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Introdução

Nunca pertenci àquele tipo histérico de escritor 
que rasga e joga fora. Ao contrário, guardo sempre as 
várias versões de um texto, da frase em guardanapo de 
bar à impressão no computador. Será falta de rigor? 
Pouco me importa. Graças a essa obsessão foi que 
nasceu Ovelhas negras, livro que se fez por si durante 
33 anos. De 1962 até 1995, dos 14 aos 46 anos, da 
fronteira com a Argentina à Europa. 

Não consigo senti-lo – embora talvez venha a ser 
acusado disso, pois escritores brasileiros geralmente 
são acusados, não criticados – como reles fundo-de-
gaveta, mas sim como uma espécie de autobio grafia 
ficcional, uma seleta de textos que acabaram ficando 
fora de livros individuais. Alguns, proibidos pela 
censura militarista; outros, por mim mesmo, que os 
condenei por obscenos, cruéis, jovens, herméticos 
etc.; outros ainda simplesmente não se enquadram na 
unidade temática ou/e formal que sempre ambicionei 
em meus livros de contos. Eram e são textos margi-
nais, bastardos, deserdados. Ervas daninhas, talvez, 
que foi aliás um dos títulos que imaginei. 

Foram às vezes publicados em antologias, 
revistas, jornais, edições alternativas. Mas grande 
parte é de inéditos relegados a empoeiradas pastas 
dispersas por várias cidades, e que só agora – como 
pastor eficiente que me pretendo – consegui reunir. 
Cada conto tem seu “o conto do conto”, frequente-
mente mais maluco que o próprio, e essas histórias 
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também entram em forma de minipre fácios. A ordem 
é quase cronológica, mas não rigorosa: alguns tinham 
a mesma alma, embora de tempos diversos, e foram 
agrupados na mesma, digamos, enfermaria.

Eram cerca de seiscentas páginas e cem textos, 
material para uns três rebanhos... O que ficou foi o que 
me pareceu “melhor”, mas esse “melhor” por vezes 
é o “pior” – como a arqueológica novela A maldição 
dos Saint-Marie, melodrama escrito aos quatorze 
anos. Claro: há autocomplacências, vanguardismos, 
juvenílias, delírios lisérgicos, peças-de-museu. Mas 
jamais o assumiria se, como às minhas outras ovelhas 
brancas publicadas, não fosse eu capaz de de fendê-lo 
com unhas e dentes contra os lobos maus do bom-
gostismo instituído e estéril.

Remexendo, e com alergia a pó, as dezenas de 
pastas em frangalhos, nunca tive tão clara certeza de 
que criar é literalmente arrancar com esforço bruto 
algo informe do Kaos. Confesso que ambos me se-
duzem, o Kaos e o in ou dis-forme. Afinal, como Rita 
Lee, sempre dediquei um carinho todo especial pelas 
mais negras das ovelhas.

(O Autor-Pastor)
1995
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    E para
    Gil Veloso,
    anjo da guarda

 Para
 Lygia Fagundes Telles, 
 fada madrinha
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“Por que publicar o que não presta? Porque 
o que presta também não presta. Além do mais, o 
que obviamente não presta sempre me interessou 
muito. Gosto do modo carinhoso do inacabado, 
daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno 
voo e cai sem graça no chão.”

(Clarice Lispector: A Legião Estrangeira)
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I

CH’IEN

“Aparece uma revoada de dragões sem cabeça.”
(I CHING, O Livro das Mutações)
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A maldição dos Saint-Marie

Para
Ilone Madalena Dri Almeida, 
minha primeira leitora

No ginásio, em Santiago, tive a sorte de ter 
um professor de Português muito bom – José Ca-
valcanti Jr. Certa vez ele realizou um concurso de 
romances, e este meu foi o vencedor. Foi em 1962, 
eu tinha 13 ou 14 anos. O sucesso foi enorme: as 
meninas faziam fila para ler (só havia uma cópia, 
escrita em caderno Avante com ca neta Parker 51). 
É evidente que a história cheia de clichês, influen-
ciada por radio novelas, fotonovelas e melodramas 
mambembes do Circo-Teatro Serelepe, não presta, 
mas talvez possa render algumas risadas. Anos 
mais tarde, foi a base para Luiz Arthur Nunes 
e eu escrevermos a peça teatral A maldição do 
Vale Negro. Não mudei absolutamente nada do 
original: a graça aqui, creio, está justamente no 
tos co e no tolo.

CAPÍTULO I

Adriana estava sentada em uma poltrona, fo-
lhean do um livro sem muito interesse. Suas roupas 
eram modestas, mas não pobres, tinha longos cabelos 
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ne gros que nunca prendia e seus olhos também eram 
negros, dando-lhe uma expressão triste que jamais se 
apagava, nem mesmo quando ela sorria.

Subitamente, uma batida à porta. Adriana assus-
tou-se, mas logo levantou correndo para abrir, não sem 
antes arrumar os cabelos com as delicadas mãos.

– Boa noite, Adriana – disse o homem a quem 
a jovem atendeu.

– Oh, Fernando! – falou ela, com sua voz 
quente e vibrante. – Fernando, tenho tanta coisa para 
contar...

O homem entrou. Estava ricamente vestido, mas 
seu rosto era vulgar. Tinha a testa muito larga, con-
trastando com os olhos miúdos e vivos que examina-
vam a moça com avidez.

Adriana fê-lo sentar e, tomando as mãos dele 
en tre as suas, levou-as à boca, roçando-as suavemente 
com os lábios.

– Querido – ela disse comovida –, há mais 
uma estrela no céu, há mais um anjinho aos pés da 
Vir gem Maria...

– Que significa isso, Adriana? – perguntou 
Fernan do, com o largo sobrecenho franzido.

A moça, surpreendida com a reação, não conse-
guiu falar e fez um quase imperceptível aceno com 
a cabeça. Por fim conseguiu balbuciar timidamente 
al gumas palavras.

– S-sim, Fernando... Agora poderemos nos casar 
e... então nós iremos viver no seu castelo, Fernan do... 
no castelo de Saint-Marie... nós e nosso filhinho...

Fernando, furioso, deu-lhe um empurrão gritan do:
– Idiota! Você pensava que eu, o senhor de 

Saint- Marie, iria casar-me com você? Com você, 
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uma zi nha qualquer? Mulheres iguais a você, 
Adriana, encontram-se aos montes em qualquer 
lugar, mulhe res que com um gesto oferecem-se a 
qualquer ho mem!

Adriana estava em pé. Sua aparência tão doce 
trans formara-se em uma máscara onde se estampavam 
simultaneamente o ódio, o desespero e o desprezo. 
Levantando a cabeça, ela olhou fixamente para Fer-
nando e em voz rouca, entrecortada pelas lágrimas, 
gritou-lhe:

– E homens iguais a você, Fernando de Saint-
Ma rie, não se encontram todos os dias. Homens 
que em sua suja alma não têm um pingo de moral, 
uma gota de honra nem de dignidade. Homens que 
não pen sam nas mulheres puras e honradas que 
sacrificam- lhes toda a sua pureza para que eles sa-
tisfaçam os seus desejos sexuais, desejos de bestas. 
E depois de saciados não hesitam em abandonar 
uma pessoa que sofreu todos os seus sofrimentos, 
deixando também o sangue de seu sangue, a carne de 
sua carne que germinou no ventre de quem o amou. 
Você, Fernando, estava num alto pedestal. Por você eu 
abandonei tudo, mas agora o pedestal caiu e o ídolo 
caiu ao chão esfacelando-se.

Cinicamente, o homem contemplava Adriana. 
Por fim levantou-se, furioso com as últimas palavras 
da jovem e, dando-lhe uma violenta bofetada, atirou-a 
ao chão.

– Prostituta! – gritou. – Prostituta é a palavra 
que serve para você, Adriana!

Em seguida tirou algumas notas da carteira e 
ati rou-as no rosto de Adriana, lavado em sangue e 
lá grimas.
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– Infeliz! – gritou a moça. – Hei de vingar-me, 
e minha vingança será terrível, Fernando de Saint-
Ma rie. Hei de ving...

Com um gemido, Adriana perdeu os sentidos. 
Fer nando apanhou o chapéu e o sobretudo e saiu 
asso biando.

Pouco depois, a moça voltou a si do desmaio 
e arrastando-se penosamente pelo tapete manchado 
de sangue conseguiu chegar a uma mesinha, sobre 
a qual estava uma imagem da Virgem com Jesus ao 
colo. Erguendo o belo rosto para a imagem, Adriana 
juntou as mãos pálidas e rogou:

– Virgem Santíssima, o que mais quero na vida 
é que meu filho nasça. Por favor, Senhora, deixe-o 
nascer... deixe-o nascer...

E proferindo essas palavras caiu novamente 
des maiada.

CAPÍTULO II

Ali, nas montanhosas escarpas dos Pirineus, 
er guia-se o imponente castelo Saint-Marie, nome que 
também designava a família possuidora do castelo. À 
frente do casarão havia uma alameda que, descendo 
as escarpas dos Pirineus, encontrava a estrada que 
levava até um pequeno povoado. Dos lados e atrás 
do castelo existiam terríveis precipícios e, alguns 
quilômetros depois, um regatozinho onde as lava-
deiras trabalhavam.

Vamos encontrar Fernando de Saint-Marie, o 
futu ro proprietário do castelo, subindo pela alameda que 
conduzia à morada. Neste instante ele batia à porta com 
a pesada e severa aldrava em forma de cabeça de leão.
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Uma criadinha apressou-se a abrir. Fernando 
en tregou-lhe o sobretudo, o chapéu, e entrou na 
impo nente mansão. Logo à frente da porta havia 
uma escadaria que, mais acima, dividia-se em duas. 
O fu turo senhor de Saint-Marie subiu essas escadas 
com passadas fortes, que retumbavam no silêncio do 
castelo. Tomou a escada da direita e subiu até um am-
plo living onde se encontravam cinco pessoas.

Uma delas era a Senhora Ilsa de Saint-Marie, 
mulher de sessenta anos, de fisionomia bondosa e 
acolhedora. A outra era Eleonora, parente longínqua 
da família e que há quatro anos vivia ali, desde que 
completara quinze anos. Era uma jovem magra, 
assustada, mas não era feia. Tinha cabelos louros 
presos num coque e dois olhos enormes e azuis. A 
outra pessoa na sala, além do avô de Fernando e do 
mor domo Jacques, era a gover nanta Amália, uma 
mulher orgulhosa e vaidosa e que, apesar de ter mais 
de quarenta anos, nunca se casara, por isso tornando-
se amarga e triste. Foi ela quem criou Fernando desde 
que este nasceu.

Dona Ilsa de Saint-Marie virou-se para o filho 
com a fisionomia alegre. Com dificuldade levan tou-se 
da poltrona para beijar Fernando:

– E então – perguntou –, como foi seu passeio? 
– Mas sem dar tempo ao moço de responder, con-
tinuou: – Não sei por que esses passeios noturnos, 
nunca gostei deles. Você sabe, meu filho, que não 
somos vistos com bons olhos na vila...

– Deixe o rapaz sossegado, Dona Ilsa! – excla-
mou Amália. – Ele já é um homem, sabe o que faz!

Fernando estava alheio a essas conversas. Lem-
brava das palavras de Adriana ao sair da casa dela.
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Eleonora, noiva de Fernando, amava-o muito, 
mas ao mesmo tempo sentia certo medo dele. Agora 
estava triste, pois o rapaz não lhe dirigira um olhar 
sequer desde que chegara. Adiantou-se intimida da, 
tomou a mão da Senhora Ilsa e levou-a aos lábios.

– Até logo, titia – disse. – Vou para meus apo-
sentos, se me permite.

A velha Senhora de Saint-Marie tinha um sor-
riso malicioso nos lábios quando perguntou:

– Já, Eleonora? Não vai conversar um pouco 
com seu noivo? Ou será que vocês estão brigados?

A tímida jovem murmurou um trêmulo não e 
saiu quase correndo da sala.

– E você, Amália – continuou Dona Ilsa –, já 
encontrou a moça que precisava para ajudá-la no 
serviço?

– Não – foi a seca resposta da governanta. – Mas 
mandei avisar no povoado.

Fernando avançou e, dando um beijo na enru-
gada face da mãe, disse:

– Vou seguir o exemplo de Eleonora, mãe. Tam-
bém vou deitar-me. Estou muito cansado.

Fernando retirou-se. E Amália fez o mesmo, 
se guida pela Senhora Ilsa e pelo mordomo que empur-
rava a cadeira de rodas do Senhor de Saint-Marie.

O silêncio caiu sobre o castelo de Saint-
Marie.

CAPÍTULO III

Em seus aposentos, Fernando tinha os pensa-
men tos voltados para Adriana:

– “O que pensará ela fazer? Qual será a sua 
vin gança? Ah, mas eu não deveria estar receando 
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algu ma coisa da parte de uma mulherzinha vulgar e 
inculta, apesar de muito bela... Mais bela que minha 
noiva Eleonora...”

Esse último pensamento de Fernando ocorreu-
lhe sem que o quisesse. Mas, na verdade, não se podia 
comparar a beleza de Adriana à de Eleonora. Uma 
era ardente, sensual, um verdadeiro vulcão prestes a 
explodir; a outra, tímida, frágil e delicada. Duas mu-
lheres totalmente opostas uma da outra.

– “E se ela contar à minha mãe que eu, o futuro 
Senhor de Saint-Marie, sou o pai de seu filho?”



Perto dali, Eleonora tinha seus pensamentos 
vol tados para Fernando. Abraçada ao macio travessei-
ro, imaginava por que motivo o jovem não retribuía 
seu amor:

– “Será que ele ama outra, meu Deus? Mas 
quem, quem poderia ser? Fernando quase não sai do 
caste lo, passa os dias trancado no escritório. E quando 
sai” – pensava ela com amargura – “...quando sai não 
se digna a lançar-me um olhar, um gesto, um nada. E 
eu... eu o amo tanto, tanto... Daria a minha vida para 
vê-lo feliz...”

E enterrando a loura cabeça no travesseiro, ela 
começou a soluçar baixinho, deixando as lágrimas 
correrem livremente. Por fim, receando que a cruel 
Amália a ouvisse, silenciou e adormeceu.



Lá embaixo, no povoado, Adriana tinha pensa-
mentos muito diferentes dos da doce Eleonora:
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– “Fernando odeia-me... e eu também o odeio. 
Não sei como pude entregar minha virgindade a 
um homem mau que só tem pensamentos voltados 
para o dinheiro. Preciso vingar-me, preciso fazê-lo 
sofrer tudo o que estou sofrendo... Sei que Amália, 
a gover nanta do castelo, andou pela vila anuncian do 
que necessitava de uma ajudante. Pois bem, eu me 
empregarei no castelo até que meu filho nasça e então 
me vingarei de você, Fernando de Saint-Ma rie. Você 
há de pagar bem caro o que me fez!”

E Adriana cerrou com ódio os punhos. Quando 
os abriu, tinha as mãos crispadas e no rosto uma ex-
pressão de fúria. Foi com dificuldade que conseguiu 
acalmar-se para poder dormir.



Mas voltemos ao castelo de Saint-Marie, justa-
men  te no momento em que um grito horrendo feriu 
os ares.

Passos ressoaram pelos corredores. Era Amália 
dirigindo-se ao quarto de Eleonora, de onde partira o 
grito. Entrou e deparou com a moça sentada na cama, 
com uma expressão de horror no rosto.

– Que aconteceu? – perguntou a governanta.
– Foram eles – respondeu Eleonora com uma 

ex pressão de loucura – ...foram os fantasmas... eu os 
vi... ali, na janela... vultos brancos movimentando-se 
no ar...

– Essa é a maldição que pesa sobre nós, os 
Saint- Marie – disse a voz da Senhora Ilsa, que aca-
bara de entrar.

Eleonora rompeu a chorar e, enquanto Dona Ilsa 
a consolava, Amália falou com desprezo:




