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23 de outubro de 1932

SEMPRE ACHEI QUE ERA A ARTISTA dentro de mim que encantava. Achei que era 
minha casa esotérica, as cores, as luzes, minhas roupas, meu trabalho. Sempre 
estive dentro da concha dos grandes artistas ativos, temerosa e alheia a meu 
poder. O que o  dr.  Allendy fez? Descartou a artista, tratou e amou minha essên-
cia, sem passado, sem minhas criações. Tenho estado até preocupada com seu 
desprendimento em relação à artista – surpreendi-me ao me ver tão indefesa, 
tão depouillée* de meus artifícios, de minhas teias, meus encantos, meus elixi-
res. E hoje à noite, sozinha, enquanto aguardo as visitas, olho para essa essência 
que renasce e penso nos presentes recebidos de  Hugh,  Allendy,  Henry e  June. 
Lembro do dia em que dei jóias para  Ethel, a irmã de  Hugh; e hoje a prima  Ana 
Maria me deu pedras para o meu aquário e um novo peixe engraçado, com lon-
gas nadadeiras verdes, e disse: “Quero ir para Londres com você. Quero salvar 
você de  June.” Então eu me recosto e choro em minha gratidão infinita.

Vou viajar para Londres. Esta força é algo novo, e preciso subjugar a 
dor que sempre me persegue. Preciso de vários dias para me chatear um pouco 
com a vida, ou para me mover um pouco em meu diário, em minha história. 
Não consigo afugentar a loucura em apenas um dia. Há horas em que ainda 
me mexo dentro da minha dor como em uma fornalha, e isso acontece quan-
do  Henry me pergunta no telefone: “Tudo bem com você?”, e eu respondo: 
“Sim”. Ou quando um dos percevejos no canto da foto de “H. V. Miller, au-
tor-gângster” cai, e percebo o quanto me afastei do verdadeiro lesbianismo, e 
de como é apenas a artista em mim, a energia dominante, que se expande para 
fecundar belas mulheres em um plano de difícil apreensão e sem ligação algu-
ma com as relações sexuais corri queiras. Quem poderia imaginar a largura e a 
altura de minhas ambições quando perfumo a beleza de  Ana Maria com meu 

* “Privada”. Em francês no original. (N.T.)
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conhecimento, minha experiência, quando a domino e a cortejo a fim de enri-
quecê-la, de criá-la? Quem poderia imaginar que deixei de amar  June quando 
descobri que ela destrói em vez de amar? Por que não senti alegria quando 
 June, essa incrível mulher, fez-se pequena em meus braços, mostrou-me seus 
medos, medos de mim e da experiência?

O vento simoun hoje à noite. Coisas rodopiando. É noite e fui forte o dia 
inteiro. Não posso fraquejar só porque é noite e estou cansada.

Quando sinto que  June está morrendo de ciúmes do que fiz por  Henry, 
digo para ela: “Fiz tudo por você”.

Ela também mente um pouco: diz que queria me ver antes de ver  Henry.
Mas depois da minha mentira emendo uma verdade: lembro de sentir 

muita pena quando li nas anotações de  Henry que  June estava trabalhando 
para ele e para Jean [ Kronski] e que uma vez, num surto de exaustão e revol-
ta, ela excla mou: “Vocês dois dizem que me amam, mas não fazem nada por 
mim!”. Lembro  June do ocorrido e sinto que quero fazer alguma coisa por ela. 
Mas assim que digo as palavras, meu desejo morre, porque sei que é um dese-
jo autodestrutivo, que não tenho vitalidade suficiente, que fiz o bastante por 
 Henry, que não quero mais fazer sacrifícios. E então minha espontanei dade 
morre, minha generosidade transforma-se em uma mentira cuja frieza me en-
regela, e então desejo que nós três admitíssemos estar cansados de sacrifícios e 
cansados de sofrimento inútil.

Entretanto, sou eu quem está fazendo alguma coisa por  Henry e por 
 June, mas com um espírito rebelde. Sei que não tenho motivo para carregar 
um peso em minhas costas nem para me punir, que estou finalmente livre de 
culpa e que mereço ser feliz.

 June espera que eu diga o que vamos fazer amanhã à noite;  June está 
contando com a minha imaginação;  June vai me deixar trair minha falta de 
experiên cia na vida real. Agora que a tenho por uma noite, o que farei com esta 
noite e com ela? Sou a autora de páginas fantásticas, mas não sei vivê-las.

 René  Lalou é exuberante, robusto, falante, arguto. Ele sentiu uma forte 
atração por mim contra sua própria vontade, afinal, seu grande equilíbrio se 
afastaria da minha escuridão. Mas sua exuberância física o impeliu. Pela pri-
meira vez senti o poder que eu tinha sobre esse homem tão ponderado – aos 
poucos, a leviandade e a argúcia dele abrandaram-se. Vi a ruína de sua certeza, 
vi o escalar de suas emoções. Ao final da noite ele era  René  Lalou, o homem 
com sangue espanhol nas veias.
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Ri bastante, mas senti falta do meu amor, da qualidade mais densa e 
mais sombria de  Henry. O brilho de  Lalou, a paixão que ele sentia pelas abstra-
ções me atraíam, mas eu sentia falta de  Henry – sentia falta dele.

 Lalou falou contra o surrealismo e então implorou que eu mostrasse as 
páginas sobre  June. Ridicularizou o trabalho das minorias e então desejou ver 
meus escritos em uma publicação de mais prestígio que a  Transition.

Esta manhã recebo uma carta encantadora de   Allendy, que termina com 
um “le plus devoué, peut-être”*, e sinto os rumos profundos que essa estranha 
devoção tomou, a sutileza com que ele está me cercando, sem tragédia nem 
sensacionalismo. Me sinto como uma pessoa sedada, insana, que acorda um 
belo dia em uma claridade idílica – renascida.

Que esforço enorme desprender-me da escuridão e do sufocamento, de 
uma dor aguda e paralisante, de uma autolaceração inquisitória!  Allendy me 
olhando com duplo amor – os grandes olhos e as mãos quentes e a boca. Não 
quero mais dar; quero me recostar e receber presentes.  June está com minha 
capa preta, mas junto com a capa dei-lhe meu primeiro fragmento de ódio. Ela 
não tem poder sobre mim.

Todos descobrem em mim uma imagem intacta de si mesmos, seu eu 
em potencial:  Henry enxergou o grande homem que poderia ser;  June, a per-
sonalidade altiva. Todos se apegam a essa imagem de si mesmos contida em 
mim, em nome da vida, em nome da força.

 June, por não ter uma certeza interior, só é capaz de estabelecer sua 
grandeza através do poder destrutivo.  Henry, antes de me conhecer, só era ca-
paz de afirmar sua grandeza ao atacar  June. Eles devoravam um ao outro – ele 
fazia cari caturas dela, ela o enfraquecia protegendo-o. E quando terminaram 
de destruir um ao outro, de matar um ao outro,  Henry chorou porque  June 
morrera, e  June chorou por  Henry não ser mais um deus – e ela precisava de 
um deus a quem dedicar sua vida.

 June quer que  Henry seja um  Dostoiévski, mas impede-o de ser um 
– sem querer, instintivamente. Ela quer receber elogios, não que ele escreva 
um livro excelente. Ela não tem culpa dessa destruição. É a respiração, a asser-
ção da vida, cada movimento de seu ego que confunde, diminui, estilhaça os 
outros. Ela é sincera, pura, inocente.

Eu fiz  Henry crescer. Posso fazer dele um  Dostoiévski. Inspiro-lhe for-
ça. Estou ciente de meu poder, mas meu poder é feminino; ele exige um desafio, 
não uma vitória. Meu poder também é o poder do artista, e assim não preciso 
do trabalho de  Henry para parecer maior. Não preciso dos elogios dele e, como 
acima de tudo sou uma artista, posso manter meu ego, meu ego feminino, em 

* “Talvez o mais devotado”. Em francês no original. (N.T.)
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segundo plano; ele não bloqueia o trabalho de  Henry. Eu sustenho o artista em 
 Henry.  June não deseja apenas um artista, mas um amante e um escravo.

Eu sou capaz de abandonar as exigências de meu ego, capitular em 
nome da arte, da criação – acima de tudo em nome da criação.

É isto o que estou fazendo agora: criando  Henry e  June. Dou-lhes de 
comer, dou-lhes minha fé. Minha fragilidade contém o símbolo da frágil con-
quista que os atormenta.  June vê em mim uma mulher que passou pelo infer-
no mas permanece intacta – que deseja permanecer intacta. Essa mulher não 
pode perder o seu eu, seu eu ideal.

E  Henry busca o ideal dostoievskiano. O artista. Ele vê a imagem desse 
eu artista em mim. Completo, poderoso, livre.

Não preciso que a arte de  Henry me glorifique. Tenho minha própria 
criação.  June deveria ter sido mais artista para ser menos egoísta.

Graças a  Allendy, posso abrir mão de uma vitória banal. Eu amo. Amo 
os dois,  Henry e  June.

E  June, que me ama com um amor cego, também tenta me destruir. 
Minhas páginas a respeito dela são uma obra de arte, mas não a satisfazem. Ela 
não repara na força e na beleza, e então me acusa de ter escrito apenas falsida-
des. Mas em nenhum momento me sinto destruída. Eu conhecia o real valor 
daquelas páginas, a despeito de  June.

Então, primeiro meu trabalho. Meu poder artístico abalado – e então o 
que me resta? Meu estímulo natural, minha vitalidade, meu verdadeiro poder 
de imaginação, minha saúde, meu vigor criativo. E o que  June fará com eles? 
Drogas.  June me oferece morte e destruição.  June me enfeitiça – fala através 
de seu rosto, de suas carícias, me provoca, usa o amor que sinto por ela para 
me destruir. Morte dupla. O frescor de meu corpo será destruído para torná-lo 
igual ao dela. Ela disse: “Seu corpo é tão fresco – o meu foi tão maltratado”. 
E então, cega, pura, inocente, ela vai matar meu frescor, o corpo intocado que 
ama. Ela vai matar tudo o que ama.

E qual a origem deste conhecimento sombrio? Fumaça, loucura, cham-
panhe, um embriagar-se em carícias, beijos, exaltação. Estamos no Poisson 
d’Or, nossos joelhos se tocam por baixo da mesa, embriagamo-nos uma da 
outra; e  June está ébria de si mesma. Ela disse a  Henry que ele não é nada, que 
não foi capaz de ser um deus nem capaz de ser um  Dostoiévski – disse ser ela 
quem é uma deusa, sua própria deusa. Então o milagre acontece. O embuste. 
 Henry morre.  June mais uma vez aniquilou o adversário. “ Henry”, diz ela, “é 
uma criança.” Mas eu protesto e digo que acredito em  Henry como artista, e 
então admito amá-lo como homem.

Foi quando ela me perguntou: “Você ama  Henry, não é mesmo?” que 
eu dei a  Henry meu maior presente. Meu olhar perdeu o brilho com a dor. Eu 
sabia que, graças à minha confissão,  Henry estava salvo.  Henry voltou a ser um 
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deus –  June disse que ninguém além de um deus poderia ser amado por ela 
ou por mim. Portanto,  Henry é um deus. E, com a inocência de sua grandeza 
autoproclamada,  June pergunta: “Você tem ciúmes de  Henry?”.

Deus – ciúmes do amor de  Henry por  June, ou ciúmes do amor de  June 
por  Henry?

Então fico fluida, derretida, fuyante*. Vôo para longe da tortura que me 
espera como se espremessem o sangue para fora de meu corpo, apertando-o 
entre  June e  Henry. Escapo com um esforço sobre-humano – para evitar a 
autodes truição e a loucura. Por um momento fraquejo.  June vê a imensa dor 
em meu olhar. Os dois receberam minha maior oferta – entrego-os um ao ou-
tro ao dar a cada um a mais bela imagem que têm de si mesmos. Apenas revelo, 
harmonizo. E, à medida que os dois se aproximam, dou a  June um  Dostoiévski 
e a  Henry uma  June criativa. Só estou aniquilada no aspecto humano. Ambos 
me amaram.

O amor que sinto por  Henry e  June diminui na proporção de minha re-
volta contra o sofrimento. Sinto amar neles uma experiência incapaz de me des-
truir – da qual já não participo até o fim – porque desejo viver.

Noite.  Henry veio e tivemos dificuldade para conversar, no início. Então 
ele tentou me beijar, mas eu não deixei. Não, não agüentei aquilo. Não, ele não 
podia me tocar; teria me magoado.  Henry ficou pasmo. Resisti. Ele disse que 
me desejava mais do que nunca, que  June se tornara uma estranha para ele, que 
nas duas primeiras noites com ela não sentiu paixão alguma. Que desde então 
era como estar com uma puta. Que ele me amava e só comigo sentia o ideal e o 
desejo se tocarem – que era impossível amar duas mulheres, que eu havia toma-
do o lugar de  June. Antes de ele dizer tudo isso eu me entregara – a intimidade 
pareceu-me perfeitamente natural – nada havia mudado. Fiquei perplexa; tudo 
parecia estar como antes. Eu havia pensado que nossa ligação pareceria irreal e 
que a ligação natural entre  Henry e  June se renovaria. Ele é incapaz até mesmo 
de acostumar-se ao corpo dela; só pode ser porque não há intimidade.

Examinei tudo como a um fenômeno. Após o ocorrido, é possível acre-
ditar na fidelidade amorosa. Olho para as páginas que  Henry escreveu sobre 
o retorno de  June e encontro-as vazias de emoção. Ela exauriu as emoções de 
 Henry, desgastou-as.

Então tudo se tornou irreal para mim, e tenho a impressão de que  Henry 
é o mais sincero de nós, e que eu e  June, ou eu, sozinha, o estou enganando.

A tragédia chegou ao fim. Eu e  Henry rimos juntos das complicações 
múltiplas em nossos relacionamentos!

* “Fugidia”. Em francês no original. (N.T.)
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Estou com medo do que está acontecendo comigo. Com medo da mi-
nha frieza. Será que  Henry também exauriu minhas emoções com sua angús-
tia, causada pela ameaça constante que  June representa à nossa felicidade?

Ou será que muitas vezes uma alegria muito esperada, excessivamente 
dese jada, nos faz sentir perplexos e incapazes quando por fim é alcançada?

 June conta para  Henry que eu disse amá-lo. Ele parece surpreso. Talvez 
pense que eu estivesse bêbada. “O quê? O que você quer dizer com isso,  June?”

“Ora, apenas que ela o ama, não que ela queira ir para a cama com você.”
E então nós rimos. Mas ao mesmo tempo fico chateada ao notar que 

 June acredita tanto no meu amor que, quando me perguntou “Você tem ciú-
mes de  Henry?”, o que ela queria era ver-me eliminar  Henry, odiar  Henry, 
por causa do amor que sinto por ela. Lembro de nossas carícias no táxi noite 
passada, minha cabeça jogada para trás, entregue a seu beijo, e  June tão pálida, 
e minha mão nos seus seios. E ela não imaginou por um segundo sequer a cena 
de hoje. E às vezes ela é a boba, às vezes  Henry, e às vezes eu.

E os únicos homens sinceros no mundo,  Allendy e Hugo, estão conver-
sando nesse momento, com ciúmes de mim. Hugo, triste.

 Henry sente ciúmes de mim, e não de  June – sente ciúmes e teme que 
eu ame  June, ou  Allendy.

Hoje à noite sinto que desejo abraçar toda a experiência – que não há 
nada a temer, que  Allendy me salvou. Que ao lado de  June farei de tudo em 
todos os lugares.

Carta a  Henry: Foi tão bom podermos rir juntos,  Henry. Tudo o 
que existe entre mim e  June serve apenas para realçar o imenso, 
imenso amor que sinto por você. É como se eu estivesse passando 
pela maior provação do meu amor por você – a maior provação 
de toda a minha vida. E vejo que posso estar bêbada, drogada, 
enfeitiçada – tudo o que me faça perder o controle – mas que há 
sempre, sempre  Henry (...). Não vou mais machucá-lo citando 
outros nomes. Você não precisa sentir ciúmes,  Henry; sou sua 
(...).

Mas meu amor por  Henry é um eco vindo de longe, a continuação pro-
funda de um eterno eu de dois rostos que trago dentro de mim. Sou uma 
persona lidade dupla. Meu amor profundo e devotado por  Henry existe, mas já 
pode sem dificuldades transformar-se em outro amor. Pressinto o fim, assim 
como pressinto que o amor de  Henry acabará quando ele for forte o suficiente 
para não precisar de mim.
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Fiz todo o trabalho de um analista – um exemplo vivo de clareza e 
orientação. Então é verdade o que a astrologia disse sobre minha estranha in-
fluência na vida dos outros!

Je prends conscience de mon pouvoir* – da força dos meus sonhos.  June 
não tem mesmo imaginação alguma, ou então ela não precisaria das drogas; 
 June tem fome de imaginação.  Henry também sentiu essa fome. E eles me 
enriqueceram com suas experiências. Os dois me proporcionaram muita coisa. 
Vida. Eles me deram a vida.

 Allendy me despertou com sua inteligência, pois eu me afogava em sen-
timentos, me afogava na vida. Ele me deu a força necessária para viver minhas 
paixões e meus instintos sem jamais morrer, como antes.

Às vezes a existência de tanta inteligência e de tão pouco sentimento me 
machuca. Antes eu parecia mais sincera. Mas se a sinceridade implica atirar-se 
ao mar, foi uma sinceridade da derrota. Cometer suicídio é fácil. Viver sem 
um deus é mais difícil. A embriaguez do triunfo é maior que a do sacrifício.

Não preciso mais fazer tanto para encobrir a ineficácia de minhas trans-
mutações interiores, encontrar substitutos para a compreensão. Preciso fazer 
pouco, mas com muita energia.

Noite.  Allendy espera que eu termine com  Henry. Vejo aonde suas per-
guntas me conduzem. Ele espera, ansioso. E hoje suas carícias me comovem. 
São deliciosas.

Digo a ele tudo o que lhe devo. Ele não acredita em dualidades. Será que 
acreditaria se lesse meus diários? Algumas das frases que escrevo não seriam 
mais frias do que ele me imagina ser?

Desta vez, sinto estar fazendo um jogo com  Allendy. Por quê? Ele parece 
mais sincero do que eu. Isso me comove e me assusta. Será ele o homem que vou 
machucar – o primeiro homem – e por quê? Ou tudo é apenas uma forma de 
escapar ao seu poder? Fico aqui sentada hoje à noite e me lembro de suas mãos. 
São volumosas, mas as pontas dos dedos são ideais. O modo como seguiram 
os contornos do meu corpo, o modo como ele enfiou o rosto nos meus seios 
enquanto cheirava meus cabelos. O modo como ficamos em pé nos beijando 
até eu sentir vertigem.  Henry já teria levantado meu vestido há horas – teria 
perdido a cabeça.

Então volto para casa de bom humor, e  Hugh, morto de ciúmes, me 
joga na cama e me fode de um jeito delicioso, rasga meu vestido e morde meus 
ombros. E eu finjo sentir prazer, perplexa com a tragédia dos estados de espí-
rito antagônicos. A paixão de  Hugh veio tarde demais. Quero estar nos braços 
de  Henry – intimidade – ou nos de  Allendy – o desconhecido. E eu sempre quis 
que rasgassem meu vestido!

* “Tomo consciência do meu poder”. Em francês no original. (N.T.)
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Sinto profundamente as partidas, os encontros, os prolongamentos, as 
novas faíscas. Minha razão tem um núcleo de completude, de controle dia-
mantino – mas eu desprezo minhas emoções e elas fogem uma para cada lado. 
Há uma tensão causada pelo excesso de atividade, um excesso de expansão, 
um desejo de chegar novamente ao cume da felicidade onde estive com  Hen-
ry. Serei capaz de me dissolver em  Allendy? Acho que não, e a maior felicidade 
–  Henry agora sabe disso – é intimidade, completude, absolutismo na paixão.

Quanta intimidade há no mundo para uma mulher como eu? O que 
sou? Uma unidade? Um monstro? Será que sou uma mulher?

E o que sobra para  Allendy? A paixão pelo abstrato, pela sabedoria, pelo 
equilíbrio, pela força.

Para  Henry? Paixão – vida, precipitada e quente, a falta de equilíbrio do 
artista, a dissolução e a fluidez dos criadores.

Sempre dois homens – o tornado e o que se torna, sempre o momento 
atingido e o momento seguinte compreendidos cedo demais. Excesso de lucidez.

O ciúme de  Hugh fica cada vez pior. Ciúme de  Allendy. Amanhã ele 
vai dizer a  Allendy que conquistou sua esposa – que  Allendy foi derrotado, que 
 Allendy me compreendeu bem demais, tão bem quanto um cientista, mas que 
ele,  Hugh, me possui.  Hugh sabe que  Allendy queria ter seu ciúme provocado 
para, de uma vez por todas, mostrar agressividade a um homem, em vez de 
compostura e amor – para salvar-se da passividade homossexual, graças à qual 
ele deixou outros homens amarem sua esposa. Ele sabe que tudo deveria ser 
um jogo psicanalítico com um objetivo claro, mas neste caso não é um jogo, 
porque os sentimentos de  Allendy estão envolvidos. Então as crueldades que 
ele dirá vão machucar  Allendy! E  Hugh vai magoar o homem que mais ama 
para afirmar sua masculinidade e o amor que sente por mim!

E enquanto  Hugh me conta tudo isso, com uma intuição agora clara, eu 
me calo e me angustio por causa de  Allendy. Não quero que o magoem. Pre-
tendo estar lá para atenuar o efeito das palavras de  Hugh – a história do vestido 
ras gado. Mas sei que  Allendy não será ferido, que seu autoconhecimento espan-
toso o protege. Ele tem certeza de que não amo  Hugh e me espera, confiante. E 
como admiro esse profundo domínio de si próprio e da vida e da dor!

Fim da noite. A música da orquestra enche o ar; eu explodo junto com 
a sala. Fico em pé e cubro o rosto com os braços e rio – rio como nunca rira 
antes – e a risada transforma-se em choro convulsivo, um choro alto como 
um uivo. Por um instante enlouqueço – enlouqueço completamente.  Hugh 
se assusta. Ele se aproxima, doce e confuso: “Pobrezinha, está feliz demais. Eu 
fiz você feliz!”
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 June é minha aventura e minha paixão, mas  Henry é meu amor. Ainda 
não tenho coragem de ir a Clichy e me defrontar com os dois juntos lá. Digo 
para  June que é porque tenho medo de não conseguirmos esconder nossos 
sentimentos de  Henry, e digo para  Henry que é porque tenho medo de não 
agir de forma boa o suficiente para  June. A verdade é que olho para  Henry com 
um olhar cheio de brilho e para  June com exaltação. A verdade é que eu sofre-
ria vendo  June ao lado de  Henry – onde eu quero estar – porque a intimidade 
entre mim e  Henry é mais forte que qualquer aventura.

 Allendy é o amor de amanhã. O amanhã pode estar a anos de distân-
cia. Não quero examinar nenhum espaço e nenhuma distância. Apenas vivo a 
vida. Hoje meus nervos estão em frangalhos. Mas sou indomável.

Noite. Indomável. Gardênia branca de  June. “Ambre de Delhi” para 
 June.  June.  June em meus braços no táxi. É o meu braço que se revigora, a 
cabeça dela que se inclina para trás, sou eu quem lhe beija a garganta.  June 
se desmancha como uma pétala pesada. Olha para mim como uma criança: 
“Anaïs, veja como sou desajeitada. Me sinto pequena em seus braços.”

Vejo o rosto dela embaçado através da janela do táxi quando vou embora. 
Uma criança atormentada, faminta, desejada e incerta quanto ao amor, apavo rada, 
lutando desesperadamente pelo poder obtido com o mistério e a mistificação.

 June pensa que  Henry está morto, não pode viver sem ela. Ela vem e 
estraga tudo, cria dificuldades artificiais, joga as pessoas umas contra as outras, 
inferniza  Henry até ele sair fora de órbita, e sente que está viva, fazendo os 
outros viver, que isso é drama, vida. E tudo é tão infantil!

Ela é incapaz de acreditar, exceto em momentos de exaltação. Acredita 
quando a tenho em meus braços. Então me abandona e luta pela objetividade 
total – ela e  Henry conversam exaustos, tentando me ver de forma objetiva, 
fora dos momentos de êxtase e vertigem.

O clamor eterno de  June de que ninguém pode confiar a verdade a  Henry. 
Vejo retratos completamente deformados de um nos olhos do outro. Tenho 
de fazer esforços incríveis para resguardar o meu  Henry e a minha  June. E eles 
querem me envolver em conflitos, jogar-me contra um ou o outro.  June deseja 
assistir a esse espetáculo, pois é mais uma prova da atenção que lhe damos; 
deseja que lutemos por ela, eu e  Henry. Isso lhe proporcionaria o momento 
de ódio, ou paixão, em que apenas ela acredita.  June não acredita em meios-
termos, em sugestões, em verdade.

Deus, será que tenho forças suficientes para ajudá-la?
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 Allendy diz que transmutei minha necessidade de ajudar e de criar os 
outros em uma espécie de psicanálise. Eu tenho de ajudar, ceder, criar, inter-
ferir. Mas não posso ceder-me – preciso aprender a me preservar. E agora me 
dou conta de que só é possível ceder quando preservamos nosso eu, pois su-
primir esse eu é como suprimir o egoísmo e a possessividade de uma vez só. 
Então eu cedo e, como assim derramo menos dos sentimentos que dilaceram 
meu coração, fico mais forte, não me perco, mantenho-me lúcida, verdadeira-
mente cedo.

O que posso dar a  Henry e  June? Posso dá-los um ao outro? Não me 
parece justo.

 June acha que é estimulante para  Henry ficar enraivecido, balbuciante, 
perder a cabeça; acha que  Henry está vivo agora, quando na verdade ele já 
vivia em seu íntimo antes da chegada de  June. Uma nota de ciúmes atravessa 
o amor que ela tem por mim:  June quer impedir a publicação agora certa 
do livro de  Henry porque eu inspirei o livro. Ela agride  Henry porque ele já 
não aceita mais seus conselhos. Por tudo isso eu tenho de me cuidar justo no 
momento de maior exaltação. Quando  June não consegue me cegar ela me 
oferece seu corpo.

Minha única salvação é que eu a desarmo, penetro-a sem dizer quase 
nada, dissolvo seu poder apenas fitando-a.

Não posso deixar de notar que ela sempre põe a si mesma, a seu ego, 
antes do amor por  Henry.

Noite.  Henry esteve aqui. Ele diz que uma coisa está clara: precisamos um 
do outro mais do que nunca e temos de ser bons para as crianças –  June e  Hugh. 

Fiquei surpresa por vê-lo envelhecer, preocupar-se.  June é para ele uma 
criança doente – interessante como tal, mas estúpida e vazia.

De repente surgiu entre nós um sentimento de cumplicidade – um 
 Henry mudado, um  Henry ferido por aqueles que o acusavam de ser capaz de 
escrever apenas “retratos de boceta”. Falei das coisas que devo a ele. Porque 
 Henry me fez feliz como mulher, me salvou de  June e da dissolução – não 
quero morrer. Estou feliz demais.

Que conversa estranha – como ele faz de nosso amor a base de onde 
partimos rumo a outros caminhos sem importância, aventuras superficiais. 
Então eu disse que  June havia falado a verdade, que ele a sacrificou para seu 
trabalho – usou-a como um personagem que ele precisava criar –, mas que eu 
não vou interpretar um papel nem criar mistério algum, pois precisamos ser 
íntimos, e não há intimidade na mentira.

Então voltamos a conversar em grande sintonia – perguntando-nos por 
que éramos incapazes de discordar um do outro. Não. Nós sabemos por quê. 


