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Prefácio do autor

Este livro investiga a vida privada de muitos americanos comuns na era
anterior à aids, examinando, em particular, os anos de liberação das décadas de
1960 e 1970, que fizeram eco às vozes de manifestantes que, ao protestar contra
o envolvimento militar dos Estados Unidos no Vietnã, exortavam seus conci
dadãos com a palavra de ordem “Faça amor, não faça guerra”.
Mas esse conselho, enquanto era amplamente aceito nos campi universi
tários e nos lares de todo o país, enfureceu tanto o presidente sexualmente
puritano Richard Nixon, que ele nomeou um vigilante moral de 1,90 metro
para acabar com o que, em sua opinião, era um comportamento obsceno que
estaria solapando os valores familiares da nação.
Nixon designou para a tarefa o advogado e líder empresarial de Cincinnati
Charles Keating (de quem o capítulo 22 deste livro trata em detalhes), cujos ad
miradores chamavam de sr. Pureza. Em 1992, no entanto, ele é mais conhecido
pelos americanos como o manipulador que está na prisão depois de ter sido
condenado por seu papel no escândalo multibilionário das instituições de pou
pança e empréstimo,* com cujos custos os contribuintes vão arcar pelo resto da
* Em 1989, o governo americano teve de gastar US$ 300 bilhões para tapar o rombo das instituições
de poupança e empréstimo, provocado principalmente por má administração e corrupção. (N. T.)
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década. Este livro aborda, ao mesmo tempo, a permissividade sexual que atingiu
o auge nos anos 70 — convertendo os  no que o escritor John Updike deno
minou num de seus romances “o paraíso da carne” — e a hipocrisia de cruzados
morais como Charles Keating e alguns de seus sucessores, que, nos anos 90, cul
pam a tolerância iniciada nos anos 60 pelo problema atual da aids. Na realidade,
não se trata de uma opinião exclusiva dos chamados moralistas, pois foi expres
sa por notórios defensores da liberdade sexual, tais como a ensaísta e professora
Camille Paglia, que era estudante e ativista naquela época, mas que escreveu o
seguinte em Sexo, arte e cultura americana, publicado no início de 1992:
Os anos 60 tentaram um retorno à natureza que acabou em desastre. Tomar ba
nho nu e deslizar na lama de Woodstock por brincadeira foram uma espécie de
sonho rousseauniano de vida breve. Minha geração, inspirada pelo espírito de
revolta dionisíaco do rock, tentou fazer algo mais radical do que qualquer outra
coisa desde a Revolução Francesa. Perguntávamos: por que devemos obedecer a
essa lei? E por que não deveríamos seguir nosso impulso sexual? O resultado foi
uma queda na barbárie. Descobrimos dolorosamente que uma sociedade justa
não consegue realmente funcionar se todos fazem o que bem entendem. E da
promiscuidade pagã dos anos 60 veio a aids. Todos de minha geração que prega
ram o amor livre são responsáveis pela aids. A revolução dos anos 60 nos Estados
Unidos entrou em colapso em razão de seus próprios excessos.

Mas entrou mesmo em colapso? Como todo mundo, em anos recentes eu
li numerosas matérias jornalísticas, baseadas em pesquisas de opinião, nas
quais se constata que, devido à aids, os single’s bars já não são mais tão promis
sores como prelúdio ao sexo, os casais estão menos propensos ao adultério, os
romances sexualmente excitantes têm menos sucesso comercial, um novo pu
ritanismo está invadindo a consciência do país. Pergunto‑me, entretanto, se as
pessoas não estariam dizendo aos pesquisadores uma coisa e fazendo outra; de
qualquer forma, a abertura flagrante que foi a marca dos anos 60 permanece
bastante evidente hoje. Vemos anúncios de prostitutas na tevê a cabo, nudez
total nos palcos da Broadway e nos filmes para o público em geral, revistas e
vídeos pornográficos expostos em prateleiras de lojas até nas pequenas cidades
do interior. Há também uma multidão de mães solteiras, sem falar das aventu
ras extraconjugais de algumas personalidades altamente respeitáveis que, seria
de supor, refletiriam o novo puritanismo, se ele de fato existisse.
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E leio no New York Times desta manhã do início de novembro de 1992 que
o presidente da mais alta corte de Nova York, um pai de família de 62 anos, fa
moso por seus altos valores morais e opiniões profissionais, ficou tão pertur
bado quando a amante o substituiu por outro que tentou chantageá‑la e amea
çá‑la de várias maneiras. Preso pelo , o juiz anunciou mais tarde seu pedido
de demissão. Nos últimos anos, tivemos padres acusados de praticar atos se
xuais com rapazes, pregadores da televisão citados por aventuras extraconju
gais com moças, e membros do Congresso entregando‑se a prazeres proporcio
nados tanto por rapazes como por moças.
Em essência, o que estou sugerindo é que, ao contrário da opinião acu
mulada pelas pesquisas, duvido que os  dos anos 90 — com todo o devido
respeito à ansiedade e ao medo provocados pela aids — estejam se submeten
do a um novo puritanismo, capaz de reprimir as tentações e os privilégios que
pareciam tão chocantes quando se tornaram públicos, há trinta anos.
Em minha opinião, aquilo que era definido como novidade nos anos 60
integrou‑se de tal forma à sociedade atual que só pode ser chamado de “novo”
por editores novatos ou submetidos com tanta intensidade às pressões diárias
da profissão que são levados a apontar como “tendências” aspectos de com
portamento incorporados há muito tempo na vida privada da população. As
sim, num certo sentido, este livro trata da revolução sexual dos anos 60 e 70. É
sobre homens e mulheres que personificaram aquela revolução. Especifica
mente, sobre certas pessoas e certos lugares. Mas, em outro sentido, está fora
do tempo e do espaço, pois o que pode ele dizer das tentações e tempestades
entre homens e mulheres que já não tenha sido dito antes, vivido antes, desde
o tempo das cavernas? A partir do primeiro momento em que os dois sexos se
encontraram, iniciou‑se uma luta contínua entre eles, uma relação eterna de
amor e ódio que antecede a Babel das línguas, pois homens e mulheres sempre
falaram (e falarão) línguas diversas. Essas línguas estão além da tradução e da
interpretação, sejam elas faladas num escritório de advocacia ocupado pelo
atual juiz da Suprema Corte Clarence Thomas e sua ex‑colega Anita Hill,* se
jam faladas num jardim ocupado por Adão e Eva.
Portanto não há nada de novo em A mulher do próximo.
Nem há nada de velho.
* Em 1991, quando o conservador Clarence Thomas foi indicado para a Suprema Corte, a professora de direito Anita Hill acusou‑o de assédio sexual. (N. T.)
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Ela estava nua, deitada de bruços na areia do deserto, com as pernas aber
tas, os cabelos longos esvoaçando ao vento e a cabeça inclinada para trás, com
os olhos fechados. Parecia perdida em seus pensamentos, longe do mundo,
reclinada naquela duna varrida pelo vento da Califórnia, perto da fronteira
mexicana, adornada com nada mais que sua beleza natural. Não usava joias,
nem flores no cabelo; não havia pegadas na areia, nada datava ou perturbava a
perfeição daquela fotografia, exceto os dedos úmidos do garoto de dezessete
anos que a segurava e a olhava com desejo e luxúria adolescente.
A foto estava numa revista de arte fotográfica que ele acabara de comprar
na banca de jornais da esquina da Cermak Road, num subúrbio de Chicago.
Era um começo de noite de 1957, frio e ventoso, mas Harold Rubin podia sen
tir o calor subindo dentro de seu corpo enquanto estudava a fotografia à luz do
poste da esquina, atrás da banca, esquecido dos sons do tráfego e das pessoas
que passavam a caminho de casa.
Folheou a revista para espiar as outras mulheres nuas, vendo em que grau
podia reag ir a elas. Houvera momentos no passado em que, depois de comprar
uma dessas revistas apressadamente, porque eram vendidas por baixo do pano
e, portanto, não era possível ter uma prévia erótica adequada, sentira um gran
de desapontamento. As nudistas jogando vôlei na Sunshine & Health, a única
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revista que mostrava pelos púbicos nos anos 50, eram muit o pesadas, as coris
tas sorridentes da Modern Man esforçavam‑se demais para seduzir, e as mode
los de Classic Photography eram meros objetos da câmera, perdidas em som
bras artísticas.
Embora Harold Rubin pudesse obter alguma satisfação solitária com elas,
logo as relegava às camadas mais baixas das pilhas de revistas que mantinha no
armário do quarto. No topo ficavam os produtos de qualidade comprovada,
mulheres que projetavam certa emoção ou cuja pose o estimulava imediata
mente e, mais importante, tinha efeito duradouro. Podia ignorá‑las no armá
rio durante semanas ou meses, enquanto tentava uma nova descoberta em
outro lugar. Mas sabia que, se não achasse nada, podia voltar para casa e revi
ver a relação com uma das favoritas de seu harém de papel, obtendo uma gra
tificação certamente diferente mas não incompatível com a vida sexual que
tinha com certa garota da Morton High School. De algum modo, uma mistu
rava‑se com a outra. Quando fazia amor com ela no sofá, aproveitando a au
sência de seus pais, pensava às vezes nas mulheres mais maduras das revistas.
Em outras ocasiões, quando estava sozinho com suas revistas, relembrava os
momentos passados com a namorada, como era seu corpo despido, a textura
de sua pele, o que faziam juntos.
Ultimamente, no entanto, talvez porque se sentisse inquieto e indeciso,
pensando em largar a escola, deixar a namorada e entrar para a Aeronáutica,
Harold Rubin estava mais desligado que de costume da vida em Chicago, mais
ligado na fantasia, em especial quando diante de imagens de determinada mu
lher que, tinha de admitir, estava se tornando uma obsessão.
Era dessa mulher a foto que acabara de ver na revista que agora levava
pela calçada, o nu na duna de areia. Ele a notara pela primeira vez havia alguns
meses, numa revista de fotografia. Ela também aparecera em várias publicações
masculinas, em revistas de aventuras e num calendário nudista. Não era so
mente sua beleza que o atraía, as linhas clássicas do corpo ou os traços saudá
veis do rosto, mas toda a aura que acompanhava cada foto, a impressão de que
ela estava em completa liberdade com a natureza e consigo mesma enquanto
caminhava na praia, ou posava ao lado de uma palmeira, ou sentava‑se numa
rocha, com as ondas batendo e levantando espuma. Embora em algumas foto
grafias parecesse distante e etérea, provavelmente inatingível, transmitia um
sentimento de realidade que o fazia sentir‑se próximo dela. Sabia também seu
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nome. Fora publicado na legenda de uma foto, e Harold acreditava que era seu
nome verdadeiro, e não um daqueles pseudônimos fantasiosos usados por al
gumas playmates e pin‑ups para esconder sua identidade dos homens que de
sejavam excitar.
O nome dela era Diane Webber. Sua casa ficava na praia de Malibu. Di
zia‑se que era bailarina, o que, para Harold, explicava o controle disciplinado
do corpo que ela demonstrava em várias de suas posições diante da câmera.
Numa das fotos da revista que ele tinha nas mãos, Dian
 e Webber exibia dotes
quase acrobáticos, equilibrando‑se graciosamente com os braços apoiados na
areia e uma perna bem acima da cabeça, os dedos dos pés apontando para o
céu sem nuvens. Na página oposta, estava deitada de lado, os quadris perfeita
mente arredondados, uma coxa levemente erguida e mal cobrindo o púbis, os
seios à mostra, os mamilos eretos.
Harold Rubin fechou depressa a revista. Escondeu‑a entre seus livros es
colares e enfiou‑os embaixo do braço. Estava ficando tarde, e tinha de estar em
casa para o jantar. Virando‑se, notou que o velho dono da banca, de charuto na
boca, olhava para ele, piscando, mas Harold ignorou‑o. Com as mãos enfiadas
nos bolsos do casaco de couro preto, seguiu para casa, sentindo seus cabelos
loiros e longos, cortados ao estilo de Elvis Presley, roçarem o colarinho levan
tado. Decidiu caminhar, em vez de pegar um ônibus, para evitar o contato
próximo com as pessoas; não queria que ninguém invadisse sua privacidade
enquanto aguardava ansiosamente o momento da noite em que, quando seus
pais fossem dormir, ficaria sozinho no quarto com Diane Webber.
Caminhou pela avenida Oak Park, pegou a rua 21, passando pelos banga
lôs e casas de alvenaria maiores da tranquila comunidade residencial Berwyn,
distante meia hora de carro do centro de Chicago. Os moradores do bairro
eram conservadores, trabalhadores e econômicos. Muitos descendiam de pais
ou avós que tinham emigrado da Europa central no começo do século, em es
pecial da região oriental da Tchecoslováquia chamada Boêmia. Ainda se refe
riam a si mesmos como boêmios, apesar de essa palavra, para seu desgosto,
estar então associada às pessoas despreocupadas e de vida livre que usavam
sandálias e liam poesia beatnik.
A avó paterna de Harold, o membro da família de quem ele se sentia mais
próximo e que visitava frequentemente, nascera na Tchecoslováquia, mas não
na Boêm
 ia. Viera de uma pequena aldeia do sul do país, perto do rio Danúbio
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e de Bratislava, antiga capital da Hungria. Contara várias vezes a Harold como
chegara à América, aos catorze anos, para trabalhar como criada de pensão
numa daquelas cidades industriais sombrias das margens do lago Michigan
que tinham atraído milhares de eslavos robustos para trabalhar nas siderúrgi
cas, refinarias de petróleo e outras indústrias em torno de Chicago, Gary, e
Hammond, Indiana. Era tanta gente, e as condições de vida eram tão precárias
naquela época, contava ela, que na primeira pensão onde trabalhara quatro
homens do turno do dia alugavam quatro camas à noite, e outros quatro do
turno noturno alugavam as mesmas camas durante o dia.
Esses homens eram tratados como animais e viviam como animais, se
gundo ela, e, quando não estavam sendo explorados por seus patrões nas fábri
cas, estavam tentando explorar as poucas moças trabalhadoras como ela que
eram infelizes o bastante para viver naquelas cidades na época. Os homens da
pensão estavam sempre agarrando‑a, batendo a sua porta à noite, quando ten
tava dormir. Numa de suas últimas visitas, enquanto comia na cozinha um
sanduíche feito pela avó, Harold ouvira esse relato e, de repente, imaginara
como ela teria sido cinquenta anos antes, uma criada tímida de pele clara e
olhos azuis como os dele, os cabelos longos presos em coque, o corpo jovem
movendo‑se rapidamente pela casa dentro de um vestido grosseiro, tentando
evitar os dedos e os braços fortes dos operários troncudos.
No caminho de volta para casa, os livros e a revista bem apertados sob o
braço, Harold Rubin lembrou como ficara ao mesmo tempo triste e fascinado
pelas recordações da avó e entendeu por que ela lhe falava sem restrições. Ele
era o único da família que estava genuinamente interessado nela, que arranjava
tempo para fazer‑lhe companhia na grande casa de alvenaria, onde quase sem
pre ficava sozinha. Seu marido, um ex‑membro do sindicato dos caminhonei
ros que fizera fortuna no negócio de transportes, passava os dias na garagem,
com sua frota de veículos, e as noites com uma secretária que a avó de Harold
chamava de “a prostituta”. Único filho desse casamento infeliz, o pai de Harold
era completamente dominado por seu pai, para quem trabalhava longas horas
na garagem; a avó de Harold não se sentia próxima o suficiente da mãe do ra
paz para partilhar com ela a frustração e a amargura. Dessa forma, era sobre
tudo Harold, às vezes acompanhado por seu irmão mais moço, quem inter
rompia o silêncio e o tédio dominantes na casa. E à medida que ficava mais
velho e mais curioso, mais distante dos pais e de seu ambiente, Harold torna
va‑se o confidente da avó, seu aliado na alienação.
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Por meio dela soube muito sobre a infância de seu pai, o passado de seu
avô e o motivo por que ela se casara com um homem tão tirânico. John Rubin
nascera 62 anos antes na Rússia, filho de um ambulante judeu, e aos dois anos
emigrara com os pais para uma cidade próxima do lago Michigan, chamada
Sobieski em homenagem a um rei polonês do século . Depois de um míni
mo de escolaridade e uma pobreza desamparada, Rubin e outros jovens foram
presos num assalto em que um policial levou um tiro. Em liberdade condicio
nal, tivera vários empregos durante alguns anos; certo dia, ao visitar a irmã
mais velha, casada, que morava em Chicago, sentira‑se atraído pela jovem
tchecoslovaca que cuidava do bebê.
Numa visita posterior, encontrou‑a sozinha na casa e, depois que ela re
jeitou seus avanços — tal como fizera com outros homens quando trabalhava
na pensão —, empurrou‑a para seu quarto e estuprou‑a. Ela estava com dezes
seis anos. Foi sua primeira experiência sexual, e ela engravidou. Em pânico,
sem parentes próximos ou amigos para ajudá‑la, foi persuadida pelos patrões
a se casar com John Rubin, pois do contrário ele voltaria para a prisão e ela não
ficaria melhor. Casaram‑se em outubro de 1912. Seis meses depois tiveram um
filho, o pai de Harold.
O casamento sem amor não melhorou com o tempo, contou a avó de Ha
rold, acrescentando que o marido batia habitualmente no filho — e nela, quan
do interferia — e devotava‑se sobretudo à manutenção de seus caminhões.
Sua carreira lucrativa começara quando trabalhava como carroceiro para a
Spiegel, Inc., uma grande firma de negócios por reembolso postal de Chicago,
e convencera a gerência a lhe emprestar dinheiro suficiente para investir num
caminhão e abrir seu próprio negócio de entregas motorizado, eliminando as
sim a necessidade de a Spiegel manter vários cavalos cujo desempenho, ele
dizia, seria menor que o do veículo a motor. Depois de comprar um caminhão
e cumprir sua promessa, comprou um segundo veículo, em seguida um tercei
ro. Dentro de uma década, John Rubin tinha uma dúzia de caminhões cuidan
do de todos os carretos locais da Spiegel, bem como dos de outras empresas.
Sob os protestos inúteis de sua esposa, seu filho ainda adolescente foi con
vocado a trabalhar como ajudante de motorista na garagem. Embora na época
estivesse enriquecendo e fosse generoso nos subornos de políticos locais e da
polícia — “Se você quer deslizar, tem de azeitar”, repetia sempre —, John Ru
bin era pão‑duro com a família, acusando frequentemente a esposa de roubar
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moedas. Mais tarde, começou a deixar de propósito dinheiro aqui e ali, ou em
quantias que lembrava com exatidão, ou dispondo moedas em determinada
ordem sobre a escrivaninha, na esperança de provar que ela tivesse surrupiado
algumas ou tocado nelas, mas nunca conseguiu seu intento.
As lembranças da avó de Harold e as coisas que ele mesmo observava
quando estava na presença gélida do avô deram‑lhe uma compreensão consi
derável de seu pai, um homem silencios o e fechado de 44 anos, sem nenhuma
semelhança com a fotografia sobre o piano tirada durante a Segunda Guerra
Mundial, que o mostrava em uniforme de cabo, descontraído e bonito, muitos
quilômetros longe de casa. Mas o fato de compreender melhor o pai não faci
litava o convívio com ele; à medida que se aproximava da rua em que morava,
Harold sentia‑se tenso e apreensivo, perguntando‑se do que seu pai iria recla
mar naquela noite.
No passado, se o motivo de queixa não era seu rendimento escolar, então
era o comprimento de seus cabelos, ou o namoro até tarde, ou as revistas de
nudismo, que seu pai vira espalhadas sobre a cama certa vez que ele, por des
cuido, deixara a porta aberta.
“O que é essa porcaria toda?”, perguntara o pai, usando um termo muito
mais delicado do que aquele que o avô usaria. O vocabulário do avô era condi
mentado com todos os palavrões imagináveis, pronunciados em tom de profun
do desprezo, enquanto as palavras de seu pai eram mais contidas, sem emoção.
“São minhas revistas”, respondera Harold.
“Então, dê um fim nelas.”
“Elas são minhas!”, gritara Harold inesperadamente. Seu pai lançara‑lhe
um olhar de curiosidade, depois começara a balançar a cabeça devagar, desgos
toso, e saíra do quarto. Não se falaram durante semanas depois desse incidente,
e Harold não queria repetir o confronto naquela noite. Esperava atravessar o
jantar em paz e depressa.

Antes de entrar em casa, olhou na garagem e viu que o carro do pai estava
lá, um Lincoln 56 reluzente que ele comprara novo um ano antes, trocando seu
mimado Cadillac 53. Harold subiu os degraus até a porta dos fundos e entrou
em silêncio na casa. Sua mãe, uma matrona de rosto gentil, estava na cozinha
preparando o jantar; a televisão estava ligada na sala, onde seu pai lia o Chica
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go American. Sorrindo para a mãe, Harold disse um olá com voz alta o sufi
ciente para chegar até a sala e poupá‑lo de um segundo cumprimento. O pai
não respondeu.
A mãe de Harold informou‑lhe que seu irmão estava na cama, com res
friado e febre, e não participaria do jantar. Sem dizer nada, Harold foi para o
quarto e fechou a porta suavemente. Era uma peça bem mobiliada, com uma
cadeira confortável, uma escrivaninha de madeira escura e uma grande cama
de carvalho. Havia livros bem organizados em estantes e das paredes pendiam
réplicas de espadas e rifles da Guerra Civil que tinham pertencido a seu pai,
bem como uma caixa de vidro na qual estavam montadas várias ferramentas
de aço feitas por Harold no ano anterior num curso de artes manuais, que lhe
valeram uma menção num concurso nacional patrocinado pela Ford Motor
Company. Ganhara também um prêmio de arte da loja Wieboldt, por um pa
lhaço pintado a óleo, e recentemente demonstrava suas habilidades de artesão
marceneiro construindo um suporte destinado a manter uma revista aberta,
para que pudesse ler com ambas as mãos livres.
Depois de pôr os livros sobre a escrivaninha e tirar o casaco, Harold abriu
a revista nas fotografias de Diane Webber nua. Ficou perto da cama segurando
a revista com a mão direita e, com os olhos semicerrados, esfregou suavemen
te a mão esquerda na frente das calças, tocando de leve os genitais. A resposta
foi imediata. Gostaria de ter tempo antes do jantar para despir‑se e satisfa
zer‑se, ou pelo menos descer até o banheiro para um alívio rápido na pia, se
gurando a revista na altura do espelho do armário de remédios para poder ver
o reflexo de si mesmo exposto ao corpo nu de Diane, fingindo estarem juntos
na areia sob o sol, direcionando os adoráveis olhos negros dela para seu órgão
tumescente e imaginando que fosse da mulher sua mão ensaboada.
Já fizera isso muitas vezes, geralmente à tarde, quando poderia parecer
suspeito fechar a porta do quarto. Mas, apesar da privacidade garantida do ba
nheiro, Harold tinha de admitir que nunca ficava completamente à vontade,
porque preferia reclinar‑se na cama a ficar de pé e porque não havia espaço em
torno da pia onde pudesse pôr a revista se quisesse usar as duas mãos. O mais
importante era tomar cuidado para não manchar a revista com gotas d’água,
pois mantinha a torneira aberta, tanto para alertar a família de que estava no
banheiro como para a eventualidade de precisar de mais água, se o sabão ficas
se seco em seus dedos. Fotografias de mulheres nuas manchadas pela água
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talvez não ofendam o senso estético da maioria dos rapazes, mas não era o
caso de Harold Rubin.
Por fim, havia um motivo mais prático em seu desejo de proteger as revis
tas de possíveis danos. Tendo lido nos jornais daquele ano sobre movimentos
mais fervorosos contra a pornografia, não tinha certeza de que poderia conti
nuar comprando revistas com nus, nem por baixo do pano. Até mesmo Sun
shine & Health, que estava em circulação havia duas décadas e povoava suas
páginas com fotos de famílias, inclusive avós e crianças, fora descrita como
obscena numa audiência judicial na Califórnia. Revistas de fotografia também
foram citadas como “pornografia” por alguns políticos e grupos religiosos, em
bora essas publicações tivessem tentado se dissociar das revistas de mulheres
nuas ao inserir sob as fotos legendas instrutivas, tais como: Tirada com 2 1/4 x 3 1/4
Crown Graphic equipada com 101 mm Ektar, f:11, a 1/100 s. Harold lera que Ar
thur Summerfield, diretor‑geral dos Correios de Eisenhower, estava decidido a
proibir a postagem e a entrega de literatura e revistas de sexo, e o editor de
Nova York Samuel Roth acabara de ser condenado a cinco anos de prisão e
uma multa de 5 mil dólares por violar o estatuto federal dos Correios. Roth
fora condenado antes por distribuir exemplares de O amante de lady Chatter
ley, e sua primeira detenção, em 1928, acontecera depois que a polícia invadira
sua editora e confiscara os clichês de Ulisses, contrabandeados de Paris.
Harold lera que um filme de Brigitte Bardot fora proibido em Los Angeles
e só podia supor que numa cidade como Chicago, de população operária, for
ça policial dura e considerável influência moral da Igreja católica, a expressão
sexual seria reprimida ainda mais, em particular durante a administração do
novo prefeito irlandês católico, Richard J. Daley. Harold já notara que a casa de
espetáculos burlescos da avenida Wabash fora fechada, assim como a da rua
State. Se a tendência continuasse, sua banca de revistas favorita da Cermak
Road ficaria reduzida à venda de revistas do tipo Good Housekeeping e The Sa
turday Evening Post, o que certamente não provocaria protestos de seus pais.

Em todos os anos que vivera em casa, jamais ouvira seus pais expressarem
um pensamento relacionado a sexo, jamais vira algum dos dois nu, jamais es
cutara a cama deles ranger à noite com sons de amor. Supunha que ainda fa
ziam amor, mas não podia ter certeza. Embora não soubesse quão ativo era seu
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