar pela trilha 

cinza, coberta de mato silvestre, porque não se sentiu à 

vontade para invadir o território alheio, mas a alma 

passou pelo portão e foi habitar o interior, sentir os es-

paços, tocar a mobília, subir os degraus e sentir o chei-

ro pesado de poesia dos anos.  

O último morador havia partido no meio da noi-

te — às pressas. Saiu levando consigo apenas as roupas 

do corpo — deixando para trás um belo quinhão de 

lendas que, durante muito tempo, foram repetidas de 

boca em boca naquela vizinhança. 

O Casarão — construído em 1898 — tinha sido 

morada de um conhecido Barão da Medicina — que 
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tratava malucos no hospício da cidade — e de sua se-

nhora, a bela Lady Julien-Louis-Sausse, uma poeta de 

versos imensos... e  vítima do terrível ciúmes do mari-

do. Julien, depois de escrever versos de amor, foi tran-

cada num dos quartos da casa. A única pessoa a ter  

acesso a ela — além do marido — era Madame Rivail, 

irmã do médico e tão cruel quanto ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A manhã seguia seu curso de pessoas-calçadas-

acenos-horas e Dário, que subia pela haste da manhã, 

encontrando uma cidade de cristal. Voltava da Boulan-

gerie com uma baguete em mãos... embalado pelo som 

do velho realejo, regido por um senhor aposentado. 

Um antigo morador do bairro — tão antigo quanto às 

suas memórias...  

Represou o passo, abandonando a aconchegante 

realidade matinal, engolindo um pedaço de pão que 

desfilava — em estalos — de um lado ao outro, na bo-

ca —, assim que avistou Pierre passar pela porta do ve-

lho casarão, descendo os degraus aos pares — em sal-

tos combinados — com uma caixa de papelão em mãos 

— a última —, colocando-a no porta-malas de seu ve-

lho Citroen.  

Dário pensou — instintivamente — em fazer a 

volta sobre os calcanhares. Atravessar a rua — em fu-

ga. Sua indecisão, no entanto, o colocou na mira do ar-

quiteto, que marchou ferozmente em sua direção — co-

lidiram-se. 

— Bonjuour! — disse ele de maneira seca, co-

mo se tivesse em mãos uma arma engatilhada e pronta 

para o disparo.  

Dario, acuado em seu canto de realidade, exibiu 

seu sorriso habitual-pequeno. Desejou estar em outra 

porção de mundo. Um passo para trás — uma valsa vi-

enense — um salão iluminado e os corpos em movi-

mentos ao centro. Mas estava diante de Pierre, conver-
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tido em gourmet instantâneo — por considerá-lo um 

homem sem aroma... escorregadio-rude-grosseiro, que 

admirava Haussmann e seu desenho moderno de Paris 

— apelidada de cidade luz.   

Dário amava Paris... e odiava o homem a remo-

delá-la. A sua Paris combinava com os versos de Bau-

delaire: 

 

 

“Paris muda! porém minha melancolia.  

Não! andaimes, palácios novos, avenidas.  

Blocos, para mim tudo vira alegoria,  

E mais que as pedras,  

pesam lembranças queridas.” 

 

 

Tanta modernidade o mandava de volta à sua ci-

dade de sua infância — da qual sentia imensa falta —, 

com suas ruas de paralelepípedo e casas de pedras. O 

menino Dário tinha crescido numa velha casa toda cin-

za no fim de uma rua estreita. Era uma casa igual às 

outras... em tamanho, formato, diferente apenas nas co-

res, que desbotavam ao sol.  

Pierre removeu duas chaves do pesado molho 

— que trazia no bolso — e entregou a Dário, num mo-

vimento pouco gentil... obrigando-o a voltar de sua via-
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gem-de-vida-e-morte apenas para recebê-las. 

— No seu lugar, eu a pediria em casamento, já 

que você é o único homem que ela aceita que permane-

ça na vida dela. — o tom rude-debochado-e-grosseiro 

fez Dario desprezá-lo um pouco mais.  

Guardou as chaves no bolso da calça e, sem di-

zer palavra, quebrou um pedaço de pão levando-o à bo-

ca, enquanto pensava no som das ostras sendo quebra-

das... um plop quebrado depois de um movimento de 

torção, que separa a parte superior da inferior. 
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Deborah — sem querer — interrompeu a con-

versa de Dario — ao telefone — com sua entrada man-

sa e seus passos silenciosos em direção à lavanderia. 

Ele emudeceu rapidamente... interrompendo o diálogo, 

como se tivesse prendido a respiração para conter um 

soluço. Observou os movimentos felinos e reparou que 

ela estava disposta a passar despercebida, sem atrapa-

lhar a conversa sincera que ecoava pelos cômodos do 

Casarão... de canto a canto, em risadas moderadas e fa-

las devidamente pausadas. Um escorrer de emoções, 

que desafogava os dias, as horas e deixava tudo susten-

tado por um expressivo contentar-se.   

— Bon jour ma cherie. Como estamos? 

— Trebian e v? — respondeu e perguntou num 

quase sem voz, enquanto acenava a sua chegada em 

movimentos de dedos no ar e deixava pelo caminho um 

rastro de sorriso malicioso... sem interromper o passo, 

onde iria pegar: vassoura, pano, rodo, balde e alguns 

produtos de limpeza.  

Ela sabia o que tinha se passado mais cedo e ti-

nha certeza de que Dário estava pronto e disposto a 

disparar seu arsenal de perguntas. Se pudesse escolher, 

ele continuaria a bordo daquele diálogo que ajudava a 

preservar seus antigos momentos de alegria.  

— Aonde vai com tudo isso, cherie? — quis sa-

ber Dario, do alto de seu espanto, tampando o fone 

com uma das mãos. Toda a arrumação do casarão era 

de sua responsabilidade. Tinha manhas e manias que 
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funcionavam perfeitamente... e não tolerava movimen-

tos outros, que poderiam resultar em caos.  

— Arrumar o quarto vago. Susan chega na sexta 

e não virá sozinha. Ela e sua nova menina vão ficar co-

nosco até o verão. — respondeu Deborah, de passagem 

a caminho de seus afazeres. 

Boquiaberto, Dario não conseguiu organizar-se 

a tempo de questionar aquela novidade. Assistiu — em 

transe — a fuga de Deborah... o que o obrigou a finali-

zar a ligação sem mais delongas — “cherie, eu ligo pa-

ra você mais tarde. Preciso entender algumas coisas 

por aqui. Bisous.”  
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O olhar de Dario esbarrou no de Deborah, tão 

cúmplice quanto o sorriso venenoso que escorria de 

seus lábios... reticentes.  

— Comece a falar... você sabe que tem confis-

sões a fazer. Quero saber tudo, ma cherie. E comece 

pelo pedido de casamento.  

Deborah sorriu aquelas lembranças tragicômi-

cas... ainda ecoavam em seu íntimo todas as frases mal 

planejadas e os movimentos novelescos.  

— Ele me levou para jantar no tradicional e em-

blemático La Tour D´Argent... com bandeja de pães, ta-

lheres de prata, toalha bordada em um desses conven-

tos de virgens cristãs, Canette de Vendée a La Figue no 

prato principal e Tartelette Chocolat Figue na sobre-

mesa, com direito à caixinha preta com uma aliança 

dentro.  

— Um lindo diamante, aposto. 

— Com seus não sei quantos quilates... 

— Estou surpreso com tamanha originalidade.  

Deborah gostava imenso da ironia natural, que 

Dário demonstrava em raros momentos.  

— Mas não foi apenas isso, mon cher! O pedido 

oficial veio devidamente acompanhado por violinos e 

um projeto de vida perfeito: uma casa projetada por  

ele, para ser somente minha, num bairro lindo, com 

gente linda, onde iríamos criar nossa linda família-

feliz. E ele, sutilmente, fez questão de enfatizar que eu 
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não precisaria mais trabalhar, tampouco me preocupar 

com outra coisa que não com os meus hobbys de arte e 

as coisas de mulher: cuidar da casa, do marido e dos 

futuros filhos do casal.  

— Mon Die, em que século vive esse pobre ho-

mem? 

— Já se contavam os séculos na pré-história? 

— E, obviamente, ele não se deu ao trabalho de 

lhe perguntar se queria ter filhos... 

— Mon cher... você se esqueceu de que este é o 

sonho de toda mulher? 

— É por isso que dão bonecas para vocês na in-

fância.  

— E ele quer um casal de filhos: um menino e 

uma menina. 

— Pain avec du beurre... 

Riram os dois. 

— ... e se depois de duas tentativas, ainda não 

tivermos uma menina, tentaremos de novo porque ela 

me fará companhia na velhice.  

— Eu vou agora mesmo percorrer toda a exten-

são desse Casarão para me assegurar que ele não dei-

xou absolutamente nada para trás. Pode servir de des-

culpas para voltar. E se encontrar algum pertence deste 

espécime, que eu espero e desejo que seja estéril, des-

pacho hoje mesmo com um bilhete: “vocês não serão 

felizes para sempre.” 
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— Conclusão? Eu preciso parar de me contentar 

com retalhos, mon cher. 

— Ou vai acabar sozinha. Pior... comigo! 

— Promete que seremos felizes para sempre? 

— Sem filhos e sem casa com portas azuis e 

cortinas brancas numa rua cinza. Apenas um casarão 

maldito, reformado, com uma história macabra em seus 

alicerces... 

— E nada de anel com pedras bobas... 

— Feito! Mas e o desejo que você embala aí 

dentro, ma cherie?  

— Acho que estou ficando velha demais para 

embalar sonhos de um romance.  

— E desde quando você se preocupa com essa 

bobagem de idade? 

— Quando eu preciso de uma desculpa para não 

insistir no desejo antigo de sentir tudo de novo. 

— A verdade é que você não abre mão disso...  

— É que não é possível que não exista outro es-

pécime capaz de dizer as palavras certas, de realizar os 

movimentos de encaixe, roubar o ar que eu respiro... o 

chão que eu piso. Me desabrigar... 

— Existe, ma cherie, e está por aí, a viver num 

corpo perfeito, a dar passos por ruas onde não andamos 

e a receber abraços e beijos que não são os nossos. 

Deborah abriu as cortinas em pares num movi-
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mento arisco-indócil e a janela... deixando entrar o ar 

— ainda — frio da primavera. Respirou fundo, tragan-

do as nuances de vida-e-desejo-e-vontade-e-morte...  

Lá fora os movimentos de rua e vida se mistura-

vam ao que era tarde, se aconchegando por cima das 

casas. As primeiras sombras começavam a se arrastar 

pelas calçadas em desenhos que eram possíveis imitar. 

Já havia enroscado seu traço naquelas paisagens de 

meia estação inúmeras vezes... percebeu, no entanto, 

que estava cansada daquele cenário. Recordou seus 

passos após dizer não em voz alta, abandonar o guar-

danapo branco de linho sobre a mesa, o lugar e sair ca-

minhando até a Egllise Saint-Ethienne-du-Mont, próxi-

mo ao restaurante, onde se sentou na escadaria para 

aguardar pelo badalar do sino às dez horas, enquanto 

pensava na frase de Claude Terrail, impressa nos cardá-

pios do Tour d´Argent —“II n’est rien de plus sérieux 

que le plaisir…” . 
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— E quanto ao outro assunto do dia?  

Dário era matreiro... não havia como fugir de 

suas perguntas, mas Deborah se divertia ao tentar. 

— Que assunto? 

— Fale! 

— Recebi uma missiva de Susan...   

— Em que porção de mundo ela se encontra no 

momento? 

— Nesse momento eu não sei, mas se prepare 

para o susto... 

— Não sou mais capaz de me assustar quando 

se trata de Susan Letrech. 

— Ela me escreveu de São Paulo! 

Dário tentou imaginar os contornos de cidade, 

que afirmavam ser a maior da América Latina. Berço 

de alguns modernistas como Anita e Tarsila — figuras 

comuns no universo de madame Bodeh e do poeta Má-

rio de Andrade, que vez ou outra se atreviam na voz de 

Deborah, apaixonada confessa pela narrativa urbana do 

homem que havia lhe apresentado a Baudelaire ainda 

na infância — “Abraço no meu leito as melhores pala-

vras, E os suspiros que dou são violinos alheios; Eu pi-

so a terra como quem descobre a furto Nas esquinas, 

nos táxis, nas camarinhas seus próprios beijos!' 

— Juro que ainda não entendi este luto.  

— Você sabe tão bem quanto eu que cada um li-
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da com a dor da perda à sua maneira. A Susan escolheu 

ser pássaro, migrar a cada estação e pousar em diferen-

tes ninhos, até que em algum momento ela consiga vol-

tar para casa.   

— E em cada lugar ela encontra uma menina, 

que será o próximo talento do mundo. Teve aquela be-

líssima jovem africana, Zene, que fazia artesanato.  

— A indiana que escrevia haicais... 

— A irlandesa que cantava... 

— E agora uma paulistana... 

— Será que finalmente ela encontrou uma Anais 

Nin para chamar de sua? 

— Mon dieu.  

Riram os dois daquela possibilidade...  

Mas o silêncio da limpeza do quarto logo voltou 

a reinar entre eles. Deborah tirava o pó da superfície 

dos móveis, enquanto Dário removia as roupas de ca-

ma e tentava endireitar um atrevido quadro na parede, 

que insistia em se desequilibrar, pendendo para a direi-

ta.  
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Manhã de abril. Primeiro dia do mês... os últi-

mos de uma estação há muito abandonada às próprias 

sombras. O verão apressado despejava sem dó os seus 

raios dourados-quebrados pelo caminho... alcançando 

os passos dos transeuntes a caminho de si mesmos. Do-

bravam esquinas, sem dar por elas. Atravessavam ruas 

com seus passos de estátuas — regidos pelas canções 

de jovens artistas a ocupar as calçadas do bairro nas 

primeiras horas da manhã... à espera de um trocado.   

Um animado grupo de cordas, acompanhados 

por uma agradável voz feminina, convidavam os tran-

seuntes trôpegos a brincar de roda com uma antiga e 

animada canção — “C'est la romance de Paris, Au 

coin des rues, elle fleurit, Ça met au coeur des amou-

reux, Un peu de rêve et de ciel bleu.” 

Poucos atendiam ao convite... a maioria apenas 

atirava uma moeda dentro do velho chapéu — deixado 

no chão para este fim. As crianças, no entanto — feito 

pássaros ainda capazes do flâneur —, exibiam largos 

sorrisos e dançavam... contrapondo-se ao ritmo acele-

rado e distraído da multidão. Acabavam arrastadas a 

contragosto pelos adultos, para quem as ruas não repre-

sentavam mais o intérieur mobiliado.   

Do outro lado da rua... um artista iniciante na 

arte das tintas — para quem a calçada é ao mesmo tem-

po mundo interior e exterior — tudo acompanha. Em 

sua porção miserável de mundo-cidade, ele espera por 

sua musa. A bela Dama, que vive no velho Casarão, e 
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seu passado-presente-e-qualquer-coisa-de-futuro. Ele 

espera por ela todas as manhãs e não se decepciona. 

Sua pontualidade se repete dia após dia — independe 

da estação do ano ou da condição do tempo. Ele acena 

timidamente com uma das mãos... e colhe sempre o 

mesmo gesto pequeno: um sorriso miúdo, que é tão 

precioso quanto as moedas que o músico recebe. O Jo-

vem entoa sua prece silenciosa... implora a deus que 

ela tenha pena e lhe ofereça uma esmola: um mísero 

segundo de seu olhar. Mas ela segue em frente, sem 

desviar de seu destino... e se afasta pouco a pouco até 

desaparecer de seus olhos.   

Mas antes de ir, o artista-arteiro rouba para si 

um pouco de sua beleza de Mulher que abriga no corpo 

a personagem singular que és.  Reconhecida e reveren-

ciada pelos críticos de seu tempo, que não se cansavam 

de rasgar elogios à sua Figura multicolorida — “seu 

trabalho é muito original e potente” — “é uma das 

poucas artistas que conseguiu juntar, de modo original 

e inteligente, a linguagem contemporânea às questões 

pertinentes que, em sua produção, alcançam uma di-

mensão muito densa, sem nenhum aspecto anedótico, 

proselitismo ou excesso de literatura”.   

Henry Melzer, um dos críticos mais importantes 

da França — sempre severo em suas análises — tinha 

se rendido ao talento de madame Bodeh... como ficou 

conhecida graças a um de seus artigos, publicado na 

Art Press. Era incansável quando se tratava das telas da 

menina de alma fauve.  
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Rasgava-se em elogios — “eu encho meus olhos 

de arte quando ‘leio’ suas telas”. Ele tinha conquistado 

o direito de ser o primeiro a debruçar os olhos nas telas 

ainda frescas. Era figura constante no velho Casarão — 

“o lugar é puro assombro e faz jus à história ali sepul-

tada. No porão onde dizem que o velho Barão trancou 

sua esposa para morrer para o mundo no começo do 

século... o que temos ali no tempo-presente são as co-

res de uma artista que sangra o seu vermelho mais 

denso. Ela não se deixa aprisionar. É tão livre quanto 

a nossa Paris. Ela executa conscientemente a matéria, 

a profundidade do espaço e o desenho de pormenor.” 

De seu canto de vida-mundo — o artista desco-

nhecido da turba — risca e rabisca incansavelmente os 

traços que aprende e re-aprende a cada manhã que raia 

em seus olhos... e pincela com suas cores preferidas. 

Abusa do azul-amarelo-verde... misturando-as como 

quem inventa uma nova cor, uma figura própria...   

Ele admira a serenidade de sua Dama, que dá 

aos pés o jeito dos passos. Ela é um rio a correr para o 

mar... é o desassossego de Eugênio... a consciência de 

Baudelaire... a incerteza de Plath. É uma figura imen-

sa... entristecida-solitária, que repete passos-paisagens-

caminhos da cidade, que rabisca seu prefácio para o 

mundo... a mulher que agasalha em seus olhos um fu-

racão.   
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Deborah atravessa suas ruas, devorando paisa-

gens, consumindo movimentos. Se destaca facilmente 

no meio da multidão. Distribui acenos ao jornaleiro — 

que avisa da chegada de suas revistas de Arte. Ao pa-

deiro, que grita com as mãos em concha na boca, a for-

nada dos croissants de ricota recém-saída do forno. 

Passa por um casal com os bolsos cheios de farelos que 

serão jogados aos pombos — pontuais em seus pou-

sos... deixa com eles qualquer coisa de sorriso e con-

torna a pracinha que dá para Le Cahier Rouge. Segue o 

passeio... ouve a algazarra das crianças — em fase de 

crescimento — a caminho da escola. Agradece o convi-

te de Zak, que conhece seu gosto por café forte prepa-

rado na velha prensa francesa para goles demorados 

sempre acompanhados por biscoitos portugueses, que 

ela traz consigo em um saquinho de papel.   

Deborah se alimenta de todas as coisas que dela 

se aproximam — toca... superfície lisa. Tudo é tato...  

E ao aproximar-se da parte da cidade que mais 

gosta... respira fundo e interrompe o passo, impondo ao 

corpo uma pausa necessária — aquele intervalo entre 

uma música e outra.   

Espia a velha estrutura da pont Neuf e, como se 

marchasse em procissão em direção ao sagrado templo, 

entoa num sem voz seu canto-oração... os mesmos ve-

lhos versos de o albatroz...  

 “Às vezes, por prazer, os homens da equipagem 

Pegam um albatroz, imensa ave dos mares, Que acom-
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panha, indolente parceiro de viagem, O navio a sin-

grar por glaucos patamares." 

Em estado de pausa-transe... espia o espelho  

azul com pinceladas esbranquiçadas refletindo certos 

traços... figuras estranhas — vagamente monstruosas. 

Um pouco de nostalgia-cansaço e seu olhar se põe a re-

virar as esquinas da memória. Cenários inteiros se fun-

dem em cartas escritas em horas vazias-quietas-mor-

nas... sem destinatário. Um diálogo com um navegante 

que escolheu um porto qualquer em sua porção de 

mundo, e de onde não lhe responde... por que o que po-

derias responder melhor do que aquilo que ela mesma 

lhe atribui como resposta?   

Deborah apoia o corpo no mesmo ponto da ve-

lha estrutura... de frente para as árvores da ponta da  

ilha — o jardim do Vert-Galant e ali — a espiar as  

águas do Rio Sena e suas embarcações — aguarda pelo 

som de um relógio-carrilhão que ecoará sonoro pelos 

cenários próximos, assim que acontecer as sete horas... 

avisando da realidade-vida em movimento — seu des-

pertar diário. É sempre assim que o mundo se precipita 

em seu íntimo, com suas figuras vivas e espaços agoni-

zantes.   

Deborah é uma grande caixa cênica... uma atriz 

a construir sua grande cena... um autor a escolher as 

melhores palavras... um músico em busca de notas per-

feitas. Tudo em seu olhar se confunde e mistura, for-

mando uma espécie de quadro onde seus traços se  
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amontoam desde o primeiro contato — o tato — das 

mãos, dos olhos, dos pés e da alma, que visita as geo-

grafias todas... devorando-as. Cenários inteiros sendo 

tragados... permanecendo dentro, em estado de dor-

mência, porque com ela absolutamente tudo é para de-

pois: as cores, as figuras, as formas, os espaços, os ele-

mentos e a cidade que lhe pedem o canto-quieto da pe-

le e um bloco de papel Canson.   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36   |    vermelho  



Passava um pouco das três quando a campainha 

ressoou pelos cômodos do velho casarão, alcançando 

Dário, que tinha colocado o último vaso de tulipas ver-

melhas na janela da sala. E foi só depois de apreciar o 

contraste das cores, que se dirigiu à porta, combinando 

seus passos aos dos ponteiros do relógio em seu pulso. 

Hábito antigo que não conseguia abandonar, por mais 

que o incomodasse repetir os gestos de seu velho — 

aquele homem rude a lhe apontar a porta da rua com 

sua voz grave... mandando-o embora de sua casa.  

Ainda lhe doía em seus passos aquela partida 

sem destino.  

Não tinha nada de seu.  

A mãe ainda correu às escondidas até o portão 

para lhe dar meia dúzia de notas.  

Dormiu ao relento durante dias, vagou pelas ru-

as até descobrir que havia pessoas que se regozijavam 

de misérias e pagavam para se sentir soberanas.  

Passados tantos anos, os passos ainda pareciam 

os mesmos e se encaixavam — estranhamente — nas 

mesmas pegadas... colocando-o diante da porta, que foi 

aberta como se o passado estivesse do outro lado. 

Quem lhe sorria no tempo presente era Susan 

Letrech... e seus dois beijos de estalos — no ar.  

Ela e Dário nunca demonstraram grande interes-

se um pelo outro... eram cordiais e nada mais — ape-

nas duas pessoas educadas. Em comum mesmo, apenas 
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a amizade com madame Bodeh.  

Logo atrás da ensaísta... veio a sua mais nova 

menina, com as mãos escondidas dentro das mangas da 

blusa e a alma afundada naquele corpo franzino — sem

-graça. Uma figura acanhada-ressabiada, com o olhar 

quase a se arrastar pelo chão.  

Se havia algum talento naquele corpo, era em 

não se permitir notar — pensou Dário, que não teve 

tempo de dizer palavras. Deborah emergiu pelo corre-

dor, livrando-se do avental de jardinagem, sobre um 

móvel qualquer, para o desespero de Dário, que detes-

tava ver coisas fora do seu devido lugar. O que custava 

ter pendurado atrás da porta antes de surgir saltitan-

te...? Era caminho — argumentava silenciosamente, in-

do imediatamente reestabelecer a ordem das coisas, an-

tes que seu íntimo implodisse.  

— Espero que tenha feito uma excelente via-

gem. — disse Deborah, abrindo os braços para receber 

a amiga em um grande abraço.  

— Estou exausta, mas feliz por estar aqui. Faz o 

quê? Cinco anos?  

— Sabe muito bem que não faço estas somas.   

Reconheceram-se através do tato... que se apro-

pria do que é superfície. As distâncias se diluíram, en-

tregues a pequenos nadas. O livro que se leu numa noi-

te de janeiro. Da saudade que se sentiu numa manhã de 

fevereiro. Da vontade de diálogo numa tarde de março. 

Da xícara que se levou à boca para sentir o gosto pela 
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metade. Do que se sente... pressente... uma vida inteira 

de silêncios que nenhuma resposta corresponde à per-

gunta feita. Então apenas se diz: “é muito bom te ver.” 

— Deixa eu te apresentar... esta é Anna  ou co-

mo eu prefiro... Anne! 

Um olhar de reconhecimento e estranhamento.  

Olhos negros, levemente riscados, baixos.  

Um traço feito a lápis.  

Lábios ressecados, prestes a romper a carne  

em pequenos rasgos difíceis de cicatrizar.  

Outro traço, mais pesado.  

Cabelos longos-negros-mal-cortados.  

Desenho abandonado... era um traço que não 

havia sido bem riscado.  

Uma figura a se esconder em roupas alheias,  

grandes demais para um corpo tão fino.  

Um sorriso miúdo de incompreensão,  

...e as boas vindas num sem voz.  

— O que prefere que venha primeiro? Um ba-

nho quente ou uma xícara de chá?  

— Eu vou querer o chá e todas as suas falas. 

Quero ouvir-te. Gosto de seu som estrangeiro natural. 

Mas ela vai preferir o banho. Hábitos brasileiros, che-

rie.  

— Pois ela terá que se adaptar...   
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— Já disse isso a ela durante o voo.   

— E ela fala? 

— Pouco... 

— Está mais para: nada. 

— Ainda não domina o francês, mas é ágil em 

aprender. Irá se sair muito melhor que eu.  

— E com certeza tem algum talento incomum. 

— ironizou. 

— Espere para ver... e provar.  
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 Depois de uma caminhada demorada e lenta — de 

passos combinados e contados aos pares — chegaram à 

livraria Librairie Paul Vulin,  com sua organização pe-

culiar, a favorita de Susan. O lugar cheirava a livro ve-

lho e café fresco — combinação que seduziu a ensaísta 

na primeira vez ali. Gostava de passear por entre as 

prateleiras de forma despretensiosa... sem compromis-

so com nomes ou títulos a serem identificados-reco-

nhecidos. Apenas vontade de percorrer prateleira, co-

mo se fossem ruas.  

Descobriu os poderosos versos de Grinsberg e a 

prosa potente de Barthes, por quem se apaixonou e 

passou a pesquisar vida-e-arte até se sentar à mesa com 

ele para diálogos de incontáveis horas, xícaras e cigar-

ros.   

Hoje queria apenas atravessar a cidade na com-

panhia de Deborah, provar de seus movimentos sempre 

certeiros e levá-la aos cenários que ainda sabia locali-

zar em seu mapa pessoal.  

Ela lhe devolvia Meg — renascida e revigorada.   

— Vamos nos sentar e tomar um café? Temos 

tempo?  

— Não estou com pressa.  

— Eu reparei que está com um novo trabalho.  

— Oui... estou a ilustrar um livro de contos de 

um autor que conheci num desses encontros que a cida-

de gosta de promover.  
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— Eu acho incrível a disposição destes autores 

contemporâneos. Ando tão exausta e sem motivação al-

guma... totalmente incapaz de reunir meia dúzia de pa-

lavras numa mesma frase, quiçá organizar um livro.  

— Reparei que está abatida... mas não quis co-

mentar.  

Susan pensou em recuar daquela fala, evitar a 

confissão, mudar de assunto, falar da cor do céu de Pa-

ris, da poesia de Baudelaire... ou sobre próxima exposi-

ção de madame Bodeh na cidade, marcada para o mês 

de junho, mas depois de um pesado suspiro — trans-

bordou. 

— Eu estou doente, Deborah. 

Fizeram silêncio até alcançarem uma mesa... de 

onde acenaram — ao mesmo tempo — ao garçom, que 

se aproximou com seu bloquinho de papel em mãos. 

Pediram café e biscoitos de cascais.  

Susan ainda não tinha certeza de que queria fa-

lar de seu problema e Deborah tinha seus próprios te-

mores. Ainda se lembrava de ouvir a voz falha de Meg 

a falar do resultado de seus exames — feito às pressas 

depois que algumas crises de esquecimento a importu-

naram.  

— Foi o que me trouxe a Paris — murmurou 

num sem voz e, recuperando o fôlego, anunciou sem 

dó —, estou com câncer.  

A presença do garçom permitiu que Deborah 
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respirasse e digerisse a notícia.  

— Dois nódulos no seio direito. Vão retirá-los, 

mas aviso que não quero que ninguém saiba, por favor 

— implorou do alto de sua comiseração —, nem mes-

mo o Dário ou Anne...  

— É a sua, ma cherie. É você quem decide... 

mas considera justa tal decisão? 

— Não pretendo contar nada a ela. E a trouxe 

comigo porque quero deixá-la com você até esta turbu-

lência passar. Eu vou dizer a ela que preciso ir urgente-

mente para Nova Iorque. Tem a questão da documenta-

ção que a impedirá de ir comigo e eu terei tempo sufi-

ciente para a cirurgia e recuperação.  

Era a segunda vez que lhe pediam segredo.  

A primeira vez havia sido Meg, que despejou 

seu medo diante das incertezas de uma doença que iria 

lhe converter em ruínas. Em pouco tempo seria incapaz 

de se reconhecer no fundo do espelho, num dos piores 

estágios da doença.  

Agora era a vez de Susan, que lhe acenava com 

um câncer, que se não era tão terrível quanto o Alzhei-

mer — era igual em horror.  

— Será que pode fazer isso por mim?  

— Eu não acho isso certo, Susan.  

— Ela precisa muito mais de você que de mim.  

— Como pode ter tanta certeza disso?  
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— Eu apenas sei. Mas vou entender a sua recu-

sa... posso colocá-la em um quarto de hotel. Mas prefi-

ro que fique com você. Eu a inscrevi num curso de fo-

tografias e dei a ela uma excelente câmera de presente. 

A melhor que meu dinheiro pôde comprar, e uma histó-

ria de vida com a qual conseguirá lidar.  

— Ela não é um personagem seu.  

— De certa forma é exatamente o que ela é. 

Mas lhe falta personalidade... e nisso não conheço nin-

guém melhor que você. Eu não sei como tirá-la de den-

tro, como recuperar a menina apaixonada que foi um 

dia.  

— Já lhe ocorreu que isso talvez isso não seja 

possível?  

— Eu vi as fotos que ela fez... são realmente im-

pressionantes. Ela tem um olhar que parece alinhar o 

mundo inteiro num objeto único. Ela tem talento, De-

borah.  

— Eu já ouvi você dizer isso antes... 

— Eu estava errada, reconheço...  

— E o que te garante não estar errada dessa 

vez?  

— Eu a vi em ação... ela é intensa, consegue se 

mover pelos lugares como um animal selvagem a caçar 

sua refeição. Ela sutilmente encontra um personagem e 

exclui todos os demais, como você. Eu senti uma sen-

sação fantasmagórica diante do instante da captura. Ela 
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é calma-segura-firme... completamente diferente do 

que é sem a câmera em mãos. Provei da mesma emo-

ção que Hermann Weyl descreve em seu livro. Quando 

o li não entendi, mas quando a vi empunhar a câmera e 

apontá-la, como se fosse um rifle de caça para o casal 

em lua de mel nas ruas de Berlim, tudo se explicou, 

dissolveu. Foi uma releitura. Um dia ainda vou escre-

ver sobre esse universo. Se não estivesse tão exausta, já 

teria começado a rascunhar premissas.  

— Estiveram em Berlim?  

— E em alguns outros lugares também. Queria 

ver como se comportava em outras geografias. Achei 

que faria efeito retirá-la de sua zona de conforto. Mas 

nada mudou. Ela continua soterrada em si.  

— Quer ser para ela o que Meg foi para você... 

— Você fez parecer horrível... 

— Não é apenas horrível, cherie... é pior que is-

so: é terrível. Não vai mantê-la viva dessa maneira. 

— Eu conheci a sua cidade de origem, baby — 

ferida de morte, escolheu mudar de assunto —, aquele 

lugar é visceral. A noite é pulsante e sufocante ao mes-

mo tempo. Não sei como consegue viver longe de lá, 

afundada nessa Paris nunca moderna, sempre falsa-

mente liberta. Pensei em montar um Parsifal, no Muni-

cipal... mas fui levada para o Rio, por amigos. Aquela 

cidade não é para mim. Não tem a mesma energia que 

São Paulo. É tudo tão colorido e bonito e maravilhoso. 

Não sei que graça o Jobim via naquele recorte de cida-
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de. Tem paisagem demais onde se apoiar. É sufocante.  

— E o que você escreveu nesse tempo?  

— Alguns contos imprestáveis sobre consciên-

cia urbana. Um punhado de ensaios sobre o nada. Eu 

estou cansada da minha escrita. Do que me pedem para 

escrever. Virei um bichinho adestrado. Minha inocên-

cia me faz chorar. Quero acabar com isso. Quero minha 

inocência violentada.  

— Você precisa se despedir da Meg... deixá-la 

ir. 

— Não pode me pedir isso. Você melhor que 

ninguém sabe que o tempo não foi nada justo no nosso 

caso.    

As mãos se encontraram por cima da mesa num 

nó que poderia facilmente ser desatado a qualquer mo-

mento, mas a vontade de Susan era permanecer ali para 

o resto de sua vida, se agarrar a alguma coisa, a al-

guém. Era o que vinha tentando fazer, sem sucesso. 

Sentia sempre as mãos, a pele, a mente e a alma vazias. 

Vivia dias de desamparo emocional... a doença não era 

seu maior tormento. A sua solidão a incomodava e a 

deixava à deriva, no meio do caminho. Aquele era o 

primeiro momento em que encontrava algo capaz de 

preenchê-la... segura-la em vida, sem que tudo desa-

basse ao redor.  Chorou copiosamente, como no Lape-

rouse... a falta que sentia de Meg. Foram apenas Sete 

anos e ainda assim... uma vida inteira.  

— Às vezes eu penso que teria sido diferente se 
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eu não tivesse demorado tanto para me aceitar como 

sou. Dizer em voz alta doeu tanto. Escrever foi ainda 

pior. Mas quando me rendi e fui ao encontro de Meg... 

foi tudo tão maravilhoso. Me senti tão bem que me es-

queci completamente das minhas confusões. Ela era 

tão linda. Tão difícil de lidar. Tão sarcástica. Intensa. 

Cheia de si. Cheia dessa cidade. Profana. Maldita. 

Imunda. Tantas. Eu me senti tão pequena quando che-

guei aqui trazida por ela. Meg conhecia tanta gente. 

Meu universo era tão mínimo-encolhido-restrito. Ela 

dominava meia dúzia de idiomas e eu só conseguia en-

tender metade das falas. Ela tinha a atenção de uma sa-

la cheia. Uma multidão a seguia para onde quer que 

fosse. Eu tive medo de não ser suficiente para ela. De 

não estar à altura. De dizer alguma bobagem e todos 

começarem a rir de minhas tolices. E ela sentisse ver-

gonha da minha presença e desejasse que eu nuca ti-

vesse vindo.  

— Ela sempre te admirou, ma petit... falava de 

você com um misto de amor e ódio. Tinha raiva de su-

as fraquezas, mas as respeitava. E dizia que a sua com-

panhia era como um bom vinho.  

— Às vezes eu queria saber que Susan era essa 

que ela enxergava em mim.  

— Se a sua menina é tão boa quanto diz, peça a 

ela para fazer um retrato seu. Talvez consiga o efeito 

necessário.  
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Dentro de uma pequena distância... Anne — en-

colhida e disposta a não ser percebida — apreciava o 

que lhe parecia ser: uma fotografia perfeita.  

Bastaria acionar o mecanismo de sua câmera e 

ouvir aquele ruído gostoso do clique. Posicionou os 

pés, as mãos... o corpo todo e reproduziu o movimento 

com mãos vazias — o olhar cheio a piscar a cena, a es-

talar o clique com a língua, os dentes e os lábios, como 

se ela mesma fosse o poderoso objeto de captura.  

Deborah estava sentada no canto do sofá... o lu-

gar onde a luz da manhã chegava inteira e escorria por 

seus contornos esfumaçados.  

Estava ocupada — distraída — com sua realida-

de particular de tracejar preciso. Orientava o carvão pe-

las ranhuras do papel, como se fosse pés a percorrer ru-

as da cidade de Baudelaire.  

— Então você é uma artista de verdade? Dessas 

que têm espaço em todo tipo de parede? — se manifes-

tou no automático, sem qualquer coisa de consciência, 

em português...  

— É o que dizem? — disse emergindo do fundo 

de si, afastando-se do desenho no qual estava a traba-

lhar, deixando-o ao lado para mais tarde — , e que tipo 

de artista você é? 

— Eu não sou uma artista.  

— Não foi o que Susan me disse. 

— Eu não sou responsável pelo que ela enxerga. 
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Deborah não conseguiu discordar. 

— ... mas eu vi o seu trabalho. 

— Não é um trabalho — corrigiu avidamente — 

é apenas o meu olhar. 

— ... que é justamente onde tudo começa e ter-

mina.  

— Mas isso não é arte! 

— E o que é, então? 

Anne tentou argumentar, mas as palavras não se 

orientaram em voz, não deixaram seu invólucro contra-

riado.  

— Fernando Pessoa disse: “primeiro entranha-

se, depois estranha-se”. A arte é isso: um olhar íntimo, 

intenso, demorado... que pode levar uma vida inteira 

para acontecer ou uma fração segundos. Pode ser para 

sempre ou nunca mais. Você só precisa estar atenta pa-

ra reconhecer o exato instante em que acontece e, cla-

ro, dar o devido valor. 

— Mas eu não tenho valor algum... 

— Se liberte dos preceitos, Anne... não se preo-

cupe em se definir. Deixe acontecer. Faça o que quiser 

fazer. Aponte a câmera e a trate como se fosse uma ex-

tensão do seu corpo. Nem tudo que a gente vê e faz é 

arte. Às vezes é apenas movimento nosso junto ao uni-

verso que age e reage. Um exercício futuro... 

Anne respirou fundo, como se pudesse — devi-

da à pequena distância entre elas — tragar um pouco 
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da intensidade de Deborah e enxergar o mundo pelos 

olhos dela. Se pudesse, mergulharia naquele corpo para 

saber o mundo que ela habitava.   

— Eu soube do sucesso que fez ao expor seis 

fotografias suas em uma Galeria, em Berlim, e do inte-

resse demonstrado por duas revistas pelo seu trabalho.  

— Eu não sou uma artista, madame Bodeh. Tal-

vez eu tivesse sido. Acho até que era o que eu preten-

dia em minha juventude — disse, em estado de quase 

desaparecimento, a triscar as unhas umas nas outras, a 

trovejar no breu —, mas eu já tenho trinta anos, não dá 

mais para pensar o futuro. Isso quem faz são os jovens. 

O meu tempo passou... quem sabe numa outra vida, se 

isso existir. 

Deborah sorriu ao virar cada uma das páginas 

de suas muitas vidas e se distraiu com algumas lem-

branças agradáveis que trazia em si.  

Se afastou do tempo presente, deixando para os 

olhos de Anne um belíssimo retrato, que a fez lamentar 

novamente a ausência da câmera.  

Outro instante perdido — suspirou, lamentando 

não poder emoldurar aquela cena particular que mere-

cia registro. Era como uma tela de Matisse, repleta de 

cor-vida-e-tantos-outros-elementos. Aborrecida, des-

culpou-se num sem voz, desejando secretamente um 

excelente dia de trabalho-arte e galgou os degraus, vi-

giando os passos em subida, sentindo o “gosto” do cor-

rimão nos vãos...  
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Deborah voltou de sua viagem temporal quando 

Anne ia longe, levando consigo suas tristezas devida-

mente perfiladas naquele corpo desajustado. Ela visi-

velmente não sabia o que fazer com as mãos, os bra-

ços, os pés, as pernas. Não tinha sossego. Seu espírito 

parecia aguardar ansiosamente pelo instante do voo... 

deixar o corpo no qual estava enclausurada seria uma 

boa coisa a se fazer.  
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Com a alma nas mãos e o cuore a pulsar desa-

certos, Deborah foi até o quarto ocupado por Susan e 

sua menina. Ficou em pé — imóvel — na soleira da 

porta, com os braços cruzados à frente do corpo, incli-

nado levemente para a direita a apreciar a cena — uma 

tela particular de Hopper — até ser percebida por Su-

san, que estapeava os travesseiros para ajeitar as penas 

de ganso. 

— Eu conheço muito bem esta expressão. Diga 

a que veio, baby... 

— Qual é a história dela? — perguntou sem ce-

rimônia, adentrando o quarto e se unindo à Susan na-

quele movimento de travesseiros. 

Susan hesitou... considerava impressionante co-

mo, em longas falas, sempre dizia coisas tão particula-

res a Deborah.  

Coisas tão suas, de tudo à sua volta.  

Pequenas misérias diárias.  

Pequenos nadas.  

Grandes estrofes de si.  

Espaços desconfigurados. 

Não guardava nada em si. 

— É uma história igual a sua, a minha. — disse, 

intercalando a voz e o sorriso e o que se sente do que 

se pressente e de tudo que dói.  

As mãos, em movimentos iguais, chacoalharam 
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o lençol, fazendo-o voar pelos ares e cair sobre o col-

chão. 

— Você já pensou em como seria a sua vida se a 

sua mãe não tivesse lhe dado a sua carta de alforria?  

Porque foi o que ela fez. Te deixou livre para decidir o 

que fazer de sua vida. 

— Eu não faço isso, Susan. Não penso em como 

seriam as coisas se tudo fosse diferente. Essa é a minha 

vida. É o que sou e é com isso que eu lido todos os di-

as.  

— Mas você não pode negar que teve sorte. A 

mãe de Anne determinou o futuro dela assim que des-

cobriu que ela gostava da menina que morava na casa 

ao lado. Arrumou um viúvo, que precisava de uma es-

posa para cuidar da casa e lhe dar filhos. E a outra me-

nina foi enviada para a casa de um parente, em outra 

cidade. Nunca mais se viram... e eu até fiquei em dúvi-

da se dizia ou não para ela ir procurá-la, porque nós sa-

bemos como terminam essas histórias: casamentos ar-

ranjados, internações ou suicídios... até quando vai ser 

assim? 

Sentaram-se cada uma de um lado da cama, a 

vigiar a parede à frente com suas ranhuras... e suspira-

ram a realidade individual que lhe precediam.  

Susan era arisca, figura rebelde que se ressentia 

de si mesma por ainda sentir pena da mãe que pulava 

de corpo em corpo e de copo em copo. Não queria jul-

gá-la, mas a culpava por seus descaminhos em vida. Ti-
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nha medo de repeti-la, mas tinha consciência que mui-

tas vezes era justamente o que fazia.  

Tinha passado a maior parte dos dias de sua ju-

ventude entediada... a dar passos em círculos. A facul-

dade tinha sido seu primeiro voo, mas não havia sido 

fácil deixar o quarto, a casa, a mãe, seus livros, a cama 

quente. Era para ter sido um movimento simples de li-

bertação. Uma pequena mala com alguns livros e duas 

peças de roupas, mas levou quinze dias para acontecer. 

Chegou a considerar trabalhar numa das lojas da cida-

de e aturar um velho safado a lhe dizer bobagens e 

apalpar as coxas.  

Partiu numa segunda-feira pela manhã, sem ace-

nos. Foi sozinha até a rodoviária da cidade e viu os pri-

meiros metros da estrada... A cidade foi ficando para 

trás.  

Deborah era figura calma, lúcida... a única res-

ponsável por seu destino. As escolhas e decisões feitas 

ao longo de seus dias eram motivo de grande satisfa-

ção. Era como um galho que envergava até quase que-

brar. Não cedia às opiniões. Não se deixava moldar por 

impressões. Era consciente de sua força. O que tinha 

ficado pelo caminho não a incomodava. Empinava o 

nariz e sorria suas certezas — “faria tudo de novo mil 

vezes se necessário.” 

— Ela teve uma filha. — anunciou Susan, com 

a voz rarefeita lembrando sua condição — , uma meni-

na que ficou com o pai. Queria que a tivesse ouvido. 
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Doeu tanto aqui dentro cada uma das palavras duras 

que ela usou para falar da gravidez, do parto, da crian-

ça colocada em seus braços.  

Susan precisou interromper a fala para tentar 

cessar a dor que se agigantava em seu íntimo. Chorou 

sua tristeza, suas lembranças... o ventre vazio e a sau-

dade que não sentia de seu menino. 

— Esta é a nossa função: gerar os herdeiros dos 

maridos e... que sejam homens, porque mulher só dá 

despesa. 

— Tome muito cuidado, cherie. Está a escorre-

gar gradativamente para o caminho do amargor. 

— E que outro caminho eu posso trilhar? Eu 

não posso evitar pensar em cada mulher que não tem 

outro destino, que não seja ser a esposa de alguém.  

— Não é a nossa realidade... 

— Mas somos apenas duas numa multidão de 

dezenas, centenas... milhares de mulheres.  

— E não podemos fazer absolutamente nada por 

todas elas. Mas podemos fazer por nós e esperar que de 

alguma maneira seja o bastante.  

— Eu não me conformo com isso. Nós vivemos 

em um mundo de homens, feito para os homens.  

— E ainda assim estamos a conseguir as nossas 

conquistas. Há vozes que se erguem. Palavras que se 

escrevem. Nós tivemos exemplos e nos orientamos por 

eles. Resta-nos fazer o mesmo, Susan.  
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— Mas é tão pouco... 

— Também não é fácil para eles, poia se espera 

que os meninos se tornem homens e formem famílias 

honradas, que eles terão que sustentar. Suas esposas 

devem ser senhoras admiráveis. E ninguém pergunta a 

eles se é isso que querem para si. Apenas se estabelece 

o desenho de vida no exato instante em que nascem. E 

pobre de quem não se encaixa nestes moldes... como 

eu, você, Dário, Anne... e tantos outros. 
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Anne estava visivelmente incomodada com sua 

condição de visita naquele Casarão. O curso preenchia 

apenas as suas tardes, deixando livres as manhãs e tam-

bém as noites, ocupadas com leituras, escritos e olhares 

enviesados pela janela e seus cenários retilíneos... tinha 

esperança de esbarrar — a qualquer momento — nos 

passos de Susan, que estava ausente havia três sema-

nas. Pouco sabia da urgência que a tinha feito cruzar o 

oceano repentinamente.  

Manter-se ocupada era a sua maneira de passar 

despercebida... e tinha muito o que aprender. Tinha 

acusado estranheza ao perceber que as estações do ano 

não importavam. Mas estava encantada com os con-

trastes incisivos entre dia e noite. A cidade subjugava a 

noite com suas luzes artificiais, daí o nome cidade luz.  

Já tinha consumido dezenas de rolos de filme 

em sua incessante busca pelo melhor horário para foto-

grafar. O que ainda lhe incomodava, era o tempo que 

demorava para relevar os acertos e enganos. Mais erra-

va do que acertava — lamentava em estado de fúria — 

e ainda assim não sentia diminuir a vontade de disparar 

seus cliques pelas ruas em busca das poucas certezas 

penduradas no fino fio da realidade. Fotografava tran-

seuntes despreocupados com o seu olhar guloso. Tinha 

paixão por pessoas e seus movimentos não calculados.  

Tinha percebido nos últimos dias que a luz da 

manhã era muito intensa, mas a do cair da tarde era 

perfeita... combinava perfeitamente luz e sombra, unin-
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do os prédios-monumentos-e-seus-humanos-em-

cinza... pelas ruas num mesmo tom de melancolia.  

Sabia que pretendia algo, mas se incomodava 

por não conseguir dar vazão às suas vontades. Não se 

acostumava com aquele aroma a lhe levar embora... de 

volta para casa — era sempre a mesma apetência, o 

mesmo espanto e aflição que a faziam deixar o quarto, 

descer os degraus — receosa — e ir até a cozinha colo-

car a água para ferver, enquanto percorria o jardim do 

velho Casarão em busca do que transformar em chá. 

Naquela manhã tinha se apropriado das folhas novas da 

laranjeira e de algumas pétalas de narciso. Pouco de-

pois estava sentada à mesa com a xícara fumegante en-

tre as mãos a espiar a realidade calma e tranquila do lu-

gar.   

Tinha aprendido os contornos de Paris e conse-

guia se orientar — ainda que com alguma precariedade 

— no idioma local. Se divertia com os tropeços, algu-

mas pronúncias erráticas e não tinha o menor pudor em 

pedir ajuda. O único incomodo que sentia era com os 

olhares ensimesmados de Dário — quando não conse-

guia evitá-lo —, que não entendia seu estilo de vesti-

mentas.  

Ele tinha lhe presentado com algumas peças de 

roupas... um casaquinho marrom de malha, na esperan-

ça de que ela parasse de usar a mesma malha todos os 

dias. Uma calça de corte reto e botas de couro verme-

lho.  

58  |    vermelho  



Tudo nela o incomodava: as saias longas, os ca-

belos lisos e compridos... 

— Alguma vez cortou esses seus cabelos, ma 

petit?  

Gostava dos fios curtos, mas o marido os prefe-

ria compridos e, como a mãe tinha lhe dito que era pa-

pel de uma boa esposa agradar o marido — nunca mais 

os cortou. Tinha pensado em rasgar cada um dos fios 

com uma faca, assim que conseguisse um pouso em 

São Paulo — não teve tempo... encontrou Susan antes 

e ela lhe ensinou de maneira tão carinhosa como lavá-

los para deixá-los luminosos e sedosos... 

Gostava da maneira como as mãos da ensaísta 

deslizavam e se enroscavam em seus fios. Concordou 

em mantê-los, ainda que não fosse um pedido. 
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Ocupava seu lugar favorito do cômodo — a ja-

nela — quando Deborah, depois de bater suavemente 

na porta... entrou. Trazia notícias de Susan, com quem 

havia passado a noite. A cirurgia tinha corrido bem e 

agora era enfrentar a recuperação e todo o tratamento 

recomendado pelo médico... mas nada disso foi dito a 

Anne, que ouviu uma mentira qualquer e agradeceu.  

— Que tanto faz nesse quarto? 

— Observo movimentos. Tem um rapaz que 

passa horas na calçada. Acho que ele é um artista... ao 

menos é o que parece ser daqui. 

Deborah se juntou à Anne na janela e reconhe-

ceu o rapaz de suas manhãs, quando deixava o casarão 

e ia percorrer seu mapa-labiríntico. Gostava de acenar 

a ele de passagem, mas nunca tinha interrompido seu 

caminhar para saber o que fazia ali.  

— Posso lhe incomodar com uma pergunta? 

— Incomode-me... 

— O que acontece em você que te faz criar te-

las, misturar cores e viabilizar uma exposição? 

Deborah sabia o que havia por trás daquela per-

gunta.  

— Vontade de ouvir a própria voz, esse som que 

vem lá de dentro, impulsionado pelo ar que a gente res-

pira, levando vida até os pulmões e de lá para todos os 

cantos do corpo. Vontade de percorrer todos esses ca-

minhos de veias, músculos e nervos e de me desorien-
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tar até ser eco aqui fora.  

Anne quis sentir os pés descalços depois de an-

dar um dia inteiro — uma vida inteira — com sapatos 

apertados. Suspirou. Queria explicar o que sentia, mas 

não tinha palavras. Seu idioma ainda era fraco. O bas-

tante para se virar, mas não para se manifestar.  

— Venha comigo... vou levá-la a um lugar. Tem 

alguém que irá gostar de conhecer-te... 

— Agora? 

— Já! 

Deborah estendeu a mão e aguardou pelo pouso. 

Anne aceitou o convite, unindo-se naquele toque aque-

cido. Não teve tempo para calcular o movimento, 

quando deu por si, descia as escadas saltando os de-

graus, passava pela porta e entrava em um táxi que as 

deixou na frente do que parecia ser uma casa antiga, às 

escuras.  

Não havia sinal de vida. As janelas estavam fe-

chadas com madeiras pregadas. Atravessaram uma por-

ta... que estava destrancada e foram tragadas por um ar 

pesado. Foi preciso afastar uma pesada cortina de feltro 

vermelho para seguir por aquele cenário fechado... uma 

espécie de armário velho com portas alquebradas.  

O lugar transpirava um forte cheiro de coisa 

guardada. Não havia muita luz e mesmo assim era pos-

sível reparar nos retratos colados pelas paredes. Havia 

centenas deles.  
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— Vou lhe apresentar a um encantador do tem-

po.  Um feiticeiro, se preferir. — disse Deborah, em 

português precário, arranhado pouco depois de uma 

piscadela. 

Atravessaram o estreito corredor até o fim... on-

de ficava o local secreto que o velho artista chamava 

de “cativeiro de almas”. Dois holofotes pretos nas pa-

redes laterais iluminavam o centro de uma sala esfuma-

çada — uma espécie de picadeiro solitário, sendo sua 

única companhia diária um velho banquinho de madei-

ra, colocado propositalmente no meio para as vítimas 

se sentarem. Pouco à frente, uma velha câmera tão an-

tiga quanto o homem a manuseá-la. 

Monsieur Lacers tinha fotografado todas as pes-

soas da França no passado... capturando dezenas de 

olhares avulsos pelos labirintos de Paris, mas a visão já 

não lhe oferecia paisagens como antes, nem mesmo 

com pesadas lentes frente dos olhos.  

Era um homem calmo que costumava levar qua-

se uma hora para fazer um bom retrato. Não tinha pres-

sa para alcançar o momento certo. Era preciso espe-

rar... este era o segredo de suas fotografias. Um bom 

vinho leva tempo para maturar... um bom retrato tam-

bém.  

Era um perfeccionista... não queria capturar ape-

nas a pele — pretendia aprisionar a alma do humano a 

se oferecer a ele, muitas vezes sem saber. Tinha foto-

grafado a alegria, a tristeza, a dor, a vitória e também a 
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derrota. Era conhecido por enxergar o que ninguém 

mais via.  

Em seus tempos áureos, transitava pelas ruas de 

Paris na companhia de sua inseparável amiga,  uma 

Leica, modelo de 1925 — com a qual fugiu no bolso e 

passou por guardas alemães, a quem enganou com seu 

francês treinado à exaustão, mais duas pulseiras de ou-

ro.  

Tinha nome e sobrenome francês Arthurd La-

cers — mas era judeu, apenas mais um a sobreviver 

aos horrores da segunda guerra mundial. E, de tanto 

fingir ser francês, havia se convertido à nacionalidade 

como se fosse uma religião. Paris era berço, seu lar... o 

alimento que saciava a sua fome. 

Vivia recluso naquele “circo” havia alguns 

anos... dizia estar cansado da luz que ofuscava seu 

olhar.  
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— Bela, mas um tanto triste. Ela é como essa 

casa, ma cherie... está fechada há muito tempo. — foi o 

que disse Lacers, assim que pousou o olhar, que recu-

sava as lentes para enxergar os contornos em Anne. 

Deborah sorria enquanto o olhar se aconchegava 

nas rugas de um rosto envelhecido pelo tempo, mas 

não pela vida. Ele era um homem satisfeito-feliz com 

suas conquistas, e que gostava de vestir suas roupas ve-

lhas e caminhar pelos arredores na primeira hora da 

manhã. Levava migalhas de pão nos bolsos para atirar 

aos pássaros e voltava para casa com um litro de leite 

para dar ao gato que, de uma velha almofada, rasgada o 

seu ninho.  

Era bem mais novo e vivia o auge de sua profis-

são quando encontrou Deborah — menina estrangeira 

— sentada num velho banco da Place Dauphine. A be-

leza tropical de sua figura solar atraiu sua atenção. Es-

piou durante horas os seus parcos movimentos huma-

nos. Ela estava desatenta do mundo... enclausurada nu-

ma realidade de traços esfumaçados.   

Identificou — ao se aproximar — o livro de ar-

tes deixado ao lado do corpo, o bloco de papel Canson, 

o carvão... e soube — imediatamente — se tratar de 

uma Artista.  

Decidiu que seria o primeiro a fotografa-la... e o 

faria antes do sucesso se aconchegar em sua anatomia e 

lhe roubar o sossego.  

Sentou-se ao lado dela, observando de soslaio as 
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manchas deitadas por ela no papel... um leve sombrea-

do que dizia as ruínas de uma Maison ancienne. A arte 

imatura da jovem não apresentava as cores de Matisse, 

a impessoalidade de Cezanne, tampouco a euforia sen-

sual de Delacroix. Mas havia uma firmeza rude, uma 

espécie de descaso... apenas traço-mancha — um en-

saio imaturo em busca de ritmo.  
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— Quantas vidas já viveu, ma petit? 

Anne se assustou ao perceber que a pergunta lhe 

tinha como Norte.  

— Eu? 

— Certament... 

Era uma boa pergunta... e ela tinha uma resposta 

pronta, mas não quis entregá-la.  

— Ela é misteriosa, Monsieur Lacers... só não 

consegui saber ainda se é por medo ou por falta de co-

ragem.  

— Essa é minha terceira vida e vou dar o meu 

melhor por ela. — respondeu incomodada com a fala 

de Deborah.  

— Ainda sei reconhecer un coeur blessé, ma pe-

tit fille. Venha comigo — disse, conduzindo-a até o 

banquinho —, me permita fazer o seu retrato. Vamos 

acertar os ponteiros da sua realidade e fazê-los pulsar a 

partir de seu couer.  

Num primeiro momento, Anne foi o que lhe en-

sinaram a ser: uma menina comportada... com as per-

nas fechadas, o tecido da saia a escorrer pelos joelhos e 

escorregar pelas canelas. As mãos cruzadas bem posta-

das sobre as coxas. O corpo reto e o olhar pausado a vi-

giar um risco qualquer na parede.  

Mas não demorou para a inquietação lhe arran-

car daquela condição, já que nada acontecia. Acomo-

dou um dos pés na travessa do banco... e recordou as 
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muitas vezes em que sua atenção foi chamada pela fal-

ta de modos.  

Entrelaçou os dedos das mãos, respirou fundo e 

relaxou. Gostava imenso de sua rebeldia... que lhe im-

primia qualquer coisa de vida. Se sentia à vontade... li-

vre dos tormentos que adestravam seus modos e pensa-

mentos. Encarou a velha câmera de Larcers, como se 

enfrentasse pela primeira vez o olhar severo de sua 

mãe a lhe impor suas vontades e... então sorriu, deixan-

do emergir a mulher que estava disposta a ser... 

  

Anne ocupava o canto do sofá que pertencia à 

Deborah, que a encontrou ali sem muito procurar. Tra-

zia um embrulho escondido atrás do corpo, feito uma 

criança que acaba de fazer Arte.  

— Tenho um presente a lhe dar e um convite a 

fazer. O que quer primeiro? 

Anne sorriu... se pudesse escolher, preferiria a 

opção que tinha guardada em si, mas não fazia parte do 

jogo proposto por Deborah, parada à sua frente, em es-

tado de espera.  

— Escolho o convite, por sentir que se trata de 

algo fora de meu alcance, no momento.  

— Bela escolha, petit Anne. Vamos a um jantar 

na casa de um amigo nos encontrar com alguns artistas 

e travar um diálogo extenso sobre a contemporaneida-

de. Gostaria de vir conosco? 
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— Oui. 

A rápida resposta fez Deborah sorrir e ir se sen-

tar na outra ponta do sofá. 

— Parfait... e agora o presente. — disse, entre-

gando o embrulho feito com papel pardo e amarrado 

com barbante branco.  

— O que é? — quis saber assim que o tomou 

em mãos. 

— Só saberá depois que abrir...  

Havia qualquer coisa de estranheza no fundo de 

si. Um contentar descontente. Um incomodo por não 

saber como se comportar. Fazia muito tempo que não 

ganhava presentes — palavra considerada indigesta por 

remetê-la à sua mãe ao explicar que o bebê que espera-

va era o maior de todos os presentes — não era.  

Sentiu comichões. Uma inquietação no fundo de 

si... queria rasgar o embrulho, mas se conteve. Acomo-

dou o pacote calmamente sobre a mesinha de centro e 

desfez o laço, puxando uma das pontas até liberar o pa-

pel e desfazer as dobras... que revelaram o objeto. 

Deborah apreciava cada movimento, colhia cada rea-

ção, como um colecionador.   

— Encomendei com um amigo que manuseia 

couro. Um artista do trançado. Tem peças lindas e úni-

cas. Quando disse o que pretendia, ele começou a sepa-

rar o material e... voila. 

Anne estava encantada com a textura da capa do 
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caderno, que tinha um pequeno galho cravado na lom-

bada. Dois furos serviam de guia para as tiras de cou-

ros entrelaçados, que amarravam cada uma das pági-

nas.  

— Que lindo trabalho.  

— É um álbum para ser preenchido com retra-

tos, porque é isso que és... uma retratista.  

Anne repetiu para si aquela definição tão sim-

ples e complexa, pequena e imensa. Lembrou-se da ci-

tação dita em aula, de Pollock — “estou interessando 

em exprimir, e não em ilustrar as minhas emoções...” -- 

, e sorriu. 

— Mas antes, precisa encontrar o seu estilo. Só 

não se permita, em momento algum, repetir os que vie-

ram antes de você. Encontre o seu time, calibre o seu 

olhar e escolha desafiar o tempo à sua maneira. Faça 

esse hostil cavalheiro se curvar a você.  

— É o que faz? 

— Não! Eu o convido a dançar e ele nunca me 

recusou uma dança...  

Anne gostava de apreciar Deborah em seus diá-

logos ferozes. Ela misturava elementos de uma manei-

ra tão suave. Dizia tudo e nada. Seu olhar varria super-

fícies inteiras. Se pudesse, em momentos iguais àquele, 

apontaria a câmera em sua direção... para dezenas, cen-

tenas, milhares de cliques. Sentia fome-sede, uma cha-

ma que ardia e queimava tudo dentro.  
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— Vou colocar aqui a foto que o Monseur La-

cers tirou. Gostei do que ele viu em mim. É uma pro-

messa de futuro.  

— De maneira alguma, ma petit Anne. Futuro é 

uma coisa que só existe para quem escreve, porque é a 

direção na qual avança a pena. Seu olhar não enxerga o 

futuro, ele nos lembra que inventamos um monstro in-

dócil, com o qual não sabemos lidar, domar tampouco. 

Mas você faz isso por nós... o afronta e congela seus 

movimentos temporais.   

— Eu gosto de ouvi-la. — disse, no automático 

de suas emoções mais sinceras.  

— Você e todos os meus alunos.  

— Você dá aulas?  

— Sim, porque dar aulas também é uma arte. E 

meus alunos são figuras famintas, como você. Agora 

vamos ao que interessa — disse, levantando-se —, não 

dá para ir ao um jantar na casa do Monseur Walsh com 

essas roupas.  

— É alguém importante? 

— Um velho professor de filosofia da Sorborn-

ne. Figura interessantíssima, que adora receber artistas 

em sua casa, no Boulevard St. Germain. Irá gostar de 

conhecê-lo. É um velho miúdo, esguio, com jeito de 

pássaro, cabelo branco, terrivelmente distrait e deslei-

xado. Parece vestir sempre o mesmo terno preto e fol-

gado. Dário enlouquece com isso. Ah, mas quando lá 
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estiver — explicou, entrelaçando o seu braço ao de An-

ne —, tome muito cuidado para o chato do Bloom não 

grudar em você e começar a narrar todas as façanhas 

usadas, a fim de conquistar Walsh. Estão juntos há qua-

se dez anos e ninguém consegue entender como al-

guém tão inteligente tolera conviver com alguém tão 

raso.  

Subiam os degraus, lado a lado, com os braços 

enroscados-encaixados, rumo ao andar de cima, onde 

encontrariam Dário... a pessoa certa para dar um trato 

no visual equivocado de Anne. 

— Quantas pessoas conhece? 

— Bem, mais do que eu gostaria e muito mais 

do que preciso. Mas amigos mesmo, eu tenho poucos. 

Dário, com certeza, é o melhor deles. Margareth era 

outra... mas escolheu nos deixar. E tem Susan... e mais 

uma meia dúzia de pessoas necessárias. No mais, são 

figurantes de um romance que ainda nem foi escrito. 

Uma espécie de rascunho sem papel ou gaveta.  

Anne reparou que Deborah — prestes a comple-

tar quarenta anos de vida — subvertia o tempo e seus 

movimentos de ponteiro, na maior parte do tempo. Era 

uma esnobe figura rarefeita. Num dia era velha, no ou-

tro recém-nascida. Se não revelasse a idade, ninguém 

saberia pontuá-la.  
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— Por que faz isso comigo, cherie? — recla-

mou Dário, que já tinha separado as roupas que usaria 

para o jantar —, tem que ser assim? Às vésperas do 

jantar? Milagre não faz parte do meu cardápio, ma che-

rie. Olhe para essa criança — esbravejou, apontando 

Anne, como se fosse uma tela presa na parede —, não 

tem estilo, graça. Já cheguei a pensar que ela nasceu 

dentro dessa maldita malha, com esse saiote-samurai.  

— Eu sei que irá se divertir... 

— Eu vou apelar para Harriet, mas aviso que 

pode não dar certo.  

— Se existe alguém capaz nesse mundo, é você, 

mon amour.   

— Ah! Mon dieu — murmurou, em chagas —, e 

o que fazer com esse cabelo imenso? 

Dário buscou por sua echarpe vermelha no fun-

do do armário e a enrolou no pescoço. Em desespero 

galopante, puxou Anne pela mão, arrastando-a em dis-

parada pelos corredores-escadas-porta-degraus-

calçadas... de onde acenou insistentemente do alto de 

seu desespero a um táxi. Tinha uma missão, que não 

podia dizer impossível, porque era Dario Howard Law-

son... homem de bom gosto, atraente, risonho e quase 

satisfeito com a vida que tinha esculpido na própria pe-

le ao longo de quase meio século de vida.  

 

 

72  |    vermelho  



— Adoraria saber o que faz aqui, escondida nes-

se gazebo? Deveria estar a exibir todo o meu belíssimo 

trabalho aos olhos dos convidados da noite. 

— Fujo do Blomm. Não aguentava mais a nar-

rativa dele sobre como conquistou o seu homem.  

Dário sorriu na condição de vítima, também já 

tinha feito o mesmo num tempo anterior.  

— Está perdoada, ma petit.  

— Posso lhe fazer uma pergunta? 

— Apenas uma, não. Faça quantas quiser... 

— Como você e Deborah se conheceram? 

— Ah, é uma longa e linda história de amor. Es-

tamos juntos há quase duas décadas. É a minha relação 

mais duradoura.  

— Vocês dois já... ? 

— Não! — respondeu indignado —, ela é minha 

petit. A filha que nunca irei ter porque não encontrei 

uma dama disposta a copular. E a que encontrei, me 

quis por uma ninharia de dias apenas. Eu não dou sorte 

com esse tal de amor. Não tenho ilusões. Mas às vezes 

gostaria de ter alguém para abraçar na noite e manter 

aquecidos os meus pés frios.  

Anne sorriu suas lembranças de amor e tragou 

de seu cigarro... tinha aprendido a fumar naquela noite 

e já sentia imenso prazer em ver suas baforadas no ar, 

tingindo de cinza a sua porção de noite.  
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— A Deborah apareceu em minha porta com um 

pedaço de papel, onde tinha anotado o meu endereço... 

Dário alugava quartos para rapazes famintos 

que, como ele, tinham sido expulsos de casa pelos pais. 

Considerava, no entanto, que tinha dado sorte. Conhe-

ceu pessoas que se compadeceram de sua miséria. Mas 

antes disso tinha dormido nas ruas, em bancos de pra-

ças, pedido esmolas  a estranhos e trocado sua dignida-

de por um prato de comida. Acabou preso por prostitui-

ção... e na cadeia levou uma dura sova que tinta o in-

tuito de lhe fazer entender que homens devem gostar 

apenas de mulheres. Ele, no entanto, não achava errado 

gostar de homens e também de mulheres.  

Acabou dias depois em uma casa de extravagân-

cias, levado por uma meretriz que tinha sido detida na 

mesma esquina que ele. Alguns meses depois, conhe-

ceu Dachau, um homem de família que vivia duas vi-

das: a que era possível e a que desejava. Foi com ele 

para Paris... viveu nos bastidores, em um belo aparta-

mento moderno e bem mobiliado no melhor bairro de 

Paris.  

Dachou lhe ensinou a se vestir, a se portar e o 

incentivou a estudar. Pegou um menino e transformou 

em homem. Foi amigo-amante nas noites em que in-

ventava compromissos para não estar a casa... até que o 

coração de Dachou simplesmente parou.  

Dário não pode se despedir. Se lembrava da últi-

ma noite de terça vivida na companhia de seu amante... 
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tinha lido Orlando, bebido vinho e, poucas horas de-

pois, vestiu-o com cuidado para não acordar “seu me-

nino” e foi embora... nunca mais voltou.   

Dário soube por um estranho que Dachou tinha 

deixado o apartamento em seu nome, uma soma no 

banco e a certeza de que nada do que havia se passado 

entre eles seria revelado. Tentando conter as lágrimas 

que percorriam seu rosto, fazendo-o soluçar, ele assen-

tiu. Foi amparado por um estranho, que parecia com-

preender seu sofrimento. Nunca mais viu a nobre figu-

ra de casaco marrom — um Homem sóbrio-quieto-e-

passivo.  

Dário escolheu a sua maneira de retribuir o que 

Dachou tinha feito por ele. Mas nunca tinha alugado 

um quarto para uma moça... até Deborah aparecer em 

sua porta num fim de tarde, recém-chegada de uma re-

alidade que ainda vivia em sua silhueta de menina com 

o cuore em mãos.   

— Ela era tão linda-estilosa. Com um brilho in-

comum nos olhos e uma força incrível nos gestos. Mas 

era tão sozinha. Não podia deixá-la vagar pelas ruas de 

Paris. Não teria um único instante de paz se a mandas-

se embora. A deixei ficar e disse a mim mesmo que se-

ria até ela encontrar um lugar melhor. A danadinha 

ocupou justamente o único canto que eu tinha e que 

não queria dar a mais ninguém. E não há um único dia 

que não agradeça a mim mesmo por ter aberto a porta 

do meu coração a ela.  
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Anne abaixou os olhos e tentou domar a emo-

ção, mas uma lágrima escapou.  

— É uma linda história.  

— Quando quiser... eu posso ouvir a sua. 

— Não tenho uma história a contar. Ainda não... 

mas vou ter e quando acontecer eu prometo lhe contar. 

Até lá, só posso lhe falar do medo que sinto de nunca 

mais amar alguém. Tenho medo de não ter aproveitado 

a minha porção de bonheur. 

— Ah, mas você pode viver muitas paixões. Ve-

ja a Deborah, ela já recusou quatro pedidos de casa-

mento e sei que nesse momento está em busca do pró-

ximo candidato. E você tem a Susan... 

— Não! Somos apenas... — sentiu-se ridícula 

por não saber dizer o que eram: duas estranhas? —, 

não sei o que somos. Melhor dizer que não somos... 

— Não ser é uma especialidade de Susan Le-

trech. O que ela lhe disse a respeito de Margareth 

Huxley? 

— Nada! E eu não quis incomoda-la com per-

guntas pessoais.  

— Admiro a sua sensatez. Conheço Susan o su-

ficiente para lhe dizer que ela não é uma pessoa fácil 

de lidar. Mas ela fica mais amável quando bebe e... nos 

dias seguintes a bebedeira também. Mas depois volta a 

ser a pessoa indócil que é.  

— Há quanto tempo se conhecem? 
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— Não sei se é realmente possível conhecer Su-

san Letrech. Eu me lembro quando Meg a trouxe para 

nos apresentar. Parecia uma adolescente apaixonada a 

viver seu primeiro amor.  As duas se conheceram na 

Faculdade em um curso sobre Samuel Johnson. Ouvi 

essa história tantas vezes que a decorei. A Margareth 

arrastou Susan com ela pela noite da cidade: foram aos 

bares, dormiram na casa dos amigos, mas quando as 

coisas ficaram quentes e íntimas, Susan não aceitou. A 

idéia de ser lésbica a apavorava. Ela tinha a estranha 

idéia de ser esposa, mãe e dona de casa.  

— Nem de longe isso combina com ela.  

— Levou anos para aceitar a atração que sentia. 

Enfim, quando a conheci, ela já tinha se “convertido” e 

estava feliz por viver em Paris e amar Margareth. E fo-

ram felizes até que tudo simplesmente se acabou.  Sem 

bilhete de adeus, sem uma justificativa. Apenas um sal-

to pela janela. Dramático e definitivo. Um último ato... 

— Faz quanto tempo? 

— Três anos e muitos dias...  

— Acha que um dia ela vai superar? Porque eu 

não sei se superaria algo assim. 

— É preciso, cherie. A vida continua e nós tam-

bém continuamos...  
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