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1. Sem deixar veStÍgio

ElE pErdEra a magia. o impulso se esgotara. ele nunca 
havia fracassado no teatro, tudo o que fizera sempre fora vigo-
roso e bem-sucedido, e então aconteceu esta coisa terrível: ele 
não conseguia representar. Subir ao palco tornou-se uma ago-
nia. em vez da certeza de que teria um desempenho maravilho-
so, sabia que ia fracassar. a coisa aconteceu três vezes seguidas, 
e na última vez ninguém mostrou interesse, ninguém foi. ele 
não conseguia se comunicar com a plateia. Seu talento havia 
morrido. 

É claro, para quem já passou por isso, é sempre diferente 
do que aconteceu com todas as outras pessoas. Sempre serei 
diferente de todo mundo, axler dizia a si próprio, porque sou 
quem sou. isso eu levo comigo — disso as pessoas sempre vão 
se lembrar. porém a aura que ele possuíra, todos os seus manei-
rismos, excentricidades e peculiaridades, o que funcionara com 
Falstaff, peer gynt e o tio vânia — o que valera a Simon axler 
a reputação de último dos grandes atores de teatro clássico dos 
estados unidos —, nada disso agora funcionava em nenhum 
papel. tudo que funcionara para fazer dele quem ele se tornara 
agora o fazia parecer um louco. ele tinha consciência, da pior 
maneira possível, de cada instante que passava no palco. antes, 
quando ele atuava, não pensava em nada. o que fazia bem, fa-
zia por ins tinto. agora pensava em tudo, e tudo que havia de 
espontâneo e vital era destruído — ele tentava controlá-lo com 
o pensamento e acabava destruindo-o. está bem, axler dizia 
a si mesmo, es tou numa fase ruim. embora já tivesse mais de 
sessenta anos, talvez aquela fase passasse enquanto ele ainda se 
reconhecia como a pessoa que era. não seria o primeiro ator 
experiente a viver uma situação assim. aquilo já acontecera com 
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muita gente. Já fiz isso antes, pensava, então vou encontrar um 
jeito. não sei como vou conseguir desta vez, mas vou encontrar 
— a coisa vai passar.

não passou. axler não conseguia representar. antes, como 
ele sabia prender todas as atenções no palco! e agora sentia pa-
vor diante de cada apresentação, e o pavor se estendia ao longo 
do dia. passava o dia inteiro tendo pensamentos que em toda 
a vida nunca tivera antes de uma atuação: não vai dar, não vou 
conseguir, estou interpretando os papéis errados, estou exage-
rando, estou falseando, não sei nem como vou fazer a primeira 
fala. e nesse ínterim tentava ocupar as horas se dedicando a 
uma centena de coisas aparentemente necessárias para se pre-
parar: preciso estudar esta fala outra vez, preciso descansar, 
preciso me exercitar, preciso estudar aquela fala outra vez, e 
quando chegava ao teatro já estava exausto. e com pavor de 
entrar em cena. Sentia que a hora da deixa estava cada vez mais 
próxima e sabia que não ia conseguir. esperava pela liberdade 
de começar, pelo momento de se tornar real, esperava a hora 
de esquecer quem ele era e se tornar a pessoa que estava inter-
pretando, mas em vez disso estava ali parado, completamente 
vazio, atuando do jeito que se faz quando não se sabe o que se 
está fazendo. não conseguia dar e não conseguia reter; não 
tinha fluidez e não tinha reserva. a atuação tornou-se uma 
tentativa, repetida noite após noi te, de conseguir se livrar de 
um fardo.

tudo havia começado quando as pessoas falavam com ele. 
ele teria no máximo três ou quatro anos e já se sentia mesme-
rizado ao falar ou ouvir alguém falar com ele. Sentia-se dentro 
de uma peça desde o começo. utilizava a intensidade da escuta, 
a concentração, do mesmo modo como atores menos talentosos 
usavam a pirotecnia. possuía esse poder também fora do palco, 
principalmente quando mais jovem, com mulheres que não se 
davam conta de que tinham uma história de vida até o momen-
to em que ele lhes mostrava que elas tinham uma história, uma 
voz e um estilo que não era de mais ninguém. elas se tornavam 
atrizes com axler, tornavam-se heroínas de suas próprias vidas. 
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poucos atores de teatro sabiam falar e ouvir como ele, e no en-
tanto ele não sabia mais fazer nem uma coisa nem outra. o som 
que antes entrava em seu ouvido agora parecia estar saindo, e 
toda a palavra por ele pronunciada parecia representada, e não 
falada. a fonte inicial de seu trabalho de ator residia naquilo que 
ele ouvia, sua reação ao que ouvia estava no âmago da coisa, e se 
não conseguia mais ouvir, se não conseguia escutar, não podia 
mais trabalhar.

Foi convidado a interpretar próspero e macbeth no Ken nedy 
Center — era difícil imaginar um programa duplo mais ambi-
cioso — e fracassou vergonhosamente em ambos os papéis, mas 
em particular no de macbeth. não conseguia mais fa zer Shake-
speare de baixa intensidade, não conseguia mais fazer Shakespeare 
de alta intensidade — ele, que vinha interpretando Shakespeare a 
vida toda. Seu macbeth saiu ridículo, e todo mundo que assistiu 
disse a mesma coisa, o que também foi dito por muitos que não 
assistiram. “não, eles nem precisam ter assistido”, ele dizia, “pra 
insultar a gente.” muitos atores teriam começado a beber nessas 
circunstâncias; segundo uma velha pia da, havia um ator que sem-
pre bebia antes de subir ao palco, e quando lhe disseram que ele 
não devia beber, replicou: “o quê? e entrar em cena sozinho?”. 
mas axler não bebia, e assim simplesmente desabou. Sua queda 
foi colossal.

o pior era que ele questionava sua queda tal como ques-
tionava sua atuação. o sofrimento era terrível, e no entanto ele 
duvidava que fosse genuíno, o que o tornava ainda pior. não 
sabia como ia passar de um minuto para o próximo, tinha a 
sensação de que sua mente estava derretendo, sentia pavor de 
ficar sozinho, só conseguia dormir no máximo duas ou três ho-
ras por noite, quase não comia nada, todos os dias pensava em 
se matar com a arma que guardava no sótão — uma espingarda 
remington 870 que ele mantinha naquela casa de fazenda iso-
lada para se proteger — e no entanto tudo aquilo lhe parecia 
uma encenação, uma encenação ruim. Quando você representa 
o papel de uma pessoa que está entrando em parafuso, a coi-
sa tem organização e ordem; quando você observa a si próprio 
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entrando em parafuso, desempenhando o papel de sua própria 
queda, aí a história é outra, uma história de terror e medo. 

axler não conseguia se convencer de que estava louco, tal 
como não havia conseguido convencer ninguém, nem mesmo 
a si próprio, de que era próspero ou macbeth. era um louco 
artificial também. o único papel que conseguia desempenhar 
era o de alguém que desempenha um papel. um homem que 
não está louco interpretando um louco. um homem estável in-
terpretando um homem arrasado. um homem controlado in-
terpretando um homem descontrolado. um homem de muitas 
realizações sólidas, famoso no teatro — um ator grandalhão e 
forte, um metro e noventa e dois de altura, uma cabeçorra calva 
e um corpo forte e peludo de arruaceiro, um rosto capaz de 
exprimir tanta coisa, um queixo decidido, olhos negros severos, 
uma boca de tamanho razoável que ele sabia retorcer de todas 
as maneiras, e uma voz grave, imperiosa, que emanava das pro-
fundezas, sempre com um toque de aspereza, um homem cons-
cientemente grandioso que parecia capaz de enfrentar qualquer 
coisa e desempenhar com facilidade todos os papéis masculi-
nos, a própria encarnação da resistência invulnerável, dando a 
impressão de que havia absorvido em seu ser o egoísmo de um 
gigante confiá vel —, fazendo o papel de um verme insignifi-
cante. ele soltava um grito quando acordava no meio da noite e 
dava consigo ainda preso no papel do homem que foi privado de 
si próprio, de seu talento, de seu lugar no mundo, um homem 
abjeto que não passava do somatório de seus defeitos. pela ma-
nhã, escondia-se na cama por horas a fio, mas em vez de escon-
der-se de seu papel estava apenas desempenhando-o. e quando 
finalmente se levantava, só conseguia pensar no suicídio, mas 
não no que a ideia tinha de estimulante. um homem que queria 
viver fazendo o pa pel de um homem que queria morrer.

enquanto isso, as palavras mais famosas de próspero não o 
deixavam em paz, talvez porque tão recentemente ele as havia 
estropiado. elas se repetiam com tanta regularidade em sua ca-
beça que acabaram por se tornar um tumulto de sons tortuosos, 
esvaziados de significado, que não indicavam nenhuma realida-
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de e no entanto tinham a força de um encantamento cheio de 
significação pessoal. “Findou nossa função. esses atores, / tal 
como eu vos dissera, eram espíritos / Que agora somem sem 
deixar vestígio.” não conseguia apagar a expressão “sem deixar 
vestígio”, que se repetia de modo caótico quando ele permane-
cia estirado na cama, impotente, todas as manhãs, e que tinha 
a aura de uma condenação obscura, embora cada vez fizesse 
menos sentido. toda a sua complexa personalidade estava total-
mente à mercê daquele “sem deixar vestígio”.

victoria, a mulher de axler, não conseguia mais se importar 
com ele, e ela própria já estava precisando de cuidados. Chorava 
toda vez que o via sentado à mesa da cozinha, a cabeça nas mãos, 
sem conseguir comer a refeição que ela havia preparado. “prove 
alguma coisa”, ela implorava, mas ele não comia nada, não dizia 
nada, e em pouco tempo victoria começou a entrar em pânico. 
nunca vira axler se entregar daquela maneira, nem mesmo oito 
anos antes, quando seus pais idosos morreram num acidente de 
trânsito, com seu pai ao volante. ele chorou e tocou para a fren-
te. ele sempre tocava para a frente. as perdas o abalavam mui-
to, mas seu desempenho jamais fraquejava. e quando victoria 
estava em crise era ele que a mantinha firme e a tirava da crise. 
o filho dela sempre estava metido em encrencas por causa das 
drogas. ela precisava enfrentar constantemente os percalços da 
velhice e do fim de sua carreira. tantas decepções, mas ele es-
tava a seu lado, e assim ela conseguia suportá-las. Que falta ele 
fazia agora, agora que o homem de quem ela dependia havia 
desaparecido!

nos anos 1950, victoria powers fora a mais jovem favorita 
de Balanchine. então ela machucou o joelho, teve de operá-lo, 
voltou a dançar, machucou-o de novo, fez outra cirurgia, e 
quando conseguiu se recuperar pela segunda vez já não era a 
jovem favorita de Balanchine. nunca mais retomou seu lugar. 
Casou-se, teve o filho, divorciou-se, casou-se pela segunda vez, 
divorciou-se pela segunda vez, e então conheceu Simon axler 
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e se apaixonou por ele, que vinte anos antes, tendo recém-con-
cluído seu curso universitário, fora para nova York lançar sua 
carreira teatral e sempre ia ao City Center para vê-la dançar, 
não porque gostasse de balé, mas porque, jovem que era, fasci-
nava-se com a capacidade que victoria tinha de despertar nele 
a lascívia por meio das emoções mais ternas: ela permaneceu 
em sua lembrança durante anos como a própria encarnação do 
pathos erótico. Quando se conheceram, quarentões, no final dos 
anos 1970, fazia muito tempo que ninguém mais a convidava 
para atuar como bailarina, embora, persistente, ela praticasse 
todos os dias num estúdio de dança. victoria fizera o possível 
para continuar em boa forma física e com uma aparência jo-
vem, mas àquela altura seu pathos se tornara maior do que sua 
capacidade de utilizá-lo em sua arte. 

depois da catástrofe no Kennedy Center, quando axler de-
sabou inesperadamente, victoria entrou em crise e fugiu para a 
Califórnia para ficar perto do filho.

de uma hora para outra, axler se viu sozinho naquela casa 
no interior, morrendo de medo de se matar. agora não havia 
nada para impedi-lo. agora ele podia fazer aquilo que não ti-
nha conseguido fazer quando victoria estava presente: subir ao 
sótão, carregar a arma, enfiar o cano na boca e esticar o braço 
com prido para puxar o gatilho. a espingarda como substituta 
da esposa. mas depois que ela foi embora, menos de uma hora 
depois — ele nem teve tempo de começar a subir a escada do 
sótão —, axler telefonou para seu médico e pediu-lhe que o in-
ternasse numa clínica psiquiátrica naquele mesmo dia. minutos 
depois, o médico encontrou uma vaga para ele em hammerton, 
uma pe quena clínica de boa reputação a umas poucas horas de 
viagem ao norte de onde ele morava.

axler passou vinte e seis dias internado. depois que foi 
entrevistado, que desfez a mala, que uma enfermeira recolheu 
todos os seus objetos cortantes, que todos os seus objetos de 
valor foram guardados no escritório, uma vez sozinho no quar-
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to em que foi instalado, ele sentou-se na cama e relembrou, um 
por um, todos os papéis que havia desempenhado com absoluta 
confiança desde que se tornara um ator profissional, aos vinte 
e poucos anos de idade — o que havia destruído sua confiança? 
o que estaria ele fazendo ali naquela clínica? uma imitação de 
si próprio havia surgido, algo que não existia antes, uma autoi-
mitação que não tinha base em nada, e ele era aquela autoimi-
tação, e co mo foi que aquilo havia acontecido? Seria apenas a 
passagem do tempo trazendo a decadência e a queda? Seria uma 
manifestação da velhice? Sua aparência física ainda impressio-
nava. Suas metas de ator não haviam mudado, e ele tampouco 
modificara sua maneira cuidadosa de se preparar para um pa-
pel. ninguém era mais meticuloso, estudioso e sério do que ele, 
ninguém administrava melhor seu próprio talento, ninguém se 
adaptava melhor às mudanças de condições que necessariamen-
te ocorriam numa carreira teatral que já durava tantas décadas. 
deixar subitamente de ser o ator que ele era — isso era inex-
plicável, era como se uma noite, enquanto ele dormia, tivessem 
roubado o peso e a substância de sua existência profissional. a 
capacidade de falar e ouvir num palco — em última análise, a 
coisa se resumia a isso, e era isso que havia desaparecido.

o psiquiatra, o dr. Farr, perguntava-lhe se o que havia acon-
tecido com ele não tinha realmente nenhuma causa, e nas duas 
sessões semanais pedia-lhe que examinasse as circunstâncias de 
sua vida antes da repentina ocorrência daquilo que o médico 
de nominava “um pesadelo universal”. ele queria dizer com isso 
que a desgraça sofrida pelo ator no teatro — subir ao palco e 
constatar que não conseguia desempenhar seu papel, o choque 
dessa perda — era o conteúdo dos sonhos perturbadores que 
inú meras pessoas costumavam ter, pessoas que, ao contrário de 
Simon axler, não eram atores profissionais. Subir ao palco e não 
conseguir atuar era um dos sonhos típicos que a maioria dos pa-
cientes tinha ao menos uma vez na vida. Como também sonhar 
que se está nu numa rua cheia de gente, ou então que é preciso 
enfrentar uma prova decisiva sem ter estudado, ou então que se 
está caindo num barranco, ou dirigindo um carro numa autoes-
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trada e de repente os freios param de funcionar. o dr. Farr pe-
dia a axler que falasse sobre seu casamento, sobre a morte de 
seus pais, suas relações com o enteado dependente químico, sua 
infância, sua adolescência, o início da carreira de ator, sua irmã 
mais velha, que morrera de lúpus quando ele tinha vinte anos. o 
médico queria que ele falasse de modo detalhado sobre as sema-
nas e os meses que antecederam sua apresentação no Kennedy 
Center, e queria saber se ele se lembrava de alguma coisa fora do 
comum, grande ou pequena, ocorrida durante aquele período. 
axler esforçava-se para dizer a verdade e desse modo revelar a 
origem de seu problema — e recuperar seus poderes —, mas, 
até onde conseguia se lembrar, nenhuma causa para aquele “pe-
sadelo universal” vinha à tona em nada do que ele dizia àquele 
psiquiatra simpático e atento. isso tornava o pesadelo ainda pior. 
no entanto, ele conversava com o médico assim mesmo, todas 
as vezes que ia à sessão. e por que não? Quando o sofrimento 
atinge um certo patamar, a gente tenta qualquer coisa para ex-
plicar o que está acontecendo, mesmo sabendo que nada explica 
nada e que to das as explicações são igualmente fúteis.

Cerca de vinte dias depois de axler ingressar na clínica, 
hou ve uma noite em que, em vez de despertar duas ou três ve-
zes e ficar insone e apavorado até o amanhecer, ele dormiu di-
reto até as oito da manhã, acordando tão tarde para os padrões 
da clínica que uma enfermeira foi até o quarto despertá-lo, a 
fim de que ele pudesse tomar o café da manhã, marcado para as 
7h45, com os outros pacientes no refeitório, e então dar início a 
seu dia, que incluía terapia de grupo, arteterapia, a sessão com 
o dr. Farr e outra com a médica que estava fazendo o possível 
para resolver seu eterno problema de dor na coluna. todas as 
horas do dia eram preenchidas com atividades e consultas, para 
impedir que os pacientes se fechassem em seus quartos e ficas-
sem largados na cama, deprimidos ou conversando uns com os 
outros, como mui tos acabavam fazendo à noite, contando como 
haviam sido suas tentativas de suicídio.

mais de uma vez ele ficara no canto da sala de recreação, 
junto com o pequeno grupo de pacientes suicidas, a ouvi-los re-
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lembrando o ardor com que haviam planejado se matar e lamen-
tando não ter conseguido fazê-lo. todos permaneciam imersos 
na grandiosidade da tentativa de suicídio e na ignomínia de ha-
ver sobrevivido. a ideia de que uma pessoa fosse capaz de fazer 
aquilo, controlar sua própria morte, era para todos eles uma 
fonte de fascínio — era o assunto natural de suas conversas, co-
mo garotos falando de esportes. alguns diziam que no momen-
to em que tinham tentado se matar haviam sentido algo seme-
lhante ao barato que um psicopata deve experimentar quando 
mata alguém. uma mulher jovem disse: “você se vê como uma 
pessoa totalmente paralisada e inerte, todos veem você assim, 
e no entanto você resolve cometer o ato mais difícil que existe. 
É uma coisa empolgante. uma coisa revigorante. dá uma eufo-
ria...”. “É verdade”, comentou outro paciente, “dá uma euforia 
amarga. a sua vida está se desmanchando, ela não tem centro, e 
o suicídio é a única coisa que você pode controlar.” um homem 
idoso, professor primário aposentado, que havia tentado se en-
forcar na garagem de casa, deu uma espécie de palestra sobre 
a maneira como “os de fora” encaram o suicídio. “Quando as 
pessoas pensam no tema do suicídio, elas tentam explicar o ato. 
explicar e julgar. É uma coisa tão horrorosa para as pessoas que 
são deixadas para trás que elas precisam encontrar uma maneira 
de encará-la. umas acham que é um ato de covardia. outras 
acham que é um crime, um crime contra os sobreviventes. uma 
outra escola de pensamento acha que é heroísmo, um ato de 
coragem. e tem também os puristas. para eles, a pergunta é: foi 
justificado, a causa era suficiente? o ponto de vista mais clínico, 
que não é nem punitivo nem idealizante, é o do psicólogo, que 
tenta descrever o estado mental do suicida, o estado em que ele 
estava quando cometeu o ato.” e discorria desse modo maçante 
mais ou menos todas as noites, como se não fosse um paciente 
angustiado como os outros, e sim um conferencista convidado a 
esclarecer o assunto que obcecava a todos dia e noite. uma noite 
axler resolveu falar — representar, ele se deu conta, diante da 
maior plateia que já tivera desde que abandonara a profissão. 
“o suicídio é um papel que você escreve para você mesmo”, 
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disse. “você habita e representa esse papel. tudo é preparado 
cuidadosamente — onde e como eles vão encontrar você.” e 
acrescentou: “mas é uma apresentação única”.

naquelas conversas, tudo que era privado era revelado com 
facilidade e sem constrangimento; o suicídio parecia uma me-
ta grandiosa, e a vida uma situação odiosa. entre os pacientes 
que axler conheceu, alguns o identificaram na mesma hora 
por conta dos poucos filmes que ele havia feito, porém estavam 
demasiadamente imersos em seus conflitos interiores para dar 
muita atenção a ele, a qualquer pessoa que não fosse eles pró-
prios. e a equipe da clínica estava sempre ocupada demais para 
dedicar muito tempo a seu renome como ator. naquela clínica, 
ele estava praticamente irreconhecível, não apenas para os ou-
tros como também para si mesmo.

desde o momento em que redescobriu o milagre de uma 
noite bem dormida, em que foi necessário uma enfermeira 
acordá-lo para o café da manhã, axler começou a sentir que o 
pavor diminuía. haviam-lhe ministrado um antidepressivo a 
que ele não se adaptou, depois tentaram outro medicamento, 
e por fim um terceiro que não tinha nenhum efeito colateral 
insuportável, mas se aquilo lhe fazia bem ou não, ele não sa-
bia. não conseguia acreditar que aquela melhora tinha alguma 
coisa a ver com os remédios ou as consultas psiquiátricas, com 
a terapia de grupo ou a arteterapia; tudo isso lhe parecia uma 
perda de tempo. o que continuava a assustá-lo, à medida que se 
aproximava o dia da alta, era que nada do que estava acontecen-
do com ele parecia ter a ver com coisa alguma. Como dissera 
ao dr. Farr — e tinha certeza disso por haver tentado ao máxi-
mo encontrar uma causa durante aquelas sessões —, ele havia 
perdido sua magia de ator sem nenhum motivo, e era também 
de modo igualmente arbitrário que a vontade de dar fim à pró-
pria vida começou a diminuir, pelo menos por ora. “Nada que 
acontece tem motivo”, dis se ele ao médico mais tarde naquele 
mesmo dia. “a gente perde, a gente ganha — é tudo acaso. a 
onipotência do acaso. a probabilidade de um revés. isso, o im-
previsível revés e seu poder.”
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perto do fim de sua estada na clínica, axler fez amizade 
com uma pessoa, e cada vez que jantavam juntos ela repetia sua 
história para ele. ele a vira pela primeira vez na sessão de arte-
terapia e depois disso passaram a se instalar numa mesa para 
dois no refeitório, conversando como um casal de namorados 
ou — levando-se em conta a diferença de trinta anos que havia 
entre eles — como pai e filha, embora falassem sobre a tentativa 
de suicídio dela. Quando se conheceram — cerca de dois dias 
depois que ela chegou —, estavam só os dois na sala de arte, jun-
tamente com a terapeuta, a qual, como se eles fossem crianças 
do jardim de infância, lhes entregou folhas de papel em branco 
e uma caixa de creions para que brincassem, dizendo-lhes que 
desenhassem o que quisessem. a única coisa que faltava naquela 
sala, ele pensou, eram as mesinhas e cadeirinhas para crianças. 
para satisfazer a terapeuta, trabalharam em silêncio por quinze 
minutos e então, também para satisfazer a terapeuta, ouviram 
com atenção o que um dizia sobre o desenho do outro. ela ha-
via desenhado uma casa com um jardim e ele representara a si 
próprio fazendo um desenho, “um desenho”, disse ele à terapeu-
ta quando ela lhe perguntou o que ele fizera, “de um homem 
que entrou em parafuso e se internou numa clínica psiquiátrica 
e está fazendo arteterapia, e está fazendo um desenho que foi 
pedido pela terapeuta”. “e se você tivesse que dar um título ao 
seu desenho, Simon, qual seria ele?” “essa é fácil. ‘Que diabo 
eu estou fazendo aqui?’”

os outros cinco pacientes que deviam estar na arteterapia 
ou estavam em suas camas, sem conseguir fazer outra coisa além 
de chorar, ou então, como se uma emergência tivesse aconteci-
do, haviam corrido para o consultório do psiquiatra, sem ter 
marcado hora, e estavam na sala de espera preparando-se para 
se queixar da esposa, do marido, do filho, do patrão, da mãe, do 
pai, do namorado, da namorada — seja lá quem fosse que eles 
nunca mais queriam ver, ou que eles até estavam dispostos a ver 
desde que o psiquiatra estivesse presente e não houvesse grita-
ria nem violência nem ameaças de violência, ou então de quem 
eles sentiam uma falta terrível, não conseguindo viver sem essa 
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pessoa, sendo capazes de fazer qualquer coisa para que ela vol-
tasse. Cada um deles esperava sua vez de acusar um pai ou uma 
mãe, denegrir um irmão ou irmã, atacar um cônjuge, justificar, 
condenar ou se compadecer de si próprio. um ou dois deles 
que ainda conseguiam concentrar — ou fingir concentrar, ou 
tentar concentrar — a atenção em qualquer outra coisa que não 
sua própria desgraça, enquanto aguardavam o médico ficavam 
folheando um exemplar da Time ou da Sports Illustrated, ou 
pegavam o jornal local e tentavam fazer as palavras cruzadas. 
todos os outros permaneciam calados, melancólicos, interior-
mente ten sos e ensaiando em silêncio — com o vocabulário da 
psicologia popular ou da obscenidade da sarjeta, ou do sofri-
mento cristão, ou da patologia da paranoia — os antiquíssimos 
temas da literatura teatral: incesto, traição, injustiça, crueldade, 
vingança, ciúme, rivalidade, desejo, perda, desonra e dor.

ela era pequenina, de tez clara e cabelo castanho, com a 
fragilidade óssea de uma moça doentia com um quarto de sua 
idade. Chamava-se Sybil van Buren. os olhos do ator a viam 
co mo uma mulher de trinta e cinco anos que não apenas se re-
cusava a ter força como temia até mesmo a aparência de força. 
e no entanto, apesar de toda a sua delicadeza, ela disse a axler, 
quando subiam para o dormitório depois da arteterapia: “você 
janta comigo, Simon?”. Surpreendente. ainda tinha algum de-
sejo de não ser de todo engolida. ou então pedira que ele fi-
casse ao seu lado na esperança de que, com um pouco de sorte, 
alguma coisa se acendesse entre eles que terminasse com ela de 
uma vez por todas. axler era grande o bastante para isso, uma 
baleia e tanto para uns restos de naufrágio como ela. mesmo ali 
— onde, sem a ajuda da farmacopeia, qualquer demonstração 
de estabi lidade, quanto mais uma bravata, dificilmente poderia 
atenuar por muito tempo o torvelinho de terror no fundo da 
garganta — ele não havia perdido o jeito ágil e orgulhoso do 
homem ameaçador que outrora lhe permitira criar um otelo 
tão original. e assim, bem, se ela ainda tinha alguma esperança 
de soçobrar por completo, talvez a solução fosse tentar se en-
graçar com ele. pelo me nos foi isso que axler pensou no início.
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“vivi muitos anos dentro dos limites da cautela”, Sybil lhe 
disse durante o jantar naquela primeira noite. “a dona de casa 
eficiente que cuida do jardim, costura, conserta qualquer coisa, 
e ainda dá jantares maravilhosos. a companheira discreta, cons-
tante e leal do homem rico e poderoso, com uma dedicação to-
tal, profunda, tradicional, à criação dos filhos. a existência co-
mum de uma mortal insignificante. Bom, fui fazer compras — e 
existe alguma coisa mais prosaica do que isso? Quem é que se 
preocupa com uma coisa dessas? eu tinha deixado minha filha 
brincando no quintal e nosso filho pequeno no andar de cima, 
dormindo no berço, e o meu segundo marido rico e poderoso 
estava assistindo um campeonato de golfe na televisão. voltei 
pra casa quando cheguei ao supermercado, pois percebi que ha-
via esquecido a carteira. o menino ainda estava dormindo. e na 
sala a partida de golfe continuava, mas minha filha de oito anos, 
a alison, estava sentada no sofá sem a calcinha enquanto meu 
marido rico e poderoso estava ajoelhado no chão, com a cabeça 
enfiada entre as pernocas gorduchas dela.”

“o que ele estava fazendo?”
“o que os homens fazem.”
axler ficou vendo-a chorar e não disse nada.
“você viu o meu desenho”, ela disse por fim. “o sol no céu e 

uma casinha bonita com um jardim cheio de flores. você me co-
nhece. Todo mundo me conhece. eu sempre penso o melhor em 
todas as situações. prefiro assim, todo mundo que eu conheço 
também prefere. meu marido se levantou, perfeitamente tran-
quilo, e disse que ela estava se queixando de uma coceira e que 
não parava de se coçar, e assim, pra que ela não se machucasse, 
ele foi olhar pra ver se estava tudo bem. e estava, ele me garan-
tiu. não havia nada, nenhuma assadura, nenhum machucado, 
nenhuma brotoeja... ela estava bem. ‘Ótimo’, eu disse. ‘vim pe-
gar a minha carteira.’ e em vez de buscar no porão a espingarda 
de caça dele e lhe dar um tiro na cara, peguei minha carteira na 
cozinha, disse ‘até logo’ e fui pro supermercado como se não 
tivesse visto nada de mais. atordoada, enchi dois carrinhos de 
compras. teria enchido mais dois, mais quatro, mais seis se o 
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gerente da loja não tivesse me visto chorando e não viesse me 
perguntar se eu estava bem. ele me trouxe em casa no carro de-
le. larguei o nosso carro no estacionamento deles e fui levada 
pra casa. não consegui subir as escadas. tive que ser carregada 
pra ca ma. Fiquei de cama quatro dias, sem conseguir falar nem 
comer, mal conseguia me arrastar até o banheiro. oficialmente 
eu estava com febre e me mandaram ficar de cama. meu segun-
do marido, tão rico e poderoso, foi todo solícito. minha querida 
alison me trouxe um vaso de flores colhidas no jardim. eu não 
podia perguntar a ela, não conseguia me obrigar a perguntar: 
‘Quem tirou a sua calcinha? o que é que você quer me dizer? 
Se estava mesmo coçando, você teria esperado, não é, até eu 
voltar pra casa pra me mostrar? mas, meu amor, se não estava 
coçando, meu amor, se tem alguma coisa que você não me diz 
porque está com medo...?’. mas era eu que estava com medo. 
eu não conseguia. no quarto dia, eu já havia me convencido 
de que tinha imaginado tudo, e duas semanas depois, quando a 
alison estava na escola, e ele estava no trabalho, e o pequenino 
estava dormindo, peguei o vinho, o valium e um saco plástico 
pra lixo. mas não aguentei a sensação de sufocamento. entrei 
em pânico. tomei o remédio e o vinho, mas aí me lembro que 
senti falta de ar e arranquei o saco. e não sei o que é mais hor-
rível — ter tentado ou não ter conseguido. a única coisa que 
eu quero fazer é dar um tiro nele. Só que agora ele está sozinho 
com eles e eu estou aqui. ele está sozinho com a minha menini-
nha querida! não é possível! liguei pra minha irmã e pedi que 
ficasse lá em casa com eles, mas ele não deixou que ela dormisse 
lá. disse que não era necessário. aí minha irmã foi embora. e 
o que é que eu posso fazer? eu estou aqui e a alison está lá! eu 
fiquei paralisada! não fiz nada do que devia ter feito! eu devia 
ter levado a menina ao médico na hora! devia ter chamado a 
polícia! Foi um ato criminoso! existem leis que proíbem essas 
coisas! mas em vez disso eu não fiz nada! mas ele disse que não 
tinha acontecido nada, entende. ele diz que eu sou histérica, 
que estou delirando, que estou louca — mas não. Juro a você, 
Simon, que não estou louca. Eu vi meu marido fazendo aquilo.”
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“isso é horrível. uma transgressão horrível”, disse axler. 
“eu entendo por que você está assim.”

“É uma perversidade. eu preciso de alguém”, ela sussurrou, 
num tom confidencial, “pra matar esse homem perverso.”

“garanto que você vai conseguir encontrar alguém disposto.”
“você?”, Sybil perguntou com um fio de voz. “eu pago.”
“Se eu fosse um assassino, eu faria de graça”, ele respondeu, 

segurando a mão que ela lhe estendeu. “as pessoas ficam con-
tagiadas de raiva quando uma criança inocente é violada. mas 
eu sou um ator desempregado. eu faria tudo errado e nós dois 
íamos acabar na cadeia.”

“ah, o que é que eu faço?”, ela perguntou. “o que é que 
você faria?”

“Fique forte. Colabore com o médico e procure ficar forte 
bem depressa pra poder voltar pra casa, pros seus filhos.”

“você acredita em mim, não acredita?”
“tenho certeza que você viu o que você viu.”
“podemos jantar juntos?”
“enquanto eu estiver aqui”, ele respondeu.
“eu senti, na arteterapia, que você ia me entender. pelo so-

frimento que vi nos seus olhos.”
meses depois que axler saiu do hospital, o filho de sua mu-

lher morreu de overdose, e o casamento da bailarina desemprega-
da com o ator desempregado acabou em divórcio, completando 
mais uma história, entre tantos milhões de histórias, de homens 
e mulheres cujo relacionamento terminou mal.

um dia, por volta de meio-dia, um carrão preto entrou e 
es tacionou ao lado do celeiro. era um mercedes dirigido por 
um chofer, e o homenzinho de cabelo branco que saiu do ban-
co de trás era Jerry oppenheim, seu agente. depois que axler 
teve alta do hospital, Jerry passou a lhe telefonar uma vez por 
semana de nova York para ter notícias suas, mas vários meses 
haviam se passado sem que eles conversassem — a certa altura, 
o ator resolveu parar de atender as ligações de seu agente, como 
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aliás praticamente todas as outras —, portanto aquela visita era 
inesperada. axler ficou olhando para Jerry, que tinha mais de 
oitenta anos e andava com cuidado, subindo o caminho pavi-
mentado com pedras até a porta da casa, com um embrulho 
numa das mãos e flores na outra.

ele abriu a porta antes mesmo que Jerry tivesse tempo de 
bater.

“e se eu não estivesse em casa?”, perguntou, ajudando Jerry 
a entrar.

“Corri o risco”, disse Jerry com um sorriso simpático. ele 
tinha um rosto simpático e um jeito cortês que, no entanto, em 
nada diminuíam sua tenacidade quando se tratava de negociar 
em nome de seus clientes. “Bom, pelo menos fisicamente você 
parece estar bem. tirando essa expressão de desesperança no 
seu rosto, Simon, você até que não está nada mal.”

“e você — elegante como sempre”, disse axler, que não 
trocava de roupa nem fazia a barba havia alguns dias.

“eu trouxe flores pra você. e um almoço pra nós dois, da 
dean and deluca. você já almoçou?”

ele ainda não havia tomado nem o café da manhã, por isso 
limitou-se a dar de ombros, aceitar os presentes e ajudar Jerry 
a tirar o casaco.

“você veio lá de nova York”, disse ele.
“vim. pra ver como é que você está e conversar pessoal-

mente com você. tenho uma notícia pra lhe dar. vão montar 
Longa viagem noite adentro no guthrie. me ligaram pra saber 
de você.”

“de mim? por quê? não sei representar, Jerry, e todo mun-
do sabe disso.”

“ninguém sabe disso coisa nenhuma. as pessoas podem 
até saber que você teve uma crise emocional, mas isso não isola 
você da espécie humana. a peça vai ser montada no próximo 
inverno. lá faz um frio terrível, mas você daria um excelente 
James tyrone.”

“James tyrone é um monte de falas que a gente tem que 
dizer, e eu não sei mais fazer isso. James tyrone é um persona-


