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PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

 

Era 30 de Março de 1972 e eram quase 19, hora de Nova Iorque. Durante
pouco tempo começara o banquete eleitoral do governador Montgomery, eu e
Mark Lines, meu editor nos Estados Unidos, homem magro dos seus
cinquenta anos de altura media com espessos cabelos grisalhos rapados,
estávamos chegando no hotel Wellington, cuja sala de conferências tinha sido
indicada para a ocasião como sala do banquete.

Donald Montgomery, jovem e ambicioso bilionário em dólares, era cabeça
de lista para as eleições primarias do seu partido, a decorrer em Janeiro, em
vista das presidenciais de Novembro, e nutria a forte esperança de entrar na
casa Branca suplantando o actual presidente, M.N.Richard, que pretendia
apresentar-se para o segundo mandato.

Uma vez descidos do táxi, assim que, como era seu carácter, deixara para
mim a incumbência de pagar, Mark tinha-me dito: “o amigo Donald esperaria
vivamente alguma tua palavra pública de simpatia, visto que te salvou a vida
durante uma embrulhada”: tinha-mo lançado ali sozinho naquele ponto,
quando aquela manhã, estando eu no seu escritório para os acordos sobre a
publicação do meu ultimo livro e para a concessão dos respectivos direitos
cinematográficos, limitara-se em transmitir-me o convite para o banquete.
Sabia que Lines não era apenas um amigo, mas um dos grandes eleitores de
Montgomery e não ficara espantado pelo seu pedido, mas um pouco isso
tinha-me contrariado; tinha contudo que aderir, porque era verdade que, em
Julho de 1969, o governador, então director do FBI para aquele mesmo
estado de Nova York que agora comandava, tinha-me salvado a pele,
ameaçada por um tolo criminoso internacional: ainda que não estivesse ele
sozinho, mas junto de muitos agentes e do meu amigo vittorio D’Aiazzo,
comandante adjunto em Turim que, naqueles dias, estava em missão em Nova
Iorque à caça daquele tolo1 .  



Na sala do banquete havia um bulício tal que, entrando, logo começou
uma das minhas dores de cabeça. Os hóspedes calaram-se à chegada do
governador, mas apenas para levantar-se e ficar de pé e prestar-lhe um
aplauso tão estrondoso de ser para mim, uma punhalada no cérebro.

Entre os outros sentavam na nossa mesa dois actores, dos seus quarenta
anos, Burt Cooper, famoso interprete teatral emprestado algumas vezes ao
cinema, alto, magro e de poucos cabelos que ele os mantinha rapado, e
Robert Avallone, apelidado de touro pela sua extraordinária musculatura,
apenas intérprete cinematográfico. Não fora por acaso que tinham sido
colocados junto a nós, eles tinham efectivamente interpretado um filme
inspirado sobre a minha aventurosa experiencia americana de três anos antes,
o Cooper na parte do tolo que tinha tentado de me assassinar depois de me
ter torturado, e o touro meu pseudónimo; depois o único Avallone, sempre na
parte de mim mesmo, Ranieri Velli, escritor e jornalista italiano e, no
passado, policia às ordens do amigo D’Aiazzo, tinha sido protagonista dum
segundo e terceiro filme inspirados em meus sucessivos romances, eles
também substancialmente autobiográficos. Não existia alguma semelhança
física entre nós os dois; no entanto o actor era barbudo não eu, pelo contrário
detestava os pêlos no rosto tanto que, já que também o amigo Vittorio tinha
barba, muitas vezes o tinham obrigado para fazer a barba, embora em vão;
além disso o Avallone era moreno e eu loiro, tinha os cabelos muito
compridos enquanto eu tinha-os curtíssimos e cortado rente, e era alto um
metro e setenta centímetros enquanto eu chegava a um e noventa; mas fora
escolhido ele para as produções porque, naquele tempo, era estrela que
canalizava muito dinheiro nas bilheteiras: o bisbilhoteiro Mark, quando
tínhamos tomado o lugar, um pouco antes que o actor chegasse, tendo notado
o bilhetinho na mesa com o seu nome, tinha-me dito que Robert trazia a
barba para esconder uma profunda cicatriz no queixo infligida por uma
navalhada quando, ainda criança, tinha sido um dos tantos delinquentes do
Bronx; tinha ainda mais me convidado para observar, quando ele chegasse, os
especiais sapatos ortopédicos que calçava para parecer mais alto de oito
centímetros. Mais que o Avallone pois, tinha atraído o meu interesse Burt
Cooper que não me parecera efectivamente tranquilo: tinha-se reparado em
sua volta algumas vezes, circunspecto, no momento em que alcançava a nossa



mesa, e por diversas vezes até continuamente, com o rosto constantemente
inquieto. 

Depois dos aperitivos, se bem que não demonstrasse grande simpatia pelo
Montgomery que, de como o tinha conhecido no passado, considerava um
frio Robespierre, sobre o novo convite de Mark tinha aceitado de levantar-me
e dirigir-me para a estante que flanqueava a mesa dominante, onde estava
sentado o Montgomery com os seus, para pronunciar para com ele palavras
de estima e de gratidão por ter-me salvado a vida. Obviamente, colhendo a
ocasião, tinha até falado do meu romance prestes a ser publicado e do filme
que viria a ser inspirado. No fim, no momento em que se lançavam os
aplausos de pragmática, voltara sem dúvida para a mesa, enquanto
Montgomery tinha-se levantado e tinha ido por sua vez ao estrado: aqui me
agradecera pela estima, depois evocara em detalhes o caso criminal, frisando
no peso da sua participação. Depois dele tinha-se levantado um seu
colaborador e, junto ao seu lado, sublinhara que em 1969 a intervenção
“inteligente e depreciativo do perigo” do governador contra aquele tolo,
notável criminoso cosmopolita, tinha sido essencial para a salvação da saúde
nacional e para a defesa da democracia. Naquele momento a dor de cabeça
tinha de tal forma subido que desejara apenas ir para a cama, até porque na
manhã seguinte tinha o voo para Turim. Estava para dizer ao Mark que,
educação ou não, iria embora, quando… 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

Estávamos todos a pés juntos ao retumbar dos disparos e, num instante,
vimo-nos em baixo das mesas, incluindo Donald “desprezando o perigo”
Montgomery. 

O actor Burt Cooper, agachado diante de mim e do Mark, tremia
visivelmente, continuando a virar a cabeça para a direita e para a esquerda



bafejando forte com a boca semiaberta; depois: “miraram para nossa mesa?”
Perguntara com a voz mal audível.

“Não saberia”, lhe respondera o seu colega Robert Avallone, acocorado à
sua direita e que, como Mark e eu, conseguira suficientemente sangue frio.

Os tiros partiram duma das quatro entradas da sala, vigiados cada uma
delas por guardas na parte externa, mas deixadas abertas: um homem de
grandes barbas grisalhas com óculos escuros no nariz, que conseguira apenas
entrever, vestido dum fato elegante mas com um descabido boné de lã na
cabeça, resultado um passa-montanha quando baixara no rosto durante a fuga,
e que usava ainda mais visibilíssimas luvas brancas, fugira conseguindo,
graças a surpresa, sair do hotel sem ser bloqueado: disparando para o ar,
tivera a rua aberta. Na fogosidade, disparou o ultimo tiro, deixara cair a arma
descarregada no passeio, tirando simultaneamente uma outra pistola; apontara
esta na cabeça de um passante, para que a escolta do governador que correra
atrás dele parasse; mandara parar um carro de passagem, ou talvez de um
cúmplice? E abandonado o refém, subira e desaparecera, disparando da
janelinha alguns tiros falhados.

Fora da porta donde ressoaram os disparos; no largo corredor,
permanecera no chão, atingido por um único tiro na cabeça, o guarda que
tivera o cargo de vigiá-la. Dentro, jazia morta no chão uma linda senhora dos
seus trinta e quatro anos que, no seu tempo, bem a conhecera e que, até
então, no meio de toda aquela gente não tinha notado, uma mulher que tinha
sido, há muitos anos, mulher do meu amigo Vittorio D’Aiazzo: em 1958,
antes de completar vinte anos, ela o abandonara para um abastado americano,
tinha-se divorciada e casada de novo com ele nos Estados Unidos; tornara-se
depois uma rica viúva e, depois de poucos meses, como soubera de Mark,
casara-se de novo com um outro magnata, um certo Peter White, não
presente no banquete porque era partidário do presidente Richard, enquanto
ela fora uma grande eleitora do Montgomery.

Muitas vezes, depois do abandono, Vittorio tinha-me falado de “garota”
como ousava chamá-la durante o casamento, que durou apenas um ano; ou de
“minha mulher”, como ainda definia visto que ele, católico rigoroso
diferentemente de mim, agnóstico, ainda considerava-se marido: “o
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