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Eu sou o nome do som
e o som do nome.
Eu sou o signo da letra
e a designação da divisão.

“O Trovão, a Mente Perfeita”
O NAg hAMMADI*

* Códex vI, 2 dos evangelhos Apócrifos encontrados por um camponês 
na vila egípcia de Nag hammadi em 1945, onde estiveram enterrados dentro 
de um pote de cerâmica durante 1600 anos. (N. T.) 
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PReFáCIO

“Ela ficou ali, lambendo os flocos de neve do lábio 
supe rior, o corpo inteiro tremendo, menos a mão esquerda que 
segurava a faca...”

Não funcionava, essa frase inicial para Jazz, porque torna-
va mecânico e previsível o que vinha a seguir; a inevitabilidade 
de “então ela...” parecia inadequada a esse projeto. eu estava 
interessada em retratar certo período da vida afro-americana, 
através de uma perspectiva específica — que refletisse o con-
teúdo e as características de sua música (romantismo, liberdade 
de escolha, destino, sedução, raiva) e seu modo de expressão. 
Tinha escolhido a época, a linha narrativa e o lugar muito 
tempo antes, ao ver a fotografia de uma linda moça num caixão 
de defunto, e ler as reminiscências do fotógrafo de como ela 
havia acabado ali dentro. No livro The Harlem Book of the Dead 
[O livro harlem dos mortos], o fotógrafo James van Der Zee 
conta a Camille Billops o que se lembra da morte da moça: 
“era aquela que acho que levou um tiro do namorado numa 
festa, de uma arma com silenciador. ela reclamou que estava se 
sentindo mal na festa e os amigos disseram: ‘Bom, por que não 
vai deitar?’. levaram a moça para o quarto e puseram na cama. 
Quando desabotoaram e tiraram a roupa dela, viram o sangue 
no vestido. Perguntaram a ela o que era e ela falou: ‘Amanhã 
eu conto. É. Amanhã eu conto’. ela só estava tentando dar uma 
chance para ele escapar. Para a foto, eu coloquei as flores no 
peito dela”. Os seus motivos para colocar sua vida em perigo 
ao esperar, para aceitar a vingança do amante como legítima, 
pareciam tão juvenis, tão tolos, tão embrulhados e embaraça-
dos no sacrifício exigido pelo amor tragicamente romântico. 
O episódio me pareceu evocativo da orgulhosa desesperança 
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de amor lamentada e promovida pelo blues e, ao mesmo tempo, 
alimentada pela irresistível energia do jazz. O fato afirmou-se 
imediata e agressivamente como a semente de uma trama, de 
um roteiro.

Amada liberou uma porção de ideias sobre a maneira e a 
natureza daquilo que podia ser valorizado sob coação e sobre 
a deformação emocional imposta por uma sociedade escravo-
crata. Uma dessas ideias — o amor como um perpétuo luto 
(assombrado) — me levou a considerar uma ideia paralela: como 
esses relacionamentos foram alterados, mais tarde, sob (ou por) 
um certo grau de liberdade. Alteração essa intensamente clara 
na música. Me vi tocada pela modernidade que o jazz antecipava 
e direcionava e por seu nada razoável otimismo. Fossem quais 
fossem a verdade ou as consequências das dificuldades indivi-
duais e do panorama racial, a música insistia que o passado 
podia nos assombrar, mas não nos amarrar. ela exigia um futu-
ro — e recusava-se a ver o passado como “... um disco riscado 
sem outra perspectiva além de repetir o mesmo sulco e nenhum 
poder na terra conseguiria levantar o braço da vitrola”.

Durante três anos o molde foi tomando forma — um casal 
mais velho nascido no Sul; o impacto sobre eles de uma nova 
liberdade urbana; a dificuldade emocional da mudança drástica 
do clima ameaçador no Sul pós-Reconstrução para a promessa 
do Norte pós-Primeira guerra Mundial. O casal seria forçado 
a interagir com uma moça que introduz em suas vidas um novo 
tipo de risco — psicológico mais do que físico. Para reproduzir 
o clima da época, li exemplares de todos os jornais negros do 
ano de 1926 que consegui encontrar. Os artigos, as propagan-
das, as colunas, os anúncios de empregos. li programas de 
escolas dominicais, programas de cerimônias de formatura, 
atas de reuniões de clubes de mulheres, periódicos de poesia, 
ensaios. escutei discos “raciais” riscados, com selos como Okeh, 
Black Swan, Chess, Savoy, King, Peacock.

e recordei.
Minha mãe tinha vinte anos em 1926; meu pai, dezenove. 

Cinco anos depois, eu nasci. Os dois deixaram o Sul quando 
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eram crianças, cheios de histórias apavorantes ao lado de uma 
curiosa nostalgia. eles tocavam discos, cantavam as canções, 
liam os jornais, usavam as roupas, falavam a língua dos anos 
1920; debatendo infindavelmente o status do negro.

lembro de abrir um baú de metal que ficava como uma arca 
do tesouro no hall. O fecho, preso mas não trancado a chave, 
era emocionante; sua parte superior redonda, os cilindros — 
tudo se encaixava, estalava e obedecia. A tampa era pesada, mas 
silenciosa nas dobradiças; uma entrada devidamente furtiva 
nesse tesouro do qual tinha sido avisada a nunca, jamais, me 
aproximar. Sou criança demais para ir à escola e os dias são 
infindáveis sem minha irmã. ela está solene e importante, ago-
ra que tem um compromisso diário (a primeira série) e eu não 
tenho nada para fazer. Minha mãe está no quintal. Ninguém 
mais em casa, então ninguém vai saber como o fecho é obe-
diente, como a tampa se abre silenciosa. O tesouro que imagino 
estar escondido ali não desaponta. logo em cima de vestidos 
de crepe há uma bolsa de noite, minúscula, enfeitada com uma 
franja de azeviche e vidro.

Minha mãe ouve o grito, mas eu não. Só me lembro do 
estalar da dor quando a tampa do baú esmaga minha mão, e de 
acordar depois nos braços dela. Achei que ia se zangar comigo 
por minha desobediência, mas ela não se zanga. É carinhosa, 
canta um pouco, massageia minha mão, esfrega-a com um 
triângulo de gelo. eu tinha desmaiado. Que coisa mais adulta! 
Como minha irmã vai ficar com inveja quando eu contar da 
dor, de como me senti adulta e amada. Mas dizer que tinha 
visto, examinado a bolsa, o tesouro — isso eu não ia contar a 
ela. Ia guardar para mim esse relance do mundo de minha mãe 
anterior ao meu nascimento. era particular. era cintilante. e 
agora era meu também.

Depois de Amada, focalizado no amor materno, eu queria 
examinar o amor de casal — a reconfiguração do self nessas 
relações; a negociação entre individualidade e compromisso 
recíproco. O amor romântico me parecia uma das marcas dos 
anos 1920 e o jazz o seu motor.
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embora eu tivesse um conceito, seu contexto, uma trama, 
personagens, dados, não conseguia definir a estrutura onde 
localizar o sentido, mais que a informação; onde o projeto 
chegasse o mais perto possível de sua ideia de si mesmo — a 
essência da chamada era do Jazz. O momento em que a forma 
artística afro-americana definia, influenciava, refletia de tantas 
maneiras a cultura de uma nação: o desabrochar da liberdade 
sexual, uma explosão de poder político, econômico e artístico; 
os conflitos éticos entre o sagrado e o secular; a mão do passado 
sendo esmagada pelo presente. Primordial entre esses aspec-
tos, porém, era a invenção. A improvisação, a originalidade, a 
transformação. Mais que versar sobre essas características, o 
romance procuraria se transformar nelas.

Meu esforço para entrar nesse mundo era constantemente 
frustrado. eu não conseguia localizar a voz ou a posição do 
olhar. A história começava com a esposa traída tentando matar 
sua rival. “ela ficou ali, lambendo os flocos de neve do lábio 
superior...” Tudo bem, talvez. Talvez. Mas nada que pudesse 
extrair do material ou das pessoas o drama composicional da 
época, sua imprevisibilidade. eu sabia tudo sobre essa esposa 
e, zangada com minha incapacidade de invocar a linguagem 
adequada para revelá-la, joguei meu lápis no chão, aspirei entre 
os dentes, desgostosa, pensando: “Ah, droga! O que é isso? eu 
conheço essa mulher. Sei o número da saia que ela usa, de que 
lado dorme. Sei o nome do óleo que usa no cabelo, seu perfu-
me...”. então foi isso que escrevi, sem nenhum esforço, sem 
pausa, brincando, só brincando com a voz, sem nem mesmo 
pensar quem era o “eu” até parecer natural e inevitável que 
o narrador pudesse — quisesse — se identificar e deslanchar 
o processo de invenção, de improvisação, de transformação. 
Comentar, julgar, arriscar e aprender. eu tinha escrito roman-
ces em que a estrutura tinha por finalidade enfatizar o sentido; 
aqui a estrutura se igualava ao sentido. O desafio era expor e 
enterrar o artifício e levar a prática além das regras. eu não 
queria simplesmente um fundo musical ou referências deco-
rativas a ele. Queria que a obra fosse uma manifestação do 
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intelecto, da sensualidade, da anarquia da música; sua história, 
sua abrangência e sua modernidade.

ela cantava, minha mãe, assim como outras pessoas diva-
gam. Um lindo fundo sonoro constante com o qual eu contava 
por certo, como oxigênio. Ave Maria, gratia plena... I woke up this 
morning with an awful aching head/ My new man has left me just 
a room and a bed... Precious Lord, lead me on... I’m gonna buy me a 
pistol, just as long as I am tall... L’amour est un oiseau rebel... When 
the deep purple falls over hazy garden walls... I’ve got a disposition 
and a way of my own/ When my man starts kicking I let him find 
a new home... Oh holy night...* Assim como a música que viria a 
ser conhecida como jazz, ela bebia em todas as fontes, conhecia 
tudo: gospel, clássicos, blues, hinos — e tornava tudo pessoal.

Que interessante seria fazer um levantamento da atmosfera, 
escolher a palheta, investigar os sons de sua juventude e conver-
ter tudo isso em linguagem tão sedutora, tão cintilante quanto 
uma bolsa de noite guardada num baú!

* “Ave Maria, cheia de graça”; “Acordei de manhã com a cabeça doen-
do muito/ Meu homem novo me deixou só com um quarto e uma cama”; 
“Precioso Senhor, mostre o caminho”; “vou comprar um revólver, que seja 
do meu tamanho”; “O amor é um pássaro rebelde”; “Quando o roxo profundo 
baixa sobre os muros sonolentos do jardim”; “eu tenho um temperamento e 
um jeito todo meu/ Quando um homem começa a chutar, mando ele procurar 
outra casa”; “Noite feliz”. (N. T.)
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Xi, Eu conhEço Essa mulhEr. ela morava com um bando 
de pássaros na avenida lenox. Conheço o marido dela também. 
ele ficou caído por uma garota de dezoito anos, um daqueles 
amores de espantar, lá do fundo, que fez ele ficar tão triste e 
feliz que matou a moça para o sentimento continuar. Quando a 
mulher, o nome dela é violet, foi ao velório para ver a moça e 
cortar a cara dela, foi jogada no chão e para fora da igreja. ela 
correu, então, no meio de toda aquela neve, e quando voltou 
para o apartamento tirou todos os passarinhos de dentro das 
gaiolas e botou na janela para eles congelarem ou voarem para 
longe, inclusive o papagaio que dizia “eu te amo”. 

Tinha tanto vento soprando na neve por onde ela correu, 
que não deixou pegadas, de forma que durante algum tempo 
ninguém sabia exatamente a que altura da avenida lenox ela 
morava. Mas assim como eu, eles sabiam quem era ela, quem 
havia sido, porque sabiam que o marido dela, Joe Trace, era 
aquele que tinha dado o tiro na garota. ele nunca foi processa-
do por ninguém porque ninguém viu de fato ele dar o tiro, e a 
tia da moça não quis investir nenhum dinheiro em advogados 
inúteis, nem em policiais risonhos, sabendo que a despesa não 
ia adiantar nada. Além disso, ela descobriu que o homem que 
matou sua sobrinha chorou o dia inteiro, e para ele e para violet 
isso é tão ruim quanto a cadeia.

Apesar do sofrimento que violet provocou, o nome dela 
foi mencionado na reunião de janeiro do Clube de Mulheres de 
Salem, como alguém necessitada de ajuda, mas não passou na 
votação, porque só reza — não dinheiro — podia ajudar violet 
agora, já que estava casada com um homem mais ou menos capaz 
(que precisava parar de sentir pena de si mesmo) e porque um 
homem e sua família da rua Cento e Trinta e Quatro tinham 
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perdido tudo num incêndio. O Clube se mobilizou para ir em 
auxílio da família vitimada pelo fogo e deixou violet concluir 
sozinha qual era o seu problema e qual a solução.

ela era incrivelmente magra, a violet. Cinquenta anos, mas 
ainda bonita quando apareceu no velório. Seria de se supor que 
ser jogada para fora da igreja ia encerrar o assunto — com a 
vergonha e tudo —, mas não. violet é ruim e bonita o suficien-
te para achar que mesmo sem quadris nem juventude ela podia 
castigar Joe arrumando um namorado e permitindo que ele a 
visitasse em sua própria casa. Achou que isso ia secar as lágri-
mas dele e dar a ela alguma satisfação também. Podia ter fun-
cionado, talvez, mas os filhos dos suicidas são difíceis de agra-
dar e prontos para acreditar que ninguém gosta deles porque 
não estão ali de verdade.

De qualquer forma, Joe não prestou a menor atenção em 
violet nem no amigo dela. Se foi ela que mandou o namorado 
embora ou se foi ele que largou dela, não sei dizer. ele pode 
ter passado a sentir que os dotes de violet eram pobres com-
parados com a pena que sentia do homem de coração partido 
no quarto ao lado. Mas o que eu sei de fato é que essa confusão 
não durou duas semanas. O plano seguinte de violet — se 
apaixonar de novo pelo marido — acabou com ela em vez de 
lhe dar algum apoio. lavar os lenços dele e pôr a comida na 
mesa na frente dele era o máximo que ela conseguia. Um silên-
cio envenenado pairava pelos cômodos como uma grande rede 
de pesca que só violet rasgava com ruidosas recriminações. 
O desalento diurno de Joe e as noites preocupadas dos dois 
devem tê-la esgotado. então ela resolveu amar — bem, inves-
tigar — a garota de dezoito anos cuja carinha cor de creme ela 
tentara cortar mesmo que nada além de palha tivesse saído ali 
de dentro.

De início, violet não sabia nada a respeito da moça, a não 
ser seu nome, idade e que ela era muito considerada no salão 
de beleza legalizado. então começou a reunir o restante das 
informações. Talvez ela pensasse que iria resolver o mistério 
do amor assim. Boa sorte e me conte como foi.
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ela interrogou todo mundo, a começar por Malvonne, 
uma vizinha do andar de cima — aquela que lhe contou sobre 
a sujeira de Joe no apartamento que ele e a moça usavam como 
ninho de amor. Com Malvonne, ela descobriu o endereço da 
moça e de quem era filha. Com as cabeleireiras legalizadas, 
descobriu que tipo de batom a moça usava; o ferro de alisar que 
usavam para ela (embora eu desconfie que a moça não precisa-
va alisar o cabelo); a banda de que a moça mais gostava (Slim 
Bates’ ebony Keys que é bastante boa, a não ser pela vocalista, 
que deve ser mulher dele, senão por que ele haveria de deixar 
ela insultar a banda?). e quando lhe ensinaram, violet fez os 
passos de dança que a moça morta costumava fazer. Tudo isso. 
Depois que aprendeu os passos direitinho — os joelhos desse 
jeito assim —, todo mundo, inclusive o ex-namorado, ficou 
meio com nojo dela, e eu entendo por quê. era como ver um 
velho pombo de rua bicando a casca de um sanduíche de sardi-
nha que os gatos não quiseram comer. Mas violet era de uma 
persistência só e nenhuma gozação nem cara feia a detinham. 
ela foi assombrar a escola primária PS-89, para falar com os 
professores que tinham conhecido a moça. Foi também à esco-
la secundária JhS-139 porque a moça a tinha frequentado antes 
de ir embora para wadleigh, uma vez que não havia escolas de 
ensino médio para moças de cor em seu distrito. e durante um 
longo tempo ela infernizou a tia da moça, uma senhora muito 
digna que de vez em quando fazia um ótimo trabalho no bairro 
das roupas, até que a tia parou de resistir e começou a esperar 
as visitas de violet para conversarem sobre juventude e mau 
comportamento. A tia mostrou todas as coisas da moça morta 
a violet e para ela ficou claro (como havia ficado para mim) que 
a sobrinha era cabeça-dura e dissimulada.

Uma coisa específica que a tia mostrou para ela e que 
acabou deixando com violet por algumas semanas foi uma 
fotografia do rosto da moça. Não sorrindo, mas ao menos vivo 
e muito ousado. violet teve o desplante de colocar o retrato 
em cima do aparador da lareira de sua própria sala, e ela e Joe 
olhavam para ele espantados.
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Aquela casa prometia ficar bem desolada agora sem passari-
nhos e com os dois enxugando o rosto o dia inteiro, mas quan-
do a primavera chegou à cidade violet viu, entrando no prédio 
com um disco Okeh debaixo do braço e levando um pouco de 
carne para ensopado embrulhada em papel de açougue, uma 
outra moça com quatro ondas marcadas a ferro de cada lado da 
cabeça. violet a convidou para entrar para examinar o disco e 
foi assim que o trio escandaloso da avenida lenox teve início. 
O que acabou diferente foi quem deu tiro em quem.

Sou louca por esta cidade. A luz do dia inclinada como 
uma lâmina cortando os prédios ao meio. Na parte de cima, 
vejo rostos olhando e não é fácil dizer quais são gente, quais 
são obras de escultores. embaixo a sombra onde qualquer coisa 
blasé acontece: clarinetas e amor, socos e vozes de mulheres 
tristes. Uma cidade como esta me faz sonhar alto e sentir 
fundo as coisas. Bacana. O aço brilhante balançando acima da 
sombra abaixo é que faz isso. Quando olho as fitas de grama 
verde que acompanham o rio, as torres das igrejas e espio o 
hall creme-e-cobre dos prédios de apartamentos, me sinto for-
te. Sozinha, sim, mas ótima e indestrutível — como a cidade 
em 1926, quando todas as guerras tinham acabado e nunca 
haveria outras. As pessoas ali na sombra felizes com isso. Por 
fim, por fim, tudo por vir. As espertas dizem isso e as pessoas 
escutam e leem o que elas escrevem e concordam: aí vem o 
novo. Atenção. lá se vai a velharia. A coisa ruim. As coisas que 
ninguém pode evitar. O jeito como todo mundo estava alerta. 
esqueçam. A história acabou, ouçam todos, e tudo está por vir 
afinal. Nos halls e escritórios, pessoas sentadas pensando no 
futuro, em projetos, pontes e trens rápidos no subsolo. A A&P 
contrata um atendente negro. Mulheres de pernas compridas 
com línguas de gato rosadas enrolam dinheiro em tubos verdes 
para mais tarde; depois dão risada e umas abraçam as outras. 
gente comum encurrala ladrões nos becos para uma rápida 
compensação e se ele é burro e roubou errado, os ladrões o 
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encurralam também. valentões distribuem guloseimas, fazem 
o possível para continuar interessantes e, como são observados 
por divertimento, eles prestam muita atenção ao que vestem e 
aos insultos que provocam. Numa emergência ninguém quer 
estar no hospital harlem, mas se um cirurgião negro estiver de 
plantão, o orgulho diminui a dor. e embora o cabelo da primei-
ra classe de enfermeiras negras seja declarado inadequado para a 
touquinha oficial Bellevue das enfermeiras, elas são agora trinta 
e cinco — todas dedicadas e excelentes na profissão.

Ninguém diz que aqui é bonito; ninguém diz que é fácil 
também. O que é é decisivo, e se você prestar atenção no mapa 
das ruas, todas planejadas, a Cidade não vai agredir você.

Como não tenho músculo nenhum, realmente não dá para 
esperar que eu me defenda. Mas sei muito bem como me preca-
ver. em geral, toma-se todo cuidado para ninguém saber tudo 
o que há para saber a meu respeito. em segundo lugar, observar 
tudo e todos e tentar prever os planos deles, seus pensamentos, 
muito antes deles mesmos. você precisa entender como é, 
absorver uma cidade grande: estou exposta a toda sorte de igno-
rância e criminalidade. Mesmo assim, esta é a única vida que 
serve para mim. gosto do jeito que a Cidade leva as pessoas a 
pensar que podem fazer o que quiserem e se dar bem com isso. 
vejo essa gente por todo lado: brancos ricos, e comuns também, 
empilhados em mansões decoradas e redecoradas por mulheres 
negras mais ricas do que eles, ambos contentes com o espetácu-
lo do outro. vi os olhos de judeus negros, marejados de pena 
por todo mundo que não eles mesmos, pastarem em barracas de 
comida e os tornozelos de mulheres perdidas, enquanto uma 
brisa agitava as plumas brancas dos capacetes dos homens da 
Unia. Um homem de cor desce flutuando do céu, tocando saxo-
fone e, abaixo dele, no espaço entre dois prédios, uma garota 
fala a sério com um homem de chapéu de palha. ele toca o lábio 
dela para tirar alguma coisinha. De repente, ela se cala. ele 
levanta o queixo dela. Ficam parados ali. ela solta um pouco a 
bolsa e seu pescoço faz uma linda curva. O homem apoia a mão 
na parede de pedra acima da cabeça dela. Pelo jeito de ele mexer 
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o maxilar e virar a cabeça, sei que tem uma língua de ouro. O 
sol se esgueira no beco atrás deles. Forma um belo quadro 
enquanto se põe.

Faça você o que quiser na Cidade, ela está lá para servir 
de fundo e moldura para o que quer que você faça. e o que se 
passa em seus quarteirões, terrenos e ruas laterais é qualquer 
coisa que os fortes podem imaginar e os fracos admirar. Tudo 
o que você precisa fazer é atentar no desenho — no jeito que 
ele aparece para você, ponderar, atento aonde você quer ir e ao 
que você pode precisar amanhã.

vivi uma vida longa, talvez demais, na minha opinião. As 
pessoas dizem que eu devia sair mais. Fazer contato. Concordo 
que eu me isolo em alguns lugares, mas se você tivesse sido 
largada como eu fui, enquanto seu parceiro demora demais 
em outro compromisso, ou promete atenção exclusiva depois 
do jantar, mas cai dormindo assim que você começa a falar — 
bom, isso pode deixar a pessoa rude se não for cuidadosa, e isso 
é a última coisa que eu quero ser.

hospitalidade é ouro nesta Cidade. você precisa ser esperta 
para descobrir como receber bem e ao mesmo tempo se resguar-
dar. Quando amar uma coisa e quando desistir. Se você não sabe 
como fazer isso, pode acabar fora de controle ou controlada por 
alguma coisa externa como naquele caso compli cado do inverno 
passado. O que diziam é que por baixo dos bons tempos e do 
dinheiro fácil alguma coisa de ruim percorria as ruas e nada 
estava seguro — nem os mortos. Prova disso foi o ataque direto 
de violet à própria protagonista de uma cerimônia fúnebre. Mal 
passados três dias do ano de 1926. Uma porção de gente preo-
cupada olhou os sinais (o tempo, o número, os próprios sonhos) 
e acreditou que era o começo de todo tipo de destruição. Que o 
escândalo era uma mensagem enviada para alertar os bons e 
acabar com os descrentes. Não sei quem era mais ambicioso — 
os alarmistas ou violet —, mas é duro estar à altura dos supers-
ticiosos nas grandes expectativas.




