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CONFIDÊNCIAS 

                   Chinaira Raiazac 

I 

ra a última noite de sexta-feira de inverno frio de 1942 na Inglaterra. 

Ao chegarem num beco escuro, Larry parou o carro. Linda, embria-

gada, tirou sua blusa e gargalhou.  Larry, que estava relativamente 

lúcido, e em busca de silêncio, desligou o rádio. 

- Ah, não! – Exclamou Linda com ar de incômodo. 

- Pensei que quisesse um momento mais tranquilo. – Disse ele como se estivesse 

se desculpando. 

- É a minha preferida de Glenn Miller! Liga, por favor. – Piscou os olhos rapi-

damente. 

Larry ligou o rádio, e, com ar de observação, assistia a cena. Linda, embriagada, 

com seu enorme souttien, cantarolando uma música que ele, indiferentemente, não 

apreciava. 

“- Happy in love, ho-ho, what a feeling. You're never never never happy. Till you're 

really, really, really happy in love...” 

Linda tinha um jeito único de ser doce. Fundia sedução e inocência. Ali, cantarolando, 

fazia parecer que lá fora, não havia problemas. 

 - Me leva pra casa? – Perguntou ela ao final da música. 

 - Mas acabamos de chegar. Além disso, nós íamos... 

 - Por favor. – Negociou, sob a ação depressiva do álcool. 

E 
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 Larry olhou-a nos olhos por um instante. Sentia-se desapontado. Puxou-a pelo 

braço e dizia-lhe num tom de voz firme: 

 - Viemos aqui á toa? Você prometeu! Temos um acordo! 

 Porém, acordou de seus pensamentos, quando Linda vomitou em seus próprios 

sapatos elegantes de cor lilás.  

 - Claro! – Disse ele num tom de incredulidade. 

 Larry, aos 28 anos, cursava Medicina, na universidade de Oxford. Era relativa-

mente popular, e desejado pelas mulheres. Entretanto, parecia não se importar com os 

olhares estrógenos em sua direção.  

 Linda, tão popular quanto, completara 26 anos a duas semanas. Com certo es-

forço financeiro, na mesma universidade, cursava Filosofia. Era este, seu segundo cur-

so universitário, sendo o primeiro, artes plásticas, numa universidade de pequeno por-

te, na década de 30.  

 

 - Chegamos! 

 - Onde? – Dizia Linda ainda sonolenta. 

 - Ao inferno! – Disse Larry num tom sarcástico. – Vamos, depressa, acorde! – 

completava. 

 - Larry, desculpe a bagunça no carro. 

 - Tudo bem. – Dizia parecendo realmente não se importar. 

  

 Linda deu-lhe um beijo na testa, e desceu do carro. Larry a deixou.  

Ao entrar em casa, foi surpreendida por sua mãe, que, sentada num sofá, no es-

curo, acendera a luz de um fino abajur de mármore: 
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- Já não te disse que não quero você na rua á esta hora? 

- Eu... 

- Outra vez bêbada? 

- Não, eu... 

- Não me diga que estava com aquele verme do Larry?!  

- Mãe, o Larry é um bom rapaz! – Disse Linda num tom alterado. 

- Vale apena perder os dentes por ele? – Dizia Eleanor num tom ameaçador. 

- Vou para meu quarto! 

- Linda! Você perde a audição, e vai perder os dentes! Volte aqui! O Larry não é 

gente! 

 

 Em seu quarto, Linda chorava baixinho em sua cama. Afinal, nem mesmo ex-

pressar sua tristeza, lhe era permitido. Logo ao nascer, perdera o pai numa guerra. Em 

1916, houve duas grandes batalhas envolvendo Franceses, Ingleses e Alemães. Joseph 

era um bom homem, patriota, sem vícios, morreu por seu país. Quando Linda tinha 

cinco anos de idade, sua mãe casou-se com John, que falecera há dois anos, e desde 

então, Eleanor desenvolvera transtornos mentais. Linda tinha tios distantes que não 

mantinham contato, justamente pela difícil relação com Eleanor. 

 Ascendeu um cigarro enquanto observava a rua pela janela. Viajando em seus 

pensamentos, recorreu ás suas mais amargas lembranças. Tinha consciência de estar 

embriagada. Na soma de nicotina, sua mente girava, e sentia-se num túnel do tempo. 

Sentia o calor de suas lágrimas sobre a pele fria de sua face.  
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Transportou-se involuntariamente, á sua infância, mais precisamente, aos seus 

cinco anos de idade. De infância pobre e casa pequena, dormia junto de sua mãe e seu 

padrasto. Certa madrugada acordara com os barulhos e movimentos na cama. 

 

- Mãe?! 

- O que você quer? 

- O que tá acontecendo? 

- Seu pai está fazendo ginástica! Volte a dormir Linda! Nada disso é de sua 

conta! – Esbravejava Eleanor. 

 

Linda desde sempre matinha uma relação complexa com seu histórico paternal. 

Não nomeava John como sendo seu padrasto, pois além do puritanismo de sua mãe 

esconder de todos por vergonha, gostava dele como sendo seu pai. 

 

- Pai? 

- O quê? 

- Se eu não comer tudo a mamãe vai brigar. 

- De novo Linda? – dizia ele olhando pela janela. – Ela está lá fora lavando 

roupas. Corra pelos fundos e jogue ao cachorro, depressa! 

 

Ele tratava de acobertar Linda em seus pequenos erros, pois sabia que à ótica de 

Eleanor, não havia freios, ou limites para exageros. Era um misto de confusão e cum-

plicidade. Entretanto, sem demonstrações de afeto. Linda jamais teve um colo, simbóli-

co ou físico, de uma figura masculina, com quem pudesse manter laços fraternais de 
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amor. Por outro lado, não lhe sobrava muito tempo para pensar em seu histórico pa-

ternal, já que sua mãe lhe consumia emocionalmente.  

Certo dia, aleatório em sua infância, Linda resolveu fazer uma surpresa para 

agradar sua mãe. Ao notar um cesto de roupas sujas, decidiu lavá-las enquanto sua 

mãe estivesse à tarde fora. Ao fazê-lo, usou água de um determinado cômodo do apar-

tamento para enxaguá-las, molhando, portanto, partes do piso. 

 

- Mãe! Advinha o que eu fiz pra você? – Dizia Linda sorrindo. 

- Que diabos é isso no chão Linda? – Dizia sua mãe largando a bolsa no sofá. 

- Um pouquinho de água, eu... 

- Mas que diabos! Eu não posso sair um minuto? – Gritava enquanto partia pra 

cima de Linda, que apanhou por longos minutos, pareciam horas. 

 

Quando Eleanor se acalmava, cessava suas agressões físicas, e partia para ver-

bais: 

- Eu devia tê-la abortado quando tive minhas chances! Você é um resto de pla-

centa! Engole esse choro, antes que eu acabe com você! Desgraçada! Achei você no 

lixo! Está me ouvindo? Você não é minha filha, é do diabo. 

 

O telefone tocou, burlando sua mente viajante do tempo: 

 

- Alô?! 

- Ouviu o bastante? 

- O que quer Larry? 



6 

 

- Não é uma boa hora, não é? Desculpe! Olha só, você esqueceu seus livros no 

meu carro. Vai pra faculdade na segunda? Quer que eu os leve aí? 

- Não precisa! Tudo bem! Guarde-os pra mim, por favor, segunda-feira você 

me entrega. 

- Tá legal. Então... Boa noite! 

- Espere! – Disse Linda subitamente. 

- O que é? 

- Olhe, quanto à hoje, eu... 

- Está tudo bem! Agente marca outro dia, quando você sentir-se pronta pra 

continuarmos! 

 

Mesmo já sabendo que Larry interpretava todos seus pensamentos antes mesmo 

de ela completá-los, Linda sempre se surpreendia quando ele o fazia, afinal seu histó-

rico favorecia a condição de ela apreciar o fenômeno nomeado compreensão. 

 

- Obrigada! – Dizia ela com doçura. 

- Não há de quê! Boa noite agora?! 

- Larry? 

- Hm? 

- Não sei o que eu faria sem você!  
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II 

 

omo muitos outros, o fim de semana fora longo para Linda. Os cuida-

dos com sua mãe, lhe consumiam. Ao ver Larry e Glenda na praça de 

alimentação da faculdade, esboçou um sorriso. Glenda, que acenava 

para Linda, não a conhecia, e era da turma de Larry. À distância, Linda os via despe-

dindo-se com um abraço. Ele se aproximou. 

 

- Café? – Dizia simpático. 

- Não, obrigada. - Amiguinha nova? – Dizia num tom de ciúme. 

- Glenda? Ah, o que é isso? Ela fez de tudo para fazermos um trabalho juntos. – 

Dizia se explicando. – Além disso, você sabe que só tenho olhos para você – Sorria. 

 

Riram juntos. Linda o observava tomando café. Ele exalava doçura e gentileza. 

 

- Olhe, se quiser continuar hoje, de onde paramos... 

- Linda! Você confiou em mim, abrindo parte de sua vida. Acho que podemos 

esperar. Quando você estiver pron... 

- Estou! Não só pelo fato de não ter sido gentil na sexta, mas estou hoje. Preci-

samos prosseguir. Eu quero muito. 

 

Larry era sensível ás mentiras de Linda, por este motivo, sabia que ele falava a 

verdade naquele momento. 

 

- Te pego á uma. - Dizia ele levantando-se e dirigindo-se á biblioteca. 

C 
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- Obrigada! - Dizia Linda sorrindo e levantando o tom de sua voz para ser ou-

vida. 

 

Naquela noite, naquele mesmo beco, eles se olhavam. Linda usava um vestido 

branco, e muito simples. Elegante de qualquer maneira. Larry, seminu, de samba-

canção, parecia estar a salvo da moralidade alheia. Estavam deitados fora do carro, 

sobre um lençol de cor azul. 

 

- Sabe o que eu fazia quando eu era criança? 

- Hm? – Dizia Linda atenciosa. 

- Contava as estrelas, imaginando que fossem anjos disfarçados. 

- E não são? 

 

Larry a olhou subitamente e, em seguida, sorriu. Linda retribuiu. Enquanto ela 

dava uma tragada dizia: 

 

- Comece! 

- Tens certeza? 

 

Ela o olhou soprando fumaça em seus olhos. 

 

- Está bem! – Dizia ele, meio desajeitado. – Eu tinha só seis anos quando desco-

bri. Na escola, mantinha amizades com todos. Especialmente com Frank, meu melhor 

amigo. Certo dia, ao conferir meus cadernos, minha avó, Connie, pasmou. Vira um 
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coração que eu havia desenhado, e em seu interior, a escrita: “Frank”. Ela me surrou! 

Dizia que aquilo era coisa do diabo. E eu, apanhava sem nem saber o motivo. 

 

Linda o abraçou: 

 

- Sinto muito. 

- Eu também – Disse ele com lágrimas nos olhos. – Sua vez! – completou. 

- Está bem! Quando eu tinha uns nove anos, meu pai brigou comigo. Na verda-

de, ele falou horrores, e descontrolado, por ter me visto de saia, sentada de maneira 

incorreta. Eu não entendia nada do que aquilo significava, só sabia que ele tinha ficado 

muito bravo. Aos 14, eu tinha o costume de banhar-me ouvindo á vitrola. Certo dia, 

quando abri a porta, meu pai estava do lado de fora, constrangido por eu tê-lo pego 

me observando. Eu não tinha certeza do que eu via. Até que percebi que ele me obser-

vava tomando banho, dormindo, ou sei lá mais o quê. Ao contar pra minha mãe, ela 

desacreditou e sempre manteve um olhar rivalizado, como se eu quisesse roubá-lo 

dela. Eu, e somente eu, era a culpada de tudo. De tudo! 

 

- Linda, aquele cara não era seu pai! – Disse Larry furioso ao ouvi-la. 

- Eu sei! Tenho isso internalizado, mas é que, apesar de ter nojo dele, compre-

endo que ele esteve presente desde a infância, tentando tapar um buraco. Uma cratera 

eu diria. Mas, às vezes, sinto-me mal por sentir-me aliviada por sua morte... Enfim, sua 

vez! – Dizia ela esfregando os olhos, como se estivesse impedindo choro.  

 

- A última de hoje. – Dizia ele tragando um cigarro. – Está ficando tarde! 

- Pra quê serve o relógio, hein Larry? 
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- Para que pessoas como nós saibamos dar valor a tudo que já passamos, sem 

nos atrasar para o que ainda temos de enfrentar. 

 

Larry tinha um jeito único de simplificar a vida. Ele tinha o dom de fazer as 

pessoas verem flores ocultas no deserto, e com Linda não era diferente. Apesar de tudo, 

sofria, levando sua homossexualidade como um peso, ás escondidas. Carregava-a por 

baixo das saias do preconceito.  

Depois de deixar Linda em casa, Larry chega em sua casa e encontra seu pai 

embriagado. 

 

- Mulheres? – Disse numa fonética embolada. 

- O nome dela é Linda, pai. 

- Ah, você está brincando comigo garoto? – Indagou. 

- E eu teria motivos? – Disse ele tirando o casaco. 

- Esse é meu garoto! Ouviu isso Peter? – Gritava em direção á sala. – Seu irmão 

nem estudou hoje. Estava com uma garota! Uh! – Dizia dando outro gole numa garra-

fa de uísque barato. 

 

Peter, apesar de seus 16 anos tinha uma maturidade incomum. Sabia dos se-

gredos de Larry e era compreensivo com o alcoolismo do pai. A mãe de Larry e Peter 

falecera á três anos. Era uma paciente psiquiátrica do Maudsley Hospital na década de 

30.  

 

- O que você faz aqui? – Dizia Peter. - Era pra você estar na universidade. 
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- Hey! Saudades de você também. – Disse Larry brincando. – Está bem, só vim 

buscar uns livros. Como você está de saúde? 

- Sério que você estava com aquela doida de novo? – Cochichava Peter. 

- O nome dela é Linda, Peter! – Dizia Larry baixinho. 

- Hey! O que vocês estão conversando aí? – Gritou o Sr Philip.  

- Nada demais pai! O Larry vai me ajudar com um trabalho de biologia! – Res-

pondeu. – Que diferença faz? – completou o cochicho. 

- Faz toda a diferença! E ela não é doida. 

- Ah não?! Não foi ela que quase morreu por ter misturado remédio com bebi-

da? 

- Peter, não começa! 

- Desculpa Larry, é só que não quero que a loucura dela contamine você! Você 

é... Forte! É meu... Herói. – Dizia abaixando a cabeça. 

- Peter, me escuta! Estou bem. Serei seu herói por muito tempo. – Abraçou Pe-

ter. – Então para de implicar com a Linda, promete? 

  

Peter acenou que sim com a cabeça. E completou: 

 

- Mas vocês são loucos normais? 

- O que são loucos normais? – Indagou Larry. 

- Sei lá, penso que a mamãe era uma louca normal, e sábia. E pra vocês terem 

um pacto de ficarem se torturando uma vez por semana, eu acho que... 

- Não nos torturamos Peter! São confidências. De amigos. 

- Ritual, é o que você quer dizer? – Sorriu. 
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Riram juntos. Naquele instante Larry se lembrou de quando Peter nascera. Era 

uma grande mudança em sua vida. Seus 12 anos jamais seriam os mesmos. Lembrou-

se de sentir-se empolgado por ser irmão mais velho. Sua mãe, Sylvia, dizia-lhe que ela 

precisaria muito contar com ele nos cuidados com o bebê. Disse-lhe que ser irmão 

mais velho era uma honra, e que exigia muita responsabilidade. Naquele instante, a-

braçando Peter, Larry, de alguma forma a sentiu. Era como se ela estivesse confirman-

do suas palavras, com um abraço. Ele sentia a tal honra. 

 

III 

 

uando Linda chegou á faculdade, sentou-se a praça de alimentação. 

Lia um folheto de cinema, quando Glenda se aproximou: 

 

 - Oi. – Disse Glenda simpática. 

 - Olá! – Respondia Linda. 

 - Posso me sentar aqui? – Perguntou sorridente. 

 - Mas é claro! 

 - Glenda! – Disse estendendo a mão. 

 - Linda! – Correspondendo. 

 - Eu sei quem é você! Sabe, o Larry fala de você! 

 - Sério? O que ele fa... 

 - Garota eu vou direto ao ponto! – Disse Glenda num tom firme. 

 - Que ponto? 

 - Estou a fim do Larry, e quero que suma do meu caminho! 

 

 Q 
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Atônita, Linda não sabia o que dizer, perdera o ar por segundos. Ao recuperar, 

incrédula, tentava argumentar: 

 

- Olhe, eu acho que está havendo um terrível engano, eu, eu não... Eu sou ami-

ga dele e... 

- Acho que fui clara! Ouça-me ou irá se arrepender! 

 

Glenda saiu, e não deu chances á Linda de se explicar. Linda estava em choque, 

trêmula e atordoada. Nos minutos seguintes, não conseguira prestar atenção na aula, 

sentou-se ao corredor, enfrente á biblioteca. Pensou em contar á Larry, mas imaginou 

que ele já tivesse problemas demais em casa. A cardiopatia do irmão, a ausência da 

mãe, o alcoolismo do pai, a obrigação de viver escondendo sua identidade, eram pro-

blemas demais para uma pessoa só. Enquanto seus pensamentos iam possuindo-a, ela 

desenhava descontroladamente. 

 

- Buh! – Larry a assustou! 

- O que você faz aqui?! – Perguntou incrédula. 

- Eu fui dispensado, mas, o que você, faz aqui? 

- Eu... Estou sentindo... Cólica. – Pensou rápido. 

 

Antes que Larry começasse a dar seus pareces médicos, explicar das contrações 

sanguíneas e, dar sugestões, Linda completou: 

 

- Mas já passou! Eu ia até voltar pra aula, mas como não terminei meu dese-

nho, acabei ficando. – Sorriu. 
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- Sei. – Disse ele desconfiado. – Seja lá o que for, você vai ficar feliz! Lindo de-

senho... 

- Ah é? Conta-me. – Disse ela demonstrando interesse.  

- Se lembra do Dale? 

- O seu colega de quarto? 

- Exato! Lembra que eu te disse que achava ele atraente? – Cochichou. 

- Sim! Mas você sabe que você não pode se expor e... Espera! 

 

Larry acenou que sim com a cabeça. 

 

- Não!!! - Disse Linda pasma – Como? – Prosseguiu. 

- Eu o encontrei me espionando, e... bem, trocamos olhares e... aconteceu. Ele 

me disse que jamais desconfiou de mim, e eu confessei que eu também jamais descon-

fiei dele. Confessamos-nos apaixonados há muito tempo. Sinto-me aliviado, por não 

precisar esconder quem sou, ao menos em meu quarto, e ainda por cima, compartilhar 

uma relação. 

 

Linda jamais tinha visto um brilho tão radiante nos olhos de Larry. Se existia 

alguma dúvida em contar sobre Glenda, ela morria ali, naquele instante: 

 

- Estou muito feliz por você! – Disse ela abraçando-o. 

- Linda, você significa muito pra mim. – Dizia ele com os olhos lacrimejando. 

 

As semanas foram se passando, e Linda evitando a presença de Larry na uni-

versidade, temendo qualquer surpresa por parte de Glenda. A verdade era que, sentia-
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se só. Ao evitar Larry nos horários acadêmicos, perdia as chances de contatá-lo. No 

pacto de confidências, ele não tinha mais comparecido, devido á oscilações na saúde 

de Peter, seu irmão, e a nova fase no relacionamento com seu companheiro secreto, 

Dale.  

Na praça de alimentação, Linda novamente via-se as voltas com seus problemas 

e sua solidão. Por este motivo, havia comprado um diário. Obviamente, sabia que nada, 

nem ninguém, substituiriam a relação que mantinha com Larry. Entretanto, precisava 

organizar seus pensamentos, ainda que sem retorno externo. 

 

 “Querido diário...” 

 

- Isso é patético! Não vou conseguir me abrir pra essa coisa. – Dizia a si mesma. 

- Olha, mais que surpresa! – Exclamou Glenda subitamente. 

- O que você quer? – Dizia Linda fechando o diário assustada. 

- Olhe, eu não sei o que você fez, mas não fez direito. 

- Desculpe, do que você está falando?! 

- Você não me engana cínica! Ele pode até estar sendo cuidadoso não falando 

mais no seu nome, mas está apaixonado, e radiante! E o pior? Não é por mim. – Disse 

gritando a última frase. 

 

 Linda não sabia o que era pior. Seus problemas reais e imaginários, a loucura e 

desprezo da mãe, a infância complexa passando por sua mente nas madrugadas, ou 

ver uma garota perturbada em sua frente. Tudo isso ela havia suportado, mas, o fato de 

pensar que Larry a tinha esquecido, foi como um golpe inesperado. Tudo que podia 

dizer, disse-lhe: 
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 - Eu não tenho nada a haver com isso! Deixe-me em paz! – Disse Linda viran-

do as costas. 

 - Não diga que não avisei. – Gritou Glenda. 

 

 Naquele momento, anterior a aula, Linda sentou-se em sua carteira. Com a sala 

vazia, abriu o diário e iniciou a escrita: 

 

 “Talvez você seja o único pra quem eu possa fazer minhas confidências agora. 

Neste momento, sinto-me abandonada! Como Larry pôde? Tudo bem que o irmão dele 

está doente, mas ele vive radiante, por essa paixão com Dale. Será que ele me esque-

ceu? Eu o evitei para nosso bem, e ele nem pra me procurar? Um amor homossexual 

pode acabar com uma amizade de mulher? Estou sendo infantil? A vida é injusta? (...)”. 

 

IV 

 

aquela noite, Linda chegou em casa, e encontrou sua mãe chorando. 

Apesar de suas ambivalências, impulsivamente sentiu-se preocupada 

e desejou saber o que estava acontecendo, bem como ajudá-la se 

assim fosse possível. 

  

- Mãe? O que houve? – Perguntou preocupada. 

 - Me deixe em paz! – Foi a resposta. 

 - Me deixa te ajudar? – Dizia Linda se aproximando. 

 N 
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 - Você é surda?! – Gritava sua mãe enquanto lhe empurrava. – Saia daqui! Vo-

cê é a pior coisa que me aconteceu. Se eu pudesse voltar atrás... Eu odeio você! Suma 

da minha frente, coisa mandada por ele!  

 

 Levantando do chão, Linda se afastou, correu, chorando. Desde sua adolescên-

cia, era o mesmo filme. Sua mãe lhe surrava o corpo e o coração. Inúmeras vezes ex-

pulsou Linda de casa. Porém, quando Linda tentava deixá-la, era impedida com mais 

surras. A cabeça de Linda girava. E retornava em suas viagens involuntárias no túnel 

do tempo: 

 

 - Linda, o que você está fazendo aí embaixo da cama, sua praga? 

 - Nada mamãe!  

 - Você tem parte com ele, só pode! Garota é bom que você não esteja chorando, 

ou lhe darei motivos concretos. 

 - Eu estou procurando uma coisa, é só isso.  

 

 E estava. Linda procurava paz. Seus pensamentos não lhe perdoavam. Era natal, 

e ela estava na escola. 

  

 - Crianças, eu quero que vocês façam um desenho que represente o significado 

do natal para vocês. – Dizia a professora do primário. 

 

Linda percebia a alegria ao seu redor. Não entendia o motivo desta. O que po-

deria acontecer de tão especial? Por que as crianças eram tão felizes? Ela jamais sabe-

ria. Não enquanto criança. O destino tratou de privá-la desse conhecimento. Talvez, se 
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descobrisse o significado do natal enquanto criança sofresse mais, por dar conta de sua 

ausência. A ausência que era parcialmente percebida. 

O que desenhar nos dias comemorativos das mães? Dos pais, no natal, na pás-

coa... O quê?  

 

- Mamãe, eu colhi flores pra você!  

- Você poderia lavar louça, ao invés de me trazer porcarias. – Dizia Eleanor jo-

gando fora as flores.  

 

Linda, não suportava mais suas viagens involuntárias. Levantou-se subitamen-

te, pegou seu adorado vinil de Helen Kane, e colocou-o na vitrola. Era um anjo can-

tando. Limpando a sujeira que a vida lhe impunha. 

Mesmo que deixasse sua mãe, saberia que ela não permitiria. Era irônico. Não 

poder realizar o desejo de alguém. Alguém que desejava, e não permitia sua realização.  

De qualquer modo, além de seus desejos primitivos, havia o peso de seu ego. 

Que tipo de filha abandonava uma mãe doente? - Era terrível vê-la num precipício, e 

não poder ajudá-la. Talvez ela esteja me levando consigo. – Pensava.  

Subitamente, o telefone tocou: 

 

- Alô?! – Disse Linda. 

- Como pôde? 

- Larry?! 

- Não fale mais comigo. Odeio você! – Disse ele com voz de choro, e desligou. 
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Linda apavorou-se. Seu mundo perverso desmoronava sobre sua cabeça, e por 

mais que tinha dúvidas sobre o amor de Larry, isso a confortava. Pois eram dúvidas, e 

não certezas. Era como o amor de sua mãe; o que a mantivera viva, fora essa condição 

de indiscriminação. “Odeio-te, mas não permito que me deixe”. Seria isso o que Larry 

queria dizer? Ou era a confirmação real de seu abandono? Chorou. E chorou. Ligou de 

volta, e não foi atendida. Não poderia aparecer no quarto de Larry repentinamente. 

Não era algo socialmente bem visto para uma solteira de sua época.  

Infelizmente, ou felizmente, Linda herdara os conceitos morais de sua mãe. 

Mesmo contra sua vontade, quando dava por si, privava-se de prazeres socialmente 

malvistos. Era como se algo involuntário comandasse suas ações, enquanto que seus 

pensamentos a contrariavam. Por sorte, diferente de sua mãe, não escondia suas ações 

moralmente não aceitas. 

 E estava instalado seu impasse. Sair àquela hora e a pé, sozinha, a procura de 

alguém que poderia não recebê-la, poderia ter sérias consequências, além de morali-

dade. Por outro lado, o que Larry quis dizer com aquilo? O que estaria acontecendo? 

Como ele estava? Não! Ele não estava bem! - Pensava. Apesar de suas ambivalências, e 

da sensação de ameaça de explosão de sua cabeça, Linda adormeceu. 

 

V 

 

urante algumas semanas, teve seu humor deprimido. Não saía de 

casa. Mal comia. Nem mesmo tomava banho. Seu ninho favorito era 

sua cama. Seu maior prazer era a fuga da vida. Dormia várias horas 

por dia, e passava noites desenhando. Não se atentava se quer, aos cuidados da mãe. 

Eleanor, assim como Linda, não dispunha de recursos internos para manutenção de 

D 
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qualquer autonomia. Passava seus dias no sofá, e durante a noite, apreciava os dese-

nhos de Linda, que viviam espalhados pela casa. Durante as noites, quando desenhava, 

Linda cantarolava. Seus desenhos eram confusos. Eram fúnebres. Havia féretros e crâ-

nios. Uma de suas obras retratava um bebê, devorando o coração apodrecido de uma 

noiva cadáver, sendo esta, a mãe do bebê.  

Certa noite lembrou-se de que Larry, valendo-se dos conceitos da medicina, 

outro dia tinha explicado a ela sobre os mecanismos de luta e fuga do sistema nervoso. 

Compreendeu que estava agindo como se estivesse hibernando, isto é, vencendo ao 

stress. Sorriu.  

Com um súbito desejo de transformação, olhou-se no espelho. Abriu a pequena 

gaveta localizada abaixo do criado, pegou uma tesoura, e, devagar, começou a repicar 

seus cabelos castanhos. A cada mecha que caía, em sua concepção, uma nova Linda 

surgia. As mulheres valiam-se, em sua época, a maior parte delas, de finos penteados 

estáticos, em cabelos curtos. Linda adotou um visual revolucionário. Uma franja repi-

cada realçava o mistério em seu olhar. Banhou-se. Perfumou-se. Com os lábios rubros, 

via outra Linda refletida ao espelho. 

Foi à Oxford. Os olhares fitavam-na de modo extasiado. Não era comum em 

sua época, avistar mulheres no interior das universidades. Ainda mais, quando açula-

vam curiosidades. Avistou Larry sentado, como de costume, sozinho. Aproximou-se. 

 

- Preciso falar com você! – Dizia num tom firme. 

- O que quer? – Dizia ele num tom indiferente, e ameaçando levantar-se. 

 

Linda o agarrou pelo braço, dizendo: 
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- Escute aqui, eu... 

- Aaaaaai! – Gemeu Larry. – Me solte, sua louca! – Completava ele com os o-

lhos lacrimejados. 

- O que foi? – Perguntou Linda desesperada. 

- Nada que seja de sua conta! 

- Larry, por favor! O que está acontecendo? O que há com seu braço? 

- Deixa-me em paz! – Dizia ele enfurecido. 

- Mostra-me, agora!  

- Já disse que não é nada de seu interesse. Saia daqui Linda. Deixa-me! 

 

Linda já não o ouvia. Tentou levantar a manga de sua blusa quando ele a em-

purrou. Ao ver Linda com os olhos marejados, ele se aproximou e mostrou. Eram 

queimaduras graves. Ela chorou. 

 

- Estás satisfeita? – Perguntava ele com indiferença. 

- O que houve? – Dizia Linda chorando. 

- Como você pode ser tão cínica? Glenda tinha razão, você não presta! 

- Espera! O que Glenda disse? Sobre o que? O que há com seu braço? 

 

Foram longos minutos de coversa e de tentativa de comunicação. Linda, embe-

bida de filosofia, costumava dizer que conversa e comunicação eram coisas profusa-

mente distintas. Larry não dava brechas, e Linda não desistia. Grosseiramente, alguns 

membros da turma dele, ao saberem de sua homossexualidade, torturam a ele, e á Da-

le. Glenda contou a Larry que Linda havia espalhado para muita gente. Linda não a-

creditava no que ouvia. 
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- Larry, você acredita mesmo que eu seria capaz? 

- Eu pensei que não. Mas só você sabia! Como tanta gente soube? E Glenda vi-

nha há muito tempo alertando-me de você. Como você pôde Linda? Ousou a falar de 

minha mãe? Do meu irmão, e da minha vida? Faça-me um favor? Esqueça-me! – Dis-

se e levantou. 

 

- Larry?! – Gritava Linda. 

 

Ele se foi. Ela sabia de que nada adiantaria ir atrás de Larry quando ele sentia-

se chateado. Sua mente borbulhava enquanto o ódio lhe consumia. 

No dia seguinte avistara Glenda entrando no toalete e lhe seguira. Trancara a 

porta. Glenda, que retocava a maquiagem, assustou-se: 

 

- Quer me matar de susto garota? 

- Seria doce demais pra você! 

- Ora, ora! Se não é a filha cuja mãe é uma louca. 

- Como ousa? – Disse Linda apertando o braço de Glenda. 

- Olha aqui, ô garota assediada pelo padrasto, é melhor que você me solte! 

- O quê você está dizendo?! – Linda a apertava mais. 

- Você é sonsa mesmo, não é? Acho mesmo que era um resto de placenta, pra 

ser tão estúpida desse jeito! 

 

Linda desmoronou. Soltou Glenda. No chão, chorava. Como Larry teve cora-

gem? Ele acreditou que, de fato eu o traíra? Mas como ele teria coragem de vingar-se? 
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E as confidências? E o pacto? Como ele havia contado tudo para aquela criatura estú-

pida da Glenda? – pensava. 

 

Glenda cuspiu em Linda, que chorava no chão. Ao sair, dizia-lhe: 

 

- Vê se cresce! Seu diário é patético! 

 

VI 

  

inda sentiu palpitações cardíacas exageradamente intensas. Sua visão 

escurecia, e tudo que se ouvia, eram as batidas de seu coração. Desmai-

ou.  

 

- Mamãe?! 

- Hm? 

- Porque a senhora não usa maquiagem? 

- Porque maquiagem é coisa de mulher que não presta! 

- Por quê?! 

- Porque Deus não se agrada! Ele nos fez como somos, e fica bravo quando me-

chemos na obra dele. Coisas do diabo aparecem para nos confundir! Agora cale a boca 

e coma! 

- É que não estou com fome, eu... 

- Quer que eu a faça engolir? 

 

L 
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Desmaiada naquele chão frio, Linda percorria a cada vez mais fundo em seu 

baú de viagens involuntárias. Era como um castigo por um comportamento desconhe-

cido. Inconsciência era algo perturbador á Linda. Porque aquelas lembranças amargas 

insistiam em assombrá-la? Apesar de sua inocência e doçura, era obsecada por con-

trolar até mesmo seus pensamentos. E o fato de falhar em suas viagens involuntárias a 

perturbava profundamente. 

 

- Linda venha cá. – Esbravejava Eleanor. 

- To aqui. – Dizia Linda com sua voz baixinha. 

- Você fez xixi na cama outra vez? 

 

(Silêncio) 

 

- Você é surda?! Responda! – Gritava Eleanor. 

- Não. – Respondia Linda chorando. 

- Mentirosa! Vou lhe mostrar o que se faz com crianças que fazem xixi num 

colchão, cujo dinheiro pra comprá-lo foi suado. – Gritava ela se levantando. 

 

Eleanor fixava suas mãos por entre os cabelos cumpridos e encaracolados de 

Linda, e pressionava sua cabeça contra o lençol. Com movimentos bruscos ia de cima a 

baixo do lençol. A cena se repetia por toda sua infância. Linda passava madrugadas 

acordada temendo urinar no colchão de seus pais. Todavia, falhava com frequência, 

muitas vezes, acontecia logo ao amanhecer.  

Sua cabeça girava depressa. O que fazer para despertar de um pesadelo?  Ou-

viu risadas infantis. Eram-lhe familiares. Suas colegas riam dela no convento, e era 
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famosa por ser a garota estranha que cheirava a urina. Em todo o convento x, as garo-

tas a evitavam.  

 

– Crianças! Deem-me um minuto de atenção, por favor. – Dizia a professora 

Betty. – Quero que todas façam um desenho especial. Quero que todas vocês dese-

nhem-se num grande caixão, bem bonito! Seus pais devem ficar orgulhosos. 

  

Minutos depois, Linda entregara seu desenho para Betty, que a olhava pasma: 

 

- Linda, quem está dentro desse caixão? 

- Eu! Oras. 

- Linda, espere um minutinho. – Dizia assustada. – Não saia daí. – Completava. 

 

Minutos depois a professora Betty aparecia na porta com a madre. Betty apon-

tava para Linda, mostrando-a para a desconhecida. O que elas cochichavam? Teria o 

desenho ficado tão bom assim? Talvez mamãe consiga ficar orgulhosa. – Pensava Lin-

da, naquele momento de sua infância. 

Anos depois, em sua adolescência, ao lembrar-se de tal fato, Linda se questio-

nava: O que poderia ter acontecido? Todas as outras garotas haviam feito desenhos 

comuns e coloridos. Deste modo, era quase impossível que a professora Betty tivesse 

dado tal comando. O fato é que, Linda, jurava que aquelas palavras, supostamente di-

tas pela professora Betty, eram as palavras que seus ouvidos ouviram de maneira pura 

e lúcida. Jamais compreendera tal episódio. 

  

- Mamãe, o Clifford está com fome! 
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- Você sabe que eu odeio este cachorro sarnento, ele tem parte com o diabo! 

Este sarnento é horrível. Nem pêlos não tem. Hoje será o fim dele. 

- Mas o pai gosta dele, e eu tam... 

- Darei ácido disfarçado ao Clifford, e se seu pai desconfiar, eu não quero estar 

em sua pele! 

 

Horas depois, ouvir Clifford chorando de dor, partira o coração de Linda. Clif-

ford era um bom cachorro, amigo e carinhoso. Linda convivera com muitos cães em 

sua infância. Porém, Clifford era especial. Ouvir seus gemidos era algo horripilante, 

doloroso e até insuportável. Mas Linda tinha de suportar, tinha de estar ali. E, sobretu-

do, não podia ser poupada de saber das condições cruéis da morte do animal.  Tudo 

por dentro de Clifford era corroído, assim como a escassa paz de Linda. Por outro lado, 

ele não apanharia mais da mamãe. – Pensava. 

 

- O que houve com Clifford?  – Indagava John ao chegar do trabalho. 

- Não sabemos! Quando vimos, ele estava morto. – Dizia naturalmente Eleanor, 

e posteriormente fitava Linda com olhar sombrio. 

 

Havia um enorme dragão vermelho, cujo membro genital valia-se de ereção. 

No respectivo falo, havia bebês chorando. Eram muitos, e choravam alto. Nos olhos do 

dragão havia uma noiva misteriosa, coberta por morcegos; estes, por sua vez, riam 

perante o choro dos bebês. O dragão era grande, e tinha certa dificuldade para alçar 

voo; quando o fazia, era algo desgovernado. Suas asas eram cumpridas e nelas havia 

fogo. Um fogo intensamente ardente, cada vez ardia como se estivesse queimando o 

universo.  
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VII 

 

- Enfermeira? Enfermeira? Linda abriu os olhos! Venha depressa! 

- Glenda? – Dizia Linda ainda sonolenta. – Onde estou? Odeio ter pesadelos! 

- No hospital querida! Vai ficar tudo bem, acalme-se. – Dizia Glenda tocando a 

sua mão. 

- Porque está sendo gentil agora? Cadê o Larry? 

- Quem é Larry? Shhh tente descansar! Estou aqui! 

- O que está havendo? – Dizia Linda alterada. – O que vocês estão fazendo co-

migo? Eu quero sair daqui! Estão me ouvindo? Eu que... 

 

A noiva dos olhos do dragão vermelho, cantarolava baixinho, enquanto despia-

se. Ao jogar seu longo e rasgado vestido branco ao chão, este, se transformava em mi-

núsculos crânios. Nua, dançava com seus morcegos risonhos. Subitamente, o choro dos 

bebês reaparecia, e permanecia cada vez mais alto.  Até que tudo se incendiava bran-

damente. 

Ao abrir os olhos num quarto de hospital, Linda avistou Glenda adormecida. 

Em seguida, avistou queimaduras graves em seu próprio braço. Entrou em desespero. 

Começou a gritar. Rapidamente, um garoto se aproximou. 

 

- Linda, Acalme-se! Está tudo bem! 

- Não! Não está. – Dizia chorando. – E quem é você afinal? 

- Não se lembra de mim? – Dizia o garoto com os olhos marejados. 

- Deixe-a em paz, Peter! – Dizia Glenda. 
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- Como isso pode ser?! – Gritava ele enquanto chorava. – Não temos nada! So-

mente um ao outro. Como pode ela não se lembrar de mim?   

 - Dê um tempo a ela, está bem? – Dizia Glenda abraçando o garoto que parecia 

consolado.  

 

VIII 

 

ias depois, Linda acordara no mesmo leito de hospital. Não compreendia 

o que estava havendo consigo. Sua vida parecia de pernas para o ar. 

Quem seria aquele garoto indefeso? Qual a razão de Glenda estar sendo 

gentil? Quando queimara o braço? – Pensava. 

 Não sabia mais quem ela era. Sentia-se zonza. Não compreendia a razão de 

sentir tanto sono. Tudo que sabia, era que oscilava entre sono e vigília. Seria efeito da 

medicação, ou era como quando sentia seu humor deprimido? Adormeceu. 

 Horas depois, ao acordar, preferiu não abrir seus olhos. Não havia ninguém em 

seu quarto. Dentre diversos pensamentos aleatórios, lembrou-se de seus sonhos com o 

grande dragão vermelho. Estes levaram-na a pensar em suas aulas filosóficas, que, por 

sua vez, naturalmente a transportava para outras dimensões.  

 Certo dia, inebriado de razão e desrazão, o professor James havia feito uma 

menção a um médico judeu, a quem ele se referia como sendo ‘louco’, que no início de 

sua carreira, viajara com a pretensão de tomar conhecimento de ‘técnicas fajutas’ mi-

nistradas pelo Dr. Charcot. Este era chamado de Sigmund Freud. Sua fama por desven-

dar os mistérios dos sonhos, anos depois, encantava Linda. O que significariam todas 

essas viagens involuntárias? E seus sonhos horripilantes? Linda havia se encantado 

com tudo que havia lido sobre o tal médico judeu. Se ele fosse mesmo ‘louco’, fascinar-

D 



29 

 

se-ia ao ouvir sonhos tão abissais, e excêntricos, de uma única mente? Entretanto, sa-

bia que este médico morrera há exatos três anos atrás. Havia lido em algum jornal in-

glês, que Freud fora cremado no crematório Golders Green. – Será que algum outro 

profissional dessa coisa chamada psicanálise arriscar-se-ia a ajudar-me? – Pensou. 

Seus pensamentos mergulhavam no lago das mil possibilidades. Entre suas sa-

nidades e insanidades, perguntou-se onde estaria Larry? O que Glenda pensaria estar 

fazendo? E quem seria aquele garoto? Entre cenas desconexas, lembrou-se de Larry, 

uma vez mais. Por instantes, ouvia sua própria voz em sua cabeça. Esta, subitamente, 

lhe dizia: 

 “Espere! O nome do irmão do Larry é Peter, e... Não!!!”  Posterior a lacônicos 

instantes, chorando, Linda dizia a si mesma: “Larry existe! Certamente! Não pode ser! 

Impossível! Eu não posso ser Larry. O braço dele, e meu braço... Eu... ele... Eu não sou 

Larry! Larry é um cara, é meu amigo! Meu grande amigo! Não sou eu. Não posso ser 

Larry! Não posso, pois sou Linda!” Chorou em silêncio. Adormeceu outra vez. 

Horas depois, acordara novamente. Permaneceu de olhos fechados, enquanto 

analisava os ângulos das peças que a vida lhe pregara. Ouviu passos, abriu os olhos, e, 

temendo outra surpresa inesperada, decidiu fechá-los uma vez mais. Ouvia vozes con-

versando no canto de seu quarto. Havia uma cortina que a separava daquelas vozes. 

Era a voz de Glenda, e outras desconhecidas: 

 

- Continua dopando-a? – Certo! Não a deixe acordar por muito tempo. Preciso 

de mais tempo. Continue seu trabalho, ok? 

- Glenda, por quanto tempo você pretende continuar com isso? A faculdade 

pode descobrir a qualquer momento, talvez... 

- Cindy, eu estou te pagando mal? 
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- Não é que... 

- Ótimo! Sendo assim, faça seu serviço de boca calada, e deixe que do restante 

eu me encarrego! Estamos entendidas?  

- Sim. 

- Como? 

- Sim, senhora. 

- Ótimo! Onde está o moleque? 

 - Disse que voltava logo, senhora. 

 - Perguntei onde está o garoto, Cindy. – Glenda levantou o tom de voz 

 - Acho que ... que, foi ligar para o pai dele, senhora. 

 - Mais você é mesmo uma inútil, não é Cindy? – Disse Glenda enquanto saía da 

sala. 

 

 Tudo que Linda percebera, fora o som dos agudos saltos de Glenda, que ia di-

minuindo a cada instante. E, em seguida, um choro baixinho. – Devia ser o da tal de 

Cindy – Pensou.  

 

 - E aí, a ‘louca’ acordou? 

 - Peter, por que a chama assim? Odeia essa moça tanto quanto Glenda a odeia?   

 - Não sei bem se a odeio. Mas não gostava quando meu irmão e ela eram pró-

ximos. Na verdade, eu temia que ela o fizesse algum mal, mesmo que sem pretensões. 

Você está a chorar Cindy? 

 - Não. – Dizia ela secando as lágrimas. – Penso que caiu um cisco em meus 

olhos. – Completou. 
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 - Todas as mulheres fortes dizem isso quando choram. Sabe, eu descobri isso, 

pois minha mãe também o fazia. 

 - Sabes Peter, és bem incomum pela tua idade. 

 - É o que muitos pensam. – Sorriu. 

- Será um homem sábio. – Sorriu. 

- Ora, aí estão vocês! – Disse Glenda reaparecendo á sala. 

 

Subitamente, abriu as cortinas que davam acesso ao leito de Linda. Vendo que 

seus olhos estavam fechados, prosseguira: 

 

- Muito bem! Cindy, hora de acordá-la. Peter, onde estivera? 

- Liguei ao meu pai senhora. 

- Peter, querido, nós não combinamos que isso ficaria entre nós? – Dizia Glen-

da como se estivesse arrumando os cabelos de Peter. 

- Sim, mas é que eu precisava saber como ele está, senhora. – Disse ele tentando 

de afastar daquele contato físico. 

- Compreendo. E Larry, onde está? 

- A caminho de casa. Acaba de deixar Oxford. 

- Perfeito! Entendo que você se preocupe com sua família. Aliás, é exatamente 

por esse motivo que estás aqui, certo? Lembra-te de que Linda arruinou a vida de teu 

irmão. E eu e você, vamos vingá-lo Em segredo. Certo? 

 

Peter acenava que sim, com a cabeça. 

 

- Lembra-te de tua parte? – Dizia Glenda com brilho vinil em seus olhos. 
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- Sim senhora! 

- Ótimo. Sendo assim, é hora do show! 

 

 

IX 

 

inda teve seus batimentos cardíacos acelerados. Perguntou-se: ‘O que Glenda 

estaria planejando?’ De qualquer forma, teve a feminilidade de seu ego açula-

da. Sentia-se aliviada por diversas descobertas. Dentre elas, saber que Larry 

não era fruto de sua imaginação. Era ele, tão real, quanto seus pensamentos insanos. 

Felicitou-se ainda por descobrir quem era ela: Era Linda! E se Glenda queria jogar, o 

jogo seria executado. 

 

- Linda? Querida, acorde! – Dizia Glenda num tom doce. 

 

Num instante tão lacônico, Linda pôde lembrar-se da cena em que Glenda cus-

pira em sua face no toillet de Oxford. Lembrou-se daqueles cabelos louros ondulados, 

e associou-os ao fogo das asas de seu dragão vermelho. 

 

- Vamos querida, seu irmão está aqui. 

- Onde estou? – Espreguiçava-se Linda. 

- No hospital meu amor. Como se sente? 

- Sinto-me ótima. Onde está Peter? Você disse que ele estaria aqui. 

- Peter? Seu irmão? – Questionou Glenda atônita. 

L 
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- Sim. E que outro irmão eu haveria de ter? Glenda, você sempre brincando. – 

Sorria Linda – É um dos muitos motivos pelo qual eu a admiro, para além de meus 

afetos. – Completou. 

- Cindy, diga a Peter que venha imediatamente. – Disse Glenda Pasma. – Diga a 

ele que a irmã dele recobrou a consciência. 

  

Noutro instante Lacônico, Linda sorria para Glenda, que retribuía desajeitada. 

Fervia por dentro. Seu desejo inicial era torturar Linda psicologicamente, fazendo-a 

acreditar que Larry era fruto de sua imaginação. Que Larry era ela mesma. Para isso, 

havia tirado proveito de alguma ingenuidade que restava em Peter, e repetido as cru-

eldades encomendadas para Larry, com Linda. Providenciou queimaduras fidedignas 

ás de Larry no braço de Linda, além de surrar outras partes do corpo de Linda. Ansiava 

por sorrir frente ao desespero de Linda. No entanto, por algum motivo, seus planos 

esvaíam-se por entre seus dedos. 

 

- Linda! – Exclamava Peter pensando estar atuando. 

- Peter, meu irmão amado. Como estás? – Dizia Linda retribuindo ao seu abra-

ço cinematográfico. 

 

Peter sentiu-se desesperado. Estava preparado para uma grande encenação. No 

entanto, suas ‘falas’ lhe fugiam. Os moldes da cena não eram nada compatíveis com o 

que esperava. Muito se passou por sua mente juvenil. Não lhe restavam dúvidas! Linda 

era mesmo ‘louca’.  

 

(CONTINUA) 

 


