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Mesmo se quando o conheci por acaso não tivesse gostado
de você, eu provavelmente mudaria de postura, porque,
quando conhecemos alguém pessoalmente, acabamos percebendo que a pessoa é um ser humano e não uma espécie de caricatura que encarna certas ideias. Esse é um
dos motivos para eu não me misturar muito nos círculos
literários, porque sei por experiência própria que, depois
que conhecer e conversar com alguém, nunca mais conseguirei demonstrar qualquer brutalidade intelectual contra
a pessoa, mesmo quando acho que deveria.
— Carta de George Orwell para
Stephen Spender, 15 de abril de 1938
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PRÓLOGO

Dizem que quando um corpo afunda no lago Tahoe não sobe mais. A
temperatura gelada do lago e a profundidade enorme conspiram para
manter as bactérias longe. O que antes era humano não se decompõe.
Em vez disso, o corpo está fadado a vagar no fundo do lago, em limbo
perpétuo; não passa de mais matéria orgânica se juntando ao misterioso
conjunto de seres vivos que vive nas profundezas inexploradas do Tahoe.
Na morte não há disparidade.
O lago Tahoe tem mais de quatrocentos metros de profundidade
e dois milhões de anos. Os moradores da região ostentam vários superlativos: o lago é um dos mais profundos dos Estados Unidos, o mais
puro, o mais azul, o mais frio, o mais velho. Ninguém sabe de verdade o
que tem no fundo daquelas águas, mas todo mundo tem certeza de que
é algo sombrio e enigmático. Existem mitos sobre uma criatura tipo
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monstro do lago chamada Tahoe Tessie, que ninguém leva realmente a
sério apesar de Tessie vender muitas camisetas. Mas câmeras subaquáticas também capturaram imagens de peixes misteriosos no fundo do
lago, a quinhentos metros de profundidade: criaturas pálidas parecidas
com tubarões, evoluídas para suportarem as temperaturas quase congelantes, o sangue se arrastando nas veias. Criaturas talvez tão velhas
quanto o próprio lago.
E tem também outras histórias: histórias de que o lago era usado
pela Máfia como local de desova de vítimas, quando eles controlavam
os cassinos de Nevada. Histórias sobre os barões das ferrovias da Corrida
do Ouro, que consideravam o lago uma vala comum conveniente para
os imigrantes chineses explorados até a morte na construção dos trilhos
nas Sierras. Histórias sobre esposas vingativas, policiais que perderam a
linha, rastros de morte que levavam até a beira do lago e desapareciam.
Crianças contam umas para as outras histórias de ninar sobre cadáveres
que vagam pelo fundo do lago, os olhos abertos, o cabelo flutuando,
em limbo permanente.
Acima da superfície do lago, a neve está caindo suavemente. Abaixo,
o corpo afunda devagar, os olhos sem vida voltados para a luz que some
aos poucos, até afundar na escuridão e sumir.
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1.

A boate é um templo dedicado à adoração sagrada da indulgência.
Entre aquelas paredes não há julgamento: não há populistas, não há
manifestantes, não há estraga-prazeres para acabar com a diversão. (Os
cordões de veludo na entrada são sentinelas contra tudo isso.) Em seu
lugar, há garotas usando pele e seda de grife, desfilando e se pavoneando
como aves exóticas, e homens com diamantes nos dentes. Há fogos de
artifício jorrando de garrafas de vodca de mil dólares. Há mármore e
couro e bronze polido até brilhar como ouro.
O DJ solta uma batida. As pessoas na pista comemoram. Erguem
os celulares para o céu fazendo pose e clicam, porque, se ali é uma igreja,
as redes sociais são suas escrituras; e as pequenas telas são como eles se
tornam divinos.
Ali estão eles: o um por cento. Os jovens e ultrarricos. Filhos de
bilionários, millennials milionários, instacelebridades. “Influencers.” Eles
têm tudo e querem que o mundo todo saiba. Objetos sublimes: tem tanta
coisa linda no mundo; e nós temos tudo, dizem todas as fotos deles no Instagram. Desejem essa vida, pois é a melhor vida, e nós somos #abençoados.
Lá, no meio de tudo, tem uma mulher. Ela está se jogando na pista
de dança em um lugar onde a luz bate nela do jeito certo e cintila em sua
pele. Um brilho leve de suor cobre seu rosto; o cabelo escuro e reluzente
balança em volta do rosto quando ela mexe o corpo com a batida. As
garçonetes a caminho da área VIP precisam contorná-la, as velas soltando
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faíscas nas bandejas correndo o risco de botar fogo no cabelo da mulher.
É só mais uma party girl de Los Angeles querendo se divertir.
Mas, olhando bem, dá para ver que seus olhos entreabertos estão
ligados e alertas, escuros, observadores. Ela está de olho em uma pessoa
específica, um homem a uma mesa a alguns metros de distância.
O homem está bêbado. Está sentado em um camarote com um
grupo de amigos homens: gel no cabelo, jaquetas de couro, óculos escuros
Gucci à noite; todos com vinte e poucos anos, gritando junto com a
música em um inglês sofrível e olhando sem pudor para as mulheres que
passam. De vez em quando, esse homem leva o rosto à mesa para cheirar
uma carreira de cocaína, passando rente ao agrupamento de copos vazios
que ocupa a superfície. Quando uma música do Jay-Z começa a tocar, o
homem sobe no sofá e sacode uma garrafa gigante de champanhe — uma
garrafa de Cristal em formato grande, raro —, e borrifa na cabeça da
multidão. Garotas gritam porque um espumante que vale cinquenta mil
dólares estraga seus vestidos e pinga no chão, fazendo-as escorregarem
nos saltos. O homem ri tanto que quase cai.
Uma garçonete leva uma nova garrafa de champanhe até lá e, quando a coloca na mesa, o homem enfia a mão embaixo da saia dela, como
se a tivesse comprado junto com a garrafa. A garçonete fica pálida, com
medo de empurrá-lo por medo de perder o que promete ser uma gorjeta
grande: o aluguel dela por um mês, no mínimo. Seu olhar se levanta
sem esperança e encontra o da mulher de cabelo escuro, que continua
dançando ali perto. E é nessa hora que a mulher entra em ação.
Ela vai dançando na direção do homem e, ops!, tropeça e cai bem
em cima dele, tirando sua mão da virilha da garçonete. A garçonete,
agradecida, foge. O homem xinga em russo até que seus olhos foquem
o suficiente para registrarem a sorte grande que caiu em seu colo. Porque
a mulher é bonita, como todas as mulheres lá precisam ser para passarem pelos seguranças, com traços definidos e magra, talvez um quê de
espanhola ou latina… Não é a garota mais sexy da boate, não é a que
mais ostenta, mas está bem-vestida, a saia sugestivamente curta. O mais
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importante: ela nem pisca quando o homem volta rapidamente a atenção
para ela; não reage à mão possessiva em sua coxa, ao bafo azedo no ouvido.
Ao contrário, ela se senta com ele e com os amigos, deixa que lhe
sirva champanhe e toma a bebida devagar enquanto ele toma umas
seis taças. Mulheres vêm e vão da mesa; ela fica. Sorrindo e flertando,
esperando o momento em que todos os homens estejam distraídos pela
chegada do astro do basquete, queridinho das revistas de fofoca, algumas
mesas ao lado; nesse momento, rápida e silenciosa, ela vira o conteúdo
de um frasco transparente na bebida do homem.
Alguns minutos se passam enquanto ele termina a bebida. Ele se
afasta da mesa e tenta ficar de pé. É nessa hora que ela se inclina e o beija,
fechando os olhos para ignorar a repulsa quando a língua dele — uma
lesma grossa e ressecada — a explora. Os amigos dele olham e gritam
obscenidades em russo. Quando não aguenta mais, ela se afasta e sussurra
alguma coisa no ouvido dele, depois se levanta e o puxa pela mão. Em
poucos minutos, eles estão indo embora da boate, onde um manobrista
dá um pulo e aparece com um Bugatti amarelo-banana.
Mas o homem está se sentindo estranho agora, prestes a desmaiar;
é o champanhe ou a cocaína, ele não tem certeza, mas descobre que não
consegue protestar quando a mulher tira a chave da mão dele e senta ao
volante. Antes de desmaiar no banco do carona, ele consegue dizer a ela
um endereço em Hollywood Hills.
A mulher guia o Bugatti com cuidado pelas ruas de West Hollywood,
passando pelos outdoors iluminados que vendem óculos escuros e bolsas
de couro de bezerro, pelos prédios com anúncios gigantescos de séries
de televisão indicadas ao Emmy. Ela entra nas ruas sinuosas e mais
tranquilas que levam a Mulholland, totalmente ligada, o tempo todo. O
homem ronca ao lado dela e coça a virilha com irritação. Quando eles
enfim chegam ao portão da casa, ela estica a mão e belisca com força a
bochecha dele, acordando-o, para que ele lhe diga a senha.
O portão se abre e revela um gigante modernista, com a fachada
inteira de vidro, uma gaiola enorme e transparente acima da cidade.
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Ela faz certo esforço para convencer o homem a sair do banco do
carona e precisa escorá-lo enquanto os dois se dirigem até a porta. Ela
nota a câmera de segurança e sai do seu alcance, depois decora os números
que o homem digita na porta. Quando esta se abre, os dois são recebidos
pelo som estridente de um alarme. O homem mexe no teclado numérico
do alarme e a mulher também observa esse movimento.
Do lado de dentro, a casa está tão fria e convidativa quanto um
museu. O decorador do homem claramente recebeu a instrução de que
“mais é mais” e esvaziou um catálogo da Sotheby’s naqueles ambientes.
Tudo é de couro, ouro e vidro, com móveis do tamanho de pequenos
carros posicionados sob lustres de cristal e arte cobrindo todas as paredes.
Os saltos da mulher estalam no piso de mármore, polido até brilhar como
um espelho. Pelas janelas, as luzes de Los Angeles cintilam e pulsam: a
vida das pessoas comuns exposta lá embaixo enquanto aquele homem
flutua aqui no céu, em segurança acima de tudo.
O homem está quase ficando inconsciente de novo enquanto a
mulher meio que o arrasta pela casa enorme em busca do quarto dele.
Ela o encontra depois de subir um lance de escada, um mausoléu branco
gelado com pele de zebra no piso e de chinchila nas almofadas, com vista
para uma piscina iluminada que brilha como um farol alienígena na noite.
Ela o manobra até a cama e o larga no lençol bagunçado segundos antes
de ele rolar e vomitar. Ela pula para trás, para que a sujeira não respingue
em suas sandálias, e olha para o homem com frieza.
Quando ele apaga de novo, ela entra no banheiro e esfrega pasta
de dente na língua com desespero. Está difícil tirar o gosto dele da boca.
Ela treme, se observa no espelho e respira fundo.
No quarto, ela contorna a poça de vômito no chão, cutuca o homem
com um dedo hesitante. Ele não reage. Mijou na cama.
É nessa hora que o verdadeiro trabalho dela começa. Primeiro, ela
vai até o closet do homem, com armários do chão ao teto cheios de calças
jeans japonesas e tênis de edição limitada; um arco-íris de camisas de seda
com cores de sorvete; ternos de tecido macio ainda embalados. A mulher

Mentiras e desejos_F08.indd 16

03/09/2021 18:27

JANELLE BROWN. 17

vê um display com tampa de vidro no centro do cômodo, debaixo do
qual uma variedade de relógios cravejados de diamantes brilha. Ela pega
um celular na bolsa e tira uma foto.
A mulher sai do closet e volta para a sala, fazendo um inventário
cuidadoso no caminho: móveis, quadros, obras de arte. Tem um aparador
com vários porta-retratos de prata e ela pega um para olhar, curiosa. É uma
foto do homem de pé com o braço nos ombros de um homem bem mais
velho, cujos lábios rosados de bebê estão curvados em um sorriso úmido,
as dobras de pele escondidas defensivamente sob o queixo. O homem
mais velho parece um titã industrial arrogante e é exatamente isso: Mikael
Petrov, o oligarca russo da potassa e ocasional parceiro do ditador atual.
O homem ébrio no quarto: seu filho, Alexi, conhecido como “Alex” pelos
amigos, os jovens ricos russos com quem ele roda o planeta. A mansão cheia
de arte e antiguidades: um meio tradicional de lavar dinheiro nada limpo.
A mulher dá uma volta pela casa, reparando em itens que reconhece
das redes sociais de Alexi. Tem duas poltronas Gio Ponti dos anos 1960,
que devem valer uns 35 mil dólares, e um conjunto de jantar Ruhlmann
de jacarandá que deve ficar na casa dos seis dígitos. Uma mesinha lateral
italiana vintage que vale 62 mil dólares — disso ela tem certeza porque
pesquisou depois que viu no Instagram dele (lotado de sacolas da Roberto
Cavalli com a hashtag #showdecompras na legenda). Porque Alexi —
assim como seus amigos, como as outras pessoas da boate, assim como
todos os filhos privilegiados entre 13 e 33 anos — documenta todos os
seus movimentos nas redes, e ela tem prestado muita atenção.
Ela gira, avalia, escuta o cômodo. Aprendeu, ao longo dos anos,
que as casas têm personalidade própria; sua própria paleta emocional
que pode ser discernida em momentos de silêncio. O jeito como elas se
mexem e se acomodam, estalam e gemem, os ecos que revelam os segredos
contidos nelas. No silêncio cintilante, aquela casa fala com ela sobre a
frieza da vida lá dentro. É uma casa indiferente a sofrimento, que só se
importa com brilho e lustro e com a superfície das coisas. É uma casa
vazia mesmo quando está cheia.
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A mulher para por um segundo que não devia perder para absorver
todas as lindas obras que Alexi tem; para observar quadros de Christopher
Wool, Brice Marden, Elizabeth Peyton. Ela para na frente de uma pintura de Richard Prince que mostra uma enfermeira com uma máscara
cirúrgica manchada de sangue, sendo segurada por trás por uma figura
sombria. Os olhos escuros da enfermeira se dirigem com atenção para
fora da moldura, como se esperassem o momento certo de agir.
A própria mulher está perdida no tempo: são quase três da manhã.
Ela dá uma última passada pelos cômodos, olha nos cantos, procura
o brilho revelador de câmeras internas, mas não vê nada. É perigoso
demais para um party boy como Alexi guardar registros de seus próprios
vexames. Por fim, ela sai da casa e anda descalça rumo à Mulholland
Drive, as sandálias na mão, e chama um táxi. A adrenalina está passando,
o cansaço chegando.
O táxi vai na direção leste, para uma parte da cidade em que as casas
não ficam escondidas atrás de portões e os jardins são cheios de ervas
daninhas em vez de grama bem-cuidada. Quando o táxi a deixa em um
chalé coberto por buganvílias em Echo Park, ela está quase dormindo.
Sua casa está escura e silenciosa. Ela troca de roupa e se deita na cama, cansada demais para lavar a camada de suor e fumaça grudada na pele.
Um homem já está lá, o lençol em volta do tronco nu. Ele acorda
na hora que ela se deita na cama, se apoia em um cotovelo e a observa no escuro.
— Eu te vi dando um beijo nele. Devo ficar com ciúmes? — A voz
dele tem um sotaque leve e está carregada de sono.
Ela ainda consegue sentir o gosto do outro homem na boca.
— Óbvio que não.
Ele estica a mão por cima dela e acende o abajur para poder examiná-la com mais atenção. Passa os olhos pelo rosto dela e procura
hematomas invisíveis.
— Você me deixou preocupado. Esses russos não são brincadeira.
Ela pisca quando o namorado passa a mão pela sua bochecha.
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— Eu estou bem — diz ela, mas todo o ímpeto some e ela começa a
tremer, o corpo todo se sacudindo pelo estresse (mas também de euforia,
é verdade, com a emoção de tudo). — Eu levei ele para casa, no Bugatti
dele. Lachlan, eu entrei. Vi tudo.
O rosto de Lachlan se ilumina.
— Muito bem! Garota esperta. — Ele puxa a mulher para perto e
a beija intensamente, a barba por fazer arranhando o queixo dela, a mão
entrando por baixo da blusa do pijama.
A mulher estica os braços para ele, passa as mãos na pele lisa das
costas, sente os músculos sob a palma. Quando se permite mergulhar
naquele estado intermediário entre excitação e exaustão, uma espécie de
sonho acordado no qual o passado, o presente e o futuro se misturam em
um borrão atemporal, ela pensa na casa de vidro na Mulholland. Pensa
no quadro de Richard Price, na enfermeira suja de sangue observando
os cômodos gelados abaixo, uma guardiã silenciosa da noite. Fechada
em sua prisão de vidro, esperando.
E Alexi? De manhã, ele vai acordar em uma poça seca da própria urina, desejando conseguir arrancar a cabeça do corpo. Vai mandar
mensagens para os amigos, que vão dizer que ele foi embora com uma
morena gostosa, mas ele não vai se lembrar de nada. Vai se perguntar
primeiro se comeu a mulher antes de apagar e se isso conta já que ele
não lembra; e depois, com certa indolência, vai se perguntar quem era
a mulher. Ninguém será capaz de responder.
Mas eu seria porque aquela mulher... ela sou eu.
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