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Prefácio do autor

Este li vro in ves ti ga a vida pri va da de mu i tos ame ri ca nos co muns na era 

an te ri or à aids, exa mi nan do, em par ti cu lar, os anos de li be ra ção das dé ca das de 

1960 e 1970, que fi ze ram eco às vo zes de ma ni fes tan tes que, ao pro tes tar con tra 

o en vol vi men to mi li tar dos Es ta dos Uni dos no Vi et nã, exor ta vam seus con ci-

da dãos com a pa la vra de or dem “Faça amor, não faça guer ra”. 

Mas esse con se lho, en quan to era am pla men te acei to nos cam pi uni ver si-

tá ri os e nos la res de todo o país, en fu re ceu tan to o pre si den te se xu al men te 

pu ri ta no Ri chard Ni xon, que ele no me ou um vi gi lan te mo ral de 1,90 me tro 

para aca bar com o que, em sua opi ni ão, era um com por ta men to obs ce no que 

es ta ria so la pan do os va lo res fa mi li a res da na ção.

Ni xon de sig nou para a ta re fa o ad vo ga do e lí der em pre sa ri al de Cin cin na ti 

Char les Ke a ting (de quem o ca pí tu lo 22 des te li vro tra ta em de ta lhes), cu jos ad-

mi ra do res cha ma vam de sr. Pu re za. Em 1992, no en tan to, ele é mais co nhe ci do 

pe los ame ri ca nos como o ma ni pu la dor que está na pri são de pois de ter sido 

con de na do por seu pa pel no es cân da lo mul ti bi li o ná rio das ins ti tu i çõ es de pou-

pan ça e em prés ti mo,* com cu jos cus tos os con tri bu in tes vão ar car pelo res to da 

* Em 1989, o governo americano teve de gastar US$ 300 bilhões para tapar o rombo das institui ções 

de poupança e empréstimo, provocado principalmente por má administração e corrup ção. (N. T.)
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dé ca da. Este li vro abor da, ao mes mo tem po, a per mis si vi da de se xu al que atin giu 
o au ge nos anos 70 — con ver ten do os  no que o es cri tor John Up di ke de no-
mi nou num de seus ro man ces “o pa raí so da car ne” — e a hi po cri sia de cru za dos 
mo rais como Char les Ke a ting e al guns de seus su ces so res, que, nos anos 90, cul-
pam a to le rân cia ini ci a da nos anos 60 pelo pro ble ma atu al da aids. Na re a li da de, 
não se tra ta de uma opi ni ão ex clu si va dos cha ma dos mo ra lis tas, pois foi ex pres-
sa por no tó ri os de fen so res da li ber da de se xu al, tais como a en saís ta e pro fes so ra 
Ca mil le Pa glia, que era es tu dan te e ati vis ta na que la épo ca, mas que es cre veu o 
se guin te em Sexo, arte e cul tu ra ame ri ca na, pu bli ca do no iní cio de 1992:

Os anos 60 ten ta ram um re tor no à na tu re za que aca bou em de sas tre. To mar ba-

nho nu e des li zar na lama de Wo ods tock por brin ca dei ra fo ram uma es pé cie de 

so nho rous se au ni a no de vida bre ve. Mi nha ge ra ção, ins pi ra da pelo es pí ri to de 

re vol ta di o ni sí a co do rock, ten tou fa zer algo mais ra di cal do que qual quer ou tra 

coi sa des de a Re vo lu ção Fran ce sa. Per gun tá va mos: por que de ve mos obe de cer a 

essa lei? E por que não de ve rí a mos se guir nos so im pul so se xu al? O re sul ta do foi 

uma que da na bar bá rie. Des co bri mos do lo ro sa men te que uma so ci e da de jus ta 

não con se gue re al men te fun ci o nar se to dos fa zem o que bem en ten dem. E da 

pro mis cu i da de pagã dos anos 60 veio a aids. To dos de mi nha ge ra ção que pre ga-

ram o amor li vre são res pon sá veis pela aids. A re vo lu ção dos anos 60 nos Es ta dos 

Uni dos en trou em co lap so em ra zão de seus pró pri os ex ces sos.

Mas en trou mes mo em co lap so? Como todo mun do, em anos re cen tes eu 
li nu me ro sas ma té ri as  jor na lís ti cas, ba se a das em pes qui sas de opi ni ão, nas 
quais se cons ta ta que, de vi do à aids, os sin gle’s bars já não são mais tão pro mis-
so res como pre lú dio ao sexo, os ca sais es tão me nos pro pen sos ao adul té rio, os 
ro man ces se xu al men te ex ci tan tes têm me nos su ces so co mer ci al, um novo pu-
ri ta nis mo está in va din do a cons ci ên cia do país. Per gun to-me, en tre tan to, se as 
pes so as não es ta ri am di zen do aos pes qui sa do res uma coi sa e fa zen do ou tra; de 
qual quer for ma, a aber tu ra fla gran te que foi a mar ca dos anos 60 per ma ne ce 
bas tan te evi den te hoje. Ve mos anún ci os de pros ti tu tas na tevê a cabo, nu dez 
to tal nos pal cos da Bro ad way e nos fil mes para o pú bli co em ge ral, re vis tas e 
ví de os por no grá fi cos ex pos tos em pra te lei ras de lo jas até nas pe que nas ci da des 
do in te ri or. Há tam bém uma mul ti dão de mães sol tei ras, sem fa lar das aven tu-
ras ex tra con ju gais de al gu mas per so na li da des al ta men te res pei tá veis que, se ria 
de su por, re fle ti ri am o novo pu ri ta nis mo, se ele de fato exis tis se.
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E leio no New York Ti mes des ta ma nhã do iní cio de no vem bro de 1992 que 
o pre si den te da mais alta cor te de Nova York, um pai de fa mí lia de 62 anos, fa-
mo so por seus al tos va lo res mo rais e opi ni õ es pro fis si o nais, fi cou tão per tur-
ba do quan do a aman te o subs ti tu iu por ou tro que ten tou chan ta geá-la e ame a-
 çá-la de vá ri as ma nei ras. Pre so pelo , o juiz anun ci ou mais tar de seu pe di do 
de de mis são. Nos úl ti mos anos, ti ve mos pa dres acu sa dos de pra ti car atos se -
xu ais com ra pa zes, pre ga do res da te le vi são ci ta dos por aven tu ras ex tra con ju-
gais com mo ças, e mem bros do Con gres so en tre gan do-se a pra ze res pro por ci o-
 na dos tan to por ra pa zes como por mo ças.

Em es sên cia, o que es tou su ge rin do é que, ao con trá rio da opi ni ão acu-
mu la da pe las pes qui sas, du vi do que os  dos anos 90 — com todo o de vi do 
res pei to à an si e da de e ao medo pro vo ca dos pela aids — es te jam se sub me ten-
do a um novo pu ri ta nis mo, ca paz de re pri mir as ten ta çõ es e os pri vi lé gios que 
pa re ci am tão cho can tes quan do se tor na ram pú bli cos, há trin ta anos.

Em mi nha opi ni ão, aqui lo que era de fi ni do como no vi da de nos anos 60 
in te grou-se de tal for ma à so ci e da de atu al que só pode ser cha ma do de “novo” 
por edi to res no va tos ou sub me ti dos com tan ta in ten si da de às pres sõ es di á ri as 
da pro fis são que são le va dos a apon tar como “ten dên ci as” as pec tos de com-
por ta men to in cor po ra dos há mu i to tem po na vida pri va da da po pu la ção. As-
sim, num cer to sen ti do, este li vro tra ta da re vo lu ção se xu al dos anos 60 e 70. É 
so bre ho mens e mu lhe res que per so ni fi ca ram aque la re vo lu ção. Es pe ci fi ca-
men te, so bre cer tas pes so as e cer tos lu ga res. Mas, em ou tro sen ti do, está fora 
do tem po e do es pa ço, pois o que pode ele di zer das ten ta çõ es e tem pes ta des 
en tre ho mens e mu lhe res que já não te nha sido dito an tes, vi vi do an tes, des de 
o tem po das ca ver nas? A par tir do pri mei ro mo men to em que os dois se xos se 
en con tra ram, ini ci ou-se uma luta con tí nua en tre eles, uma re la ção eter na de 
amor e ódio que an te ce de a Ba bel das lín guas, pois ho mens e mu lhe res sem pre 
fa la ram (e fa la rão) lín guas di ver sas. Es sas lín guas es tão além da tra du ção e da 
in ter pre ta ção, se jam elas fa la das num es cri tó rio de ad vo ca cia ocu pa do pelo 
atu al juiz da Su pre ma Cor te Cla ren ce Tho mas e sua ex-co le ga Ani ta Hill,* se-
jam fa la das num jar dim ocu pa do por Adão e Eva. 

Por tan to não há nada de novo em A mu lher do pró xi mo.
Nem há nada de ve lho.

* Em 1991, quando o conservador Clarence Thomas foi indicado para a Suprema Corte, a pro-

fessora de direito Anita Hill acusou-o de assédio sexual. (N. T.) 
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1.

Ela es ta va nua, dei ta da de bru ços na areia do de ser to, com as per nas aber-

tas, os ca be los lon gos es vo a çan do ao ven to e a ca be ça in cli na da para trás, com 

os olhos fe cha dos. Pa re cia per di da em seus pen sa men tos, lon ge do mun do, 

re cli na da na que la duna var ri da pelo ven to da Ca li fór nia, per to da fron tei ra 

me xi ca na, ador na da com nada mais que sua be le za na tu ral. Não usa va joi as, 

nem flo res no ca be lo; não ha via pe ga das na areia, nada da ta va ou per tur ba va a 

per fei ção da que la fo to gra fia, ex ce to os de dos úmi dos do ga ro to de de zes se te 

anos que a se gu ra va e a olha va com de se jo e lu xú ria ado les cen te.

A foto es ta va numa re vis ta de arte fo to grá fi ca que ele aca ba ra de com prar 

na ban ca de jor nais da es qui na da Cer mak Road, num su búr bio de Chi ca go. 

Era um co me ço de noi te de 1957, frio e ven to so, mas Ha rold Ru bin po dia sen-

tir o ca lor su bin do den tro de seu cor po en quan to es tu da va a fo to gra fia à luz do 

pos te da es qui na, atrás da ban ca, es que ci do dos sons do trá fe go e das pes so as 

que pas sa vam a ca mi nho de casa. 

Fo lhe ou a re vis ta para es pi ar as ou tras mu lhe res nuas, ven do em que grau 

po dia re a gir a elas. Hou ve ra mo men tos no pas sa do em que, de pois de com prar 

uma des sas re vis tas apres sa da men te, por que eram ven di das por bai xo do pano 

e, por tan to, não era pos sí vel ter uma pré via eró ti ca ade qua da, sen ti ra um gran-

de de sa pon ta men to. As nu dis tas jo gan do vô lei na Suns hi ne & He alth, a úni ca 
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re vis ta que mos tra va pelos pú bi cos nos anos 50, eram mu i to pe sa das, as co ris-

tas sor ri den tes da Mo dern Man es for ça vam-se de mais para se du zir, e as mo de-

los de Clas  sic Pho to graphy eram me ros ob je tos da câ me ra, per di das em som-

bras ar tís ti cas.

Em bo ra Ha rold Ru bin pu des se ob ter al gu ma sa tis fa ção so li tá ria com elas, 

logo as re le ga va às ca ma das mais bai xas das pi lhas de re vis tas que man ti nha no 

ar má rio do quar to. No topo fi ca vam os pro du tos de qua li da de com pro va da, 

mu lhe res que pro je ta vam cer ta emo ção ou cuja pose o es ti mu la va ime di a ta-

men te e, mais im por tan te, ti nha efei to du ra dou ro. Po dia ig no rá-las no ar má-

rio du ran te se ma nas ou me ses, en quan to ten ta va uma nova des co ber ta em 

ou tro lu gar. Mas sa bia que, se não achas se nada, po dia vol tar para casa e re vi-

ver a re la ção com uma das fa vo ri tas de seu ha rém de pa pel, ob ten do uma gra-

ti fi ca ção cer ta men te di fe ren te mas não in com pa tí vel com a vida se xu al que 

ti nha com cer ta ga ro ta da Mor ton High Scho ol. De al gum modo, uma mis tu-

ra va-se com a ou tra. Quan do fa zia amor com ela no sofá, apro vei tan do a au-

sên cia de seus pais, pen sa va às ve zes nas mu lhe res mais ma du ras das re vis tas. 

Em ou tras oca si õ es, quan do es ta va so zi nho com suas re vis tas, re lem bra va os 

mo men tos pas sa dos com a na mo ra da, como era seu cor po des pi do, a tex tu ra 

de sua pele, o que fa zi am jun tos.

Ul ti ma men te, no en tan to, tal vez por que se sen tis se in quie to e in de ci so, 

pen  san do em lar gar a es co la, dei xar a na mo ra da e en trar para a Ae ro náu ti ca, 

Ha rold Ru bin es ta va mais des li ga do que de cos tu me da vida em Chi ca go, mais 

li ga do na fan ta sia, em es pe ci al quan do di an te de ima gens de de ter mi na da mu-

lher que, ti nha de ad mi tir, es ta va se tor nan do uma ob ses são. 

Era des sa mu lher a foto que aca ba ra de ver na re vis ta que ago ra le va va 

pela cal ça da, o nu na duna de areia. Ele a no ta ra pela pri mei ra vez ha via al guns 

me ses, numa re vis ta de fo to gra fia. Ela tam bém apa re ce ra em vá ri as pu bli ca çõ es 

mas cu li nas, em re vis tas de aven tu ras e num ca len dá rio nu dis ta. Não era so-

men te sua be le za que o atraía, as li nhas clás si cas do cor po ou os tra ços sau dá-

veis do ros to, mas toda a aura que acom pa nha va cada foto, a im pres são de que 

ela es ta va em com ple ta li ber da de com a na tu re za e con si go mes ma en quan to 

ca mi nha va na praia, ou po sa va ao lado de uma pal mei ra, ou sen ta va-se numa 

ro cha, com as on das ba ten do e le van tan do es pu ma. Em bo ra em al gu mas fo to-

gra fi as pa re ces se dis tan te e eté rea, pro va vel men te ina tin gí vel, trans mi tia um 

sen ti men to de re a li da de que o fa zia sen tir-se pró xi mo dela. Sa bia tam bém seu 
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nome. Fo ra pu bli ca do na le gen da de uma foto, e Ha rold acre di ta va que era seu 

nome ver da dei ro, e não um da que les pseu dô ni mos fan ta si o sos usa dos por al-

gu mas play ma tes e pi n-ups para es con der sua iden ti da de dos ho mens que de-

se ja vam ex ci tar.

O nome dela era Di a ne Web ber. Sua casa fi ca va na praia de Ma li bu. Di-

zia-se que era bailarina, o que, para Ha rold, ex pli ca va o con tro le dis ci pli na do 

do cor po que ela de mons tra va em vá ri as de suas po si çõ es di an te da câ me ra. 

Numa das fo tos da re vis ta que ele ti nha nas mãos, Di a ne Web ber exi bia do tes 

qua se acro bá ti cos, equi li bran do-se gra ci o sa men te com os bra ços apoi a dos na 

areia e uma per na bem aci ma da ca be ça, os de dos dos pés apon tan do para o 

céu sem nu vens. Na pá gi na opos ta, es ta va dei ta da de lado, os qua dris per fei ta-

men te ar re don da dos, uma coxa le ve men te er gui da e mal co brin do o pú bis, os 

sei os à mos tra, os ma mi los ere tos.

Ha rold Ru bin fe chou de pres sa a re vis ta. Es con deu-a en tre seus li vros es-

co la res e en fi ou-os em bai xo do bra ço. Es ta va fi can do tar de, e ti nha de es tar em 

ca sa para o jan tar. Vi ran do-se, no tou que o ve lho dono da ban ca, de cha ru to na 

bo ca, olha va para ele, pis can do, mas Ha rold ig no rou-o. Com as mãos en fi a das 

nos bol sos do ca sa co de cou ro pre to, se guiu para casa, sen tin do seus ca be los 

loi ros e lon gos, cor ta dos ao es ti lo de El vis Pres ley, ro ça rem o co la ri nho le van-

ta do. De ci diu ca mi nhar, em vez de pe gar um ôni bus, para evi tar o con ta to 

pró xi mo com as pes so as; não que ria que nin guém in va dis se sua pri va ci da de 

en quan to aguar da va an si o sa men te o mo men to da noi te em que, quan do seus 

pais fos sem dor mir, fi ca ria so zi nho no quar to com Di a ne Web ber.

Ca mi nhou pela ave ni da Oak Park, pe gou a rua 21, pas san do pe los ban ga-

lôs e ca sas de al ve na ria mai o res da tran qui la co mu ni da de re si den ci al Berwyn, 

dis tan te meia hora de car ro do cen tro de Chi ca go. Os mo ra do res do bair ro 

eram con ser va do res, tra ba lha do res e eco nô mi cos. Mu i tos des cen di am de pais 

ou avós que ti nham emi gra do da Eu ro pa cen tral no co me ço do sé cu lo, em es-

pe ci al da re gião ori en tal da Tche cos lo vá quia cha ma da Bo ê mia. Ain da se re fe-

ri am a si mes mos como bo ê mi os, ape sar de essa pa la vra, para seu des gos to, 

es tar en tão as so ci a da às pes so as des pre o cu pa das e de vida li vre que usa vam 

san dá li as e liam po e sia be at nik.

A avó pa ter na de Ha rold, o mem bro da fa mí lia de quem ele se sen tia mais 

pró xi mo e que vi si ta va fre quen te men te, nas ce ra na Tche cos lo vá quia, mas não 

na Bo ê mia. Vi e ra de uma pe que na al deia do sul do país, per to do rio Da nú bio 
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e de Bra tis la va, an ti ga ca pi tal da Hun gria. Con ta ra vá ri as ve zes a Ha rold como 

che ga ra à Amé ri ca, aos ca tor ze anos, para tra ba lhar como cri a da de pen são 

numa da que las ci da des in dus tri ais som bri as das mar gens do lago Mi chi gan 

que ti nham atraí do mi lha res de es la vos ro bus tos para tra ba lhar nas si de rúr gi-

cas, re fi na ri as de pe tró leo e ou tras in dús tri as em tor no de Chi ca go, Gary, e 

Ham mond, In di a na. Era tan ta gen te, e as con di çõ es de vida eram tão pre cá ri as 

na que la épo ca, con ta va ela, que na pri mei ra pen são onde tra ba lha ra qua tro 

ho mens do tur no do dia alu ga vam qua tro ca mas à noi te, e ou tros qua tro do 

tur no no tur no alu ga vam as mes mas ca mas du ran te o dia.
Es ses ho mens eram tra ta dos como ani mais e vi vi am como ani mais, se-

gun do ela, e, quan do não es ta vam sen do ex plo ra dos por seus pa trõ es nas fá bri-
cas, es ta vam ten tan do ex plo rar as pou cas mo ças tra ba lha do ras como ela que 
eram in fe li zes o bas tan te para vi ver na que las ci da des na épo ca. Os ho mens da 
pen são es ta vam sem pre agar ran do-a, ba ten do a sua por ta à noi te, quan do ten-
ta va dor mir. Numa de suas úl ti mas vi si tas, en quan to co mia na co zi nha um 
san du í che fei to pela avó, Ha rold ou vi ra esse re la to e, de re pen te, ima gi na ra 
como ela te ria sido cin quen ta anos antes, uma cri a da tí mi da de pele cla ra e 
olhos azu is como os dele, os ca be los lon gos pre sos em co que, o cor po jo vem 
mo ven do-se ra pi da men te pela casa den tro de um ves ti do gros sei ro, ten tan do 
evi tar os de dos e os bra ços for tes dos ope rá ri os tron cu dos.

No ca mi nho de vol ta para casa, os li vros e a re vis ta bem aper ta dos sob o 
bra ço, Ha rold Ru bin lem brou como fi ca ra ao mes mo tem po tris te e fas ci na do 
pe las re cor da çõ es da avó e en ten deu por que ela lhe fa la va sem res tri çõ es. Ele 
era o úni co da fa mí lia que es ta va ge nu i na men te in te res sa do nela, que ar ran ja va 
tem po para fa zer-lhe com pa nhia na gran de casa de al ve na ria, onde qua se sem-
pre fi ca va so zi nha. Seu ma ri do, um ex-mem bro do sin di ca to dos ca mi nho nei-
ros que fi ze ra for tu na no ne gó cio de trans por tes, pas sa va os dias na ga ra gem, 
com sua fro ta de veí cu los, e as noi tes com uma se cre tá ria que a avó de Ha rold 
cha ma va de “a pros ti tu ta”. Único fi lho des se ca sa men to in fe liz, o pai de Ha rold 
era com ple ta men te do mi na do por seu pai, para quem tra ba lha va lon gas ho ras 
na ga ra gem; a avó de Ha rold não se sen tia pró xi ma o su fi ci en te da mãe do ra-
paz para par ti lhar com ela a frus tra ção e a amar gu ra. Des sa for ma, era so bre-
tu do Ha rold, às ve zes acom pa nha do por seu ir mão mais moço, quem in ter-
rom pia o si lên cio e o té dio do mi nan tes na casa. E à me di da que fi ca va mais 
ve lho e mais cu ri o so, mais dis tan te dos pais e de seu am bi en te, Ha rold tor na-
va-se o con fi den te da avó, seu ali a do na ali e na ção.
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Por meio dela sou be mu i to so bre a in fân cia de seu pai, o pas sa do de seu 

avô e o mo ti vo por que ela se ca sa ra com um ho mem tão ti râ ni co. John Ru bin 

nas ce ra 62 anos antes na Rús sia, fi lho de um am bu lan te ju deu, e aos dois anos 

emi gra ra com os pais para uma ci da de pró xi ma do lago Mi chi gan, cha ma da  

So bi es ki em ho me na gem a um rei po lo nês do sé cu lo . De pois de um mí ni-

mo de es co la ri da de e uma po bre za de sam pa ra da, Ru bin e ou tros jo vens fo ram 

pre sos num as sal to em que um po li ci al le vou um tiro. Em li ber da de con di ci o-

nal, ti ve ra vá ri os em pre gos du ran te al guns anos; cer to dia, ao vi si tar a irmã 

mais ve lha, ca sa da, que mo ra va em Chi ca go, sen ti ra-se atraí do pela jo vem 

tche cos lo va ca que cu i da va do bebê.

Numa vi si ta pos te ri or, en con trou-a so zi nha na casa e, de pois que ela re-

jei tou seus avan ços — tal como fi ze ra com ou tros ho mens quan do tra ba lha va 

na pen são —, em pur rou-a para seu quar to e es tu prou-a. Ela es ta va com de zes-

seis anos. Foi sua pri mei ra ex pe ri ên cia se xu al, e ela en gra vi dou. Em pâ ni co, 

sem pa ren tes pró xi mos ou ami gos para aju dá-la, foi per su a di da pe los pa trõ es 

a se ca sar com John Ru bin, pois do con trá rio ele vol ta ria para a pri são e ela não 

fi ca ria me lhor. Ca sa ram-se em ou tu bro de 1912. Seis me ses de pois ti ve ram um 

fi lho, o pai de Ha rold.

O ca sa men to sem amor não me lho rou com o tem po, con tou a avó de Ha-

rold, acres cen tan do que o ma ri do ba tia ha bi tu al men te no fi lho — e nela, quan-

 do in ter fe ria — e de vo ta va-se so bre tu do à ma nu ten ção de seus ca mi nhõ es. 

Sua car rei ra lu cra ti va co me ça ra quan do tra ba lha va como car ro cei ro para a 

Spi e gel, Inc., uma gran de fir ma de ne gó ci os por re em bol so pos tal de Chi ca go, 

e con ven ce ra a ge rên cia a lhe em pres tar di nhei ro su fi ci en te para in ves tir num 

ca mi nhão e abrir seu pró prio ne gó cio de en tre gas mo to ri za do, eli mi nan do as-

sim a ne ces si da de de a Spi e gel man ter vá ri os ca va los cujo de sem pe nho, ele 

di zia, se ria me nor que o do veí cu lo a mo tor. De pois de com prar um ca mi nhão 

e cum prir sua pro mes sa, com prou um se gun do veí cu lo, em se gui da um ter cei-

ro. Den tro de uma dé ca da, John Ru bin ti nha uma dú zia de ca mi nhõ es cu i dan-

do de to dos os car re tos lo cais da Spi e gel, bem como dos de ou tras em pre sas.

Sob os pro tes tos inú teis de sua es po sa, seu fi lho ain da ado les cen te foi con-

vo ca do a tra ba lhar como aju dan te de mo to ris ta na ga ra gem. Em bo ra na épo ca 

es ti ves se en ri que cen do e fos se ge ne ro so nos su bor nos de po lí ti cos lo cais e da 

po lí cia — “Se você quer des li zar, tem de azei tar”, re pe tia sem pre —, John Ru-

bin era pão-duro com a fa mí lia, acu san do fre quen te men te a es po sa de rou bar 
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mo e das. Mais tar de, co me çou a dei xar de pro pó si to di nhei ro aqui e ali, ou em 

quan ti as que lem bra va com exa ti dão, ou dis pon do mo e das em de ter mi na da 

or dem so bre a es cri va ni nha, na es pe ran ça de pro var que ela ti ves se sur ru pi a do 

al gu mas ou to ca do ne las, mas nun ca con se guiu seu in ten to. 

As lem bran ças da avó de Ha rold e as coi sas que ele mes mo ob ser va va 

quan do es ta va na pre sen ça gé li da do avô de ram-lhe uma com pre en são con si-

de rá vel de seu pai, um ho mem si len ci o so e fe cha do de 44 anos, sem ne nhu ma 

se me lhan ça com a fo to gra fia so bre o pi a no ti ra da du ran te a Se gun da Guer ra 

Mun di al, que o mos tra va em uni for me de cabo, des con traí do e bo ni to, mu i tos 

qui lô me tros lon ge de casa. Mas o fato de com pre en der me lhor o pai não fa ci-

li ta va o con ví vio com ele; à me di da que se apro xi ma va da rua em que mo ra va, 

Ha rold sen tia-se ten so e apre en si vo, per gun tan do-se do que seu pai iria re cla-

mar na que la noi te.

No pas sa do, se o mo ti vo de quei xa não era seu ren di men to es co lar, en tão 

era o com pri men to de seus ca be los, ou o na mo ro até tar de, ou as re vis tas de 

nu dis mo, que seu pai vira es pa lha das so bre a cama cer ta vez que ele, por des-

cu i do, dei xa ra a por ta aber ta.

“O que é essa por ca ria toda?”, per gun ta ra o pai, usan do um ter mo mu i to 

mais de li ca do do que aque le que o avô usa ria. O vo ca bu lá rio do avô era con di-

men ta do com to dos os pa la vrõ es ima gi ná veis, pro nun ci a dos em tom de pro fun-

do des pre zo, en quan to as pa la vras de seu pai eram mais con ti das, sem emo ção.

“São mi nhas re vis tas”, res pon de ra Ha rold.

“En tão, dê um fim ne las.”

“Elas são mi nhas!”, gri ta ra Ha rold ines pe ra da men te. Seu pai lan ça ra-lhe 

um olhar de cu ri o si da de, de pois co me ça ra a balançar a ca be ça de va gar, des gos-

to so, e saí ra do quar to. Não se fa la ram du ran te se ma nas de pois des se in ci den te, 

e Ha rold não que ria re pe tir o con fron to na que la noi te. Es pe ra va atra ves sar o 

jan tar em paz e de pres sa.

An tes de en trar em casa, olhou na ga ra gem e viu que o car ro do pai es ta va 

lá, um Lin coln 56 re lu zen te que ele com pra ra novo um ano antes, tro can do seu 

mi ma do Ca dil lac 53. Ha rold su biu os de graus até a por ta dos fun dos e en trou 

em si lên cio na casa. Sua mãe, uma ma tro na de ros to gen til, es ta va na co zi nha 

pre pa ran do o jan tar; a te le vi são es ta va li ga da na sala, onde seu pai lia o Chi ca‑
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go Ame ri can. Sor rin do para a mãe, Ha rold dis se um olá com voz alta o su fi -

ci en te para che gar até a sala e pou pá-lo de um se gun do cum pri men to. O pai 

não res pon deu.

A mãe de Ha rold in for mou-lhe que seu ir mão es ta va na cama, com res -

fri a  do e fe bre, e não par ti ci pa ria do jan tar. Sem di zer nada, Ha rold foi para o 

quar to e fe chou a por ta su a ve men te. Era uma peça bem mo bi li a da, com uma 

ca dei ra con for tá vel, uma es cri va ni nha de ma dei ra es cu ra e uma gran de cama 

de car va lho. Ha via li vros bem or ga ni za dos em es tan tes e das pa re des pen di am 

ré pli cas de es pa das e ri fles da Guer ra Ci vil que ti nham per ten ci do a seu pai, 

bem como uma cai xa de vi dro na qual es ta vam mon ta das vá ri as fer ra men tas 

de aço fei tas por Ha rold no ano an te ri or num cur so de ar tes ma nu ais, que lhe 

va le ram uma men ção num con cur so na ci o nal pa tro ci na do pela Ford Mo tor 

Com pany. Ga nha ra tam bém um prê mio de arte da loja Wi e boldt, por um pa-

lha ço pin ta do a óleo, e re cen te men te de mons tra va suas ha bi li da des de ar te são 

mar ce nei ro cons tru in do um su por te des ti na do a man ter uma re vis ta aber ta, 

para que pu des se ler com am bas as mãos li vres.

De pois de pôr os li vros so bre a es cri va ni nha e ti rar o ca sa co, Ha rold abriu 

a re vis ta nas fo to gra fi as de Di a ne Web ber nua. Fi cou per to da cama se gu ran do 

a re vis ta com a mão di rei ta e, com os olhos se mi cer ra dos, es fre gou su a ve men-

te a mão es quer da na fren te das cal ças, to can do de leve os ge ni tais. A res pos ta 

foi ime di a ta. Gos ta ria de ter tem po an tes do jan tar para des pir-se e sa tis fa-

zer-se, ou pelo me nos des cer até o ba nhei ro para um alí vio rá pi do na pia, se-

gu ran do a re vis ta na al tu ra do es pe lho do ar má rio de re mé di os para po der ver 

o re fle xo de si mes mo ex pos to ao cor po nu de Di a ne, fin gin do es ta rem jun tos 

na areia sob o sol, di re ci o nan do os ado rá veis olhos ne gros dela para seu ór gão 

tu mes cen te e ima gi nan do que fos se da mu lher sua mão en sa bo a da.

Já fi ze ra isso mu i tas ve zes, ge ral men te à tar de, quan do po de ria pa re cer 

sus pei to fe char a por ta do quar to. Mas, ape sar da pri va ci da de ga ran ti da do ba-

nhei ro, Ha rold ti nha de ad mi tir que nun ca fi ca va com ple ta men te à von ta de, 

por que pre fe ria re cli nar-se na cama a fi car de pé e por que não ha via es pa ço em 

tor no da pia onde pu des se pôr a re vis ta se qui ses se usar as duas mãos. O mais 

im por tan te era to mar cu i da do para não man char a re vis ta com go tas d’água, 

pois man ti nha a tor nei ra aber ta, tan to para aler tar a fa mí lia de que es ta va no 

ba nhei ro co mo para a even tu a li da de de pre ci sar de mais água, se o sa bão fi cas-

se seco em seus de dos. Fo to gra fi as de mu lhe res nuas man cha das pela água 
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tal vez não ofen dam o sen so es té ti co da mai o ria dos ra pa zes, mas não era o 

caso de Ha rold Ru bin.

Por fim, ha via um mo ti vo mais prá ti co em seu de se jo de pro te ger as re vis-

tas de pos sí veis da nos. Ten do lido nos jor nais da que le ano so bre mo vi men tos 

mais fer vo ro sos con tra a por no gra fia, não ti nha cer te za de que po de ria con ti-

nu ar com pran do re vis tas com nus, nem por bai xo do pano. Até mes mo Sun‑

s hi ne & He alth, que es ta va em cir cu la ção ha via duas dé ca das e po vo a va suas 

pá gi nas com fo tos de fa mí li as, in clu si ve avós e cri an ças, fora des cri ta como 

obs ce na numa au di ên cia ju di ci al na Ca li fór nia. Re vis tas de fo to gra fia tam bém 

fo ram ci ta das como “por no gra fia” por al guns po lí ti cos e gru pos re li gio sos, em-

bo ra es sas pu bli ca çõ es ti ves sem ten ta do se dis so ci ar das re vis tas de mu lhe res 

nuas ao in se rir sob as fo tos le gen das ins tru ti vas, tais como: Ti ra da com 2 1/4 x 3 1/4 

Crown Gra phic equi pa da com 101 mm Ek tar, f:11, a 1/100 s. Ha rold lera que Ar-

thur Sum mer fi eld, di re tor-ge ral dos Cor rei os de Ei se nho wer, es ta va de ci di do a 

proi bir a pos ta gem e a en tre ga de li te ra tu ra e re vis tas de sexo, e o edi tor de 

Nova York Sa mu el Roth aca ba ra de ser con de na do a cin co anos de pri são e 

uma mul ta de 5 mil dó la res por vi o lar o es ta tu to fe de ral dos Cor rei os. Roth 

fora con de na do an tes por dis tri bu ir exem pla res de O aman te de lady Chat ter‑

ley, e sua pri mei ra de ten ção, em 1928, acon te ce ra de pois que a po lí cia in va di ra 

sua edi to ra e con fis ca ra os cli chês de Ulis ses, con tra ban de a dos de Pa ris.

Ha rold lera que um fil me de Bri git te Bar dot fora proi bi do em Los An ge les 

e só po dia su por que numa ci da de como Chi ca go, de po pu la ção ope rá ria, for-

ça po li ci al dura e con si de rá vel in flu ên cia mo ral da Igre ja ca tó li ca, a ex pres são 

se xu al se ria re pri mi da ain da mais, em par ti cu lar du ran te a ad mi nis tra ção do 

novo pre fei to ir lan dês ca tó li co, Ri chard J. Da ley. Ha rold já no ta ra que a casa de 

es pe tá cu los bur les cos da ave ni da Wa bash fora fe cha da, as sim como a da rua 

Sta te. Se a ten dên cia con ti nu as se, sua ban ca de re vis tas fa vo ri ta da Cer mak 

Road fi ca ria re du zi da à ven da de re vis tas do tipo Good Hou se ke e ping e The Sa‑

tur day Eve ning Post, o que cer ta men te não pro vo ca ria pro tes tos de seus pais.

Em to dos os anos que vi ve ra em casa, ja mais ou vi ra seus pais ex pres sa rem 

um pen sa men to re la ci o na do a sexo, ja mais vira al gum dos dois nu, ja mais es-

cu ta ra a cama de les ran ger à noi te com sons de amor. Su pu nha que ain da fa -

zi am amor, mas não po dia ter cer te za. Em bo ra não sou bes se quão ati vo era seu 
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