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Uma loucura mortal vem ao mundo
Antonin Artaud
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9

Caminho para o Oeste

Era bem depois da meia-noite quando a gente parou na 
frente do Dream Motel. Paguei a corrida, conferi se não tinha 
esquecido nada e toquei a campainha para acordar a proprietá-
ria. São quase três da manhã, ela disse, mas me entregou a 
chave e uma garrafa de água mineral. O quarto ficava no andar 
mais baixo, de cara para o longo píer. Deslizei a porta de vidro 
e pude ouvir o som das ondas acompanhado dos clamores 
vagos dos leões-marinhos esparramados nas tábuas sob o cais. 
Feliz Ano-Novo! berrei. Feliz Ano-Novo para a lua crescente, o 
mar telepático.

A viagem de San Francisco levou pouco mais de uma hora. 
Tinha ficado bem desperta, mas de repente me senti exausta. 
Tirei o casaco e deixei a porta de correr um pouco aberta para 
ouvir as ondas, mas caí imediatamente num simulacro de sono. 
Acordei de repente, fui ao banheiro, escovei os dentes, tirei as 
botas e fui para a cama. Talvez tenha sonhado.

Manhã de Ano-Novo em Santa Cruz, bastante morta. Tive 
uma vontade repentina de comer uma coisa específica no café da 
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manhã: café preto, creme de milho com cebolinha. As chances de 
encontrar uma refeição dessas por aqui eram pequenas, mas um 
prato de presunto com ovos já serviria. Peguei minha câmera e 
andei ladeira abaixo na direção do píer. Uma placa surgiu, semi-
coberta por palmeiras altas e estreitas, e percebi que aquele não 
era um motel, no fim das contas. A placa dizia dream inn, pon-
tuada por uma estrela estilo Sputnik. Parei para admirar e regis-
trar com a Polaroid, peguei a foto e meti no bolso.

— Obrigada, Dream Motel, eu disse, meio para o ar, meio 
para a placa.

— É Dream Inn! a placa exclamou.
— Ah, sim, desculpe, eu disse, um tanto surpresa. Ainda 

assim, não sonhei nada.
— Ah, é mesmo? Nada!
— Nada!
Não pude evitar me sentir como Alice sendo interrogada 

pela lagarta fumadora de narguilé. Olhei pros meus pés, me es-
quivando da energia perscrutadora da placa.

— Bem, obrigada pela foto, eu disse, pronta pra zarpar.
No entanto, minha partida foi sabotada pelo surgimento 

inesperado dos desenhos de Tenniel em versão animada: a Tarta-
ruga Falsa e ereta. O criado-peixe e o criado-sapo. O Dodô enfei-
tado em seu distinto paletó com mangas, a horrenda Duquesa e 
a Cozinheira, e a própria Alice, carrancuda, presidindo uma in-
terminável cerimônia do chá onde, sentimos muitíssimo, ne-
nhum chá estava sendo servido. Me perguntei se o bombardeio 
súbito era autoinduzido ou se era uma cortesia da carga magné-
tica da placa do Dream Inn. 

— E agora?
— A mente! eu gritei, exasperada com os esboços animados 

que se multiplicavam num ritmo alarmante.
— A mente desperta! a placa riu, triunfante.
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Dei as costas, interrompendo a transmissão. Na verdade, 
como era um tanto estrábica, eu testemunhava frequentemente 
esses saltos, com mais frequência com o olho direito. Além disso, 
uma vez que se encontra bem desperto, o cérebro é receptivo a 
todos os tipos de sinais, mas eu não ia confessar isso a uma placa.

— Eu não sonhei nada! gritei de volta, teimosa, descendo a 
ladeira ladeada por salamandras flutuantes.

No final da ladeira havia um prédio baixo com a palavra café 
escrita na horizontal ao longo do vidro, em letras com mais de 
trinta centímetros de altura, sobre uma placa que dizia aberto. 
Tendo destinado tanto espaço da janela à palavra café, imaginei 
que servissem uma xícara deliciosa, quem sabe até rosquinhas pol-
vilhadas com canela. Mas assim que pus a mão na maçaneta notei 
uma placa menor balançando: fechado. Nenhuma explicação, 
nenhum volto em vinte minutos. Não tinha muita esperança de en-
contrar café, e menos ainda rosquinhas. Supus que grande parte 
das pessoas estava escondida, de ressaca. Não dá para reclamar de 
um café que fecha no Ano-Novo, ainda que um café pudesse ser, 
eu achava, o remédio ideal depois de uma noite de excessos.

Café recusado, sentei num banco do lado de fora repassan-
do as situações extremas da noite anterior. Foi a última de três 
noites seguidas de shows no Fillmore, e eu mexia nas cordas da 
minha Stratocaster quando um cara com um rabo de cavalo 
oleoso se inclinou e vomitou nas minhas botas. O último suspiro 
de 2015, um jato de vômito inaugurando o novo ano. Um bom 
ou um mau sinal? Considerando o estado do mundo, bem, quem 
ia saber a diferença? Lembrando disso, vasculhei os bolsos à pro-
cura do lencinho umedecido, em geral reservado para limpar as 
lentes da câmera, me ajoelhei e limpei as botas. Feliz Ano-Novo, 
disse a elas.

Passando lentamente pela placa, uma curiosa série de frases 
veio em alta velocidade e vasculhei os bolsos em busca de um 
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lápis, pensando em anotar aquilo. Pássaros cinzentos sobrevoam a 
cidade polvilhada de escuridão/ Prados errantes enfeitados com 
névoa/ Um palácio mítico que era ainda uma floresta/ Folhas que 
são apenas folhas. É a síndrome do poeta esvaziado, que precisa 
arrancar inspiração do ar errático, como Jean Marais no Orfeu de 
Cocteau, trancado numa garagem barroca nos arredores de Paris, 
em um Renault maltratado, mudando a frequência do rádio e ra-
biscando fragmentos em pedaços de papel — uma gota de água 
contém o mundo etc.

De volta ao quarto, localizei alguns sachês de Nescafé e 
uma chaleira elétrica. Fiz meu próprio café, me enrolei num co-
bertor, abri as portas de correr e sentei no pequeno pátio de fren-
te pro mar. Havia um muro baixo que obstruía um pouco a vista, 
mas eu tinha meu café, podia ouvir as ondas e me sentia razoa-
velmente satisfeita.

Então pensei em Sandy. Era para ele estar aqui, num quarto 
no fim do corredor. A gente ia se encontrar em San Francisco 
antes de a banda se apresentar no Fillmore e fazer as coisas de 
sempre: tomar um café no Caffè Trieste, percorrer as prateleiras da 
livraria City Lights e atravessar a Golden Gate ida e volta escutan-
do Doors e Wagner e Grateful Dead. Sandy Pearlman, um cara 
que eu conhecia fazia mais de quatro décadas, a cadência rápida 
quebrando o ciclo do Anel ou um riff de Benjamin Britten, estava 
sempre lá quando a gente tocava no Fillmore, com uma jaqueta 
de couro surrada e boné de beisebol, curvado sobre uma garrafa de 
refrigerante na mesa de sempre, atrás de uma cortina perto do ca-
marim. A gente planejava desertar depois do show de Ano-Novo e 
dirigir tarde da noite através da neblina borbulhante até Santa 
Cruz. O plano era celebrar o novo ano com um almoço no seu 
restaurante secreto de tacos, não muito longe do Dream Motel.

Só que isso nunca aconteceu, porque Sandy foi encontrado, 
na véspera do nosso primeiro show, sozinho e inconsciente num 
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estacionamento em San Rafael. Foi levado para um hospital em 
Marin County com hemorragia cerebral.

Na manhã do nosso primeiro show, fui com Lenny Kaye à 
uti em Marin County. Sandy em coma com tubos por toda parte, 
envolvido num silêncio lúgubre. Um de cada lado da cama, disse-
mos que ele estaria com a gente em pensamento e prometemos 
manter um canal aberto, prontos para interceptar e aceitar qual-
quer sinal. Não apenas cacos de amor, como Sandy diria, mas a 
taça inteira.

Dirigimos de volta para o hotel em Japantown, mal conse-
guindo falar. Lenny pegou a guitarra e fomos até um restaurante 
japonês chamado On the Bridge, localizado numa passarela que 
ligava os centros comerciais leste e oeste. Sentamos nos fundos, 
numa mesa verde de madeira, os dois num silêncio perplexo. As 
paredes eram amarelas, cobertas de pôsteres de mangás japone-
ses, Hell Girl e Wolf ’s Rain, e de fileiras de quadrinhos que eram 
tipo brochuras de banca. Lenny pediu katsu curry e uma cerveja 
e eu pedi espaguete com tobiko e chá oolong. Comemos, dividi-
mos um saquê de um jeito solene, então fomos ao Fillmore para 
a passagem de som. Não havia nada que a gente pudesse fazer 
senão rezar e tocar sem a presença entusiasmada do Sandy. Mer-
gulhamos na primeira das três noites de retorno, poesia, discursos 
improvisados e rock ‘n’ roll com uma fúria que me deixou sem fô-
lego, como se desse para acordar o Sandy com as ondas sonoras.

Na manhã do meu sexagésimo nono aniversário, voltei com 
o Lenny ao hospital. A gente ficou ali do lado da cama e jurou a 
Sandy, mesmo isso sendo impossível, que não ia embora. Encon-
trei os olhos de Lenny, sabendo que não tinha como a gente 
ficar. Havia trabalho a realizar, shows a fazer, vidas para viver, 
ainda que de forma descuidada. A gente estava condenado a ce-
lebrar meu sexagésimo nono aniversário no Fillmore sem ele. 
Naquela noite, virando as costas para a plateia por um momento 
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durante o final de “If 6 Was 9”, segurei as lágrimas enquanto tor-
rentes de palavras se sobrepunham a outras torrentes, sobrepostas 
a imagens de Sandy, ainda inconsciente, a apenas uma Golden 
Gate de distância.

Quando o trabalho em San Francisco terminou, deixei 
Sandy para trás e parti para Santa Cruz sozinha. Não tive cora-
gem de entregar o quarto dele, e sentei no banco de trás do carro 
com a voz de Sandy rodopiando. Matrix Monólito Medusa Mac
beth Metallica Maquiavel. O jogo do M de Sandy, direto para a 
borla de veludo, com instruções que o levavam até a Biblioteca 
de Imaginos.

Sentei no pátio, enrolada num cobertor como uma conva-
lescente em A montanha mágica, então senti o início de uma dor 
de cabeça estranha, provável mudança súbita no barômetro. Es-
tava a caminho da recepção à procura de uma aspirina quando 
reparei que meu quarto não ficava no nível do solo mas no subso-
lo logo abaixo, perto da linha onde a praia começava. Tinha es-
quecido disso e fiquei confusa enquanto percorria a extensão do 
corredor mal iluminado. Incapaz de encontrar a escadaria que 
levava à recepção, desisti da aspirina e decidi voltar. Procurando 
minha chave, encontrei um rolo de gaze da grossura de um Gau-
loises. Desenrolei um terço dele, meio que esperando encontrar 
uma mensagem, mas não havia nada. Não sabia como aquilo 
tinha ido parar no meu bolso, mas enrolei de novo, pus de volta 
e entrei no quarto. Liguei o rádio e Nina Simone estava cantan-
do “I Put a Spell on You”. Os leões-marinhos estavam quietos, e 
eu podia ouvir as ondas à distância, o inverno da Costa Oeste. 
Caí na cama e dormi pesado.

Estava certa de não ter sonhado no Dream Motel, contudo, 
pensando nisso, cheguei à conclusão de que sonhei, sim. Mais 
precisamente, deslizei ao longo da borda de um sonho. Crepús-
culo disfarçado de noite, desvendando a aurora e iluminando 
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um caminho que eu voluntariamente segui, do deserto até o 
mar. As gaivotas gemiam e grasnavam, e os leões-marinhos dor-
miam, exceto o rei, mais parecido com uma morsa, que ergueu a 
cabeça e bramiu ao sol. Havia uma sensação de que todos ti-
nham ido embora, um sumiço à la J. G. Ballard.

A praia estava coberta de embalagens, centenas, talvez mi-
lhares, espalhadas pela areia como penas depois da muda. Me 
abaixei para investigar, enfiando um punhado no bolso. Butter-
fingers, Peanut Chews, 3 Musketeers, Milky Ways e Baby Ruths. 
Todas abertas e sem vestígio de chocolate. Não havia ninguém 
por perto, nenhuma pegada à beira-mar, só um aparelho de som 
parcialmente coberto por um montículo de areia. Tinha esqueci-
do minha chave, mas a porta de correr estava destrancada. Quan-
do entrei no quarto, vi que continuava dormindo, então esperei, 
com a janela aberta, até eu despertar.

A outra-eu continuou a sonhar, mesmo sob meu olhar aten-
to. Encontrei um outdoor desbotado que anunciava que o fenô-
meno das embalagens de chocolate havia se espalhado até San 
Diego, cobrindo um pequeno trecho da praia que eu conhecia 
bem, perto do píer de pesca de Ocean Beach. Segui uma trilha 
por pântanos intermináveis pontilhados de arranha-céus abando-
nados com ângulos movediços. Arbustos finos e alongados cres-
ciam das rachaduras no cimento, ramos como braços pálidos 
sobressaindo das estruturas mortas. Quando cheguei à praia a lua 
já estava alta, destacando os contornos do velho píer. Era tarde 
demais, todas as evidências das embalagens tinham sido dispos-
tas em montes e ardiam em chamas, criando uma fileira de fo-
gueiras tóxicas que no entanto eram muito bonitas, as embalagens 
inflamadas ondulando como folhas artificiais de outono.

A borda de um sonho, uma borda que se expande assim! 
Talvez mais do que uma visita, uma premonição das coisas por 
vir, tipo um enorme enxame de mosquitos, nuvens negras obscu-
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recendo os caminhos de crianças que se desequilibram nas bici-
cletas. As fronteiras da realidade tinham sido reconfiguradas a tal 
ponto que parecia necessário mapear o mosaico da topografia. 
Era preciso um pouco de pensamento geométrico para esquema-
tizar tudo. No fundo da gaveta da escrivaninha havia alguns Band-
-Aids, um cartão-postal desbotado, uma barra de carvão e uma 
folha dobrada de papel vegetal, o que parecia uma sorte incrível. 
Prendi o papel vegetal na parede, tentando dar sentido a uma 
fuga impossível, mas não compus nada além de um diagrama 
fragmentado contendo toda a lógica improvável de um mapa do 
tesouro infantil.

— Use a cabeça, ralhou o espelho.
— Use a mente, recomendou a placa.
Tinha o bolso cheio de embalagens de chocolate, que espa-

lhei sobre a mesa ao lado do cartão-postal — era um da Exposi-
ção Panamá de 1915 em San Diego, o que me fez pensar que 
talvez eu devesse ir a San Diego ver Ocean Beach com meus 
próprios olhos.

Meu apetite cresceu durante a análise infrutífera. Encontrei 
uma lanchonete retrô ali perto com o nome de Lucy’s e pedi 
queijo quente no pão de centeio, torta de mirtilo e café preto. No 
reservado atrás de mim havia algumas crianças, talvez pré-ado-
lescentes. Não tinha prestado atenção no que elas estavam dizen-
do, mais embalada pelo som das vozes, como se flutuassem da 
jukebox, um seletor de músicas acionado por moedas, instalado 
na mesa. As crianças-jukebox estavam falando baixo, um zumbi-
do que gradualmente se transformou em palavras.

— Não, são duas palavras, uma combinação substantivo-
-adjetivo.

— Nem pensar, são duas palavras diferentes, não é uma 
combinação, são só duas coisas diferentes. Um é adjetivo e um é 
substantivo. 
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Um sumiço à la J. G. Ballard.
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