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PRÓLOGO

Estava no palco do clube noturno Latino, em South Shields, quando
percebi que não dava mais para aguentar. Era um daqueles estabelecimentos com jantar e música ao vivo tão comuns na Inglaterra das
décadas de 1960 e 1970, todos praticamente iguais: gente de terno
sentada ao redor de mesas servindo-se de cestas com frango e bebendo vinho de garrafas recobertas com vime; abajures de franjas e papel
de parede flocado; cabaré e um mestre de cerimônias de gravata-borboleta. Parecia algo saído de outra época. Do lado de fora, era inverno
em 1967 e o rock mudava e se transformava tão rápido que minha
cabeça dava voltas só de pensar: Magical Mystery Tour, dos Beatles, e
os Mothers of Invention, The Who Sell Out e Axis: Bold As Love, Dr.
John e John Wesley Harding. Lá dentro, os únicos sinais de existência
dos Swinging Sixties eram o caftã que eu vestia e alguns sinos numa
corrente ao redor do meu pescoço. Não combinavam muito comigo.
Eu parecia um finalista do concurso para descobrir o hippie menos
convincente do país.
O caftã e os sinos haviam sido ideia de Long John Baldry. Eu tocava órgão em sua banda de apoio, a Bluesology. John notara todas
as outras bandas de rhythm ’n’ blues tornando-se psicodélicas: numa
semana você ia ver a Zoot Money’s Big Roll Band tocar canções de
James Brown, na seguinte descobria que agora o nome deles era
Dantalian’s Chariot, subiam ao palco trajando robes brancos e cantavam sobre o risco de a Terceira Guerra Mundial matar todas as flores. Ele decidiu que deveríamos ir na onda, ao menos em termos de
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figurino, e assim todos arranjamos caftãs. Os dos músicos de apoio
eram mais baratos, enquanto o de John fora feito com exclusividade
na Take Six, em Carnaby Street. Ou assim lhe parecia até fazermos
um show e ele avistar alguém na plateia com um caftã exatamente
igual. Parou no meio de uma música e, furioso, começou a gritar com
o sujeito: “Onde você arrumou essa blusa? É minha!”. A mim aquilo
pareceu bem contrário às ideias de paz, amor e irmandade universal
associadas ao caftã.
Amava Long John Baldry. Era absolutamente hilário, profundamente excêntrico, escandalosamente gay e um músico fabuloso, talvez o melhor violonista de doze cordas já saído do Reino Unido. Havia
sido uma das figuras centrais da onda de blues britânico do início
da década de 1960, tendo tocado com Alexis Korner, Cyril Davies e
The Rolling Stones. Seu conhecimento de blues era enciclopédico.
Só estar perto dele já era uma aula: me apresentou a tanta coisa que
eu nunca tinha escutado antes.
Mas acima de tudo era um homem incrivelmente bom e generoso. Tinha o dom de pescar algo em músicos antes de qualquer outra
pessoa e então orientá-los, dando-lhes tempo para ganharem confiança. Foi o que fez comigo e, antes de mim, com Rod Stewart, que
fora um dos cantores do Steampacket, a banda anterior de John: Rod,
John, Julie Driscoll, Brian Auger. Eram um grupo incrível, mas se separaram. A história que eu ouvi foi: certa noite, após um show em
Saint-Tropez, Rod e Julie discutiram, ela atirou vinho tinto no terno
branco dele – com certeza vocês podem imaginar a reação – e ali teve
fim o Steampacket. O Bluesology assumiu então a vaga de banda de
apoio de John, tocando em clubes estilosos de soul music e porões
dedicados ao blues país afora.
Foi muito divertido, apesar das ideias peculiares de John sobre música. Tocamos repertórios bizarros. Iniciávamos com blues dos mais
pesados: “Times Getting Tougher Than Tough”, “Hoochie Coochie
Man”. Quando tínhamos a plateia no colo, John teimava em tocar
“The Threshing Machine”, uma canção algo gaiata e picante do sudoeste inglês, o tipo de coisa que jogadores de rúgbi cantam quando
estão bêbados, tipo “Twas on the Good Ship Venus” ou “Eskimo Nell”.
Ele chegava mesmo a fazer um sotaque caipira. E depois queria que
tocássemos algum standard americano – “It Was a Very Good Year”
ou “Ev’ry Time We Say Goodbye” – que lhe permitisse fazer sua imitação de Della Reese, a cantora americana de jazz. Não sei de onde
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ele tirou a ideia de que alguém quisesse ouvi-lo tocar “The Threshing
Machine” ou imitar Della Reese, mas, bendito seja, continuou plenamente convencido disto apesar de indícios seguros do contrário.
Olhávamos para a primeira fila, gente que viera escutar Long John
Baldry, a lenda do blues, e víamos apenas mods de um canto a outro,
todos mascando chiclete e nos observando com caras de terror absoluto: Que porra esse sujeito está fazendo? Era de morrer de rir, ainda
que eu me perguntasse exatamente a mesma coisa.
Foi quando a tragédia se abateu sobre nós: Long John Baldry teve
um single de enorme sucesso. Obviamente o normal seria ficarmos
todos radiantes, mas “Let the Heartaches Begin” era uma música medonha, uma balada xarope, mela-cueca, de rádio AM. Passava muito
longe do tipo de música que John deveria estar fazendo, e no entanto ocupava o topo da parada havia semanas, não parava de tocar. Eu
dizia não saber o que lhe havia passado pela cabeça, mas sabia, sim,
exatamente, e não tinha como culpá-lo. Depois de anos de ralação,
pela primeira vez estava ganhando algum dinheiro. Os porões do
blues pararam de nos convidar e começamos a tocar nos restaurantes
com música ao vivo, que pagavam melhor. Às vezes dois numa mesma
noite. Nesses lugares não havia interesse pelo papel crucial de John
na onda do blues inglês ou pela sua destreza no violão de doze cordas.
O público só queria ver alguém que havia aparecido na televisão. Em
dados momentos, eu tinha a impressão de não terem qualquer interesse em música, ponto. Em alguns desses clubes, se você passasse
do tempo estabelecido, as cortinas eram simplesmente fechadas no
meio de uma canção. Olhando pelo lado bom, ao menos aquela plateia gostava mais de “The Threshing Machine” do que os mods.
“Let the Heartaches Begin” tinha outro grande problema: não
havia condição de o Bluesology tocá-la ao vivo. Não é que nos recusássemos: literalmente não dava. No single havia uma orquestra
e um coral feminino: soava como Mantovani. Éramos um octeto de
rhythm ’n’ blues com naipe de metais. Não havia como reproduzir
o som. John teve então a ideia de registrar a base em fita. Quando
chegasse o grande momento, ele arrastaria até o palco um enorme
gravador de rolo Revox, apertaria o play e este seria o seu acompanhamento. Quanto a nós, ficaríamos lá sem fazer nada. De caftã e sinos.
Enquanto o povo comia frango com batata frita. Era de enlouquecer.
Aliás, a única coisa divertida nas performances ao vivo de “Let the
Heartaches Begin” eram as mulheres começarem a gritar sempre que
prólogo
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John a cantava. Acometidas de desejo, ao que parecia, abandonavam
temporariamente o frango com fritas e corriam para a frente do palco.
Começavam então a agarrar o fio do microfone, tentando puxar John
em sua direção. Esse tipo de coisa certamente ocorria toda noite com
Tom Jones e ele tirava de letra, mas Long John Baldry não era Tom
Jones. Em vez de regozijar-se com a adulação, ficava absolutamente
furioso. Parava de cantar e berrava para elas feito um mestre-escola:
“QUEM QUEBRAR O MICROFONE ME DEVE 50 LIBRAS!”.
Certa noite, esse alerta apavorante foi ignorado. Enquanto elas continuavam a puxar o fio, vi John erguer o braço. E então um assustador
ruído surdo sacudiu os amplificadores. Com uma sensação de agonia,
percebi tratar-se do som de uma fã louca de tesão tomando o microfone na cabeça. Relembrando a situação, foi um milagre ele não ter
sido preso ou processado por agressão. Eis então a principal fonte de
diversão para o resto da banda durante “Let the Heartaches Begin”:
imaginar a cada show se aquela seria a noite em que John desceria o
cacete de novo numa de suas admiradoras gritalhonas.
Era essa a canção sendo tocada em South Shields quando tive
minha repentina epifania. Desde criança, sonhava em ser músico.
Esses sonhos haviam tomado várias formas: às vezes Little Richard,
às vezes Jerry Lee Lewis, às vezes Ray Charles. Nenhuma delas, contudo, envolvia ficar parado em cima do palco de um restaurante com
música ao vivo nos arredores de Newcastle, sem encostar num órgão
Vox Continental enquanto Long John Baldry se dividia entre cantar acompanhado por uma gravação e ameaçar furiosamente multar
gente da plateia em 50 libras. E no entanto era onde eu me encontrava. Por mais que amasse John, tinha de arranjar outra coisa para fazer.
O problema era não estar exatamente nadando em opções. Não
tinha a menor ideia do que queria, ou mesmo do que sabia, fazer.
Sabia cantar e tocar piano, mas claramente não levava jeito para
popstar. Para início de conversa, não tinha a menor pinta, haja vista
minha incapacidade de ficar bem de caftã. Além disso, me chamava
Reg Dwight. Isso não é nome de popstar. “Esta noite, no Top of the
Pops, o novo single de… Reg Dwight!” Obviamente não daria certo.
Os outros membros do Bluesology tinham o tipo de nome que se
imaginaria ouvir no Top of the Pops. Stuart Brown. Pete Gavin. Elton
Dean. Elton Dean! Até o saxofonista soava mais como um popstar
do que eu, e ele não tinha a menor vontade de sê-lo: era um sério
aficionado do jazz, só estava matando o tempo com o Bluesology até
12 eu, elton john
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conseguir uma vaga para soprar seu instrumento em algum quinteto
de improvisação livre.
Claro, eu podia mudar de nome, mas para quê? Afinal, não só não
sentia levar jeito para popstar como já haviam me dito isso, literalmente. Alguns meses antes, fizera um teste na Liberty Records. Eles
haviam anunciado no New Musical Express: LIBERTY RECORDS
PROCURA TALENTOS. Mas não o meu, como se pôde ver. Lá, eu
procurara um sujeito chamado Ray Williams, tocara para ele, chegara mesmo a gravar um punhado de canções num estudiozinho. Ray
achou que eu tinha potencial, mas ninguém mais na gravadora concordou com ele: obrigado, mas passamos. Ficou por aí.
Na verdade, me restava precisamente outra opção. Por ocasião do
teste na Liberty, eu dissera a Ray que escrevia canções, ou ao menos
meio-que-escrevia. Sabia compor música e melodias, mas letras, não.
Havia tentado no Bluesology e os resultados ainda me faziam acordar
suando frio no meio da noite: “We could be such a happy pair, and
I promise to do my share”.* Quase por acaso, como um prêmio de
consolação após me rejeitar, Ray me entregou um envelope. Alguém
havia respondido ao mesmo anúncio mandando letras. Tive a impressão de que Ray sequer as lera antes de repassá-las para mim.
O cara que as escrevera era de Owmby-by-Spital, Lincolnshire,
não exatamente a pulsante capital mundial do rock. Aparentemente
trabalhava numa granja, catando os pássaros mortos com um carrinho
de mão. Mas suas letras eram boas. Esotéricas, com certa influência de Tolkien, um pouco como “A Whiter Shade of Pale”, do Procol Harum. E o crucial: nenhuma delas me dava vontade de arrancar
minha própria cabeça de tanto constrangimento, ou seja, eram um
enorme avanço em relação a qualquer das minhas.
Melhor ainda, descobri que conseguia compor música para tais letras, e até bem rápido. Havia algo nelas com que me conectava. E
algo nele também parecia estar em sintonia comigo. Ele veio a Londres, tomamos um café e nos demos bem logo de cara. Bernie Taupin, no fim das contas, não era de forma alguma um matuto. Para
alguém de 17 anos de idade, era extremamente sofisticado: cabelo
comprido, muito bonito, muito culto, grande fã de Bob Dylan. Começamos então a compor juntos, ou não exatamente juntos. Ele me
enviava as letras de Lincolnshire, eu compunha em casa, no apartamento de minha mãe e padrasto em Northwood Hills. Fizemos dúzias
* “Poderíamos ser um par tão feliz / E prometo fazer a minha parte.”
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de canções dessa forma. Verdade que não havíamos ainda conseguido vender porra nenhuma para artista algum e, se nos dedicássemos
àquilo em tempo integral, iríamos à falência. Mas fora dinheiro, o que
teríamos a perder? Respectivamente, um carrinho de mão abarrotado
de galinhas mortas e “Let the Heartaches Begin” duas vezes por noite.
Após um show na Escócia, em dezembro, disse a John e ao
Bluesology que estava de saída. Sem problemas, sem dramas: como
disse, John era um homem incrivelmente generoso. No voo de volta
decidi que, afinal, precisava mudar de nome. Por alguma razão, lembro de achar que precisava encontrar um com urgência. Creio ter
se tratado de puro simbolismo de uma ruptura clara e de um novo
começo: sem mais Bluesology, sem mais Reg Dwight. Como estava
com pressa, contentei-me em surrupiar os nomes dos outros. Elton
de Elton Dean, John de Long John Baldry. Elton John. Elton John
e Bernie Taupin. Elton John e Bernie Taupin, compositores. Achei
que soava bem. Original. Notável. No ônibus de volta de Heathrow,
anunciei minha decisão aos agora ex-colegas de banda. Todos morreram de rir e me desejaram muito boa sorte.
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UM

Foi minha mãe que me apresentou a Elvis Presley. Toda sexta-feira,
após o trabalho, ela recebia o pagamento e, no caminho de casa, parava na Siever’s, uma loja de material elétrico que também vendia
discos, para comprar um novo 78 rpm. Era meu momento favorito
da semana, esperar em casa para ver o que ela traria. Como adorava
sair para dançar, ela gostava da música das big bands – Billy May and
His Orchestra, Ted Heath – e amava vocalistas americanos: Johnnie Ray, Frankie Laine, Nat King Cole, Guy Mitchell cantando “She
Wears Red Feathers and a Huly-Huly Skirt”. Mas certa sexta-feira
ela veio para casa trazendo algo diferente. Disse nunca ter ouvido
algo assim antes, mas, de tão fantástico, teve de comprar. No que ela
disse as palavras Elvis Presley, eu as reconheci. No fim de semana
anterior, enquanto folheava revistas na barbearia local, à espera da
minha vez de cortar o cabelo, me deparei com uma foto do homem
de mais bizarra aparência que já vira. Tudo nele era extraordinário: as
roupas, o cabelo, até o jeito de posar. Se comparado às pessoas que
eu avistava pela janela da barbearia em Pinner, subúrbio no noroeste
de Londres, era quase como um homenzinho verde com antenas na
testa. Ficara tão petrificado que não me dera nem ao trabalho de ler
o artigo onde estava a foto, e ao chegar em casa já tinha esquecido o
nome. Mas era isto: Elvis Presley.
Assim que ela pôs o disco, ficou visível a conexão entre o som de
Elvis Presley e sua aparência, como se fosse alguém de outro planeta. Comparado às coisas que meus pais costumavam ouvir, mal
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dava para chamar “Heartbreak Hotel” de música, opinião que meu
pai continuaria a apregoar dedicadamente nos anos seguintes. Eu
já ouvira rock’n’roll. “Rock Around the Clock” havia sido um grande
sucesso no começo de 1956 – mas “Heartbreak Hotel” soava muito
diferente dela também. Era crua, esparsa, lenta e misteriosa. Um estranho eco recobria tudo. Mal se entendia uma palavra do que ele
cantava: entendia que a menina o havia largado, dali por diante me
perdia totalmente. O que era um “dess clurk”? Quem era o tal do
“Bidder Sir Lonely” que ele mencionava na música toda?*
O que ele estava dizendo não importava, pois algo quase físico
ocorria quando cantava. Dava para sentir literalmente a estranha
energia que transmitia, como se fosse contagiosa, como se o alto-falante da radiola a passasse diretamente para o meu corpo. Já me considerava louco por música então – tinha até minha própria coleção de
78 rpms, comprada com cupons de desconto e vales-postais ganhos
de aniversário e no Natal. Até ali minha heroína havia sido Winifred
Atwell, uma senhora corpulenta e tremendamente jovial de Trinidad
que subia ao palco com dois pianos – um pequeno de cauda, onde ela
tocava peças clássicas leves, e um vertical velho e castigado para ragtime e canções de pub. Eu amava a alegria que ela emanava, a forma
ligeiramente caricata com que fazia o anúncio “Agora, vou sentar ao
meu outro piano”, a forma como se virava e olhava para a plateia com
um sorriso escancarado nos lábios ao tocar, como quem se diverte
a valer. Achava Winifred Atwell fabulosa, mas nunca havia sentido
nada parecido com aquilo ao ouvi-la. Nunca havia sentido nada parecido na vida. “Heartbreak Hotel” tocava e minha sensação era de
que algo havia mudado e nada mais poderia ser igual. E, de fato, algo
havia mudado e nada poderia ser igual.
E graças aos céus, pois o mundo precisava de mudanças. Fui criado na Inglaterra da década de 1950 e antes de Elvis, antes do rock,
que lugar desenxabido era aquele. Viver em Pinner não me incomodava – nunca fui um daqueles astros do rock cuja motivação era o
desejo febril de fugir dos subúrbios, eu gostava bastante até – mas
todo o país estava em péssimas condições. Dissimulado, temeroso,
moralista. Um mundo de gente que espiava atrás das cortinas com
cara azeda, de moças despachadas para bem longe por terem Arran* O que Elton compreendia como “dess clurk” era na verdade “desk clerk”, ou o funcionário da recepção do hotel que dá título à música. Já “Bidder Sir Lonely”, passagem do refrão,
era de fato “heartbreak is so lonely”, ou “o desgosto é tão solitário”. (N.T.)
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jado Problemas. Ao pensar na Inglaterra da década de 1950, lembro-me de quando sentei nos degraus da escada da nossa casa e ouvi tio
Reg, irmão da minha mãe, tentar dissuadi-la de se divorciar do meu
pai: “Você não pode se divorciar! O que os outros vão pensar?”. Lembro nitidamente de ouvi-lo dizer em dado momento a frase “o que os
vizinhos vão dizer?”. Não era culpa do tio Reg. Era a mentalidade da
época: ser feliz era menos importante do que manter as aparências.
A verdade é que meus pais nunca deveriam ter se casado. Nasci
em 1947, mas, para todos os efeitos, ainda era um filho da guerra.
Devo ter sido concebido quando meu pai estava de licença da RAF –
alistara-se em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, e decidira
seguir carreira após o fim do conflito. E meus pais eram certamente
um casal de guerra. Sua história soa romântica. Conheceram-se no
ano em que meu pai se alistou. Ele tinha 17 anos e havia trabalhado
em um estaleiro de Rickmansworth, especializado na construção de
barcaças para canais. Mamãe tinha 16, seu nome de solteira era Harris e entregava leite para a United Dairies numa carroça a cavalo, o
tipo de trabalho que jamais teria sido oferecido a uma mulher antes
da guerra. Meu pai era um dedicado trompetista amador e, durante
a licença, enquanto cobria um buraco numa banda que tocava em
um hotel de North Harrow, aparentemente reparou na minha mãe
na plateia.
Mas de romântica a realidade do casamento de Stanley e Sheila
Dwight não tinha nada. Eles não se davam. Ambos eram teimosos e
tinham pavio curto, duas adoráveis características que tive a imensa
sorte de herdar. Não tenho certeza se algum dia de fato se amaram.
Durante a guerra, casamentos eram apressados – o futuro era incerto,
mesmo na época do casamento dos meus pais, janeiro de 1945, e era
preciso aproveitar o momento – e talvez esta tenha sido parte da razão.
Talvez tenham se amado em algum breve instante, ou achassem ser o
caso, na época em que estavam se curtindo. Àquela altura, já não pareciam sequer gostar um do outro. As discussões eram intermináveis.
Ao menos diminuíam quando meu pai viajava, o que era comum.
Promovido a tenente de voo, ele passara a servir regularmente no exterior, no Iraque e em Aden, e assim cresci numa casa que parecia
cheia de mulheres. Morávamos com minha avó materna, Ivy, no número 55 da Pinner Hill Road – a mesma casa onde nasci. Era padronizada, ao estilo das moradias sociais que haviam vicejado país afora nas
décadas de 1920 e 1930: três quartos de dormir, semigeminada, tijolos
um
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vermelhos no térreo e reboco pintado de branco no andar de cima.
Havia, por sinal, mais um ocupante do sexo masculino, embora não
desse muito para reparar. Meu avô morrera muito jovem, de câncer, e
vovó se casara novamente com um cara chamado Horace Sewell, que
havia perdido uma perna na Primeira Guerra Mundial. Horace tinha
um coração de ouro, mas não era lá um sujeito muito falante. Passava
a maior parte do tempo do lado de fora. Trabalhava no berçário local,
Woodman’s, e, se não estivesse lá, estava no jardim, onde cultivava
todas as verduras e legumes que comíamos e colhia flores.
Talvez ficasse no jardim para evitar minha mãe e, se fosse o caso,
não daria para culpá-lo. Mesmo quando papai estava ausente, mamãe
tinha um gênio terrível. Quando lembro da infância, o que a memória
puxa é o mau humor dela: silêncios desagradáveis, carrancudos, miseráveis, que baixavam sobre a casa sem aviso e durante os quais eu
pisava em ovos, escolhendo palavras com o maior cuidado para não
enfurecê-la e não sobrar para mim. Quando estava feliz, era calorosa,
encantadora e vivaz; só que vivia procurando motivos para não estar
feliz, vivia procurando briga, sempre tinha de ter a última palavra; tio
Reg dizia que ela conseguiria arrumar um quiproquó numa sala vazia.
Por anos, eu achei que talvez fosse minha culpa, que talvez ela nunca
tivesse querido de verdade ser mãe; tinha só 21 anos quando eu nasci,
presa a uma relação que claramente não havia dado certo, forçada a
morar com a mãe devido ao aperto financeiro. Mas tia Win, sua irmã,
me disse que ela era assim desde sempre – quando eram crianças,
era como se uma nuvem negra seguisse Sheila Harris por toda parte;
as outras crianças a temiam e ela parecia gostar disso.
Suas ideias sobre maternidade certamente eram de uma profunda
estranheza. Naquela época, era sentando o braço que se mantinha
crianças na linha, acreditava-se não existir problema que não pudesse
ser resolvido descendo a mão na criança. Minha mãe era uma seguidora apaixonada dessa filosofia, e isso era paralisante e humilhante
caso ocorresse em público: nada como tomar uma surra na porta do
supermercado do bairro, na frente de um grupo de passantes visivelmente intrigados, para fazer aquele estrago na autoestima. Mas uma
parte das atitudes de mamãe seria considerada perturbadora até para
os padrões da época. Fui saber anos depois que, quando eu tinha 2
anos de idade, ela me ensinara a usar o banheiro me batendo com
uma escova de aço até sangrar caso fizesse as necessidades no lugar
errado. Compreensivelmente, minha avó ficou possessa ao descobrir
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o que se passava: o resultado é que elas ficaram semanas sem se falar.
Vovó perdeu a linha de novo ao descobrir em que consistia o remédio de mamãe para prisão de ventre. Na cozinha, ela me deitava em
cima da bandeja do escorredor e enfiava sabão carbólico no meu cu.
Se gostava de assustar as pessoas, eu devia fazê-la radiante, pois me
cagava de medo dela. Amava-a – era minha mãe –, mas passei toda a
infância em constante estado de alerta vermelho, procurando sempre
me assegurar de não fazer nada que pudesse enfurecê-la: se ela estivesse feliz, eu estava feliz, ainda que temporariamente.
Com minha avó não havia esses problemas. Era a pessoa em quem
mais confiava. Para mim, era ela o centro da família, a única que não
saía para trabalhar – minha mãe, de condutora da carroça do leite
durante a guerra, passara a trabalhar numa sucessão de lojas. Vovó
era uma daquelas velhas matriarcas de classe operária: sem frescuras,
trabalhava duro, gentil, divertida. Eu a idolatrava. Melhor cozinheira
do mundo, levava o maior jeito para jardinagem, adorava beber e jogar
cartas. Sua vida fora incrivelmente dura – seu pai abandonara sua
mãe grávida, portanto vovó nasceu num abrigo. Embora ela nunca
tocasse no assunto, a experiência me pareceu tê-la tornado alguém
incapaz de se abalar com qualquer coisa, nem mesmo com a ocasião
em que desci as escadas aos uivos, com o prepúcio preso no zíper da
calça, e pedi a ela para soltá-lo. Ela suspirou e tomou conta da questão, como se soltar do zíper o pênis de um menininho fosse algo que
fizesse todos os dias.
O cheiro de sua casa remetia a carne assada no jantar e a fogo de
lareira. Sempre havia alguém à porta: tia Win ou tio Reg, ou meus
primos John e Cathryn, ou então o cobrador do aluguel, o homem
da lavanderia ou o que entregava o carvão. E também sempre havia
música. O rádio vivia ligado: Two-Way Family Favourites, Housewives’
Choice, Music While You Work, The Billy Cotton Band Show. Se não
estivesse, era porque algum disco estava na radiola – geralmente jazz,
às vezes clássico.
Eu passava horas só observando os discos, estudando os diferentes selos. O azul da Decca, o vermelho da Parlophone, o amarelo
berrante da MGM, o da HMV e o da RCA, ambos, por motivos que
nunca consegui compreender, com aquela foto do cachorro olhando
para o gramofone. Pareciam objetos mágicos; o fato de pousarmos
uma agulha neles e o som misteriosamente soar me fascinava. Após
certa idade, só queria ganhar de presente discos e livros. Lembro até
um
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hoje da decepção de descer as escadas e ver uma caixa grande embrulhada. Ah, não, vou ganhar um kit de construção.
E havia o piano da minha avó, tocado por tia Win e mais tarde por
mim. Nossa família alimentava mitos sobre meu talento prodigioso
ao instrumento, o mais repetido o de que Win me pôs no colo quando eu tinha 3 anos e imediatamente captei de ouvido a melodia da
“The Skaters Waltz”. Sei lá se é verdade, mas certamente já tocava
piano bem novo, na época em que comecei na minha primeira escola, Reddiford. Tocava coisas como “All Things Bright and Beautiful”,
coisas que ouvia na congregação. Tinha bom ouvido de nascença,
assim como outras pessoas têm naturalmente memória fotográfica.
Se escutasse algo uma vez, conseguia ir até o piano e tocá-lo mais ou
menos à perfeição. Comecei a ter aulas aos 7 anos, com uma senhora
de sobrenome Jones. Não demorou muito para que meus pais começassem a me arrastar para tocar “My Old Man Said Follow the Van”
e “Roll Out the Barrel” em reuniões e casamentos da família. Com
todos os discos que tínhamos em casa e as músicas no rádio, ainda
assim acho que a forma de música mais amada por nossa família era
a velha e boa cantoria.
O piano vinha bem a calhar quando meu pai estava em casa de
licença. Como o típico homem inglês da década de 1950 que era,
parecia considerar qualquer demonstração de emoção que não fosse
raiva a prova de uma falha de caráter fatal. Portanto, não era lá muito
dado a contato físico, não declarava amor por ninguém. Mas gostava
de música e, se me ouvisse tocando piano, eu ganhava um “muito
bem”, talvez um braço ao redor do ombro, uma sensação de orgulho e aprovação. Ficava temporariamente em alta com ele, e isso
era de vital importância para mim. Se o temia ligeiramente menos
que à minha mãe, era só por ele não estar tanto em casa. Em certo
momento, quando eu tinha 6 anos, minha mãe tomara a decisão de
sair de Pinner e das proximidades de sua família e acompanhar meu
pai até Wiltshire – ele fora lotado pela RAF em Lyneham, perto de
Swindon. Não lembro muito dessa época. Sei que gostava de brincar
no campo, mas me lembro também de me sentir confuso e desorientado pela mudança e, como resultado, regredir no desempenho
escolar. Não passamos muito tempo por lá – mamãe não deve ter
demorado muito a perceber o erro que havia cometido – e, quando
retornamos a Pinner, papai passou a parecer mais um visitante do
que um morador da casa.
20
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Mas quando nos visitava, as coisas mudavam. De repente passava
a existir uma série de novas regras a respeito de tudo. Eu me ferrava
caso chutasse a bola de futebol com muita força e ela ultrapassasse o
gramado e caísse no canteiro de flores, mas me ferrava igualmente se
comesse aipo da Forma Errada. A Forma Correta de se comer aipo,
caso haja alguém interessado nisso, aparentemente envolvia não fazer
muito barulho ao mastigá-lo. Uma vez me bateu por supostamente
despir de maneira incorreta o blazer do uniforme escolar; infelizmente já esqueci qual a Forma Correta de despir um blazer da escola, por
vital que essa informação obviamente seja. A cena abalou tia Win e a
fez correr aos prantos para contar à minha avó o que estava havendo.
Presumo que pelo desgaste causado pelos quebra-paus sobre uso do
banheiro e prisão de ventre, vovó disse a ela para não se meter.
O que estava havendo? Não faço ideia. Não entendo qual era o
problema do meu pai tanto quanto não entendo qual era o da minha
mãe. Talvez tivesse algo a ver com ser militar, pois eles também têm
regras para tudo. Talvez sentisse uma ponta de ciúme, como se tivesse
sido excluído da família por estar sempre longe: tantas regras seriam
a sua forma de se impor como dono da casa. Talvez ele tivesse sido
criado daquela forma, embora seus pais – meus avós Edwin e Ellen –
não parecessem particularmente cruéis. Ou talvez ambos os meus
pais achassem difícil lidar com uma criança porque nunca o haviam
feito. Sei lá. Só sei que meu pai tinha pavio incrivelmente curto e não
parecia compreender como se usam as palavras. Não existia resposta
calma, não havia “ei, senta aí”. Simplesmente explodia. O Gênio da
Família Dwight, desgraça da minha vida na infância, e continuou a ser
quando ficou evidente o fato de ser hereditário. Ou eu tinha predisposição genética a perder as estribeiras ou aprendi inconscientemente
por meio do exemplo. Qualquer que seja o caso, provar-se-ia um catastrófico pé no saco para mim e para todos ao meu redor durante a
maior parte de minha vida adulta.
Não fosse por mamãe e papai, eu teria tido uma infância perfeitamente normal e até maçante, à la década de 1950: Muffin the Mule na
TV e matinês infantis nas manhãs de sábado no Embassy, em North
Harrow; The Goon Show no rádio e pão com banha de porco como
lanche de domingo à noite. Fora de casa, era totalmente feliz. Aos 11
anos, fui transferido para a Pinner County Grammar School, onde era
um aluno notoriamente mediano. Não sofri bullying nem o cometi.
Não era CDF mas também não era uma peste; essa especialidade era
um
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do meu amigo John Gates, daqueles que passou a infância toda de
castigo ou na sala da coordenação sem nenhuma das punições fazer
diferença de espécie alguma em seu comportamento. Era meio gordinho, mas praticava esportes a contento, sem risco de virar um grande
atleta. Jogava futebol e tênis, tudo menos rúgbi, no qual, devido ao
meu tamanho, ia sempre parar na linha de scrum, onde minha função
maior era tomar boladas no saco. Não, obrigado.
Meu melhor amigo era Keith Francis, mas ele fazia parte de um
grande círculo de amigos de ambos os sexos, gente que vejo até hoje.
Ocasionalmente promovo reuniões da turma em casa. Da primeira
vez, fiquei muito nervoso nos dias anteriores: já faz cinquenta anos,
sou famoso, moro numa casa grande, o que vão pensar de mim? Não
estavam nem aí. Quando chegaram, era como se fosse 1959. Ninguém
tinha mudado muito. John Gates ainda tinha aquele brilho nos olhos
a sugerir que podia ser uma peste.
Por anos, vivi uma vida em que nada de fato acontecia. O máximo da agitação foi a excursão do colégio para Annecy, onde ficamos
hospedados em casas de pen friends franceses e embasbacados ao ver
os Citroën 2CV, totalmente diferentes de qualquer carro que eu já
tivesse visto numa rua da Inglaterra – seus assentos parecem cadeiras
de praia. Ou o dia durante o feriado de Páscoa em que, por motivos
perdidos na névoa do tempo, Barry Walden, Keith e eu decidimos
pedalar de Pinner a Bournemouth, uma ideia que começou a me parecer de jerico ao perceber que as bicicletas deles tinham marchas
e a minha não: tive de pedalar feito um alucinado subindo ladeiras,
tentando não ficar para trás. O único risco corrido por qualquer um
de nós era o de algum de meus amigos morrer de tédio quando eu
começava a falar de discos. Para mim, colecioná-los não era o suficiente. Sempre que comprava um, anotava num caderno. Escrevia
os nomes das faixas dos lados A e B e todas as demais informações
disponíveis no selo: composição, edição, produção. E acabava por
memorizar bastante coisa, a ponto de virar uma enciclopédia musical ambulante. Uma pergunta inocente sobre o porquê de a agulha
deslizar até o fim quando você tentava tocar “Little Darlin’”, de The
Diamonds, me levava a informar a quem estivesse por perto que a
razão era “Little Darlin’”, de The Diamonds, ser da Mercury Records,
cuja distribuição no Reino Unido era da Pye, e a Pye era o único selo
a lançar 78 rpms confeccionados em vinil, que era novidade, e não
22
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na tradicional goma-laca, e agulhas de goma-laca reagiam de forma
diferente ao vinil.
Mas não estou reclamando de forma alguma quanto à vida ser
chata – eu gostava daquele jeito. Em casa era tudo tão exaustivo que
uma vida maçante da porta para fora era estranhamente bem-vinda,
em particular quando meus pais resolveram tentar viver juntos em
tempo integral novamente. Foi logo depois de eu entrar para a Pinner
County. Meu pai havia sido lotado pela RAF em Medmenham, Buckinghamshire, e nos mudamos para uma casa em Northwood a dez
minutos de distância de Pinner, na Potter Street, no 111. Passamos
três anos lá, tempo suficiente para provar sem sombra de dúvida que
o casamento não dava certo. Deus do céu, ô vida desgraçada: brigas
frequentes, às vezes pontuadas por gélidos silêncios. Não se tinha
paz por um minuto. Quem passa a vida à espera da próxima explosão de fúria da mãe, ou do anúncio por parte do pai de mais uma
regra infringida, acaba não sabendo o que fazer: a incerteza quanto ao
que vem pela frente o enche de medo. Por isso eu era incrivelmente
inseguro, temeroso da minha própria sombra. Além disso, me achava responsável pelo estado do casamento dos meus pais, pois era o
motivo de várias de suas brigas. Meu pai me repreendia, minha mãe
intervinha e começava uma megadiscussão sobre a forma como eu
estava sendo criado. Não me sentia bem comigo, e isso se manifestava numa falta de confiança em minha aparência que perdurou idade
adulta adentro. Por anos e anos, não consegui me olhar no espelho.
Tinha ódio profundo pelo que via: era gordo demais, baixo demais,
tinha um rosto meio estranho, um cabelo que nunca ficava como eu
queria, incluindo a queda prematura. Outro efeito duradouro foi o
medo de confrontos. Por décadas, permaneci em maus relacionamentos profissionais e pessoais por medo de criar celeuma.
Minha reação quando as coisas passavam dos limites era sempre a
de correr para o meu quarto e trancar a porta, exatamente como fazia
quando meus pais brigavam. Lá dentro, mantinha tudo em perfeita
ordem. Não colecionava só discos, mas também quadrinhos, livros,
revistas. Era meticuloso quanto a tudo. Quando não estava anotando
os detalhes de um novo single em meu caderno, estava copiando cada
uma das diferentes paradas de singles, a do Melody Maker, a do New
Musical Express, a da Record Mirror, a da Disc, e depois compilando
os resultados, tirando uma média a partir da qual fazia a minha parada
das paradas pessoal. Sempre fui maníaco por estatísticas. Ainda hoje
um
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me enviam as paradas todos os dias, as mais tocadas no rádio nos Estados Unidos, as bilheterias de cinema e da Broadway. A maioria dos
artistas não tem qualquer interesse nisso. Quando conversamos, eu
sei melhor do que eles como seus singles estão se saindo; é bizarro.
Minha desculpa oficial é precisar saber o que está acontecendo, pois
atualmente sou dono de uma companhia que faz filmes e empresaria
artistas. A verdade é que faria o mesmo ainda que trabalhasse num
banco. Sou um nerd.
Um psicólogo provavelmente diria que, quando era criança, eu
tentava criar uma sensação de ordem numa vida caótica em razão
das idas e vindas do meu pai e de tantas broncas e brigas. Não tinha
como controlar nada daquilo e nem o humor da minha mãe, mas detinha controle sobre as coisas no meu quarto. Objetos não poderiam
me ferir. Eu os considerava reconfortantes. Conversava com eles, me
comportava como se tivessem sentimentos. Se algo se quebrasse,
ficava muito chateado, como se tivesse matado algo. Durante um
arranca-rabo particularmente ruim, minha mãe atirou um disco em
cima do meu pai e ele se espatifou em sabe Deus quantos pedaços.
Era The Robin’s Return, de Dolores Ventura, uma pianista de ragtime
australiana. Lembro-me de pensar: “Como algúem pode fazer isso?
Como alguém pode quebrar essa coisa linda?”.
Com a chegada do rock’n’roll, minha coleção de discos explodiu.
Havia outras mudanças eletrizantes em curso, sugerindo uma vida
em transformação a distanciar-se do cinzento mundo do pós-guerra,
até mesmo nos subúrbios do noroeste de Londres: a chegada à nossa
casa de uma TV e de uma máquina de lavar, e a chegada à Pinner
High Street de um coffee bar, algo que soava inimaginavelmente exótico até abrirem um restaurante de comida chinesa em Harrow, perto
dali. Mas tudo ocorreu devagar, de maneira gradual, alguns anos separando um acontecimento do outro. Com o rock’n’roll não foi assim.
Parecia vindo do nada, tão rápido a ponto de ser difícil absorver quão
radicalmente havia alterado tudo. Até a véspera, música pop significava o velho e bom Guy Mitchell e “Where Will the Baby’s Dimple
Be?”, ou Max Bygraves cantando sobre escovas de dente. Era polida,
sentimentaloide, direcionada a pais pouco dispostos a escutar qualquer coisa demasiado emocionante ou chocante: haviam passado por
uma guerra, e nela tido emoção e choque até dizer chega. De repente, passara a significar Jerry Lee Lewis e Little Richard, aqueles
caras cujas vozes não dava para entender, pareciam estar espumando
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pela boca enquanto cantavam, e que seus pais odiavam. Até mamãe,
a fã de Elvis, pediu arrego ao ouvir Little Richard. Achava “Tutti Frutti” um barulho infernal.
O rock’n’roll era como uma bomba a detonar sem parar: uma
série de explosões que vinham com tamanho impacto e rapidez que
nem dava para entender o que estava ocorrendo. De repente parecia
haver uma canção incrível atrás da outra: “Hound Dog”, “Blue Suede
Shoes”, “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, “Long Tall Sally”, “That’ll
Be the Day”, “Roll Over Beethoven”, “Reet Petite”. Tive de arrumar
um trabalho aos sábados só para ter como acompanhar. Felizmente,
o sr. Megson da Victoria Wine precisava de alguém para ajudar nos
fundos da loja, enchendo engradados com garrafas de cerveja vazias
e empilhando-os. Acho que cheguei a pensar por alto em economizar
dinheiro, mas deveria ter me dado conta de ser uma ideia fadada ao
fracasso: a Victoria Wine era ao lado da loja de discos da Siever. O sr.
Megson bem poderia simplesmente ter pegado os 50 pence que me
pagava e depositado direto na caixa registradora deles, eliminando o
intermediário. Foi o primeiro exemplo de uma atitude de vida inteira
relativa a compras: não levo muito jeito para manter o dinheiro no
bolso se há algo que desejo comprar.
Passados sessenta anos, é difícil explicar quão revolucionário e
chocante o rock’n’roll parecia. Não só a música: toda a cultura que
representava, as roupas, os filmes e a atitude. A sensação era de que,
pela primeira vez, os adolescentes eram de fato donos de algo, direcionado exclusivamente a nós, que nos fazia sentirmo-nos diferentes dos nossos pais, sentirmo-nos como se pudéssemos realizar algo.
Também é difícil explicar o grau em que a geração mais velha odiava tudo aquilo. Pegue cada exemplo de pânico moral causado desde
então pela música pop – punk e gangsta rap, mods e rockers, e o
heavy metal – e então some tudo e multiplique por dois: eis o nível
de ultraje causado pelo rock’n’roll. Puta que pariu, como as pessoas
o odiavam. E ninguém o odiava mais do que meu pai. Obviamente
desgostava da música em si, fã de Frank Sinatra que era, porém mais
do que tudo, odiava seu impacto social, achava tudo moralmente errado: “Olha como eles se vestem, como agem, balançando os quadris,
mostrando os paus. Não quero você envolvido com isso”. Se o fizesse,
iria me transformar em algo chamado de wide boy. Caso não saibam,
este é um velho termo britânico para certos marginaizinhos – trambiqueiros, gente metida em malandragem e golpes. Presumo que já
um

25

Trecho antecipado para divulgação. Venda proibida.
Eu_Elton_John-Fechamento.indd 25

01/11/19 16:42

me julgasse a meio caminho daquilo por não saber comer aipo do
jeito certo, e acreditava com todo o fervor que o rock’n’roll resultaria
na minha degradação definitiva. A simples menção a Elvis ou a Little
Richard o levava a desembestar num sermão furioso do qual minha
inevitável transformação em wide boy era parte central: uma hora
estava feliz da vida a escutar “Good Golly, Miss Molly” e, quando me
desse conta, já estaria aparentemente contrabandeando meias-calças
roubadas ou ludibriando pessoas com jogos de azar nas ruas mais
barra-pesada de Pinner.
As chances de aquilo ocorrer comigo não eram muitas – há monges beneditinos mais desordeiros do que eu era na adolescência –,
mas meu pai não queria correr risco algum. Em 1958, quando comecei na Pinner County Grammar School, já dava para notar como o
jeito de se vestir das pessoas estava mudando, mas fui expressamente
proibido de usar qualquer coisa que sugerisse alguma conexão com
o rock’n’roll. Keith Francis estava abafando com seu par de sapatos
de bico tão fino e pontudo que pareciam entrar na sala de aula vários
minutos antes do dono. Eu continuava vestido como a versão em miniatura do meu pai. Meus sapatos, miseravelmente, tinham o mesmo
comprimento dos meus pés. O mais próximo de uma rebelião indumentária eram meus óculos de grau, ou melhor dizendo, o quanto eu
os usava. A ideia era colocá-los somente para observar o quadro-negro.
Partindo do louco pressuposto de que me faziam parecer com Buddy
Holly, passei a usá-los o tempo todo, arruinando minha visão por completo no processo. E aí mesmo é que tive de usá-los o tempo todo.
Minha visão prejudicada teve também consequências inesperadas
no tocante à exploração sexual. Não lembro das circunstâncias exatas
em que meu pai me flagrou me masturbando. Creio não ter sido no
ato em si, mas apenas tentando me livrar das provas, porém me lembro de não ter ficado tão constrangido quanto deveria, e em grande
parte por não saber de fato o que estava fazendo. Em termos de sexo,
comecei tarde. Antes dos vinte e poucos não tinha grande interesse
no assunto, apesar de ter feito um esforço incrivelmente concentrado
para recuperar o tempo perdido depois disso. Mas ouvia os amigos
falando do assunto no colégio e ficava tão confuso. “Levei ela ao cinema, peguei um pouco no peitinho.” Como? Por quê? Qual era o
sentido daquilo?
Creio que tinha mais a ver com experimentar uma sensação de
prazer que com a inquieta expressão de uma sexualidade em flor. Seja
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como for, meu pai me flagrou e veio com o velho discurso: se continuasse a Fazer Aquilo, ficaria cego. Obviamente, país afora meninos
recebiam exatamente a mesma advertência, compreendiam tratar-se
de pura cascata e ignoravam-na na maior alegria. Já eu fiquei com
aquilo na cabeça. E se fosse verdade? Já causara prejuízos à visão
com a desastrada tentativa de me parecer com Buddy Holly; talvez
aquilo fosse dar cabo dela de vez. Achei melhor não arriscar. Músicos aos montes falarão do tremendo impacto representado por Buddy
Holly em suas vidas, mas eu devo ser o único a dizer que ele, inadvertidamente, me fez parar de bater punheta – a não ser que, por
acaso, ele tenha flagrado Big Bopper tocando uma quando estavam
em turnê juntos ou algo do gênero.
Mas apesar de tantas regras de vestimenta e alertas quanto à
minha garantida queda na criminalidade, era tarde demais para meu
pai me proibir de me envolver com o rock’n’roll. Já estava mergulhado
nele até o pescoço. Vi Loving You e The Girl Can’t Help It no cinema.
Comecei a frequentar shows. Uma turma grande da escola ia toda
semana ao Harrow Granada: os mais fervorosos e constantes éramos
eu, Keith, Kaye Midlane, Barry Walden e Janet Richie, além de um
sujeito chamado Michael Johnson, a única pessoa que conheci então
que parecia tão obcecada por música quanto eu. Às vezes chegava
mesmo a saber coisas que eu não sabia. Uns dois anos depois, seria
ele a aparecer no colégio brandindo uma cópia de “Love Me Do”, dos
Beatles, quem quer que eles fossem, anunciando que iriam se tornar
o maior estouro desde Elvis. Achei um pouco exagerado até ele colocar o disco para eu ouvir, quando concluí que talvez tivesse razão:
nascia ali uma nova obsessão musical.
O ingresso no Granada custava meia coroa, ou uma coroa no
caso dos assentos especiais. Ambos valiam a pena, pois cada show
tinha vários cantores e bandas. Viam-se dez artistas numa noite: cada
um tocava duas canções e então a atração principal tocava quatro
ou cinco. Mais cedo ou mais tarde todos tocavam lá. Little Richard,
Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Johnny and the Hurricanes. Caso alguém deixasse de agraciar o Harrow Granada com
sua presença, era só pegar o metrô para Londres: foi onde vi Cliff
Richard & The Drifters, no Palladium, antes de a banda de apoio
dele mudar de nome para The Shadows. Nos subúrbios, locais menores começaram a agendar shows: a Legião Britânica de South Harrow, o Kenton Conservative Club. Com dinheiro na mão dava para
um
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ver facilmente dois ou três shows por semana. E o engraçado é que
não me lembro de jamais ter visto uma apresentação ruim ou voltar
para casa desapontado, embora algumas devam ter sido terríveis. O
som provavelmente era tenebroso. Com toda a certeza, a Legião Britânica de South Harrow não dispunha em 1960 de um PA capaz de
dar conta por completo do poder brutal e selvagem do rock’n’roll.
E quando meu pai não estava por perto, tocava canções de Little
Richard e Jerry Lee Lewis no piano. Estes eram meus verdadeiros
ídolos. Não só a forma como tocavam, embora fosse fabulosa, violenta, como se estivessem agredindo as teclas. Era a forma como ficavam de pé ao tocar, chutavam a banqueta e saltavam para cima do
piano. Com eles, tocar piano era visualmente contagiante, sexy e escandaloso como tocar guitarra ou ser vocalista. Nunca me dera conta
até então de que poderia ser assim.
Fiquei inspirado o bastante para fazer alguns shows em centros
juvenis locais com uma banda chamada The Corvettes. Nada sério,
os outros membros também ainda estavam todos na escola – cursavam a Northwood, a secundária moderna local – e durou só alguns
meses: na maioria dos casos, fomos pagos em Coca-Cola. Mas, de
uma hora para outra eu tinha uma ideia do que queria fazer da vida, e
não envolvia os planos do meu pai: se dependesse dele, entraria para
a RAF ou trabalharia em banco. Faltava-me coragem de dizê-lo em
voz alta, mas decidi em silêncio que ele poderia enfiar tais planos no
rabo. Talvez o rock’n’roll tenha feito de mim o rebelde que meu pai
temia, afinal.
Ou talvez nunca tenhamos tido nada em comum, fora o futebol.
Todas as minhas lembranças felizes de infância com meu pai têm a
ver com isto: toda a família dele era fanática pelo esporte. Dois de
seus sobrinhos jogavam profissionalmente no Fulham, do sudoeste
de Londres: Roy Dwight e John Ashen. Era um programa nosso vê-los jogar sentados na linha de fundo do Craven Cottage, na época
em que Jimmy Hill era o ponta-direita e Bedford Jezzard, o artilheiro
do time. Mesmo fora do gramado, Roy e John me pareciam figuras
de incrível glamour; sempre ficava meio fascinado ao encontrá-los.
Após pendurar as chuteiras, John virou empresário dos mais espertos,
com uma queda por carros americanos – quando ele e a esposa Bet
vinham nos visitar em Pinner, o carro estacionado do lado de fora da
casa era sempre um inacreditável Cadillac ou Chevrolet. E Roy era
jogador fantástico; meia-direita, iria se transferir depois para o Not28 eu, elton john
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tingham Forest, pelo qual jogaria a final da Copa da Inglaterra de
1959. Assisti à partida em casa pela TV com um suprimento de ovos
de chocolate, sobras da Páscoa especialmente guardadas para o importante evento. Comer não é bem a palavra: enfiava o chocolate na
boca feito histérico. Mal podia acreditar no que via. Roy havia aberto
o placar aos dez minutos. Já se comentava na época que logo seria
convocado para a seleção inglesa. O gol certamente havia selado seu
destino: meu primo – um parente meu – iria jogar pela Inglaterra. Era
tão inacreditável quanto o tipo de carros de que John gostava. Quinze
minutos depois, saía do campo carregado na maca. Havia quebrado
a perna numa dividida, esta sim decisiva para seu destino. Foi basicamente o fim de sua carreira. Tentou voltar, mas nunca mais foi o
mesmo jogador. Acabou virando professor de educação física numa
escola para meninos no sul de Londres.
O time do meu pai era o consideravelmente menos deslumbrante e imponente Watford. Eu tinha 6 anos quando ele me levou pela
primeira vez para vê-los jogar. Penavam na rabeira da classificação de
algo chamado Terceira Divisão Sul, o ponto mais baixo da liga de futebol antes de ficar totalmente de fora dela. Na verdade, pouco antes
de eu começar a frequentar seus jogos, o Watford chegara a jogar
mal a ponto de perder o direito à vaga automática; os outros membros da liga permitiram ao clube permanecer nela. Para entender a
situação do time, era só olhar para o seu campo na Vicarage Road.
Possuía apenas duas arquibancadas cobertas muito velhas, precárias
e pequenas. Era usado também para corridas de galgos. Tivesse eu
algum juízo, só de olhar para aquele lugar e considerar os resultados
recentes do Watford, teria decidido torcer para algum time que jogasse alguma coisa. Teria me poupado de vinte anos de sofrimento
quase ininterrupto. Mas com futebol não é assim que funciona, ou
ao menos não deveria ser. Está no sangue: se o Watford era o time do
meu pai, o Watford era o meu time.
De mais a mais, eu não estava nem aí para o campo, a situação de
penico do time ou o frio de rachar. Amei tudo logo de cara. A emoção de ver um esporte ao vivo pela primeira vez, o frisson de pegar
o trem até Watford e caminhar pela cidade até o campo, os vendedores de jornais que vinham no intervalo e diziam quanto estavam
os demais jogos, o ritual de instalarmo-nos sempre no mesmo ponto,
uma área da arquibancada Shrodells chamada The Bend. Era como
experimentar uma droga que viciasse logo de cara. Fiquei tão obceum
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cado por futebol quanto era por música: quando não estava no meu
quarto compilando minha parada das paradas, estava recortando tabelas de futebol das revistas em quadrinhos, colando-as na parede e
certificando-me de estarem atualizadas. Desse vício nunca me livrei,
pois nunca quis, e era hereditário, herdado do meu pai.
Quando eu tinha 11 anos, minha professora de piano me recomendou à Royal Academy of Music, no centro de Londres. Passei na
prova e pelos cinco anos seguintes meus sábados foram dedicados à
música clássica pela manhã e ao Watford à tarde. Eu preferia o segundo. A Royal Academy of Music na época cheirava a medo. Tudo a
seu respeito me intimidava: o prédio eduardiano enorme e imponente
na Marylebone Road, seu histórico solene de gerar compositores e
maestros, o fato de qualquer música não clássica ser expressamente proibida. Hoje é completamente diferente – sempre que vou lá,
me deparo com um lugar radiante, cujos alunos são encorajados a
tocar pop, jazz ou suas próprias composições bem como as clássicas
que compõem o currículo. Na época, porém, até falar de rock’n’roll
na Royal Academy teria sido sacrilégio. Equivalia a entrar na igreja e
dizer ao vigário que seu interesse real era em idolatrar Satã.
Às vezes, a Royal Academy era divertida. Tive uma ótima professora chamada Helen Piena, adorava cantar no coral e gostava muito
de tocar Mozart, Bach, Beethoven e Chopin, tudo que era melódico.
Noutros momentos, era um saco. Eu era um aluno preguiçoso. Havia
semanas em que me esquecia de fazer os trabalhos de casa e simplesmente não aparecia nas aulas. Telefonava de casa fazendo voz de
doente e então pegava o trem até Baker Street para minha mãe não
reparar que estava matando aula. Aí me sentava no metrô. Ficava três
horas e meia indo e voltando pela Circle Line, lendo The Pan Book of
Horror Stories em vez de praticar Bartók. Sabia que não queria tocar
música clássica. Para início de conversa, não era bom o bastante.
Não tenho mãos para isso. Meus dedos são curtos para um pianista.
Repare em fotografias de pianistas de concerto como suas mãos sempre parecem umas tarântulas. E para continuação de conversa, simplesmente não queria fazer música daquela forma – rigidez absoluta,
tocar as notas certas no momento certo com a emoção certa, sem
espaço para improvisos.
De certa forma, é irônico que tenham me declarado Doutor e
Membro Honorário da Royal Academy anos depois – nunca teria ganhado um prêmio de aluno exemplar na época em que estudei lá. E,
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por outro lado, não há nenhuma ironia. Jamais, em hipótese alguma,
diria que cursar a Royal Academy foi perda de tempo. Tenho muito
orgulho de ter estudado lá. Já fiz concertos beneficentes para a escola, arrecadei dinheiro para ela comprar um novo órgão de tubos, fiz
turnês com a Royal Academy Symphony Orchestra pelo Reino Unido
e pelos Estados Unidos, financio-lhes oito bolsas de estudos por ano.
O lugar era cheio de gente com quem eu acabaria por trabalhar anos
depois, ao virar Elton John: o produtor Chris Thomas, o arranjador
Paul Buckmaster, a harpista Skaila Kanga e o percussionista Ray
Cooper. E todo meu aprendizado lá se infiltrou na minha música: me
ensinaram a colaborar, a entender estruturas de acordes e a estruturar uma canção. Lá me interessei em compor com mais de três ou
quatro acordes. Quem escutar o álbum Elton John, e praticamente
todos os outros que fiz depois, ouvirá em algum ponto a influência da
música clássica e da Royal Academy.
Foi quando eu estudava na Royal Academy que meus pais por fim
se divorciaram. Para ser justo com eles, haviam tentado fazer o casamento funcionar, muito embora fosse óbvio que um não suportava
o outro; suspeito que o tenham feito para me conferir estabilidade.
Obviamente era um caminho errado, mas tomado no intuito de fazer
um esforço. Mas em 1960 meu pai foi lotado em Harrogate, Yorkshire;
enquanto estava lá, mamãe conheceu outra pessoa. E fim da história.
Minha mãe e eu fomos morar com seu novo parceiro, Fred, pintor e gesseiro. Financeiramente foi um período difícil. Fred também
era divorciado, tinha ex-mulher e quatro filhos, e nosso dinheiro era
curto. Morávamos em um apartamento horrível em Croxley Green,
com papel de parede descolando e mofo pelos cantos. Fred metia
a cara no trabalho. Além de pintura e gesso, limpava janelas e fazia
bicos variados para garantir comida na mesa. Era difícil para ele e
para minha mãe. Tio Reg tinha razão – na época, ser divorciado carregava de fato um estigma.
Mas eu estava feliz da vida com o divórcio. Acabara a fricção diária
representada por meu pai e minha mãe juntos. Mamãe conseguira
o que queria – livrar-se do meu pai – e, ao menos por algum tempo,
aquilo pareceu mudá-la. Estava feliz e sua felicidade me afetava.
Havia menos mau humor, menos críticas. E eu gostava muito de
Fred. Era generoso, com um coração de ouro e fácil de lidar. Guardou algum dinheiro e me deu uma bicicleta com guidão de estrada.
Achou graça quando comecei a falar seu nome de trás para a frente,
um
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e o apelido Derf pegou. Deixou de haver qualquer restrição à forma
de me vestir. Passei a chamar Derf de padrasto anos antes de ele e
mamãe se casarem.
E o melhor de tudo: Derf gostava de rock’n’roll. Ele e mamãe
deram total apoio à minha carreira musical. Creio que, para minha
mãe, havia o incentivo extra de saber que me encorajar iria enfurecer meu pai, mas, ao menos por algum tempo, ela parecia ser minha
maior fã. E Derf foi quem me arranjou meu primeiro trabalho pago,
ao piano, no Northwood Hills Hotel, que não era hotel e sim um pub.
Derf estava tomando uma cerveja por lá quando soube pelo senhorio
que o pianista da casa havia se demitido e sugeriu que me dessem
uma chance. Eu tocava tudo de que me lembrasse. Canções de Jim
Reeves, Johnnie Ray, Elvis Presley, “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”.
Material de Al Jolson: o pessoal de lá amava Al Jolson. Mas não tanto
quanto amavam velhas canções inglesas de pub cujas letras todos sabiam: “Down at the Old Bull and Bush”, “Any Old Iron”, “My Old
Man”, as mesmas que compunham o repertório das cantorias pós-bebida da minha família. Tirava uma boa grana. O cachê era só uma
libra por noite, três noites por semana, mas Derf ia comigo e passava uma caneca de chope para colher gorjetas. Houve semanas em
que tirei £ 15, uma quantia suntuosa para um moleque de 15 anos de
idade no início da década de 1960. Economizei e comprei um piano
elétrico – uma pianeta Hohner – e um microfone para conseguir suplantar a barulheira do pub.
Além do dinheiro, o trabalho de pianista do pub cumpriu outro
papel importante: desenvolver casca grossa. O Northwood Hills
Hotel não era nem de longe um ambiente saudável. Eu tocava no bar
mesmo, não no salão mais exclusivo ao lado, e praticamente todas
as noites, uma vez que todos já tivessem bebido muito, saía alguma
briga. Não me refiro a discussões verbais. Falo de brigas mesmo, com
copos voando e viradas de mesa. No início tentava continuar tocando,
na vã esperança de que a música fosse acalmar os ânimos. Se soltar a
voz com “Bye Bye Blackbird” não tivesse o efeito mágico pretendido,
o jeito era pedir ajuda a um grupo de viajantes, frequentadores assíduos do pub. Ficara amigo de uma das filhas deles – ela chegara a me
convidar para jantar com o grupo – e tomavam conta de mim quando
saía arranca-rabo no pub. Caso não estivessem lá na noite em questão, tinha de recorrer à minha última esperança: sair pela janela que
ficava ao lado do piano e voltar mais tarde quando o clima estivesse
32

eu, elton john
Trecho antecipado para divulgação. Venda proibida.

Eu_Elton_John-Fechamento.indd 32

01/11/19 16:42

tranquilo. Era assustador, mas ao menos me ajudou a ter força mental
para tocar ao vivo. Conheço artistas a quem a experiência de um show
ruim com plateia pouco receptiva os derrubou por completo. Também
fiz shows ruins e tive plateias pouco receptivas, mas nunca me deixei
abalar tanto. Se não tiver que parar de tocar e pular uma janela para
não morrer, ainda será melhor do que onde comecei.
Enquanto isso, em Yorkshire, meu pai conheceu uma mulher chamada Edna. Casaram-se, mudaram-se para Essex e abriram uma papelaria. Certamente deve ter sido mais feliz – tiveram outros quatro
filhos, e todos o adoravam –, mas comigo não fez a menor diferença.
É como se não conhecesse qualquer outra forma de se comportar na
minha presença. Continuava distante e rígido, continuava a resmungar sobre a terrível influência do rock’n’roll, continuava possuído pela
ideia de que eu iria me tornar um wide boy e trazer a ruína ao bom
nome dos Dwight. Pegar o ônibus da Green Line com destino a Essex
para visitá-lo era o ponto baixo garantido de qualquer semana. Parei
de acompanhá-lo aos jogos do Watford; já tinha idade para ir sozinho
à The Bend.
Papai deve ter tido um piti ao descobrir que eu planejava largar a
escola antes dos exames e trabalhar na indústria musical. Não achava
aquela uma carreira digna de um menino com boa educação escolar.
Para piorar as coisas, seu próprio sobrinho me arrumara o emprego:
meu primo Roy, aquele do gol na Copa da Inglaterra, que continuara a
se dar com minha mãe depois do divórcio. Jogadores de futebol sempre tinham contatos na indústria musical, e ele era amigo de um cara
chamado Tony Hiller, gerente geral da editora musical Mills Music,
na Denmark Street, resposta inglesa à Tin Pan Alley. Através de Roy,
soube de uma vaga no setor de embalagens – não era grande coisa, o
salário era £ 4 por semana, mas era uma porta de entrada. E eu sabia
que não teria chance de passar nos exames de qualquer forma. Entre
a Royal Academy, praticar piano para tocar como Jerry Lee Lewis e
saltar regularmente pela janela do Northwood Hills Hotel, comecei a
deixar a escola de lado.
Digo que ele deve ter tido um piti, pois na verdade não lembro
da sua reação. Sei que escreveu para minha mãe exigindo que ela
me impedisse, mas é fácil imaginar a consequência: ela se deliciou.
Todos os demais estavam felizes por mim: mamãe, Derf, até o diretor da escola, o que parecia um milagre. O sr. Westgate-Smith era
um homem taciturno e severo. Estava verdadeiramente apavorado ao
um
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procurá-lo para explicar a questão. Mas ele foi maravilhoso. Disse
saber o quanto eu amava música, estar a par da Royal Academy e
que me daria a autorização necessária se eu lhe prometesse dedicação total e me jogar de cabeça naquele projeto. Fiquei espantado,
mas era sério. Ele poderia facilmente ter recusado e minha decisão
teria sido a mesma, mas teria saído da escola sob clima ruim. Mas foi
muito solidário. Anos depois, quando já fazia sucesso, recebia cartas
suas dizendo quanto orgulho tinha das minhas realizações.
E, por vias tortas, a atitude do meu pai me ajudou. Ele nunca
mudou de ideia quanto à minha escolha profissional. Nunca disse
“muito bem”. Não faz muito tempo, sua esposa Edna me escreveu
dizendo que tinha orgulho de mim do jeito dele, só não era da sua
natureza expressá-lo. Mas o fato de nunca tê-lo feito me instigou o
desejo de mostrar que tomara a decisão correta. Tornou-me determinado. Quanto mais sucesso fizesse, mais errado ele se provaria, reconhecesse ou não, pensava eu. Mesmo hoje em dia, penso às vezes
estar tentando dar-lhe uma lição, apesar de ele ter morrido em 1991.
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