






COLIN CLARK

Minha semana com

Marilyn 

Tradução 
Carmen Fischer



Título original: My week with Marilyn

Copyright © 2000 Colin Clark
Copyright da edição brasileira © 2012 Editora Pensamento-Cultrix Ltda.

Texto de acordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa.

1a edição 2012. 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou 
usada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive 
fotocópias, gravações ou sistema de armazenamento em banco de dados, sem 
permissão por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas 
críticas ou artigos de revistas.
A Editora Seoman não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos 
endereços convencionais ou eletrônicos citados neste livro.

Coordenação editorial: Manoel Lauand
Projeto gráfico: Gabriela Guenther
Editoração eletrônica: Estúdio Sambaqui 
Foto da pág.1: © Interfoto/Latinstock

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Clark, Colin
      Minha semana com Marilyn / Colin Clark ; tradução Carmen Fischer. -- São 
Paulo : Seoman, 2012.

      Título original: My week with Marilyn
      ISBN 978-85-98903-36-1

      1. Clark, Colin, 1932 - Diários 2. Estúdios de cinema - Inglaterra - Funcioná-
rios - Diários 3. Monroe, Marilyn, 1926-1962 4. Prince and the showgirl (Filme) 
I. Título.

11-13414                CDD-791.430292

Índices para catálogo sistemático:
1. Funcionários de estúdios de cinema : Diários

791.430292

Seoman é um selo editorial da Pensamento-Cultrix.
Direitos de tradução para o Brasil adquiridos com exclusividade pela

EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA.
R. Dr. Mário Vicente, 368 – 04270-000 – São Paulo, SP

Fone: (11) 2066-9000 – Fax: (11) 2066-9008
E-mail: atendimento@editoraseoman.com.br

http://www.editoraseoman.com.br
que se reserva a propriedade literária desta tradução.

 Foi feito o depósito legal.



Para Christopher





SUMÁRIO

Introdução 9

Minha semana com Marilyn 13

P.S. (pós-escrito) 148

Apêndice: Carta de Colin Clark 
para Peter Pitt-Millward 152



Marilyn Monroe e seu novo marido, o dramaturgo Arthur Miller, indo 
para Londres, em 1956, para as filmagens de O Príncipe Encantado. 
(© Everett Collection/Everett/Latinstock)



INTRODUÇÃO

ApesAr de eu ter pAssAdo toda a minha vida escrevendo diários, 
este livro não é nenhum diário. É um conto de fadas, um in-
terlúdio, um episódio fora do espaço e do tempo que, no en-
tanto, ocorreu na vida real. E por que não? Eu acredito em 
mágica. A minha vida, como a da maioria das pessoas, é feita 
de uma sucessão de pequenos milagres — estranhas coinci-
dências que resultam de impulsos incontroláveis e dão ori-
gem a sonhos incompreensíveis. Passamos grande parte da 
vida fingindo que somos normais, mas por baixo da superfí-
cie todos nós sabemos que somos únicos.

Este livro se propõe a descrever um milagre — alguns dias 
de minha vida em que um sonho se tornou realidade e meu 
único talento foi não fechar os olhos. É claro que naquele mo-
mento eu não sabia bem de que milagre se tratava. Eu havia 
sido criado num mundo de “faz de conta”. A lembrança mais 
antiga que guardo de meus pais é a de seres distantes e ma-
ravilhosos vistos apenas tarde da noite, totalmente vestidos 
com trajes a rigor. Todos os amigos deles também pareciam 
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seres exóticos. Atores, artistas, bailarinas e cantores de ópera 
enchiam a nossa casa com uma sensação maravilhosa de exci-
tamento e irrealidade.

E havia também Alan, o meu irmão mais velho. Alan tinha já 
naquela época uma imaginação sem limites. Minha irmã gêmea 
e eu nos submetíamos inteiramente a seus encantos e ele nos le-
vava a uma sucessão de aventuras e jogos fantásticos. Não foi, 
portanto, nenhuma grande surpresa quando, aos doze anos de 
idade, eu decidi que o “show business” seria um dia o mundo 
em que eu viveria; e é nele que eu tenho vivido desde então.

O primeiro trabalho que eu consegui, aos vinte e três anos, 
foi no verão de 1956 para a filmagem de um filme intitulado 
O Príncipe Encantado, estrelando Laurence Olivier e Marilyn 
Monroe. Eu havia acabado de sair da universidade e não ti-
nha absolutamente nenhuma experiência profissional. Eu só 
obtive o emprego porque meus pais eram amigos de Lauren-
ce Olivier e de sua esposa, Vivien Leigh. O casal Olivier visita-
va com frequência a nossa casa, o Castelo Saltwood, em Kent, 
e faziam parte de minha família ampliada. 

A notícia de que Olivier, o mais famoso ator clássico de 
sua geração, ia fazer um filme com Marilyn Monroe, a famosa 
estrela de cinema de Hollywood, causou uma grande sensa-
ção. Marilyn ia fazer o papel que havia sido representado pela 
própria Vivien na peça de teatro de Terence Rattigan na qual 
o filme era baseado. Até então ela havia representado apenas 
papéis muito pequenos em espetáculos de variedades como 
stripper ou corista. Em 1955, depois de se debater com um 
enorme dilema, ela renegociou seu contrato com a Twentieth 
Century-Fox e anunciou sua intenção de fazer atuações mais 
sérias. Deixar de fazer papéis estereotipados nunca é fácil, es-
pecialmente no cinema. Seu primeiro “novo” papel tinha sido 
o de uma stripper (em Bus Stop/Nunca Fui Santa) e o segundo, 
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escolhido para ela por Milton Greene, seu sócio na recém-
-formada empresa Marilyn Monroe Productions, foi o de uma 
corista. O único elemento “sério” de ambos esses filmes era o 
fato de serem de autores “sérios”. Nunca Fui Santa foi baseado 
numa peça de teatro de William Inge e O Príncipe Encantado 
numa peça de Terence Rattigan [The Sleeping Prince].

A filmagem de The Prince and the Showgirl, como acabou 
sendo intitulado (foi decidido que o título deveria incluir uma 
referência à personagem de Marilyn), andou mal desde o co-
meço. Olivier protegia Monroe e a tratava como uma loira es-
túpida. Como era exatamente disso que estava tentando se 
livrar, ela se ressentia profundamente. Também afetou dras-
ticamente sua autoconfiança e, em consequência disso, ela 
procurava constantemente os conselhos de sua professora de 
artes dramáticas, Paula Strasberg, em quem Olivier não con-
fiava. O marido de Paula, Lee Strasberg, o diretor do Actors 
Studio de Nova York, tentava controlar Monroe através do 
Atlântico. Ao mesmo tempo, ele estava conseguindo um sa-
lário exorbitante para sua esposa, fato pelo qual ele se tornou 
extremamente impopular. O novo marido de Monroe, o dra-
maturgo Arthur Miller, a tratava como uma criança proble-
mática, o que também servia para enfraquecer sua autocon-
fiança. Milton Greene estava desesperado por manter “sua” 
estrela sob controle e a deixava tomar mais medicações ven-
didas sob prescrição médica do que seria sensato. Mas Mon-
roe estava decidida a mostrar que era capaz de atuar, mesmo 
se sentindo inadequada diante de Olivier e da equipe inglesa 
altamente profissional que ele havia formado especialmente 
para trabalhar no filme.

Desde o primeiro dia das filmagens como terceiro assistente 
de direção — o mais baixo de todos — eu escrevia num diário 
tudo que observava. Eu pretendia transcrevê-lo depois que a 
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filmagem tivesse acabado, mas minhas anotações se mostra-
ram confusas e difíceis de ler e eu simplesmente coloquei o ma-
terial de lado e esqueci o assunto. Quarenta anos mais tarde, 
eu desencavei e voltei a ler o material, que foi posteriormente 
publicado sob o título The Prince, the Showgirl and Me.

Um episódio, no entanto, não foi registrado em meu diário.
Por nove dias no meio da filmagem, eu não fiz absoluta-

mente nenhuma anotação. De repente, e de maneira totalmen-
te inesperada, aconteceu algo tão dramático e extraordinário 
que me foi impossível incluir em minhas escrevinhações diá-
rias. Por um breve período, a atenção dos principais partici-
pantes — Olivier, Greene e, acima de tudo, Marilyn — pare-
ceu focada em mim. Foi como se um holofote tivesse girado 
e, sem nenhum motivo particular, me escolhido como o herói 
ou vilão da história.

Quando a vida voltou ao normal, eu retomei a escrita 
de meu diário. Fiz anotações sobre o que achei que fossem 
os eventos decisivos daqueles dias “perdidos”, mas isso foi 
tudo. Foi só quando a filmagem terminou que eu pude voltar 
a escrever sobre o que havia acontecido, na forma de uma car-
ta ao amigo para o qual eu estava escrevendo o diário.

Esta é, portanto, a história daqueles nove dias que não 
constam do diário. É claro que ela vai muito além da carta 
(cujo texto é reproduzido em forma de apêndice, no fim do 
livro), mas eu não apresento nenhuma justificativa para isso. 
O episódio inteiro continua tão vivo em minha memória que 
é como se tivesse ocorrido ontem.

Eu jamais poderia ter escrito este relato enquanto Marilyn 
viveu. Eu o faço agora como um humilde tributo a alguém que 
mudou a minha vida e cuja vida eu gostaria de ter podido salvar.

e e e
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Terça-feira, 11 de Setembro
1956

“Não dá pArA roger tomAr coNtA disso?” Milton Greene per-
guntou.

Milton e eu estávamos andando de um lado para outro do 
pequeno novo gramado do lado de fora do camarim de Mari-
lyn Monroe nos Pinewood Studios. Como de costume, Milton 
não estava conseguindo chegar a uma conclusão.

“Não sei se alguém da equipe de filmagem deveria se 
aproximar de sua casa, Colin. Nem mesmo você.”

“Eu aluguei esta casa para Marilyn, assim como aluguei a 
de vocês”, eu respondi. “Contratei Roger para ser seu guarda-
-costas, como também contratei seu cozinheiro, seu mordomo 
e seu chofer. Eu conheço bem todos eles. Se não formos extre-
mamente cautelosos, eles simplesmente irão embora. Roger é 
um homem muito bom, mas é um policial. Ele está acostuma-
do a lidar apenas com subordinados. Você não pode tratar os 
empregados dessa maneira. Você tem que agir como se eles 
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fizessem parte da família. Acredite em mim, Milton, conhe-
ço bem esse tipo de problemas. Minha mãe se preocupa mais 
com seu cozinheiro do que comigo.”

Milton soltou um suspiro. Ele não havia medido esforços 
— e feito uma quantidade considerável de despesas — para 
assegurar por todos os meios que Marilyn ficasse totalmente 
satisfeita com tudo. Uma suíte suntuosa havia sido construí-
da para ser seu camarim no antigo bloco de maquilagem dos 
estúdios Pinewood, todo bege e branco, e eu havia alugado a 
casa mais linda que consegui encontrar — a Parkside House 
na Englefield Green, a alguns quilômetros dali, que pertencia 
a Garrett e Joan Moore, velhos amigos de meus pais. Ape-
sar de tudo isso, Marilyn não estava nada satisfeita e em seu 
modo de andar, Milton deixava claro seu desconforto.

“Tudo bem, Colin, vá lá se tiver que ir. Não podemos nos 
arriscar a perder os empregados. Marilyn ficaria enfurecida. 
Mas o que quer que você faça, não deixe que ela veja. Você é, 
afinal, o assistente pessoal de Laurence Olivier. E, pelo visto, 
ela não vem demonstrando muita simpatia por ele nesses úl-
timos dias.”

Aquilo era totalmente verdadeiro. Depois de apenas três 
semanas de filmagem, um abismo havia se criado entre as 
duas grandes estrelas e todo mundo tinha começado a tomar 
partido. Toda a equipe britânica havia sido escolhida por Oli-
vier para dar a ele o máximo de apoio. Marilyn havia trazi-
do de Hollywood apenas uma pequena equipe — incluindo 
seu maquilador e seu cabeleireiro — e, àquela altura, todos 
já haviam ido embora. Ela não tinha ninguém para apoiá-la 
no estúdio a não ser Paula Strasberg, sua professora de artes 
dramáticas. É claro que ela também tinha seu novo marido, o 
dramaturgo Arthur Miller (cujo casamento — o terceiro dela e 
o segundo dele — havia ocorrido duas semanas antes de eles 
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virem para a Inglaterra), mas ele havia jurado não interferir 
de maneira alguma nas filmagens.

Milton era sócio e coprodutor de Marilyn, mas ela parecia 
não dar mais a ele a mesma importância que dera no passado 
— provavelmente porque Miller se ressentia do fato de Mil-
ton ter sido seu amante — e, por isso, ele precisava de todos 
os aliados que conseguisse arrebanhar para o seu lado. Eu era 
apenas o terceiro assistente de direção do filme — a pessoa em 
quem todo mundo mandava — e, como tal, eu não chegava 
a ser uma ameaça para ninguém, mas Marilyn havia sempre 
demonstrado simpatia por mim quando alguém gritava co-
migo, isso se e quando ela chegava a me notar. Ao mesmo 
tempo, eu era o assistente pessoal de Olivier e, como tal, eu 
tinha, às vezes, o acesso a ele que Milton não tinha. Milton ha-
via, portanto, decidido que ele e eu seríamos amigos. Naquela 
ocasião, ele havia provavelmente concluído que o que eu re-
almente queria era uma desculpa para ir à casa de Marilyn; e 
provavelmente ele estava certo. Afinal, ele passava a metade 
do tempo tentando impedir que alguém se aproximasse de 
Marilyn, porque sabia que ela era como um magneto irresis-
tível a todos — até mesmo a um reles terceiro assistente de 
direção, sete anos mais jovem do que ela. Àquela altura, eu 
já devia estar familiarizado com “estrelas”. Afinal, Vivien Leigh 
e Margot Fonteyn eram ambas amigas de minha família. Mas 
aquelas duas damas, por mais maravilhosas que fossem, eram 
seres humanos. Marilyn era uma verdadeira deusa e deveria 
se tratada como tal.

“Eu estou numa situação extremamente difícil, Colin” Mil-
ton disse.

Era uma magnífica manhã de verão, mas como estávamos 
por mais de uma hora esperando pela chegada de Marilyn, 
ele estava começando a perder a paciência. “Por que Olivier 
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não pode aceitar Marilyn como ela é? Vocês britânicos acham 
que todo mundo deveria bater ponto, até mesmo as estre-
las. Olivier está decepcionado porque Marilyn não funciona 
como uma peça perfeita. Por que ele não pode se adaptar? Oh, 
ele é superficialmente muito educado, mas Marilyn consegue 
perceber. Ela consegue perceber que por trás das aparências, 
ele está prestes a explodir. Josh Logan [o diretor de Nunca Fui 
Santa] gritava com ela ocasionalmente, mas a aceitava como 
ela era, não como queria que fosse. Ela tem medo de Olivier, 
porque tem a impressão de que nunca corresponderá às ex-
pectativas dele.”

“Vivien diz que Olivier, exatamente como acontece com 
todo mundo, caiu no fascínio de Marilyn quando a viu pela pri-
meira vez”, eu disse. “Ela diz que ele chegou mesmo a pensar 
que poderia ter um romance com ela. E Vivien sempre acerta.”

“Oh, Marilyn consegue fascinar qualquer homem que qui-
ser, mas quando enfurecida, a coisa muda totalmente de fi-
gura. Fique atento. A propósito, que diabos está acontecendo 
com ela nesta manhã?”

“Achei que você disse que ela não devia ter que bater ponto.”
“Sim, mas quando é o dinheiro dela que está indo pelo ralo 

— e o meu também...”
“Eu não me importaria se ela nos deixasse esperando o dia 

todo. Trabalhar num estúdio de filmagem faz a gente transpi-
rar de calor, é aborrecido, cansativo e causa claustrofobia. Eu 
entendo perfeitamente o que Marilyn sente.”

“Sim, mas é o trabalho dela.”
Naquele momento, o grande carro preto de Marilyn des-

pontou no quarteirão do estúdio. Ele foi instantaneamente 
cercado por um grupo de pessoas que pareceu surgir do nada. 
O novo maquilador, a responsável pelo guarda-roupa, o ca-
beleireiro, o assistente de produção Tony Bushell, o diretor 
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de produção, todos clamando por atenção antes mesmo de a 
pobre mulher ter tido a chance de conseguir entrar no prédio. 
Ela estava com Paula Strasberg, que segurava o roteiro do fil-
me, e também com o ex-chefe de polícia da Scotland Yard, Ro-
ger Smith, que protetor como sempre, carregava suas bolsas. 
Não é de admirar que ela tenha escapulido para dentro do 
prédio, arredia como um animal perseguido, sem nem notar 
a presença de Milton, e muito menos a minha, é claro.

Assim que Marilyn desapareceu, com Milton em seus cal-
canhares, eu agarrei Roger. Eu sabia que tinha apenas alguns 
segundos para me explicar. Roger voltava para a Parkside 
House o mais rapidamente possível depois de deixar Mari-
lyn, e David Orton, meu chefe no estúdio, logo estaria se per-
guntando pelo meu paradeiro.

“Irei até a casa hoje à noite para falar com Maria e José”, 
eu disse de forma resoluta. Maria e José eram a cozinheira e o 
mordomo que eu havia contratado para cuidar de Marilyn na 
Parkside House. “Milton disse que tudo bem.”

“É mesmo? Algum problema?” Roger se mostrou cético. 
“Não vai tomar muito tempo, mas não podemos permitir 

que eles fiquem irritados. Seria extremamente difícil substi-
tuí-los. Depois, podemos tomar alguma coisa e, quem sabe, 
comer algo. Peça a Maria para fazer alguns sanduíches.”

Roger é totalmente dedicado a Marilyn. Depois de trinta 
anos na polícia, esta é a sua melhor oportunidade. Para onde 
quer que ela vá, ele segue atrás, como um fiel Labrador. Não 
tenho certeza de sua utilidade numa situação crítica, mas 
como ele é evidentemente muito astuto, com um pouco de 
sorte, ele conseguiria evitar a ocorrência de qualquer encren-
ca. Eu gostaria que ele entendesse meu plano, exatamente 
como Milton entendeu; mas Roger não tem ninguém com 
quem conversar à noite e costuma ficar sozinho. Ele me faz 
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lembrar os sargentos instrutores que eu conheci quando era 
piloto oficial da RAF [Royal Air Force] e, portanto, nos da-
mos muito bem. Todas as outras pessoas que vivem ao redor 
de Marilyn falam em linguagem de cinema, coisa que Roger 
detesta. Ele e eu podemos travar uma boa conversa fiada em 
bom e claro inglês.

“Você não precisa, portanto, vir buscar Marilyn hoje à noi-
te”, eu prossegui. (Se ele o fizesse, não haveria espaço sufi-
ciente no carro.) “Eu vou seguir na frente com Evans e depois 
ele pode trazer-me de volta.”

Evans é o chofer de Marilyn. Como Roger, ele foi contra-
tado por mim e é um dos homens mais tolos que já conheci. 
Acho que ele nem sabe quem é Marilyn Monroe; mas ele faz o 
que mandam e é isso que importa.

“Não sei”, Roger começou a expressar sua dúvida, mas na-
quele exato instante ouvi o chamado “Colin!” vindo de den-
tro do prédio e bati em retirada antes de ele prosseguir.

Eu conheço o casal Olivier desde que era pequeno e conhe-
ci através de meus pais todo tipo de pessoas. Mas Marilyn é 
diferente. Ela está envolta numa espécie de manto de glória 
que tanto protege como atrai. Sua aura é incrivelmente forte 
— forte o suficiente para ser diluída em milhares de telas de 
cinema de todo o mundo e ainda assim sobreviver. Em carne 
e osso, sua qualidade estelar vai quase além do que se conse-
gue suportar. Quando estou com ela, meus olhos não querem 
deixá-la. Por mais que eu olhe para ela, eles simplesmente 
nunca se cansam e talvez isso ocorra porque eu não consiga 
realmente vê-la. É um sentimento que poderia facilmente ser 
confundido com amor. Não é de admirar que ela tenha tantos 
fãs e tenha que tomar tanto cuidado com quem encontra. Ima-
gino que seja por isso que ela passa a maior parte do tempo 
encarcerada dentro de sua casa e que tenha tanta dificulda-
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de para ir ao estúdio e conseguir chegar na hora marcada. 
Quando ela vai, passa em disparada como um foguete do car-
ro para o seu camarim. Ela parece assustada e, talvez, tenha 
motivo para isso. Sei que não devo ser mais um a persegui-la, 
mas não consigo resistir a estar em sua órbita. E como sou 
pago por Olivier para tornar sua vida mais fácil e agradável, 
minha função é, no mínimo, me manter nos bastidores de sua 
vida, eu digo para mim mesmo.

Assim que entrei no prédio do estúdio, começaram os pro-
blemas habituais.

“Colin! Onde você andou metido?” David faz essa pergun-
ta toda vez que me vê, mesmo que eu tenha me ausentado por 
apenas dez segundos. “Olivier quer falar com você imediata-
mente. São dez horas. Marilyn acabou de chegar. Teremos sor-
te se conseguirmos filmar uma cena antes do almoço”, etc., etc.

Por que as pessoas não podem entender que, quer elas 
gostem ou não, essa é a maneira de Marilyn funcionar e que 
elas já deveriam estar acostumadas a isso? Olivier argumen-
ta que se não reclamarmos, ela jamais dará as caras, mas eu 
não estou tão certo disso. Marilyn quer atuar. E também quer 
atuar com Olivier. Ela precisa fazer com que esse filme seja 
um sucesso para provar ao mundo que é uma atriz séria. 
Eu acho que ela conseguiria se não houvesse tanta pressão. 
Ela poderia até ser pontual, mas suponho que essa seja uma 
aposta que nenhuma companhia cinematográfica ousaria 
fazer. Olivier fala dela como se não passasse de uma figura 
atraente, mas completamente desmiolada. Parece que ele não 
sente nada mais que desprezo por ela. Ele está convencido 
de que ela não é capaz de atuar — simplesmente porque ela 
não consegue entrar e sair de uma personagem como se fosse 
uma vestimenta, da maneira que ele faz — e ele a despreza 
por usar Paula como sua mentora de artes dramáticas. Ele 
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não consegue ver que a função de Paula é apenas insuflar-lhe 
confiança, não para dizer como Marilyn deve representar seu 
papel. É só olhar para o que já filmamos para ver que Marilyn 
está fazendo por si mesma um trabalho muito perspicaz. O 
problema é que ele fica tão frustrado com todas as hesitações 
e surpresas, as deixas não entendidas e as falas incorretas, que 
não consegue reconhecer os lampejos de inteligência quando 
eles surgem. Todas as noites, as projeções da filmagem do dia 
anterior o fazem lembrar o sofrimento que tivera de suportar 
em frente ou atrás da câmera, e ele parece sentir um prazer 
perverso nisso. Por que ele não pede ao editor para cortar to-
dos os desastres e mostrar apenas as partes boas, por menores 
que sejam? Imagine o quanto isso seria empolgante. Todos 
nós entramos em fila na sala de projeções; as luzes são apa-
gadas; há um clipe de trinta segundos de Marilyn com uma 
aparência deslumbrante e acertando todas as falas; as luzes 
voltam a se acender ante uma sucessão de aplausos; Marilyn 
vai para casa encorajada em vez de deprimida; o editor fica 
satisfeito; Olivier fica satisfeito.

Em seus sonhos, Colin! Por alguma razão psicológica des-
conhecida, justificada obviamente por alguma necessidade 
técnica, nós temos que ver cada tropeço e hesitação em ima-
gens ampliadas ao máximo, repetidas muitas e muitas vezes, 
fracasso após fracasso, até começarmos todos a rosnar e recla-
mar e Marilyn, se chegou a aparecer, foge de volta para sua 
casa envergonhada. Eu gostaria apenas de ter uma conversa 
calma com ela para tranquilizá-la. Mas muitas pessoas já es-
tão fazendo isso — e, evidentemente, sem sucesso.

Eu havia estado na casa de Marilyn apenas uma vez de-
pois que ela se mudara para ali cinco semanas antes e não 
havia nenhum sentido achar que eu pudesse ter alguma pos-
sibilidade de falar com ela, ou mesmo de vê-la, se eu voltasse 
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lá. Tudo que eu queria naquele momento era ter o prazer de 
viajar no banco da frente do carro com aquela criatura divina 
no banco de trás. Eu queria me sentir como se eu fosse seu 
guarda-costas no lugar de Roger. Eu queria sentir como se a 
segurança dela dependesse de mim. Felizmente, Evans não 
me nota de maneira alguma e tampouco Paula Strasberg. Ela 
passou o dia inteiro no estúdio “preparando” Marilyn, mas 
têm também uns sessenta técnicos lá com ela, sem mencionar 
vinte outros atores, além do próprio Olivier. No carro, Paula 
está totalmente concentrada em ter Marilyn só para si por al-
guns últimos minutos. Ela aperta seu braço com força e não 
para nunca de falar, chegando mesmo a deixar de respirar por 
todo o percurso. Ela fica repetindo muitas vezes, falando no 
ouvido de Marilyn para incutir-lhe segurança: “Marilyn, você 
foi maravilhosa. Você é uma grande atriz. Você é suprema, 
divina...” e assim por diante.

No final, seus elogios ao desempenho e talento de atriz de 
Marilyn são tão exagerados que até mesmo a própria Marilyn 
começa a ficar constrangida. É como se Paula soubesse que 
tem apenas esse breve momento para se implantar na mente 
de Marilyn pela próxima noite e com isso tornar-se indispen-
sável no dia seguinte.

Olivier, sendo o diretor do filme, naturalmente se ressente 
muito com a presença de Paula. Paula não sabe nada das dificul-
dades técnicas envolvidas na produção de um filme e, muitas ve-
zes, recorre à Marilyn para dar-lhe instruções enquanto Olivier, 
como diretor, está tentando explicar a ela o que ela precisa fazer. 
Nessas ocasiões, a paciência de Olivier é realmente incrível. Eu, 
no entanto, gosto de Paula e sinto pena dela. Essa mulher bai-
xinha, envolta em diferentes tonalidades de marrom, com seus 
óculos escuros na cabeça e seu script nas mãos, está tentando se 
agarrar a um tornado humano como bote salva-vidas. 
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A única pessoa que parece completamente alheia a toda 
essa agitação é Arthur Miller e talvez seja por isso que eu 
tenha tanta antipatia por ele. Devo admitir que ele, na rea-
lidade, nunca foi rude comigo. Nas quatro ocasiões em que 
nossos caminhos se cruzaram — no aeroporto, quando ele e 
Marilyn aportaram pela primeira vez na Inglaterra, na chega-
da deles à casa que eu havia alugado para os dois, uma vez no 
estúdio e outra numa saída com o casal Olivier — ele me ig-
norou completamente.  Como, aliás, era de se esperar. Não há 
ninguém em toda a equipe de filmagem em posição inferior a 
minha. A única função que tenho é facilitar a vida de Marilyn 
e, consequentemente, a dele. 

Eu, no entanto, não me vejo propriamente como um cria-
do. Minha tarefa é organizar, resolver problemas. Laurence 
Olivier tem confiança em mim. Milton Greene também. Mas 
Arthur Miller toma tudo como corriqueiro — sua casa, seus 
empregados, seu chofer, o guarda-costas de sua esposa e, pelo 
que me parece, até mesmo sua mulher. É isso que me dá tanta 
raiva. Como ele pode considerar Marilyn Monroe trivial? Ela 
olha para ele como se o idolatrasse; mas ela é também uma 
atriz famosa. Vivien Leigh olha muitas vezes para Olivier des-
sa maneira, mas parece que isso não lhe agrada muito. Miller 
simplesmente parece se achar tão importante. Eu estou certo 
de que ele é um grande escritor, mas nem por isso deveria se 
achar superior. Talvez seja pela combinação de seus óculos 
de aros de tartaruga, sua pinta de intelectual e seu cachimbo. 
Somado a tudo isso, há um brilho em seu olhar que parece 
dizer: “Eu estou dormindo com Marilyn Monroe e você não. 
Seu paspalho.”

Tudo isso estava dando voltas em minha cabeça quando 
saltei para o banco da frente do carro naquela noite. Eu havia 
abastecido o camarim de Olivier com uísque e cigarros e dito 
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a David que teria que ir à casa de Marilyn numa missão ur-
gente, que implicava espiá-la para Olivier. Como David está 
sempre tentando descobrir os movimentos de Marilyn para 
poder planejar um pouco melhor o esquema de filmagem, 
essa lhe pareceu uma excelente ideia.

Percorrendo velozmente a paisagem rural inglesa no ban-
co da frente do carro de Marilyn Monroe, eu me sentia espan-
tosamente importante; mas assim que chegamos a Parkside 
House, Marilyn simplesmente desapareceu em seu interior 
e ponto final. Nem mesmo Paula conseguiu acompanhá-la. 
Ela devia saber que, a partir dali, Arthur tomaria conta dela e 
seguiu-a lentamente, parecendo extremamente desanimada, 
como se tivesse perdido sua filha.

Roger saiu de dentro da casa para vir ao meu encontro, 
grunhindo, dando risada e com as faces infladas como as de 
um Papai Noel sem barba, e juntos nos dirigimos para a entra-
da dos fundos. Então, exatamente como eu esperava, Evans 
foi embora de carro. Ele estava sentado ao volante desde às 
seis e meia da manhã e tenho certeza de que a última coisa 
que queria era ser mandado fazer outro serviço ou cumprir 
outra tarefa.

“Ele devia ter me esperado para levar-me de volta para o 
estúdio”, eu rosnei. “Agora, estou preso aqui sem meio de loco-
moção. Terei que ir a pé até o povoado e lá tomar um ônibus!”

“Não se preocupe”, Roger disse pacientemente. “Assim 
que eles tiverem se acomodado para passar a noite” — giran-
do a cabeça para as janelas do quarto no andar de cima — “eu 
levo você de carona. Entre e tenha a sua conversa com José 
e Maria, depois podemos tomar um trago e fumar no meu 
quarto até a poeira baixar.” Aquela era uma charada que am-
bos entendíamos. Teríamos a chance de fofocar e dar risada 
do comportamento maluco de todos do mundo do cinema. 
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Às vezes, é possível fazer isso com Laurence Olivier, mas te-
nho que tomar cuidado com até onde posso ir. Com Roger, eu 
posso dizer absolutamente qualquer coisa e ele apenas sorri 
e dá uma tragada em seu cachimbo — apesar de jamais dizer 
qualquer coisa contra a própria Marilyn e diante de qualquer 
menção a Arthur, ele simplesmente gira as órbitas dos olhos.

Falar com José e Maria era simplesmente ouvir seus proble-
mas durante meia hora. Ambos falavam muito pouco inglês 
e naturalmente ninguém fala português, apesar de eu lem-
brar um pouco do que aprendi quando estivera em Portugal 
no ano anterior. Eu simplesmente digo “Pois sim” (“Sim, com 
certeza...”) sempre que fazem uma pausa, o que costuma fun-
cionar. Naquela ocasião, no entanto, os problemas pareciam 
mais graves do que de costume e eu fui obrigado a recorrer 
ao meu latim dos tempos de escola para tentar adivinhar que 
cargas d’água estava acontecendo.

“Miz [Miss] Miller”, eles disseram — eles haviam sido 
apresentados ao Sr. e Sra. Miller quando Arthur e Marilyn 
haviam chegado e, como jamais haviam estado num cine-
ma, demonstraram não fazer a mínima ideia de quem eles 
eram — “Miz Miller está dormindo no chão.” Pareceu que 
eles estavam dizendo “Será por que erramos na arrumação 
da cama? Achamos que a culpa é nossa. Se é verdade, deve-
mos ir embora.”

Aquele me pareceu ser um raciocínio totalmente egoísta, 
mesmo para os critérios de empregados domésticos. Eu pro-
meti a eles que investigaria o caso, mas que estava quase certo 
de que a culpa não era deles.

“Esta casa é muito ‘louca’”, eles disseram. “Maluca.” Ha-
via gritaria no meio da noite e silêncio no meio do dia. O Sr. e 
a Sra. Miller não falavam com eles. A Sra. Miller agia como se 
estivesse em sonhos.
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Percebi que a situação exigia firmeza de minha parte. “Isso 
não é problema de vocês”, eu disse de maneira ríspida. “A 
Sra. Miller tem um trabalho difícil. Ela precisa conservar sua 
energia com muito cuidado. E como não fala português, ela 
não poderia falar com vocês mesmo que quisesse. Vocês não 
devem tomar conhecimento do que ela e o Sr. Miller fazem. A 
empresa paga a vocês bons salários para servir ao Sr. e a Sra. 
Miller. Nós achamos que vocês são os melhores — do contrá-
rio, não íamos querer que ficassem.”

Essa tática funcionou. Ambos assentiram nervosamente 
e deixaram a sala o mais rápido possível. Eu saí à procura 
de Roger.

“O que é isto, meu camarada Roger?” eu perguntei quan-
do o encontrei. “Maria me disse que Marilyn tem dormido no 
chão nesses últimos dias.”

Roger colocou seu caloso dedo indicador ao lado do nariz 
e deu sua risada habitual. Eu nunca sei o que ele quer dizer 
com isso. Às vezes, ele diz na sequência: “Um sinal de aquies-
cência vale tanto quanto uma piscadela para um cego”, que 
me deixa igualmente confuso, se não mais.

“Há algum problema entre o Sr. e a Sra. Miller?” eu per-
guntei. “Eles estão casados há apenas algumas semanas.”

“Não ouvi nenhum deles reclamar”, Roger disse olhando de 
soslaio. “Mas eu tenho ouvido suas brincadeiras de trenzinho 
a qualquer hora da noite. Não tenho nenhuma dúvida disso.”

“Brincadeiras de trenzinho” seria um eufemismo de Roger 
para se referir a fazer amor de todas as diferentes maneiras.

“Não me parece uma maneira muito divertida de brincar 
de trenzinho — dormir no chão.”

“Quem mencionou qualquer coisa com respeito a dor-
mir?” Roger perguntou.

“Bem, Maria...” eu disse.
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“Maria deve ter entendido errado. Simplesmente por que 
há roupas de cama espalhadas pelo chão... O que Maria sabe? 
Marilyn está em sua lua de mel. Ela pode fazer o que quiser. 
Não é da nossa conta. E agora eu vou ver se não há nenhum 
repórter escondido entre as moitas do jardim. Você fica aqui 
esperando até eu voltar, depois subimos para tomar um trago. 
Mas não se meta a dar uma de investigador.” Ele havia per-
cebido corretamente as minhas intenções. “Arthur e Marilyn 
ainda podem estar aqui, no andar de baixo, e Paula e Hedda” 
— Hedda Hosten, ex-secretária de Nova York de Arthur Miller, 
que estava desempenhando a função de “dama de companhia” 
de Marilyn — “estão por aí em busca de novidades picantes. 
Quem ia querer tê-las consigo em sua lua de mel, eu não sei. 
Pobre Marilyn. Ela não tem nenhum instante de paz. Não é de 
admirar que ela fique tanto tempo no quarto.”

Com outro sorriso malicioso, ele saiu.
“Sim, mas é a terceira lua de mel dela”, eu disse para a fi-

gura de costas se retirando. “A essa altura, ela já deveria saber 
o que esperar.”

Quando voltou de sua ronda, Roger demonstrou clara-
mente que não estava a fim de continuar falando sobre o casal 
Miller. Ele acha que isso é desrespeito, até mesmo deslealda-
de. Tenho certeza de que quando fez parte da polícia, a leal-
dade para com seus colegas era a coisa mais importante de 
sua vida. Agora, toda essa lealdade é dirigida para Marilyn. 
Ele caiu em seu fascínio, exatamente como todo mundo; mas 
como pai, não amante. Não se deve esquecer que em algum 
lugar há uma Sra. Roger, ocupada com seu tricô. Eu espero 
que ela seja tão discreta quanto Roger. Quando eu o contratei, 
ele me disse que era casado há mais de trinta anos e que tinha 
um filho da minha idade. “Ele está prestando serviço militar”, 
ele acrescentou com orgulho.
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Subimos para o quarto de Roger, onde ele pegou uma gar-
rafa de uísque e dois copos. “À saúde da [empresa] Marilyn 
Monroe Productions” ele disse. A Marilyn Monroe Produc-
tions pagava o salário dele, não o meu.

“No meu caso, à Laurence Olivier Productions” eu respon-
di, sentando e acendendo um cigarro.

“Roger” eu disse, “você sabe que minha função é des-
cobrir qualquer coisa que possa influenciar o progresso do 
filme e passá-la para Olivier. Diga-me, portanto, o que está 
acontecendo?”

“Vai tomar naquele lugar, Colin!”, Roger disse de forma 
amistosa. “Minha única função é proteger Marilyn, como 
você mesmo disse quando me contratou, e é o que eu estou fa-
zendo. Porque ontem mesmo, eu peguei um daqueles maldi-
tos repórteres subindo por um cano de esgoto do lado de fora 
do banheiro de Marilyn. Ele havia conseguido pular a cerca, 
atravessar o gramado e subir pelo primeiro encanamento que 
encontrou. Mais alguns minutos, ele teria entrado no banhei-
ro de Marilyn e teria tido uma surpresa!” Ele deu outra risada 
e, em seguida, entrou em seu assunto preferido: a imprensa. 
O que ele não podia suportar era o fato de serem tão insolen-
tes. Ele havia passado a vida caçando criminosos — pessoas 
que transgrediam a lei. Agora é desafiado por um bando de 
homens que não tem nenhum respeito pela decência e estão 
preparados para não medir esforços para conseguir o que 
querem, mas que se comportam mais como colegiais traves-
sos do que como membros de uma espécie criminosa.

“O que posso fazer, Colin? Não posso prendê-los. Não te-
nho permissão para bater neles. Tudo que posso fazer é colo-
cá-los para correr e esperar que não voltem a tentar.” O que 
Roger realmente quer é que alguém faça uma tentativa de as-
sassinar sua adorada Marilyn para então poder salvá-la com 
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um gesto heroico. Enquanto isso, o fotógrafo do News of the 
World é o inimigo com o qual Roger tem de lidar.

Quando terminamos de tomar nossos uísques, Roger des-
ceu as escadas e voltou com um prato de sanduíches feitos 
por Maria e algumas garrafas de cerveja. Por volta das 22h30, 
estávamos completamente relaxados, mas lá fora estava escu-
recendo e eu teria ainda que resolver o problema com respeito 
a onde eu passaria a noite. Roger estava disposto a me levar 
para casa, mas eu não estava muito certo de que ele estava em 
condições de dirigir. Seus olhos estavam de fato lacrimejando 
e seu nariz estava alarmantemente vermelho.

“Tem um quarto de hóspedes no final do corredor”, eu dis-
se com esperança.

“Não acho que a cama esteja feita” Roger disse. “Maria te-
ria um chilique se descobrisse que você dormiu ali. E o que 
Marilyn pensaria quando você entrasse no carro comigo ama-
nhã de manhã?”

“Acho que ela nem notaria. Mas você tem razão, é melhor eu 
chamar um táxi.” Abri a porta do quarto de Roger e dei uma es-
piada pelos arredores. A casa toda estava num silêncio sepulcral.

“Paula e Hedda vão para a cama às 22h” Roger disse, “e 
José e Maria já devem a essa altura estar nas dependências 
dos empregados. Portanto, você está em perfeita segurança. 
Você sabe como encontrar a saída?”

“É claro que sei”, respondi todo jactancioso. “Já estive 
muitas vezes nesta casa. Não esqueça que seus donos são 
grandes amigos de meus pais.” (Na verdade, eu havia esta-
do ali apenas duas vezes e apenas uma no andar de cima.) 
“Posso usar o telefone da cozinha. Vi o número do telefone 
da empresa de táxi na parede. Você pode ir para a cama que 
dou conta do recado.” Eu deslizei porta afora e fechei-a com 
firmeza atrás de mim.
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É nesses momentos um tanto quanto tensos que muitas 
vezes a Mãe Natureza resolve se impor. À pergunta se devia 
virar para a esquerda ou para a direita logo foi suplanta-
da pela premência absoluta de que eu tinha mais ou menos 
trinta segundos para encontrar um banheiro. Na realidade, 
não é muito difícil encontrar um toalete em casas estranhas. 
No alto das escadas, em pequenos becos sem saída, eles 
revelam sua presença com seus ruídos suaves, porém per-
sistentes. Não demorei muito, em minha situação desespe-
rada, a encontrar uma porta aberta com um interruptor de 
luz convenientemente disposto na parede logo na entrada. 
Mas quando eu saí, alguns instantes depois, grandemente 
aliviado, surgiu um novo problema. A luz do toalete era ex-
tremamente — absurdamente, eu pensei — forte. O resto da 
casa estava totalmente às escuras e eu estava perdido. Eu só 
podia ver uma pequena faixa de claridade por baixo de uma 
das portas. Podia ser o quarto de Roger, mas também po-
dia não ser. Se eu entrasse no quarto de Paula ou de Hedda, 
elas poderiam pensar o pior. Elas podiam até me acolher e, 
nesse caso, eu estaria realmente em apuros. Com o coração 
batendo violentamente, fui andando lentamente pelo corre-
dor, arrastando com cuidado os pés pelo carpete para o caso 
de encontrar um degrau. Finalmente me deparei com um 
canto e parei para espiar em volta. Mas continuei sem enxer-
gar nada. “Preciso esperar até que meus olhos se acostumem 
com a escuridão”, eu decidi. “Vou ficar aqui parado por um 
minuto completo com os olhos bem fechados.”

Deveria haver uma saída tranquila, mas passados alguns 
segundos, eu tomei consciência de uma coisa muito estranha. 
Eu não estava sozinho. Eu estava ouvindo alguém respirar e 
os ruídos não pareciam vir de mim. Soavam mais como uma 
sucessão de breves suspiros. O que estava acontecendo? Teria 
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eu entrado no quarto de alguém? Prendi a respiração, mas os 
suspiros continuaram.

De repente, uma porta na extremidade do corredor foi 
aberta abruptamente e um raio de luz intensa inundou o ce-
nário. Ali, apenas alguns passos a minha frente, estava Ma-
rilyn, sentada no tapete com as costas contra a parede. Se eu 
tivesse avançado mais alguns passos, teria caído diretamente 
por cima dela. Ela estava simplesmente ali sentada, envolta 
numa colcha cor-de-rosa, com a cabeça voltada para mim, 
olhando diretamente nos meus olhos. Ela não deu o menor 
sinal de que estava me vendo. Seria por que a sombra a meu 
redor era muito profunda? Estaria ela em estado de sonambu-
lismo? Ou estaria drogada? Havia muitos boatos circulando 
pelo estúdio sobre a quantidade de pílulas para dormir que 
ela tomava.

Ela pareceu estranhamente frágil pela primeira vez e meu 
coração se precipitou para ela. Aquela mulher estonteante-
mente bela e vulnerável estava literalmente aos meus pés. O 
que eu poderia fazer? Não movi nenhum músculo.

“Marilyn.” A voz de Arthur Miller pareceu vir de outro mun-
do e me fez dar um salto para trás como se tivesse levado um 
tiro. Devo ter provocado algum barulho, mas ao menos eu es-
tava agora num canto em segurança e fora do campo de visão.

“Marilyn. Venha para a cama.” O tom dele era insistente, 
mas estranhamente trivial como se aquilo estivesse aconte-
cendo no meio do dia.

Houve uma pausa. Marilyn não respondeu. A respiração 
dela era uniforme, sem qualquer variação. Inspirações lentas 
e prolongadas e, em seguida, breves suspiros.

A voz de Arthur veio de mais perto. “Vamos, levante-se. 
Hora de ir para a cama.” Ao cair no chão, a colcha que en-
volvia Marilyn fez um som de leve farfalhar. Não dava para 


