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1.

Rue du Coq d’Or, Paris, sete da manhã. Uma suces são de gri  tos 

furio sos, engas ga dos vem da rua. Mada me Monce, que cui da do 

peque no hotel que fica em fren te ao meu, saiu na cal ça  da para fa

lar com uma hós pe de do ter cei ro andar. Seus pés sem meias estão 

enfia dos em taman cos e seus cabe los gri sa lhos es cor rem sol tos.

Mada me Monce: “Salo pe salo pe! Quan tas vezes já falei para não 

esma gar per ce ve jos no papel de pare de? Você se acha dona do 

hotel, é? Por que não joga os per ce ve jos pela jane la, como to do 

mundo?  Putain! Salo pe!”.

A  mulher do ter cei ro andar: “Vache!”.

Logo em segui da, um varia do coro de ber ros, enquan to ja ne 

las se abrem por toda parte e meta de da rua entra na dis cus são. 

Dez minu tos  depois, calamse abrup ta men te, quan do um es qua

drão de cava la ria passa pela rua e as pes soas param de gri tar 

para vêlo.

Esbo ço essa cena ape nas para trans mi tir um pouco do espí ri

to da Rue du Coq d’Or. Não que alter ca ções fos sem a única coi sa 

que acon te cia ali — mas, mesmo assim, era raro pas sar uma ma

nhã sem ao menos uma cena como a des cri ta. Batebocas e pre 
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gões deso la dos de ven de do res ambu lan tes, a gri ta ria das crian  ças 

cor ren do atrás de cas cas de laran ja pelas  pedras arre don da das do 

cal ça men to e, à noite, a can to ria alta e o fedor ácido dos car ros de 

lixo com pu nham a atmos fe ra da rua.

Era uma rua muito estrei ta — um des fi la dei ro de casas altas 

e lepro sas, incli na das umas em dire ção às  outras de modo estra

nho, como se tives sem sido con ge la das enquan to ruíam. Todas 

as casas eram  hotéis, api nha dos até o teto de hós pe des, em sua 

maio ria polo ne ses, ára bes e ita lia nos. No tér reo dos  hotéis havia 

bis trôs minús cu los, onde se podia ficar bêba do pelo equi va len te 

a um xelim. Nas noi tes de sába do, cerca de um terço da popu la

ção mas cu li na do bair ro se embe be da va. Havia bri gas por causa 

de mulhe res, e os tra ba lha do res bra çais ára bes que mora vam nos 

 ho téis mais bara tos cos tu ma vam levar adian te rixas mis te rio sas e 

traválas com cadei ras e, oca sio nal men te, revól ve res. À noite, os 

poli ciais só pas sa vam pela rua em  duplas. Era um lugar bem tur 

bu len to. Não obs tan te, em meio ao baru lho e à sujei ra,  viviam os 

cos tu mei ros comer cian tes fran ce ses res pei tá veis, padei ros, tin  tu

rei ros e asse me lha dos, quie tos na deles e acu mu lan do em sur di na 

peque nas for tu nas. Era um bair ro pari sien se mise rá vel bas tan te 

carac te rís ti co.

Meu hotel se cha ma va Hôtel des Trois Moi neaux. Um par diei ro 

escu ro e inse gu ro de cinco anda res, com qua ren ta quar tos sepa ra

dos por divi só rias de madei ra. Eram quar tos peque nos e cro ni ca

men te sujos, pois não havia cria das, e Mada me F., a pa tron ne, não 

tinha tempo para lim par nada. As pare des eram finas como cai xas 

de fós fo ros e, para escon der as racha du ras,  haviam sido reco ber tas 

por cama das e mais cama das de papel cordero sa, que se sol ta va 

e abri ga va incon tá veis per ce ve jos. Perto do teto, lon gas filas des

ses inse tos mar cha vam o dia intei ro, como colu nas de sol da dos, e 

à noite caíam sobre nós com um ape ti te devas ta dor, de tal modo 

que pre ci sá va mos levan tar de tem pos em tem  pos e matálos aos 
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mago tes. Às vezes, quan do os per ce ve jos eram  demais, os hós pe

des cos tu ma vam quei mar enxo fre e espan tálos para o quar to ao 

lado; então, o inqui li no vizi nho revi da va, enxo fra va o seu quar to e 

man da va os per ce ve jos de volta. Era um lu gar sujo mas aco lhe dor, 

pois Mada me F. e seu mari do eram boa gente. O alu guel dos quar

tos varia va entre trin ta e cin quen ta fran  cos por sema na.

Os hós pe des eram uma popu la ção flu tuan te, estran gei ros na 

maio ria, que cos tu ma vam apa re cer sem baga gem, ficar uma se

ma na e desa pa re cer de novo. Eram de todos os tipos: sapa tei ros, 

pe drei ros, can tei ros, tra ba lha do res bra çais, estu dan tes, pros  ti

tu tas, tra pei ros.  Alguns eram incri vel men te  pobres. Em um dos 

 só tãos vivia um estu dan te búl ga ro que fazia sapa tos chi ques para 

o mer  ca do ame ri ca no. Fica va sen ta do na cama das seis ao meio

dia, fazen do uma deze na de pares de sapa tos para  ganhar 35 fran

cos; no resto do dia, fre quen ta va pales tras na Sor bon  ne. Estu da va 

teo lo gia, e os  livros se espa lha vam pelo chão re ple to de pe da ços 

de couro. Em outro quar to, mora vam uma  mu lher rus sa e seu fi

lho, que se dizia artis ta. A mãe tra ba lha va dezes seis horas por dia 

cer zin do meias a 25 cên ti mos o pé, en quan to o filho, decen te men

te ves ti do, vadia va pelos cafés de Montpar nas se. Um dos quar tos 

era alu ga do para dois inqui li nos: um tra ba lha va de dia, o outro à 

noite. Em outro quar to, uma viúva divi dia a mesma cama com as 

duas  filhas cres ci das, ambas tuber cu lo sas.

Havia tipos excên tri cos no hotel. Os bair ros  pobres de Paris são 

ponto de encon tro de pes soas excên tri cas — gente que caiu em 

tri lhas soli tá rias e meio malu cas da vida e desis tiu de ten tar ser 

nor mal ou decen te. A pobre za as liber ta dos  padrões  usuais de 

com por ta men to, assim como o dinhei ro liber ta as pes soas do tra 

ba lho.  Alguns hós pe des de nosso hotel leva vam vidas indes cri ti

vel men te curio sas.

Lá esta vam os Rou gier, por exem plo, um casal velho e nani

co que se ocu pa va de um comér cio extraor di ná rio. Cos tu ma vam 
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ven der car tõespos tais no bule var St.  Michel. O curio so é que os 

ven  diam em paco tes fecha dos, como se fos sem por no grá fi cos, 

mas na ver da de eram foto gra fias de cas te los da  região do Loi

re; os com pra do res só des co briam isso tarde  demais e, é claro, 

 ja mais recla ma vam. Os Rou gier fatu ra vam uns cem fran cos por 

se ma na e, com uma eco no mia rígi da, con se guiam estar sem pre 

meio famin tos e meio bêba dos. A imun dí cie do quar to deles era 

de tal ordem que se sen tia o mau chei ro no andar de baixo. De 

acor  do com Mada me F., fazia qua tro anos que eles não tira vam 

suas rou pas.

Havia tam bém Henri, que tra ba lha va nos esgo tos. Era um sujei

to alto e melan có li co, de cabe los cres pos, com certo ar ro mân  ti co 

em suas lon gas botas de tra ba lho. A pecu lia ri da de de Hen ri era 

não falar por dias a fio, exce to por moti vos de tra ba lho. Havia ape

nas um ano, tinha um bom empre go de moto ris ta e vinha guar

dan do dinhei ro. Um dia, apai xo nouse e quan do se viu rejei ta do 

pela garo ta per deu o con tro le e deulhe um chu te. Ao levar o pon

ta pé, a garo ta se apai xo nou deses pe ra da men te por Henri e, por 

quin ze dias, vive ram jun tos e gas ta ram mil fran cos das eco no mias 

dele. Então, a garo ta foi  infiel; Henri  enfioulhe uma faca no braço 

e foi parar na pri são por seis meses. Assim que foi esfa quea da, a 

garo ta ficou mais apai xo na da que nunca, os dois fize ram as pa

zes e resol ve ram que, quan do saís se da  cadeia, Henri com pra ria 

um táxi, eles se casa riam e iriam morar jun tos. Mas, quin ze dias 

 depois, a garo ta foi  infiel de novo, e quan do Henri saiu da pri são 

ela esta va grá vi da. Henri não a esfa queou no va men te. Tirou todo 

o dinhei ro da pou pan ça, desan dou a be ber e aca bou na  cadeia por 

mais um mês.  Depois disso, foi tra ba lhar nos esgo tos. Nada o fazia 

falar. Se lhe per gun ta vam por que tra ba lha va nos esgo tos, não res

pon dia, ape nas cru za va os pul  sos, para dizer alge mas, e apon ta va 

com a cabe ça na dire ção da pri são. A má sorte pare cia têlo dei xa

do abo ba do em um úni co dia.
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Havia ainda R., um  inglês que vivia seis meses por ano em Put 

ney, com os pais, e seis meses na Fran ça. Na tem po ra da fran ce sa, 

bebia qua tro  litros de vinho por dia e seis  litros aos sába dos. Certa 

vez, fora até os Aço res, por que lá o vinho era mais bara to do que 

em qual quer lugar da Euro pa. Era um sujei to gen til, do mes  ti ca do, 

 jamais gros sei ro ou encren quei ro, e  jamais  sóbrio. Fi ca va na cama 

até o meiodia, e daí até a meianoite ins ta la vase no seu canto 

do bis trô, embe be dan dose com tran qui li da de e mé to do. Enquan

to entor na va, con ver sa va com uma voz femi ni na e re fi na da sobre 

mobi liá rio anti go. Com exce ção de mim, R. era o úni co  inglês no 

bair ro.

Havia mui tas  outras pes soas que leva vam uma vida tão ex cên

tri ca quan to aque las: o sr. Jules, o rome no, que tinha um olho de 

vidro, mas não admi tia;  Fureux, o can tei ro limo si no; Rou col le, o 

sovi na — mas ele mor reu antes da minha época; o velho Lau rent, 

nego cian te de tra pos, que cos tu ma va  copiar sua assi na tu  ra de um 

peda ço de papel que car re ga va no bolso. Seria diver ti do escre ver 

algu mas des sas bio gra fias, se  alguém tives se tempo. Tento des

cre ver as pes soas de nosso bair ro não por mera curio si  da de, mas 

por que fazem parte dessa his tó ria. A pobre za é o meu tema, e foi 

nesse bair ro mise rá vel que tive meu pri mei ro con ta to com ela. O 

bair ro pobre, com sua imun dí cie e suas vidas bizar ras, foi minha 

pri mei ra lição prá ti ca de pobre za e,  depois, o pano de fundo de 

 minhas expe riên cias. É por esse moti vo que tento dar uma ideia 

de como era a vida ali.

*
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A vida no bair ro. Nosso bis trô, por exem plo, no tér reo do Hôtel 

des Trois Moi neaux. Uma minús cu la sala com piso de tijo los, meio 

sub ter râ nea, com mesas enchar ca das de vinho e a foto gra fia de 

um enter ro com a legen da “Cré dit est mort”; e tra ba lha do res com 

fai xas ver me lhas na cin tu ra cor tan do lin gui ças com gran des cani

ve tes; e Mada me F., uma esplên di da cam po ne sa do Au verg ne com 

o rosto de uma vaca reso lu ta, beben do Mala ga “pa ra o estô ma go” 

o dia inteiro; e jogos de dados como ape ri ti vo; e can ções sobre “Les 

frai ses et les fram boi ses” e sobre Made lon, aque la que disse: “Com

ment épou ser un sol dat, moi qui aime tout le régi ment?”; e namo ros 

extraor di na ria men te públi cos.

 Ouviamse con ver sas esqui si tas no bis trô. Como amos tra, dou

lhes a fala de Char lie, uma das curio si da des  locais.

Char lie era um jovem de boa famí lia e edu ca ção que fugi ra de 

casa e vivia de mesa das oca sio nais. Ima gi nemno muito rosa do e 

jovem, com as boche chas viço sas e os cabe los  macios e cas ta nhos 

de um garo ti nho boni ti nho e  lábios exces si va men te ver me lhos e 

úmi dos como cere jas. Seus pés são minús cu los, os bra ços, anor

mal men te cur tos, as mãos têm covi nhas, como as de um be bê. 
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Tem um jeito de dan çar e sal ti tar enquan to fala, como se esti ves se 

tão feliz e cheio de vida que não pudes se ficar quie to um mi nu

to. São três da tarde e não há nin guém no bis trô, exce to Ma da me 

F. e um ou dois desem pre ga dos, mas para Char lie não im por ta 

com quem con ver sa, desde que pos sa falar de si mesmo. Dis  cur sa 

como um ora dor numa bar ri ca da, enro lan do as pala vras na lín gua 

e ges ti cu lan do com seus bra ços cur tos. Os olhos pe que nos e um 

tanto por ci nos bri lham de entu sias mo. De certa for ma, é pro fun

da men te desa gra  dá vel vêlo.

Está falan do de amor, seu tema pre fe ri do.

“Ah,  l’amour,  l’amour! Ah, que les fem mes m’ont tué! Infe liz men te, 

mes sieurs et dames, as mulhe res foram minha ruína, irre me dia vel

men te minha ruína. Aos 22 anos, estou to tal  men te gasto e aca ba

do. Mas quan ta coisa apren di, em que abis mos de sabe do ria não 

des pen quei! Que coisa for mi dá vel é adqui rir a ver da dei ra sabe

do ria, tor narse, no mais ele va do sen ti  do da pala vra, um homem 

civi li za do, tor narse raf fi né,  vicieux etc. etc.

“Mes sieurs et dames, per ce bo que vocês estão tris tes. Ah, mais 

la vie est belle — não devem ficar tris tes. Sede mais ale gres, eu vos 

implo ro!

Fill high ze bowl vid  Samian vine,

Ve vil not sink of semes like zese!*

“Ah que la vie est belle! Escu tem, mes sieurs et dames, com a ple

ni tu de da minha expe riên cia vou dis cur sar sobre o amor. Ex pli

carvosei qual o ver da dei ro sen ti do do amor — qual a ver da dei ra 

sen si bi li da de, o delei te mais alto e refi na do que somen te é conhe

ci do pelos  homens civi li za dos. Con tarvosei sobre o dia mais feliz 

* Ver sos de Byron ditos em  inglês com sota que fran cês: “Encha bem a taça com vinho 
de Samos,/ Não pen se mos em temas como esse!”. (N. T.)
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de minha vida. Infe liz men te, já se foi o tempo em que eu podia 

conhe cer tal feli ci da de. Foise para sem pre — a pró pria pos si bi li

da de, até mesmo o dese jo de sentila, foramse.

“Escu tem, então. Foi há dois anos; meu irmão esta va em Pa ris 

— ele é advo ga do — e meus pais lhe pedi ram que me encon tras

se e me levas se para jan tar. Nós nos odia mos, meu irmão e eu, 

mas ele pre fe riu não deso be de cer a meus pais. Jan ta mos e, du ran

te o jan tar, ele ficou muito bêba do com três gar ra fas de Bor deaux. 

Leveio de volta ao hotel e, no cami nho, com prei uma gar  ra fa de 

conha que; quan do che ga mos, fiz meu irmão beber um co po intei

ro — disselhe que era uma coisa para deixálo  sóbrio. Ele bebeu 

o conha que e ime dia ta men te caiu no chão, como que des maia do, 

total men te bêba do. Erguio e o encos tei na cama; en tão, revis tei 

seus bol sos. Encon trei mil e cem fran cos,  pegueios, desci cor ren

do as esca das, tomei um táxi e fugi. Meu irmão não sa bia meu 

ende re ço — eu esta va salvo.

“Aonde vai um homem quan do tem dinhei ro? A bor déis, na

tu ral men te. Mas vocês pen sam que eu per de ria meu tempo em 

al gum antro vul gar, ade qua do ape nas a ope rá rios? Não me con

fun dam, sou um homem civi li za do! Eu era fas ti dio so, exi geant, en

ten dem, com mil fran cos no bolso. Já era meianoite quan do fi

nal men te achei o que pro cu ra va. Eu havia encon tra do um jo vem 

muito inte li gen te de dezoi to anos, ves ti do en smo king e com os 

cabe los cor ta dos à la amé ri cai ne, e fica mos con ver san do num bis  trô 

tran qui lo, longe dos bule va res. Enten de monos mui to bem, aque le 

jovem e eu. Con ver sa mos sobre isso e aqui lo e dis cu ti mos manei

ras de nos diver tir. Logo toma mos um táxi jun  tos e par  ti mos.

“O táxi parou numa rua estrei ta e soli tá ria com uma única lâm

pa da a gás tre me lu zin do no final. Havia poças escu ras entre as 

 pedras. De um lado, esten diase a pare de alta e sem jane las de 

um con ven to. Meu guia con du ziume a uma casa alta e arrui na

da, com jane las fecha das por tapu mes, e bateu  várias vezes na 
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por ta. Ouviuse então o som de pas sos e o estré pi to de fer ro lhos, 

e a porta entrea briuse. Uma mão gran de e defor ma da saiu pela 

fres ta e man te ve a palma aber ta dian te de nos sos nari zes, exi gin

do dinhei ro.

“Meu guia pôs o pé entre a porta e o baten te. ‘Quan to você 

quer?’, per gun tou.

“‘Mil  francos’, disse uma voz de  mulher. ‘ Paguem tudo agora 

ou não  entram.’

“Pus mil fran cos na mão e dei os cem res tan tes ao meu guia; 

ele disse boanoite e me dei xou. Escu tei a voz lá den tro con tan do 

as notas e  depois uma velha magra e toda de preto, como um cor

vo, pôs o nariz para fora e me olhou com sus pei ção antes de me 

dei xar  entrar. Esta va muito escu ro lá den tro; eu não con se guia ver 

nada, exce to um bico de gás que ilu mi na va um peda ço de pa re de 

de gesso, dei xan do todo o resto numa som bra pro fun da. Ha via um 

chei ro de rato e poei ra. Sem dizer pala vra, a velha acen deu uma 

vela no bico de gás,  depois  coxeou à minha fren te por um cor re dor 

de pedra até o alto de um lance de  degraus de pe dra.

“‘Voilà!’, disse; ‘desça ao porão e faça o que qui ser. Não verei 

nada, não escu ta rei nada, não sabe rei de nada. Você é livre, com

preen de — per fei ta men te livre.’

“Ah, mes sieurs, será pre ci so que eu lhes des cre va — for cé ment, 

vocês mes mos conhe cem — esse arre pio, meta de ter ror, meta de 

pra zer, que sen ti mos em momen tos como esse? Desci len ta men

te, ten tean do o cami nho; ouvia minha res pi ra ção e o arras tar de 

meus pés nas  pedras; o resto era silên cio. No final da esca da ria, 

minha mão encon trou um inter rup tor elé tri co. Gireio e um gran 

de lus tre de doze glo bos ver me lhos inun dou o porão com sua luz 

ver me lha. E eis que eu não esta va num porão, mas num quar to, 

num quar to gran de, rico e vis to so, pin ta do de ver me lhosan guí

neo de alto a baixo. Ima gi nai, mes sieurs et dames! Tape te ver me lho 

no chão, papel ver me lho nas pare des, pelú cia ver me lha nas cadei
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ras, até o teto era ver me lho; ver me lho por toda par te, quei man do 

os olhos. Era um ver me lho pesa do, sufo can te, como se a luz bri

lhas se atra vés de glo bos de san gue. Na extre mi da de opos ta havia 

uma enor me cama qua dra da, com col chas tam bém ver me lhas, e 

sobre ela jazia uma garo ta, ves ti da com uma túni ca de velu do ver

me lho. Ao me ver, ela se enco lheu e ten tou escon der os joe lhos 

sob o ves ti do curto.

“Eu havia para do à porta. ‘Venha aqui, minha  franguinha’, 

cha mei.

“Ela deu um gemi do de medo. De um salto, eu esta va ao la do 

da cama; ela ten tou me evi tar, mas a agar rei pelo pes co ço — as

sim, estão vendo? —, aper ta do! Ela se deba teu, come çou a pe dir 

mise ri cór dia, mas segu rei firme, for çan do sua cabe ça para trás e 

olhan do fixo em seu rosto. Tinha vinte anos, tal vez; seu ros to era 

o rosto largo e apá ti co de uma crian ça estú pi da, mas es ta va reco

ber to com tinta e pó de arroz, e seus olhos azuis e estú pi dos, que 

bri lha vam sob a luz ver me lha,  tinham essa expres são cho ca da e 

dis tor ci da que só se vê nos olhos des sas mulhe res. Era uma cam

po ne sa, sem dúvi da, que os pais  haviam ven di do como es cra va.

“Sem outra pala vra, puxeia da cama e a  joguei no chão. E en

tão caí sobre ela como um tigre! Ah, a satis fa ção, o incom pa rá

vel enle vo daque le momen to! Eis, mes sieurs et dames, eis aqui o 

que vou vos expor; voilà  l’amour! Eis o ver da dei ro amor, eis a única 

coisa no mundo pela qual vale a pena lutar; eis a coisa ao la do da 

qual todas as suas artes e  ideais, todas as suas filo so fias e cren  ças, 

todas as suas belas pala vras e ges tos  nobres tor namse tão páli

dos e inú teis como cin zas. Quan do se expe ri men tou o amor — o 

ver da dei ro amor —, o que resta no mundo que não pa re ça mais do 

que uma som bra do pra zer?

“De forma cada vez mais sel va gem, rei ni ciei o ata que. Repe ti

das vezes a garo ta ten tou esca par; gri tou nova men te por cle mên

cia, mas ri de suas súpli cas.
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“‘Mise ri cór dia!’, disse eu, ‘você acha que vim aqui para mos trar 

mise ri cór dia? Acha que  paguei mil fran cos para isso?’ Jurovos, 

mes sieurs et dames, que, não fosse pela mal di ta lei que nos rouba a 

liber da de, eu a teria mata do naque le momen to.

“Ah, como ela gri tou, que gri tos amar gos de ago nia. Mas não 

havia nin guém para escu tálos; ali, sob as ruas de Paris, está va mos 

tão segu ros como no cora ção de uma pirâ mi de. Lágri mas rola ram 

pelas faces da garo ta, levan do con si go o pó de arroz em lon  gas 

 nódoas sujas. Ah, que momen to irre cu pe rá vel! Vós, mes sieurs et 

dames, vós que não cul ti vas tes as sen si bi li da des mais finas do 

amor, para vós tal pra zer é quase incon ce bí vel. E eu tam bém, ago

ra que minha juven tu de se foi — ah, a juven tu de! —,  ja mais verei 

de novo vida tão linda como aque la. Está aca ba da.

“Ah, sim, foise — foise para sem pre. Ah, a pobre za, a pou ca 

dura ção, o desa pon ta men to da ale gria huma na! Pois na rea li da

de — car en réa li té, o que é a dura ção do supre mo momen to do 

amor? Não é nada, um ins tan te, um segun do tal vez. Um se gun do 

de êxta se, e  depois disso — pó, cin zas, nada.

“E assim, ape nas por um ins tan te, cap tu rei a supre ma feli ci

da de, a emo ção mais ele va da e mais refi na da que os seres hu ma

nos podem atin gir. E no mesmo ins tan te ela esta va aca ba da, e eu 

 fiquei — com o quê? Toda a minha sel va ge ria, toda a minha pai

xão esta va espa lha da como péta las de rosa.  Fiquei frio e lân gui do, 

cheio de arre pen di men tos vãos; em minha revul são, senti mes

mo uma espé cie de pie da de pela garo ta que cho ra va no chão. Não 

causa náu seas o fato de que seja mos pre sas de emo ções as sim tão 

infe rio res? Não vol tei a olhar para a garo ta; meu único pen  sa men

to era ir embo ra. Subi apres sa da men te os  degraus da abó  ba da e 

saí para a rua. Esta va escu ro e ter ri vel men te frio, as ruas  vazias, 

as  pedras ecoa vam sob meus cal ca nha res com um repi que surdo e 

soli tá rio. Todo o meu dinhei ro se fora. Não tinha nem para o táxi. 

Vol tei a pé sozi nho para meu quar to frio e soli tá rio.
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“Mas eis, mes sieurs et dames, o que pro me ti vos expor. Isso é o 

amor. Aque le foi o dia mais feliz de minha vida.”

Ele era um espé ci me curio so, o Char lie. Retra teio somen te 

para mos trar como se podia encon trar tipos dife ren tes flo res cen

do no bair ro do Coq d’Or.

*
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