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nós somos todos mais ou menos loucos!

baudelaire

humor não é um estado de espírito, mas 
uma visão de mundo.

wittgenstein
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1

Às três ho ras da ma nhã, al guns ne gros es cravos ainda po diam ser vis tos sain-
do com bar ris cheios de lixo e ex cre mento das ca sas das pu tas da rua do regente. 
tudo era amon toado num lo cal pró ximo, criando mais um dos ater ros de mon-
turo que en fei ta vam a pai sa gem da ci dade do rio de Janeiro na quele mês de maio 
de 1886. Certos es cra vos com pe tiam para ver quem fa zia mais ra pi da mente o 
maior monte, e ban dei ro las eram plan ta das no topo das imun dí cies quando 
acha vam que ali não ca biam mais de je tos. depois, fi cava a po pu la ção à es pera 
das chu vas, o es coa mento na tu ral que le vava tudo aquilo para o mar, la vando as 
ruas e em pes teando a ci dade. Passados os tem po rais, len ci nhos per fu ma dos le va-
dos ao na riz fa ziam com que os ri cos e a no breza fin gis sem que o pre cá rio es coa-
mento for ne cido pela City improvements se com pa rava à in ve já vel rede de es go-
tos de Paris.

na es quina da rua do regente com a rua do hospício, uma pá lida fi gura 
toda ves tida de ne gro, cha péu de abas lar gas en fiado até os olhos, es preita a saída 
dos úl ti mos fre gue ses. apesar do ca lor, en verga uma capa que lhe chega aos pés 
e aguarda, imó vel. sob a capa, que lhe frisa a ma greza, de li neia-se o re levo de um 
vo lume in de fi nido, que tanto pode ser um pa cote quanto uma gar ru cha. da ter-
ceira casa de pu tas sai uma moça, quase me nina, tonta de vi nho. a saia ver me lha 
é aberta do lado até a coxa e os seios es tão à mos tra, pois a blusa ama rela, fina e 
ba rata, não re sis tiu aos ata ques vo ra zes dos fre quen ta do res mais bê ba dos. Com-
pletamente em bria gada, ela mal nota a exi bi ção das te tas. Procura um canto 
me nos imundo para vo mi tar e ri da sua preo cu pa ção: “Como é para vo mi tar, por 
que não pro cu rar o lu gar mais sujo?”. no fundo é por pura su pers ti ção. Por 
mais que seja vô mito, é dela, e não lhe agrada ver o fruto dos seus en gu lhos agre-
gado às fe zes alheias. vira num beco es curo e dis puta com al gu mas ra ta za nas a 
honra du vi dosa de ocu par aquele ter ri tó rio. apoia-se no muro dos fun dos de um 
dos bor déis e, com o queixo de bru çado para den tro do quin tal da casa, aguarda 
o en gu lho. Como se tudo não pas sasse de uma cena exaus ti va mente en saiada de 
grand-guignol, o ho mem de ne gro lança-se so bre ela com uma adaga numa das 
mãos e abre-lhe o pes coço com pre ci são ci rúr gica. Pela goela es can ca rada jorra 
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uma cas cata de san gue mis tu rada à pri meira gol fada de vô mito que já pas sava 
pela gar ganta. sem pressa, o ho mem ajoe lha-se ao lado da jo vem puta. Com a 
faca, corta-lhe fora as duas ore lhas e as guarda ze lo sa mente no bolso da so bre-
ca saca. levantando-se, re vela fi nal mente o vo lume que a capa ocul tava. nem 
pa cote nem gar ru cha: um vio lino. ele ar ranca uma corda, o mi, e, erguendo a 
saia da moça, en rola o fio ar ran cado da cra ve lha nos pelos cres pos do pú bis do 
ca dá ver. saciado, sai tran qui la mente pela rua do regente, to can do um dos vin-
te e qua tro ca pricci de Paganini nas três cor das res tan tes do ins tru mento.

* * *

a pla teia que aplau dia emo cio nada sen tia es tar vi vendo um mo mento his tó-
rico no tea tro do brasil. há me ses a ci dade in teira se pre pa rara para re cebê-la e 
o imperial teatro de são Pedro de alcântara, na praça da Constituição, no ros-
sio, ti nha sido re for mado para es pe rar sua che gada. o ca ma rim fora re de co rado 
por ma dame rosenvald, da Casa das Parasitas, na rua do ouvidor, e am pliado 
se gundo ins tru ções do se cre tá rio da atriz, en via das an tes por carta. havia agora 
um novo jogo de pol tro nas, um sofá e um re ca mier de ve ludo verde ca pi tonê. um 
biombo se pa rava esta parte do ca ma rim, onde ela re ce be ria suas vi si tas, da sa leta 
onde a atriz tro cava de roupa. no palco, a des lum brante, a única, a eterna sarah 
bernhardt agra de cia em fran cês os aplau sos bra si lei ros. a es treia, um dia an tes, 
com Fédora, de victorien sardou, fora um su cesso co los sal, po rém, esta noite, A 
dama das camélias, não ocor rera sem in ci den tes. o ator Philippe garnier, re pre-
sen tando o pa pel de armand duval, co me tera a im pru dên cia de apa re cer com o 
rosto liso, sem os bi go des lus tro sos ca rac te rís ti cos, até en tão, do amante de mar-
guerite gauthier. das tor ri nhas, al guns es tu dan tes en saia ram uma vaia, lan-
çando pon tas de ci gar ros ace sas so bre os ele gan tes que lo ta vam os fau teuils da 
pla teia. artur azevedo le van tara da sua pol trona e fi zera uma de fesa vee mente 
do es pe tá culo, di zendo que la ber nhardt “re pre sen tava a pró pria frança”. o 
au tor co nhe cera sarah em Paris, e fora ele quem lhe dera o tí tulo de “divina”. 
ao fi nal do es pe tá culo, qua tro me ni nos de li bré en tra ram em cena car re gando 
flo res a mando do im pe ra dor. Colhidas nos jar dins do pa lá cio im pe rial, eram de 
ex tremo bom gosto, a não ser, tal vez, as vas tas hor tên sias que com pu nham o bu-
quê tra zido de Petrópolis. Jovens ro mân ti cos que ti nham ocu pado as pri mei ras 
fi las lan ça ram so bre a divina uma chuva de ca mé lias, sím bolo do abo li cio nismo, 
cul ti va das no qui lombo do leblon, e ao mesmo tempo uma alu são pouco su til ao 
carro- chefe da maior atriz do mundo.

— C’est par don na ble et c’est char mant... — di zia a sotto voce la bernhardt aos 
seus co le gas em cena, que se gu ra vam o riso en quanto ten ta vam se des viar da sa-
rai vada de flo res. a cor tina do são Pedro desceu pela vi gé sima ter ceira vez.

— Ça suf fit — di zia sarah — se não va mos fi car mais tempo agra de cendo do 
que fi ca mos para en ce nar a peça. alexandre ja mais nos per doa ria — con cluiu, 
re fe rindo-se a dumas filho, au tor do texto.
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sarah e sua trupe ti nham che gado ao rio há pou cos dias, no Cotopaxi, numa 
quinta- feira, dia 27 de maio de 1886. apesar de ser um dos me ses mais ame nos 
do ano, ela re cla mou do ca lor, mas fi cou en can tada com a re cep ção no cais do 
porto e mais ainda quando es tu dan tes de sa tre la ram os ani mais da sua car rua gem 
e fi ze ram ques tão de to mar o lu gar dos ca va los, pu xando o veí culo atra vés do 
cais. depois, a ca mi nho do ho tel, quis pe dir ao co cheiro que le van tasse a ca pota 
a fim de me lhor ob ser var a pai sa gem e as pes soas que se amon toa vam nas ruas 
para ver um pe daço da quela fran cesa, po rém o in tér prete bra si leiro que a acom-
pa nhava a im pe diu:

— não, ma dame. no brasil não é chi que an dar de ca pota le van tada.
— Por que não?
— não sei, ma dame. acho que é para dar a im pres são de que aqui não faz 

tanto ca lor as sim.
agora, não via a hora de vol tar ao ca ma rim e ti rar as pe sa das rou pas da per-

so na gem. aos qua renta e dois anos pa re cia uma me nina e sua ener gia era quase 
a de uma ado les cente, mas os tró pi cos são os tró pi cos. não teve tempo de fa zer 
o que de se java. À porta do ca ma rim, já a es pe rava, cer cado por sua co mi tiva, 
Pedro de alcântara João Carlos leopoldo salvador bibiano francisco Xavier de 
Paula leocádio miguel gabriel rafael gonzaga, o im pe ra dor Pedro ii do brasil. 
o so be rano a vira numa de suas via gens à europa e era dos mais fer vo ro sos adep-
tos da vinda de sarah bernhardt ao rio. havia des cido de Petrópolis es pe cial-
mente para a es treia.

— Vive l’empereur! — gri tou de longe o mito as sim que viu sua majestade, e 
quem es cu tava não po dia per ce ber se ha via na ex cla ma ção al gum to que cí nico de 
de bo che. d. Pedro ii ru bo ri zou de pra zer. era a pri meira vez que re ce bia a sau-
da ção em fran cês.

— Et vive la reine du ta lent! — re tru cou o im pe ra dor. 
os ba ju la do res que o cer ca vam co men ta ram en tre si, fin gindo fa lar baixo, 

como se fosse para d. Pedro não ou vir:
— que es pí rito! que res posta!
no ca ma rim, sen ta ram-se nos mó veis no vos que de co ra vam a sa leta. todos 

es ta vam im pe ca vel mente ves ti dos, com seus uni for mes e tra jes de gala. Podia-se 
ter a im pres são de es ta rem eles ins ta la dos em al gum sa lon de Paris, não fos sem 
as ro de las de suor pre sen tes em to das as axi las. sarah pe diu cham pa nhe ao se cre-
tá rio, maurice grau, en quanto se co lo cava atrás do biombo e, com a ajuda da 
ca ma reira, ar ran cava qui los de saias e aná guas em pa pa das.

— espero que vossa majestade te nha gos tado do es pe tá culo.
— Como não gos tar? só la mento que os nos sos pal cos ainda não es te jam à 

al tura dos tea tros eu ro peus.
— oh, vous sa vez... um palco é só um palco. o que conta é o que se lhe põe 

em cima...
— então, hoje, ti ve mos o me lhor, o mais belo e o mais ilu mi nado palco do 

mundo — res pon deu, ga lante, o im pe ra dor. — só la men tei a au sên cia, aqui, de 



16

uma grande amiga e pro va vel mente uma de suas maio res ad mi ra do ras, a ba ro-
nesa de avaré, maria luísa Catarina de albuquerque. fala fran cês como nós e 
fez tea tro quando me nina no co lé gio. as frei ras di ziam que ti nha grande ta lento. 
num auto de natal en ce nado pe las car me li tas, fez cho rar pais e mães de alu nos 
in ter pre tando um anjo do senhor.

— e o que im pe diu tão do tada es pec ta dora de as sis tir ao es pe tá culo? — in-
da gou sarah, sor vendo um gole de cham pa nhe para dis far çar o ci nismo da per-
gunta.

— imagine que a se nhora ba ro nesa era pos sui dora de um ra rís simo vio lino, 
um stradivarius. Pois bem, seu vio lino foi rou bado há pou cos dias e, desde en tão, 
dona luísa anda in con for mada. não há doce de abó bora nem lundu de es cra vos 
que a ti rem desta pro funda me lan co lia. seus ne gros já co men tam que a si nhá 
está com banzo.

sarah sor riu sem en ten der me tade:
— banzô?! Qu’est-ce que c’est?
— É como os es cra vos cha mam a me lan co lia, a tris teza, ma dame. sentem 

falta da mãe áfrica. ima gine a se nhora que al guns che gam a mor rer de sau da des. 
aliás, sau da des é uma pa la vra in tra du zí vel. seria mais ou me nos avoir le ca fard.

— e a po lí cia? o que diz a po lí cia?
— infelizmente a ba ro nesa maria luísa não gos ta ria de en vol ver as au to ri-

da des. o vio lino foi um pre sente meu e, ape sar da nossa ami zade ser pu ra mente 
pla tô nica, a im pe ra triz não ve ria com bons olhos esta his tó ria toda nos jor nais.

— Pois tal vez eu possa aju dar ao se nhor e à sua baronesa. imagine, se nhor 
im pe ra dor, que sou muito amiga do maior de te tive do mundo: sherlock holmes. 
naturalmente, vossa majestade ou viu fa lar de sherlock holmes — disse sarah.

— devo con fes sar mi nha ig no rân cia, ma dame. É a pri meira vez que es cuto 
esse nome.

— Por isso é que eu vivo di zendo a seu amigo, dou tor watson, para sa cu dir 
a pre guiça e nar rar as fan tás ti cas aven tu ras de holmes. talvez al gum dia o bom 
dou tor siga o meu con se lho. sherlock holmes é o pri meiro de te tive de du tivo do 
mundo. uma vez, en con trou as joias per di das de uma cantora russa ape nas exa-
mi nando as rou pas que ela ha via usado num ban quete ofe re cido ao im pe ra dor.

— a mim?!
— não, majestade, napoleão iii...
— não co nheço ne nhum de te tive — res pon deu d. Pedro, pas sando por cima 

do pe queno equí voco. — se bem que gosto de ler al gu mas his tó rias de mis té rio. 
não sei se ma dame co nhece a prosa de edgar allan Poe. Poe criou uma per so-
na gem fas ci nante, um de te tive cha mado auguste dupin. ele apa rece em “os 
as sas si na tos da rua morgue” e de pois em ou tras his tó rias, como “o mis té rio de 
marie roget” e “a carta rou bada”. fiquei muito im pres sio nado, por que dupin 
con se gue, in clu sive, adi vi nhar o que uma pes soa está pen sando usando tão so-
mente a de du ção.

— Pois te nho cer teza de que esta per so na gem de fic ção não chega nem aos 
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pés de holmes. acho que ele ado ra ria co nhe cer o brasil e não sa be ria como re-
sis tir a um con vite de vossa majestade. em pouco tempo, des co bri ria o vio lino 
da sua amiga — con cluiu sarah bernhardt, saindo, es plên dida, de trás do biom-
bo, num mag ní fico ves tido branco. — e agora, se vossa majestade per mi tir, uma 
ceia está à mi nha es pera no grande hotel. estou morta de fome. não como 
nunca an tes do es pe tá culo e es tou louca para en fim pro var a co zi nha bra si leira, 
da qual me fa lam tanto.

assim di zendo, a atriz es ten deu a mão ao im pe ra dor, que a bei jou com res-
peito. todos dei xa ram o ca ma rim en can ta dos com o charme da divina. d. Pedro 
ano tou dis cre ta mente numa ca der neta o nome do de te tive.




