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Ao enfeixar num livro estas reminiscências, não tive outro objetivo senão prestar uma pequena homenagem à Bahia, oferecendo esta singela contribuição ao 4,"
centenário da Cidade do Salvador, onde
nasci.
Não há ficção. Retratam-se, nestas
quatorzc crónicas, fatos e observações do
meu tempo de calças curtas, em Itapagipe.
Sem ter tido a preocupação de fazer
uma obra literária, não destino este livro à
atenção da crítica — ofereço-o ao povo
de minha terra, como um simples caderno
de recordações, revividas agora pela saudade do torrão natal.

O autor.

UM PASSEIO À INFÂNCIA
Poderíamos definir este livro dizendo dele que é um
belo c magnífico passeio à infância. Livre de preocupações literárias e da necessidade de armar uma trama,
Herrnano Requião apenas se deixa levar pelas lembranças, que acorrem espontâneas e puras, compondo quadros
da poesia mais envolvente e mais morna. A rememoração
fiel dá alma aos personagens, empresta uma vida inquieta
às cenas tão bem descritas, e faz de todo o livro uma sequência de quadros rápidos que são verdadeiros poemas
em prosa.
Aqui c ali encontramos figuras que são nossas velhas
conhecidas, como sombras ligadas a toda infância : o professor Honorato, empedernido e mecânico, fazendo da
escola uma clausura seca e cinzenta; a primeira namorada,
a que nos deu os primeiros castigos c que, agora, surge
na lembrança como uma aparição de sonho, num mundo
translúcido de gaze; ou, então, os pequenos mundos que
nos inquietaram c nos conquistaram definitivamente, com
suas sugestões, promessas c milagres — como o cinema
de Zé Borges, o torneio musical das duas filarmónicas, a
procissão colorida sobre o mar, o banho salgado, a enchente gorda, os cânticos e o incenso do Mês de Maria.
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Algumas vezes, a narrativa uniforme e sóbria de
Hermano Requião ganha um tom pungente, como naquelas poucas palavras que retraíam o caixão do velho Cesário abandonado no meio da rua, sob a chuva : "A alguns
passos, olhei para trás. Lá estava o triste caixão no meio
da rua, sob a chuva que caía sem cessar. Os outros, na
frente, me chamavam. Apertei o passo e saí correndo,
aparentemente para fugir da chuva, que persistia, inclemente, injusta, como a própria sorte daquele pobre homem
cujo corpo lá ficara a encharcar-se entre os amarelos
cravos-de-defunto e as roxas saudades que mãos piedosas
haviam colocado em seu caixão de quarta classe".
Um ou outro termo regional tentará situar as cenas
deste livro no espaço. Inutilmente, porém. O que há
nele é a infância no que ela tem de eterno : a sua poesia e
a sua pureza. São poucos os que conseguem, pondo de
lado as paixões acordadas, restaurar a juventude sem trair
os seus contornos exatos. Pode Hermano Requião orgulhar~se de haver conseguido, com este primeiro livro, realizar uma tarefa diante da qual muitos têm fracassado : a
de dar sangue e vida a uma infância que se esgarçava na
lembrança, fugidia e quase impossível de ser colhida.
JOEL SILVEIRA

O Professor Honorato

4 -v 2 -v 10 -

Era pelo ano de 1918.
Nessa ocasião, frequentei a escola do Professor
Honorato, o terror dos meninos daquela época.
O velho mestre-escola não era formado. Ensinava
a ler, escrever e contar. Mantinha sua escola na sala da
frente da casa onde residia. Seus métodos eram os mais
antiquados. Além dos livros de leitura de Felisberto de
Carvalho, da 1." à 4." série, havia ainda o "Manuscrito"
e o célebre "Paleógrafo". Este era um livro em que se
reproduziam trechos de autógrafos e cartas, impressos
em caligrafias as mais exóticas e extravagantes, com
abreviaturas e convenções que constituíam autênticos
enigmas.
O velho Honorato se gabava de ser o professor mais
rigoroso das redondezas. Sentia prazer em fazer estalar sua imensa e pesada palmatória nas pequeninas mãos
dos meninos que não entendiam aqueles hieróglifos.
Recordo-me de um aluno que era uma verdadeira
caixa de pancadas. Pela manhã, os meninos a postos,
estudando em voz alta, o professor batia a régua sobre
a mesa, para exigir um silêncio completo, absoluto, forçado.
• Filipe Santiago!
- Pronto, fessô.
— O alpiste?
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Um caboclinho de onze anos levantava-se, muito
guenzo ( T ) , e ia buscar os duzentos réis que o velho Honorato lhe entregava para comprar a comida dos passarinhos. Quando voltava, Filipe ia lavar as gaiolas
- umas dez ou doze - - mudar a água e botar alpiste
novo para os bichinhos. Fazia-o com o maior cuidado,
pois sabia que a fuga de um passarinho lhe custaria
uma dúzia de bolos bem puxados, além de ter de ficar
de pé em cima do banco o dia inteiro. Só depois dessa
tarefa é que Filipe vinha se juntar aos outros alunos.
Mesmo assim o pobre menino apanhava todos os dias.
Quando meu pai nos botou — a mim e a meu irmão
— naquela escola, recomendou particularmente ao professor que não nos batesse, embora em casa nos tivesse
dito o contrário, para nos intimidar.
O professor não gostava de pais que faziam tais
recomendações, mas afinal nos aceitou, um tanto contrafeito, em consideração a meu pai, pessoa muito conceituada, e também para não perder os dez mil réis mensais, pois eram dois alunos e a paga, certa, ao contrário
de muitos que se atrasavam no pagamento das mensalidades. Entre estes, figurava o pobre Filipe, que talvez
por isso servia de criado e ainda apanhava diariamente,
porque nunca sabia a lição.. .

O velho, que tinha mesmo uma barbicha rala, assanhada para os lados, como um gato, de fato urinava
numa cuia de queijo. Para não ir aos fundos da casa,
a fim de evitar que os meninos, na sua ausência, pintassem o diabo, mantinha uma cuia no quarto de dormir, que dava para a sala de aulas; de pé, por trás da
vidraça e por baixo dos óculos, ficava a olhar para a
classe, enquanto satisfazia aquela necessidade. O ruído
característico era perfeitamente audível. Quanto ao
resto, parece que entrou na estrofe apenas para efeito
de rima... E que rima!

A molecada gritava na rua:
— Honorato barba de gato.
— M. . . na cuia e c. . . no prato.
f1)

Escabriado.
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Estava brincando de tato. Não sei se conhecem
este jogo aqui pelo Sul. Andava muito em voga na
Bahia, no meu tempo de calças curtas. Consistia numa
espécie de pacto, selado por vigoroso aperto de mão e
rigorosamente respeitado. Firmado o acordo, não havia
apeiaçâo: o menino que estivesse brincando de tato coni
outro, quando o pilhasse distraído, segurando qualquer
objeto, tornar-se-ia dono deste, caso conseguisse fazê-lo
cair no chão, mediante uma batida no dorso da mão
que o sustinha. Caído o objeto, fosse ele qual fosse,
inclusive a merenda mas exceto os livros escolares, passaria a novo dono. O primitivo proprietário só poderia
reaver a coisa perdida da mesma forma como a perdera,
isto é, surpreendendo o companheiro distraído.
De uma feita, em plena aula de tabuada, lobriguei
ao meu lado uma bela pedra de giz. na mão de um

ITAPAGIPE
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nino com o qual eu havia firmado o pacto. Não resisti
à tentação, e pá/...
O diabo da pedra de giz foi direta ao rosto do velho
Honorato, derrubando-lhe os óculos em cima da mesa.
- Quem foi?
Seus pequeninos olhos cinzentos fuzilaram por toda
a classe, como os de um gato selvagem.
- Quem foi? - - repetiu, indignado.
Meu vizinho, talvez sem querer, denunciou-me com
o olhar, enquanto eu baixava a cabeça, envergonhado.
- De pé! De pé em cima do banco!
Não tive jeito senão obedecer. Descobri, então,
que, naquele castigo, a gente podia apreciar o movimento na rua, olhando por cima das venezianas arriadas.
Os malandéus ( - ) , demonstrando sua solidariedade
com os meninos vadios que sofriam castigo, quando os
via de pé em cima do banco, começavam a gritar o odioso
estribilho:
— Honorato barba de gato. . .
O velho, porém, não lhes dava confiança: vingava-se com os discípulos. Improvisava uma sabatina de
tabuada grande :
- Doze veis cinco nosfora veis oito?
O argiiendo, colhido de surpresa, embatucava. E
a palmatória cantava: piá! Às vezes, plá~plá, um bolo
em cada mão. E ficava por aí se o garoto chorava de
verdade, isto é, se botava lágrimas. Do contrário, era
(")

Regionalismo baiano.

O mesmo que malandro, desocupado.
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um plá-plá~plá que não acabava mais. O velho não se
convencia com o choro apenas gritado, porque podia ser
fingido. Só se certificava de que os bolos doíam quando
as lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos, coisa que
não se obtinha com manhas.
Filipe, coitado, ou porque já estivesse calejado ou
por deficiência glandular, não conseguia verter uma lágrima sequer. De modo que, quando chegava a sua
vez, o braço do velho cansava de tanto bater. O pequeno
emitia uma espécie de grunhido, ou guincho, mas não
adiantava: as faces continuavam secas. Só mesmo
quando estava exausto o velho parava de bater.
Havia, porém, outros meninos que, mesmo sem apanhar, choravam as lágrimas que Filipe não tinha para
oferecer ao velho sádico.

Rua Nova do Areal

Foi onde passei minha meninice propriamente dita.
Apesar de não ser calçada, era uma das melhores de
Itapagipe. Toda edificada, sem terrenos baldios, possuía boas casas de moradia, uma escola pública e a maior
fábrica de calçados do Estado - - Gama ô Gama - - de
propriedade dos irmãos João e Àlbano Gama, o primeiro casado com uma de minhas tias. Meu pai, nessa
época, era o gerente da fábrica.
A primeira impressão que guardo desse tempo é a
de uma enchente. Havia caído uma carga d'água e n
rua transformou-se num canal. Dia de alegria para a
criançada, que se divertia com seus barquinhos de papel,
os pés descalços, patinhando na lama; as mães gritando
que não fizessem "aquilo", e ameaçando-os com surras,
quando os pais chegassem.
Outra impressão, bem nítida: a da carrocinha do
gás ( * ) . Acabara a Grande Guerra, mas continuava o
racionamento do querosene. Os armazéns ainda não
tinham gás para atender à freguesia. Por isso, o governo havia providenciado a venda daquele combustível
em carrocinhas, puxadas a burro, que percorriam todos
os pontos da cidade. O gás era género de primeira neces(1)

Na Bahia, chama-5c gás ao querosene.
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sidade: a iluminação das residências fazia-se por meio
de candeeiros alimentados a querosene. Além dos de
vidro, para alumiar as demais dependências da casa, toda
sala de visitas de família da classe média para cima possuía um grande candeeiro belga, suspenso ao teto por
grossas correntes. Alguns destes eram verdadeiras
obras de arte. Tínhamos, também, um aparelho de carbureto, que produzia uma luz muito clara, azulada, lembrando a luz fluorescente de hoje.
Quando a carrocinha apontava na esquina, fazendo-se anunciar pelo sopro de uma velha corneta, aparecia gente de todos os cantos, carregando garrafas e
outras vasilhas. Aglomeravam-se em volta do veículo,
como hoje se faz com a vaca-leiteira. . .
Moramos, inicialmente, no 72, bonita casa de três
janelas, com platibanda, pintada de azul, em cujo quintal havia uma cajàzeira, que espalhava seus deliciosos
frutos pelo chão. Acordávamos, ainda escuro, para
catar os sapotis que os morcegos derrubavam na rua,
após tirá-los de uma chácara vizinha.
Depois, mudamo-nos para o 69. Já aí, éramos crescidos. Nossos divertimentos consistiam no jogo de castanhas, ou na pelada.
Jogar castanhas era a coqueluche da meninada. No
tempo dos cajus, os meninos juntavam os frutos para
jogar. Cada um com a sua sacola cheia, cavava-se um
buraco junto a um muro. Alinhados os jogadores a
certa distância combinada, um por um, iam atirando as
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castanhas na direção do buraco. O que conseguia acertar maior número no fundo do orifício, ficava com o
direito de tentar encaixar as demais, mediante batidas
com os dedos (tope). Se tivesse boa pontaria, ia acertando até à última, tornando-se dono de todas elas.
Então, saía-se para outra jogada. Se falhasse, cederia
o lugar a outro, e assim por diante.
Quanto à pelada, pode-se dizer que é universal e
de todos os tempos. . .

O ponto culminante de nossa passagem pela rua
Nova do Areal foi o "Mês de Maria". Costume tradicional da Bahia, rezava-se em casas de família, durante
os trinta e um dias do mês de maio. Havia famílias que
preferiam as novenas, em homenagem a outros santos,
ou as trezenas de Santo António.
Em nossa casa rezava-se o "Mês de Maria". Armava-se um altar na sala de visitas, idêntico aos das
igrejas, no qual era entronizada a imagem da Virgem.
A reza começava às oito da noite. Todas as mulheres e crianças se ajoelhavam diante do altar, ficando
na primeira fila a dona da casa e a moça escolhida para
tirar a reza, geralmente um soprano. Depois do padre-nosso, em voz baixa, seguiam-se as orações cantadas.
Então, vinham a Ladainha, a Salve-Raínha e a. Ave-Maria, entoadas pelo soprano e respondidas em coro
por todos os presentes.
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Os homens ficavam de pé, ansiosos por que terminasse a reza, pois sabiam que, a seguir, tinha lugar
a parte que realmente lhes interessava: o assustado (").
O altar permanecia de velas acesas, retiravam-se as
cadeiras do meio da sala. Seu Quinquim, o mesmo pianista que acompanhara os cânticos sacros, tocava as músicas dançantes tão ansiosamente esperadas pela rapaziada.
Em meio ao baile, havia um recital poético. Seu
Quinquim atacava a "Dalila" e os declamadores se apresentavam. Rapazes e moças recitavam poemas de Castro Alves, Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu, que
recebiam estrondosos aplausos. E o baile prosseguia
até à meia-noite.
Na sala de jantar, a mesa, enfeitada de papel crepom, estava coberta de pratinhos de doces. Em cima do
aparador, estendiam-se as frasqueiras de licores, de várias espécies, principalmente de jenipapo. De vez em
quando, entre uma contradança e outra, os rapazes iam
refrescar a garganta; as moças aceitavam apenas um
cálice de jenipapo - - preferiam os doces.
E assim corria todo o mês de maio. No dia 31,
realizava-se a Coroação. O altar era ricamente decorado. Crianças louras, vestidas de anjo, seguravam a
coroa, que era colocada na cabeça da imagem, ao som
de belíssimos cânticos, sob uma chuva de pétalas de rosas,
a sala enevoada de incenso.

Em dia previamente anunciado, realizava-se a missa
em ação de graças, na matriz local. Uma criança lindamente vestida levava a imagem numa bandeja de prata,
recoberta de rosas brancas. Na igreja, a imagem era
entregue ao padre, que a depositava a um canto do altar
em que se celebrava a missa.
Após o ofício, voltava a imagem em procissão para
a nossa casa, onde era servida lauta mesa de doces,
cuscuz, arroz-doce, arroz-de-viúva, aipim com manteiga,
bolos, queijo e café com leite.
Ficava assim terminado o "Mês de Maria".
A última vez que o rezamos foi em 1925. A morte
de meu pai, em março do ano seguinte, pôs termo a esse
tradicional costume em nossa casa.

(-)

Baile improvisado.
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Banlw Salgado

- Quem quer tomar banho salgado? ( J ) .
Eu! - - gritávamos, em coro, eu e meus irmãos.
Quando minha mãe nos acenava com esse ofereci^
mento, já sabíamos o que ela queria em troca: a arrumação da casa. O 69 da Rua Nova do Areal era uma casa
espaçosa, com uma varanda lateral, em cujas beiradas se
alinhavam duas filas de latas de gás, pintadas a óleo,
nas quais vicejavam belíssimos exemplares de crótons (')
e caládios ( 3 ) , das mais variadas espécies. Em primeiro
lugar, a varanda deveria ser varrida e as plantas, molhadas. Depois, tínhamos de vasculhar o teto de telha-vã,
da sala de visitas até à cozinha. Procedia-se, então, à
varredura. Não era permitido ficar um cisquinho no
chão. Tudo muito bem varrido, passávamos à limpeza
dos móveis. Na sala de visitas, havia uma complicada
mobília austríaca, cheia de voltinhas e enfeites em relevo
que davam um trabalho danado para limpar; um velho
piano inglês; os bibelôs, que acabavam de substituir os
velhos consolos e estavam muito em moda, além das
curvas e recortes, tinham espelhos, que exigiam cuidado
especial: deviam ser lavados com álcool, e este não podia
escorrer pela madeira, para não manchá-la. Depois de
(t)
(2)
('•'•)

Na Bahia, banho salgado é o mesmo que banho de mar.
Planta ornamental que aqui se conhece como folhagem.
O mesmo que tinhorão.
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tudo meticulosamente feito de acordo com as instruções.
minha mãe vinha passar a revista. Se estivesse do seu
agrado, estávamos livres e com autorização para perma-

Além dos banhos, o Bogari oferecia outra sedução.
Era um ótimo lugar para pescar siris. Havia um paredão comprido, que entrava pelo mar a dentro, lembrando
um cais inacabado. Naquele pontilhão é que ficavam os
pescadores, quase sempre meninos. Um pedaço de carne,
amarrado na ponta de um cordão, com uma pedra bem
segura, servia de isca. Puxávamos a linha, bem devagar, e com uma cesta ou lata, colocada por baixo, colhíamos o siri. Mas havia outro meio mais fácil de pegar os
crustáceos: o uso do jereré. Colocava-se um pedaço de
rede em volta de um pequeno arco de barril; ao centro
amarrava-se a isca de carne, com um peso. Com uma
cordinha comprida, podia-se lançar longe o jereré.
Quando se puxava a corda, podia-se dar o caso de o
jereré vir cheio de siris, se estes não fôssern bastante
sabidos para retirar a carne da arapuca e ir saboreá-la
ao longe. . .

necer uma hora na praia, das quatro às cinco, enquanto
ela ficava a colocar nos encostos das cadeiras os panos
bordados, presos por laços de fita.
Só nos consentiam tomar banho no Bogari, que era
uma praia mansa e não tinha perau ( 4 ) , como o Poço,
onde de vez em quando morria gente, agarrada ao lodo.
À praia do Bogari era por isso a mais frequentada.
Quando a maré estava rasa. podia-se andar até perder
de vista, que a água não passava dos joelhos. Na maré
alta, porém, não convinha facilitar, porque a praia era
de escadinhas e com a maior facilidade se perdia o pé.
E quem não tomava pé, se não soubesse nadar, tinha de
engolir água, até que aparecesse alguém para salvar o
quase náufrago.
Os banhos de mar, no meu tempo de criança, eram
mais medicinais do que recreativos. Muita gente acordava às cinco horas da manhã para ir à praia, o que evidentemente não constituía prazer, mas uma necessidade.
Isso acontecia no tempo em que ainda nem se falava de
maios de uma só peça, quanto mais de duas. . . As
mulheres iam à praia metidas nas suas roupas de banho,
calças um pouco abaixo dos joelhos e blusões compridos,
mangas até o cotovelo, cinto com botões. . .
( 4 ) Espécie de poço de lama pegajosa, que se encontra em várias
praias da Bahia. Não se pode mergulhar no perau, sob pena de lá permanecer para sempre, pois o corpo fica preso na lama e não flutua.

Ilha dos Ratos

Nunca cheguei a saber por que tinha esse nome.
Era um largo ou praça, sem calçamento, onde vicejava
uma grama rala, batida pelos pés dos desocupados e dos
meninos sem dono, que ali jogavam bola o dia inteiro.
Muitos craques de futebol saíram dali, inclusive os irmãos
Nova e Novinha. Do lado direito, a rua que atravessava a "ilha" cortava também a rua do Barão. Era a
rua da Vitória; começava na rua do Fogo e ia terminar
na praia do Bogari, que o povo chamava Bogarim. Do
lado esquerdo, comunicava-se com a rua do Areal, pela
travessa deste nome e pelo beco do Mijo, e com a praia
do Bogari, pela travessa que também tinha este nome.
As casas que o circundavam eram todas baixas, de construção antiga, com suas rótulas i 1 ) sempre partidas pelos
bolaços da molecada.
Além do futebol, de vez em quando a "ilha" recebia a visita de um circo, o que constituía o maior prazer
da meninada.
Prenunciando a função, um palhaço, exageradamente pintado, saía pelas ruas, montado num jegue ( 2 ) ,
acompanhado dos moleques do bairro:
- Hoje tem espetáculo?
(i)
(")

Vidraças.
Jumento.
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E os moleques, em coro:
Tem, sim-sinhô!
- Hoje tem marmelada?
Tem, sim-sinhô!
- Hoje tem goiabada?
Tem, sim-sinhô!
- Jé, jé, pô-pô-pô.. .
- Foguete do á é meu amo. . .
Alguns meninos tinham o encargo de distribuir
folhetos, impressos em papéis de cores diversas, nos
quais se dizia que o circo era o melhor do Brasil e que
acabava de chegar do Rio de Janeiro, depois de obter o
mais estrondoso sucesso. ..
E o palhaço continuava a sua propaganda, já agora
ligeiramente musicada:
- Ô raio, ô sol, suspende a lua. . . ( 3 )
Ao que respondiam as crianças:
- Bravo do palhaço que está na rua!

com a própria tinta da cara, já amolecida pelo suor, fazia
um sinal na testa dos garotos, que tinham de conservá-lo
até à noite, se quisessem assistir ao espetáculo de graça.

Após percorrer quase toda a península ( 4 ) , o
palhaço, que cavalgava sempre de costas, recolhia-se ao
circo. Aí, então, é que se realizava o pagamento: os
meninos recebiam um bilhete que dava direito a uma
função no galinheiro ou poleiro, o pior lugar das gerais,
lá em cima, na última fila, encostada ao pano. Às vezes,
ou por falta de bilhetes ou por originalidade, o palhaço,
( 3 ) Assim cantavam os palhaços.
( 4 ) Itapagipe é uma península.
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A sessão estava marcada para as oito horas.
Remanescentes das extintas filarmónicas locais "Lira de Apoio" e "Carlos Gomes" - geralmente pretos já idosos, que haviam aprendido a tocar no velho
Liceu de Artes e Ofícios, também desaparecido, improvisavam uma banda. Antes de iniciar-se a função, a
orquestra executava alegres dobrados para distrair os
espectadores, enquanto recordava o próprio passado.
(Os componejtites e adeptos de cada filarmónica
consideravam os das outras verdadeiros inimigos. Irreconciliáveis, quando uma banda realizava uma retreta,
só os seus partidários iam assistir. Os outros, se aparecessem, era para vaiar. Formava-se, então, um conflito
que só a cavalaria (Polícia Especial da época) conseguia dissolver. Não alcancei esse tempo. Meu pai c
que - - presidente de honra da "Carlos Gomes" - contava essas coisas. Referia-se, também, aos desafios
realizados entre a "Lira" e a "Carlos Gomes". Armados dois coretos numa mesma praça, as duas bandas se
revezavam, executando verdadeiros concertos de árias de
óperas. Os respectivos adeptos (que hoje se conhecem
pelo antipático anglicismo /ans) aplaudiam as suas orquestras com excessivo entusiasmo. Em meio aos frenéticos

48

HERMANO REQUIAO

aplausos, sempre surgia um "espírito de porco", como
dizemos hoje, que vaiava a banda contrária. Em um segundo, já ninguém se entendia. As mulheres se retiravam apressadamente, algumas caindo de ataques ('"'), e
os homens se engalfinhavam, até à chegada da polícia.)

Mas, como ia dizendo, os velhos músicos tocavam
os antigos dobrados, até iniciar-se a função. Se esta não
começava na hora marcada, os espectadores sôfregos
batiam ruidosamente os pés nas traves que serviam de
assentos, gritando em coro:
- Meu dinheiro! Meu dinheiro!
- Como é? Quando é que começa essa droga?
A banda atacava furiosamente um novo dobrado,
para abafar a gritaria, mas só conseguia aumentar a confusão.
Finalmente, abria-se a cortina vermelha que dava
para o picadeiro. Os palhaços entravam dando cambalhotas, enquanto o dono do circo, apertado numa roupa
de cetim branco, colada ao corpo, com botões e galões
dourados, fazia a sua triunfal apresentação:
- Meus senhores e minhas senhoras. Tenho a
honra e o prazer de apresentar o que há de melhor no
Brasil em matéria de circo. . .
A assistência mantinha-se em absoluto silêncio,
como se estivesse acreditando no que o homem dizia.
"')

Chiliques,

manifestações

de

histerismo.

Diz-se "cair de ataque".

ITAPAGIPE
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Depois da apresentação, iam-se sucedendo os números "sensacionais" prometidos, os quais não passavam
dessas banalidades que todo circo apresenta: a moça que
anda no arame, com um guarda-chuva aberto; mister
fulano com os seus cachorros ensinados; o "chinês" que
faz malabarismos com bolas, pratos e argolas; o jovem
casal que faz prodígios de equilíbrio no trapézio, etc.
Nos intervalos de cada número, os palhaços contavam anedotas surradas, mas que sempre causavam hilaridade.
Enquanto isso, os serventes do circo, vestindo uniformes azuis, com enfeites dourados, vinham retirar as
barras, as redes e os tapetes. Aí é que a molecada
gozava:
- Mata cachorro! Fi-fiu!
Ouvia-se uma assuada tremenda. Aqueles pobres
diabos, que afrontavam a impiedade dos moleques, para
fazer biscates (porque geralmente eram rapazes modestos que aproveitavam a oportunidade para ganhar uns cobres em troca daquela humilde tarefa) - - justamente eles
é que recebiam a vaia, talvez destinada ao conjunto mambembe que se apresentava como o melhor circo do Brasil.
Como fecho do espetáculo, havia um número realmente impressionante - - o "Salto da Morte", executado
pela dona do circo.
Já era uma senhora mãe de filhos crescidos - - o
jovem casal do trapézio - - mas, dentro de seu uniforme
de cetim negro, com enfeites prateados, parecia ainda
moça.
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Depois de subir até à cumeeira do circo, lançava-se
ao espaço, sustida apenas por um cabo preso aos dentes.
A larga capa de seda vermelha abria-se durante o voo
sensacional, causando grande efeito. Entrementes, rufavam os tambores e caixas da banda, emprestando um
fundo trágico ao empolgante espetáculo.
O povo vibrava de entusiasmo. Mas, logo que surgiam os mata-cachorros, para fazerem finca-pé nas estacas que sustentavam a rede onde devia cair a "heroína",
ouvia-se tremenda vaia, que se misturava com o ruído das
palmas.
E assim acabavam as sessões do circo da Ilha dos
Ratos.

O dnema de Zé Borges

Estava fechado, havia muito tempo, o velho Cinema
Popular. Certa vez, meu pai trouxe-nos a novidade: Zé
Borges vai montar um cinema. Esperamos pela inauguração, com a maior ansiedade. Foi um dia de festa no
bairro. O velho prédio, abandonado, onde funcionara
um curtume, fora completamente remodelado e adaptado
à nova finalidade. As paredes do amplo salão, pintadas
a cores espalhafatosas, reproduziam anúncios de casas
comerciais ("Líquidos e comestíveis finos? - - Só na Mercearia Lãs Palmas"; "Façam suas compras na Loja
Costa"; "O melhor pão é o da Padaria Flor da Ribeira").
No princípio, o "Itapagipe" funcionava apenas como
cinema; depois, a capacidade empreendedora de José
Borges transformou o velho casarão do Poço em cine-teatro. De vez em quando vinha ao Rio, de onde voltava sempre com novidades - - duos e troupes de artistas, talvez do antigo Recreio, que lá obtinham grande
sucesso.
A arte cinematográfica estava na infância, mas para
os meninos de então constituía uma verdadeira maravilha.
Os heróis da época - - Eddie Polo, Georges Walsh, Tom
Mix, William Farnum, William Hart, James Jim Colbert, Jack Holt e outros - - empolgavam a garotada. As
artistas que mais se destacavam eram Ruth Roland,
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Pearl Withe, June Caprice, Liliam e Dorothy Ghis, Lila
Lee, Marie Walcamp, Mary Pickford, Pola Negri e
Francesca Bertini.
(Ainda hoje costumo recordar, ao piano, os velhos
foxes aprendidos, de outiva, à força de tanto ouvi-los
tocar pelo maestro Pedro Jatobá, que era o pianista oficial do cinema Itapagipe).
Havia, porém, uma infinidade de outros artistas,
cujos retratos eram cuidadosamente colecionados pelos
meninos. Em cadernos de papel almaço, colavam-se as
figurinhas retiradas dos programas de cinema ou de
revistas especializadas, como "Astros & Telas".
O cinema de Zé Borges foi responsável pela grande
saída que tiveram os cigarros "Para-todos", cujas carteiras traziam retratinhos coloridos de artistas. Muitos
pais, por causa disso, tiveram de mudar de marca de
cigarro, sob a pressão dos pequenos colecionadores. . .
Como hoje acontece em relação aos fabricantes de
balas que oferecem prémios aos meninos que conseguirem
completar uma coleção de retratos de jogadores de futebol
ou artistas de rádio, os cigarreiros prendiam certas
estampas, de modo que raramente se podia encontrar
alguém que possuísse as 25 figuras de cada grupo, que
eram quatro. Disso resultava um pequeno mercado de
troca e venda de figuras, entre os meninos, para os quais
esse passatempo representava um dos maiores prazeres.
Não sei se os outros garotos se deixaram influenciar
pelo cinema tanto quanto eu. Preocupava-me, com verdadeira obsessão, tudo o que se relacionasse com o

assunto. Não perdia uma sessão - - três por semana mesmo que tivesse de ir para o "galinheiro", cujo ingresso
custava apenas três tostões, pois o "velho" só me deixava ir aos domingos, na primeira classe - - mil e cem.
Tinha uma ideia fixa: um dia vir a ser artista de
cinema. A tal ponto que. ao deitar-me, acrescentava às
orações que me haviam ensinado uma que eu mesmo
inventara - "Meu Deus, fazei com que um dia eu possa
ser artista de cinema!"
Tempo feliz! A tanto se limitava minha maior
aspiração. . .
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Era a praça principal de Itapagipe, com seu jardim
cercado de grades de ferro terminando em pontas de
lança, ao centro do qual ficava o clássico palanque destinado à banda de música.
Aos domingos havia retreta. Em volta do jardim,
de formato circular, na calçada larga, as moças do bairro
faziam o footing, acompanhadas dos irmãos menores,
mandados pelos pais como fiscais do procedimento das
jovens. Isso, entretanto, não impedia que os namorados
andassem de braços dados (que escândalo!), porque os
meninos, como todos os fiscais que se prezam, não podiam
resistir às tentações do suborno. Qualquer tostão de
queimado ( ] ) conseguia o milagre de transformá-los em
cegos e surdos ao que se passava em torno. . . Então,
faziam o papel de cocada (").
Os rapazes andavam sempre de branco, as calças
apertadas, paletós cintados, chapéus de palhinha, gravatas-borboleta, fininhas, óculos de aro de tartaruga e
bengalas de junco - - no rigor da moda. . .
Os meninos de calças curtas, quando não tinham
irmãs para tomar conta, brincavam de picula ou de chicotinho queimado, jogos infantis muito em voga naquele
l1)
(-')

Bala de açúcar e mel.
Pessoa que leva e traz recados ou bilhetes de namorados.
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tempo. Alguns preferiam ficar em volta do coreto, para
escutar a música. Os moleques entregavam-se ao perigoso passatempo cie pongar e clespongar dos bondes ( " ) .
Nos dias de festa, realizavam-se quermesses em
benefício das obras da matriz da Penha ou da igreja do
Rosário. Da comissão organizadora faziam parte, entre
outros, o Dr. Brito, dono da farmácia que tinha o seu
nome e ficava na esquina da rua do Rosário com a Madragoa, e o Dr. Artur Gomes de Oliveira, atualmente
delegado de polícia no Rio.
O Dr. Artur fazia o papel de leiloeiro das prendas
que eram sorteadas na quermesse. Além de jarras de
louça, xícaras douradas, copos com inscrições ("Amizade", "Boas-festas", "Parabéns", e t c . ) , biscoiteiras,
figurinhas de biscuit e outras quinquilharias, figuravam
no leilão bolos e perus assados.
Meu pai era freguês assíduo dos sorteios e quase
sempre acertava, porque comprava muitos bilhetes. Eu
me encarregava de ir segurando as coisas que ele ganhava.
As moças iam com os namorados ou noivos, que lhes
pagavam os bilhetes do sorteio. E ficavam impacientes,
pedindo ao Dr. Artur:
- Doutor, rode. . .
Queriam apenas que fizesse girar a roleta, mas, de
tanto repetirem o pedido, ficou o leiloeiro amador conhecido por Dr. Rode. . .
(") Pongar no bonde — tomar o veículo em movimento.
do bonde - - descer da mesma forma. Reç|ionalismos baianos.

Dcspongar
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Às dez horas, retirava-se a banda, e o povo ia-se
dispersando. Os rapazes reuniam-se aos grupos pelas
esquinas, contando as proezas que haviam realizado com
as namoradas, as novas conquistas ou as histórias do
suborno aos pequenos fiscais. Alguns iam tomar cerveja na Mercearia Lãs Palmas, na esquina que dava para
a rua Dois de Julho - - uma confeitaria elegante, que até
maçãs vendia naquele tempo, em que essas frutas eram
consideradas de luxo.
Antes da meia-noite, já não se via ninguém na
praça. Casais suspeitos escapuliam para o Muro Preto,
como se chamava certo trecho do Porto dos Mastros.
Por ser lugar inteiramente desprovido de iluminação, era
usado pela rapaziada para encontros mais ou menos impróprios, com empregadinhas ou moças levianas. Sim,
porque moça que fosse vista no Muro Preto, à noite,
acompanhada ou mesmo sozinha, ficava desmoralizada
para o resto da vida.

Dodoca

-Vuup

De urna feita, surpreendi meu irmão a escrever uma
carta de amor, a uma menina chamada Maria Lourdes.
Não me recordo dos dizeres, mas apenas do envelope,
enfeitado com flores em relevo e uma pombinha segurando uma carta pelo bico. No alto da primeira folha,
um coração traspassado por uma seta. . . Tinha certeza de que ele não seria feliz nessa investida, pois Mariinha, que sempre me parecera orgulhosa, querendo passar por moça feita, não iria dar importância a fedelho. . .
Prova de seu génio autoritário, tive-a em pleno retiro
espiritual, preparatório da páscoa. Talvez por ter sido
observada por D." Amália, encarregada de zelar pelos
jovens retirandos, durante a chamada, quando seu nome
foi enunciado corno Maria de Lourdes, ela respondeu
cem orgulho:
- Não tenho de. . .
Mal sabia eu que iria ter sorte idêntica, no meu primeiro caso de amor. Não houve cartas. A coisa veio
insensivelmente, durante o "Mês de Maria". Dentre
as meninas e mocinhas que iam a nossa casa para rezar,
simpatizei com a de nome Railda. Lourinha, delgada, a
voz um pouquinho rouca, Dodoca despertou-me à curiosidade. Principiei a cortejá-la, cheio de atenções, e ela
correspondeu à expectativa. Namoramos durante os 31
dias de maio. Mas. precisamente no último dia do mês,
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ela cortou relações comigo. Sem qualquer explicação,
virou-me as costas e disse que não queria mais saber de
conversa. Nunca soube por que. Como era natural,
fiquei desapontado. Justamente naquele dia em que ela
estava lindamente vestida, pois havia sido escolhida para
coroar a Virgem. . .
Durante um ano inteiro, Dodoca não me prestou a
menor atenção. Quando ela passava, eu ficava a olhar,
sem coragem de abordá-la, para evitar uma desfeita.
Fazia* que não me enxergava. E eu sofria. Agora,
quando ia deitar, já não acrescentava às orações da noite
aquele pedido para ser artista de cinema: implorava a
Deus que amolecesse o coração de Dodoca. . .
Parece que a prece foi atendida, pois no seguinte
"Mês de Maria", um ano depois, apesar de me haver
pirraçado durante o mês inteiro, Dodoca voltou às boas
no dia 31.
Meu primeiro amor durou uns três anos e acabou
como uma flor que nasce, viceja e fenece, depois de
haver cumprido o seu destino, que é alegrar a Vida
enquanto dura a sua efémera Beleza. . .

Dias de Reis

O Dia dos Reis Magos é comemorado na Bahia com
o desfile de ternos e ranchos até à Lapinha, onde é armado um grande presépio, com figuras de tamanho natural. Trata-se de uma festa tradicional de rara beleza e
encantadora simplicidade.
Os ternos são constituídos de moças e rapazes da
sociedade, envergando trajes coloridos e empunhando
pequenas lanternas, suspensas em belíssimos arcos, tudo
feito de papel de seda ou crepom, com enfeites de lantejoulas ou papel prateado. A porta-estandarte é escolhida entre as mais belas jovens e se veste de maneira
toda especial, destacando-se das demais. Além disso,
deve ter aptidão para a dança, pois seu papel não se restringe apenas a conduzir o estandarte : ela deve fazer
evoluções que despertem nos circunstantes curiosidade e
admiração.
Os ranchos, variedade dos ternos, geralmente são
formados por pessoas de condição modesta, constituindo
um misto de religião e carnaval.
As músicas, de uns e outros, são apropriadas ao
culto do Menino Deus.
Em outros Estados, realizam-se festividades semelhantes e que se conhecem pelo nome de Pastorinhas .
Durante três anos houve festejos populares em Itapagipe para celebrar a Epifania.
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No largo da Penha, ao lado da matriz em que me
batizei, armavam-se lindos coretos, cuja confecção era
confiada a elementos que aliavam a capacidade ao bom
gosto. O palanque de um desses 'anos representou, em
miniatura, a Torre Eiffel. Pintada de branco e pontilhada de lâmpadas, produziu efeito deslumbrante.
A praça não era calçada, de modo que os sapatos
brancos da rapaziada ficavam em petição de miséria,
como por lá se costuma dizer, para significar o estado
lastimável a que se reduzem certas coisas em razão de
determinadas circunstâncias.
Além do Terno das Flores, lembro-me de terem
comparecido à Penha os ranchos do Bacurau, do Arigofe, do Urubu Dandy e o do Cardeal, este de Plataforma.
O "cardeal" era encarnado por um sujeito dotado
de espantosa agilidade. Apesar de se achar meio tolhido pela vestimenta - - uma feliz imitação do pássaro o homenzinho trepava nos galhos das árvores ou na
balaustrada do coreto, com incrível facilidade, e punha-se
a assoviar de tal maneira que dava a impressão do canto
da ave que estava representando.
Nesta memória, porém, não pretendo desenvolver
nenhum estudo sobre o assunto, de que já se ocuparam
tantos folcloristas. Quero apenas recordar a improvisação de um terno de meninos, por mim levada a efeito na
rua Nova do Areal. Devia ter meus doze anos, e naquele
tempo os meninos também brincavam dessas coisas. Comecei por comprar folhas de papel de seda e flechas,
com o dinheiro que me davam para as gulodices. Fui

fazendo as lanternas, os arcos, o estandarte. Recortava
as estrelas no papel de chocolate que apanhava nas ruas.
Quando o trabalho já ia em meio, os outros meninos
principiaram a se interessar, trazendo sua contribuição,
em material e em trabalho, ajudando-me a fazer todas
aquelas pequenas coisas. Minha mãe era grande animadora do nosso terno. À proporção que os trabalhos
se iam adiantando, ela mais se entusiasmava e fornecia
pequenas importâncias para aquisição daquilo que faltava. Foi ela também quem nos ensinou as "marchas"
do terno. Quando meu pai soube que o terno ia mesmo
sair, franziu a testa e bateu o pé. Não o permitiria.
Minha mãe, porém, estava por demais comprometida
com os meninos para deixar de intervir como nossa advogada. Como sempre, venceu a resistência do "velho",
que por sinal devia contar apenas uns 34 anos. . . Afinal, o terno foi à rua. Todos os moradores da vizinhança vieram assistir à saída. Tudo em ordem, as lanternas de velas acesas, pusemo-nos em marcha, entoando
as canções ensinadas e ensaiadas por minha mãe:

78

79

Marchemos, lindas pastoras,
para a Lapinha de Jesus,
soberano rei dos homens,
para, refulgentes, adorar a Luz ( 2 ) .
Havia um curioso costume - - sem aviso prévio, o
terno dirigia-se para determinada residência, cujos mo(l) Cantávamos assim mesmo. Trata-se de canções guardarfas pela tradição oral. não nos tendo sido possível reconstituí-las fielmente. J
terno fosse misto (meninos e meninas), a letra foi respeitada tal como nos ensinaram, apesar das «lindas pastoras». . .
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radores já se achassem recolhidos.
cantar:

Começava-se a

Abra a porta e também a janela
Queremos gozar esta cor de canela (~).

O estribilho era repetido tantas vezes quantas fossem necessárias, até que o dono da casa resolvesse abri-la.
Entravam todos os componentes do terno, que eram recebidos na sala de visitas, onde cantavam e dançavam, sendo-lhes oferecidos doces e licores, pelo forçado anfitrião.
Muitas vezes essas visitas eram combinadas. Mas
também acontecia ser o dono da casa surpreendido, tal
como ocorreu nesse dia. Os moradores da casa a cuja
porta fomos bater já estavam dormindo. Tiveram de
acordar para nos receber. Era visível o constrangimento
com que nos atenderam. Mas não havia outro jeito.
Ofereceram-nos licor de jenipapo, pedindo desculpas por
não haver uns docinhos, porque não haviam sido avisados. . .
Nosso terno constituiu um sucesso. Já no ano seguinte, talvez devido ao estímulo da nossa experiência
infantil, Itapagipe teria o seu primeiro terno de verdade:
Mocinha Bahia levou à rua um belo conjunto de rapazes
e moças representando os clubes esportivos.

('-)

Veja-se a nota anterior.

Dia de festa em Itapagipe.
Acorriam à península milhares de pessoas vindas da
cidade. Ainda não havia ônibus. Os bondes vinham
apinhados, desembarcando os passageiros no Porto dos
Tainheiros, defronte do Lobato, onde se realizavam as
regatas. Quatro clubes disputavam os trofeus: São
Salvador, Vitória, Santa Cruz e Itapagipe. É escusado
dizer que toda a população da península torcia pelas
cores do clube local.
Mb*
No meio da enseada, quatro vapores da Navegação
Baiana, trazendo no mastro principal as bandeiras dos
respectivos clubes, conduziam os adeptos dos referidos
grémios, os quais aproveitavam o ensejo para dançar, nos
intervalos dos páreos. Chegavam pela manhã, quando
se iniciavam as danças, que se prolongavam até o último
páreo. Os excursionistas faziam suas refeições nos próprios navios.
Em terra, em torno da amurada, tinha lugar um
movimentado footing, de que participavam as moças e
rapazes, vestidos de branco, elas trazendo nos cabelos
ou na cintura fitas de seda. nas cores do clube de sua
predileção; eles exprimindo o seu partido com as cores
das gravatas ou das fitas dos chapéus de palhinha,
Quando corria um páreo, sabia-se do resultado pelo
vapor que apitava. Apitou o Itapagipe? Então, não
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havia dúvida: a vitória tinha sorrido ao clube local. O
povo vibrava. Foguetes estrugiam no ar. Palmas e gritos: I-ta-pa-gi-pe! Vi-vôôôô!
Embora nascido e criado na península, não simpatizava com as cores do grémio da localidade - - vermelho e branco. Preferia as do Vitória - vermelho e
preto. Desgraçadamente, porém, o meu clube tinha um
nome paradoxal, pois era sempre o último colocado. . .
A desculpa: seus remadores eram rapazes da alta sociedade, aos quais não sobrava tempo para um treinamento
intensivo, ao contrário dos outros, cuja vida social não
exigia noites perdidas e outras extravagâncias. O Itapagipe também não era dos melhores. Os primeiros lugares ficavam sempre com o São Salvador e o Santa Cruz.
Chegou a ficar popular uma canção improvisada
após uma das vitórias do São Salvador. Dizia a canção:
iSão Salvador ganhou
Foi a regata;
Vitória e Itapagipe
"Arrastou" lata. . .
Terminou a regata. Os vapores deixam a enseada,
em fila, à frente o que traz içada a bandeira do clube
vitorioso.

A Feira do Bonfim

Às feiras da Bahia duram dois dias c se realizam
sempre aos sábados e domingos. Desde a madrugada
de sábado realiza-se a descarga dos saveiros que trazem os produtos do Recôncavo. À tardinha, já tudo
arrumado, começa o movimento, que se prolonga pela
noite, entra pela madrugada de domingo, indo cessar
somente ao meio-dia.
A feira do Porto do Bonfim era das mais movimentadas, rivalizando com a'de Água de Meninos.
Em torno dela realizava..-6C um original footing, nas
noites de sábado. As moças namoradeiras apareciam,
aos grupos, passeando de lá pra cá, de cá pra lá. Os
fregueses, isto é, os rapazes em busca clc aventuras,
iam-se chegando, assoviando coió (hoje substituído pelo
grosseiro fi-fin) . Se fossem correspondidos por um furtivo olhar, aproximavam-se e entabulavam a costumeira
conversa sobre o tempo ou a Lua. Estavam arranjados.
Dai a pouco, os grupos de moças se transformavam em
pares de namorados. Flertar, naquele tempo, chamava-s
tirar linha. Moça que fosse surpreendida tirando linha
com um rapaz, mesmo de longe, não prestava. Dificilmente chegava a ficar noiva. E só o conseguia com os
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bobos ou forasteiros. Do contrário, estava condenada a
ficar no barricão (*).
Entretanto, muitos casamentos foram arranjados
nesses inocentes passatempos, que, afinal de contas, não
tiravam pedaço de ninguém. . .
Mas, vamos à feira. Enquanto as moças namoram,
vão chegando as mães de família, com os filhos pequenos carregados de pataguás ou mocós (").
O perímetro destinado à feira é quase todo tomado
pelos produtos expostos à venda. Espalham-se pelo
chão, sobre esteiras: frutas regionais (abacaxi, melancia,
caju, manga, laranja, abacate, cajá, sapoti, umbu, jaca,
ingá, mané-velho, coco, maracujá, pitanga, groselha, etc.);
objetos de fibra (vassouras, espanadores, cestos, esteiras, etc.); objetos de cerâmica (moringas, quartinhas,
alguidares, panelas, frigideiras, porrões (") e talhas);
objetos de madeira (pilão, colheres de pau, gamelas, etc.); verduras, legumes, doces, géneros diversos.
Em armações de madeira, cobertas de lona, funcionam os restaurantes de quitutes, servidos por "baianas",
negras vestidas a caráter. A iluminação das barracas é
( i ) Cair no barricão. Diz-se da moça que não se casou ao completar
os trinta anos. pois dificilmente o conseguirá depois dessa idade. Então fica
mesmo no barricão.
(-) Cestas flexíveis. Quando vazios, podem ser enrolados. Usam as
donas de casa para ir às compras no armazém, na quitanda ou na feira.
São feitos de palha maleável, com a qual também se fabricam esteiras.
( 3 ) Espécie de talha, grosseira e de maior capacidade. O porrão é
usado na cozinha , pois serve para guardar água não filtrada, para lavagem
de pratos. A talha é artística, com desenhos em relevo, e se usa nas
salas de jantar, com água para beber.
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feita por meio de fifós ( 4 ) . De longe, lembram acampamentos de ciganos.
Em tais restaurantes, serve-se toda espécie de comida
da terra; caruru, acarajé, vatapá, acaçá, efó, abará, xinxim, moqueca de peixe... E há sempre a pinga (cachaça de Santo Amaro), que dizem ser a mais saborosa
do m u n d o . . .
Aqui e ali, acontecem incidentes os mais diversos,
muitos dos quais vão terminar na cadeia. Um sujeito
ousado, que dirigiu gracejo a uma moça ou senhora acompanhada pelo noivo ou esposo, recebe o castigo merecido. Está o rolo formado. Às vezes, sai faca ou revólver, e a coisa fica preta. O "gracejo", muitas vezes,
não é verdadeiramente ofensivo, senão pela interpretação que lhe dá o noivo ou marido da mulher à qual foi
endereçado. Dizer, por exemplo, a uma jovem que passa:
"Meu Deus, quando?" - ditado muito em uso naquela
época - - poderá ser considerado uma ofensa? Ou será
que os ciumentos de então julgavam que esse inocente
ditado significava o horroroso "eu quero é rosetar" dos
tempos modernos?
No domingo não havia nada disso. Era o dia propriamente das compras, para aqueles que não gostavam
de fazê-las à noite. Chefes de família faziam-se acompanhar de filhos crescidos, que os ajudavam a carregar os
pataguás repletos. Ia assim o movimento até meio-dia,
quando começava a debandada. As tendas eram desarmadas e os produtos que sobravam da feira, arrumados
(<) Fifó ou bibiano. Espécie de candeeiro rústico, feito de fôlha-de-flandres, com um pavio de algodão trançado, alimentado a querosene.
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em caçuás ('"'), levados para os saveiros. Depois de
tudo pronto, partem os pequenos barcos, com suas velas
brancas enfunadas. Vão-se afastando, até sumirem no
fundo da baía.
Em terra, no local onde funcionara o mercado, um
bando de famintos, velhos e crianças, agachados, rastejantes, catam pelo chão as sobras, os grãos de feijão e
milho caídos das barracas, as frutas tocadas (") e os
legumes murchos, para matar a fome.

Concertada e Fatla-de-Parida

(•"') Caçuá é uma espécie de cesta ou balaio. Os de tamanho maior são
usados pelos vendedores de laranja, que os transportam no lombo dos jumentos (jegues).
('') Parcialmente apodrecidas.

A mulher do Juvenal teve menino. Tudo correu bem.
A comadre ( ] ) já não precisa ficar ao lado, mas em
todo caso não deixa de passar diariamente para "ver
como vai isso", pois com mulher parida de novo todo cuidado é pouco. Isso não impede, porém, que D. Laura re-ceba as visitas das pessoas amigas, ainda na cama, durante os oito dias de resguardo.
Juvenal se desdobrou em atenções à esposa, embora
não se tratasse do primogénito, pois cinco outros pimpolhos já lhe haviam proporcionado a satisfação de ser pai.
Tudo fora previsto, para que nada faltasse à parturiente,
nem às visitas. Estas começavam a aparecer logo no segundo dia depois da délivrance. Senhoras casadas, acompanhadas dos respectivos maridos e, às vezes, de filhos
menores, quando não tinham com qu<em os deixar em
casa. As filhas moças, porém, não podiam tomar parte
nessas visitas. Considerava-se impróprio para as donzelas visitar senhoras que acabavam de ser mães. Oferecia-se aos visitantes, nessa ocasião, uma beberagem conhecida pelo nome de concertada (infusão de cachaça
com cebola branca, gengibre, arruda, losna, cominho, pimenta do reino e poejo) que se administrava à parturiente, para "limpar" os humores. . . As senhoras que
( l ) Chama-se comadre a parteira, curiosa, que também passa a ser madrinha do recém-nascido, embora não o leve à pia batismal.
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não queriam provar da concertada aceitavam café com
fatia-de-parida, ou seja, a nossa conhecida rabanada,
tão de uso nas consoadas do Natal.
Por vezes juntavam-se várias pessoas conhecidas
que sempre tinham novidades para contar. No caso da
visita a D. Laura, embora já tivesse meus doze anos,
quase não me deixavam ir, pois não ficava bem a um rapazinho participar dessas intimidadas. Mas fui. E me
lembro, como se fosse hoje, de tudo o que se passou.
D. Laura, muito pálida, deitada, um alvíssimo lençol cobrindo-a até quase nos ombros, recostada em altos travesseiros. Em volta da cama, várias cadeiras para as
visitas.
Enquanto Juvenal servia a concertada aos homens, as mulheres tagarelavam. Duas delas estavam de
ponta (~) e, em meio à conversa, soltavam indiretas. Uma
quase ia estragando a festa. Atingida pela rival, numa
das suas constantes indiretas, saiu-se com esta :
— Não gosto de sotaque ( ;! ) comigo, não, D. Rosa.
Se a senhora tem alguma coisa a dizer, que diga de uma
vez.
— Sotaque, não, que eu não sou nigrinha ( 4 )
replicou a outra.
(-) Estar de ponta. O mesmo que estar atravessada, com prevenção.
( 3 ) O mesmo que indireta.
( 4 ) Além de negrinha, diminutivo de negra e que também é empregado
no grau afetivo (negrinha ou nêguinha), usa-se na Bahia o termo nigrinha,
em sentido pejorativo, significando pessoa afeita a intrigas e picuinhas, quer
se trate de negra ou branca. Do homem que assim procede, diz-se que é um
nigrinha. Nigrinhagem é ação própria de quem é nigrinha.
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Graças à interferência dos respectivos maridos, a
coisa não passou daí.
Por coincidência, saímos na mesma ocasião em que
D. Rosa também se despedia. Na rua, ela puxou conversa :
— Aquela sujeita ainda me paga. Pensa que eu estou
cega ou que sou tola. Não parece que tem um marido
ainda moço e tão bonito. . . Anda toda caída para o lado
do Oscar. Mas o meu marido ela não toma, não. Parto-lhe
a cara. Quero ver, depois, o que é que ela vai dizer ao
marido.
Tratava-se de uma senhora de condição modesta e
pouca educação. Casara-se com um fiel do Tesouro do
Estado, belo homem, muito mais moço do que ela. Talvez
por isso D. Júlia tinha ciúme de todas as conhecidas.
As cenas de ciúme de D. Júlia terminavam sempre
com a intervenção carinhosa de Oscar :
— Deixe de tolice, Julinha. Você sabe que eu só
gosto é de você. ..
Dona Júlia ficava toda concha ( 5 ) e dizia :
~~ Eu sei que você não liga, meu bem; ela é que fica
toda saliente quando lhe vê, muito da saída que ela é ( e ).

( r >)
(«)

Contente, satisfeita, ao mesmo tempo orgulhosa.
Saliente ou saída, quer dizer, sapeca, sirigaita.

Segunda-F eira do Bonfim

Festa máxima da Bahia, o dia do Senhor do Bonfim é comemorado no terceiro domingo de janeiro. Naquele ano caíra no dia 15, mas desde a sexta-feira, 6,
principiaram as novenas, na igreja do milagroso padroeiro.
Durante 11 dias, havia festa, de 6 a 16. Após a novena, no templo, realizava-se uma retreta. no palanque
do adro. Os namorados aproveitavam a oportunidade
para longos passeios sob as palmeiras. As moças que
ainda não se haviam arranjado tinham um ótimo ensejo
para fazê-lo nessa ocasião, e era raro que tal não acontecesse.
Na sexta-feira, 13, efetuou-se a "Lavagem", costume tradicional que consistia em lavar-s'e o chão do
templo, e da qual podiam participar todas as pessoas que
o desejassem.
Desde cedo vinham chegando os romeiros, trazendo
água em pequenos barris, que transportavam no lombo
dos jegues, enfeitados de flores de papel. A água era
despejada nas lajes, dando-se início à lavagem, que era
feita alegre e ruidosamente com vassouras de todos os
tamanhos. Após a piedosa e divertida tarefa, os romeiros iam para o adro, onde se entregavam a inocentes brincadeiras, entre as quais a cachaça ocupava destacado
lugar.
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Sábado, último dia da novena, era a noite mais animada. O adro ficava repleto, predominando o branco na
vestimenta da rapaziada.
No domingo, Missa Solene, com a presença das autoridades superiores do Estado. À tardinha, sermão e
bênção do Santíssimo Sacramento. Não havia procissão,
porque a sagrada imagem só podia sair em caso de calamidade pública.
A segunda-feira do Bonfim caracterizava-se pelo
sentido pagão da festa religiosa. Uma espécie de Carnaval, não faltando os corsos de automóveis enfeitados, com
seus alegres passageiros metidos em vistosas fantasias.
Sem máscaras, porém. O ponto d'e concentração — a Ribeira —- regorjitava de veranistas, moradores da cidade
que iam passar a temporada de verão, para desfrutar o
clima saudável de Itapagipe. Portavam-se, então, como
os turistas: roupas ligeiras, chapelões de palha e tamancos, desfilavam sob o olhar escandalizado dos nativos. . .
Os aproveitadores se valiam da generosidade dos
citadinos, que achavam tudo muito barato, e aumentavam os preços assustadoramente, de tal modo que os itapagipanos davam graças a Deus quando os forasteiros
se retiravam. As ruas se enchiam de vendedores de flores
artificiais, escudos, ventarolas, brinquedinhos japoneses
de abrir e fechar, línguas-de-sogra, berra-boi, etc.
Em toda a extensão do cais da Ribeira alinhavam-se
os saveiros vindos do Recôncavo, cheios de frutas das
mais diversas qualidades. Realizava-se ali a maior feira

de frutas jamais vista. Não se regateava preço. Melancia
que custava dez tostões era vendida por cinco mil réis,
abacaxi ninguém levava por menos de cinco tostões e
uma dúzia de cajus, para quem quisesse, não ia por menos de dez tostões.
Blocos e mais blocos percorriam as ruas cantando
"Ai, seu Me", "Quebra, quebra, guabiraba", ou "laia, me
deixe eu subir nesta lad'eira", prolongando-se a pagodeira até à noite.
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Boa Viagem

Embora a Boa Viagem não fique propriamente na
península de Itapagipe, não se pode falar desta sem lembrar aquela, separados que são os dois bairros apenas
pela colina do Bonfim e Mont-Serrat.
Além da festa do Bonfim, os baianos têm especial
predileção pelo Dia de Nosso Senhor Bom Jesus dos
Navegantes. A imagem é venerada na igreja de Nossa
Senhora da Boa Viagem. Virado para o mar, o velho
templo defronta-s-e com o de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no outro lado da baía de Todos os
Santos.
Essa linda festa religiosa realiza-se nos dias 31 de
dezembro e l de janeiro, quando tem lugar uma belíssima
procissão marítima. No último dia do ano, à noitinha, a
imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes deixa a
sua igreja e atravessa o mar, numa galeota dourada,
rumo à Conceição da Praia, onde fica, até à manhã seguinte, entregue à visitação pública. Às dez horas, dá-se
o regresso. A praia da Boa Viagem está repleta. Quando
aponta a galeota, espocam foguetes de todos os lados.
O mar, coalhado de embarcações, de todos os tipos, que
constituem o cortejo da procissão. A multidão delira.
Nossa Senhora da Boa Viagem deixa o templo e vem à
praia receber o Seu Filho. Todo o mundo faz questão d'e
carregar o andor, ou simplesmente de tocar a mão na
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galeota. Delírio absoluto, dentro da maior confusão de
gritos, invocações, palmas, e dos apitos estridentes das
embarcações, além do troar de bombas re foguetes do
ar. Encontram-se as duas imagens, que são levadas, em
seus andores, pelo povo, para o interior do templo.

Não conheço a história do bairro, que, além de sua
bela igreja, possui duas grandes artérias : a rua da Imperatriz e a avenida Luís Tarqíiínio, onde fica a maior
fábrica de tecidos do Estado.
O fundador dessa fábrica deve ter sido um homem
extraordinário. Ainda no século passado, muito antes da
República, Luís Tarqúínio, ao fundar o grande estabelecimento, realizou uma obra de assistência social talvez
única no mundo, na época. Refiro-me à Vila Operária,
contígua à fábrica. Dividida em oito avenidas, conhecidas por Seções, a Vila compreende centenas de casas, de
dois andares, todas com pequenos jardins, as quais eram
vendidas às famílias dos fabricantes (*) em prestações
mensais de quatorze mil réis, descontadas na féria, semanalmente, durante sete anos. Na Vila havia uma escola primária com jardim de infância e cursos noturnos
de alfabetização e de artes e ofícios, loja de fazendas, armazém de comestíveis, farmácia e ambulatório. O serviço
médico e odontológico era gratuito para os trabalhadores
e suas famílias. As aquisições de géneros e remédios faziam-se a crédito, tudo descontado na féria.
Costumava-se chamar de fabricantes aos operários de fábricas.
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Para se morar na Vila era necessário que trabalhasse
na fábrica pelo menos uma pessoa da família. Naquele
tempo, em que não havia leis trabalhistas, permitia-se o
trabalho a menores. Até crianças de 8 e 10 anos trabalhavam na fábrica. Muitas delas, para alcançar os teares,
trepavam em caixotes. Aprendiam a trabalhar e amavam
o trabalho, como a um divertimento.
E não se diga que isso era desumanidade. O serviço médico estava sempre atento, assistindo os pequenos
trabalhadores. O dr. Adriano Gordilho, médico-chefe,
percorria os teares, observando o aspecto físico dos operários. Se a mocinha que o olhava com um olhar lânguido
lhe parecia anêmica, ele a convocava ao seu gabinete
para o devido exame. Confirmada a suspeita, dr. Adriano
prescrevia uma dieta especial e repouso, tudo por conta
da empresa. A jovem ficava em casa, descansando, alimentando-se (ovos e leite) e medicando-se, sem prejuízo dos salários. Só voltava ao trabalho quando o médico o ordenasse.
Não sei se ainda hoje se faz isso. Talvez a situação
tenha mudado, em virtude das nossas complicadas e pouco
eficientes leis trabalhistas. . .
Até o primeiro quartel do século, tudo se fazia
assim.
A administração da fábrica zelava também pela moralização dos costumes dos seus empregados. Não era
qualquer operário que podia morar na Vila. Condição
principal : ser gente de família, isto é, mulher casada ou
viúva séria, moças "de família" e homens de bem. Mu-
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lher dama ( ~ ) nem como visita podia entrar numa Seção.
Homem embriagado era chamado à atenção. Os namoros eram regulados : não se podia namorar nos portões
das Seções, porque os vigias tinham ordem para não o
consentir. Os portões eram fechados às 21 horas, de
modo que os visitantes, inclusive os namorados, tinham
de se retirar logo que apitasse o peru ( : i ). Depois dessa
hora, só s'e podia entrar. E isso depois da necessária identificação pelo vigia.
Regime hoje considerado rigoroso, mas muito próprio para a época, devido a ele dificilmente uma moça
saía de casa ( 4 ) .
Não obstante essa rigorosa vigilância, havia as tentativas de burla, sempre punidas com a expulsão dos
culpados.
Lembro-me do que aconteceu com o célebre cozinhado ( r ') de Plataforma. Um grupo de operários mais
avançados resolveu realizar um piquenique na praia de
São João, naquele subúrbio. Moças, sem autorização dos
pais, e viúvas-alegres tomaram parte no festim, durante
o qual, sob os efeitos dos vapores do álcool, cometeram
condenáveis excessos. Surgiu o zunzunzum, quando
alguns meses depois uma das participantes — viúva ! —
começou a dar sinais visíveis de que em breve viria a ser
mãe. Abriu-se rigoroso inquérito, que resultou na expulsão de todos os participantes do maldito forrobodó ( " ) .
Prostituta.
O apito das 9 horas da noite, que anunciava a hora de recolher.
Sair de casa, quer dizer pcrder-se, dar um mau passo com o namorado.
Convescote, pique-nique.
Festa ruidosa, espécie de farra.

O Velho Cesárlo

Tinha-me habituado a dar esmola àquele velhinho, e
o fazia com tanta satisfação que chegava a sentir falta
quando não o via passar, trémulo e apressado, apoiando-se num bastão de madeira.
Não pedia. Ia passando e todos os que o conheciam davam-lhe alguns niqueis.
Era sempre o mesmo o seu agradecimento :
— Louvado seja Nos' Sinhô Zucristo l
Quantos anos teria o velho Cesário ? Noventa ?
Cem ? Ou mais ? Ninguém o sabia. Nem ele, talvez.
Preto retinto, cabelos como algodão; a barbicha
também branca, confundindo-se com a alvura da camisa de saco. Usava sempre a mesma calça de brim
escuro, com listas cinzentas, e uns tamancos abertos, deixando de fora os dedos negros de unhas amarelas.
Desde menino, me acostumei a dar-lhe um tostão,
sempre que podia. Ele sorria, agradecendo. Já rapazinho,
fui aumentando a quota, até que cheguei aos dez tostões.
Isso, porém, não passava de mero hábito. Dava por
dar. A principio, porque achava bonito, depois porque
já sentia prazer em ouvir o seu agradecimento; finalmente, porque devia dar para manter o hábito.
Um dia, porém, a esmola que eu dava ao velho
Cesário tomou novo sentido. Até então vinha trocando
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um pequeno óbolo por uma satisfação íntima, um prazer
mesquinho, pois na verdade eu queria era ouvir o seu
agradecimento. Nesse dia, reservei uma nota de cinco
mil réis e, quando ele passou, procurei pô-la, dobrada em
quatro, dentro de sua mão 'enrugada, pedindo-lhe que
guardasse, sem lhe dar tempo de ver quanto era, enquanto buscava manter com ele uma ligeira conversa. Não
sabia o que dizer nem como devia tratá-lo. Ainda criança,
referia-me ao "velho Cesário", mas nunca lhe falara, e
por isso me via agora embaraçado. Devia chamá-lo de
Seu Cesário ou simplesmente Cesário ? Decerto isso lhe
seria indiferente. Contentei-me em tratá-lo de meu velho.
Perguntei-lhe quantos anos tinha, onde morava, etc. Deixei-o, depois, crente de que ele não ficara sabendo quanto
eu lhe dera naquele dia. Na realidade, 'eu queria evitar
um agradecimento diverso do que ele costumava exprimir quando recebia um simples tostão. Evitava retribuição a um gesto que agora me parecia tão insignificante, e
tentava também redimir-me do procedimento anterior, de
que tanto me envergonhava.

Devia enfrentar a situação. Ou ia, afrontando a maledicência, ou fracassaria no propósito de vencer o respeito humano. Acabara de aprender o que vinha a ser
isto : a gente ter vontade de praticar determinada ação,
mas não ter coragem, com vergonha do que possam dizer
aqueles que não são capazes de fàzê-la. Medo da zombaria, em suma. Por outro lado, pensei, podiam interpretar aquele meu gesto como ostentação de virtude. Afinal,
resolvi libertar-me de tais escrúpulos 'e fui à casa do velhinho.

124

Durante uma semana, Cesário não passou pela rua
do Barão. Comecei a ficar incomodado. D'e indagação
em indagação, vim a saber que ele estava doente. E
agora ? Que seria dele, coitado, que vivia de esmolas ?
Decidi visitá-lo. Habitava numa velha casa de cómodos
da Ilha dos Ratos. Criou-se-me, porém, inesperado caso
de consciência : que diriam os que lá me encontrassem ?

Havia falecido na manhã daquele dia chuvoso de
abril. Seu corpo, pequenino e recurvo, crescera um pouco
e se 'esticava numa velha cama de lona posta na sala de
jantar. À cabeceira, sobre um consolo, dois castiçais de
metal ladeavam um Crucifixo.
Procurei saber que medidas tinham sido tomadas
para o enterro. Disseram-me que já o major Cosme ( * )
providenciara tudo.
Como só havia três pessoas na sentinela ("'), resolvi
ficar um pouco. Deram-me uma cadeira, a única exiS^ l Cosme de Faria. Atualmente c vereador da capital baiana. Era um
rábula e, não sendo formado, não podia ser tratado por doutor. Daí o tratamento de major, usado na Bahia em casos assim. Os diretores da Penitenciaria, quando não formados, recebiam aquele tratamento. Cosme de Fana c
um tipo curioso e providencial Metido num terno que, de tão surrado, já J
tinha cor, o colarinho alto, em pontas, afogando-lhe o pescoço, o mula
Cosme de Faria soltava presos e enterrava indigentes com a maior l Udadi
do mundo. Seus habeas-corpus e requerimentos eram sempre atendidos. .
horas vagas, ainda rabiscava pequenos artigos, que conseguia publicar
nais, todos em defesa de reivindicações populares.
( ^ ) Ato de velar defunto. Quarto ou velório, como se diz no Sul.
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tente na casa, sentando-se as demais pessoas em tamboretes e caixões de gás vazios.
Os assuntos das conversas eram os mais variados
mas sempre relacionados com a morte de parentes ou
conhecidos.

de se defender. Os bichos aproveitavam-se da sua inação
e da penumbra ambiente para sugar-lhe o sangue que
aflorava das varizes abertas.
Recuei, horrorizado, voltando para a sala onde se
achava o corpo hirto do velho.

A certa altura, perguntaram-me se não queria ver a
velha. Era a pessoa cujos gemidos abafados chegavam
até à sala onde nos encontrávamos.
Companheira de Cesário havia mais de quarenta
anos, sinha (") Maria era uma mulata já bastante idosa,
mas não tanto quanto ele. Muito gorda e muito doente,
jazia no leito do casal, uma velha marquesa ( ' ) encurralada num dos ângulos do estreito quarto de telha vã,
cheio de goteiras, o chão de cimento, todo 'esburacado e
encharcado dos grossos pingos da chuva que varava o
teto. Gemia mais do que falava. E coçava-se toda, metida numa camisola encardida, muito curta, deixando à
mostra as pernas cheias de feridas. Lamentava a morte do
velho, enquanto metia as unhas nas chagas, que sangravam abundantemente.
Um tanto curioso, mas também por piedade, abeirei-me da enxerga, talvez um pouco além do qu'e devera.
Foi então que desvendei um quadro verdadeiramente pavoroso : a pobre mulher estava sendo devorada pelos
percevejos. Entrevada e obesa, a infeliz não tinha meio
( :! ) Sinha c o tratamento que se dá às senhoras humildes, especialmente
às pretas velhas. Não confundir cora sinha. usado para as senhoras de alta
linhagem. Pode-se considerar sinha como feminino de seu, diferente cie sinhó.
masculino de sinhá.
( ' ) Cama antiga, de estilo agora cm desuso.
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Aquele quadro tétrico me impressionara tanto que
prometi a mim mesmo não faltar ao enterro de Cesário.
Quatro negros fortes seguraram nas alças do caixão.
Chuviscava, à saída do cortejo. Este, aliás, era constituído de apenas sete pessoas : os quatro homens já referidos e mais dois velhos, aos quais me juntei.
Atravessamos a rua cio Barão e desembocamos na
Ribeira, onde já nos esperava uma canoa, que servia cie
coche, para transportar o féretro e seus acompanhantes
para o outro lado da enseada.
O caixão foi posto no fundo do barco, em cujos bordos se sentaram os homens. O canoeiro, pitando um
cachimbo de barro, puxou conversa. Conhecera, como
todo o mundo, o velho Cesário, ao qual se referiu com
palavras de carinho. A conversa mudou de rumo quando
um dos presentes entrou a conjeturar sobre as prováveis
aventuras do morto, na sua longínqua juventude. Soltava
piadas, que os outros acolhiam entre risadas, l
minutos de travessia passaram rapidamente,
camos em Plataforma, que é o outro lado da
assim como Niterói o é do Rio. Ali é que principiou a ca-
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minhada. Subimos a ladeira de São Brás, os carregadores gingando, suados. No topo do morro houve uma parada para descanso. Ofereci-me para ajudar, uma vez
que os dois velhos não o podiam. Peguei numa das alças
do caixão. Como pesava ! Tive a impressão de que o
velho inchara depois de morto, ele que sempre me parecera tão mirrado.
Quinze minutos antes de chegarmos ao cemitério,
desabou forte aguaceiro. Os caminhos eram péssimos e
nós íamos patinhando na lama. Depois de tanto sacrifício,
encontramos fechado o portão da necrópole. E agora ?
Voltar ? Isso nunca ! Era deixar o caixão do lado de fora.
Quando os coveiros chegassem, na manhã seguinte, saberiam o que f a z e r . . .
Voltamos.
A alguns passos, olhei para trás. Lá estava o triste
caixão no meio da rua, sob a chuva que caía sem cessar.
Os outros, na frente, me chamavam. Apertei o passo e saí
correndo, aparentemente para fugir da chuva, que persistia, inclemente, injusta, como a própria sorte daquele
pobre homem cujo corpo lá ficara a encharcar-se entre os
amarelos cravos-de-defunto e as roxas saudades que
mãos piedosas haviam colocado em seu caixão de quarta
classe.
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