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Para Margaret Cordi... 
meus olhos, meus ouvidos, minha amiga querida
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Você fará bobagens, 
mas faça com entusiasmo.

Colette
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cidade de nova york, abril de 2010

Outro dia recebi uma carta da filha dele.
Angela.
Pensei em Angela muitas vezes ao longo dos anos, mas foi apenas 

nossa terceira interação.
A primeira foi quando fiz o vestido de casamento dela, em 1971.
A segunda foi quando ela me escreveu para contar que seu pai 

havia falecido, em 1977.
Agora Angela escreveu para me avisar que a mãe morreu. Não 

sei muito bem como esperava que eu recebesse a notícia. Talvez ima-
ginasse que eu perderia as estribeiras. Mas não acho que foi malícia 
da parte dela. Não é do feitio de Angela. Ela é uma boa pessoa. E, o 
que é mais importante ainda, é uma pessoa interessante.

Fiquei tremendamente surpresa ao saber que a mãe de Angela 
durou tanto tempo. Achava que tinha morrido séculos atrás. Deus 
bem sabe que todo mundo já se foi. (Mas por que a longevidade de 
alguém ia me surpreender, se eu mesma me apeguei à existência como 
uma craca ao casco de um barco? Não tem como eu ser a única velha 
ainda cambaleando pela cidade de Nova York, se recusando termi-
nantemente a abandonar sua vida e seu imóvel.)

Foi a última linha da carta de Angela que mais me impressionou.
“Vivian”, escreveu Angela, “como minha mãe faleceu, será que 

agora se sentiria à vontade para me dizer o que você era do meu pai?”
Pois bem.
O que eu era do pai dela?
Só ele poderia responder à pergunta. E como nunca optou por 

falar a respeito com a filha, não cabe a mim contar o que eu era dele.
Posso, contudo, contar a Angela o que ele era para mim.
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1

No verão de 1940, quando eu tinha dezenove anos e era uma idiota, 
meus pais me mandaram morar com minha tia Peg, que tinha uma 
companhia teatral em Nova York.

Eu tinha acabado de ser dispensada da Vassar College por nunca 
ter comparecido às aulas e ter sido reprovada em todas as provas do 
primeiro ano. Não era tão burra quanto minhas notas davam a enten-
der, mas parece que não estudar de fato não ajuda. Pensando agora, 
não consigo me lembrar totalmente do que fazia durante aquelas 
muitas horas em que deveria estar em sala de aula, mas — eu me 
conheço — imagino que estivesse tremendamente preocupada com 
a aparência. (Lembro, sim, que naquele ano eu estava me especiali-
zando no “topete invertido” — uma técnica de penteado que, embora 
infinitamente importante para mim e bastante desafiadora, não fazia 
muito o estilo Vassar.)

Nunca me encaixei na Vassar, embora houvesse lugares onde se 
encaixar ali. Existiam inúmeros tipos de garotas e turmas na facul-
dade, mas nenhuma instigava minha curiosidade, tampouco eu me 
via refletida em alguma delas. Havia revolucionárias políticas que 
usavam calças pretas sérias e debatiam sob fomento internacional, 
mas eu não tinha interesse no assunto. (Continuo não tendo. Embora 
reparasse nas calças pretas, que achava curiosamente chiques — mas 
só se os bolsos não ficassem protuberantes.) E havia garotas que eram 
audaciosas exploradoras acadêmicas, destinadas a se tornar médicas e 
advogadas muito antes de tantas mulheres fazerem esse tipo de coisa. 
Devia me interessar por elas, mas não me interessava. (Não conseguia 
diferenciá-las, para começar. Todas usavam as mesmas saias de lã 
disformes que pareciam feitas de casacos velhos, e isso simplesmente 
me desanimava.)
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Não que a Vassar fosse totalmente desprovida de glamour. Havia 
medievalistas sentimentais com olhos de corça que eram lindas, e 
garotas artísticas com cabelos longos e presunçosos, fora algumas do 
tipo socialite puro-sangue com perfil de galgo italiano — mas não 
fiz amizade com nenhuma delas. Talvez porque percebesse que todo 
mundo naquela faculdade era mais inteligente que eu. (Não era ape-
nas paranoia juvenil: defendo até hoje que todo mundo ali era mais 
inteligente que eu.)

Para ser sincera, eu não entendia o que estava fazendo na facul-
dade, além de cumprir um destino cujo propósito ninguém se dera 
ao trabalho de me explicar. Desde a primeira infância, tinham me 
dito que eu estudaria na Vassar, mas ninguém me dissera o motivo. 
Aquilo tudo era para quê? O que eu deveria tirar dali? E por que eu 
morava naquele repolho daquele dormitório com uma futura refor-
mista social fervorosa?

De qualquer forma, àquela altura eu já estava cansada de apren-
der. Já tinha passado anos na Escola Emma Willard Para Garotas, 
na cidade de Troy, estado de Nova York, com seu brilhante corpo 
docente só de pós-graduadas pelas “Seven Sisters” (as sete univer-
sidades femininas de elite dos Estados Unidos), isso não bastava? 
Estudava em colégio interno desde os doze anos, e talvez sentisse 
que já tinha cumprido minha pena. Quantos livros mais uma pessoa 
tinha que ler para provar que conseguia ler um livro? Eu já sabia 
quem era Carlos Magno, então achava que podiam muito bem me 
deixar em paz.

Além disso, não muito tempo depois de iniciado meu condenado 
ano de caloura na Vassar, eu descobrira um bar em Poughkeepsie com 
cerveja barata e jazz ao vivo madrugada adentro. Tinha descoberto 
um jeito de escapulir do campus para o bar (meu sagaz plano de fuga 
envolvia uma janela de lavabo destrancada e uma bicicleta escondi-
da — eu era o tormento do porteiro da residência estudantil), o que 
tornava impossível absorver conjugações latinas logo cedo, porque 
geralmente estava de ressaca.

E havia outros obstáculos.
Todos aqueles cigarros para fumar, por exemplo.
Resumindo: eu estava ocupada.
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Portanto, de uma turma de trezentas e sessenta e duas moças 
inteligentes da Vassar, acabei classificada como a número trezentos 
e sessenta e um — fato que levou meu pai a comentar, horrorizado: 
“Deus amado, o que essa outra garota fazia?”. (A pobrezinha con-
traíra pólio, ficamos sabendo depois.) Então a Vassar me mandou 
para casa — atitude razoável — e solicitou com gentileza que eu 
não retornasse.

Minha mãe não tinha ideia do que fazer comigo. Não poderíamos 
nos considerar próximas. Ela era uma amazona entusiástica, e dado que 
eu não era um cavalo nem fascinada por eles, nunca tivemos muito o 
que conversar. Eu a envergonhara tanto com meu fracasso que minha 
mãe mal conseguia olhar para mim. Ela tivera um desempenho ótimo 
na Vassar, muito obrigada. (Turma de 1915. História e francês.) Seu 
legado — bem como suas generosas doações anuais — tinha garantido 
minha entrada naquela instituição santificada, e olhe só o que havia 
acontecido. Sempre que ela passava por mim nos corredores de casa, 
assentia como uma diplomata. Educada, mas fria.

Meu pai tampouco sabia o que fazer comigo, embora estivesse 
ocupado gerenciando sua mina de hematita e não se preocupasse 
muito com o problema que era a filha. Eu o decepcionara, verdade, 
mas ele tinha preocupações maiores. Era um industrial isolacionista, 
e a guerra na Europa assombrava o futuro de seus negócios. Imagino 
que estivesse distraído com tudo aquilo.

Meu irmão mais velho, Walter, estava fazendo coisas notáveis em 
Princeton. Só pensava em mim para reprovar meu comportamento 
irresponsável. Ele nunca tinha cometido nenhuma irresponsabilidade 
na vida. Era tão respeitado pelos colegas no internato que seu apelido 
era — e não estou inventando — “o embaixador”. Agora estudava 
engenharia porque queria melhorar a infraestrutura para ajudar as 
pessoas mundo afora. (Some-se ao meu catálogo de pecados que 
eu, em contrapartida, não tinha sequer certeza de que sabia o que a 
palavra “infraestrutura” significava.) Apesar de Walter e eu regular-
mos em idade — apenas dois anos nos separavam —, nunca fomos 
companheiros de brincadeiras. Meu irmão havia deixado as coisas 
infantis, incluindo a minha pessoa, para trás quando tinha cerca de 
nove anos. Eu não fazia parte de sua vida e sabia disso.
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Minhas amigas também seguiam em frente com a vida. Partiam 
para faculdade, trabalho, casamento e vida adulta — assuntos que fu-
giam ao meu interesse ou entendimento. Portanto, não havia ninguém 
por perto para se preocupar comigo ou me distrair. Eu estava entediada 
e apática. Meu tédio era tão doloroso quanto a fome. Passei as duas 
primeiras semanas de junho batendo uma bola de tênis contra a parede 
lateral da garagem enquanto assobiava “Little Brown Jug” sem parar, 
até que meus pais se encheram de mim e me despacharam para morar 
com minha tia na cidade. Francamente, quem tiraria a razão deles?

Os dois poderiam ter se preocupado com a possibilidade de que 
Nova York me transformasse em comunista ou viciada em drogas, 
claro, mas qualquer coisa seria melhor do que ouvir a filha quicar uma 
bola de tênis contra a parede por toda a eternidade.

Portanto, foi assim que vim parar na cidade, Angela, e foi nela 
que tudo começou.

Eles me mandaram para Nova York de trem — e que trem fa-
buloso! O Empire State Express, direto de Utica. Uma engenhoca de 
cromo brilhante que entregava filhas delinquentes. Dei meu educado 
adeus a mamãe e papai e entreguei minha bagagem a um homem de 
quepe vermelho, o que me deu a sensação de que eu era importante. 
Fiquei a viagem inteira sentada no vagão-restaurante, tomando leite 
maltado, comendo pera em calda, fumando e folheando revistas. Sabia 
que estava sendo expulsa, mas ainda assim… com estilo!

Os trens eram muito melhores naquela época, Angela.
Prometo me esforçar nestas páginas para não me alongar sobre 

como tudo era bem melhor na minha época. Sempre odiei ouvir 
os velhos se lastimando quando eu era jovem. (Ninguém quer saber! 
Ninguém liga para sua Era de Ouro, seu bode tagarela!) E quero deixar 
claro que tenho consciência de que muitas coisas não eram melhores 
na década de 1940. Desodorantes e aparelhos de ar-condicionado eram 
de uma ineficiência deplorável, por exemplo, portanto todo mundo 
fedia horrores, principalmente no verão, e ainda tinha o Hitler. Mas 
os trens eram indubitavelmente melhores. Qual foi a última vez que 
você pôde tomar leite maltado e fumar um cigarro em um?
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Embarquei no trem usando um alegre vestidinho de raiom 
azul com estampa de cotovia, bordado amarelo no decote, uma saia 
moderadamente afunilada e bolsos fundos na altura dos quadris. Eu 
me lembro desse vestido com tanta nitidez porque, antes de mais 
nada, nunca me esqueço do que alguém está vestindo, e ainda havia 
costurado a peça eu mesma. E que belo trabalho eu tinha feito. O 
caimento — e o fato de que batia no meio da panturrilha — era 
insinuante e eficaz. Eu me lembro de ter posto ombreiras maiores 
naquele vestido, com a expectativa afoita de parecer Joan Crawford 
— mas não tenho certeza se funcionou. Com meu recatado cloche 
e minha bolsa azul emprestada da minha mãe (cheia de cosméticos, 
cigarros e pouco mais), eu parecia menos uma sereia dos telões e 
mais o que era de fato: uma virgem de dezenove anos indo visitar 
uma parente.

Acompanhavam essa virgem até a cidade de Nova York duas 
malas grandes — uma cheia das minhas roupas, todas bem dobradas 
como lenços de papel, e outra repleta de tecidos, adornos e mate-
riais de costura para que eu pudesse fazer mais roupas. Também 
me acompanhava um caixote resistente contendo minha máquina 
de costura — uma besta pesada e desajeitada, complicada de trans-
portar. Mas era minha bela alma gêmea demente, sem a qual não 
conseguia viver.

Portanto, ela foi junto comigo.

Aquela máquina de costura — e tudo o que trouxera à minha 
vida — se devia inteiramente à minha avó Morris, então vamos falar 
dela um instantinho.

Talvez você leia a palavra “avó” e sua mente evoque a imagem 
de uma senhorinha doce de cabelos brancos. A minha não era assim. 
Era uma coquete alta, agitada, idosa, cabelos pintados com cor de 
mogno, que atravessava a vida em uma nuvem de perfume e fofocas 
e que se vestia como que para um espetáculo circense.

Ela era a mulher mais colorida do mundo — e tenho em mente 
todas as definições da palavra “colorida”. Vovó usava vestidos de 
veludo amarrotado de cores complexas, que não chamava de “rosa”, 
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“vinho” ou “azul”, como o resto do público destituído de imagina-
ção, e sim “cinzas de rosas”, “cordovão” ou “della Robbia”. Tinha as 
orelhas furadas, coisa que as moças mais respeitáveis não tinham na 
época, e possuía várias luxuosas caixas de joias abastecidas de um caos 
infinito de correntes, brincos e pulseiras baratos e caros. Tinha um 
figurino automobilístico para seus passeios vespertinos pelo campo, 
e seus chapéus eram tão grandes que precisavam de assento próprio 
no teatro. Gostava de gatinhos e cosméticos vendidos por catálogo; 
vibrava com as histórias de homicídios sensacionalistas em tabloides; e 
era conhecida por escrever versos românticos. Porém, acima de tudo, 
minha avó adorava drama. Ela ia assistir a todas as peças e apresen-
tações que apareciam na cidade, e adorava filmes. Volta e meia eu a 
acompanhava, já que tínhamos o mesmo gosto. (Vovó Morris e eu 
éramos atraídas por histórias em que meninas ingênuas em vestidos 
esvoaçantes eram raptadas por homens perigosos com chapéus sinis-
tros, depois resgatadas por homens de queixo altivo.)

Eu a amava, claro.
O resto da família, contudo, não. Minha avó constrangia todo 

mundo menos eu. Constrangia sobretudo sua nora (minha mãe), que 
não era uma pessoa frívola e que nunca deixava de se assustar com a 
sogra, a quem ela uma vez se referiu como “aquela eterna adolescente”.

Mamãe, é desnecessário dizer, não era conhecida por escrever 
versos românticos.

Foi vovó Morris quem me ensinou a costurar.
Ela era mestra no assunto. (Havia aprendido com a avó dela, que 

conseguira ascender de criada imigrante galesa a afluente senhora 
de recursos americana em apenas uma geração, em grande medida 
graças à sua destreza com a agulha.) Minha avó queria que eu fosse 
uma perita em costura também. Portanto, quando não estávamos 
comendo caramelo no cinema ou lendo uma para a outra artigos de 
revista sobre o comércio de escravos brancos, estávamos costurando. 
E era um negócio sério. Vovó Morris não tinha medo de me exigir 
excelência. Ela dava dez pontos em uma peça de roupa e me fazia 
dar os dez seguintes — e se os meus não fossem tão perfeitos quanto 
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os dela, desfazia os meus e me obrigava a repetir. Vovó me orientou 
quanto ao manuseio de materiais tão impossíveis quanto malhas e 
rendas até eu não me sentir mais intimidada por nenhum tecido, por 
mais temperamental que fosse. E estrutura! E enchimento! E alfaiataria! 
Quando eu tinha doze anos, já era capaz de fazer um espartilho (com 
barbatanas de baleia e tudo) com qualquer técnica exigida — apesar 
de ninguém além da vovó Morris ter precisado de espartilhos com 
barbatanas desde aproximadamente 1910.

Por mais carrancuda que eu ficasse à máquina de costura, não 
me desgastava sob o comando de vovó Morris. Suas críticas incomo-
davam, mas não doíam. Eu era fascinada o bastante por roupas para 
querer aprender, e sabia que ela só queria fomentar minha aptidão.

Seus elogios eram raros, mas alimentavam meus dedos. Tornei-
-me habilidosa.

Quando tinha treze anos, vovó Morris me comprou a máquina 
de costura que um dia ia me acompanhar a Nova York de trem. Era 
uma Singer 201 preta e reluzente, sanguinariamente potente. (Dava 
para costurar couro com ela; eu poderia ter estofado um Bugatti com 
aquele treco!) Nunca ganhei presente melhor. Levei a Singer comigo 
para o colégio interno. Ela me conferia um enorme poder naquela 
comunidade de meninas privilegiadas que queriam se vestir bem, 
mas não necessariamente tinham destreza para isso. Depois que se 
espalhou pela escola a notícia de que eu sabia costurar de tudo — e 
sabia mesmo —, as outras meninas da Emma Willard viviam batendo 
à minha porta, implorando que alargasse quadris, costurasse fendas 
ou ajustasse vestidos formais que as irmãs mais velhas haviam usado 
na estação anterior. Passei aqueles anos debruçada sobre a Singer 
trabalhando como uma metralhadora, e valeu a pena. Fiquei popular 
— a única coisa que interessa no internato. Ou em qualquer outro 
lugar, na realidade.

Devo dizer que outra razão para minha avó ter me ensinado a 
costurar foi meu corpo ter um formato estranho. Desde a primeira 
infância, sempre fui alta demais, magricela demais. A adolescência 
chegou e passou, e só fiquei ainda mais alta. Durante anos, prati-
camente não ganhei peito, e tinha um torso que não acabava mais. 
Meus braços e pernas eram brotos. Nada comprado em loja jamais 
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cairia bem em mim, então era melhor que eu fizesse minhas próprias 
roupas. E vovó Morris — que Deus abençoe sua alma — me ensinou 
a me vestir de um jeito que exaltava minha altura em vez de parecer 
que eu andava sobre pernas de pau.

Se está parecendo que critico minha aparência, não é o caso. Só 
estou transmitindo os fatos relativos à minha silhueta: eu era magra 
e alta. E se parece que estou prestes a lhe contar a história de um 
patinho feio que vai para a cidade e descobre que é bonito, não se 
preocupe, não se trata disso.

Sempre fui bonita, Angela.
E sempre soube disso.

Minha beleza, tenho que admitir, é o motivo pelo qual um lin-
do homem no vagão-restaurante do Empire State Express ficou me 
encarando enquanto eu tomava meu leite maltado e comia minhas 
peras em calda.

Por fim, ele se aproximou e perguntou se podia acender meu 
cigarro para mim. Concordei, então o homem se sentou e iniciou o 
flerte. Fiquei encantada com a atenção, mas não sabia como retribuir. 
Reagi a seus avanços olhando fixo pela janela e fingindo estar absorta 
em pensamentos. Franzi um pouco a testa na esperança de parecer 
séria e expressiva, mas provavelmente só pareci míope e confusa.

A cena seria ainda mais esquisita do que parece se eu não tivesse 
me distraído com meu próprio reflexo na janela do trem, o que me 
manteve ocupada por um bom tempo. (Perdão, Angela, mas ser ca-
tivada pela própria aparência é parte do que significa ser uma garota 
jovem e bonita.) Constatei que nem mesmo aquele lindo estranho 
me era tão interessante quanto o formato das minhas sobrancelhas. 
Não que só estivesse interessada no bem que havia feito ao arrumá-
-las — embora estivesse fascinada com aquilo —, mas por acaso 
naquele mesmo verão eu tinha tentado aprender a levantar uma 
sobrancelha de cada vez, como Vivien Leigh em … E o vento levou. 
A prática exigia foco, como tenho certeza de que você pode imaginar. 
Portanto, o tempo passou voando enquanto eu perdia a noção de 
mim mesma no reflexo.
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Quando ergui os olhos, já tínhamos parado na Grand Central 
Station, minha nova vida estava prestes a começar e o lindo homem 
já havia sumido fazia tempo.

Mas não se preocupe, Angela — haveria muitos outros por vir.

Ah! Também devo lhe contar — caso você esteja se perguntando 
o que foi feito dela — que minha avó Morris morreu mais ou menos 
um ano antes que aquele trem me deixasse na cidade de Nova York. 
Ela se foi em agosto de 1939, poucas semanas antes que eu começasse 
meus estudos na Vassar. Não foi uma surpresa — sua decadência se 
iniciara anos antes —, mas ainda assim a perda dela (minha melhor 
amiga, minha mentora, minha confidente) acabou comigo.

Quer saber, Angela? Talvez houvesse alguma relação entre isso e 
meu desempenho ruim no primeiro ano de faculdade. Talvez eu não 
fosse uma aluna tão terrível assim, no final das contas. Talvez estivesse 
apenas triste.

Só estou percebendo essa possibilidade neste instante, ao escrever.
Minha nossa.
Às vezes levamos muito tempo para entender as coisas.
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2

Seja como for, cheguei à cidade de Nova York sã e salva — tão recém-
-saída do ovo que quase havia gema no meu cabelo.

Tia Peg ia me encontrar na Grand Central. Meus pais haviam me 
informado desse fato quando eu estava embarcando em Utica naquela 
manhã, sem mencionar um plano mais específico. Não haviam me 
dito onde eu devia esperá-la. Tampouco tinham dado um número 
de telefone para o qual eu pudesse ligar em caso de emergência, ou 
um endereço aonde ir caso me visse sozinha. Devia simplesmente 
“encontrar tia Peg na Grand Central”, e fim de papo.

Bom, a estação era grandiosa, assim como o nome faz parecer. 
Também era um ótimo lugar para não encontrar alguém, então não 
foi nenhuma surpresa que eu não conseguisse localizar minha tia 
quando cheguei. Fiquei parada na plataforma durante muito tempo, 
com minha bagagem empilhada, vendo a estação fervilhar de gente, 
mas ninguém parecido com tia Peg.

Não que eu não fosse capaz de reconhecê-la. Já a encontrara 
algumas vezes antes, ainda que ela e meu pai não fossem próximos. 
(Talvez isso seja um eufemismo. Meu pai não aprovava a irmã, tam-
pouco aprovava a mãe deles. Sempre que o nome de Peg surgia à mesa 
de jantar, ele bufava e dizia: “Deve ser bom, perambular à toa por aí, 
viver em um mundo de faz de conta e gastar à base das centenas!”. E 
eu pensava: Deve ser bom mesmo…)

Peg tinha comparecido a alguns Natais em família quando eu 
era nova — mas não muitos, pois estava sempre na estrada com sua 
companhia de teatro mambembe. Minha lembrança mais forte dela era 
de quando eu havia ido a Nova York para uma visita rápida, aos onze 
anos, acompanhando meu pai em um empreendimento comercial. 
Peg me levara para patinar no Central Park. Me levara para visitar 
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Papai Noel. (Apesar de nós duas concordarmos que eu estava velha 
demais para Papai Noel, não perderia aquilo por nada, e no fundo 
fiquei encantada em conhecê-lo.) Tínhamos almoçado em um bufê. 
Foi um dos dias mais deliciosos da minha vida. Meu pai e eu não 
passamos a noite lá, porque ele odiava Nova York e tinha medo da 
cidade, mas foi um dia glorioso, garanto. Tia Peg me parecera incrível. 
Ela havia prestado atenção em mim como pessoa, não como criança, 
e isso é tudo para uma menina de onze anos que não quer ser vista 
como criança.

Mais recentemente, tia Peg havia voltado a Clinton para o 
funeral da vovó Morris. Sentara-se ao meu lado e segurara minha 
mão em sua pata grande e habilidosa. Aquilo me reconfortara e me 
surpreendera ao mesmo tempo (minha família não tinha propensão 
a segurar mãos, talvez você fique chocada em saber). Após o funeral, 
Peg me abraçara com a força de um lenhador e eu derretera em seus 
braços, vertendo um Niágara em lágrimas. Ela cheirava a sabonete 
de lavanda, cigarro e gim. Eu me agarrei a Peg como um pequeno 
coala trágico. Mas não consegui passar muito tempo com ela depois 
do funeral. Minha tia precisava ir embora imediatamente, porque 
tinha um espetáculo para produzir na cidade. Tive a impressão de que 
dera vexame ao desmoronar em seus braços, por mais reconfortante 
que tivesse sido.

Mal a conhecia, afinal.

O que se segue é a soma de tudo o que eu sabia sobre tia Peg 
quando cheguei à cidade de Nova York aos dezenove anos:

Sabia que ela tinha um teatro chamado Lily Playhouse, situado 
em algum lugar em Midtown Manhattan.

Sabia que ela não havia planejado uma carreira no teatro — ar-
rumara o trabalho de forma bastante fortuita.

Sabia que havia se formado como enfermeira da Cruz Verme-
lha, um fato bastante curioso, e atuara na França durante a Primeira 
Guerra Mundial.

Sabia que, no decorrer do caminho, ela havia descoberto que era 
mais talentosa na organização de passatempos para soldados feridos 
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do que cuidando de seus machucados. Tinha o dom, percebera, de 
produzir espetáculos baratos, rápidos, vistosos e cômicos em hospitais 
e casernas de campanha. A guerra é um negócio pavoroso, mas ensina 
a todos alguma coisa; aquela guerra específica ensinou à tia Peg como 
montar um espetáculo.

Sabia que Peg havia ficado em Londres por muito tempo após 
a guerra, trabalhando no teatro lá. Estava produzindo um teatro de 
revista no West End quando conheceu o futuro marido, Billy Buell 
— um militar americano lindo e elegante que também resolvera ficar 
em Londres depois da guerra para tentar uma carreira no teatro. Assim 
como Peg, Billy tinha “berço”. Vovó Morris costumava descrever a fa-
mília Buell como “asquerosamente rica”. (Durante muitos anos, fiquei 
me questionando o que o termo queria dizer. Minha avó venerava a 
riqueza; quanto mais dela seria “asqueroso”? Um dia finalmente lhe 
fiz essa pergunta, e ela disse, como se explicasse alguma coisa: “Eles 
são de Newport, querida”.) Mas Billy Buell, por mais de Newport 
que fosse, era parecido com Peg por ter se afastado da classe refinada 
na qual havia nascido. Ele preferia a aspereza e o brilho do mundo 
teatral a elegância e repressão da sociedade ilustrada. Também era 
um playboy. Gostava de “fazer graça”, vovó Morris dizia, seu código 
refinado para “beber, gastar e correr atrás de mulheres”.

Depois do casamento, Billy e Peg Buell voltaram aos Estados 
Unidos. Juntos, criaram uma companhia de teatro mambembe. 
Passaram boa parte da década de 1920 na estrada com um pequeno 
grupo de artistas, visitando cidades do país inteiro. Billy escrevia e 
estrelava os espetáculos; Peg produzia e dirigia. Os dois nunca tiveram 
ambições grandiloquentes. Estavam apenas se divertindo e evitavam as 
responsabilidades adultas mais típicas. Mas, apesar de todo o esforço 
que faziam para não ser bem-sucedidos, o sucesso os perseguiu e os 
alcançou assim mesmo.

Em 1930 — com a Depressão se aprofundando e a nação trêmula 
e amedrontada —, minha tia e o marido sem querer criaram um su-
cesso. Billy escreveu uma peça chamada Um caso jubiloso, tão animada 
e divertida que as pessoas a devoravam. Era uma farsa musical sobre 
uma herdeira britânica aristocrata que se apaixonava por um playboy 
americano (interpretado por Billy Buell, é claro). Era uma bobagem, 
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algo leve, como tudo o que levavam aos palcos, mas foi um sucesso 
estrondoso. Estados Unidos afora, mineradores e lavradores sedentos 
de prazer catavam as últimas moedas dos bolsos para ver Um caso 
jubiloso, fazendo dessa peça teatral simples e desmiolada um triunfo 
lucrativo. A peça ganhou tanta força e angariou tão fartos elogios nos 
jornais locais que, em 1931, Billy e Peg a levaram para Nova York, 
onde ficou um ano em cartaz em um importante teatro da Broadway.

Em 1932, a mgm fez uma versão cinematográfica de Um caso ju-
biloso — que Billy escreveu, mas não estrelou. (William Powell atuou 
em seu lugar. Billy havia decidido àquela altura que a vida de escritor 
era mais fácil que a de ator. Escritores podem fazer o próprio horário, 
não estão à mercê da plateia e não há um diretor lhes dizendo o que 
fazer.) O sucesso gerou uma série de continuações cinematográficas 
lucrativas (Um divórcio jubiloso, Um bebê jubiloso, Um safári jubiloso), 
que Hollywood produziu durante alguns anos feito linha de mon-
tagem. Toda a empreitada Jubilosa fez uma baita pilha de dinheiro 
para Billy e Peg, mas também sinalizou o fim do casamento. Depois 
de se apaixonar por Hollywood, Billy nunca retornou. Quanto a Peg, 
ela resolveu fechar a companhia mambembe e usar sua metade dos 
direitos autorais dos Jubilosos para comprar um teatro grande, velho 
e decrépito de Nova York: o Lily Playhouse.

Tudo isso aconteceu por volta de 1935.
Billy e Peg nunca se divorciaram oficialmente. Apesar de não 

parecer que havia algum ressentimento entre os dois, depois de 1935 
tampouco se podia chamá-los de “casados”. Não dividiam a casa ou 
a vida profissional, e por insistência de Peg já não dividiam a vida 
financeira — o que queria dizer que toda a grana reluzente de Newport 
agora estava fora do alcance da minha tia. (Vovó Morris não sabia por 
que Peg estava disposta a dar as costas para a fortuna de Billy, mas 
dizia com patente frustração: “Peg nunca ligou para dinheiro, infeliz-
mente”.) Ela especulava que Peg e Billy nunca tinham se divorciado 
legalmente porque eram “boêmios demais” para se preocupar com 
aquelas questões. Ou talvez ainda se amassem. Porém, o amor deles 
era do tipo que prosperava mais quando marido e esposa estavam 
separados por um continente inteiro. (“Não ria”, minha avó pediu. 
“Muitos casamentos funcionariam melhor assim.”)
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Só sei que tio Billy estava fora de cena na minha juventude — 
primeiro porque estava em turnê, depois porque estava instalado na 
Califórnia. Tão fora de cena, na verdade, que nunca o conheci. Para 
mim, Billy Buell era um mito, composto de histórias e fotos. E que 
histórias e fotos glamorosas eram aquelas! Vovó Morris e eu volta e 
meia víamos a foto de Billy nas revistas de fofocas de Hollywood, ou 
líamos sobre ele nas colunas de Walter Winchell e de Louella Par-
sons. Ficamos arrebatadas, por exemplo, quando descobrimos que 
ele fora convidado para o casamento de Jeanette MacDonald e Gene 
Raymond! Havia uma foto dele na festa bem ali na Variety, logo atrás 
da luminosa Jeanette MacDonald em seu vestido de noiva rosa. Na 
foto, Billy conversava com Ginger Rogers e seu marido na época, Lew 
Ayres. Minha avó apontou Billy e disse: “Aí está ele, conquistando 
o país, como sempre. E olha como Ginger sorri para ele! Se eu fosse 
Lew Ayres, ficaria de olho na minha esposa”.

Examinei bem a foto, usando a lupa adornada com pedras pre-
ciosas da minha avó. Vi um lindo homem louro de smoking, cuja 
mão estava pousada no antebraço de Ginger Rogers, enquanto ela, 
de fato, sorria com deleite para ele. Billy parecia mais uma estrela de 
cinema do que as estrelas de cinema que o ladeavam.

Eu achava incrível que aquele homem fosse casado com minha tia.
Peg era maravilhosa, sem dúvida, mas tão simples.
O que diabos ele tinha visto nela?

Eu não achava Peg em lugar nenhum.
Já tinha passado tempo suficiente para que eu abrisse mão da 

esperança de ser encontrada na plataforma. Guardei minha bagagem 
com um homem de quepe vermelho e perambulei pela multidão 
apressada da Grand Central, tentando achar minha tia em meio à 
confluência. Talvez você imagine que eu tenha ficado muito ansiosa 
ao me ver totalmente sozinha na cidade, sem planos e sem acom-
panhante, mas por algum motivo não fiquei. (Talvez essa seja a 
marca do privilégio: certas moças bem-nascidas simplesmente não 
conseguem conceber a possibilidade de que ninguém aparecerá logo 
para resgatá-las.)

Cidade_das_Garotas.indd   24 28/05/19   17:17



25

Por fim, desisti de vagar e me sentei em um banco perto do sa-
guão principal da estação, bem visível, para aguardar minha salvação.

E, pasme, acabei sendo encontrada.

Minha salvadora se revelou uma mulher baixinha, de cabelos 
grisalhos, em um terninho cinza recatado, que se aproximou de mim 
como um são-bernardo se aproxima de um esquiador preso — com 
foco e a séria intenção de salvar uma vida.

“Recatado” a bem da verdade não é uma palavra forte o bastante 
para descrever o terninho que a mulher usava. Tinha duas fileiras de 
botões e era um bloco de cimento quadrado — o tipo de peça feito 
para enganar o mundo, de modo a pensar que mulheres não têm 
seios, cintura ou quadril. Minha impressão era de que se tratava de 
um produto britânico. Era um horror. A mulher também usava um 
grosseiro oxford preto de salto baixo e um antiquado gorro verde de 
lã, do estilo preferido por mulheres que dirigem orfanatos. Por conta 
do colégio interno, pude reconhecer seu tipo: parecia uma solteirona 
que jantava Ovomaltine e fazia gargarejo com água salgada para ter 
vitalidade.

Ela era sem graça da cabeça aos pés, e era sem graça de propósito.
A matrona em forma de bloco se aproximou de mim com uma 

missão muito clara, franzindo a testa e segurando um retrato de gran-
deza desconcertante em uma moldura prateada ornamentada. Olhou 
o retrato que tinha nas mãos e em seguida para mim.

“Você é Vivian Morris?”, perguntou. Seu sotaque indicava que o 
terninho com duas fileiras de botões não era o único artigo britânico 
austero que havia sido importado para aquela cidade.

Respondi que era.
“Como você cresceu”, ela comentou.
Fiquei perplexa: eu conhecia aquela mulher? Talvez de quando 

era mais nova?
Ao perceber minha confusão, a estranha me mostrou o retrato 

emoldurado que tinha nas mãos. Era um retrato da minha própria 
família, de cerca de quatro anos antes, o que foi desconcertante. 
Havíamos tirado a foto em um estúdio de verdade, quando minha 
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mãe decidira que precisávamos ser, nas palavras dela, “oficialmente 
documentados dessa vez”. Ali estavam meus pais, aturando a indigni-
dade de ser fotografados por um comerciante. Ali estava meu irmão, 
Walter, com ar pensativo e a mão no ombro da minha mãe. Ali estava 
uma versão mais magra e mais jovem de mim, usando um vestido de 
marinheira infantil demais para minha idade.

“Sou Olive Thompson”, disse a mulher, em um tom que indicava 
que estava habituada a fazer anúncios. “Sou a secretária da sua tia. Ela 
não pôde vir. Teve uma emergência no teatro. Um pequeno incêndio. 
Ela me mandou vir buscar você. Peço desculpas pela demora. Cheguei 
aqui faz algumas horas, mas como minha única forma de identificar 
você era por esta foto, levei um tempo. Como pôde perceber.”

Tive vontade de rir naquele momento e tenho vontade de rir 
agora, só de lembrar. A ideia daquela dura mulher de meia-idade 
circulando pela Grand Central com uma fotografia gigantesca em 
uma moldura prateada — que parecia ter sido arrancada às pressas 
da parede de uma pessoa rica (o que era verdade) —, fitando todos os 
rostos, tentando comparar a pessoa diante dela a um retrato de uma 
garota tirado quatro anos antes, era perversamente divertida. Como 
ela havia me passado despercebida?

Olive Thompson não parecia achar a situação divertida, no 
entanto.

Eu logo descobriria que aquilo era típico dela.
“Suas malas”, Olive disse. “Reúna todas. Então pegaremos um 

táxi até o Lily. O espetáculo da noite já começou. Vamos, se apresse. 
Nada de enrolação.”

Andei atrás dela, obediente — um filhote de pato seguindo a 
mamãe pato.

Não enrolei.
Pensei comigo mesma: Um pequeno incêndio? — mas não tive 

coragem de perguntar.
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