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Na língua inglesa existe a palavra beachcom"ber para designar marítimos velhos e imprestáveis,
que vivem pela beira-do-cais, importunando nas
tabernas; para eles a vida do mar está definivamente encerrada. Na língua portuguesa não existe
uma equivalente: há no entanto o termo "sobra do
mar", que muitas vezes ouvi aplicado a marítimos
jovens ou ainda jovens, que não conseguem navio
para embarcar; essa é a história de alguns deles.

g.d.

MANANA

SCURECIA quando os três homens entraram na sala esE
treita, de teto baixo, do mocambo: o mais alto, que se curvara ao entrar, era um indivíduo magro, de pernas finas
arqueadas, provavelmente um texano; tinha uns restos de
cabelo bem penteado para trás, afim de encobrir a calvície.
Usava botas amarelas, calça de mescla e camisa azul, de manga curta, um tanto desbotada pelo uso; trazia debaixo do
braço um litro ainda cheio, de rum Bacardi.
Haviam tomado um atalho, porque a estrada principal
— Ia carretera — como chamam naquela zona, achava-se
intransitável, era lama só; razão pela qual (apenas o companheiro sabia que, durante o trajeto, ele estivera a praguejar, furioso) mostrara-se calado, as feições cobertas de sombras. Este companheiro era aliás muito mais jovem que ele
— um desses tipos de marítimos insignificantes e obedientes,
como há centenas espalhados pelo mundo; usava uma camisa esporte, cheia de frutas tropicais estampadas, berrante.
E, quanto ao terceiro, era, ao que parece, o dono da casa:
entrara na frente, vociferando alto, e fora direto à mesinha
dos fundos, de onde viera trazendo um candieiro, cuja manga
negra atestava a falta de luz elétrica no mocambo. Era homem de seus vinte e sete a vinte e oito anos de idade; cabelos
louros caindo na testa, pele avermelhada, cheio de sardas
claras no nariz e nos cantos dos olhos; tinha ombros largos,
atléticos, o corpo harmonioso e sadio. Metido numa calça de
gabardine verde-oliva, bem conservada, camisa esporte amarelo canário, que lhe dava uma aparência de requinte e es— 9

mero, parecia bem mais jovem; isso também porque, ao contrário dos outros dois, estava barbeado e limpo; filho de mãe
portorriquenha e pai americano, combinava, através de urna
vida suspeita e fácil, o bom gosto latino, com a limpeza
característica do ianque.
Embora fosse um tipo vistoso, bonito até, nascido dessa
mistura ideal de sangue latino romântico num físico sadio
de ianque, tinha porém consigo qualquer coisa que desagradava, de antipatia, chegando a irritar com seus modos bruscos até mesmo os companheiros * continentais; talvez fosse
aquela sua mania imperiosa de falar, o ar'de superioridade
herdado do pai gringo, que descambava em petulância. .Parecia, nessas ocasiões, que todo mundo se achava na obrigação
de servi-lo; por sinal, era essa a coisa que mais desagradava,
de início, aos companheiros, a essa altura dando visíveis
sinais de arrependimento, em particular o mais velho — o
texano calvo.
Após acender o candieiro, jogou o fósforo com caixa e
tudo em cima da mesinha desforrada, olhando de esguelha
para os convidados; parados a um canto, como a aguardar
ordens, pressentindo, aliás, um grave aborrecimento, estes
não se moviam... Então o mais velho e calvo, que tinha o
litro de rum debaixo do braço, correu os olhos cinzentos pelas
paredes sem reboco do mocambo - - o retrato de casamento
do casal, uma litografia de santo desbotada, suja de excrementos de moscas, um bloco de tamanho médio, marcando
meses e dias em inglês, presente de alguma mercearia americana.
Durante espaço de um segundo -— olhos cinzentos nas
paredes quase nuas, sem pintura, o ouvido apurado como de
um perdigueiro, o texano calvo ouviu espantado o zumbido
surdo das muriçocas no mangue; em seguida os estalidos de
carvão vegetal, na cozinha. E compreendeu, com sua larga
Norte-americanos.
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experiência de homem vivido em terra e mar, que devia haver alguém mais dentro de casa, mas que até então, por capricho ou pirraça, não aparecera para recebê-los; estranho,
porque no botequim, antes de comprar o litro de rum e os convidar para vir à sua casa, ele dissera que estava separado da
mulher.
Nisso, ele chamou por um nome — a voz enrouquecida,
presa pelo efeito da bebida, mas ninguém respondeu; o silêncio então se tornou maior, até que, impaciente, repetiu
o chamado, quase num grito:
- Glória!
Cansado de estar de pé, parado a um canto, o mais velho,
o indivíduo calvo, pediu licença num gesto de mão e, desembrulhando o litro de rum, sentou-se pesado num dos quatro
tamboretes que circundavam a mesa; a mesma coisa fez o
mais moço, imitando-o até no gesto vago da mão. Este, uma
vez sentado, atacado de súbito por inesperada crise de sono,
encostou a face na quina da mesa — os braços pendendo
pelos lados, como um molengo; olhos cerrados, tinha nos
lábios descarnados um riso de mofa; parecia escarnecer, na
sua máscara de perfeita imbecilidade, do dono da casa.
Irritado, o indivíduo mais velho e calvo jogou-o pelos
ombros, dizendo de maneira incisiva, porém a meia-voz:
— Acorde, homem, deixe o sono para depois...
Procurava o abridor na gaveta do guarda-comida, os
companheiros já sentados nos tamboretes duros, em redor
da mesa, prontos para beber, quando a companheira se apresentou; viera da cozinha ou dos fundos do mocambo; não
caminhava, porém; dir-se-ia antes deslizar por entre as paredes, esgueirar-se como uma sombra pelos móveis escassos
e rústicos. Embora maltratada e gasta, marcada por constantes privações e o sofrimento moral (casara com o rapaz
contra a vontade da família), ainda assim conservava traços
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de antiga beleza; consumia-se porém no trabalho caseiro, a
maneira mais justificada, a seu ver, de expiar o erro...
— Buenas-noches.
Rápido, porém bambeante, ele se voltou como uma fúria:
diante da mulher que amava, mas a quem sentia, por uma
gecreta razão, necessidade de humilhar e destruir, planejou
algo; quando menos um meio de envergonhá-la perante os
visitantes, pois o momento era dos mais favoráveis.
Então seus olhos cairam sobre a bandeja que ela trouxera, dessas enfeitadas com asas de borboletas, compradas
nalgum porto sul-americano; agarrando os copos, elevandoos à altura do nariz da pobre, gritou triunfante, pois encontrara por fim um motivo para reclamar:
— Reparem só como estão sujos, imundos, imundos! Vá,
lave isso pelo amor de Deus, que nós queremos beber...
Logo que a mulher se retirou cabisbaixa e humilhada, ele
se aboletou num dos tamboretes, juntando-se por fim aos
companheiros, procurando, numa atitude de melodramático
silêncio, dar-lhes a entender a espécie de casamento que
fizera. Que aquilo lhes servisse de advertência — a amarga
lição a pouco presenciada por eles, quando menos para o
mais moço; queria dizer, no seu fanatismo de ianque jovem
e presunçoso, isto: nenhum continental devia jamais caear
com uma * insular, por mais educada ou bonita que fosse!
Mal haviam acabado de tomar o primeiro gole do rum,
a mulher cortando agora metade de um limão para oferecer
ao indivíduo velho e calvo, quando aconteceu o imprevisto:
entrando capengante porta a dentro, a maleta produzindo
um som cavo no chão de barro-batido, ele viu surgir o cunhado; parecia ter vindo correndo, pois tinha a respiração opressa, os olhos negros brilhantes, a boca aberta como a de um
pássaro cativo. Movidos por um natural instinto de curio-

sidade e precaução, o indivíduo mais velho e calvo — o texano, procurou com os olhos o mais jovem; ambos se entreolharam de maneira enigmática, buscando na fisionomia
alterada do dono da casa uma explicação; tudo ali se processava, desde que haviam posto o pé naquela casa, debaixo
de uma atmosfera de profundo mistério e suspeição. Até as
coisas mais insignificantes, os atos mais cotidianos e banais,
debaixo daquele teto. assumiam importância, aspecto ameaçador e controverso; o que, para suas almas simples de marítimos supersticiosos e desconfiados, constituía uma preocupação constante e mal-estar.
Marchando firme na direção da cozinha, onde a irmã
decerto se encontrava, o recém-chegado passou capengante,
num ostensivo silêncio, rente aos visitantes, sem ao menos
saudá-los com um "Buenas-noches" cortês e seco. Uma vez
na cozinha, sentou-se pesado num caixão — os olhos brilhantes e vítreos em cima da irmã, que agora passava a ferro
roupas de baixo.
Então ouviu quando o marido da irmã disse em inglês
para os companheiros de sala, entre tintilar de copos e vozes
abafadas:
- É o meu cunhado, Fernandez.
Encostando a muleta na parede, com o cuidado de quem
não pode afastar-se de um objeto precioso, quase vital, ficou
a observar, ainda de respiração opressa e funda, a irmã naquela operação caseira, mas tão fora de hora, sem coragem
de falar-lhe, dizer-lhe a que viera. O olhar mórbido, a mão
calejada e grossa passando e repassando pelo peito suado e
peludo, procurando aliviar a dor produzida pelo uso da muleta, o esforço empregado na caminhada, difícil peio pantanal,
deixou-se ficar ali sem muito ânimo, alimentando o ódio pelo
cunhado, arquitetando em surdina detalhes...
Dobrando uma camiseta que acabara de passar, a mulher levantou a vista para o irmão e falou, naquele seu jeito

Portorriquenha.
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de servidão e humildade. Parecia pedir-lhe desculpas ao perguntar-lhe em voz baixa:
— Você trouxe o dinheiro?
Agora mais aliviado, a mão direita repousada sobre o
peito molhado, o rosto trigueiro e marcado meio oculto pela
parte sombria (a luz do candieiro se projetava pela porta, o
suficiente apenas para iluminar a tábua de passar roupa)
ele cismava; vista pelo lado esquerdo, a perna decepada rente ao tronco, dava a impressão de um deus azteca a exigir
vingança.
Súbito, socando a mão nervosa no bolso da calça, numa
violência que a assustou, retirou um tufo de notas amarfanhadas, jogando-o com desdém em cima da tábua de passar;
uma moeda de meio-dólar, vinda no meio por acaso, rolou
no chão de barro-pisado, produzindo uma pancada fôía.
Então a mulher se curvou resignada e tratou de apanhá-la,
evitando porém fazer qualquer comentário; porque acabara
de ler no olhar sombrio do irmão, que o momento fatídico
havia chegado.
Enquanto isso, na sala, os três homens acabavam de
beber o litro de rum: pelo falatório cerrado, pelo tom exaltado do marido, sentiu que a conversa estava por um fio
para descambar em discussão; embora não compreendesse
bem o inglês, tinha certeza que falavam a seu respeito. Estava ligada àquele homem estranho havia cinco meses e
dias, durante os quais (fora o noivado rápido, o casamento
precipitado) jamais haviam trocado mais que duas ou três
frases; conhecera-o, amara-o e o aceitara como esposo, compreendendo-se porém por gestos e palavras soltas, por carícias quase intermináveis.
Aliás, a princípio pensara que o inteiro desconhecimento
um do outro — as incompreensões surgidas logo após, fossem,
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na sua maioria, causadas pela dificuldade de idiomas; mas
via agora que a coisa tinha raízes muito mais diversas e profundas; o filho que dele se gerava em suas entranhas, elaborado na incompreensão e no silêncio, que o dissesse!
Nisto, a voz irrascível do dono da casa se elevou sobre a
dos dois outros: cabeças baixas, olhos pregados no fundo dos
copos vazios, oscilantes e serenos - - serenidade e oscilação
de embriaguez quase completa, o indivíduo mais velho e calvo
e o mais moço, ficaram então a escutá-lo; isto é, fingiam que
escutavam, porque, afora a bebida, nada mais lhes interessava naquele mocambo sórdido; principalmente dramas domésticos, a exemplo deste, em vias de degenerar em feia
tragédia.
Na ponta da mesa, meio de pé, um pouco curvado para
frente, cabelo em desalinho, o rosto em brasa, ele discursava:
sua atitude um tanto teatral, de arrogância e superioridade,
sua fala pastosa, tudo enfim causava aos companheiros de
bebedeira, enjoo e repulsa; homens rudes e limitados como
eram, que lhes interessava discussão, drama entre marido e
mulher, questões políticas entre insulares e continentais?
- Cinco meses, quase seis, socado neste chiqueiro, apodrecendo nesta ilha imunda, em meio a esses monkeis; por
que razão, vamos, respondam, respondam! Reparem só para
isso: paredes de barro cheia de moscas, sem luz elétrica;
lama, lama por toda parte, imundície por toda parte! Mas se
vocês pensam que essa gente gosta de viver limpa, do que é
moderno e bom... bah!, estão todos enganados! São uns
parasitas do nosso governo, uns sujos, que vivem agora por
aí gritando: "Puerto-Rico para los Portorriquenhos! Abajo
el Poderio lanque!" Mas continuam vivendo e comendo e
tudo às nossas custas (isso ele disse batendo com os punhos
cerrados no peito, a espuma alva a saltar-lhe pelos cantos
da boca); mas sempre nos odeiam, esses porcos imundos,
esses monkeis nojentos e sujos!
— 17

Narinas infladas, sufocado pela emoção e a revolta, ele
então falou e falou, batendo na mesa: parecia querer, na sua
loucura, esmagar, espezinhar tanto os habitantes da ilha
como aqueles que, por uma razão ou outra, dificultavam seu
regresso ao Continente.
— Vocês sabem quanto o nosso governo gasta todos os
anos com auxílio e outras coisas nesta ilha imunda, sabem?
Pois bem, eu vou lhes dizer: gasta milhões, milhões de dólares, sabiam? Dinheiro saído do meu e do bolso de todos vocês
ãl, seus trouxas!
Enxugando a testa suada com a costa da mão, apertando
o cinturão pois a calça folgava na cintura, acrescentou para
o texano, agora de olhos apertados, doido de sono (o mais
novo limitara-se a fitá-lo apático, nos lábios estourados um
sorriso imbecil e irónico, de indiferença e perversidade):
— Tenho ido todas as manhãs ao escritório, desde que
me casei, para ver se já há vaga nalgum navio, ou se me
mandam de volta para Nova Iorque. Mas sabe o que me dia
sempre aquele tal de Cabrera, o encarregado dos veteranos,
sabem? Bate-me no ombro, todo sorridente, procurando adular-me: "Manana muchacho, manana está bien?"
Mas nisto compreendeu que falara ás mosca, que tinha
diante de si dois estúpidos beberrões — ambos tão ignorantes
e imbecis como os insulares, que tanto odiava; lhes importava a bebida - - o rum, que infelizmente acabara! E, sentindo que necessitava desabafar, dizer tudo que lhe ia na
alma angustiada, do contrário sufocava, tratou de conseguir
a todo custo mais rum; alucinado, remexeu no armário,
quebrou copos e louças, até que encontrou um meio litro de
rum bem nos fundos do guarda-comida, escondido talvez pela
mulher.
Encheu os copos dos dois companheiros: esses imediatamente se reanimaram, como que tornando à vida; sôfrego,
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ele bebia pelo gargalo, fazendo careta à medida que o líquido
puro descia-lhe pela garganta, queimando no estômago.
Animado, tratou então de reatar a conversa, mas de novo
encontrou a mesma barreira de indiferença e silêncio, por
parte dos companheiros; estes, após beberem as últimas
gotas ficaram cabisbaixos, olhos pregados no fundo dos copos
vazios. E, sob os efeitos abusivos do álcool, caíram no mais
profundo sono: dormiram uma hora ou mais, até que o
texano calvo despertou com os apitos de um cargueiro, no
cais. Empurrando o companheiro mais novo pelo ombro seguidas vezes este resmungando, relutando para acordar,
ocorreu uma cena curiosa: quando o navio deu novo apito,
alertados por um sexto sentido, os dois enfincaram os pés dos
tamboretes e se entreolharam aturdidos, sem dizer palavra.
Partiram sem se despedir do rapaz: deixaram-no dormindo, cabeça nos braços, na ponta da mesa; vez por outra
a chama amarela do candieiro oscilava, a sombra negra a
dançar-lhe sobre o corpo como uma mortalha...
Quando despertou e não encontrou os companheiros,
diante de si apenas o meio litro de rum vazio, os copos virados, ele se ergueu num pulo; levou a mão à cabeça atordoado,
sentindo-se traído. Seu primeiro gesto foi olhar para a porta
mas lá fora havia apenas a densa barreira de trevas, o zumbido das muriçocas no mangue; as estrelas esmagadas no
fundo da abóbada celeste, e a imensidão da noite misteriosa
e negra dos trópicos.
Pânico e desespero assaltaram-no de repente: aos tombos, derrubando mesa, quebrando o vidro de rum vazio e os
copos, atingiu a porta da cozinha; pensou em chamar a mulher, mas se arrependeu. Necessitava agora era correr à toda
pressa a ver se ainda conseguiria alcançar os dois traidores;
talvez que os persuadisse a levá-lo, como clandestino, até o
Continente.
— 19

Ao sair porta afora, os passos incertos, cambaleante, seu
corpo volumoso e jovem como a deslocar a treva, a mulher
desprendeu-se dos braços do irmão, correu para tentar detê-lo;
movida porém por uma força misteriosa — amor próprio ferido e resignação — estacou atónita; dedos crivados na garganta, o olhar de louca, apertava com a outra mão o ventre
começando a arredondar-se.
Nem sentiu quando o irmão passou roçando, suado e
resfolegante, procurando apoiar-se com mais força na muleta, porque o peso do rifle fazia-o desequilibrar-se; aquela
era a oportunidade que tanto esperava, o momento de ajustar
contas com o cunhado!
Estava de tal maneira atordoada, fora de si (nem se recordava de ter ouvido o estampido) que, ao readquirir em
parte a lucidez, descobriu-se olhando com indiferença e frieza o quadro doloroso. Iluminado por um toco de vela que em
boa hora alguém se lembrara de acender, fincado na terra
mole, bem junto ao chiqueiro dos porcos, onde a fedentina
era maior, ele jazia do borco; não morto, mas bêbedo,
ou dormindo apenas. Tinha o rosto imberbe, salpicado de
sardas, meio escondido na terra fedorenta — os lábios carnudos, a boca voluntariosa, num merecido castigo à sua
arrogância de ianque jovem e fanático, beijando a lama da
ilha que tanto execrava.
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O CAPITÃO GREGO

i ST A VA começando a cair vertiginosamente numa doce
sonolência, quando bateram na porta do quarto: afundado
nessa modorra súbita, após horas fatigantes de espera e cansaço, percebia as pancadas fofas, dadas com o nó dos dedos
a uma distância incalculável. Talvez nem estivessem batendo
em porta alguma: ou, se o fizessem, com certeza seria noutro
quarto; de maneira que nem se moveu; deixou-se antes ficar
como estava — olhos apertados, as pálpebras pesadas e quentes, nos lábios se esboçando um sorriso. - - Sentia agora no
corpo desnutrido e magro o perpassar do sono; do sono que
era como uma sensação líquida, de água morna a correr-lhe
pelas carnes trigueiras, pelos membros doloridos.
Nessa altura, porém, devia estar sonhando com alguma
coisa ruim, porque desaparecera-lhe o sorriso, seu rosto jovem e queimado se transformara numa verdadeira máscara
de pavor; assim, quando bateram na porta do tabique pela
segunda vez, ele enfincou os pés da cama rápido e ficou no
meio do quarto escuro aparvalhado, o coração batendo num
desadouro. Então, por espaço de segundos, no seu delírio,
viu o rosto do capitão — a cabeça redonda, o cabelo cortado
baixo, os maxilares fortes, como duas presas; a tez mate e
os olhos verde-cinza, malignos, que se tornavam quase fosforescentes nos momentos de cólera.
Quando marchou trémulo pelo escuro na direção da porta
(sustentava a cueca desabotoada com a mão, para não cairlhe de pernas abaixo) tinha os membros perros, arrastava-se
com intensa dificuldade; as carnes tremiam-lhe, e seu cora23

cão batia violento. Uma vez na porta, colou o ouvido no tabique, prendendo a respiração para ver se ouvia melhor, mas o sangue pulsava-lhe com tamanha violência nas
têmporas, sentia no céu da boca um tal calor, que não conseguia ouvir senão as pancadas surdas do seu doido coração
de fugitivo.
Assim, ainda com o ouvido colado ao tabique, a boca
aberta num espanto, reviveu na imaginação conturbada a
cena de um mês atrás, no passadiço: manhã calorenta de
sol intenso, o mar parecia parado, como uma imensa chapa
de metal; uma névoa densa envolvia parte da baía e, tal um
monstro invisível se debatendo na cerração, um quadrimotor
da Marinha lutava afim de decolar. Lembra-se que, como
nesse instante de expectativa e cansaço, havia um silêncio
sinistro e pesado a esmagá-lo; que diante do capitão, a menos de um palmo do seu rosto terrível (eram quase da mesma
altura) olhava-o por baixo, com rancor; tinha a língua presa
e sentia por dentro o ódio crescendo...
Recorda também, dentes trincados, sem ousar erguer a
vista, que perguntara a si mesmo, esmagando as lágrimas:
- Que é que esse homem quer de mim? porque diabo
não me deixa em paz?
Pareceu-lhe ouvir lá fora um pigarro, um arrastar de
pés no assoalho, seguido de um estalido: não restava mais
dúvida, alguém estava mesmo tentando entrar no quarto;
precisava tomar uma decisão: o pesadelo dessa e das outras
noites iria enfim terminar!
E, como alguém que passa muito tempo em completa
solidão, sem falar com viva alma, como alguém que perdeu
o hábito de se expressar verbalmente, ele ensaiou uma pergunta; mas teve medo de ouvir o som de sua própria voz,
limitando-se, numa angústia, a passar a língua áspera pelos
lábios ressequidos, de quem se queimava em febre. E enguliu
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em seco vezes seguidas, apavorado, até que despejou uma
frase curta, incisiva, talvez tenha mesmo proferido-a sem se
aperceber, porque no mesmo instante, de fora veio a resposta
— quase um sussurro:
— Sou eu... pode abrir, Abel.
Benvenuto entrou pisando como um gato, a respiração
meio presa, medindo os passos, procurando não fazer barulho; mas a cada passo dado, como um delator, o madeiramento velho do assoalho estalava. E, obedecendo a um instintivo impulso de preservação, parava assustado, os olhos
esbugalhados e vivos em cima do companheiro de quarto,
numa interrogação...
Durante mais de um minuto os dois rapazes se entreolharam, num silêncio marcado apenas por suas respirações
quentes e uníssonas; então Abel reparou no companheiro,
mas como se este fosse agora um estranho. Ou alguém que
não se conhece senão de vista mas com quem, por uma contingência imperiosa do destino, tem-se um pacto firmado;
só que este, por displicência ou precipitação se antecipara,
o que o tornava irritado, furioso! E diante dele (fora preciso
isso!) vira-o, com os olhos da realidade, pela primeira vez:
era um indivíduo magro, bastante alto e delgado; tinha o
nariz sinuoso e grosso, o vômer quebrado por alguma garrafada, o que lhe emprestava um ar de tristeza. Os olhos eram
grandes, enormes, como duas bolas brancas - - as pupilas
negras constantemente molhadas, sempre brilhantes. (Quem
o olhasse na penumbra ou mesmo na mais completa escuridão verificaria que se dilatavam, tornavam-se ainda maiores,
cheios de um estranho brilho, ao menor toque emocional;
ver-se-ia então no rapaz, mesmo a despeito de sua feiura, com
aquele nariz torto, certa beleza nas feições...)
No escuro, ombro a ombro, ficaram perscrutando a hospedaria, tempo suficiente aliás para o recém-chegado compreender que alguma coisa de muito grave e anormal estava
se passando ali dentro, e nisto, súbita magia! a lua baça e
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quente do verão antilhano derramou uma luz difusa, uma
claridade leitosa e trágica sobre eles: de repente o salão espaçoso que ocupavam desde o dia em que debandaram do navio, surgiu majestoso e quase vazio nos seus mínimos detalhes.
Estavam ainda parados no meio do quarto espaçoso,
como duas estátuas — Benvenuto apertando temeroso o braço do companheiro de quarto, como se a claridade súbita o
houvesse agarrado de golpe, desprevenido, praticando um
crime ou ato de infidelidade, quando a coisa aconteceu; isto
é, ouviu assustado que, da cama de casal antiga e alta, de
mosquiteiro incolor cerrado, partiam gemidos flébeis: alguém
estava ali dormindo um sono agitado, senão muito doente,
taivez mesmo à morte. E, preparava-se para averiguar quem
era, porque tudo aquilo o deixara ainda mais impressionado,
as horas contadas, o prazo que a Polícia Marítima lhes dera
para voltar ao navio expirado, quando o companheiro se interpôs; na claridade leitosa do quarto, percebeu, coração aos
pulos, que aquela criatura estava tresvariando!
Abel era de estatura mediana: corpo bem proporcionado
e nervoso, tinha agora os cabelos espessos em desalinho, o rosto
bonito e queimado, de traços viris e voluntariosos, deformado
pela incerteza e o cansaço daqueles dias; seus lábios finos
e um tanto cruéis tremiam, tamanho era o ódio que o roia
por dentro, naquele instante. E, quando falou tinha a voz
embargada, o braço tremia ao contacto da mão suarenta do
companheiro de infortúnio; pouco loquaz, desta vez sua voz
veio porém apaixonada e quente — voz de alguém que estivera
a falar, conquanto para si mesmo, horas a fio, sem descanso.
— Deixe que eu explico tudo depois; agora me conte se
o capitão?...
Mas o companheiro permaneceu calado, sem saber o que
dizer: após demorado silêncio, respirou fundo, entre a exaus-

tão e o alívio — a mão ossuda resvalando braço abaixo, sem
força para ser de novo erguida, abrir o primeiro botão da
camisa caqui enxovalhada, tresandando a suor e alcatrão.
Num esforço, arrastou-se até a poltrona velha e ruça
onde, tantas vezes, naqueles dias incertos, dormira bêbedo
de felicidade e rum; seu corpo magro e desengonçado, gasto
pela trabalheira e os vícios secretos, afundou pesado. As molas enferrujadas rangeram: e continuaram rangendo —
rangido enervante, a cada movimento do seu corpo; olhos
fechados, procurou então descalçar-se com a ajuda dos calcanhares - - hábito antigo que perfazia todas as noites com a
paciência e o esmero de um ritual...
No meio do quarto, parado e lívido, Abel não movia um
cabelo: esperava febricitante que o companheiro se pronunciasse; mas os minutos iam passando, e este não se resolvia;
exceto uma gargalhada ou outra de mulher, o ruído intermitente e enervante dos abongôs, num cabaré distante, nada
mais se ouvia no quarto espaçoso e desarrumado; agora, nem
mesmo o ruído das molas enferrujadas da poltrona, ao mais
leve movimento daquele corpo enorme, meio desengonçado.
Alucinado, gritou por entre dentes, ou melhor, deve ter
gritado para si mesmo, porque não se recorda de ter ouvido
o som de sua própria voz; gritou não apenas uma, mas muitas
vezes seguidas, espumando de cólera, tremendo dos pés à
cabeça:
— Deve estar dormindo... o grande filho da peste!
Benvenuto estivera dormitando apenas: pálpebras pesadas, conservava porém todos os sentidos alertas; tanto que,
mesmo de olhos fechados, estendera o braço na direção da
mesa. No escuro, sua mão foi tateando a superfície empoeirada e lisa, até que seus dedos longos e hirsutos tocaram primeiro num copo, depois na garrafa de rum; isso tudo feito
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com tal meticulosidade que o companheiro nem se apercebera. .. E, uma vez de posse da garrafa de rum, passou a
palma da mão pelo gargalo, para limpar a poeira, levando-a
à boca, o líquido passando cortante e morno peia sua garganta inflamada; num instante, seus olhos enormes e brancos se dilataram, encheram-se de lágrimas, as pupilas negras
e brilhantes fuzilaram na penumbra do quarto bolorento.
Estendendo de novo o braço, numa espécie de descaso,
recolocou a garrafa vazia em cima da mesa, suspirando fundo, satisfeito; estirou as pernas, espreguiçando-se todo, num
bocejo demorado; as molas enferrujadas da poltrona rangeram. E sentiu vontade de fumar: riscou um fósforo, um clarão amarelaço, enconchado nas suas mãos ossudas iluminoulhe o rosto sofrido e magro por espaço de segundos, seguido
por uma pequena nuvem de fumaça esbranquiçada que subiu,
ficou meio parada um pouco acima de sua cabeça, nas circunjacências.
Então ele viu que, ainda no meio do quarto, como uma
estátua mutilada, coberta de ultraje, o companheiro pareceu
despertar de um sono profundo, gerado no desespero e no
ódio; tinha agora o rosto cadavérico, as feições macilentas
de um morto. Nesse instante, como obedecendo a um sinal
pré-combinado, os abongôs dispararam todos ao mesmo tempo, num baticum infernal, nos cabarés das cercanias; mulheres gargalharam alto - - risadas debochadas, que a música
abafava em parte, enquanto os homens, no auge da alegria,
jogavam os braços no ar, soltando gritos histéricos, ao pegar
as damas e saírem dançando uma dança sensual e louca pelo
salão enfumaçado. E, pela janela aberta, o primeiro vento
fresco da madrugada, após enfunar de leve o mosquiteiro,
.bateu no rosto escaldante, ficou brincando por entre as pernas
incansáveis de Abel, ainda parado no meio do quarto, numa
imobilidade de assustar...
(Incrível, mas isso muitas vezes acontece, deve ter acontecido já a muitos outros, porque acabara de acontecer a ele,
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agora mesmo: jamais lhe passara pela cabeça, embora nunca
pudessem ter sido, nem em terra e, tampouco a bordo, bons
amigos, a menor ideia de prejudicá-lo, fazendo-o sofrer ocultando-lhe os fatos; pois viera ter com ele exatamente para
isso, ou seja, afim de relatar-lhe o que horas atrás ouvira do
capitão. Mas o estranho é que, mal pusera os pés no quarto
— salão espaçoso, com uma mesinha, a poltrona ruça, a cama
enorme e alta, a pia quebrada e fedorenta onde à noite,
olhos cerrados pendendo de sono, eles'se levantaram descalços,
o corpo quente, para urinar, sentira de repende, que a coisa
iria acontecer... Assim, esse quarto bolorento, de paredes
nuas, esse espelho baço, a poltrona velha na qual dormira
tantas noites mal-acomodado seriam as únicas testemunhas;
como testemunha seria também esse que vira, durante todas
aquelas noites, entrar de quarto a dentro vindo ele nunca
soubera de onde, para cair, em seguida, pesado, na cama
larga, de casal, parecendo até que, mesmo durante o percurso
já vinha dormindo, mas ainda batendo lábios, ruminando
aquilo que o corroía, que estava por um fio para estourar;
esse que ele agora vê, cheio de perplexidade e temor, e que
se chama Abel!
Incrível era, também, que a coisa tivesse acontecido duas
vezes seguidas nessa mesma noite, num espaço talvez de minutos apenas: porque quando ele lhe fizera aquela pergunta,
tinha as palavras contadas na boca, mas súbito seu cérebro
parou; parou no momento exato em que ia abrindo a boca
para contar-lhe tudo; como parara agora mesmo, nesse momento, pela terceira vez, porque sentira, na escuridão, que
alguém se remexera na cama... E ouviu então os mesmos
gemidos flébeis, de pessoa que está doente, se queimando em
febre, ou dormindo um sono agitado, vítima de um pesadelo
terrível; só que os gemidos eram agora uma espécie de grunido abafado, um choro estrangulado; por isso não chegou a
dizer ao companheiro uma palavra sequer daquilo que ele
ardia na ansiedade de ouvir...)
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Benvenuto levantou-se da cadeira num salto: as molas
todas rangeram como notas desafinadas de uma sarafina
velha; aliás, da primeira vez que ouvira os gemidos estranhos,
tivera um forte pressentimento, mas cansado como estava,
deixara a coisa passar ao esquecimento. Agora, porém, qualquer coisa lhe dizia que não estava enganado: bastaria aproximar-se um pouco, abrir o mosquiteiro; então verificaria que,
quem gemera ainda há pouco, dormindo sono agitado ou se
queimando em febre...
E isso foi precisamente o que fez — a mão meio trémula
afastando o "pano transparente, os olhos muito brancos e enormes dilatados na expectativa de uma intrigante surpresa;
enquanto que Abel, o olhar absorto, como se nada daquilo lhe
dissesse respeito, tivesse para ele a mínima importância, man-tinha-se em respeitoso silêncio.
Abrindo o mosquiteiro, olhou fixo para dentro: estremeceu, suas feições se alteraram; o que viu teve o efeito de
uma punhalada que, embora pressentida não teve tempo de
ser evitada e foi-lhe mortal. E, sem poder conter-se, o pranto
veio numa torrente, misturado ao ruído irritante dos abongôs,
às gargalhadas debochadas e histéricas das mulheres, aos
gritos dos marítimos bêbedos, no cabaré.
Súbito, num acesso de cólera, ele se voltou revoltado
para o companheiro; dava a impressão de querer esbofeteá-lo,
vê-lo cair ao solo e ser espezinhado, até formar um montão
de carne disforme, uma poça de sangue; mas isso era só na
imaginação, na sua vontade débil, porque nunca fora homem
para essas coisas violentas. Tanto que se limitou apenas a
soluçar baixo, desabafar, livrando.se através do pranto daquele peso enorme que o sufocava; olhos marejando de lágrimas, perguntou então de cabeça baixa, sem coragem de fitar
o amigo:
— Mas... ainda ontem ele não estava bom... Como foi
isso?
32 —

Abel sentiu o sangue subir-lhe à cabeça e, numa vertigem,
tremendo de cólera, gritou entredentes para o companheiro,
o cuspe saltando-lhe pelos cantos da boca pequena e vingativa:
- Disse que lhe explicaria tudo depois; que me contasse
primeiro o que o capitão!...
Na cama espaçosa e desarrumada, deitado numa posição esquisita, o doente parecia agora dormir, após uma modorra agitada, cheia de estremecimentos febris; muito mal se
lhe ouvia a respiração compassada e quente, as pálpebras cerradas, as narinas abrindo e fechando num movimento leve,
como asas de falenas cansadas, feridas de morte. Tinha os
cabelos em desalinho, peganhentos de suor, formando uma
massaroca na testa porejante e ardente; um dos braços pendia com negligência pela borda da cama, atravessando o
mosquiteiro; a mão direita, tinha-a encostada à boca, acentuando-lhe os traços, dando a impressão de uma criança
adormecida sobre o pranto.
(Benvenuto recorda nesse instante, com uma fidelidade,
uma precisão espantosa de detalhes, a primeira vez que se
viram — ele e o doente: grande, maravilhoso mesmo, o poder
da imaginação; como ele consegue reviver, no espaço de' alguns segundos apenas, toda aquela vida tão cheia de peripécias e emoções, em Santos!
Era uma manhã quente, de sol escaldante, de completo
abafamento: sentara-se num bar cujo nome nem sequer recorda; matar o tempo, naqueles dias difíceis, constituía na
verdade, sua única preocupação; porque no tocante ao resto...
ele bem que se arranjava. Súbito, percebeu quando o rapaz
vinha rua acima, na calçada oposta: trajava um terno de
casimira azul-marinho, camisa de listras finas, colarinho
engomado e gravata; sapatos de verniz brilhantes, o cabelo
castanho escuro, tendendo a engrolar, cheio de vaselina; o
.'c.v
fe'A

i» I
felitlltl

Ljwtí

—

33

lencinho no bolso, como uma mancha branca; mas era a
pasta de couro ainda nova, pouco usada, que emprestava-lhe
uma aparência de falsa prosperidade.
E, o pior é que ele estava prestes a rebentar: de fato,
rebentaria a qualquer momento, arrancaria aquela indumentária conformista e burguesa que lhe impuseram, mas sem
dúvida bastante compatível com a profissão que adotara.
No entanto, embora na aparência conformado, ele vira que o
rapaz gritaria a todos os pulmões (e por dentro já estava
gritando) que era um sujeito diferente daquele que todos
estavam vendo, acostumados a ver; que tudo aquilo não passava de uma máscara...
Aliás, vinha observando já há vários dias o rapaz passar
por ali àquela hora exata, sempre bem vestido e engravatado,
a despeito do calor intenso que fazia; de repente, estacava
e... apalpava os bolsos, fingindo dar falta ou haver perdido
alguma coisa importante. Então lançava um olhar fuzilante,
de desconfiança e receio, para dentro do bar; olhar também
cheio de incerteza e temor que as pessoas orgulhosas têm,
de errar uma cartada; porque o orgulho estava estampado
nos seus olhos miúdos, na sua boca esquisita, de quem parecia estar sempre prestes a cair em pranto. Até que esse jogo
se tornou insuportável, monótono e cansativo, pelo menos
para o rapaz; porque ele não se recorda de haver pensado
sequer em levantar um dedo, feito nada para induzi-lo a tomar semelhante decisão; esta verdade seja dita! foi espontânea, porém, precipitada, mas como seria mesmo de se esperar, numa pessoa do seu feitio e quilate.
Assim, pasta debaixo do braço vermelho e suando por
topos os poros, viu-o entrar resoluto, decidido e firme e dirigir-se ao balcão, onde pediu um chope; depressa, enfiou a
mão no bolso do palito (isto de cabeça um tanto baixa, evitando olhar para os lados) e contou os níqueis catados; então
ergueu a vista e pediu à mulher loura um maço de cigarros.

Nos fundos do bar, duas prostitutas velhas faziam a limpeza
e tagarelavam, reclamando da vida; vez em quando, rodos
nas mãos, paravam afim de fumar o seu cigarro; lançavam
olhares de despeito para uma terceira - - a mulher loura do
"caixa", também bastante fanada, mas que por algum privilégio, ou talvez mesmo por ser competente, conseguira aquele
emprego.
. E, embora já esperasse que, a qualquer momento o rapaz
se aproximasse, se sentasse ao seu lado à mesa, quando este
arrastou a cadeira e sentou, sentiu imediatamente perpassarlhe pelo corpo magro e sofrido, um estremecimento; porque
chegara enfim, após tantas lutas e hesitações, o momento
inadiável da ansiada aproximação.
Poderia aliás ter iniciado a conversa ao puxar a cadeira
e pedir licença para sentar: mas como já observara diversas
vezes antes, o rapaz era orgulhoso e seco, julgava-se importante demais para entabolar conversação, fazer amizade
usando frases bonitas ou vir com rodeios... Portanto, não
lhe causou a mínima surpresa quando, após enxugar o rosto,
a boca esquisita se abrindo num esgar, misto de insatisfação
e cansaço, ele entrou direto no assunto; isto é, perguntou de
estocada, a mão nervosa no ar, sustentando o lenço molhado
de suor:
— O que é que a gente faz, o que se precisa para ser embarcadiço, hein velho?
Benvenuto sabe que isso foi numa manhã abafada de
segunda-feira, os bares ainda de portas meio cerradas para a
faxina, depois de um domingo noturno movimentado e rendoso, as ruas apinhadas de gente laboriosa e austera, que
sempre pareceu ignorar ou fingir que ignorava a intensa vida
de degradação e orgia dos marítimos e as prostitutas da
zona portuária. Amanhecera na rua, fizera hora pelas esquinas, passara a vista num jornal - - sua vida o ramerrão
de sempre: até que entrou ao acaso num bar, onde as duas
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prostitutas imprestáveis e velhas se estafavam na limpeza,
no trabalho ingrato; e a mulher loura do "caixa", olheiras
enormes, cabelos desbotados, a pintura dos lábios caindo-lhe
pelos cantos da boca viciosa, ainda bocejava. E, vendo o rapaz
entrar, sem que ele percebesse, procurara ajeitar-se, disfarçando o relaxamento dos trajes e a velhice; tanto que logo
tratara de passar-lhe um chope grátis, talvez porque tivesse
pena da sua aparência, da sua terrível solidão; ou porque no
íntimo alimentara a ideia de conquistá-lo com pequenos favores, tê-lo como amante, nem que fosse por uma noite.
E tudo ali que a ele sempre pareceu putrefato e morto, até
mesmo as pobres criaturas se estafando no trabalho, inclusive a prostituta loura, do "caixa", que já o tivera como amante usando do mesmo expediente, quando o rapaz entrou de
porta a dentro, cheio de estabanamento e vida, tudo ali se
iluminou de súbito; neste ponto não poderia mais negar nem
a si mesmo nem ao mundo, que sentia-se outro homem, a
partir do instante em que, gaguejante porém resoluto, o rapaz lhe fizera aquela pergunta...
E, o certo é que, lá para as tantas da noite (durante o
restante do dia não conseguira afastá-lo um instante sequer
da lembrança) ele apareceu novamente no bar, vestindo
agora calça nova, de zuarte, ainda dura de goma, os mesmos
sapatos brilhantes de verniz, a camisa também a mesma, embora que arregaçada até o meio do braço. Tinha o cabelo
cortado rente, o rosto afogueado pela emoção de sentir-se um
marítimo; no canto da boca insolente, um charuto aceso; eia
agora, para todos os efeitos, um homem do mar. Um embarcadiço próspero e endinheirado pisando em terra, após meses
de longa viagem, disposto a briga e às mais ousadas aventuras em terra.
Recorda também, cheio de pressentimentos e viva ternura, o momento em que, cenho franzido, a boca insolente
esboçando uma careta, seu olhar de repente iluminou-se, ao
descobri-lo bebendo junto ao balcão, procurando ouvir com
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estudada atenção o que a prostituta loura lhe dizia em voz
baixa, numa maneira meio confidencial, alguma coisa de sua
vida amorosa frustrada; isso enquanto registrava o dinheiro
e entregava o troco às garçonettes, entre advertências e resmungos. E, aproximando-se resoluto, viu-o puxar um tamborete (o balcão era alto, estilo americano), sentando-se ao
seu lado: tinha uns restos de dinheiro, menos do que esperava, pois ao prestar contas com o patrão, verificara que
metera muitos vales; pediu dois "gin-tônica" e somente ao
erguer seu copo no ar, exigindo dele uma saudação, foi que
seus olhos se encontraram. Sorriram um para o outro confiantes, como duas pessoas que se esperavam porque se conheciam a fundo, porque também, sem que os circunstantes
percebessem, acabavam de selar um pacto de vida e de morte!
Assim — era de madrugada, foram dormir juntos num
quarto da hospedaria onde ele tinha uma cama alugada;
durante os dias subconsequentes, caíram no ramerrão, porque isso era inevitável. Perambulavam felizes pelo cais, durante os dias quentSs e durante a noite metiam-se nos bares
e nos "sambas-danças", sempre juntos e inseparáveis, o rapaz
no entanto, alimentando em silêncio a esperança de engajar
nalgum cargueiro; isso ele sabia porém que era difícil mas
calava para o não desencantar, ou talvez porque já o estimasse muito, não suportasse a ideia de uma separação. E assim viveram durante mais de trinta dias, o rapaz agora se
alimentando mal e dormindo pior ainda, definhando a olhos
vistos; até que certa noite, para enorme espanto seu, sobreveio a primeira crise...
Está quase amanhecendo, sumiu a lua: a luz difusa e
leitosa que minutos antes filtrava pela clarabóia, inundando
o quarto, desapareceu por completo; nos cabarés e casas de
prostituição parou a música, as mulheres, embriagadas e
pendendo de sono, foram dormir acompanhadas. Num canto
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do salão, junto ao tablado da orquestrados abongôs que matraquearam a noite inteira, numa fúria alucinante, estão agora
mudos; resta da contumaz orgia apenas um cheiro forte de
rum e calor humano incalistrado nas cortinas baratas, na
ornamentação vulgar do salão de danças. E também o conhecido odor picante de amoníaco vindo das privadas onde num
contínuo vai-e-vem homens do mar e paisanos se levantavam
para irem aliviar-se (muitas vezes chegam até a formar filas
e, enquanto esperam, trocam palavras, contam anedotas
pornográficas, queixam-se da exploração).
Na rua meio deserta um marítimo bêbedo vocifera aos
tombos, para um companheiro invisível: ou ameaça, despeja
e investe, tomando-se de coragem graças ao álcool, contra algum imediato ou capitão que o humilhou; na esquina dois
SPs agigantados falam em voz baixa, contam coisas de suas
vidas rotineiras, insignificantes e honestas. Súbito, um carro
passa em louca disparada, os pneus chiando no asfalto peganhento: leva mulheres embriagadas no colo de marinheiros
a algum recanto da ilha; as mulheres gargalham alto, gritam histéricas e suas vozes parecem mais um protesto. Depois,
novamente o silêncio, o marítimo bêbedo vociferando, as
sombras se diluindo em luz, o brilho tímido e inatingível de
uma ou outra estrela...
E a primeira viração anuncia o amanhecer — a silhueta
das primeiras e madrugadoras aves-marinhas esbatidas no
horizonte violáceo, em silenciosa revoada, o vento fresco,
perfumado e puro que trouxe dos campos ainda adormecidos,
o aroma saudável das coisas perdidas na infância; do mel
silvestre e do esterco virgem nas vacarias; do canto solitário
de um galo, do bater de asas de algum outro, respondendo
distante; do fogo crepitante, do cheiro enjoado da fumaça,
do leite cru e do café quente no bule e do pão...
Abel revive e sente tudo isso à flor da pele; tudo isso ele
deseja e rememora (porque não pregou olhos durante a noite
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toda) enquanto fita o companheiro que, vencido pelo cansaço,
enfim adormeceu; braços encostados à guisa de travesseiros,
no espaldar da cama antiga e alta, dorme com a boca aberta,
ressonando como um justo: um fio de baba escorre-lhe do
canto do lábio, vai até o queixo. Então, com certo pudor e
recato, ele repousa de leve sua mão nervosa e quente no
ombro do adormecido: mas pela sua mente inquieta e conturbada, com a rapidez de um raio, deve nesse instante ter
passado algum pensamento obscuro; porque de repente mudou de ideia, chegou mesmo a retirar a mão amiga... Más
a meio caminho refletiu e ficou a olhar fixamente para o companheiro de aventura um tempo incalculável: o certo é que,
ao procurar despertá-lo de novo — ele fechando a boca, engulindo a saliva num estalo seco, verificou espantado que ressonava; cairá sem que ele percebesse, outra vez, no mais profundo sono!
- Acorde, homem, que já amanheceu!...
Ao som de sua voz Benvenuto abriu fatigado os olhos
enormes de eterno espanto; sacudindo a cabeça, como a espantar algum sonho mau ou a perturbação, respirou fundo,
a mão magra e ossuda tateando os bolsos do dólmã à procura
de cigarros. Ergueu a vista para o companheiro e, na penumbra, os dois se entreolharam sombriamente: no quarto espaçoso e desarrumado (a cama enorme velha e alta, com o
mosquiteiro incolor parecia agora uma câmara mortuária)
fêz-se durante alguns momentos de cruciante incompreensão, um silêncio lunar.
Súbito, ouviram passos pesados na escada - - o barulho
de uma pessoa que caiu em cheio, rebolando degraus abaixo;
entreolharam-se outra vez, agora porém assustados, temendo
a esperada batida da Polícia Marítima. Mas em seguida escutaram aliviados a voz esganiçada de um dos pretos americanos que habitavam o quarto contíguo: decerto trouxera
para casa o companheiro, bêbedo porque repetia com a pa.
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ciência que só mesmo um negro sóbrio sabe ter, para com
outro, embriagado:
— Come on man, let'a go, y ou drank!
Bêbedo e todo sujo de vómito, mal se sustentando nas
pernas bambas, procurava em vão levantar-se: suas mãos
enormes e ásperas tateavam no tabique como duas borboletas negras, em pânico; tinha a voz sumida e pastosa e, quando falava, a espuma e a baba escorriam-lhe pelos cantos da
boca distorcida e feia:
— Y ou deury nigga, lemme go! lemme go!
Estiveram assim nessa contenda irritante pelo menos
um quarto de hora: até que o gerente apareceu, reclamou
em espanhol, mandou fazer silêncio; deve ter findado auxiliando o companheiro sóbrio a pôr o ébrio na cama, porque
então reinou de novo o silêncio no corredor, cessou por completo o barulho do casarão adormecido, antro de paixões secretas, crimes e inomináveis pecados...
E, assim, amanheceu: pela janela escancarada entraram
os primeiros raios vivos e mornos do sol de verão; no porto
iluminado, um cargueiro deu um apito saudoso e longo; uma
lufada de vento matinal e fresco afunou o mosquiteiro, banhando o rosto febril e cadavérico de Abel. Esses eram —
como ele sabia! os primeiros e iniludíveis sinais do terrível
cotidiano: a vida estava ali de novo diante dele, sem esperanças ou escapatórias; quem poderia prever o que acontece
daqui a poucos instantes, minutos, segundos ou horas?
Então viu que o companheiro, após esfregar os olhos, andar vacilante, se dirigiu para a pia, onde abriu a torneira: o
barulho da água deve ter despertado o doente, porque este
se remexeu na cama, soltando um misto de gemido e choro,
de quem sofre, está se queimando em febre. E, mais uma vez,
os dois se entreolharam assustados, agora porém de maneira
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diversa, como a pedir socorro um ao outro; ambos temendo
o inevitável, isto é, uma resolução imediata, visto que, dentro
de breves instantes, ou a qualquer momento. . . Podia-se ler
em seus pensamentos, o dilema: das duas uma: ou chamar
uma ambulância, afim de mandar o doente para o hospital,
ou voltar para bordo entregando-se sem condições ao capitão, o que equivaleria a um castigo terrível, sabe Deus o
quê...
Para Abel porém, regressar ao navio significaria coisa
mil vezes pior, uma vez que já sabia o destino que o aguardava; no entanto, incrível!, durante aqueles dias todos, nenhum dos dois — o doente e o companheiro de quarto, jamais
haviam suspeitado que era só ele a quem o capitão desejava...
Isto aliás desde o primeiro dia em que pusera os pés a bordo,
logo que trocaram -- ele e o capitão, duas a três palavras,
pressentira o drama no momento em que esfregava, no primeiro dia de trabalho, o assoalho do camarote; inesperadamente, ele entrara. Jamais esqueceria o nariz grego, aqueles
olhos de um verde sombrio, penetrantes, a pele azeitonada e
curtida, as mãos enormes, de veias entumescidas; a voz metálica e cruel, que nas noites subsequentes, em alto mar,
perturbara-lhe o sono, não o deixara dormir...
Após enxugar o rosto com a ponta do dolmã, ainda esfregando as mãos ossudas e longas, Benvenuto falou: sua
voz meio encatarrada rompeu enfim a pesada barreira de
silêncio; ficou como que flutuando na atmosfera densa desse
quarto desolado e quente, onde paira agora uma sombra de
desespero e renúncia.
— Quem trouxe ele para aqui?
Isto ele perguntou já em movimento — os olhos enormes
e muito brancos, de eterno espanto, na direção da cama antiga e alta, onde o amigo dorme um sono agitado, chaio as
estremecimentos, queimando-se em febre. Debruçado sobre
o enfermo, parecia um jovem médico indeciso e trémulo que
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se depara, logo no primeiro chamado, com um paciente atacado de uma moléstia cujos sintomas ele desconhece, por
isso hesita em diagnosticar. Lá em baixo, na rua, passavam
agora os primeiros pedestres apressados, temendo chegarem
tarde ao trabalho; pássaros pipilavam alegres nos galhos de
uma árvore copada: a liberdade parecia um mito... E por
detrás das montanhas azuladas e distantes da ilha, brilhava
um sol amarelo e quente reverberando nas águas mansas, de
um azul misterioso e profundo das enseadas, dourando as
folhas dolentes das palmeiras, os frutos verdes e os amadurecidos.
- Ninguém trouxe ele para aqui: veio por sua livre e
espontânea vontade, pode ficar certo disso! Isto é, entrou de
quarto a dentro assim de supetão... embora eu tivesse reconhecido logo ele, pelo jeito de subir a escada... Aliás pensei
que ele ainda estivesse escondido na casa daquele sujeito
amigo seu, em Mayaquez: tanto que para mim foi uma surpresa. .. Entrou cansado, resfolegando como um bicho, o
cabelo todo desgrenhado, a calça rasgada no joelho; nem sei
bem como não foi preso, logo na rua! Parece até que veio
corrido de alguém, mas como você sabe, a gente não se fala...
nada perguntei, ficou tudo no mesmo... Então ele foi até a
janela, ficou de lá me olhando desconfiado; depois foi até a
cama, mexeu e remexeu, olhando para debaixo, desconfiado...
Depois se agachou todo, olhou de novo para debaixo da cama,
como procurando alguma coisa ou alguém... Aliás estive
com a pergunta na ponta da língua, porque aquilo que ele
estava fazendo só podia ser mesmo coisa de maluco, mas
aguentei a mão... Talvez ele ficasse cansado daquelas misuras e resolvesse soltar a língua, falar comigo, deixar de prevenção besta... Você sabe que, pessoalmente, nada tenho
contra ele, nem nunca tive; nem contra você nem contra ninguém de bordo; brigamos porque ele provocou, talvez sem

querer, coitado!, uma situação insuportável entre nós três e
o capitão...
Benvenuto observava, coração aos pulos, diante da narrativa do companheiro, que suas suspeitas se confirmavam;
sentiu inclusive que, ao tocar no nome do capitão, seus lábios
tremeram, seus olhos se encheram de um estranho brilho:
- Mas como ia lhe dizendo, ele não falou nem deu o
menor sinal de querer me dirigir a palavra; ao contrário,
marchou até a janela e ficou um tempão olhando para baixo... Para lhe falar com franqueza, nesse momento tive
medo, pensei até que ele quisesse... você sabe!... Mas depois acalmei, cuidei então de ir aprontando a maleta; estava
certo que você estouraria por aqui mais cedo ou mais tarde,
sabendo que as nossas horas estavam contadas... Nisto porém... nisto eu... Você nem imagina o susto que levei:
estava de costas arrumando a maleta, quando ouvi uns ganidos — assim como de um cachorro que fica amarrado, vendo o dono partir... Me virei rápido, o coração batendo, intrigado com aquilo... mas já avaliando que alguma coisa de
anormal... Ele estava a poucos passos, o rosto banhado de
lágrimas, chorando aquele choro feio, fazendo uma careta...
Dava a impressão de que queria falar, dizer qualquer coisa
mas que não podia... Abria a boca, tentava, tentava, mas
não saía um som, nada que se aproveitasse!... Então tratei
de me aproximar dele com cautela, agarrei ele com toda delicadeza pelo ombro, fiz ele sentar-se; isso tudo ele me olhando
espantado, o rosto espelhando, ganindo baixinho, espremendo o choro; fazia uns sinais esquisitos com a mão, como procurando me dizer que perdera a fala, que precisava contar
uma coisa importante para nós três...
Esquenta muito, o sol já vai bastante alto: o quarto, agora
iluminado, deixa ver nas paredes caiadas há anos, nomes de
amantes e garatujas obcenas; da pia quebrada se desprende
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um cheiro forte de amoníaco; nas noites abafadas, tontos de
sono, eles se levantavam e, como sonâmbulos, urinavam ali
mesmo, ao descaso. No quarto contíguo um dos dois negros
ressona alto: na escada, passos cautelosos de amantes que
descem em silêncio, após passarem a noite juntos; lá fora a
vida prossegue terrível e imutável.
— Mas como ia lhe dizendo, nisso eu tive uma ideia:
fiz sinal para ele, perguntando se ele queria papel e lápis
para escrever; ele balançou a cabeça dizendo que sim, o rosto
espalhando no escuro, me causando um negócio esquisito cá
por dentro... Aparentando a maior calma desse mundo,
porque lhe confesso, para ser mesmo exato, eu estava ficando com receio, acendi um toco de vela, abri a gaveta da mesinha, retirei um caderno ainda novo, em branco, e coJoquei
tudo diante dele. Mas faltava o lápis: por sorte me lembrei
que ficara com a lapiseira de um gringo por esquecimento;
apalpei o bolso do dólmã e encontrei... Assim que coloquei o
papel e a lapiseira na frente dele, o coitado baixou a cabeça
e começou a escrever como um furioso; escreveu, escreveu
bem uma hora, nem sei o quê; só parou mesmo quando a vela
acabou!... Ficou arreiado ali mesmo, todo lavado de suor:
então agarrei ele por debaixo dos braços, puxei ele para a
cama; quando tirei a roupa dele, vi que estava se queimando
de febre! E fiquei esperando que você chegasse... nem li o
que ele escreveu; ainda está tudo ali, como ele deixou... Estava deitado na beira da cama, cansado de esperar e você
não vinha, quando ouvi em meio àquela soneira umas pancadas lá longe... você batendo na porta...
Houve um momento de angustiante e pesado silêncio no
quarto, logo que Abel terminou de falar; imóveis, pareciam
ambos como que suspensos; lá fora, o movimento da cidade
recrudescia. Então Benvenuto perguntou com a voz pastosa,
pigarreando antes, como se fora ele quem tivesse falado e
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falado sem parar; uma pergunta feita num tom pouco cordial, de velada exigência, de quem cobra uma dívida:
- E onde estão os papéis... o que ele escreveu?
— Ainda está tudo ali na gaveta da mesinha; não toquei
em nada!
Exausto, como quem desperta de um sono confuso, ele
se moveu, deu um passo curto: durante o tempo todo em
que falara, não mudara de posição; talvez nem tivesse sequer
arredado um pé do lugar, nada! Parecia haver despejado
tudo de um j ato, sem refletir, o olhar perdido e fixo num
ponto imaginário, como alguém que tivesse ficado hipnotizado mais que o tempo previsto.
Percebendo porém que o companheiro não se movera,
marchou na direção da mesa, abriu a gaveta e retirou o caderno; a lapiseira presa entre as páginas mais garatujadas
que escritas, caiu no assoalho, produzindo um ligeiro estalo,
de galho seco quebrando-se. Olhando-o com o olhar estranho
e feroz, entregou-lhe indignado, trémulo de cólera (percebera que, momentos antes ele duvidara da existência dos escritos!) o precioso caderno; que lesse e julgasse a coisa como
bem entendesse! E viu quando este se afastou meio cabisbaixo e confuso, como que envergonhado, indo escorar-se no
peitoril da janela; na intensa luminosidade da manhã antiIhana, viu-o abrir receoso as primeiras páginas, detendo-se ali
e acolá, cheio de curiosidade e intriga, tentando decifrar as
garatujas... Até que se deteve numa página: seus olhos
enormes e brancos se dilataram, os lábios começaram a oater
na emoção de quem lê uma mesma frase duas, três vezes
seguidas, tentando convencer-se do contrário, descobrir outro
sentido...
Aos poucos foi ficando pálido, os olhos esbugalhados e
brancos se enchendo de lágrimas, o lábio superior repuxando;
lutava para não olhar na direção da cama, onde o doente
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dormia seu sono agitado de louco incipiente ou criança enferma por constantes maltrates. E, mais uma vez baixou a
vista sobre o caderno, leu sufocado o trecho fatídico, que o
torturava: "Entrei no camarote com a bandeja de café, mas
achei esquisito não encontrar ninguém; quis voltar mas nesse
momento percebi que ali dentro havia uma pessoa escondida. .. bem detrás de mim, nas minhas costas... Apavorado, me voltei de repente para sair, mas dei de cara com o
capitão... parecia uma fera... os olhos de tigre pronto para
partir para cima de mim, feito um louco... Tive tanto medo
que derrubei a bandeja, entornei o café, me queimei todo.'..
nem deu tempo para eu falar, dizer que... como o camarote
estava meio escuro talvez ele tivesse pensado que eu fosse..."
Num acesso de desespero e cólera, arrancou com violência a página maldita, amassando-a entre as mãos ossudas,
jogando a bola de papel num canto; o pomo de Adão saliente
e fino desapareceu-lhe na garganta, engolindo o choro; lutava para não se desmoronar! Mas súbito, o pranto veio numa
torrente, abalando-lhe o corpo magro, de ombros meio curvos
e caídos; chorou com a cabeça encostada à parede, as lágrimas molhando as juras de amor escritas à lápis por antigos
amantes. Ao seu lado, reservado e frio, Abel o observava cheio
de piedade, mas sem nada dizer, respeitando-lhe os sentimentos — amor próprio ferido e desesperação; mas — estranha e confusa natureza a sua — sentiu, sem poder conter-se,
um certo e secreto júbilo, ante a miséria do amigo. Poderia
socorrê-lo, aliviar-lhe a dor profunda pois bastaria dizer-lhe
simplesmente que, naquela noite, sentindo-se adoentado, pedira ao rapaz para levar café ao capitão em seu lugar...

Quando Abel desceu afim de telefonar para o Hospital
dos Marítimos, chamando a ambulância, hesitante e magoado, ele se aproximou da cama, ficou um tempo enorme a con46 —

templar o doente; verificou que, na sua agonia, o coitado
tinha as faces encovadas, olheiras profundas; o rosto outrora
insolente, cheio de vida, tinha agora um aspecto cadavérico,
contristador, medonho. Então, tocado por um estranho sentimento de humanidade, pôs o ressentimento de lado: sentiu
que necessitava agir depressa, fazer aquela operação antes
que o companheiro voltasse; não suportaria tê-lo ali presente,
vendo-o arrumar o doente, tirando-lhe e vestindo roupas;
seria o mesmo que surpreendê-los num ato íntimo.
Rápido, um tanto inseguro e nervoso, arrancou às pressas a camiseta suja daquele corpo escaldante e peganhento;
mas sentiu-se embaraçado ao procurar trocar-lhe a cueca.
O doente se protegeu, com um gemido, alertado talvez, mesmo
na enfermidade, por forte instinto de preservação. Assim, lutava para enfiar-lhe as calças pernas a dentro, quando eles
chegaram: apressados, sem proferir palavra ou fazer perguntas, porque não tinham tempo a perder, jogaram o enfermo em cima da padiola ainda meio vestido. Enquanto
saíam, passos cautelosos na escada, lá em baixo, esperando
o doente, a sereia da ambulância gemia — gemido prolongado e irritante, só semelhante à impaciência humana.
Eram para mais de onze e meia, quando os dois entraram no cais ensolarado — ele caminhando mais na frente,
carregando a maleta nos ombros, Benvenuto um pouco mais
atrasado, fumando; seus olhos enormes e brancos pervagavam os recantos conhecidos cheios de indiferença e cansaço.
Estivadores largavam em bandos ruidosos, na direção do
portão principal: nas goletas curiosas, gente rude e simples
comia espalhada ali e acolá, junto aos cachos de bananas e
cocos secos; num boteco um rádio tocava alto — os abongôs
matraqueando alucinados. Era a categórica afirmativa de
que a vida se resumia naquilo mesmo - - a paz e a tranquilidade dentro do ódio e do desespero, dos equívocos e das
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prevenções, misturados a um insaciável desejo de vingança
e desforra, e dos eternos ruídos do mundo!
E, sem explicação alguma (teria enfim percebido a grandiosidade do seu gesto, para com o enfermo?), porque enfim
vinha andando muito mais atrás, o companheiro tomou-lhe
precipitadamente a dianteira; subiu a prancha quase correndo, desaparecendo rápido no convés deserto como uma aparição maléfica; talvez fugisse envergonhado e roído de remorsos, como um Caim...
Estavam todos almoçando, exceto o marinheiro velho e
tatuado que ficava de vigia, o navio no porto; este logo o
reconheceu e, possivelmente instruído pelo imediato, tomará-lhe a maleta das mãos, levando-a para baixo; resoluto, ele
marchou na direção do passadiço, o coração batendo fcrte...
E nem precisou bater à porta, pedir licença, como costumava fazer antigamente, antes de entrar: a porta do camarote estava aberta, a brisa suave e morna do meio-dia
balançando o reposteiro de contas indianas, que evitava a
intensa claridade de luz ofuscante dos trópicos. O cheiro conhecido e forte de limpeza e asseio entrou-lhe narinas a
dentro, fazendo seu coração bater ainda mais acelerado, numa
tontura; sentiu que estava a um passo do abismo.
Na cadeira giratória, de costas para a escrivaninha, como
se nunca tivesse saído daquela posição desde que ele partira,
o capitão o aguardava — o punho nu e forte como um cego
sustentando o copo de rum, os olhos verdes e profundos cheios
de um estranho brilho, inperturbável.
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NOITE DE ANGÚSTIA NO SANTARÉM

chegou perto do navio, o cais fervilhava de gente,
dando a impressão exata de uma dessas feiras noturnas, de
arrabalde; molecotes e carregadores suspendiam cestas de
frutas no ar, sobre as cabeças da multidão; passageiros atrasados, temendo uma partida súbita, falavam com os seus às
pressas, suando em bica; nos conveses apinhados e sem muita
luz, mulheres chorosas acenavam lenços para os que ficavam.
Atordoados com o barulho, tanto passageiros como despedintes, ouviam pela metade; mas tranquilizavam-se porém num
"sim" vago, gesto ou balançar de cabeça, descomprometendose. Enquanto isso as máquinas trabalhavam, o bicho expelia
num chiado enervante, um rolo compacto de fumaça negra,
encobrindo na noite quente e abafada dos trópicos, as estrelas
distantes e numerosas.
Era um desses execráveis navios de passageiros nacionais, muito velho e usado, largando os pedaços, mas que a
companhia, auferindo lucros extraordinários, jamais largava
de mão, encostando-o na sucata; desses barcos cujos oficiais
empertigados se pavoneiam atendendo às perguntas pueris
das visitantes, mas que tratam os subalternos — a tripulação
a pontapés, como se um camaroteiro ou homem de convés
fosse um cachorro, jamais um ser humano.
Espírito independente, acostumado a servir em navios
estrangeiros, nunca lhe passara até então pela cabeça a ideia
de engajar em barco nacional, ser tratado como bicho: tampouco viajar enrustido, num deles. Parado diante do calham- 51

beque velho, nos ouvido o zumzum daquele falatório medonho, sentiu-se sem ânimo; a seu lado, a maleta humilde e
viajada era como o atestado de sua humilhação e renúncia...
Abrindo caminho por entre a multidão barulhenta, suado, a maleta no ombro, a roupa toda amarfanhada, conseguiu
após verdadeira luta chegar ao convés; ainda com a maleta
no ombro, gritou duas palavras para o oficial, subindo em
seguida - - o suor escorrendo-lhe pelas bochechas, queimando-lhe os olhos, entrando salgadas pelos cantos da boca
hiante.
Quando, finalmente, atingiu o convés, sentiu uma tontura: encostando-se à amurada, agora na parte do tombadilho, deixou-se então ficar uns instantes — a vista escura,
escura, na boca bonita, de lábios finos e adelgaçados, um
gosto horrível de azinhavre e sal. Logo procurou reagir, porque temia ser surpreendido por algum oficial; e, passando a
mão de dedos longos e nervosos, pelo rosto molhado (como
suava, santo Deus!), respirou fundo, sacudindo a cabeça zonza, cheia de zumbidos e pedaços soltos de conversa.
Abriu os olhos quentes e pesados, com visível esforço:
seu corpo rijo e trabalhado tremia, as pernas pareciam soltas,
sem leme; queimava-se em febre, seu coração batia em pancadas desordenadas, querendo saltar, arrebentar-lhe a caixa
do peito. E viu diante de si, pela primeira vez, nos seus mínimos e ridículos detalhes, a cena que tanto menoscabava:
cena presenciada do cais ou, quando por ventura seu navio
atracava junto a um desses e ele se punha, da popa, a observar. .. Viu as matronas de porte avantajados, os dedos
cheios de anéis e brilhantes; nos pescoços rugosos e banhudos colares baratos e multicores; de lado, dois ou três cidadãos casmurros.— em geral pai e filhos, roupa de linho brango engomada, a cara trancada, muito empertigados a manter
guarda, consultando a cada minuto o relógio de algibeira.
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Eram, via de regra, usineiros ou senhores de engenho orgulhosos e abastados, cujos filhos estudavam na capital, possuíam automóvel e defloravam mocinhas pobres; e que depois
de formados iam plantar cana, metiam-se na política municipal e escravizavam centenas de empregados, pagando-lhes
ordenado de miséria.
Mas seu ódio não era na verdade dirigido a estes pobres
coitados; tampouco as filhas -- mocinhas malvestidas, com
penteados horríveis, de braços dados às amiguinhas, aporrinhando os oficiais com perguntas tolas; não, não odiava essa
pobre gente; eram inofensivos e pacatos, durante o curso da
viagem. Odiava os superiores - - oficiais graduados, que tinham naqueles minutos de reboliço e tagarelice, o ponto culminante na mediocridade de suas vidas sociais; odiava-os nas
&uas fardas brancas bem passadas, os sapatos brancos besuntados de alvaiade; odiava-os nesses seus sorrisos estudados e
alvar, as palavras convencionais proferidas em tom de cátedra; e os olhares cobiçosos onde se lia um mundo de desejos
frustados e recalques...
Sustentando a maleta pesada, a alça de ferro cortandolhe a palma da mão agora macia, arrastou-se cambaleante
escada abaixo — a escada que liga o convés à terceira classe,
espécie de curral onde viaja tudo, de seres humanos a animais. Parou aturdido, na vista milhares de pontinhos Juminosos, o coração querendo saltar: no corredor estreito, atulhado de tonéis de óleo Diesel e malas, as pessoas se apinhavam;
nalguma parte, uma criança chorava, choro entrecortado
pelo berro tristonho de uma cabra num engradado.
Procurou passagem, a maleta batendo nas pernas dos
que estavam acomodados em cima de sacas de mamona e farinha de trigo; tinha a cabeça em volta, o suor escorrendolhe pelo rosto, empapando a camisa debaixo das axilas. Por
alguns instantes a zuada que os passageiros faziam deu-lhe
a impressão de fogo num canavial seco — as labaredas cres— 53

cendo e estalando, rugindo e soltando fagulhas, sufocando
tudo num fumaceiro intempestivo.
Nisto, alguém tocou-lhe no braço: num estremecimento
pareceu despertar de um sonho embaraçoso: uma voz meio
esganiçada, de nordestino, gritou-lhe no ouvido:
— "Tá se sentindo mal, meu companheiro? Se 'tá, avise
que dá-se um geito...
Esteve a pique de falar, confessar-se vencido, mas sentiuse ferido no seu amor próprio; então trincou os dentes, enguliu em seco e, num gesto de cabeça arrogante, deu a entender que nada precisava... A vista escureceu-se novamente,
os pontos luminosos voltaram: apoiou-se à parede quente,
apertando os olhos lacrimosos; as carnes tremiam-lhe, o
coração batia em pancadas cada vez maiores. Debaixo dos
pés, na casa de máquinas (ou seria o seu doido coração?), as
bombas funcionavam velhas e arquejantes:
- Pum! pum! pum!
De repente, as vozes angustiadas dos passageiros, o barulho das máquinas do navio trabalhando, os berros da cabra
no engradado, o choro ininterrupto da criança enferma, tudo
entrou de roldão pelos seus ouvidos, num estalo fino, como
água escorrendo num funil. Um frio percorreu-lhe a espinha:
num arrepio, sentiu o corpo quente e morrinhento encalombar-se cheio de bolinhas, teve a impressão de haver ali dentro
um enxame de abelhas assanhadas, dando ferroadas a esmo:
instintivamente encolheu-se, para mergulhar enfim numa espécie de liquefeita tranquilidade, misto de abandono e cansaço.
Então, pela primeira vez, abriu bem os olhos, viu afinal
onde se metera: descobriu-se, num momento de rara lucidez,
num canto do corredor de boreste, sua maleta de lado, encostada num tonel de óleo Diesel. Pelos cantos mal iluminados
do corredor quente, mulheres de barriga grande e aspecto
doantio, sustentavam resignadas, crianças choramingas e opiladas nas pernas. Num camarote abafado, cuja porta perma54 -

necia escancarada na tentativa inútil de captar uma aragem,
uma criancinha nua e magra, sentada num urinol, sustentando a camisinha enrolada até o umbigo; olhava-o com
espanto — a chupeta vermelha e grande caindo-lhe do canto
da boca, os olhos grandes e lacrimosos esbugalhados pelo
medo...
Súbito sentiu que sorria - um sorriso aguado que
era mais um choro em meio a tanta miséria: em cima, no
convés, os ruídos de passos abafados aumentaram; a sineta
dava o último sinal, convocando os visitantes a se retirarem
de bordo. Do fundo do corredor infecto e quente, como se
alguém tivesse aberto uma comporta, surgiu um grupo barulhento de mulheres; uma delas agarrada ao braço de um
taifeiro moreno e baixo, não o largava um instante, temendo
perdê-lo.
Este de repente se sentiu importante, orgulhoso da situação, ante os olhares assustados dos passageiros de terceira. Falavam todas ao mesmo tempo, davam gargalhadas
altas, achavam graça nas mais insignificantes coisas. Aparvalhadas e tímidas, as sertanejas de filhos nas pernas olhavam-se sem um movimento de pálpebras; seus olhos vermelhos espelhavam em meio àquela balbúrdia toda um mito
de oscilação e espanto - - o temor surdo e inconfessável
diante do Desconhecido.
Até que houve um ligeiro momento de trégua: uma das
mulheres do grupo — a mais afoita e assanhada, pegou o
taifeiro pelo pescoço, puxando-lhe o ouvido para a sua boca
lambusada de baton vermelho segredando alguma coisa;
curiosas, as demais apertaram o círculo, procurando coniventes e ruidosas, ouvir o que a companheira mais atrevida
dizia. Poderia ter contado alguma anedota imprópria, mas
tudo indica que a coisa era mais jocosa, dizia respeite à muIherzinha que não largava o braço do taifeiro; porque de
repente, numa explosão de gargalhadas, elas desmancharam
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o círculo: perplexa esta passou a dizer nomes feios ern voz
baixa, encabulada.
Então o taifeiro, orgulhoso e importante, falou, pedindo
que elas se calassem: oihou para os quatro cantos preocupado, apurando o ouvido; pressentindo o perigo, gritou em
pânico:
- Vão, minha gente, depressa; já 'stão retirando a
prancha!
Empurrando-se, as mulheres foram aos encontrões e sopapos pelo corredor exíguo e atulhado, o taifeiro procurando
safar-se; ao subir a escada, uma delas escorregou, soltando
uma praga; as outras riram, a que não largava o homenzinho exclamou raivosa:
— Deixa de ser mole, mulé de Deus!
Quem subiu por último foi o taifeiro: em face da situação imprevista, teve que auxiliar a companheira a galgar
a escada; no convés esta quebrou o salto do sapato, soltando
um palavrão infame; mas estavam a salvo!
Esse quadro ridículo de momentos antes - - o homem
empurrando a mulher para cima pelas nádegas, ela praguejando furiosa, descompondo as companheiras, deu lugar a
outro bem diverso e contristador, ao apito saudoso e derradeiro, da embarcação. Apertando os filhos ao peito, as sertanejas se entreolharam temerosas e assustadas no mais profundo silêncio; cabisbaixos e resignados, os homens ficaram
eretos, de respiração presa, na expectativa de um acontecimento decisivo e grave. A cabra berrou mais uma vez e a
criança enferma começou a chorar um choro enervante e
doloroso, logo que o navio se pôs em marcha, a hélice cortando em batidas ritimadas, as águas escuras e incanáveis.
Estava agora no camarote, na companhia de três retirantes - - um velho magro de pernas arqueadas e pele curtida como um pergaminho; o velho ocupava o beliche de

baixo, vis-a-vis ao seu; tinha nos dedos nodosos um cigarro
de palha, que amassava pacientemente, dando-lhe forma, arredondando-o. No beliche de cima estava o rapaz: havia arrancado a camisa, com o calor intenso que fazia no cubículo;
ainda de sapato e tudo — o cordão dos suspensórios caindolhe pelas ilhargas, tinha os olhos muito claros e brilhantes
no teto, as mãos cruzadas no peito alvo, queimado de sol;
parecia pensar muito, aceitar a viagem como um passo decisivo na sua vida.
Momentos antes, ao entrar arfante e meio trôpego, esbarrara no menino: este o olhara espantado, a boca entreaberta, de surpresa: voltara em seguida à portinhola, onde
procurava ageitar um capa-vento improvisado, de tampa de
caixa papelão. E empurrou a maleta para baixo do beliche,
arrancando o paletó úmido e amarfanhado, que mais parecia
uma camisa-de-fôrça; jogando-o num canto, procurou descalçar.se; mas nisso o navio deu um tombo inesperado, como
se fosse caindo num vácuo... Bateu com a testa no ferro
do beliche - - uma pancada forte que ecoou como o ruído
de metal contra metal; atordoado, agarrou-se no varão esmaltado e frio, deixou-se ficar um tempo enorme arfando,
os olhos marejando e ardendo. Sentia nos ouvidos meio
moucos um zumbido fino, na vista, a saltar-lhe dos caroços
dos olhos, pontinhos e mais pontinhos luminosos -- que aos
poucos foram substituídos por fitas brilhantes e multicores.
As mãos agarradas no varão esmaltado, estavam molhadas;
suava frio, sentindo o suor escorrer lento pelas costas, gota
por gota, até o cócix.
Ainda agarrado ao varão, o estômago embrulhado, percebeu que estava enjoado, iria vomitar; logo reagiu, largou o varão e, agachando-se, evitando nova pancada, jogou-se
pesadamente no beliche quente, de colchão duro como tábua.
E deixou-se ficar assim, ao sabor do seu próprio destino, suando frio — os músculos do abdômem contraindo-se, nesse
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arfar estertor ante de quem quer vomitar e não pode; até
que sentiu alguém tocar-lhe de leve no ombro, perguntarlhe numa voz sumida e asmática:
— Tá se sentindo mal, moço?
Na agonia em que estava, pensou logo tratar-se do taifeiro bulhento; assustado procurou imediatamente reagir, dar
amostras de forte, esconder sua desgraça; mas os membros
não lhe obedeceram e caiu pesado para um canto. Pelo
cheiro sadio de cigarro de palha, compreendeu que se tratava do velho sertanejo: num alívio deixou-se ficar no colchão
duro — as lágrimas quentes e abundantes escorrendo-lhe
pelas faces cavadas, até o queixo, molhando o peito suado
e peludo.
Então compreendeu, numa angústia, que pouco lhe
adiantara ter permanecido tanto tempo em terra, ocultando
dos companheiros, a dolorosa verdade. Quantas vezes não
estivera para confessar ao irmão, que jamais tornaria a
a embarcar; nascera-lhe lentamente, sem ele saber como,
um medo pavoroso, a certeza de que, ao botar o pé num
convés de navio...
Era uma sensação esquisita, como nunca sentira antes,
uma coisa horrível que não havia palavras que a descrevesse;
sentia o corpo todo alquebrado, as mãos úmidas, frias como
gelo, o estômago embrulhado, e aquela falta de ar, que era
o pior. Imaginara, aliás, que tudo se resumisse numa tontura
passageira, dois a três engulhes, uns suores frios, a vista embaralhada, nada mais; correria até o convés ou iria à privada,
meteria o dedo na garganta e vomitaria aliviado. Nunca lhe
passara pela cabeça, quando os companheiros lhe falavam
em enjoar, que enjoo fosse isso — essa agonia medonha, tão
próxima da morte; esse mal-estar físico tão desesperador,
que lhe fazia sentir a absurda vontade de mandar parar o
navio em alto mar.
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E, durante alguns momentos, imaginou com alegria o
navio parando em pleno mar, atracando junto a uma imensa
bóia -- ele subindo trémulo, fraco das pernas, a escada escura; no convés deserto respiraria fundp, o ar marinho a
entrar-lhe pelas narinas inflantes e feridas; uma brisa salitrosa soprando do boreste, assanharia seus cabelos desgrenhados, refrescando-lhe a testa molhada e quente.
No entanto, descobriu-se ainda no meio do quarto escuro
e estreito: os braços estendidos como asas, as pontas dos
dedos tocando em ambos os beliches a fim de manter o equilíbrio; mesmo assim, tinha a cabeça em volta, oscilava...
Havia um silêncio de morte, tanto no cubículo, como nessa
parte inferior do navio; nem mesmo um choro débil de criança, durante o sono assustadiço; nem um gemido nem um
respirar de adultos, um pigarro ou tosse seca, nada! Apenas
os estalos secos e compassados do madeiramento gasto misturado a um ranger intermitente de ferro-velho, tudo isso
numa tamanha lonjura, num entrosamento tão perfeito,
que até parecia coisa de sonho...
Então reviu o bar e, em meio ao burburinho intenso, a
voz grossa do seu irmão mais velho, da porta do mictório,
os olhos quase vidrados, exclamava:
- Cachaça nesse sem-vergonha; cachaça nele, gente!
Haviam resolvido comemorar-lhe o embarque, o irmão
muito satisfeito porque cessariam aqueles rumores bestas,
ele muito sério, procurando esforçar-se para se mostrar contente; mas traia no semblante uma profunda tristeza. Eram,
além do irmão e ele, mais três companheiros em torno da
mesa desforrada, cheia de talhos e iniciais cortadas a canivete; dois deles, nunca vira antes, mas o terceiro, um sujeito
atarracado, muito falador e prestativo, que conhecera durante a guerra e chamava-se Paràzinho. Bebiam "peruas" —
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meio copo de cachoça, meio copo de caldo azedo, porque
lanto os dois marítimos como ele próprio e o paraense, estavam todos prontos, desembarcados há uma eternidade. Ele.
por uma razão secreta, que jamais confessara nem mesmo ao
irmão, tinha os papéis em ordem, mas recusava embarcar;
quanto aos dois desconhecidos (descobrira mais tarde) haviam sido repatriados. E o paraense, este servira em barcos
nacionais desde meninote; por sorte pegara um "panamenho" durante a guerra e desde então vivia em conflito, não
se sujeitava mais ao tratamento nem à ignorância reinante
nos navios nacionais da Costeira ou do Loide. Passara a viver
de expedientes, ora na beira da praia, ora pulando de porto
em porto, sempre enrustido nalgum porão; mas pé em navio
brasileiro, jurara nunca mais botar, nem que tivesse de
morrer de fome!
Havia um burburinho contínuo no bar sórdido, porque
era sábado à noite, todo mundo bebia e falava; na rua larga,
de paralelepípedos gastos, meretrizes conversavam alegres e
ruidosas com estudantes; soldados da Polícia, em fila indiana
iam e vinham policiando o local; lançavam olhares cumpridos para dentro dos bares apinhados de estivadores, marinheiros e mulheres da vida. Na mesa de lado, duas marafonas
assararazadas se desmanchavam em sorrisos: uma delas
abrindo e fechando as pernas magras, numa ingénua provocação; embora sabendo que ele não efa um "gringo", soltava
graçolas em inglês infame e pornográfico, aprendido durante
o coito com marítimos estrangeiros.
Primeiro começou a sentir-se realmente mal, com o cheiro nauseante dos siris que dois indivíduos comiam no balcão,
chupando com ruído e gula as patas vermelhas; depois, com
a voz pastosa — as palavras como que saindo à força pelos
cantos da boca, lábios úmidos e terrosos, de Paràzinho:
— Agora vejam bem se eu não tenho razão: escutem
bem, depois me digam mesmo se não usei a cabeça... Estava
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na beira-da-praia já fazia bem uns sete mês, numa desgraça
que só vendo... Então m'apareceu um dia aquele tal de...
Falava meio curvo, com o cotovelo apoiando na quina da
mesa desforrada; de maneira que, ao cortar a frase, escorregou desequilibrando-se; cairia, se não fosse um dos companheiros que o amparasse a tempo. Abrindo os olhos apertados, passando a manga do palito pelos lábios úmidos e
babosos - - a mão agora no ar, lutava para se lembrar do
nome do companheiro; espremia os miolos, fazendo caretas
horríveis.
- Diabo! Como é mesmo o nome daquele?... Aquele
sujeito brancoso, de cabelo louro pixain. Um que embarcou num petroleiro panamenho?
Mas não havia jeito de ninguém se lembrar do nome do
tipo que ele descrevia: ébrio contumaz, confundia tudo, metia os pés pelas mãos; quando sóbrio, era porém prestativo,
honesto e reconhecido, acima de tudo amigo dos amigos.
Esteve assim nessa agonia um bocado de tempo, tentando em vão recordar o nome do sujeito, até que desistiu ou
fingiu desistir; num gesto misto de indiferença a desprezo
por si mesmo pegou o resto da "perua'', emborcou-a de um
gole, cruzando os braços, esperando que a inspiração o ajudasse.
Estavam tomando a última rodada -- ele com a maleta
de lado, os olhos pregados num relógio de parede nos fundos
do bar sórdido, o irmão começando a cochilar - - o queixo
furando o peito peludo e negrejante (os dois desconhecidos
haviam saído com as marafonas sararás), quando exultante,
o paraense reatou o fio da história há pouco interrompida.
— Ah! me lembrei agora do nome do sujeito: era um tal
de Euclides! Pois bem, está numa desgraça danada, quando
esse tipo me encontrou, foi logo me perguntando: "Paràzinho,
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tu quer embarcar? Porque 'stão precisando dê" um moço pró
capitão, no "Lóide Guatemala"...
Levantou a vista para o relógio, impaciente: faltava um
quarto de hora para as onze; o burburinho no bar havia
cessado, na rua meio deserta apenas uma ou outra mulher
menos favorecida, que ainda não arranjara companhia para
aquela noite. Os soldados da Polícia haviam relaxado a ronda: um deles procurava cantar uma meretriz, enquando que
três outros encostados ao balcão, falavam baixo e tomavam
cachaça.
Ouvia agora com impaciência a conversa inacabada e
semprs interrompida do paraense:
- Quando ele me falou no nome do navio nacional...
fiquei logo com a pulga atrás da orelha; mas como 'estava
precisando de embarcar até na peste. ..
Puxando o tamborete mais para a frente, tomou-se de
entusiasmo; o hálito pestilento de cachaça e siris comidos
logo à noitinha, era insuportável!
- Pra encurtar a história, seu mano, apresentei-me ac
capitão do tal "Lóide Guatemala"; recebeu-me bem. examinou os papéis; mas quando viu que eu tinha servido num
"panamenho", parece que não gostou... Então mandou um
"boy" chamar o comissário: vi logo que havia chavecada no
meio; mas aguentei a mão, quis ver no que ia dar... Quando
o comissário chegou, não gostei da cara do sujeito; não porque ele fosse preto, mas porque não gostei mesmo... Examinou meus papéis, fez uma cara de espanto, olhou para o capitão; os dois safados parece que se entendiam... Pelo
menos na roubalheira, porque nunca, vi um comissário preto
que não fosse ladrão, ainda mais num navio nacional!
Tinha a cabeça em volta, o coração a bater-lhe descompassadamente: ouvia a conversa do paraense como se ouvisse
um disco estragado — a agulha arranhando a matéria plás64 —

tica, repetindo o refrão; a vontade que tinha era de cair ali
mesmo esparramado, no sono. Porque aquela criatura não
parava de beber e contar coisas que só faziam crescer a sua
angústia; como se dentro de alguns minutos...
— Então, seu mano, sabe o que foi que o filho da mãe
do comissário preto me disse na cara, com o maior cinismo
desse mundo? Falou bem assim: "Cavaleiro, isso aqui não é
navio de "gringo" não, fique logo sabendo: não é exato,
Sr. Capitão? Vossa excelência já sabe como é a volta aqui...
escreveu não leu, pau comeu... Isto é, aqui não se bate em
hornem nenhum, quero dizer, mas... o negócio é trabalhar;
trabalhar e nada de luxo nem reclamações. Porque vocês,
quando trabalham em navio de "gringo" se estragam logo...
não é exato, Sr. Capitão?
Estivera com a boca pestilenta a menos um milímetro
da sua, olhando-o com os olhos encachaçados e mortos; dera
um arroto feio, empinando-se para trás, tentando pedir-lhe
desculpas. Aliás, nem se lembrava mesmo se o paraense pedira desculpas ou, se pedira, o que lhe respondera; há tantas
horas que só fazia ouvir, sem proferir uma única palavra,
que até sentia a garganta seca, doendo. Ao erguer-se e
agarrar a maleta, levava ainda nos ouvidos restos da conversa
interminável, na retina, a figura grotesca do seu irmão dormindo no bar sórdido e deserto — o queixo furando-lhe o
peito cabeludo e desnudo, a boca aberta, feia; a boca que
horas atrás se abrira apenas uma vez, só para dizer a frase
rude, mas que traduzia estima:
- Cachaça nele; cachoça nesse safado!
Quando o oficial de quarto passou o serviço ao outro;
deu um bocejo longo, na concha da mão, cansado: fora uma
noite exaustiva, com toda aquela gente curiosa numa balbúrdia, a fazer perguntas tolas, a andar para cima e para
baixo, como baratas tontas. No entanto, tudo decorrera bem,
tudo fora muito agradável; choviscava, a manhã despontava
— 65

feia, num céu de nuvens escuras e sinistras; lá para as oito
horas, o tempo iria melhorar, estava certo.
Morto de sono e cansaço, olhou para o relógio de pulso,
bocejando outra vez; sem muita pressa foi descendo as escadas, sentindo por dentro uma inexplicável felicidade; sorriu
consigo mesmo feliz da vida, ao pensar no encontro marcado
no refeitório, na hora do café. Sentiu-se de-súbito, lépido e
sem sono nenhum: então resolveu dar umas voltas pelo convés, fazer hora, ver se andando, quem sabe? Talvez o sono
voltasse...
Aproximando-se da proa, teve um susto; perto da casa
de guinchos, um homem ainda jovem, nu da cintura para
cima, um sapato no pé, outro descalço, estava esparramado;
intrigado, temendo algum acidente durante o seu quarto, à
sua revelia, sacou a pilha elétrica... No convés molhado e
espelhente, de boca aberta, todo melado de vómito, estava o
tripulante novato; de certo tomara uma bruta carraspana,
antes de vir para bordo, mas não seria caso para tanto...
Enfim, pensou consigo mesmo intrigado, colocando a
pilha no bolso traseiro da farda, enjoar qualquer um enjoava; até mesmo tripulantes velhos e experimentados; mas
— estranho! em toda a sua vida de mar não se recordava
de ter visto jamais um marítimo jovem naquele estado...
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MARE-NOSTRUM

'STAVA começando a pingar forte - - o céu escuro e pesado como chumbo, quando os dois rapazes se puseram em
marcha pelo cais a fora: um outro que vinha mais atrás,
descontente talvez, caminhava sem pressa, até que se juntou
aos companheiros; tudo indica que regressavam de algum navio, onde foram pedir comida ou ver se conseguiam embarque.
Embora os três caminhassem agora mais depressa - - o
vento soprando com tamanha força que parecia empurrá-los
para frente, a tempestade os agarrou bem na metade do caminho; súbito, relâmpagos cortaram o céu pejado de nuvens
carregadas e baixas, que se contorceram rasgadas num retroar surdo. O vento soprou com tamanha violência, em
rajadas seguidas e fortes, que a ventania por pouco não destelhou os armazéns sombrios e prédios circunjacentes; em
particular, um pardieiro antigo, de três andares, cujo telhado
estava cheio de detritos; de pedaços de papel desbotados, de
latas vazias de conservas e tufos de herva-de-passarinho.
Em dado momento, porém, talvez temerosos e atordoados, os três pararam de repente e se puseram a discutir:
discutiam, por certo, se deviam ou não prosseguir, ou abrigar-se, até que a tempestade caisse, passasse de vez. Nisto,
oculto na baía, um rebocador deu um apito grave: como
uma espécie de aviso "prévio e sinal pré-combinado, a tempestade desabou em cheio, ruidosa, numa violência de causar
medo, com trovões enormes, relâmpagos ziguezagueantes,
estrondos e cantantes lençóis dágua.
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Mesmo assim, resolveram prosseguir na marcha, atingir
o portão de saída o quanto antes: encolhidos e obstinados,
dentes trincados numa careta, a água escorrendo-lhes pelas
faces, marcharam decididos contra o vento gemente; e, quem
os visse de perto ou, mesmo à distância, através do lençol,
dágua, havia de jurar que aquele caminhar esquisito não era
só obra do vento: eles estavam mais era caindo de bêbedos!
Encharcados, tiritando de frio, com água até à raiz do
cabelo, atingiram por fim a hospedaria — os dois caminhando sempre na frente, o outro um pouco mais atrás; no pé da
escada, pararam, sem uma queixa, gesto de revolta, nada;
lá fora, o vento sibilino varria as ruas desertas e a chuva
caía cada vez mais forte, num verdadeiro dilúvio! Então
- fração de segundo apenas, os dois mais unidos e solidários esgueram a vista e se entreolharam: havia naqueles
rostos marcados onde pingos dágua escorriam lentos, tamanha máscara de desespero e revolta, que de nada serviriam as palavras...
Num desânimo, começaram a subir a escada --os sapatos cheios dágua produzindo a cada passo um som ridículo,
as pernas entrevadas, pesando arroubas; era uma subida
lenta — os três como que vergados sob o peso de um castigo:
estavam exaustos, moralmente abatidos, vencidos ainda por
cima pela fadiga e o cansaço. Naquela tarde haviam jogado
uma cartada difícil e decisiva contra o destino: está claro
que a sorte lhes fora desfavorável; doravante, só lhes restaria, como a muitos, perambular pelo cais, fazer horas nas
tabernas; para eles, também, haviam se fechado todas as
portas do mundo!
No entanto esses três pobres rapazes, por questão de
minutos apenas, quando tudo já parecia concretizado, viram estupefactos o sonho há meses alimentado se desmo-

ronar; numa súbita reviravolta, essas faces antes iluminadas pela alegria se encheram de sombras. O sorriso
nervoso e trémulo desapareceu-lhes dos lábios: por causa
desse companheiro precipitado, o destino judiou com os
três, deu-lhes uma lição de mestre; entalados de espanto,
receberam em plena face a mais injusta das bofetadas.
E, com que dose de paciência e sacrifício haviam esperado todo esse tempo — quase duas noites sem dormir e comer, embuçados como criminosos por trás de guindastes e
tonéis vazios; aguardando com ansiedade e amargura esse
minuto trágico - - o momento em que o maldito vigia desse
o primeiro cochilo, porque seria a derradeira chance de se
meterem a bordo daquele cargueiro que zarparia para a Austrália. Mas o certo é que o maldito vigia (o incrível homenzinho parecia até de ferro!) de há muito vinha suspeitando de suas manobras - - os três juntos, perambulando
fingidamente pelo cais, farejando o navio; o fato é que, num
esforço descomunal, muito além de sua resistência física, não
cedeu um passo. Debaixo daquele chapéu de massa acachapado e gasto, as abas caídas e sombrear-lhe o rosto chupado
e fanático — como um perdigueiro velho que não perdeu de
todo o antigo faro, ele seguiu confiante os movimentos
suspeitos dos rapazes; os olhos sonolentos e baços pareciam
transmitir ao oficial de quarto tudo que estava se passando
no cais... E, debalde foram se tornando todos os esforces
desses três coitados para lhe burlar a vigília e penetrar a
bordo: até os derradeiros minutos viram jestupefactos o
animal fanático não ceder um passo; então compreenderam
num desânimo que tinham diante de si não um ser humano
mas um verdadeiro monstro. Muito pior, um homem transformado em cão, ensinado a cumprir com fidelidade canina uma
determinada missão: a obedecer e travar com os três uma
luta de vida e de morte, onde predominava um profundo e
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implacável ódio — não como os animais, mas só mesmo os
seres humanos são capazes de alimentar...
Assim, nesse estado quase desesperador, nada mais natural que alguma coisa de anormal acontecesse de um instante
a outro; como de fato aconteceu, no justo momento em
que os marinheiros levantavam a prancha: lábios apertados,
o olhar selvagem em fogo, o rapazola que minutos antes caminhava indiferente um pouco atrás dos outros dois, foi
atacado de violenta crise de nervos. Este dito rapazola, de
estatura mediana e magro, rosto miúdo e insolente, cabelos
castanhos encaracolados - - este dito rapaz era, dos três o
único que, à primeira vista, num exame apressado, nos
parecia menos indicado a reagir dessa maneira... E, como
reagiu bem, como no seu delírio se mostrou um bravo: que
selvagem beleza nos olhos flamejantes, quanta sede de vingança nas narinas infladas, nos lábios apertados de felino
novo agarrado por traiçoeira armadilha!
Travara uma luta encarniçada - - ele sozinho contra o
oficial de quarto e o maldito vigia, que o não suportava,
talvez pelo seu ar insolente e rebelde, desde que o vira pela
primeira vez na companhia dos dois outros, a rondar o navio;
e embora de início tivesse conseguido levar a melhor,
vira-se por fim, ofegante e exausto, subjugado debaixo das
pernas dos seus contendores. Quanto aos companheiros, estes
se limitaram em meio ao susto e o medo de uma futura represália (mas sem dúvida também um tanto apalermados
com a violência do inesperado espetáculo) a ficar de braços
eruzazdos, aceitando a situação adversa e humilhante com
imposta naturalidade.
Durante alguns momentos permaneceu imóvel debaixo
das pernas dos seus contendores, sem dúvida mais fortes ou,
quando menos, mais bem-alimentados que ele; mas de repente, espumando pelos cantos da boca,, começou de novo a
debater-se com tamanha força, que seus agressores se espan74 —

taram, pois o não julgavam mais capaz... E, num esforço
supremo, entre dentadas violentas, grunhidos surdos e nomes feios, conseguiu por fim desvencilhar-se dos seus agressores; todo rasgado e sujo, começou então a distribuir pontapés a torto e a direito.
Embora livre, gritava porém com voz rouquenha, estrangulada (parecia gritar mais na direção dos companheiros
inermes e acovardados, do que para os adversários de luta
corporal):
- Me larguem, seus covardes; me larguem, seus filhos
da peste!
E, no cais sombrio, dentes trincados, as lágrimas escorrendo-lhe pelas faces, súbito, inspirado, rugiu para o oficial,
em inglês:
- You bastará! you fucken bastará!
Então eles cairam da inércia, procuraram acalmar o
companheiro alucinado agora todo arranhado e sujo — os
cabelos formando uma maçaroca, pingando, um fiapo de
sangue escorrendo do canto da boca insolente até o queixo;
temendo porém uma reviravolta (o rapaz além de estar completamente alucinado lançara-lhes momentos antes um olhar
de profundo desprezo) detiveram-se receosos. No navio, os
preparativos para a largada haviam terminado: de repente
fêz-se um silêncio tão profundo e grave, que se podia ouvir
além do marulhar como a dois passos tanto as vozes engroladas como os passos fortes e decididos do oficial de quarto
e a marinheirada descendo do convés para o refeitório. Na
tarde abafada de céu baixo, ameaçador e sinistro, passada a
crise, ali ficou ele feito um sonâmbulo — os olhos agora sem
o antigo e selvagem brilho pregados no velho cargueiro que
se afastava lento, ainda auxiliado por um rebocador; até que
"largando", este deu um apito fino, seguido de outro mais
prolongado e saudoso, quebrando enfim o insuportável silêncio que os oprimia.
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E, um pouco mais afastados do companheiro louco, humilhados e vencidos pela fadiga, os dois rapazes esperaram
pacientes que ele se decidisse a marchar; um dos dois, o mais
baixo, de cara-de-boneca e olhar distante e vago, este se escorara cansado num engradado; aconchegado ao ombro do
companheiro rnais velho - - um tipo magro e meio corcunda,
de grandes olhos esbugalhados, boca sensual e viciosa, suas
silhuetas se confundiam na penumbra...
Assim esperaram, até que o navio desaparecesse de vista,
para em seguida saírem caminhando sem nenhuma pressa,
como heróis vencidos de uma injusta batalha; no céu negro
e baixo, as nuvens ameaçadoras estavam a ponto de estourar. .. Na frente iam os dois, o mais velho bocejando muito,
o companheiro de rosto amarrotado pelas duas noites passadas em branco e, mais atrás vinha ele; parecia praguejar
da boca para dentro, já começando a fazer gestos esquisitos,
vincando a testa, o que era péssimo sinal.
Marcharam em fila-indiana de corredor a dentro, cabisbaixos e encharcados, como três almas penadas; lá fora
ainda chovia forte, as pingueiras cantando, os bondes na^
ruas alagadas forçando passagem, um avião roncando sobre
as nuvens, quebrando a monotonia da tarde friorenta e es
cura. Por trás do balcão — a lâmpada acesa, o livro de registro
ensebado e grosso aberto, o espanhol, por detrás dos óculos,
parecia dormitar: possivelmente cochilara, pegara no sono
com a cantilena monótona da chuva; despertara porém com
'os passos vagarosos e cansados, dos três rapazes subindo a
escada. Era um sujeito de meia-idade, sempre em manga-decamisa, sapatos gastos e calça-listrada: calvo, a testa brilhante, usava óculos apenas para ler jornal e anotar nomes no
livro de registro; falava meio engrolado e, quando se afobava,
ninguém compreendia uma palavra do que ele dizia. Essa sua
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afobação era, aliás, uma das suas características; nunca passava sem um bode expiatório, um hóspede qualquer no qual
descarregava a bílis; nos últimos dias vinha se vingando em
cima dos dois rapazes, só os deixando em paz porque o do
meio, o cara-de-boneca, caíra-lhe no agrado.
Acenderam a luz do vasto salão-dormitório: abrindo os
olhos sonolentos, o espanhol vociferou algo - - uma possível
reclamação, mas não fizeram caso; para não criar caso, evitar
futuras complicações com o gringo, o mais velho torceu o
interruptor num gesto de desânimo... E, notaram então que
a chuva cessara: uma claridade molhada e tímida se insinuava agora pelo vidro sujo da clarabóia imensa; por uma
frincha quebrada de uma das janelas, entrava um ventinho
frio que assobiava numa inexplicável alegria. Nisto o mais
velho dos três, que durante o tempo todo demonstrara uma
paciência bovina, misto de complacência e lerdice, tratou
logo de despir-se; após o que, num suspiro fundo, mãos cruzadas no peito magro, deixando ver as costelas, estendeu-se
contente na cama sórdida e dura. Enquanto que o do meio,
o cara-de-boneca, parecia petrificado, sem coragem de mover
um dedo: seus olhos esverdeados e belos perdiam-se fixos num
ponto imaginário; eram uns olhos sonhadores de um jade
pálido que, em determinados momentos, quando obtidos
de luz, pareciam duas tochas vivas. Mas era também nesses
momentos raros que seu rosto de boneca sofria uma súbita
transformação, tornando-se uma verdadeira máscara de angústia e choro; dava a impressão, a quem o surpreendesse
nesse transe, de uma criança largada no mundo, incapaz de
dar um passo, concretizar um sonho a menos que fosse com
a ajuda de um terceiro...
De-repente, ele que até então se mantivera calado, aparentando uma estranha calma desde que regressara com os
companheiros debaixo do traiçoeiro temporal desta tarde,
ele como que voltou a ruminar seus pensamentos obsedantes
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e sombrios corn maior insistência; que ninguém se enganasse: tudo não passava de prelúdio a uma nova e mais assustadora tempestade prestes a desabar! Com efeito, impando
de revolta e profundo ódio, o olhar selvagem readquirindo
agora novo brilho, ele se voltou feroz para os dois companheiros aboletados nas camas sórdidas e duras; com um histérico prazer ele explodiu:
- Mas... por que diabo vocês dois aí não falam, nem
dizem nada? Ficam aí fingindo que 'stão dormindo? Vamos,
falem, digam alguma coisa, ou será preciso que eu?...
Passados alguns instantes — o silêncio no salão era tão
medonho que não se ouvia sequer o zumbir de uma mosca,
abrindo os olhos inchados e sonolentos, o mais velho o contemplou; nada disse, porque estava exausto, mais morto que
vivo de cansaço e sono; também porque neste ponto, seu cérebro já não funcionava mais, as palavras eram coisas abstratas, sem o menor sentido. Mas como aquele louco insistia
que ele se pronunciasse, martelando sempre na mesma coisa
logo que ele fechava os olhos, resolveu falar; pediu-lhe num
tom de voz plangente, que era mais um rogo:
— Rapaz, pelo amor de Deus, deixa a gente descansar...
Fica calado, faquieta, rapaz; deixa a gente dormir pelo menos até a boca da noite!
Estava porém de tal maneira obsecado por tudo que
ocorrera horas atrás, seu ódio por tudo e por todos, inclusive
os companheiros, era tamanho, que nem por alto percebera
os rogos do companheiro morto de cansaço e sono; assim,
tornou mais uma vez a repetir a mesmíssima história enervante. Mas desta vez aconteceu que não havia ninguém para
escutar esse seu falatório estranhamente lúcido: desta feita,
falaria para uma plateia própria, que nem o aplaudia nem
ousava discordar de nada.
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— Quando olhei para o vigia, vi que o cachorro estava
talando com o oficial de quarto: embora tivesse com o coração na boca, não fiz lá muito caso. . . Esperei, esperei. . . e
daí a pouco ele subiu... custou. . . custou. . . Foi quando eu
disse para Novinho: "Vamos, seu homem, a hora é essa, seu
moleirão!" Pois bem. quando eu. . .
Falava num tom alucinado e místico, as palavras ressoando nos ouvidos dos companheiros exaustos, como pancadas estridentes de uma bigorna distante, ou disco de gramofone estragado — a agulha parando na parte mais antipática
da canção, repetindo o estribilho irritante.
Mas nisso descobriu que o companheiro mais velho, por
não poder mais conciliar o sono com aquela sua cantilena
danada, olhos empapuçados piscando, cabelos em desalinho,
sentado na beira da cama o escutava consternado: a ele
constrangia ainda mais saber que o fato se dera há muitos
meses passados, quando essa criatura amalucada enrustira-se
entre pilhas de café em saca, no porão de um cargueiro panamenho, de onde fora arrastado quase à força. Assim, caindo
de sono, os olhos queimando como brasas, deixou que ele
talasse: ele o escutaria — que jeito! por si e pelo cara-deboneca, que ressonava, dormia como um anjo; também pelo
resto do mundo, por quem o pobre se julgava injustiçado!
E, quando ele não se aguentava mais, que se sentiu cair
num abismo de sono, a criatura tresloucada compreendeu
que não estava sendo ouvida: que o companheiro não escutara uma só palavra de tudo que até então dissera. Num grito
de desespero perguntou cheio de ansiedade e dúvidas:
— Você está prestando atenção ao que'stou lhe dizendo,
seu camarada?
Abrindo num esforço tremendo os olhos peganhentos e
quentes fitou-o bestializado; durante alguns instantes entreolharam-se em silêncio, amargurados; e caiu de novo, em- 79

borcado na cama dura e fedorenta, em proíundo sono. Embora
.sabendo que não estava mais sendo escutado nem pelo com
panheiro exausto nem por ninguém (compreendeu que mesmo que o matassem a pauladas, o mais velho não acordaria!)
resolveu continuar na sua lenga-lenga infernal; necessitava
desabafar, nem que fosse para falar às paredes, do contrário
cairia ali mesmo fulminado!
Narinas dilatadas, a testa sulcada por profundos vincos
sustendo um cigarro apagado entre os dedos nervosos e finos,
continuou falando então, mastigando as palavras, espumando pelos cantos da boca, com a fixidez nos olhos, de um fanático :
- Novinho pigarreou, apertou bem o cinturão, como fazem os gringos antes de entrar a bordo, quando estão bêbedos
ou arranjam briga na rua: pei, pei, pei.. . e passou pelo oficial de quarto, que conversava com um cara no portaló. Deu
um boa-noite perfeito em inglês, e prosseguiu todo solene,
nunca vi tanta coragem, passou bonitão! Vi que o gringo
enguliu, não disse nem suspeitou de nada, pensando que ele
fosse também tripulante, tripulante novato, é natural! Então
chegou a minha vez. . . levantei bem a gola do palito surrado que eu pedi emprestado ao meu primo, que ele trouxe da
América. E tratei de bancar também o gringo: embiquei o
chapéu, me fiz de bêbedo. . . pei, pei, pei... e passei sem me
acontecer nada, graças a Deus. Apenas o oficial de quarto,
que costumava perguntar às vezes Are you a crew member?
quando não conhecia ainda bem o sujeito, desta vez pergun.
tou Are you tight Jella? mas eu respondi logo No sir, Pm ali
right... Fiquei embaraçado, mas aguentei firme, procurei
lobo bancar ainda mais bêbedo; empurrei ele para um lado e
saí caminhando aos tombos de corredor a dentro; ouvi bem
quando ele disse para o cara: Theses bastarás!... Next time
Vil fix him, you will see! Quando cheguei na cozinha me lem80 -—

brei que estava com uma fome doida: nem me lembro desde
quando sentira o gosto de comida na boca; só lembro qutcomecei comendo... Comi como um alarve, tudo que pude e
encontrei, lambendo até os dedos melados; que mesmo depois
de socado entre as pilhas de café, ainda sentia o cheiro picante de mostarda: mas nisso foi quando...
Lançou ao companheiro dormindo um olhar de sombria
cólera: num suspiro fundo — o toco de cigarro entre os dedos
nervosos e esverdeados, viu que, mesmo naquela posição in^
cómoda, o coitado dormia a sono solto; tinha a boca horrível
muito aberta, os braços cruzados sobre o peito magro, as costelas nuas aparecendo; espetáculo ridículo e feio, mas que
ele, na sua loucura nem se apercebia.. . Na outra cama, um
tanto mais afastado, o cara-de-boneca também dormia: conseguira pelo menos retirar a calça molhada; assim, tinha à
mostra o corpo bem.nutrido, apesar das fomes curtidas, noa
lábios um sorriso de inexplicável felicidade. ..
Então aconteceu o imprevisível: sozinho e desamparado
ele que homentos antes chegara quase a assustar os companheiros, sentiu de repente um arrepio a percorrer-lhe o corpo
nervoso e quente; os ruídos que vinham da rua, canalizados
através do corredor sombrio e úmido - - a campainha dos
bondes, o grito estridente dalgurna criança chapinhando
uágua. um rádio tocando alto, nalguma parte, tudo pareceu
diluir-se no espaço, sem ressonância, sem vida; restou apenas
o silêncio pesado a entrar-lhe pelos seus ouvidos surdos e
poros suados, tenebroso como a sua própria solidão.
Assustado, desceu as escadas medindo os passos, evitando produzir ruído, fazer o menor barulho, chamar para si a
atenção do espanhol, remexendo lá para os fundos da hospedaria; e uma vez alcançando a rua, tomou imediatamente a
direcão do cais.
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Quando os dois se levantaram, era noite feita: deram
logo pela falta do rapaz, mas não se preocuparam; haveriam
de encontrá-lo, como das vezes anteriores, nalguma parte, ou
numa esquina de bar, conversando com algum beachcomber,
filando cigarros; perdido é que ele não havia de estar! Mas
depois que se levantaram, que saíram para a rua a fim de
tomar uma média, depois que perguntaram a uns e outros se
o haviam visto, inclusive ao garção, o cara-de-boneca começou a inquietar-se; bateram tudo quanto era beco e recanto,
reviraram a praça, sem que ninguém desse notícia dele!
Foram encontrá-lo, após incessante busca, exatamento
no local onde não desejavam tão cedo retornar: à distância,
escondido por trás de um guindaste, viram-no a andar de
um lado a outro, falando só, uma mão enfiada no bolso, com
a outra gesticulando, gesticulando... Parava, tossia na concha da mão para abafar a tosse; em seguida, economisando
as palavras, como só gestos ás mão importassem, reiniciava
a conversa, numa calma, numa indiferença de espantar
Tinha porém os olhos fixos e sem brilho como que perdidos
na linha turva do horizonte, onde uma lua enorme, cor de
sangue, a qualquer momento surgiria magestosa por detrás
da montanha, tingindo de vermelho as águas azuladas da
baía.
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