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... (Se eu casasse com a filha da minha lavadeira
Talvez fosse feliz.)
Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela.
O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira
[das calças?).
Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica.
(O Dono da Tabacaria chegou à porta.)
Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me.
Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo
Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança,
e o Dono da Tabacaria sorriu.
Álvaro de Campos (Fernando Pessoa),
“Tabacaria”

Diariamente, a mulher gorda morre
uma série de pequenas mortes.
Shelley Bovey

prólogo

Outono de 1938
“Atenção, muita atenção, amigo ouvinte da rádio prg-3, Tupi do Rio de Janeiro! A Capital
Federal, conhecida pela tranquilidade que oferece a seus habitantes, enfrenta momentos de
insegurança e mistério! Três jovens de conhecidas famílias da sociedade carioca sumiram sem
deixar vestígios, num intervalo de poucos dias. O caso assemelha-se às tramas de fitas de
suspense do cinema americano. Nosso estimado chefe de polícia, capitão Filinto Müller,
promete uma breve solução para o caso. O eminente militar declarou que a presteza das
investigações nada tem a ver com o fato das desaparecidas serem filhas de figuras
proeminentes do Estado, pois, segundo ele, no governo democrático do presidente Getúlio
Vargas todos os brasileiros são igualmente tratados.
“Essa informação chega aos vossos ouvidos numa gentileza do Elixir Phospho-Kola de
Giffoni. Para fadiga mental, nervosa e muscular, o Phospho-Kola de Gif-foni é saboroso,
granulado e glicerofosfatado. O Flash Phospho-Kola volta a qualquer momento com as
últimas notícias. Quem vos fala diretamente dos estúdios da rua Santo Cristo é Rodolpho
d’Alencastro.”
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A gorda é a última freguesa a deixar o tradicional chá da tarde na confeitaria Colombo. Segue
pela Gonçalves Dias em direção à rua do Ouvidor. Sua bata branca é amarelada pela infinita
quantidade de molhos e caldos nela derramada. Farelos antiquíssimos apegam-se como
náufragos desesperados aos babados da blusa. A gorda é bela. Bela e voraz. À porta da
confeitaria, ainda segura meia fatia de torta de morango na mão esquerda, enquanto a direita
envolve um enorme éclair de chocolate. A gorda gruda-se àquelas guloseimas como se delas
dependesse sua vida. Ela é gorda, bela, voraz e gulosa.
Um dilema a aflige à medida que avança pela calçada estreita demais para ela: deveria
terminar primeiro a torta ou, antes, abocanhar o éclair? Seus pequeninos olhos porcinos,
indecisos, olham para os acepipes presos firmemente entre seus dedos roliços. Ela é gorda,
bela, voraz, gulosa e indecisa.
Finalmente, trêmula e ofegante, numa antevisão gozosa dos prazeres que as ávidas papilas
da sua língua sentiriam, a gorda atocha na boca o pedaço de torta. Mastiga e engole
automaticamente, num movimento simultâneo aperfeiçoado por décadas de prática. Limpa a
mão na saia cinza livrando-se dos restos do creme chantilly. As listas brancas sobre a saia
formam a imagem grotesca de um quadro abstrato. Ela é gorda, bela, voraz, gulosa, indecisa e
lambuzona.
A gorda chega à rua Primeiro de Março, agarrando o gigantesco éclair de chocolate com as
duas mãos, como se fosse um imenso falo negro. Antes que desfira a primeira dentada na
cobiçada iguaria, sua bisbilhotice é atiçada por um furgão branco fosco estacionado quase na
esquina da rua. O que alerta a atenção da gorda são os diversos doces e bombons expostos
numa grande prateleira que sai do veículo, e o cartaz empunhado por um homem ao lado onde
se lê em letras garrafais:

degustação grátis!
prove os saborosos petiscos da pâtisserie doces finos e ajude-nos a escolher.
nenhuma experiência necessária.
Ela enfia na boca o éclair de uma só vez e se aproxima daquele Eldorado gastronômico sem
saber que se avizinha da sua última tentação.
««»»
O homem é magro. Mais do que magro. Esquálido, seco, macilento. Serviria perfeitamente
de modelo para uma caricatura da Morte, porém sua ligação com Tânatos superava o traço de
qualquer desenhista. Herdara do pai a funerária Estige, denominação do rio que separava os
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