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Poucas palavras ienho a dizer sobre esta
3.a série de contos.
Eles obedecem à mesma orientação dos das
séries precedentes: por isso, como os outros,
/oram escritos, com o fito de educar.
Verdade é que alguns apresentam um desjecho algo trágico, pelo que parecem inadatadôs
à alma gârrula da juventude.
Faço notar, porém, que a maioria dos contos
aqui insertos, não são só ilusões mas triste
realidade — que a nossa experiência vem presenciando.
Porque, pois, não mostrar aos nossos moços
a desgraça para que vão caminhando, si não
arrepiarem carreira, e jortalecerem o caráter
com germes de juturo jeliz?
Por que Lhes não ensinar a apertar bem aos
peitos um ramilhete de rosas jragrantes, fazendo-os atentar bem para os espinhos ocultos ?
Si os meus modestos contos j orem bem compreendidos por eles, dou-me por cabalmente
pago da minha fareja.
S. Paulo, jevereiro de 1939.
Serra.

CORAÇÃO

Pandas as velas!... Ei-lo a navegar,
Ei-lo, o batei pejado de esperança,
Tendo por leito — a cérula água mansa,
E por docel — a fiava cor do luar...
E vai!... Mas onde busca ele apontar ?
Que terras, que regiões em vão alcança ?
Pouco importa! Si voga com confiança,
Não o aterram tormentas de alto mar.
Ele busca nas brumas carregadas
Que reinam do horizonte nos arcanos
Outras plagas, felizes, encantadas...
Mas... Pobre brigue, no correr dos anos,
Vais descobrindo as terras almejadas:
- As terras tristes dos teus desenganos!...

<• Não chorem que não morreu
Era um anjinho do Céu
Que um outro anjinho levou...
Alvares de Azevedo

D SONHO DO ANJINHO (*)
A memória do aluno Décio Ribeiro
t 26-4- 1938
Que festa naquele recanto do Céu!...
Um insólito rumor de azas, de risos cristalinos, de vozerio álacre, chamava logo a atenção
para o « caramancliel da Inocência» onde
brincava uma turba de anjinhos...
Os Santos heróicos, os bem-aventurados
jubilosos, os velhos Patriarcas, os Profetas
perscrutadores, os coros dos Anjos, enfim
todos os habitantes do Paraíso, que passavam
por ali, paravam, contemplavam e continuavam carregando mais um bocado da alegria
que transbordava do caramanchel.
Os anjinhos estavam descansando e folgando.
Como se enchia cada vez mais o céu, nesses
dias...

Não bastava o número regular de novos
habitantes, mas, ultimamente, eram as crianças
que entravam aos magotes.
— Melhor para nós, dizia o mordomo da
turba, quando é gente grande que chega,
nem nos dá confiança, vai logo se inscrever
entre os da sua classe...
— Criança, não! E' chegar, trocar cie hábito, vestir as azas, e pronto! O Senhor fica
então satisfeito porque o nosso número
aumenta!
— Mas ele abençoa também aqueles que,
vivendo na terra, nô-los mandam: os pais
dos nossos coleguinhas.
-Terra!... Que é a terra, heim?... interrompeu Coração Encantado, o mais ingênuo daquela turba...
— A terra, « Coração », é um lugar bonito,
mas muito perigoso, que o Senhor preparou
para produzir santos e anjinhos cá para o
seu reino.
- Não se recordam como, 110 outro dia,
chegou de lá um magoíe de 34 deles ?...
Vieram de uma grande cidade... e dizem
que foram colhidos mesmo na hora em que
se divertiam com as coisas de lá. Esse tal
divertimento chama-se cinema... ( * * )
— Ah! Suspirou « Coração Encantado», eu
bem quisera ver de perto o que é a terra...
- Deixe disso, bobinho! Quem está aqui
não pode descer lá. Suja as asas... depois de

algum tempo apanha uma doença chamada
velhice, e si voltar aqui, nunca mais poderá
fazer parte da nossa turba.

Mas aquela idéia de ver a terra, não largava
a cabecinha de « Coração Encantado »/
E enquanto os outros continuavam a palestra e a folgança, ele, recostado a um pedaço
de nuvem cor de prata iluminada por uma
estrela, cansado, com as pálpebras a quererem
cerrar-se, ainda sussurrava: — Evi bem quisera ir á terra!

E si desse uma fugida? O Senhor não havia
de se zangar. E os meus coleguinhas nem
perceberiam.
Entre pensar, querer e resolver, foi um
tempo só! Levantou-se pé ante pé, esquivou-se
por entre umas cortinas de nuvens, rasgou-lhes
uma nesga... e... ei-lo no espaço infinito!
Olhou a terra rolando muito embaixo, como
um pontinho doirado... que distância, Santo
Deus!
Ah! mas com as .suas asas de prata, feitas
de raio de lua, cortantes $omo hélice, em dois
tempos ele estaria lá!
Na noite imensa do firmamento, fazia um
frio de rachar! Coração Encantado, apertou
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bem seu manto, quentinho tecido de fios de
sol e bateu as asas...
Que coisa linda a viagem! As estrelas abriam-lhe alas e lhe iluminavam a passagem,
piscavam alegres e o acompanhavam com
rastilhos sem fim. Eram milhões de faróis
a lhe abrir caminho! E ele na corrida ia
deixando uma poeira de luz pelo espaço
a fora...
Mas como estava longe da terra!... Parecia
que cada vez mais se afastava...
Então, « Coração », já meio cansado, montou
num lindo cometa que he parou bem à
frente.
Aí sim, ele começou a correr de fato. O seu
veículo arrancava 300.000 kms. por segundo...
Foram aproximando-se, aproximando-se!...
« Coração» enveredou com o cometa, por
enorme avenida, toda iluminada, de sem números de globos de prata, e que atravessava
o firmamento em quasi toda a extensão...
Oh! aquela avenida parecia um pedaço do
céu! Que luzes! Quanto ouro, quanta prata!
Rubis, turquezas, esmeraldas, aos milhões!
Era a Via Látea!
Afinal parou na terra!

gência a do Senhor, construindo um outro
palácio, tão longe do Paraíso, mas tão bonito!
Matas imensas, verde-esmeraldas, águas
flavas do rio quebrando em pedras de prata,
rubros nascentes tingidos a capricho pelo
sol que encontrara em viagem, crepúsculos
arroxeados, firmamento azul. . . tudo tão
parecido com aqueles arco-iris enormes que
ele via no céu, e que rodeavam os santos
gloriosos.
Mas, ele gostaria de descer à terra! Largou
o cometa que partiu a toda a brida; sacudiu
as vestes de fios de ouro, cortou as asas de
raios de lua, vestiu-se de um corpo de criança,
e apareceu na vida.

Um deslumbramento!
Luz, flores, perfumes, vida, movimento!
Não era aquilo um pedaço do céu ? Que inteli-

Era um lar risonho, feliz naquela região
encantada da terra, governada pela mão
mágica da Natureza.
Dentro do lar: um senhor bondoso, terno,
que o recebeu como um ídolo e o cumulou
de festas.
U'a mãe, toda ternura, que o encheu de
carícias e lindas irmãzinhas de tão simples,
inocentes, que, ele não sabia, como estavam,
vivendo cá em baixo...
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Nem percebeu bem, quanto tempo ficou
por ali...
Certo que o seu gozo era perfeito! Tudo
lhe sorria na vida...
- Possível, que se pudesse gozar tanto
nesta pequenina terra ?

O pai, vendo-o crescidinho, pô-lo num
colégio...
Como o amava o papai da terra!... Tudo
fazia por ele! Era o seu ídolo!
Foi então que viu quanto o estremeciam
seus entes terrestres!
No colégio, procurou pois ser perfeito...
assim ele precisava retribuir todo o bem que
recebia.
Que tal a sua nova casa'! Alas essa terra
tinha cada coisa!... Por exemplo, esse tal
colégio! Que colosso! A gente se perdia aí
dentro! Não via, é verdade, o Senhor, toda
a hora, como no Paraíso mas ele ali estava!
Escondido num quartinho dourado....E por
isso « Coração », não deixava de visitá-lo todos
os dias na sua igreja...
Será que « Coração» já se tinha esquecido
mesmo do céu ?
No meio daqueles companheirozinhos, dos
superiores carinhosos, entre festas, cantos,
buli cio, vida?...
Não!
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Um dia foi à aula.
O professor era um futuro ministro do seu
Deus. Falava-lhe do Pai Celeste.
Chamou « Coração Encantado »; interrogou-o
acerca de seu Senhor!
Então, Coração, não sei o que sentiu!
Uma coisa exquisita! Teve vontade de voltar
para o Paraíso! Ah! quanto tempo, também,
ele partira de lá... Muitos anos já!
E si demorasse mais cá por baixo, seria
capaz de pegar aquela doença de que lhe falara
o mordomo! Não, não! Era preciso voltar!
quem sabe o Senhor já descobrira a sua ausência, e estava triste também...
Mas, e os seus da terra ? Que problema difícil agora! E o papai, a mamãe, as irmãzinhas?... Ir ou ficar? Pensou, pensou! Venceu
a lembrança do céu!
Como se despedir, porém, aqui na terra ?
Que cousa dolorosa! Não! Ele não se despediria de ninguém de casa. Seria muito triste!
Faria como todos em tais ocasiões. Embarcaria
despercebido! Assim o papai e a mamãe não
no poderiam impedir!
— Bem, irei hoje á noite, quando todos os
colegas estiverem dormindo. Assim posso colar
as azas de prata e pôr o meu vestidinho
de ouro...
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— Acorda! Acorda, Coração Encantado]
Coração, com os olhos doloridos, estremunhado, ergueu-se!
Uai! A aula tinha desaparecido, também o
colégio, sua casa, tudo...
Rodeavam-no os anjos coleguinhas, a baterem palmas...
—Dorminhôco, esse Coração! Ha um tempão
estamos esperando-te, tratante! Que sono foi
esse que te atacou, que custou tanto ?
« Coração », correu os olhos por toda a parte.
Estava mesmo no céu! Chegou-se a uma nesga
de- nuvem: espiou para baixo, através o espaço imenso: a terra, como um grãozinho de
ouro, rolava lá embaixo. Cerrou-se-lhe num travo a garganta e, ao dar um suspiro profundo,
sentiu uma pontada muito fina bem no fundo
do peito...

- Vamos, minha gente, agora é a hora da
nossa adoração! E' preciso terminar a prosa
fiada!
E o mordomo, pondo termo á sua história,
concluiu:
— Como é bom a gente viver cá dentro,
ao lado do Senhor!
Nenhuma tristeza existe aqui! Mas, lá
na terra...
- Vocês não ouvem o que falam os nossos
colegas que vêm de lá?
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- Uma outra doença estrambólica!... A
gente vai crescendo, crescendo, e ela agarra
mesmo! Estraga até toda a alegria, todo o riso,
toda a felicidade...
— Como se chama, mordomo, essa coisa
triste assim ?
— Saudade, meus irmãozinhos!
E a turba angélica, batendo as asas, a correr,
foi adorar o Senhor!

( * ) Este é um conto simbólico, em memória do aluno
cio Liceu Coração de Jesus, de São Paulo, Décio Ribeiro,
ótimo menino, que faleceu com 14 anos de idade,
repentinamente, em plena sala de aula, quando dava
lição de catecismo.

(**) Refere-se à pavorosa catástrofe do CY/i<:/í?íZ Oberdan,
de São Paulo, onde perderam a vida 34 crianças por
causa da inconciência de um espectador, que gritou
«Fogo!», no ponto culminante de um filme, produzindo
entre os outros assistentes um tumulto indescritível.

MEU PRIMEIRO MESTRE
Eu o conheci numa manhã doirada de sol...
Nos primórdios da minha existência.
Foi quando, saindo da vida descuidosa da
fazenda, minha família instalou-se numa vila
do interior, afim de que nós, irmãos, iniciássemos a aprendizagem de primeiras letras.
A resolução de meu pai, produzira em mim
uma transformação.
Ia para a escola... Um novo mundo começaria de me surgir à frente... Quantas idéias
tumultuosas, tristes e alegres, sucediam-se
então na minha fantasia excitada!
Mais me impressionava porém, a figura do
meu futuro mestre!
A mim, criança traqumas, que conhecia
as chinelas da mamãe com todas as cores,
parecia-me que o professor deveria ser um
patrão tremendo. Já esperava, pois, vê-lo,
corpo esguio e seco, ar carrancuclo e mau,
a segurar a palmatória nas mãos, prometendo
bolos quentes para todos nós!
Quando pois, pelas mãos do meu irmão
mais velho, numa doirada manhã de sol,
transpus o portal da escola, senti instintiva-
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mente um estremecimento de terror, de sorte
a deixar-me um enregelamento pelo corpo!
Era apenas um encantamento. Com efeito,
debaixo ainda da primeira impressão, ante
o silencio absoluto da sala inteira, com os
antigos e os novatos, eu esperava ansiosamente a entrada do mestre.
Abriu-se uma porta do fundo e de lá, vagarosamente foi surgindo a figura exótica do
novo professor.
Novo sim, porque o do ano precedente deralhe lugar — ninguém portanto ainda o conhecia.
Mas era velho, já com muitos lios brancos
a se espalharem pela cabeça, corpo muito
fino, pendido em arco, para a frente, denotando a precocidade de velhice forçada.
Os olhos, duas chamas brilhantes a se
contrastarem com a palidez do rosto: mas
esses olhos, esse belos olhos, eram tudo,
a emoldurar a estranha figura do Professor
Borges.
Seu modo de trajar era decente apenas;
faltava a correção, o garbo e o apuro; — as
roupas surradas, quasi sempre as mesmas,
bem diziam na sua mudez eloqüente, que
a riqueza não morava na casa do velho mestre.
- Desejo-lhes muitos bons dias, meus filhos,
— clamou com voz pausada e trêmula; e sem
mais foi começando a sua tarefa educativa.
Nada me impressionou tanto naquele dia,
quanto a singela saudação do novo profes-
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sor. — « Desejo-lhes muitos bons dias, meus
filhos», — dita de um modo tão carinhoso,
tão paternal!
E era sempre com essa saudação de paz
que ele nos cumprimentava todas as manhãs,
antes de iniciar seu trabalho.
A rapaziada, porém, logo achou com que se
divertir, sobre o mestre.
Primeiro foi com seu porte deselegante
e trôpego que dava a idéia de um Jaburu
embriagado...
Depois com as roupas velhas, desbotadas,
a denotarem um desleixado perpétuo.
Por fim, tudo no velho mestre era motivo
de troça oculta que chegou a ser pública,
mais tarde, despudoramente.
Três meses após o início do ano escolar,
a rapaziada já se tinha apossado completamente dele.
E então, com pretensa ingenuidade, era
um nunca acabar de graçolas e troças contra
o pobre do professor, que só um Job suportaria.
O professor Borges, bem via tudo isso.
Mas ele amava demais os seus alunos. Tomava
tudo aquilo, como inocente estudantada.
Depois, sabia-se velho, meio alquebrado,
incapaz de pôr disciplina naquela gentinha;
mas que fazer ?
Que outro emprego procurar ? Adeantado
em anos, tendo passado toda a mocidade
a ensinar, não era possível abandonar sua
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grave missão. Havia porém outro drama
oculto.
Sua filha, entrevada ha tanto tempo,
no leito, exigia-lhe o sacrifício perene da vida,
para a dispendiosa manutenção de remédios
e médicos.
Das contínuas vigílias de noites inteiras,
resultará esse seu modo de caminhar, equilibrando-se como se fora um ébrio.
Porisso, com a paciência de um santo,
tolerava tudo, perdoava tudo, por amor dos
seus mesmos alunos.
E, impreterivelmente, cada dia, sob a impressão de uma vaia, ou uma manifestação,
ele não se esquecia do seu estribilho cordeal:
- Desejo-lhes, muitos bons dias, meus filhos...
Isso é que a rapaziada queria, muitos dias
bons de troças e risadas, tripudiando sobre
a velhice do velho mestre...

Certa ocasião, arrisquei-me a perguntarlhe, porque jamais deixava de nos augurar
os bons dias...
Foi triste a história que me contou da
sua vida.
Aqueles cabelos brancos que lhe cobriam
a cabeça não eram, não, de velhice.
Era o sofrimento que passara sobre a sua
existência, ceifando-lhe a alegria, a felicidade...
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Na sua casa não havia sorrisos de festas;
morrera-lhe a esposa carinhosa, deixando-lhe
em mimo linda criança.
Uma queda desastrosa porém quando tinha
um ano, pusera-a enírevada, paralítica para
sempre: e isso já durava 12 longos anos!
12 anos de tortura para o corpinho chupado
da filha; 12 anos de luto para a sua felicidade.
E terminava: — e é porque eu venho todos
os dias carregando o meu fardo de sofrimentos,
que peço a Deus, conceda a vocês as belezas
de umas manhãs de sol!
Circunstâncias urgentes, fizeram-me mudar de cidade.
Jamais me esqueci porém da figura veneranda do meu primeiro mestre.
Sua paciência, seu carinho, seu amor aceiidraclo pelos alunos, foram impressões que
nunca mais se apagaram da nunha memória.
Para esquecê-lo, foi impotente a multiplicidade da vida que tenho levado.
Ha dias, quis saber notícias do saudoso
mesíre-escola.
Colhi informações na mesma cidade. Após
minha saída de lá, estendeu o seu magistério,
o velho Professor Borges ainda por vários
anos.
Cada vez, porém, ia ficando mais alquebrado. Havia, mesmo, um desleixo maior no
seu vestir.
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De sorte que, quando todas as tardmhas
ele fechava a escola e rumava para casa,
era sob o dedo irreverente da meninada que
galhofava á socapa: — « L á vai o jaburu
embriagado! >
Na classe, o mesmo purgatório de sempre
e sua paciência inalterável.
E raro era o dia em que, ao chegar à sala,
não desse com certas caricaturas, na lousa,
que bem queriam traduzir a sua maneira
desengonçada de andar, de olhar, de ler.
O velho mestre, sorria, olhava tudo aquilo,
assoava o nariz para ocultar alguma lágrima
traiçoeira, e voltava-se trêmulo, pausado,
carinhoso e extremamente sublime de dedicação:
« Desejo-lhes, muitos bons dias, meus filhos! *
E ria, ria, amassando com o riso, a desgraça
da sua pobreza, dos seus achaques e das suas
dores!

Mas, o sofrimento da filhinha ia findar,
de vez. Após uma semana agoniada, de vigílias e dedicações a toda a prova — de noite,
atento, sem pregar olho, ao pé do leito
adorado,
de dia, sofrendo duplamente entre
seus alunos e a separação da filha, o lindo anjo
partiu da terra.
Que golpe para o bom do professor!

Não chorou muito — que muitas lágrimas
;á vertera durante a vida, e os olhos pareciam
enxutos!
Mas caiu desolado á borda da caminha
onde a filha gemera tantos anos e aí se esquecera de tudo.
Quando se apercebeu era dia claro.
O sol veiu ferir-lhe o rosto emurchecido.
Levantou-se rápido: recompôs o cadáver
- todo o seu tesouro na vida!
Chamou a velha creada, a Justina — a
preta dedicada que lha vigiava a filha.
Que guardasse o corpo!
Ele ia até a escola. Amava muito também
os seus alunos; ia pois convidá-los a acompanhar o enterro da filhinha. Eram eles agora
a sua família. Ah! os seus traquinas! Mas lhes
queria tanto!
Teria conforto ao menos ao contato daqueles
coraçõezinhos, irrequietos, mas amigos.
Estava atrasado. Sem pois, recompor o
vestuário, siquer, dirigiu-se para a escola.
Levava a alma aos pedaços; por isso ia
cambaleando, tonto de sono e de dor.
Os alunos já o esperavam, em grupos, na
visinhança, comentando o insólito atrazo do
professor sempre tão pontual.
E quando o viram apontar ao longe, com o
passo falso, de quem apenas se equilibra sobre
as pernas, foi o comentário unânime, brutal,
esmagador, entre risos: — Lá vem o jaburu
embriagado}
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O tratante do Zeferino, o mais castigado
dos seus alunos, encostado a um poste,
saboreava uma banana, quando lhe passou
perto, numa tonteira, o velho professor.
E teve uma idéia.
A aula recebeu o mestre com piscadelas.
Era desolaclora a sua pobre figura.
As roupas amarrptadas. O rosto, palidíssimo, emurcheciclo pela longa vigília, emoldurado por duas fundas e arroxeaclas olheiras.'
O passo falso, trôpego, incerto. Assemelhava-se a um viciado embrutecido.
O velho mestre avançou até o centro da
sala: — olhou a lousa; — uma caricatura dum
ébrio, sustentando ridiculamente uma botija...
Duas lágrimas, agora sim bem visíveis,
rolaram-lhe pelas faces. Não sorriu...
Mas quando ia subir ao estrado da cátedra,
pisou em falso, na casca de banana, ali
jogada de propósito.
Foi uma queda desastrosa. Caindo de bruços, o paletó velho, rasgou-se de meio a meio.
E, através o rasgão, apareceram, esqueléticas,
as pobres costas do velho professor.
A aula inteira desabou numa risada ruidosa!
O velho ainda conseguiu levantar-se a gaguejar
umas frases.
« Meus filhos... minha...
— Camisa sem fundos — aparteou com
canalhice o Zeferino.

Mas não terminou: o pobre mestre tombou
outra vez de borco. E assim ficou.
Que impressão! Nem que um raio tivesse
caído sobre aquela sala!

No dia seguinte, o sino grande da matriz
dobrava a finados.
Toda a aula atendera ao convite do velho
mestre.
Acompanhava o enterro da filhinha e...
o dele.

FIOS DE PRATA
Era sobejamente conhecido no Colégio.
Apelidaram-no de estourado. E não erravam.
Não havia desordem nos recreios, assoadas
nas aulas, barulho em qualquer parte, que
Dilermando não estivesse presente.
Nem era preciso abrir inquérito; seu nome
viria à tona mesmo.
Ele próprio percebia o seu estado. Em certos
momentos de concentração, humilhava-o aquele seu procedimento indecoroso: aquela alcunha
vexatória.
E fazia propósitos de trocar de vida...
Mas qual!
Já entrara na casa dos 16 anos: não era
mais criança; urgia viver com mais seriedade.
Tudo o impelia a isso, mas principalmente
sua pobre mãezinha.
Viuva, costureira, D". Deohnda curtia
quasi miséria para sustentar a educação
do filho.
Dilermando não aproveitava siquer, como
devia, este dinheiro amargo. Gastava, esbanjava as mensalidades; e de tal forma, no
Colégio, era tido por« caloteiro».
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Nunca estava em dia, nas contas. Bem que
o podia.
Certa ocasião tomou parte numa greve
entre os alunos. A mãe recebeu comunicações
da Diretoria. Mais. Toda a malandragem
e os esbanjamentos do filho foram descobertos:
Coitada! Não poude resistir.
E caiu doente.
Nessa noite, porém, Dilermando não apareceu em casa. Continuou com a troça dos
colegas. Bem que lhe veiu à mente, a idéia
da mãe sozinha...
- Tem D". Nicota, a vizinha da frente,
para lhe fazer companhia... e abafou a voz
da conciência que o martelava sem cessar...
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Bebeu, jogou, embebedou-se. Era, em todo
o caso, a sua primeira aventura deste gênero.
Tarde, já quasi madrugada, os colegas,
vendo-o em completo estado de embriaguez,
largaram-no ao canto do botequim. E lá
ficou ele, rosnando...
Da. Nicota, ao pé do leito, consolava a
pobre mãe, que clamava pelo filho...

Reviu a sua vida desgraçada: sem um conforto moral e a despenhar-se cada vez mais na
infelicidade...
A dado momento, pareceu-lhe que atravessava uma selva espessa... e caminhava para
um abismo inexorável que o atraía, atraía...
De repente, porém, viu uma como visão. Era
uma fada. A fada da Felicidade... Dilermando
voltou-se... Ela sorria. Cobrou ânimo e ainda
que dificultosamente afastou-se do precipício
horrendo...
— Onde estou ? — dizei-me, Senhora!
- No bosque do futuro...
- E que posso fazer para achar a saída
desta floresta espessa ?
— Achá-la-ás, quando encontrares a mina
dos fios de prata... Então serás feliz. E desapareceu.
Manhãzinha, Dilermando acordou estremunhado. Cabeça pesada, corpo moído,
língua pastosa. Efeitos da embriaguez.
Mas lembrou-se da visão, e principalmente
dos fios de prata...
Sua vida, porém, esta continuou como
sempre.
A mãe, cada vez mais raquítica, acabadinha.

Mas mesmo entre os vapores do álcool,
Dilernrando sonhou ou teve um pezadêlo.

Um domingo, a-pesar-de Da. Deolinda estar
de cama, quis fazer uma caçada com os
amigos, fora da cidade. A mãe não permitiu.
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Era-lhe necessário em casa. Pois não estava
ela, quasi entrevada, no leito ?
Inútil; Dilermando foi na mesma.
Em certo lugar do caminho deviam atravessar a ponte da estrada de ferro.
A rapaziada passava o tempo a fazer
equilíbrio sobre os trilhos.
Divertiam-se com Dilermando, que meio
ébrio dava quedas que era um gosto. A sensação de quem escorregava, era terrível ao
ver-se sobre os dormentes de ferro, debaixo
dos quais rugia o redemoinho das águas turbinosas.
Com o entusiasmo a rapaziada não se
lembrou da hora da passagem do « rápido».
E foi entre um pavor horrendo que viram
Dilermando, tremelicar-se sobre o aço enquanto, bufando, surgiu a máquina, apitando,
na próxima curva.
Aterrorisado o rapaz perdeu a calma, e com
a pressa de fugir ao perigo, escorregou e caiu
sobre os dormentes.
O comboio passou como um raio lançando
um grito tétrico...

Dilermando ficara incólume, milagrosamente, o choque nervoso fora porém terrível.
Custou a readquirir a lucidez de espírito.
Alas a doença, decidira-o de fato a tomar
nova vida. A prisão no leito fizera-o pensar

bastante. O susto, porém, do desastre, produzira um desses fenômenos não raros.
Por sobre a cabeça de Dilermando, surgira
uma teia de cabelos esbranquiçados... de fios
de prata. Com o estigma da velhice precoce!
Mas ele haveria de ter mesmo juízo de agora
em diante.

A fada tinha razão. Teria juízo e seria feliz,
quando achasse a mina dos fios de prata...

IMPRENSA NACIONAL
serviço secial
A MELHOR CONQUISTA
A aula já havia começado. O professor
estava no melhor de sua explicação, quando
a porta abriu-se repentinamente: surgiu o
Secretário do Colégio, conduzindo uma figura
bizarra.
Um corpinho chupado, perdido dentro de
largo terno de brim, cheirando ainda a armazém; através o cano das calças, esgueiravam-se duas perninhas muito finas, e pelas
mangas do paletó as mãozinhas brancas,
enclavinhadas, traduziam a postura de coação
ou acanhamento.
A figurinha magra estacou à porta da sala
e com seus grandes olhos azuis, percorreu de
relance a classe e derreteu-se numa mesura
tão excêntrica, espantadiça/original, que foi
o suficiente para provocar a hilariedade. A aula
toda desabou numa estrondosa gargalhada...
Mas logo o silêncio voltou, sob o olhar
severo do Secretário. Tomou o novatinho
e fê-lo assentar num dos últimos lugares.
Ele, porém, encorujou-se no seu cantinho,
melindrado com aquelas risadas e humilhado
pela galhofa de que tinha sido alvo...
Jliisòcs e Keiilitlailcs. 2

E perguntava a si mesmo : — Será que eu
fiz alguma asneira ?

Assim começou Silveirinha a sua vida de
Colégio. Levara-o aí a bondade de uma senhora
que à custa de muito pedir, arranjara-lhe
um lugar gratuito.
Era uma vizinha da sua casa; percebera
a inteligência do pequeno e mais que isso,
suas belas qualidades de filho dedicado e
resolvera interessar-se por ele.
Silveirinha era de família paupérrima. Todos
em casa trabalhavam insanamente para proverem-se cio necessário; ele não fazia exceção.
Seu ofício era ingrato, arriscado, pesado
para os 12 anos raquíticos: — vendia jornais
nas ruas — mas fazia-o com gosto, porque era
bom filho. Quer fizesse sol, quer chuva, ou
através a melancolia das tardes de garoa,
estava ele a apregoar a Folha, e o Diário
da Noite.
Por que escolher dias bonitos para o seu
trabalho ? Acaso os tinha ele na vida ?
Certa vez, porém, a tarde sorriu-lhe mais
benignamente; e foi corno que uma alvorada
de encantos na sua pobre existência.
- Silveirinha, você gostaria de estudar,
hein ?
- Imagine, Da. Rita. Já acabei o 4." ano
do Grupo... mas continuar a fazer o ginásio,

como é possível ? Pobre não pensa nesse
luxo.
,
- Silveirinha, e si eu disser que arranjei'
um lugar para você ?
- Deveras, Da. Rita?

Silveirinha entrou para o Colégio:
todo o seu ser gargalhava tumultuanamente
de jxibilo. Talvez por isso, a aula recebera-o
entre risos...
Mas entrara. Agora, cumpria vencer. Excêntrico como era, com toda a sua figura,
desde o início foi acolhido com certo desprezo
pelos colegas.
Não tardou que a sua identidade fosse
logo conhecida.
-Vocês não o viram ainda? Todas as
tardes entre o Largo S. Bento e a Av. São
João, pela descida da Rua Libero. E' vendedor do'< Diário » e da« Folha da Noite »...
- Jornaleiro ? Uai! E que vem fazer no
Colégio ?
Para verem! Até esses molequinhos
querem agora ser doutores l Onde é que o
mundo vai parar ?
— Quando encontrarem o Silveirinha, não
comprem jornais dele. Chamem-no apenas
e passem-lhe o logro...
Era o Peixoto, filho de um industrial,
capitalista, que assim dizia.
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Tipo soberbo, malvado, no entanto por
vários anos no Colégio era o detentor do
primeiro lugar na sua aula.
Peixoto era um mau conselheiro: porque
ricaço, tinha influência, e os alunos, seguiam
suas normas. Quantas vezes, encontrando
o Silveirmha a vender jornais, acenavam-lhe,
chamando.
O pequeno jornaleiro acorria e quando
saltando de estribo em estribo chegava ao
bonde almejado
recebia em troca uma
solene gargalhada!...
Na aula, tornara-se, no primeiro mês, alvo
das troças, indiretas, e desprezo até.
Silveirinha não ligava. Sorria sempre. E
por que não se compadeciam dele aqueles
traquinas ?
Quando o pequeno jornaleiro mostrava os
alvos dentinhos, e debuxava um sorriso de
complacência, seu rostinho transfigurava-se!
E era tão simpático assim o pobrezinho,
com os grandes olhos azuis, bailando tremulamente num resquício, de lágrimas amargas...
Mas sorria!... Sorria externamente, enquanto o coração apertava-se num travo cie
desespero, de revolta, pela injustiça que a
classe lhe fazia!
Peixoto então movia-lhe uma guerra sem
tréguas. E' que percebia um sintoma terrível:
— a aplicação heróica do Silveirinha iria
logo arrebatar-lhe o primeiro lugar.
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Tudo fazia, pois, que pudesse molestar o
pobre jornaleiro.
Silveirinha tinha porém a idéia fixa:
- tolerar o quer que fosse!
Sua aspiração era formar-se! Conseguira
um lugar no Colégio: não fosse ele perdê-lo!
Por isso aos doestos dos colegas, ele respondia com o seu clássico sorriso.
Mas, á noitinha, quando, cansado da labuta
da tarde, depositava as moedas ganhas no
regaço da mãe, junto com elas despejava
todas as suas amarguras... e chorava desabaladamente.
— Mas, que tens, criança ? que choro é esse ?
— Ah! Mamãe, tanto quisera ser o primeiro
aluno e trazer-lhe ganho dobrado, cada dia,
e não posso!
Mentira! Piedosa mentira! Silveirinha chorava pela injustiça dos colegas!
Primeiro da aula! Sim, conseguira-o! Mas
que de esforços! Tudo à custa das suas longas
noites de vigília e sua constância admirável!
Com efeito, muita vez, a madrugada ;á
sorria sobre a imensa cidade, enrolada ainda
no largo manto de neblina, e Silveirinha,
á luz de uma candeia preparava as lições
do dia!
Na saleta paupérrima, á antevisão do seu
futuro, ele esquecia sono, saúde, fome...
e estudava.
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Mas, conseguiu! Primeiro da aula!
A classificação lida, estourou como \.ma
bomba. Era de ver, no momento, os olhos
de Peixoto: duas brazas de cólera, a brilharem
num corpo convulso.
Outros colegas, imitaram-no. Mas começava a crescer o ascendente do pequeno
jornaleiro.
A' saída da aula, Peixoto resolveu tirar
desforra da humilhação.
Ele e um grupo esperaram Silveirinha
aparecer.
- Naturalmente, seu gazeteiro, que você
pegou o 1." lugar! Anda cheretando os superiores...
- Isso não é talento. Você ganha notas
dos professores, porque anda dando jornais
de graça para elesl Pensa que eu não vi na
Rua Libero ?
Silveirinha não era um bobo: o sangue
subiu ás faces...
Seu Peixoto, sou pobre, mas honrado!
A pecha de adulador é tua! Todos conhecem
a tua vida!
Que ? Toma lá! Pensa que eu, filho dum
grande médico, vá ombrear-se com um
moleque de sargeta ? — Caça-nikeis!
Não precisou mais. Os dois atracaram-se;
luta desigual, porém, pois os amigos cio
Peixoto caíram também sobre o Silveirinha.

- Meus amigos, deixem-me só com este
jornaleiro opilado... quero mostrar-lhe quem
é o Peixoto.
Silveirinha era musculoso, porém. Estava
já pronto para esmurrar de geito o colega
orgulhoso, quando se lembrou da sua pobre
mãe, em casa. Passou-lhe á mente uma possível
expulsão, por causa da briga, uma nota
grave no mínimo... Não era ele gratuito ?...
Nesse momento, o relógio da torre do Cole
gio tocava quatro e meia!
Santo Deus! A edição da tarde! Estava
na hora. A sua remessa iria ficar atrazada.
Era preciso chegar a tempo, si não perderia
a freguezia da noite e poucos níqueis poderia
fazer.
Silveirinha esqueceu, largou tudo. Livros
a tiracolo, disparou, como uma bala pela rua
á fora; acompanhou-o um coro uníssono,
interminável:
-- Foge! Covarde! Foge covarde!
Desde esse dia, ele ganhou uma alcunha
a mais; injusta, irrisória, humilhante, mas
sobretudo injuslal
— Covardão!
Tarde chuvosa. Uma neblina densa, em
farrapos compridos, cortados pelo frontespício
dos bdifícios, semelhava-se a um esparadrapo enorme apertando as articulações da
cidade.
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A iluminação começava a clerramar-se
molemente, devassando com dificuldade o
manto da noite que descia.
Movimento intenso. Volta do trabalho.
Muito cuidado dos veículos. A pouca visibilidade aconselhava prudência.
Silveirinha, tiritando de frio, pulando de
estnbo em estribo, como um bei)a-ílor,
oferecia notícias á gente que viajava: — Olha
o l)i á no... a Folhai De repente unia algazarra:
— Covardão! Covardão!--Moleque indigesto!
Quatro pingentes, o Peixoto, como chefe,
desciam num bonde, pela rua Libero!
— Sai, covardão!
Silveirinha correu.
- Ah! Patifes! Aproveitando-se...
Mas, não poude acabar. Peixoto, no acesso
da algazarra e da gesticulação, pulava tanto,
que, dado momento, perdera o equilíbrio.
O bonde descia a ladeira. A queda foi desastrosa: em cheio em plena rua, escorregadia
pela garoa húmida.
A hora era do cruzamento intenso. Quando
o pobre rapaz ia levantar-se, surge-lhe atrás,
em velocidade, na curva, um auto.
Ia ser apanhado, esnugalhado.
Silveirinha a alguns metros distante, seguia
tudo. Ao ver o auto, percebeu a desgraça
iminente; lançou longe o maço de jornais,
e em dois saltos largos achegou-se a Peixoto:
um átimo, agarrou-o pelos cabelos com tal
empuxão que o lançou á sargeta.
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Ele porém com o esforço perdeu o equilíbrio
no solo escorregoso. Caiu; e o auto, sem tempo
de ser brecado, derrapando, rodou vertiginosamente sobre os seus tornozelos...
Com um grito cie dor, o pobre ;ornalem>
perdeu os sentidos...
O quarto de Silveirinha, se bem que limpo,
é minúsculo, paupérrimo
um biombo; quasi
só cabe o leito.
Estendido nele, envolvido em alvos lençóis
e ataduras está gemendo a pobre criança.
Como sofre!
Mas ali ha flores, ha roupa limpa, e tudo
novo! Por que ?
C) pai do Peixoto, agradecido, saberia
responder.
Homem nobre, bem avaliando o ato heróico
de Silveirinha, fizera questão de prover a tudo.
Lençóis, curativo, tudo... Aquela criança
que ali gemia não fora o'salvador de seu
filho?...
Contudo, o jornaleiro, no fundo da cama,
chorava... Como eram tristonhos, aqueles
seus belos grandes olhos azuis, emoldurados
pela sua face pálida...
Dói, muito, filhinho ?
- Sim, mãe, dói muito! Doi-me estar
privado do meu sonho dourado... ir á escola
para formar o meu futuro... vender jornais,
para prover ao sustento da Snra,!...
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- Deus pensará, meu filho! Não já providenciou para as ciespezas de curativo, na
pessoa do Dr. Peixoto ?
O médico com efeito fizera questão de
tratar do Silveirinha.
— Eu mesmo, minha senhora, encarregar-me-ei. Meu filho deve-lhe a vida.
— A propósito, ele ainda não veiu aqui
agradecer a Silveirinha, porque o susto da
queda obrigou-o ao leito por 4 dias!
Amanhã virá. Peixoto contou-me as aventuras do Colégio. Meu filho até hoje foi
mau.
Silveirinha é um herói: — Peixoto deve-lhe
a regeneração também: duas ressurreições!
***

— Pode-se entrar ?
— O' Peixoto, não faça isso.
Peixoto chorava, ajoelhado ao pé do leito
de Silveirinha.
- Perdoe-me colega: agora vejo que eu sim
até hoje tenho sido um covardão. Não é
brigando, maltratando os outros que a gente
fica honrado. Você é um herói: — em tudo!
Como filho, como colega, como homem!
Deixe que eu o abrace; minha fortuna
não vale nada, ao lado da nobreza do seu
coração!

E com o abraço deixou o quarto de Silveirinha cheio cie lindos presentes: — doces, roupas, livros e brinquedos, de alegria e felicidade.

Mãe e filho, no silêncio do aposento:
- Veja, meu querido, ha desgraças que
vêm para bem! Quanto presente! Até dinheiro!
Dr. Peixoto deixou no Banco, uma quantia
para custeio da tua educação.
Mas, Silveirinha era alma nobre...
Por isso sorria, sorria...
- Vejo, que sorris. Estás contente, não
é filhinho ?
— Sim, minha mãe! Contente, muito contente com todos estes presentes...
Mais que tudo, porém, porque hoje
fiz à custa de tempo, desprezo, humilhações
e sofrimentos, uma grande conquista, a minha
maior conquista.
E num sorriso angélico:
- Hoje ganhei o coração soberbo dó Peixoto...

NO DIA DO ADEUS
Tinham sido sempre bons amigos...
Mas, certo dia, por motivo f u ti l, — sinal
mais de afeição do que de discórdia brigaram.
A gíria colegial, diz, jicar de. mal...
Entre os companheiros mesmos, aquilo
estourara como uma bomba!
- Quem havia de dizer ? O Silveira tão
amigo do Vale, brigar!
- Que terá sucedido? -- Inquiriam outros.
E assim nasceu, de uma hora para outra, uma
rixa que os meses depois transformaram quasi
em ódio.
Silveira, rapaz cheio de amor próprio,
de ótima educação de família, de belas qualidades de espírito, era um fraco perante os
seus íntimos companheiros.
Fazia a vontade deles. Eis porque, com
o ouvido cheio das mais pérfidas insinuações
contra Vale, fazendo crescer em si a idéia
de que este era um maricás, dera aquele
golpe. :
'• > (Ç
Vale, no entanto, tinha nobres sentimentos.
Possuía um coração generoso onde jamais
poderia abrigar o rancor, o despeito.
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Diligente no seu comportamento, aplicado
nos estudos, finíssimo no trato com os colegas,
captara a estima de todos, mesmo dos maus.
Fazia o bem a quem podia — porque era
de uma sensibilidade delicada; e era este
exatamente o motivo por que ficara possuído
de profunda tristeza vendo afastar-se de si o
seu melhor amigo.
A interferência de bons colegas, dos Superiores, de nada
valera para restabelecer
a amizade entre os dois bons rapazes.
Incidentes fortúitos, acasos imprevistos,
Fatos casuais, parecia, conspiravam para lançar raízes mais profundas naquela rixa.
K, assim o ano ia declinando.
Quão diferente estava tudo. Aqueles dois
meninos, que dantes não tinham uma tristeza
ou alegria de que não partilhassem juntos,
agora colocavam-se em vértices opostos,
evitando-se até a mais simples aproximação.

Mas o fim do ano chegara.
Era o dia da festa de distribuição de prêmios.
H a v i a uma alegria doida em todo o colégio.
A azáíama própria dos grandes dias.
Malas por toda a parte; pais de alunos,
atrás dos filhos, perdidos na contusão das
arrumações.
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O teatro, a-pesar-d isso, já cheio de outras
famílias e de alunos para a festa dos prêmios.
Um ambiente, enfim, de satisfação e alegria
esfusiante.
Silveira e Vale lá estavam também, com
as respectivas famílias.
Vale, satisfeito, ostentando o belo uniforme,
tinha os olhos i acendidos de entusiasmo,
contemplando o grande quadro de medalhas!
Silveira, testa franzida, cabisbaixo, afundara-se na sua cadeira, sem siquer desejar
manter conversa com os pais.
Ele recordava o ano que findava. Começara
tão bem!
Diligente em tudo, não fossem as suas
falsas amizades, com as belas qualidades que
possuía, e estava também candidato a uma
daquelas medalhas de ouro.
À sua briga com Vale, afastara-o dos bons;
de seu coleguismo com os maus só lhe dera
isso: — ficar um tipo abrutalhado.
Sim, reconhecia. Mas, o que não podia ver
era o Vale tirar aquela medalha de ouro.
Ah! isso não!
Pois então aquele maricás. . .
Nesse momento, ovante, ruborizado de
alegria e felicidade, Vale, ostentando no peito
a medalha passava-lhe ao lado.
Silveira fixou-o com ódio, com inveja.
- Também seu chaleira, você havia de ganhar
prêmio à força. Vive a adular todo o mundo.
E acrescentou bem alto: — Seu maricás!
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Vale, estacou lívido. Sua cabeça andou à
roda. Vieram-lhe à memória todas as suas
delicadezas para com Silveira. Nunca quisera
mal àquele a quem tanto estimara e estimava
ainda.
Só sofria injustiças da parte de Silveira
e dos de sua roda.
E agora, no fim do ano, naquele instante
em que recebia o prêmio de todos os seus
esforços, e ia depositar nas mãos dos seus
queridos pais aquela medalha de ouro, bem
pregadinha sobre o seu coração, ouvia de
Silveira, a ofensa grosseira.
Não, ele não era um adulador; não era!
Só seu pai sabia quanto lhe custava tirar
aquela medalha. Só Deus pezava os sacrifícios
do seu caráter difícil.

- Eu não quero ostentar no peito, um
\ prêmio que não mereci.
- Tome-o; tome para você esta medalha
Ique me custou lágrimas, humilbações do amor
próprio e sacrifícios. Por ela, até hoje, tive
íorcas para não lhe fazer o mal que bem você
merecia. Mas você não ha de se esquecer
qo dia de hoie. Ha de. lhe martirizar a conV-A
ciência...
\E antes que Silveira, embasbacado, retrucasse, Vale, pregou-lhe a medalha ao peito.
Houve uma sensação espantosa na platéia.
Todos inquiriam o porque desta cena
inédita.
Eis que Silveira levanta-se repentinamente
e com os olhos a borbulhar de lágrimas, estreita com efusão Vale, ao peito!
Fora vencido o seu orgulho.
A assistência prorrompeu numa ovação
estrepitosa, ante a beleza dessa cena infantil,
sem mesmo saber-lhe a causa e a origem.

Vale parou. Fixou Silveira. Este, pálido
de ódio, encarava o companheiro.
Fizera-se um silêncio de morte. Que houvera? Os olhos de todos cravaram-se sobre
os dois meninos.
Vale célere, agarrou Silveira pelo braço.
— Meu colega, só Deus e a minha família,
ansiosa neste momento da minha premiação,
sabem como mereço esta medalha que ostento
agora no peito. Você diz, porém, que sou um
adulador, um mancas. Sim, você julga bem...

Foi assim que Silveira e Vale ficaram
de bem.

VERSO E... REVERSO

Era um ótimo aluno no colégio. Aplicado,
estudioso, ncão obstante, muito inteligente
rapaz.
Cumpridor rigoroso dos deveres religiosos,
todas as mais belas qualidades morais enriqueciam-llie o coração.
O pai era um perdulário. Posto que ganhasse
abundantemente nos negócios, pouco lidava
com a educação do hlho: jogava pavorosamente.
O resultado foi o de sempre; premido pelas
dívidas insolvíveis, retirou o filhb do Colégio,
e lançou-o à vida.
De que valeram as lágrimas da mãe, as
súplicas do rapaz? Nada!... Na vida!

Deodato, um,- dia, desesperado, largou
o teto paterno e foi para o Rio, fazer fortuna.
Eugiu.
Correram anos. Legal ou fradulentameníe,
o certo é que ficou rico. Voltou a Sipio Paulo.
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Mas já era um tipo perdido, sem sentimentos filiais. Sabia que sua mãe havia falecido
ha tempos; que o pai continuara sua vida
escandalosa de jogatinas e bebedeiras.
E ele que agora era rico, cotado entre a
alta sociedade, deveria acolher de novo os
seus ? Não!
Desprezou portanto qualquer relação com
os parentes, e máxime com o velho, a quem
muitas vezes viu perambulando pelos cafés
do Centro, ou nos antros da jogatina desenfreada, reduzido ao vício e à miséria e também
de ligações cortadas com os parentes.
Sua vida era de luxo, de recepções, alternadas com escandalosas especulações da Bolsa.
Á noite, no seu palacete da Avenida Angélica,
ele acolhia, por entre o tilintar dos copos,
a nata da nobreza financeira paulistana.
E assim corria o tempo.

Nesse ano, o inverno paulistano fora terrível. Uma onda de frio intenso, trouxera um véu
de geada sobre os campos e as roças, lançando
o desespero nas classes pobres.
Na capital, os albergues noturnos regorgituvam dos sem-tecto, que tiritando, procuravam
agasalho.
Não era caso único o se ter encontrado
algum mendigo, enregelado, morto na soleira
de alguma porta.

Numa dessas noites frígidas, um velho
alquebrado, de roupas surradas, tiritava
encolhido num dos bancos da Praça Buenos
Aires. Era um dos sem-iecto. Havia meses,
porém, sua vida era a de um judeu errante;
sua alimentação, magros sanduíches adquiridos nos vendedores ambulantes.
Nunca pedira esmola, mas nessa noite,
seu orgulho iria ser quebrado. Faminto,
enregelado, ante a morte horrenda, só mesmo
estendendo a mão à caridade alheia.
Já passava de meia noite. Do seu banco,
ele olhou os palacetes da praça. Todos imersos
na escuridão. Dormia-se já... Todos não!
Um ostentava através as janelas e vitrais,
jorros de luz branca. Cruzavam silhuetas
elegantes e pares. Dansava-se. Havia festa
ou recepção.
O velho olhou tudo aquilo. Seus membros
estavam enregelados. Cruciava-o fome canina.
Ele a sofrer tanto, e não obstante, lá dentro,
quanto aconchego, ao calor do vinho e do
conforto.
Seu orgulho pregava-o ao banco. Mas a
iome e o frio, eram mais fortes. Cumpria
íugir à morte.
Levantou-se e pôs-se a caminho em direção
ao palacete.
Nas proximidades, grande número de automóveis estava estacionado. Os motoristas,
de vidros corridos, cochilavam.
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O velho ioi avançando. Nisso, abriu-se
uma tias portas do palacete.
A varanda, surgiram muitas pessoas, luxuosamente vestidas.
Elegante cavalheiro descia as escadas.
enquanto um automóvel chegou-se ao portão.
O velho, curioso, aproximou-se também e
estendeu a mão de mendigo.
A' luz dos refletores, porém, os dois rostos
se defrontaram.
O velho agarrou-se frenético aos braços
do cavalheiro elegante: Deodato! Meu filho!
Era ele! Sim, reconhecêra-o. Os longos anos
não o tinham transformado.
Sai daí, vagabundo! Não te conhece
E virando-se para os que estavam perto:
- Está louco... E subiu ao carro que partiu
rapidamente.
Os portões tornaram a cerrar-se. O velho
cambaleante, foi se arrastando de novo até
a praça, enquanto o cérebro ruminava dolorosamente o gesto do filho renegado.
Mas lembrou-se do passado, do seu crime,
abandonando a criança, ao leu, à vida, sem
lhe dar educação.
Estava recebendo a paga: mas esta era
demasiada. E o seu pobre organismo fora
impotente para resistir.
No dia seguinte, no lagedo da praça, um
corpo enregelado, atraía a atenção cios primeiros transeuntes que demandavam o
trabalho.
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No cadastro policial os jornais em poucas
linhas narravam o fato:
« Esta manhã, na praça Buenos Aires,
foi encontrado morto um vagabundo, minado
por excesso de bebidas ».

OS DOIS AYOTORNKIROS
O colégio ficava encravado, como uma
colmcia imensa, num socegado bairro da
cidade.
Em frente dele passava a linha de bondes,
por onde os veículos deslizavam, levando
consigo a multidão a tarefada.
Várias vezes por dia ondas e ondas de
alunos, dos mais pequeninos aos maiores,
despejavam-se ali, para os largos portões
do Externato.
Então, era a alacridade, o vozerio enorme,
o chilrear multiforme, a alegria esfusiante
que os bondes traziam para o recanto pacato
da cidade.
Mas, quando começavam as aulas, os
portões se fechavam e o silêncio invadia a rua,
as adjacências, e a vida do bairro tomava
o ramerrão de sempre.

Havia uma época, porém, em que o movimento se tornava mais intenso, fora do comum.
Era no princípio das aulas e no meio do ano.
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Os portões atopetavam-se do rapazio interno, que definitivamente largava os lares
em busca da instrução e da educação.
Que de cenas, tristes ou alegres, desenrolavam-se então, nesses mesmos bondes, impertérritos na sua corrida de sempre, a transportarem gente, para as múltiplas funções da vida...

Alcindo vinha tio interior. Mudava-se
para a cidade, mas mesmo assim, seus pais
tinham resolvido pô-lo interno.
E' que, tendo vivido até então, na vida
libérrima da fazenda, só, crescera, livre por
demais, habituado a satisfazer seus caprichos.
Espírito reacionário, altivo, orgulhoso, posto
que inteligente, somente o Intemato, pensavam os pais, com a disciplina e método,
poderia pôr-lhe um freio e encaminha-lo à
sujeição e ao recolhimento.
Por isso foi que um belo dia, início do ano
letivo, Aloindo viu-se no bonde, junto com o
pai e a mãe, a caminho do educandário.
Quantas emoções enchiam-lhe o coração!
A sua fantasia, afigurava-se o colégio, um
polvo enorme, de tentáculos sugadores, pavorosos, a chupar devargarzinho, sua felicidade, suas energias, sua liberdade.
No veículo em que viajava, outros meninos,
gárrulos uns, lacrimosos outros, seguiam o
mesmo destino.

Si ele pudesse não descer mais e continuar
a viagem, rodando sempre...
Oh! Como estava se extasiando ante as
perspetivas lindas, que se lhe antolhavam...
O formigueiro das ruas, o borborinho e o
ruído dos veículos, os viadutos soberbos,
;>m as casas e o povo, lá ao fundo...
E
à frente do carro, impertérrito,
atento a todas as manobras, o velho motorneiro.
Alcindo punha-se a contemplar aquele
homem que passava o dia inteiro, num passeio
agradável pela cidade a fora.
Invejava-o, a ele, olhos abertos para todas as
lovidades, para todas as ruas, gozando enfim
a cada passo das maravilhosas cenas da grande
metrópole:
Mas, quando se lembrava que era também
o velho motorneiro que o conduzia para o colégio, para a sua nova prisão, sentia cerrarem-se os dentes nuns rictos de raiva.
K bastava isso para fazê-lo imaginar um
lomern desalmado, que ia, mãos aos hrackf,
conduzindo toda a tristeza para dentro do
Colégio, à custa de duzentos réis...
- Deus me livre de uma* profissão estúpida
dessa, — murmurava entre si. — Que gostinho, o desse homem, ver a criançada choramingar, ao defrontar o grande edifício, e rirlhe ainda ás bochechas!...
De fato, em meio aos gritos azucrinantes
da meninada novata que descia do veículo,
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chorosa, tristonha na maior parte, o velho
motorneiro sorria complacentemente...
— Sem coração, tipo antipático, a rir-se
ainda!...

Então Alcindo revia o veículo pejado de
gente, e no início do uno, aboletado da criançada chorosa, que vinha em demanda do
Colégio.
E à memória, afluia a figura grave do
motorneiro, misturando, ás choramingas dos
novatos, o seu riso franco e complacente...
- Tipo estúpido!... A rir-se ainda com a
tristeza dos outros!

Alcindo entrou no Colégio. Falhou a qualquer espetativa otimista. Deu ouvidos de
mercador aos conselhos dos pais.
Não lhe valeram admoestacões, avisos dos
Superiores.
Fracassou. E lamentavelmente.
Os recreios, passava-os em tropelias ou mal
fazêres. As aulas, numa indolência irritante.
As horas de estudo numa patetice insuportável, a rabiscar papel, garatujar livros ou
bosquejar caretas.
Quando não, abria algum texto, e, cotovelos
fincados sobre a carteira, mãos cerradas a
comprimirem as têmporas, punha-se a divagar.
A fantasia então perdia-se pela sua fazenda
saudosa onde tudo lhe falava ao coração de
menino, de sua vida livre, sem pezares, sem
estudos, vegetativa...
E a julgar que a existência inteira poderia
continuar assim! Sem ponderar na necessidade
de ir preparando o futuro, no Colégio!
Largo tempo quedava-se perchdamente nesses pensamentos. Arrancava-o da meditação,
o estrépido surdo do bonde, na rua fronteira,
passando com um estremecão tal que vibrava
todo o salão de estudo.

*
* *

Não demorou um ano siquer no Colégio.
A bem da tranqüilidade escolar, foi dispensado.
Isso provocou um desconsolo na família.
Ele, porém, não se amofinou.
Seu pai, sabia-o rico, bem colocado, quasi
capitalista.
Tinha pois com que gastar.
Mas, o futuro ? Ah! esse, estava muito longe
ainda, e, além do mais, seguro na fortuna
do pai.
Falharam cedo, porém, os planos. Uma
falência pôs por terra as últimas posses que
possuía o pai, em ações de uma companhia.
E contra todos os seus prognósticos, um dia,
a pobreza bateu-lhe à porta.
.Com uma desilusão enorme e sem preparo
algum, Alcindo caiu no vórtice da vida.
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Passaram-se anos. Alcindo já bem maltratado pelas dificuldades, tez requeimada, corpo
castigado pelo serviço, roupa surrada, surgenos outro, bem outro.
E, irrisão da sorte!... Ganha a vida penosamente como motorneiro...
Também o seu veículo passa todos os dias
por um dos colégios da cidade.
E são ondas e ondas de meninos que ele
transporta para o educandário.
Hoje que luta para ganhar penosamente a
vida, tem inveja profunda desses meninos,
que, entre gárrulos e chorosos aportam sempre
ao Colégio! Felizes deles! Não sabem o benefício que estão gozando! E o seu coração ária
de comoção, na agrura de um remorso be
neficiador.
O motorneiro então, ao contemplar a criançada multiforme, abre-se gostosamente num
grande sorriso claro...
Não\ por achar graça das choramingas dos
novatos, mas por sentir-se satisfeito de trazer
tanta gente... para a felicidade, para uma
nova vida.
***

' No início do ano, como de costume, o bonde
de Alcindo, despejou um magote de meninos,
que iam pela primeira vez para o Colégio.
Muitos olhares tristonhos, muitos soluços
de saudade antecipada.

Ao parar o veículo, Alcindo sentiu de novo
a felicidade de trazer tanta criança para o
educandário, a preparar um porvir feliz.
Ele não pudera conseguir isso! Mas, era este
agora, o seu novo aposíolado!
E se abriu num grande, largo, franco
sorriso.
Um novatozinho ao descer, notou: e intrigado, agarrando-se á mãe, enquanto limpava uma lágrima furtiva:
- Tipo estúpido! E rir-se da tristeza da
gente...

HONRARÁ S PAliE MAE
Era noite. Noite negra, sem lua, apenas
com as cintilações maravilhosas dos astros
celestes, que convidavam ardentemente para
uma excursão astronômica.
Aproveitando das férias, resolvi empregar
algumas boas horas noturnas, dedicando-me
ás minhas prediletas observações. Para isso
cumpria afastar-me do centro buliçoso da
cidade. Tomei um taxi, e munido da minha
inseparável luneta, embrenhei-me lá pelas
ridentes campinas de Indianópolis.
l i a aí, num ermo, lugar pouco freqüentado
de transeuntes e automóveis, uma pequena
chácara dum. meu amigo.
Sabendo ele dos meus projetos, oferecera-me
esse retiro, para, com calma, á noite, entregar-me aos meus estudos.
Os autos não podem chegar até a porta
da chácara em vista da falta de estradas;
por isso são forçados a estacionar a uns duzentos passos, mais ou menos.
E nessa noite, por ser muito escura e não
haver luz nas proximidades do retiro, o motorista negou-se a chegar perto. Por isso deillusôcs e Realidades 3
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xou-me a uns 500 passos da casa. Paguei-o.
O carro voltando, partiu célere, a ronronar
em direção à cidade.
Tomei os meus apetrechos e pus-me a caminho da chácara, pela estrada mal aberta,
no breu da escuridão da noite. O isolamento era
completo. Nem siquer um notívago despreocupado. Tinha dado uns 50 passos somente
quando percebi rumor: logo ouvi uma voz
roufenha ao ouvido e senti-me imediatamente
envolvido por duas figuras robustas de homens disfarçados. Tive um calafrio. As malas
cairam-me das mãos e deixei-me ficar maquinalmente na posição resignada de quem vai
sofrer um martírio.
Aqueles dois homens apontando-me as
armas coagiram-me a pegar as maletas e
caminhar para a chácara.
Um turbilhão de idéias confusas alluia-me
à fantasia. Qual o fito daqueles tipos, atacando-me ?
A procura de dinheiro ? Eu porém não o
tinha! Com que se haveriam de contentar
eles ? Com os meus aparelhos ? De que lhes
'valeriam ?
Teriam talvez algum outro fim criminoso ?
Enfim, eu. estava nas mãos de mal intencionados, e confesso, que era debaixo duma
impressão fortíssima que seguia mecanicamente aquela estradinha, tão propícia a aventuras
deste gênero!
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Chegados à chácara, aqueles dois homens,
que aparentavam serem moços, levaram-me
até um quarto. Sentei-me. Nesse momento,
parem, logo que se tez luz, percebi que um
tremor convulso invadira um dos bandidos.
A arma cairá-lhe das mãos, e arrancando com
violência a máscara que lhe ocultava a face,
pálido, arquejante, clamou, desesperado:
Não me conhece ? Não me conhece ?
Eu ergui-me de chofre; lixei bem aquele
rapaz; concentrei-me quanto pude no meu
passado, pensei, pensei e finalmente, meio
titubeante ,trêmulo ainda por toda aquela
cena desconexa, arrisquei:
Vítor!...
O jovem agarrou-me as mãos, frenético,
pupilas dilatadas, dominado por uma exaltação espantosa!
Sou eu mesmo! Sim!
Girei os olhos ao derredor! o outro companheiro desaparecera.
Estávamos a sós naquela chácara isolada.
Agora o meu tremor ;á se dissipara. Talvez
estivesse na presença dum bandido; mas seria
então um bandido que outrora tivera grande
agasalho no meu coração. Já não era mais
para tremer.
Vítor! Que significa tudo isso ?
***

Vítor! Agora, sim, voltava-me à memória,
a lembrança daquele rapaz, outrora tão meu
amigo no Colégio!
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A sua trajetória escolar fora brilhante.
Era um ótimo aluno, muito bondoso, que me
dedicava grande amizade.
Eu conhecia bem o seu coração. Nossas
conversas eram sempre muito amistosas,
sinceras. Apesar de ser um rapaz alegre,
exteriormente, percebi muitas vezes que no
seu interior havia sempre um que de tristeza.
E por todo o tempo que convivi com ele, notei
esta oculta nódoa de melancolia a turbar-lhe
a placidez da alegria franca que ressumbrava
em todo o seu exterior, Não assisti a sua
formatura. Tendo que partir para a Europa,
por aqui o meu bom amigo ficou.
A sua despedida porém foi tocante.
Lembro-me que desde a antevéspera não me
largava. Sempre perto de mim, calmo, tranqüilo, muito triste. Queria-me bem realmente.
Quando me despedi finalmente dos alunos,
ele, (e não era uma criança) teve uma fortíssima
convulsão de lágrimas.
Consolei-o quanto pude, e afirmei-lhe que
o teria sempre presente à lembrança. Por
fim disse-lhe que, voltando da longa estrada
que devia fazer no estrangeiro, haveria de
procurá-lo. E nos encontraríamos de novo
para reatar a nossa íntima amizade.
Por essa época ele deveria já estar na Faculdade e seria maior prazer ainda para mim
vê-lo moço, feliz, já na vida.
A noite quando cheguei ao meu quarto,
vi um bilhetinho sobre a mesa. Abrí-o.
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- O senhor vai partir ? Boa viagem!
Peça a Deus por mim! E' tão difícil
a vida!... Quando voltar, quero
estar vivo para dar-lhe as boas
vindas. Hei de mostrar-lhe quanto
estarei feliz e bom: e ha de ser uma
grande surpresa para o Sr. o primeiro
abraço que lhe der. Nunca o esquecerá. Minha amizade profunda ha de
lhe mostrar a veracidade destas
promessas... Adeus!
*
* *

A surpresa do primeiro abraço, quando
eu voltasse... Era aquele, ali? Pobre Vítor.
Eu sentia, como punhaladas, os seus soluços
na solidão daquela chácara. Ergui-me. Vitor
avançou cambaleando para mim. E foi
com a mais complexa das emoções que apertei
ao meu peito aquele 'moço, cujo encontro
trágico representava ainda para mim um
mistério indecifrável.

Ficamos assim por muito tempo. Eu sentia
as pulsações daquele jovem coração, de encontro ao meu peito.
Tentei por várias vezes romper o silêncio
dos nossos lábios, mas era tal a emoção de que
estava possuído que julgava ter perdido a voz.
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E posso afiançar que iam mais baralhadas
as minhas idéias, do que quando fora atacado
pelos dois homens, pouco antes.
Por fim desvencilhamo-nos. Sentámo-nos.
E da boca do meu pobre amigo, fui ouvindo,
arquejante e pasmado, esta narração que
na sua hediondez representa um fato muito
comum, mais do que se pensa, e que se desenrola nesta infeliz sociedade de hoje onde o
respeito a Deus e aos nossos pais, vai sendo
banido paulatinamente.
Vítor, quando no colégio, quasi viveu no
anonimato da turba escolar. Não fora um
rapaz que primasse nos estudos. Não era
também dos últimos. Enfim, sabia cumprir
o seu dever.
Numa cousa, porém, sobrepujava a muitos:
no canto.
Possuía uma garganta de ouro. Sua voz
de soprano maviosa, argentina, quando
desferida no coro da igreja, punha reflexos
encantadores nas funções litúrgicas. No teatrinho, seus solos de entreato, terminavam sempre sob uma saraivada de aplausos.
Tinha pois, uma vida tranqüila: ademais
era alegre e à flor dos seus lábios quasi nunca
deixava de pairar um sorriso muito gracioso.
Dias havia porém em que se poderiam perceber profundos vincos na sua larga fronte.
Era aos domingos.
Domingo... Qual estudante interno . não
anseia por esse dia almejado ?
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E' que é o dia das visitas.
Portaria!... A sensibilíssima transfusão dos
afetos, tão vivos, tão diversos, como a multidão inumerável dos vestidos.
A transição completa, integral, si bem que
por momentos, da família, para os pórticos
do Colégio, onde brotam os carinhos, onde
reina o amor verdadeiro dos pais para com
os filhos.
Que lindo é ver a alacridade atroadora dos
cumprimentos, dos abraços, dos beijos, das
exclamações ruidosas, na lufa-lufa do borbormho multiforme, da rapaziada em dobadoura. buscando seus caros!...
E' toda essa hora de felicidade, de alegria,
de ansiedade, de amor, que absorve a atenção
do estudante, no correr dos dias...
Para Vítor, o domingo não era nada disso!
Que fosse desprovido de sensibilidade ?
Não! Possuía até superexcitada.
O pobre rapaz sentia um pesadelo, cada vez
que era chamado à portaria. Desde o sair do
estudo até a sala de visitas, seus olhos pousavam cubiçosos sobre as casimiras finas e as
sedas -raras que se estendiam pelo longo
pórtico... Via os colegas imiscuídos nessa
riqueza, alegres, jubilosos, com frutas, doces
e sorrisos...
Ele nada disso possuía!... Verdade?
Não! Injustiça do rapaz! Carinhos, doces,
não lhe faltavam nunca. Cada domingo,
infalivelmente, aí estavam o seu pai e mãe!
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Mas o profundo amor dos pais não era
reconhecido pelo filho, que os ia encontrar,
quasi mal humorado, num dos últimos cantmhos da sala.
Aí era o lugar de sempre; noutro, Vitor
não iria!
E por todo o tempo da visita o pobre rapaz,
quasi não dava atenção aos pais. Seus olhos
estavam pregados na porta, por onde, ininterrutamente, uma onda de famílias afluia
e refluía.
K ficava assim a contemplar os vestidos
e a invejar a sorte dos seus colegas!
Por que tudo isso ?
Porque era pobre! Muito pobre! E sentia
humilhação de ser pobre!
E tanto que quando os seus pais iam revê-lo,
aos domingos, ele sentia-se sob um pesadelo;
atendia-os friamente, fugia aos olhares de
todos, escondendo-se num dos cantos da sala,
como querendo ocultar das vistas dos colegas
as vestes humildes, modestas, no entretanto,
bem limpinhas dos seus pobres progenitores!
E eles não percebiam isso!
Mas Vítor tinha vergonha dos seus pais...

Quem, porém, entrasse no interior daquele
lar viria que segredos de amor paterno ele
encerrava! Eram'pai, mãe,|Vitor e uma irmã,

a bondosa Anita. Mas ali não se pensava
em mais ninguém a não ser em Vitor.
O pai era marceneiro; a mãe engomacleira,
ganhando o suficiente para viverem.
O orçamento porém não tolerava gastos
de Colégio: os ganhos não davam para tanto.
Era de ver, não obstante, o sacrifício que
fazia aquela pobre família! Tudo para poder
favorecer a carreira futura do filho!
Muitos e muitos dias cio ano ali passavam-se
sob o cunho de verdadeira miséria.
Às vozes as refeições eram simplificadas
de tal sorte a constarem só de arroz e
feijão.
Nenhuma roupa se fazia a não ser para o
filho: a pobre irmãzinha não podia siquer
sair de casa para os passeios desejados por
não poder ombrear na moda com suas coleguinhas. E quando, choramingando, reclamava alguma cousa de direito, a mãe bondosa,
mas enérgica, atalhava: - Sua íolinha, não
vê que seu irmão está preso no Colégio, sofrendo, para preparar a sua carreira, a sua
glória, a nossa riqueza? Paciência! filhinha!
Isso tudo com o tempo findará!
E as cousas retomavam o mesmo chavão !
Em casa só se falava de Vitor: — não havia
outro tema de conversa. Chegava algum presente ? Mandavam-no para Vitor! A renda
mensal era mais copiosa ? Compravam mais
roupa para Vítor.
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Por último, a vida de Vitor fora de casa
resumia-se a isso — nada de estudar; de
estroinice, tudo!
Não faltavam boas almas da vizinhança
que quiseram abrir os olhos de Da. Angela,
mãe de Vitor.
Os fregueses do snr. Joaquim'muitas vezes,
desejaram pô-lo ao corrente das coisas:
— quem se arriscaria porém ? Aquele homem,
cego de amor pelo filho, haveria de acreditar ?
Mas, uma amiga de Da. Angela, um dia,
decidiu-se a acabar com a infâmia daquele
rapaz:
— A mãe ha de saber tudo! I Ia de abrir
os olhos!...
E começou: — Da. Angela, a Snra. sabe
que a estimo muito e a todos os seus... Por
isso... quisera pô-la ao corrente de uma cousa
que muito diz com a felicidade dos seus caros...
Vitor, seu filho, acho, que não anda bem...
- Da. Chiquinha!!!...
E Da. Angela bateu-lhe com a porta à cara.
Desde então nunca mais alguém interveiu
naquele proceder infame do rapaz.
Mas, quando á tardinha saiam os dois
velhos com trouxas de roupa limpa, debaixo
dos braços, para levar á freguezia, e buscar
dinheiro para as estromices do filho, eram
de galhofa, de chacota, de piedade, de indignação, os olhares e os sorrisos que se cruzavam
das janelas da vizinhança...
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Certa ocasião foi quebrada a paz bucólica
da casa. Uma azáfama por todos os cantos.
Não se descansava desde manhãzinha até
a noite fechada.
E' que se aproximava a data aniversária do
filho que coincidia com o final dos exames do
1.° ano da faculdade.
E de uma cartada o velho Joaquim queria
festejar tudo.
Este ano faria uma coisa em regra! Já
convidara muita gente! muitos amigos.
E havia de ser com orgulho que mostraria
a todos, o filho, fulgurante nos seus 20 anos,
e com notas ótimas de promoção para o segundo ano da Faculdade!
Vítor, porém, havia muitos dias não aparecia em casa... e era mister comunicar-lhe, ao
jmenos em parte, os seus projetos...
No entretanto, o fogãozinho trabalhava
ininterruptamente, sob as ordens de uma
amiga, perita na arte dos bons petiscos...
Anita, a graciosa irmã de Vitor, passava
uma limpeza em regra em toda a casa.
O pai esgotara os últimos recursos, trazendo para casa um armazém de gulose mas
e boas garrafas.
Mas todos estavam satisfeitíssimos, radiantes, porque iria ser um dia de glória também
para eles.
%
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Na véspera do aniversário Viíor apareceu
para dormir em casa. Devia prover-se de bom
terno para o dia seguinte.
Ao ver todo aquele aparato bélico, aquele
bulício fora do ordinário, Vítor interpelou o
pai que, sorridente, foi-lhe bem ao encontro:
- Como? Não sabes filho? Amanhã... é o
teu grande dia!... E este ano por terminares
o teu primeiro ano de Academia, quisemos
lazer um íestão?!...
Imagina que já convidamos todos os nossos
amigos... que...
Kstá louco, meu pai!...
O velho Joaquim deu um passo para trás:
- Louco?... Vítor percebeu o mau efeito das
suas palavras.
Já, nesse tempo, tinham-se aproximado,
pressurosas, a mãe e a irmã. Por isso, fez-se
calmo e retrucou logo:
- Sim! Pois então estão a fazer tanto gasto
por m i m ? Não! Não permito! Basta de
sacrifícios...
— Mas, não é sacrifício, lillio! Sabes, ,é
nossa maior satisfação fazer tudo isso. E depois
não vês aí o dedo da tua irmã ? Vê, em que
palacete ela transformou tudo isso...
Sua irmã ah!... Sua adorada Anita!... Não
bastavam os seus pais? Então, também sua
linda irmã, na pujança da mocidade, estava
a consumir-se, e sacrificar-se pelas suas estro inices...
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Vítor sen tiú um nó na garganta; mas dominou-se:
- E depois, papai, custa me dizer... Tudo
isso é inútil!
Como os Srs. não me tinham avisado
nada, fui obrigado a aceitar uma imposição.
Somos dois colegas que fazemos anos amanhã.
E já está preparada uma grande lesta
para nós. ^A concentração é de manhã às
10 horas. As onze haverá grandioso banquete
na Rotifserie. O resto do dia estou escravo
dos meus amigos! Seria ingratidão afastar-me
deles, quando nos prepararam tal festa! Não
acham ? Bem quisera convidá-los. Mas, não
posso. Primeiramente sou o festejado; e
depois, no banquete, só tomarão parte acadêmicos... Como vê... Espero em todo o caso
que aqui fará tudo o que o Snr. projetara...
Embora ausente, meu coração estará entre
vós... aliás... Porque...
Da. Angela e Anita, abraçadas, foram desoladas para o quarto, sepultar §uas ilusões na
tristeza mútua.
O pobre homem caiu sobre uma cadeira e
de mãos enclavinhadas, em atitude trágica
ficou a fixar, estupidamente, o filho.
Vítor rodou nos calcanhares e entrou para
o seu escritório. Foi a primeira punhalada,
no coração do velho Joaquim...
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Na Rotisserie — Vítor não mentira muito.
Fazia-se mesmo festa a ele e ao colega. Uma
cousa porém era falsa; ali não só deveriam comparecer acadêmicos. Pais de estudantes também lá estavam, inclusive os do outro festejado colega.Um pretexto de doença serviu para
explicar a ausência do seu pai. O salão do
elegante restaurante estava esfusianíe de
luz e de enfeites.
E ocupando a grande mesa em forma de U,
cavalheiros, senhoras e senhoritas e acadêmicos.
Sociedade finíssima, rica.
Vítor estava, no meio de tanta alegria,
aparentemente feliz; mas nervoso.
Pois precisamente nesse dia fora esquecer o
seu lindo alfinete de gravata, presente que
o pai lhe dera no dia em que terminava o
seu curso ginasial! E em traje de rigor, isso
tlava na vista.
A festa porém corria otimamente.
Num dado instante um garçon avançou,
dirigindo-se a .ele: — Cavalheiro, ha aí um
operário, que deseja falar com o Snr. Vítor.
Talvez é V. S., não?
Todos voltaram os olhares para a porta
de entrada.
Com efeito lá vinha, olhando para todos
os lados, como à procura de alguém, um
homem modestissímamente trajado.
Vitor ao reconhecer seu pai, ficou gelado
.de vergonha!... E essa!...
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No meio daquela sociedade toda, surgir o
velho labrêgo, para... envergonhá-lo, afinal!
Não! Era preciso disfarçar aquilo! E sua
posição perante os amigos ?
O velho Joaquim, porém, já tinha chegado.
Todos os convivas fixavam-no curiosos.
— Olhe, Vitor, o que você foi esquecer.
Seu alfinete, homem!... Amta é quem o
achou...
Vitor, de olhos fulminantes, truncou o
fraseado do velho, arrebatando-lhe grosseiramente a caixinha:
— Olhe, [oaquim, você não devia vir
aqui. Não é lugar de operários. Precisa hábito
de rigor! E diga ao meu velho pai, que esta
solicitude era inútil. Para que ?
O velho marceneiro estava paralisado de
-espanto. E Vitor, voltando-se para os convivas próximos:
- Imaginem! Meu pai doente, mandou aqui
este homem, nosso empregado, só para trazer
um alfinete que esqueci... que idéia!
E sentou-se, rindo forçadamente, fazendo
coro aos amigos.
O banquete porém continuava animado.
O velho Joaquim perdera-se na multidão
aEafamada dos garçons. Quando se achou á
porta da Rotisserie sentiu que alguma cousa
lhe humedecia os olhos: — eram as primeiras
lágrimas amargas de sua vida!...
Foi a segunda punhalada, no coração do
pobre marceneiro...
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No jardinzinho pitoresco do chalé, a mãe
de Vítor, Da. Angela e Anita, palestravam
confidencialmente.
Dia do aniversário do filho... Que dia feliz
seria aquele si elas pudessem festejá-lo conforme o desejo comum!
Tanta preparação, tantas surprezas!... E
Vítor a ser homenageado fora do lar!
Enfim, era mister paciência! Tinha tantos
compromissos!... Aliás, mais tarde, formado,
seria a glória da família: todo o sacrifício, pois,
haveria de ser bem pago.
0 portão rangeu. Surgiu o velho marceneiro: faces lívidas, passos bamboleantes,
agitado.
Alguma cousa acontecera. As duas senhoras
acorreram. Joaquim entrou em casa; lançou o
chapéu ao cabide e trêmulo, ofegante, pálido,
dirigiu-se ao quarto do filho. Aí começou
uma obra de destruição vandálica.
1 udo o que lhe caía às mãos era posto em
frangalhos. Livros, cadernos, roupas, objetos
de adorno, presentes.
Na parede, um grande retrato a cravon, de
Vítor.
- Renegado!... Renegado!... Eu... eu! Ah,
filho desnaturado! As minhas lágrimas de
ancião, serão o punhal que te cortará a felicidade da vida.

— 83 —

Renegado... meu Deus!... pelo meu filho...
por quem tudo fiz! Ah! agora se me abrem
os olhos... agora compreendo: tinha vergonha
de mim; tinha vergonha de nós!... E tudo
demos para a felicidade dele!
A mãe e a filha continuavam boquiabertas,
a olhar aquilo tudo. Seria um sonho ? Enlouquecera o marceneiro ?
Joaquim arrancou o retrato do filho da
parede: quebrou-lhe as molduras, rasgou-o,
cuspiu-lhe, pizou-lhe em cima!
Desabafou-se, esgotou-se, e, cardíaco, ashxiou-se. Caiu de bruços. Pouco depois, atacado
de violenta lebre delirante, gemia no pobre
leito...
** *

O resto da festa, Vítor passou visivelmente
incomodado. Houve brindes, alegres, generosos,
amigáveis: os copos tilintavam. Enchiam-se.
Esvasjavam-se. Aluiu: brilho nos olhos dos
convivas. E ele para esquecer o imprevisto da
cena, bebeu também. Esqueceu!
Ao saráu da noite compareceu por necessidade. Perturbado, carrancudo:
o amor
filial cavava a ruína do libertino. O ambiente
fechado sufocava-o; queria ar, muito :ir.
Todos estranharam isso. A posição de Vítor
era melindrosa, difícil. Afetou uma enxaqueca
rebelde e no meio da consternação geral
retirou-se.
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Era tempo! Suas têmporas saltavam. Ele
suava. O cérebro rodopiava. Autômato, mconciente, alheio a tudo, foi caminhando pela
rua fora. O ar livre fez-lhe bem e evitou-lhe
uma congestão.
Agora aonde ia? que destino? que iazer?...
Era noite alta, mas as ruas do centro formigavam sob as nebulosas prateadas dos lampeões; à porta dos cafés, ao som dos rádios,
grupos e mais grupos. Os jornaleiros varavam
a onda humana, apregoando as novidades.
As campainhas dos cinemas atraiam aos
cartazes berrantes, de luzes polícromas, uma
caudal de habitues. Os bondes despejavam
povo dos bairros, recebiam os retardatários
dos lares e passavam deixando após si o
eco do trepidar surdo a confundir-se com
o claxonar intermitente dos autos. Vitor
atravessava tudo isso. Nada via. Seu cérebro
rodopiava ainda; a fronte latejava; a garganta
estava ressequida, pastosa.
A'lcooll A'lcool! Eis o paliativo.
A primeira porta de bar que se lhe deparou,
entrou. Sentou-se. Era a Rotisserie. Veiu-lhe
um acesso nervoso. Quis levantar-se, mas já
um garçon abeirava-se dele: era o mesmo que
lhe levara o pai pela manhã. Fatalidade!
Vitor pediu uma cousa qualquer, instintivamente... E pôs-se a ingerir a droga...
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Pela sua fantasia, delirante, foi transcorrendo toda a sua vida.
Aluno de colégio, companheiros, dia de
visitas, vergonha que tinha dos pais...
Mais tarde, acadêmico, suas libertinagens,
suas hipocrisias em casa.
O pai sucumbindo ao trabalho para lhe
pagar a carreira cara.
A mãe, minguando sobre a máquina de
costura, a irmã, paciente, bondosa, cuidando
da casa, das suas roupas, estiolando e mirrando
a flor da sua beleza para a felicidade dele!...
Todos sacrificando-se pelo seu futuro!...
E ele... ele com o riso satânico do orgulho
pisando sobre tudo isso, no delírio das festas,
das danças, esbanjando este dinheiro todo
nas noitadas alegres!...
— Ah! — rugiu! — Miserável de mim! —
e desferiu violentamente o punho na mesa,
fazendo tihntar os copos e as garrafas...
Embora o álcool lhe queimasse o cérebro,
mais o calcinava esse remorso tremendo, que
lhe brotava no dia em que maior felicidade
devera encher-lhe a alma.
E como até então poderia ter sido feliz
no seu humilde chalézinho, no amor puro
dos pais, da mãe e da linda Anita!... E si...
mas uma nuvem de vapores alcoólicos obrumbrou-lhe o cérebro... A cabeça caiu sobre a
a mesa e desceu por todo ele, o sono da embriaguez.
***

- 86 - Era uma vez, numa região longínqua,
encantada e feliz.
Um grande senhor tinha dois filhos, que
com ele conviviam na abundância de leite
e mel.
Um dia, o mais moço, enjoado daquela felicidade, pediu ao pai lhe adeantasse a parte
da herança que lhe tocava. Queria viver
avmturas.
Foi. Gozou tudo. Tudo esbanjou. Empobreceu. Passou fome. Caiu na mais negra
miséria. I n v e j o u a felicidade antiga. Arrependeu-se da culpa. Sofreu cruelmente,
- Vou ter de novo com meu pai: pedir-lhe-ei perdão...
- Pai, perdoai! Não sou digno de ser mais
chamado vosso filho. Voltou... e tornou-se
feliz de novo...
Tudo isso se deu numa região, longínqua,
encantada, feliz...

Quando Vítor acordou era alta noite.
Pagou a conta. Quasi mais ninguém havia nu
sala. Uma grande esperança enchia-lhe a alma.
Foi dormir a um hotel qualquer. De manhã
partiu para casa. Tudo fechado.
O portão rangeu, a porta cedeu, de encostada que estava. Mãe e filha, com a palidez
cadavérica receberam-no em silêncio.
— Meu pai ?
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A l i no quarto! Psiu! Fale baixo; está
mal... Vítor quasi não respirava. Algo de
grave passava-se em casa. O cérebro turbilhonava. Tremeram-lhe as têmporas. A mãe
apertou-o nos braços. Ele sentiu nova vida.
Ela também não sabia o que acontecera...
mas percebia, conjeturava, adivinhava alguma
cousa! Ah! sublime amor de mãe, que profundeza das tuas palpitaçõesL.
E aquele anjo de amor materno foi arrastando o pobre moço, cambaleando, aturdido,
até o quarto do pai.
Joaquim jazia abatido no fundo da cama.
Pálido, arfando, parecia querer despedir-se
desta vida.
Quando divisou à porta Vitor, tentou
erguer-se e soltou um rugido de fera acuada.
Vitor correu, ajoelhou-se, apertou a cabeça
do velho, beijou-lhe as mãos, sofregamente,
clamando com desespero: — Pai, não mereço
ser mais chamado vosso íilho... Sou um renegado, mas... ao menos, perdoai-me!
O velho ficara apalermado, depois, apalpando-o aos poucos, apertou-o convulsivamente ao peito; e, retomando um antigo
hábito de infância enfiava os dedos pelos
cabelos do filho, acariciando-os... Era a
sombra apenas de unia vida nova, mas agora
ia ressurgir de novo para todos eles a felicidade... Doce ilusão!...
Vitor soluçava... Joaquim era feliz na
sua agonia. Tantos sacrifícios e sofrimentos
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pelo filho eram bem pagos por aquele minuto
de arrependimento e de perdão.
Um sorriso franco, amoroso, brotou nos
lábios do velho e palas suas faces cadavéricas
rolaram duas lágrimas silenciosas...
A comoção, porém, fora demasiada. Estava
morto. Foram as últimas lágrimas do velho
marceneiro.

Ultimamente, tenho passado fome: para
matá-la, roubo, nesses arrabaldes onde é
mais fácil burlar a vigilância policial...
Quis a fatalidade ou melhor a Providência
que fosse hoje o senhor minha provável
vítima. Estou apavorado pelo que ia acontecer... Mas, juro, eu quero sair dessa vida infame! Infelizmente não tenho encontrado um
coração que me auxiliasse lios propósitos.
Eu mesmo sou culpado, porque sempre fujo
dos bons.

;
Mas, então, já que você tinfia recebido
o perdão de seu pai, como é que o encontro
aqui, transformado em ladrão ? perguntei-lhe.
Ah! Padre, embora perdoado, daquele
dia em diante começou para mim um calvário.
A miséria bateu-nos à porta: tive que mandar minha mãe e minha irmã para um sitie
de parentes nossos, onde vivem de caridade.
Eu, fui obrigado a parar os estudos por
falta absoluta de dinheiro: nunca quis bater
à porta dos meus velhos amigos; sou altivo
demais para isso.
Experimentei vários empregos, dentre os
mais baixos: meu espírito de independência
absoluta não permitiu que me demorasse
mais de uns 2 meses em cada um deles.
Quando chegava a ter algum dinheiro no
bolso perdia-o logo, levado pelos meus hábitos
de estroinice.
Ha cinco anos que assim vivo perdido
nesta grande metrópole.

***

O pobre moço íalou muito ainda. Quando
as primeiras luzes da madrugada anunciavam
o próximo dia, caiu extenuado num sono
profundo.
Acordou tarde. Dei-lhe de comer do meu
farnel e com o dinheiro que lhe pus no bolso
aconselhei-o a passar o dia descansando
num hotel.
No dia seguinte foi encontrar-me no Colégio. Parecia mesmo regenerado, mas quis
sair de S. Paulo — cidade do seu drama.
Arranjei-lhe uma colocação no Rio. Hoje
está bem empregado, e já conseguiu ajuntar
dinheiro para poder prodigamente ajudar
sua mãe e irmã e reservar "ainda um pouco
afim de continuar a sua carreira.
Que a lição tremenda do seu sofrimento
seja-lhe sempre um farol nas dificuldades da
existência.

SOLDADINHOS DE CHUMBO
Infância!
Quadra maravilhosa da vida em que tudo
se afirma numa floração estrcpilosa de alegria,
de felicidade, de gozo, de prazer...
Página rosada, inebriante de perfume doce,
arabescada de desenhos claros, alegres, de que
se compõe o livro de nossa existência.
Infância, - sonho que se passou, gozo
que se esvaiu, arco-íris que se apagou!
Assim também foi a minha; em pós, vem
a caminhada, mais ou menos exaustiva, pela
estrada pedregosa da vida.
*
* *

Quando eu era pequeno, dava tudo por uns
soldadinhos de chumbo. Nenhum brinquedo
tanto me satisfazia quanto esses bonequinhos
rígidos, que já não figuram hoje, quasi mais,
entre as diversões dos meninos.
Não ha mais soldadinhos de chumbo, para
se esfrangalharem nas improvisadas batalhas
dos seus donos.
A humanidade egoísta de agora tem também
os seus gostos, a sua paixão.
Hoje, os soldadinhos de chumbo são os
próprios homens que se talam ao ronco
dos canhões, para a vitória do progresso,
da filantropia e da solidariedade...
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Minha felicidade, pois, estava ali à beira
da mesa grande da sala de jantar, com os
pelotõezmhos enfileirados todos, em ordem
de batalha. Os canhões, com os artilheiros em
posição; não faltavam siquer alguns dirigíveis,
dependurados a um varal de barbante,
estendido de parede a parede do salão.
Assim passava horas e horas, debruçado
sobre aquela tropa multicor, o cérebro em
ebulição, arquitetando mil planos cie batalha,
todo absorvido na eclosão suprema da vitória
e da derrota.
Ninguém me molestava; todos respeitavam
meu recolhimento e cada um que contemplava
a cena, não deixava de lançar seus prognósticos sobre a minha futura carreira: — Qual,
este pequeno ha de sair mesmo militar.
- Sim, o pirralhinho ao menos na polícia
vai cair...
Mas ninguém me dava maior atenção.
Ao meu lado, porém, estava um companheiro
ipseparável: — Plutão.
Um lindo cão felpudo, tipo terra-nova,
o verdadeiro guarda dos meus brinquedos.
Ainda me parece vê-lo agora, apoiado sempre sobre as patas trazeiras, fixas as outras,
sustentando uma soberba cabeça em que
estavam engastadas duas pérolas rutilantes
— seus olhos inteligentes.
Plutão não arredava o pé de mim; até
parecia seguir com atenção todos os movimentos dos meus soldadinhos.
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Era o gmarda do meu formidável exército.
Quando, nas minhas batalhas, eu espalhava a soldadesca pela mesa, uns quasi mortos,
outros feridos, era ele quem os recolhia pacientemente. Nenhuma ambulância da Cruz
Vermelha faria o serviço com mais prontidão
e devotamento.
Plutão era assim.
Por isso é que eu lhe queria tanto; mais
mesmo, que os meus soldadinhos de chumbo l

Mas, eu fui crescendo. Vi com alegria os
primeiros albores de um futuro bigode.
Precocemente! Com 13 anos. Ia tomando as
feições de um homenzinho; no fundo, porém,
era uma criança.
Perdi o fanatismo pelos soldadinhos de
chumbo.
Meu pai ia observando tudo.
— Ora, meu filho, e as tuas batalhas ?
- Veja papai, já não sou mais criança...
Estes soldadinhos são apenas de chumbo!
Não se movem, não sentem, não pensam!...
Tem graça isso?! O que eu quero são
soldados de verdade... Comandá-los, levá-los
à guerra, e com eles praticar grande heroísmo.
Meu pai sorriu.
Então, que queres ? Ainda não és
homem...
- Uma espadiiiha! Uma espadinha, sim!
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- Começarei já minha vida guerreira... e
com Plutão e ela, serei capaz de pôr o mundo
abaixo!
Meu pai sorriu: — Nem sabes talvez o
que dizes! Quantas vezes, não quiséramos deixar de pensar, de sentir...
E meu pai deu-me um lindo espadim.
Nova vida! Era um pandemônio lá em
casa! As paredes estavam já todas estocadas.
Quantos lençóis havia, apareciam rasgados
e a horta apresentava vestígios evidentes das
sucessivas passagens do terrível guerreiro.
Eu e Plutão. Ele era o meu cavalo. Musculoso e alto, meu peso pouco o impressionava.
E a minha vida assim, transcorria deliciosa.
Sem nenhuma sombra, sem qualquer tristeza,
sem outros pensares. Tudo, numa despreocupação singela, claro, alegre, ingênuo, como
um filete manso dágua, a deslisar entre o
cascalho.
A gente passava e me não ligava.
Qual, este pirralho vai acabar mesmo
militar.
— ... ou na polícia ao menos.
E era assim. Meus dois tesouros: — Plutão
e o espadim.
***

Certo dia, passava eu despreocupado perto
da sala de visitas, quando ouvi este diálogo:

- Não, não se pode esperar mais! E'
um perigo!
- Então, está mesmo decidido?
- Paciência! Mate-se o cachorro, mate-se

Plutão.
Ah!... mate-se Plutão... eu saí em disparada,
gritando, pela casa a fora.
- Plutão, meu Plutão! Não, não o matem
pelo amor de Deus!
O meu lindo cachorro estava no fundo do
quintal. Enquanto corria, desesperado, chamava-o, chamava-o.
Plutão, calmo, encoru;ado, com a língua
a pender flácida. os olhos desmesuradamente
abertos, não se movia; parecia ter pena do
meu desespero.
- Plutão! Corre aqui, meu amigo, querem
te matar.
O enorme terranova então começou a
levantar-se e sempre a fixar-se estranhamente pausadamente, vinha-me ao encontro.
Nisso ouvi a voz ansiosa de meu pai:
- Pára, meu filho, volta que o teu Plutão
te morde; está danado!
Senti um choque tremendo: fiquei gelado
de pavor. O cão já avançava ameaçador,
terrivelmente trágico.
Soltei um grito de terror. Fui retroceder
e fugir. Tropecei. E caí apavorado.
O animal abriu as fauces. Era tempo. Meu
pai chegara; desprevenido, sem armas, ia
ser também ele vítima do molosso.
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Salvou-nos uma sua idéia instantânea.
Arrancou rapidamente o espadim que se
me prendia à cintura.
Foi num átimo. Quando Plutão deu o
salto tremendo, a certeira mão de meu pai,
cortava-lhe o esforço, enterrando a minha
arma no corpo do afeiçoado animal.
Plutão estava morto.
E eu perdera os dois meus grandes tesouros:
Plutão e a minha espadinha.
*
* *

Quando, desolado, me levaram para o quarto, afim de dar largas à minha desesperação,
jogados, empoeirados a um canto, estavam os
velhos soldadinhos de chumbo.
Eu pensei então no lindo terranova dedicado, convertido fatalmente, em meu inimigo,
e na espadinha envenenada.
Soldadinhos de chumbo... soldadinhos de
chumbo... não sentem, não pensam...
Tomara eu fosse um deles... Não sofreria
a grande primeira desilusão da minha vida.
***

Hoje que já vivi bastante e muito tenho
observado... hoje, ao choque das grandes
misérias e injustiças que ensombream a
trilha da humanidade, eu murmuro também:
- Tomara eu não pensasse, tomara eu
não sentisse... Si eu fosse apenas um soldadinho de chumbo!...

BALÃO DE SÃO JOÃO
Haviam recomeçado as aulas.
Retorno de férias, e como tal, nos recreios,
muitos grupinhos pitorescos, e « rodinhas»
comentando os belos dias de folga, as festas
de cidade, as caçadas nas fazendas e que tais.
Gestos expressivos, gesticulação vivida,
esgares dramáticos, olhos esbugalhadós —
tudo isso era um prisma limpidíssimo, por
onde dispersavam-se pelos grupos à fora,
as múltiplas e interessantes novidades que
os alunos traziam do seio das famílias.
Mas a conversa, acabava invariavelmente
aeste tom:
Que pena! Tudo acabou!
- Como se passaram rápidas as férias de
Junho!...
Triste vida de estudante! Si a gente
pudesse brincar a vida inteira!
E agora, outra vez aqui, neste eterno —
* pão, pão, queijo, queijo, submisso, curtindo
as durezas da vida de colégiol
Um grupinho, porém, salientava-se nesses
comentários: a roda do Macedo.
Macedinho era fazendeiro. Nascido num
rincão perdido, da nossa imensa terra, viera
Ilusões e Realidades, 4
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para o colég o, como um íerneiro bravo
para o curral.
Recalcitrara, chorava, batera o pé, mas
tudo em vão!
O pai, homem daqueles que se costuma
chamar da moda antiga, fora
inflexível!
Daí, então, o internamente) do Macedinho.
Andava mal desde o princípio do ano —
chefe de rodinhas turbulentas, sua presença
era o sinal da murmurarão, da revolta,
quando não, da pornografia.
Onde aparecia, semeava a zizânia — todos
fatalmente quando se separavam levavam,
cada qual, sua dose de mau humor para com
os Superiores.
O efeito de suas conversas era propina
terrível. Não havia rapaz, que se lhe tornasse
familiar, que, caso fosse correto, não perdesse
o entusiasmo pelo bem, pelo dever.
Nos seus ademânes, previa-se até, um futuro
cabo anarquista.
Inútil dizer que com tal regime de vida, a
existência do Macedinho no colégio era um
inferno para si e para os outros.
Mas vieram as férias dê Junho...

* *

- Você, então, Macedinho, volta satisfeito e resignado? Mas que é afinal que lhe
aronteceu ?

Olhe minha gente, lembram-se como
contávamos dia por dia o tempo que faltava
para chegarem as férias ?
Como amaldiçoávamos esta vida de estudante ao lembrarmos que após 15 dias de
g(,zo, teríamos que retornar a estes estudos
enfadonhos c obrigatórios?...
Pois escutem:
***

Foi na fazenda dum meu primo! Havia
gente em penca para as festas de S. João. E
o primo João lazia mesmo questão de que a
{estanca fosse da grossa!
Si vocês vissem que fogueira! Parecia
que metade da floresta tinha sido transportada para o terreiro de café!
E os quitutes, e as guloseimas encomendadas ?
Os cantadores, eram dos melhores cia
zona. Havia fogos de toda a espécie, inclusive
um enorme balão de 4 metros, em forma de
Zé pé li n.
Quando ele subiu foi mesmo um delírio!
Mas era mesmo lindo! Todo de cores
variadas, de formas perfeitas, ao sabor de um
ventozinho leve, alteou-se graciosamente, com
g.irbo, firmou-se, subiu, subiu, até que...
Ouçam agora a história desse balão.
Estávamos uns cinco amigos, num grupo
alegre, assando batatas e soltando fogos,
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quando o argumento caiu sobre vida de
colégio.
Ah! foi água na fervura! Pareceu até
que a festa perdera o seu brilho.
Sentados começamos a enfiar a língua
e amaldiçoar mesmo a nossa próxima volta.
Nisso aparece Nhô Silvério.
— Quem era esse?
Um velhote, fabricante de balões da zona.
Nhô Silvério, era mesmo perito na
arte. Além disso, era sertanejo filósofo. Tinha
uma vida muito isolada, numa cazinhola à
beira da estrada.
Sua figura austera, com fartas barbas
brancas a emoldurarem o rosto clava certo ar
de respeito a este homem, rude, de caráter
intempestivo, livre, agressivo, às vezes.
Nunca prosperara na vida. Incapaz de
sujeitar-se a quem quer que fosse, preferia viver
sempre independente, ganhando com que viver
daquela maneira.
Durante o ano preparava balõezmhos
que, para as festas de Junho, ia vender nas
localidades vizinhas.
Primo
João havia mês encarregara
Nhô Silvério de fazer um enorme «Zepelin*
para este ano!
Que surpreza iria ser! O velho sertanejo
pôs toda a alma no seu trabalho. E quando,
na noite de 24, tratou-se de soltar o balão, ele
teimou que havia de ser ele quem acenderia
a mecha.

E foi.
Estávamos pois no melhor da conversa
quando surgiu Nhô Silvério.
O velho, de lado, ia seguindo todo o
decorrer do diálogo, até que nos interrompeu:
- Não, meus filhos, vocês estão errados,
erradíssimos! Não devem amaldiçoar o Colégio !...
Só quando forem grandes vocês vão
ver que benefício, a vida de estudo, mais que
isso, o método, a disciplina, a obediência
nos dão.
Uai! Nhô Silvério falando difícil...
—Sei de um menino de colégio (hoje ele
já está velho), que também pensava assim
como vocês.
Vai daí, o levar uma vida peralta, turbulenta, má até!
Não houve jeito de prendê-lo ao estudo.
Meio ano passou, sem fazer nada; punha em
polvorosa toda a divisão em que estava.
Dava de fazer castelos, que era um Deus
nos acuda.
Era louco por balões... e quando chegava
São João, ficava dia e noite a soltar logos...
Voltou para o colégio; fugiu. Mandaram-no
outra vez, foi peor: provocou a expulsão.
Olhem, meus amiguinhos, vejam aquelas
chamas que lambem frenéticas a madeira
<j esguicham-se pelo céu acima, como a quererem abarcar o espaço, subindo, subindo
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sempre? Quanto mais lenha, mais subirão...
mas restará também maior depósito cie
cinza.
Nossa vida é isso — a fogueira!
As
chamas, nossos ideais... depois... sobram as
cinzas das ilusões!
Aquele pobre
rapaz saiu do colégio,
onde tantos sonhos ideara...
Julgava a vida um oceano bonançoso
ao fundo do qual o esperava o porto da felicidade...
Alas se enganou! Sem instrução, sem
educação, sem obediência, sem fé, — fracassou logo.
Ainda quis soltar um balãozinho lindo,
lindo, pelo mundo a fora. Mas ele subiu,
subiu um pouco só e depois, sem mecha, frio,
murcho, caiu á beira da estrada, onde jaz
ainda esquecido velho amarrotado
o balãozinho do seu coração!...
Ora, Nhô Silvério, tudo isso é muito
comovente, sim, mas... é história...
- Sim, sim, meus filhos, é verdade... mas
i-sí;i historia... sou eu!
- Pronto o balão, gente! Venham! Venham!
Aquele grito de Tio João foi como uma bomba.
Toda a fazenda correu ao páteo grande, onde
o Zepelin do Silvério, bem estufado, boiava
majestoso, rodeado pela curiosidade insólita.
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lá estava também para acender a mecha
principal do Zepelin.
Foi um hurra nunca visto. Pipocaram
as bombas, chiaram os rojões. Enquanto
isso, o balão, gracioso, mas mageslosamente,
foi ganhando altura.
Subiu, subiu, até que...
Ah! meus amigos! Um estouro espantoso
ouviu-se lá em cima, dando até um estremeção
em tudo. Num segundo, o balão reduziu-se
a uma fogueira no ar, restando, após, só a
mecha que foi cair longe.
Houve um reboliço no terreiro. Que foi,
que não foi ?
- Tão lindo balão! Acabar assim... e
após tanto trabalho de Nhô Silvério!...
- Mas, que dê o velho?
Nhô Silvério não resistira ao golpe:
— extinguira também com a outra, a pobre
mecha do seu coração.
Mais tarde soube-se a causa disso. Fora
um moleque que pusera uma bomba, afim
de espantar Nhô Silvério.
E o espantara tão tragicamente.
No dia seguinte, quando passava, caminho da estação, deante do casebre de
Nhô Silvério, vi á beira da estrada, negra,
com os arames retorcidos, quasi calcinados,
a mecha do "• Zepelin ».
Lembrei-me então das palavras do
velho:

•

- E no fim, meus filhos, fica sempre, um
pobre balão, apagado, amarrotado, ao sabor
das intempéries
o balãozinho do coração...
***

-Vocês me vêm, agora, transformado?
Sim ?
— Quem quererá ver na sua, retratada, a
vida de Nhô Silvério ?
Um grande cinzeiro de sonhos calcinados
e um balãozinho murcho, jogado à beira da
estrada: — o coração desiludido.
í

