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“O jaguar, quando fareja e 
localiza a presa certa, 

não tem pressa.
Oculto entre arbustos, executa 
seu ritual de morte, sensual e 

vibrante, como prelúdio. 
Dança ao redor da presa, 

centenas de vezes, antes de 
devorá-la.”

Ariel Kizuo
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UM

` vitoriana não era nobre. E quem disse que eu andava em bus-
ca de nobreza, sangue azul, pedigree, brasões e outros tantos 
elementos que definem uma classe pra lá de obsoleta no sé-

culo vinte? A caça da casa durou três meses. Armada de todos os 
apetrechos da lide – anúncios de jornais, revistas, quadros de avi-
so (escolas, restaurantes, igrejas, lavanderias), bloco de anotações, 
canetas de todas as cores, mapas, recomendações, cartazes com 
promessas de recompensa, sussurros, espionagens – saí em campo. 
Subindo e descendo as ladeiras de San Francisco, farejando pistas. 
Valia tudo. Por isso chamo de caçada, a busca que se fez, sem tré-
guas. Por fim, a vitoriana capitulou. Encontrei-a na Baker Street 
em Pacific Heights, meio escondida entre árvores e arbustos, gra-
mas crescidas, folhagens, ervas daninhas reinando nos canteiros, 
subindo pelas paredes de madeira, outrora, azuis. Estava fechada, 
resguardada de olhos estranhos, recolhida em sua mudez e discri-
ção. Tinha três andares, nove janelas, escadaria na entrada ladeada 
de grade de ferro, porta de madeira trabalhada com maçanetas de 
bronze, cobertas de azinabre. Telhado em forma de torre emoldu-
rando o ático, ninhos de passarinho em profusão, coroando o cam-
panário encardido. Ar triste, desbotada, descascada, meio torta, 
alguns vidros quebrados, bastante maltratada. Pelo tipo de constru-
ção, via-se que, mesmo quando nova, não pertencera a nenhum mi-
lionário ou família aristocrática. A simplicidade de linhas e escassez 
de adornos denunciavam sua origem. Talvez obra de emigrantes 
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que andaram amealhando algumas pepitas na famosa corrida do 
ouro na Califórnia. Mas tinha porte, a casa. Personalidade mesmo. 
Embora em lamentáveis condições, havia nela um traço de altivez, 
charme, quase faceirice. Encantei-me. O mesmo parece ter aconte-
cido com a vitoriana. Olhamo-nos demoradamente. Nos medimos 
à distância, atraídas. Houve assim uma espécie de simbiose entre a 
casa decadente e a jovem ansiosa de com ela se associar. Um pacto 
silencioso que me impulsionava a lutar pela sua posse. Eu queria 
morar naquela casa, a qualquer preço.

Nem cheguei a falar com Sophie, minha melhor amiga. Por 
certo ela refutaria a escolha e a intuição, alegando que, realistica-
mente, a tal casa estava longe de corresponder ao meu entusiasmo 
exagerado. Analista objetiva, partidária das ciências exatas, dizia 
que jamais se deixaria levar por impressões que não estivessem li-
gadas a dados concretos. Por isso mesmo, pra evitar polêmicas des-
necessárias, deixei pra lhe dizer mais tarde, caso a transação fosse 
efetivada.

Telefonei para Patrick Brown, o advogado e corretor da Market 
Street, responsável pelo aluguel do imóvel. Ele me perguntou quan-
do eu queria visitar a casa, respondi que não via necessidade, esta-
va resolvida. Se é assim que preferes, tudo bem, disse, desligando. 
Dois dias depois ele me chamou pra discutir o contrato. Que fecha-
mos numa tarde de abril, o vento san-franciscano soprando inter-
mitente, retraindo. Não os meus propósitos, esses não havia o que 
ou quem os demovesse. Nem mesmo os detalhes complicados que 
envolviam a ocupação da casa me fariam desistir. Patrick Brown, 
nesse ponto, foi muito franco, explicou claramente que a casa ape-
sar de bem localizada e barata, poderia ser uma dor de cabeça para 
mim. Sem alterar a voz impostada ao ver minha expressão de es-
panto, continuou. Ela está semimobiliada; os proprietários moram 
em Los Angeles e mantêm vários móveis e objetos decorativos na 
casa; fazem questão de que tudo continue como está. Não tem im-
portância, minha mobília é mínima, tenho mais pincéis do que so-
fás, respondi rindo. Ele não riu. Outra coisa, ela está semiocupada, 




