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.OBERTO, num esforço quase inconsciente, procurava viver o encantamento a que o levara um sonho
misterioso, no fim de uma noite de longa e extenuante
insônia.
Chegara à casa, na tarde do dia anterior, vencido
pelo cansaço e pelo tédio. Nunca, como naquele instante, sentira-se tão isolado do mundo e dos homens. Do
alto da janela do seu quarto, em Santa Teresa, olhava
a iluminação progressiva da cidade, e as luzes, que
pareciam caminhar nas ruas sombrias, comparava à
sua vida mergulhada nas trevas. Somente algumas
luzes trêmulas e distantes, no fundo da Guanabara,
recordavam-lhe uma época feliz, numa ilha de areias
claras, circundada de um mar transparente, cuja superfície límpida e tranqüila refletira, tantas vezes o rosto
de uma criança despreocupada.
Como estava longe de um tempo em que todas as
coisas trazem a marca da eternidade, em que o fantástico e o real se confundem, em que os limites do tempo
desaparecem! A criança despreocupada de outrora
transformara-se, em contato com a dureza da vida,
com as decepções sofridas, com as amarguras recalca— 3

das, num ser cuja existência se foi restringindo aos
poucos a uma meditação ininterrupta sobre a própria
ruína, a uma viagem interminável através de um tenebroso túnel.
Nesse mesmo dia, mais acentuado se tornou o seu
desânimo, ao ouvir de um médico a narrativa de uma
cena de intensa dramaticidade, que presenciara no
consultório: uma pobre senhora, ao saber que a filhinha cega nunca mais poderia recuperar a viste, foi
tomada de um acesso de desespero. Num dado momento, abraçando convulsivamente a filha, exclamava:
— "Filhinha, eu queria trocar a minha cabeça com a
sua" — "Não vale a pena, mãe, você ficaria com dor
de cabeça..." — respondera-lhe sorrindo a menina.
A serenidade da criança, o mistério da serenidade
dos cegos, exacerbaram-lhe o sentimento da sua incapacidade de transfigurar as próprias dores.
Que mundos habitariam ? De onde lhes vinha a
força que os fazia aceitar uma vida frustrada ? Era-lhe
impossível compreender que criaturas privadas de
uma das funções essenciais para a vida do espírito não
se debatessem na angústia e no desespero.
Recordava-se dos cegos de uma orquestra muitu
conhecida nos seus tempos de estudante e que estacionava na Rua do Ouvidor. Nos seus passeios matinais
de pequeno vagabundo, ficava horas a fio ouvindo
a música. Impressionara-o, desde aquela época, a serenidade dos cegos, jamais lhes tendo percebido a menor
expressão de revolta. Soube, mais tarde, que quase

todos haviam falecido num hospital de tuberculosos,
conservando até os últimos instantes de vida a mesma
atitude tranqüila.
Dos cegos que tinham fé, compreendia a serenidade e a esperança tal como aquele preto que encontrara num passeio a Mangaratiba, sentado num caixote
de madeira, no interior de um miserável barraco. Perguntara-lhe de que vivia, se havia alguém que tratava
dele, ao que respondeu, com a voz arrastada dos homens
da sua raça: — "Deus manda tudo, Deus manda gente
cuidar do cego".
Rememorando esses fatos, pôs-se a meditar sobre
a natureza da mensagem de que essas criaturas seriam
portadoras, se é que a sua triste passagem por entre
os homens significasse qualquer espécie de mensagem.
Na verdade, todos esses infelizes eram clandestinos.
Mas, que era ele também, senão um clandestino ? Não
seria um símbolo da sua própria vida a viagem de trem
que fizera na infância?
O pai adoecera de beribéri, e a conselho médico
precisava mudar de clima. Uma parte da família
ficou morando com a avó e ele acompanhou os pais
para uma cidade do interior de Minas. O dinhsiro só
chegara para comprar duas passagens, sendo obrigado,
assim, a viajar como clandestino, coberto com um
chalé preto. Todas as vezes que a porta do carro se
abria, as suas mãos trêmulas puxavam o chalé sobre
a cabeça, pois temia ser visto pelo inspetor do trem.
Nunca mais pôde esquecer o que se passou naquela
noite. Os mínimos detalhes das cenas intensamente
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vividas, os fatos que observara, a fisionomia apreensiva de sua mãe, a farda do inspetor do trem, vinhamlhe à memória quando ouvia, no silêncio da noite, o
silvo de uma locomotiva ou o badalar dos sinos dos
trens chegando nas estações. E as angústias do menino
renasciam. Lembrava-se dos seus temores, lembrava-st
da inquietação de sua mãe, agarrando-lhe o braço, quando pressentia a entrada de qualquer pessoa.

sentira, parecia penetrar-lhe os ossos, e uma neblina
espessa envolvia inteiramente o trem, dando-lhe a impressão de estar caminhando dentro das nuvens. Era
a primeira vez que assistia a esse espetáculo normal
nas manhãs de inverno nas montanhas mineiras.
Mais tarde, os acontecimentos dessa fase de sua vida
eram suscitados pela leitura das sagas escandinavas,
com as suas paisagens cobertas de névoa.

Que longa e interminável viagem! Que terrível e
dura experiência! Seus pais que, habitualmente, já eram
pouco loquazes, permaneciam calados durante a viagem, calados e tristes. Através de uma abertura do
chalé contemplava a fisionomia do pai, de olhar distante, numa atitude de quem se abstraíra do lugar e do
tempo. Passados tantos anos, sentia-se, agora, mais próximo do pai. Compreendia-lhe as evasões, a significação do olhar distante, a resignação em face da dor e das
humilhações. Havia na sua pessoa uma irradiação de
dignidade, uma elegância natural no vestir-se, por mais
simples ou usadas que fossem as suas roupas. Como
quase todos os homens, conservava na indumentária
algurría coisa que revelava a moda do seu tempo de
moço — a gravata branca, que se destacava na penumbra do carro, mal iluminado pelos bicos de gás.

O encontro do menino da cidade com o mundo
até então desconhecido das vilas do interior tinha
qualquer coisa de fantástico e de misterioso. De manhã
à noite as surpresas se sucediam. Aos passeios matinais nos campos revestidos de um rendilhado de
geada, onde ressaltavam os joás vermelhos, seguia-se
a visita à usina, onde os seus olhos espantados contemplavam a corrida do ferro fundido através dos moldes
cavados no solo. Quando saíam, nas noites escuras,
com lanternas portáteis e oscilantes, a fantasia do menino trabalhava no seu clima próprio. Era personagem
de aventuras que o excitavam e lhe inspiravam, simultaneamente, entusiasmo e terror. Como participara com toda a sua alma de todos esses acontecimentos! Nas copas das árvores, movidas pela viração, via
duendes, assombrações que o perseguiam e o não deixavam dormir. Os animais entrevistos à distância atingida pela luz vacilante das lanternas, pareciam-lhe os
dragões das histórias contadas pela avó. Ora era o
herói dfes aventuras, vencendo com a sua força os
monstros que o rodeavam, ora deixava-se dominar pelo
medo, que não o abandonava o resto da noite, e se

A imaginação do menino percorrera uma infinidade de mundos, alimentando-se do mistério que envolvia aquela noite inquieta. Não conseguia conciliar o
sono, tantas foram as excitações recebidas, tão repetidos os sobressaltos. Ao amanhecer, seus pés estavam
entorpecidos e pesados. Um frio intenso, como jamais
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via, então, a sós, debatendo-se contra os fantasmas
criados e animados pela imaginação.
Os limites entre o real e o maravilhoso se apagavam nesses instantes inquietos, como se os fatos diários
se prolongassem na mobilidade contínua do sonho.
Todo o seu ser era arrastado num turbilhão, os sentidos superexcitados adquiriam uma acuidade diferente,
ampliando e transformando as impressões recebidas.
Às vezes, como acontecera depois de ter assistido à
procissão do Senhor morto, o passado e o presente
se uniam num só momento. O espetáculo, que contemplava pela primeira vez no mistério da noite, não era
uma representação simbólica, era a realidade vivida
na mais intensa drarnaticidade. As figuras que desfilavam confundiam-se com as mesmas figuras da História Sagrada, que lhe tinham ensinado dias antes, A
imagem da Virgem, vestida de roxo, com os punhais
cravados no seio, lhe aparecia como criatura viva, e a
sua expressão de dor se assemelhava àquela mesma
expressão que vislumbrara no semblante de sua mãe,
quando perdeu o filho mais moço, aos dois anos de
idade.
Libertando-se do fluxo e refluxo da memória, em
que o seu espírito se abandonava nos dias de intensa
fadiga, Roberto pôs-se a meditar sobre a inutilidade de
sua própria vida. Cada vez mais se firmava a convicção íntima de que não era portador de nenhuma mensagem. Pertencia, como tantos outros, a uma categoria
de seres humanos que permaneciam à margem da vida.
Fazia parte da estirpe dos inadaptados. Infenso a todo

apelo que se inspirasse no menor sentimento de piedade, conservava-se numa permanente atitude de defesa, evitando confissões que firmam compromissos. Era
esse o seu orgulho, a sua vaidade — não depender
de ninguém, não aceitar a menor ascendência moral.
E tanto mais lógica era a sua posição por isso que se
considerava um clandestino na coletividade humana,
tal como a criança que viajara despercebida no carro
do trem de ferro.
Mergulhado nos seus pensamentos, ia descobrindo,
aos poucos, dentro de si mesmo, a miséria da natureza
humana. Surpreendia-se da diversidade de aspectos de
que se revestia, em dados momentos, a sua personalidade, parecendo-lhe uma resultante da fusão de monstros cuja existência até então desconhecia. Não podia
suspeitar que o seu verdadeiro e horrendo retrato tivesse tido como esboço os traços serenos de um rosto
infantil, refletindo-se na superfície límpida de um
mar tranqüilo.. .
Uma desconfiança da sinceridade dos atos das
pessoas que dele se aproximavam aumentava, à medida que se aprofundava no conhecimento dos recantos
sombrios da sua alma. Se de alguém poderia assemelhar-se, esse alguém era o homem sem teto, dormindo
ao relento, envolto em jornais, peregrinando pela terra
como folha solta levada pelo vento.
Esse homem esfarrapado, de quem se sentia tão
próximo, ele observava à distância, receando que o
menor movimento de aproximação fosse recebido com
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a mesma desconfiança com que olhava qualquer gesto
de simpatia que lhe fosse dirigido.
Desejaria, sinceramente, participar da vida desses
seres aos quais se considerava ligado por laços de
parentesco consolidados numa longa experiência de
sofrimentos. Via-se, no entanto, tolhido nas suas tentativas. Perdera a espontaneidade comunicativa dos
sentimentos que estabelecem contatos tle alma. Invejava a facilidade com que José Amaral, seu amigo de
adolescência, rompia todas as barreiras, encontrando
sempre uma brecha nas almas mais fechadas, irradiando confiança e simpatia por onde passasse. Quantas
vezes, vagando à noite pelas ruas silenciosas do Rio,
não ouvira os seus comentários inesquecíveis sobre os
assuntos mais diferentes ? E' que o Amaral fazia parte
de outra estirpe, da estirpe rara dos que são portadores
de alguma mensagem, dos que têm alguma coisa que
dizer. Recordava-se dfcis suas palavras de piedade, ao
contemplar, certa vez, dormindo na escadaria do Teatro Municipal, um grupo de mulheres sujas e descalças:
— "Sabe o que vejo nestas mulheres? perguntara-lhe. — Vejo criancinhas aconchegadas no colo
materno. Parece-me estar vendo a alegria das mães ao
verificar-lhes o aparecimento ansiosamente esperado
dos primeiros lampejos da inteligência. Imagine se
?las pudessem prever o futuro e vissem os seus filhos
atingirem a tão extrema degradação?"
Esses pensamentos repassavam-lhe no espírito enquanto contemplava a iluminação da cidade. Voltando para dentro do quarto procurou fugir aos pensa10 —

mentos que o atormentavam, buscando refúgio na leitura de algum livro. Não conseguia, no entanto, fixar
a atenção. Os olhos corriam pelas páginas, mas a
imaginação levava-o para outros planos. Procurou
dormir. Como acontecia, porém, nos dias muito agitados, a insônia, sua terrível companheira, não tardou
em envolvê-lo em seu manto angustiante.
Depois de revolver-se no leito, por longo tempo,
levantou-se e foi até a janela. Um silêncio profunde
reinava nos arredores. As casas brancas destacavamse como fantasmas na semi-escuridão da noite. Olhando-as, Roberto perguntava se elas não seriam também
habitadas por pessoas vivendo o drama da solidão.
Voltou novamente para a cama. Sentia as pálpebras cerrarem-se quando o seu corpo foi sacudido por
um sobressalto: a idéia da morte. Nas horas de vigília,
quando a sua vida instintiva era dominada pela razão
e pela vontade, não receava a morte. Mas no limiar
do sono, sempre que lhe surgia no espírito a certeza
de que a morte era inevitável, tinha medo, e um pavor
intenso apoderava-se de todo o seu ser.
Com as mãos trêmulas procurou o comutador da
luz elétrica, O coração batia-lhe desordenadamente.
Levantou-se e acendeu um cigarro. Não fumava por
vício mas o movimento da fumíaça dava-lhe uma sensação de presença, que o tirava momentaneamente do
seu isolamento e o libertava dos pensamentos que o
afligiam. Voltou à cama. Naquela noite, no entanto,
a idéia da morte não o abandonava. Mal fechava os
olhos e lhe parecia estar vendo o próprio cadáver den— 11

tro de um túnel de paredes cinzentas. Via o seu rosto
amarelo, as mãos atadas com um lenço preto e dois
pés enormes, calçados com chineks de cara de gato,
iguais às do primeiro cadáver que contemplara na
infância. Meses a fio acompanhava-o a visão de uma
casa pobre, onde, em volta de uma mesa cercada de
velas acesas, jazia deitado um pobre homem que morrera afogado. Os soluços, das filhas, o desespero da esposa, deram-lhe pela primeira vez o sentido da realidade trágica da morte.
E' verdade que, meses antes, acompanhara o enterro de uma coleguinha da Escola Pública. Chamava-se Marina. Convidada pela professora, a classe
inteira comparecera ao acompanhamento até o cemitério. Os meninos, formados dois a dois, olhavam
curiosos o pequeno caixão coberto de rendas brancas.
Chegando ao cemitério, não foi permitida a entrada de
crianças. Lembrava-se ainda do espetáculo vislumbrado pelos seus olhos infantis — um grande jardim,
coberto de flores, onde os anjos da guarda que se
destacavam entre as cruzes de todos os tamanhos,
eram transfigurados pela sua fantasia nos verdadeiros
anjos da guarda, que ficariam velando no cemitério os
corpos dos meninos mortos. Tudo isso ficara-lhe na
memória como episódios de um dia festivo.
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II
O túnel parecia cada vez mais estreitar-se, e
fazia-lhe recordar um longo boeiro que costumava
atravessar com seus primos, na cidade mineira em que
passara algum tempo de infância. Surpreendera-o uma
sensação de medo póstumo. Se do outro lado do
boeiro viesse uma cobra ? Se um desmoronamento lhe
impedisse a saída ? Era-lhe impossível voltar. Ouvia,
então, os gritos abafados dos primos e sentia escorrerlhe pela pele um suor frio e viscoso prenunciando a
morte próxima. Libertando-se do pesadelo, Roberto levantou-se e foi novamente até a janela. O nevoeiro que
baixava e o ar frio que penetrava no quarto anunciavam
a aproximação da madrugada. Sentiu algum alívio e
voltou ao leito, mas o seu pensamento continuava
numa fuga incontida para o passado.
A figura do Amaral tomava proporções gigantescas nas suas reminiscências. Era um símbolo de grandeza humano numa luta ininterrupta contra a doença
que o levaria ao túmulo. Luta tanto mais impressionante porque, como estudante de medicina, tinha consciência da incurabilidade da doença do coração de
que era portador desde o nascimento. Despercebida
no início, a doença foi-se acentuando gradativamente,
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até que uma noite, percebeu o triste destino que o
esperava. Revolta, desespero, angústia, atormentaramno atrozmente, antes de uma integração absoluta na
vida sobrenatural. Sim, aquele rapaz, que ele vira
um dia numa crise de desespero, atirado numa cama,
tinha sido realmente um símbolo de grandeza humana. Não se deixara vencer. Mesmo no tempo em que
não tinha fé, procurava todos os meios naturais de
evasão para ultrapassar o sofrimento. Da própria
angústia o amigo soube utilizar-se na luta contra o
desespero.
— "Você não sabe, Roberto, que alturas pode
nossa alma atingir nas crises de angústia. Há uma
profunda transfiguração da nossa personalidade. O
nosso espírito atinge aspectos do real jamais suspeitados. Os sentidos adquirem uma tal acuidade que
as sensações mais sutis são apreendidas e recebidas no
nosso mundo interior. E' como se estivéssemos no
alto de uma montanha e descortinássemos horizontes
impossíveis de serem atingidos da planície. Se a eternidade existe, o plano em que se vive nas crises de
angústia deve ser um dos planos intermediários. Acredite, várias vezes tenho apelado para a angústia para
vencer o medo da morte. Pode parecer-lhe paradoxal,
pois para muitos a simples auto-afirmação de que a
morte está próxima desperta imediatamente o sentimento de angústia, e é capaz de levar ao desespero.
No começo, é assim. E' uma sensação dolorosa, indefinível. Mas desde que se começa a aprender a utilizar
a tensão que ela imprime ao espírito, então o medo
14

desaparece, toda pusilanimidad© é substituída por uma
confiança nas nossas próprias forças. Aparecem soluções novas para os casos que nos afligem. O terrível
não é a crise. E' a volta à mediocridade, é a descida
ao terreno normal em que estão em jogo os interesses
egoísticos, é a batalha mesquinha e inglória contra o
medo da morte".
Como se considerava distante do amigo. Com
exceção dessas horas de insônia em que a razão e
a vontade o abandonavam, a tudo renunciara, mesmo
a essa luta cotidiana contra o medo da morte. Era
um derrotado, um vencido.
Tentara, algumas vezes, discutir com o Amaral:
•— Que lucraria nessas evasões momentâneas quem,
como ele, Roberto, tivera veleidades de atingir o absoluto, que lhe adiantaria mesmo conseguir qualquer
equilíbrio interior, se as derrotas sucessivas, se as humilhações sofridas eram revividas a cada instante. —
"Meu caro, dizia-lhe, a nossa vida é uma colcha de retalhos, e os remendos estão testemunhando as nossas
misérias".
Eria uma confissão de fraqueza e de covardia
ante o valor do amigo, valor que ele era o primeiro
a reconhecer. Dotado de atilado senso do ridículo, o
seu espírito irônico traduzia-se em epigramas e comentários sutis, mesmo quando já tomara consciência
da gravidade da doença que o levaria tão cedo.
— "Olha o Souza, parece uma figura de cartão
postal". Falta só o ramo de flores.. .
— 15

Isso dito, assim, num sentido irônico, ao encontrfarem certa vez um conhecido dos velhos tempos,
provocou em Roberto um verdadeiro choque afetivo.
Uma figura de cartão postal significava uma época
inesquecível, com características próprias, não só na
sua triste história como na história da humanidade.
Era o começo do século com as novas esperanças. Um
sentimento de otimismo penetrava em todas as camadas
sociais. Para ele, particularmente, era a sua primeira
infância. O cartão postal, como as figurinhas que vinham nas carteiras de cigarros, traziam-lhe a representação do mundo. O retrato de Santos Dumont
com o seu dirigível, confundia-se com as modinhas
cantadas pelos tios. "A Europa curvou-se ante o Brasil" era o estribilho em voga, mas cantava-se também
a "Casa Branca da Serra" e o "Cake-walk". Cartão
postal onde as tias escreviam pensamentos amorosos,
cartão postal portador dos votos de alegria e de tristeza, cartão postal iluminado contra a luz e iluminando-lhe a alma infantil; tudo isso revivido em poucos
minutos.
Era a ressurreição de um passado distante, irresistível, dolorosamente irresistível. Como desejaria experimentar de novo o gosto de caldo de cana quente, e
ouvir os pregões dos vendedores de bala, saltando dos
bondes a tração animal. O próprio cansaço na volta
das festas tinha o seu encanto. Quantas vezes não
ouvira, ao voltar das ladainhas de maio, a voz cantante do condutor do bonde — "O carro não pára na
subida!". Encostado, sonolento no ombro do pai, en-

treabria os olhos, e tinha a impressão de estar vivendo num país maravilhoso. As luzes esverdeadas dos
lampiões a gás pareciam desfilar diante dos seus olhos
deslumbrados como se as ruas fossem iluminadas por
estrelas. A ironia do amigo levara-o a este estado de
êxtase afetivo. Vieram em seguida, por uma associação de fatos, reminiscências de outros acontecimentos
da sua infância. Morava numa velha casa da rua do
Bispo, com os pais, os irmãos, e avó, um tio solteiro e
duas tias eternamente jovens. A avó era o centro da
atenção de toda a família. De cabelos prateados e
olhos cinzentos, olhos cheios de ternura, amainava com
a sua bondade e compreensão da vida os atritos inevitáveis numa família numerosa. À noite, depois do jantar, rodeada pelos netos, contava-lhes histórias verdadeiras do tempo da escravidão, e histórias de fadas
que, para eles, também eram verdadeiras. O primeiro
acontecimento a romper a tranqüilidade em que viviam
foi o boato de que o mundo ia acabar. A notícia foi
dada pelo tio Manoel, o oráculo da família, lendo em
voz alta, depois do café da manhã, os comentários de
um jornal. Um cometa aproximava-se rapidamente da
Terra e havia possibilidade de um encontro. E assim
tudo estaria terminado. A Terra seria envolvida e arrastada num turbilhão de fogo. Urría profunda inquietação se apoderara de todos. Uma das tias tivera um
ataque. Os meninos passaram dias e dias amedrontados. Somente a avó conservava a mesma serenidade
dos dias anteriores. Não acreditava que o mundo se
acabasse naqueles dias. Ainda não era tempo. Crendo
firmemente na letra das Escrituras, dizia que o fim
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do mundo estava muito longe, só se daria no ano dois
mil.
Roberto não pensava noutra coisa, dia e noite o
seu pensamento trabalhava, levando-o a um extremo
estado de agitação. Pouco dormia. Certa noite teve
um tremendo pesadelo. Via-se preso na cama, sem
poder levantar-se, enquanto o fogo da cauda do cometa
destruía a casa em que moravam. Aos gritos de "olha
o cometa!", "olha o cometa!", emitidos por alguém,
acordou sobressaltado. Era tio Manoel que o acordava
para ver o cometa que se afastava da terra. Não havia
mais perigo. Aos poucos foi a tranqüilidade voltando
ao seio da família, até o dia ern que o pai adoeceu.
y
O cérebro de Roberto trabalhava num ritmo acelerado
se é possível qualquer ritmo ou dimensão de tempo no
clima próprio de uma noite de insônia. As idéias se
sucedem e se chocam, há urna interpelação, um entrecruzamento de sentimentos desviando a corrente do
pensamento, ora para um determinado sentido, ora
para um sentido oposto.

os pensamentos humanos, nas tentativas de conquista
de paz interior. Somos, não há dúvida, formados pela
tessitura de uma colcha de retalhos, cujos remendos
clamam diariamente as nossas próprias misérias. Somente um milagre pode transformar essa colcha de
retalhos numa túnica inconsútil. Este milagre se realizou em mim pela graça d'Aquêle que venceu a
morte".
Chegando num momento em que todo o seu ser
já se fechara a qualquer apelo, a mensagem do amigo
não encontrou eco no seu coração. Os últimos resquícios de fé tinham-se perdido na adolescência. Tornarase um cético. O seu mundo era um mundo de criaturas acorrentadas e escravizadas pelo sofrimento, era
um mundo em que o amor desaparecera.
Lera, certa vez, num comentário sobre o inferno,
que este se caracteriza pelo "sofrimento de não mais
se poder amar". Sendo assim, a sua existência já era
um verdadeiro inferno.

A pessoa do amigo voltava novamente a ser lembrada. Não o viu nos dois últimos anos que lhe precederam a morte, e que marcaram a fase decisiva de
sua conversão ao Catolicismo, orientada por um frade
franciscano, que o acaso o fez encontrar numa viagem
de trem.

Mas já não bastavam todos os sofrimentos dessa
noite ? Por que a lembrança da mensagem do amigc
morto vinha suscitar novamente questões que já considerava definitivamente resolvidas ? Ah! se fosse possível estancar a corrente do pensamento, quantas amarguras seriam evitadas!

Foi o próprio franciscano que lhe contou os últimos momentos do amigo. Mandara-lhe mesmo uma
derradeira mensagem: — "Diga ao Roberto que a razão está com ele. De nada valem os esforços naturais,

Por que razão, nas noites de insônia, ressurge do
fundo de nós mesmos todo o lado negativo da nossa
vida? Desejos recalcados, humilhações sofridas, inúmeras e repetidas traições à consciência passam na
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nossa mente num desfile alucinante, mesmo em épocas
da vida em que muitos homens já consideram sepultado um passado indesejável.
Os sonhos e os devaneios tecem-se, na sua representação simbólica, com a matéria fornecidia pelos
nossos desejos mais ardentes e animam-se impressionados pelo dinamismo desses mesmos desejos. Nem todos
se realizam plenamente, mas, na grande maioria das
vezes, eles trazem repouso ao espírito, realizando uma
evasão natural.
Na insônia, raros são os momentos de delectação.
E' como se um gênio perverso encontrasse o seu divertimento predileto na destruição das nossas vaidades
e das nossas últimas ilusões. Somos arrastados num
turbilhão que nos conduz, inexoravelmente, a um abismo de podridão e de lama. Cada vez que a experiência se repete, saímos diminuídos. Há uma participação total do nosso eu. A angústia que nos envolve
deixa a sua marca no sangue, no espírito, no coração.
Se voltamos ao equilíbrio anterior, à aparente unidade
da nossa consciência, é uma volta melancólica e dolorosa. Vemos em tudo a marca da iniqüidade, é como se
voltássemos de um enterro numa tarde cinzenta.
Como será possível conciliar esta soma de contrastes que constitui a trama da nossa personalidade real
com o conceito unitário do ser humano ? Só um milagre mesmo poderia transformar uma colcha de retalhos numa túnica inconsútil. Mas se o milagre é uma
ficção, se ele não acreditava no milagre, pouco tinha
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que esperar da vida, se é que alguma coisa poderia
ainda esperar.
E se tudo acabasse de repente? Se ele fosse reduzido ao nada? A simples palavra nada causava-lhe
na alma uma sensação de frio. Ria-se o Amaral dessa
expressão "frio na alma", que costumava empregar.
Poderia não ser filosòficamente correta, mas exprimia
o que, de fato, sentia em certas ocasiões, e o que deveriam sentir os seus irmãos de desgraça.
Por maior que fosse o seu desencanto de viver,
tinha medo do completo aniquilamento. E, por ter
medo, seria incapaz de suicidar-se. Não considerava
covardes os homens que se suicidavam, mas heróis que
venciam todas as pusilanimidades. Só os santos e os
suicidas são realmente grandes, porque se libertam do
medo da morte. Mas ele, Roberto, sentia-se naquela
hora miserável, pobre e nu, despojado das melhores
resistências que ainda poderiam dignificar-lhe a vida.
O homem de hoje em nada se diferenciava do menino
de outrora, que dormia com a cabeça coberta com um
lençol para esconder-se dtos espectros criados pela
imaginação, ao ouvir as narrativas de assombrações,
de almas do outro mundo que erravam pela escuridão
da noite. Se eram outros os motivos dos seus terrores
noturnos, a sensação era a mesma, idêntica era a angústia que dele se apoderava. Que terrível mistério,
esse, de ficar-se prisioneiro de uma cadeia cujos primeiros elos se perdem na infância, e que se alonga
pelo tempo, crescendo em seguida a qualquer ato
nosso, consolidando-se pelas nossas fraquezas? A sua
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alma era a antítese de uma túnica inconsútil, sem
dobras e sem máculas.
Mas se fosse reduzido ao nada ? Continuaria o
mundo a sua marcha para o desconhecido ? Os acontecimentos não seriam desviados do seu curso histórico ? Estranha contradição! Mesmo naqueles que se
julgam à margem da vida ainda resta um mínimo de
veleidade no sentido de se julgarem indispensáveis à
manutenção do equilíbrio social. E' que a vaidade
humana só desaparece no túmulo, depois que se destruir o nosso último desejo.
Estas indagações continuadamente repetidas faziam-lhe sofrer muito. Os nervos tensos, o cérebro a
trabalhar como máquina desregulada, davam-lhe ao
pensamento feição idêntica à dos pensamentos dos
estados febris. Uma, duas, três e mais vezes, as mesmas
imagens e idéias desfilavam-lhe no espírito. Sentia às
vezes, a cabeça rodar como se estivesse presa a um
parafuso. No tempo imensurável que se escoa numa
noite de insônia caminhava por inéditas e tenebrosas
experiências, não só tenebrosas, mas profundamente nocivas, para quem já perdera o sentido da existência.
Por que o monge, ao transmitir-lhe a derradeira
mensagem do Amaral, olhara-o tão fixamente ? Por
que as suas palavras tinham uma ressonância particular
quando lhe falava em túnica inconsútil? Teria entrevisto, porventura, toda a desordem que lhe ia na alma ?
Pobre humanidade, se as almas pudessem desnudar-se!
"Não há nada sem solução — dissera-lhe o monge.
Aquilo que num determinado instante tem a aparência
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do fracasso, reexaminado mais tarde, num momento
de fuga das nossas paixões e das nossas vaidades, aparece, paradoxalmente, como a solução adequada àquela
hora". Mas por que insistia nessa divagação, se nada
perguntara, se ouvira em silêncio a mensagem do amigo? Como acreditar em solução, se os problemas se
tornavam mais complexos com o correr dos anos ?
Os olhos claros do monge tornavam-se mais penetrantes e inquiridores nas reminiscências dessa noite. Como
o olhar de certos retratos da sala de visitas da casa
de seus pais, o olhar do monge acompanhava-o para
qualquer lado que se dirigisse. De nada, entretanto,
adiantava essa busca de um lado luminoso de sua
alma. Tudo era escuridão, completa escuridão. Lera,
certa vez, de um autor, esta expressão desanimadora:
"nós cavamos poços de Babel". Ele se incluía entre
aqueles que aprofundavam os poços de Babel, porque
não "escrevera o seu nome com o sangue do Cordeiro",
como o monge costumava dizer. E o seu poço já estava muito distante da luz do dia. Poços de Babel, túnel
de paredes cinzentas, longos boeiros percorridos na
infância, confundiam-se agora numa só realidade — a
sua vida inútil num mundo de sombras. Tudo perdido,
aniquilado, sem possibilidade de retorno à esperança
que alimentara uma juventude que um dia se julgfera
eterna. Mas ouvia ainda a voz do monge — "Deus
não vê os homens nos seus pecados e nas suas misérias,
ele os vê através da pessoa do Cristo".
A palavra do monge parecia abafar-se, de repente,
como se ouvida de longe, mais se assemelhando a um
eco que se perdesse no espaço.
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Era como se recebesse um apelo que viesse de
longe, de muito longe, pouco antes de transpor o limiar
da (adolescência, ao entrar para o ginásio que iria
roubar-lhe a fé adquirida nos primeiros anos.
Quanta emoção sentida ao subir a escadaria do
colégio! Os bustos dos grandes homens colocados em
pedestais, as flâmulas de seda com dísticos patrióticos,
conferiam ao ambiente uma grandeza indefinível. Vinte anos mais tarde, ao subir as mesmas escadarias
não era diferente a primeira emoção experimentada,
mas eram dolorosamente diferentes os estados emotivos que se sucediam ao contemplar a galeria dos retratos dos professores falecidos. Transformara-se o colégio num corpo sem alrfta. As pessoas que hoje o dirigem faziam parte de um mundo bem diverso do rnundo que lhe parecera grandioso, porque grandes eram os
homens que o habitavam. Elas lhe davam a impressão de conchas vazias, de autômatos dirigidos tragicamente pelo espírito de um tempo em que a sensibilidade foi destruída pela mecanização. E o seu coração
a bater de encontro ao colchão da cama, e a propagação dos ruídos ao travesseiro em que encostava a cabeça latejante, causando-lhe insuportável mal-estar!
Roberto mudou de lado e sentiu ligeiro alívio com
a ausência dos ruídos do coração. Eles o incomodavam
por ser impossível que o coração suportasse o peso
da angústia que nele tão intensamente se refletia. Sim,
o mundo da sua infância era grande porque grandes
foram os homens que o habitaram. Na galeria de retratos ressaltava a figuHa singular de José da Fonseca,

o professor de História Universal. Naquela criatura
franzina transbordava uma seiva de vida jamais suspeitada. Suas aulas eram verdadeiras representações.
Vivia os personagens históricos como se fosse uma incarnação deles. No período áureo da Grécia ou de
Roma, no Renascimento ou na Revolução Francesa,
adaptava-se com o mesmo entusiasmo. Conversador
incomparável, via-se sempre rodeado de alunos, disser tando sobre os assuntos mais diversos. Podendo ter ascendido a cargos de maior projeção na vida pública,
preferiu viver na pobreza, dedicando-se exclusivamente
ao ensino — "Não devemos trair nossa vocação", dizia-lhes nas conversas de intervalo de aula — "e uma
vez definida a vocação, realizá-la com entusiasmo e
amor". Como se desviara do conselho do mestre! Sua
vida foi uma soma de experiências frustradas. Uma
curiosidade estéril e nunca satisfeita impediu o despertar de uma vocação definida.
Vinte anos eram passados e o encontro com o
retrato de José da Fonseca transformara-o momentâ
neamente num jovem estudante a ouvir atento as palavras do mestre: — "A aula é o poema do professor.
Ela o liberta do tempo, liberta-o dos problemas e das
suas aflições, e estabelece uma união interna com o
espírito desinteressado e generoso dos moços".
Sim, José da Fonseca tinha razão. Os seus alunos,
naquela época, eram generosos e desinteressados. As
decepções não lhes tinham tolhido ainda a espontaneidade do espírito. Viviam num mundo de esperanças e
de ilusão. Tudo era visto através de um prisma cris25
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talino de pureza e de bondade. Agora tudo era ruína
e decadência, pelo menos em relação à sua própria
pessoa. O rosto enrugado, os cabelos embranquecidos,
refletiam no corpo a decadência da alma. A mão que
se estendia num gesto livre, cheio de confiança, transformara-se na mão crispada de uma pobre criatura
que tantas vezes tangenciava o desespero. E no entanto, o futuro lhe parecia sorrir nos seus devaneios
de estudante. Em lugar de uma tenebrosa viagem
através de um túnel interminável, a sua ardente imaginação fazia-lhe ver a vida como contínua permanência numa vereda iluminada pelo sol.
Como se distanciava de uma época da sua vida
em que se contentava com o pouco que possuía, e encontrava motivos de encantamento nas menores coisas.
De fato, uma das maiores alegrias de sua vida resultou de um acontecimento insignificante. Fora promovido ao menor posto do batalhão do colégio, ao posto
de anspeçada. O colega que conquistou o posto de
coronel talvez não tivesse tido idêntica sensação de
alegria. Chegando em casa pediu à mãe que cosesse na
manga do braço esquerdo a divisa, feita de cadarço
branco, que simbolizava a dignidade recebida. Na
mesma tarde foi passear pelas ruas do bairro em que
morava. E' possível que ninguém percebesse a divisa
do novo anspeçada do batalhão do colégio, mas tão
grande era a sua plenitude de alma que não acreditaria que a ninguém tivesse escapado a notícia do grande
acontecimento do dia. Ser anspeçada era o começo.
Seguiria a carreira militar com o mesmo entusiasmo
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com que José da Fonseca se tinha dedicado ao magistério. Seria certamente um daqueles heróis que tinham
busto no salão de honra do colégio. Lembrava-se bem
de todas as emoções desse dia, as maiores, as mais
puras de toda a sua vida.
As suas mãos crisparam-se de encontro ao peito.
Uma dor surda, profunda, parecia partir o seu coração
em pedaços. Como era possível que o mesmo ser que
se aniquilava aos poucos, que já não encontrava o menor motivo que lhe trouxesse qualquer instante de
encantamento, tenha sido aquela mesma criança que
atingiu ao mais alto grau de plenitude, recebendo uma
dádiva insignificante, que, para muitos, talvez tivesse
sido uma humilhação?
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III
Pouco tempo depois de terminar o curso ginasial
começou a freqüentar as festas em casa do tio Manuel.
A sua timidez o impedia de abandonar-se aos divertimentos com a mesma desenvoltura dos companheiros
de sua idade. Preferia ficar num canto, observando
tudo o que se passava na festa, deixando muitas vezes
levar-se pela imaginação, se bem que, quase sempre,
essas fugas momentâneas tivessem como ponto de partida a contemplação de uma pessoa, um fato observado, uma palavra ouvida no momento. Assim, o pianista
que tocava horas inteiras, martelando com os seus
dedos nodosos o teclado do velho piano, parecia-lhe
um autômato, senão um fantasma descarnado, trajando uma roupa preta, já lustrosa pelo uso, e que contrastava com as roupas claras e com o ambiente ruidoso e alegre das festas enr:> casa do tio Manuel.
Tinha pena desse homem que tocava piano por
obrigação, para completar, talvez, o reduzido ordenado
ganho num emprego qualquer. No fim das festas viamse estampados no seu rosto pálido todos os sinais de
uma fadiga extrema. Nunca soube qualquer particularidade da sua vida, mas tinha um pressentimento de
que uma profunda amargura dominava-lhe a alma.
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Repetidas vezes tinha-lhe ressurgido na lembrança a
figura do pianista, semi-oculto no canto de uma grande sala, com filas de cadeiras encostadas nas paredes,
onde se viam sentadas, de permeio com as cadeiras
vazias, as moças que nunca, ou raramente, eram tiradas para dançar. Nada lhe tocava mais fundamente o
coração do que ver o quadro melancólico das moças
vestidas de branco, sonolentas, cansadas de esperar por
alguém que as fizesse participar da mesma alegria das
outras moças.
Como é triste o mundo! Como é numerosa a família das criaturas que passam pela terra de mãos vazias,
sem nada receber, e que muito cedo, às vezes em plena
mocidade, são abatidas pelo tédio! Em sua lembrança
passavam e repassavam, numa seqüência que se não
interrompia, a imensa falange de seres que nascem
sob o signo do fracasso, muitos deles apenas ligados à
vida pelos laços débeis de um interesse material, pela
necessidade de ganhar o pão de cada dia. Assim ele
considerava a grande maioria dos músicos das orquestras de restaurantes, unidos momentaneamente, e na
aparência, no instante em que executavam as mesmas
melodias. Unidos, na aparência, porque, em verdade,
cada um deles vivia o seu próprio drama. Ora era um
exilado, que tudo perdera na terra natal em conseqüência de lutas políticas ou de raças, e que se via na impossibilidade de reconstruir a própria vida dentro do
plano afetivo e espiritual em que ele se iniciara e se
construíra. Ora era um artista incompreendido, falhado, e que se via na contingência de trabalhar em horas
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certas, renunciando a tudo que a sua vocação tinha de
grande e de profundo.
Parecia-lhe, às vezes, ouvindo essas orquestras,
perceber uma vibração, traduzindo a dor, o desencanto
e mesmo a revolta que ia na alma dos músicos. E
nessas horas vinha aflorar-lhe à imaginação a imagem do pianista da sua adolescência. Era da mesma
estirpe, da mesma confraria dos homens sem glória,
ligados uns aos outros pela semelhança dos seus trágicos destinos.
Nesse mesmo plano melancólico estavam os artistas decadentes, já envelhecidos, e que afrontavam o
ridículo para não morrer de fome. Quantas vezes, no
"Pavilhão Internacional", não se envergonhara pelo
artista que tentava inutilmente interessar a platéia, representando cenas que, na sua mocidade, provocavam
encantamento. Quando o homem transpõe o limiar da
velhice é inútil qualquer tentativa para apagar a marca do tempo. E o trágico está em que ele reconhece
que não pode enganar-se nem enganar. O seu sorriso
é uma careta. A sua voz, modificada no timbre e
emitida com esforço, é um espasmo que traduz simultaneamente incapacidade, angústia e sofrimento. Ainda
era um menino, no limiar da adolescência, quando ouviu cantar, nesse mesmo "Pavilhão Internacional", uma
velha artista francesa. Ela procurava interpretar uma
canção brejeira, quando da assistência partiram algumas vaias. Sentiu uma profunda piedade por aquela
mulher que talvez representasse pela última vez e que
naquele instante buscava as suas derradeiras energias
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para resistir ao ambiente brutal e hostil. Viu-a levantar os braços nus e envelhecidos e erguer a voz já
gasta pela idade para dominar a platéia. Tudo em
vão, a voz sumiu-se no meio da frase, os braços caíram
estendidos ao longo do corpo, e uma criatura humana,
em cujo rosto transparecia o extremo desalento de
uma alma, desusou como se fosse uma sombra, por
trás das cortinas do palco.
E o velho Pascoal, da "Leiteria Palmira"? Qual
o mistério da sua vida, a findar-se na pobreza e na
humildade ?
Seu vulto destacava-se no fundo da sala, ao lado
de uma harpa, cujos sons melancólicos eram, talvez,
as últimas amarras que ainda o ligavam ao mundo que
o rodeava.
Terminada a execução de uma melodia, caminhava, por entre as mesas, os seus dedos nodosos segurando um pires, onde os fregueses da leiteria deitavam algum dinheiro.
Anos seguidos, várias vezes por dia, repetia o
mesmo gesto. Quem o observasse com cuidado poderia perceber-lhe, na expressão fisionômica, o vexame
que lhe causava aquela atitude humilhante.
Por quantos sofrimentos não passara até que
pudesse, de algum modo, adaptar-se à nova vida, tão
diferente da que idealizara na mocidade ?
Pascoal era um dos últimos representantes do Rio
de Janeiro romântico. Representava uma época em
que a angústia era superada pela melancolia. Tempo
do "café sentado", em que, por alguns tostões, se podia
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ouvir música, e deixar a imaginação fugir no mundo
inefável da poesia.
Na figura do velho Pascoal via Roberto uma
criança de cabelos despenteados e de olhar curioso,
percorrendo as ruas de Nápoles, atrás dos cantores
e dos músicos ambulantes, trepando nos portões e nas
grades das casas de luxo, na ânsia de ver e ouvir os
grandes artistas.
Quantos sonhos de glória não vivera o menino,
a imaginação projetando-o num futuro que se não
realizou ? Como teria vindo parar ali, naquela leiteria, num país distante, e de cuja existência, na sua
infância, jamais, talvez, tivesse suspeitado?
Pascoal era, na verdade, um dos tipos mais
expressivos do Rio romântico, que se empobreceu, que
se desespiritualizou, que perdeu os seus poetas boêmios,
e não teve mais quem substituísse um Nazareth, enriquecendo as salas dos cinemas com as suas composições genuinamente cariocas.
"O ter não existe; existe somente um ser, voltado
para o último estertor e caminhando para o aniquilamento". Esquecera o autor desse conceito, que correspondia ao seu próprio conceito sobre o sentido inútil
da vida. Ele também já desaparecera do palco, um palco muito maior, onde se entrechocam todas as paixões,
onde à alegria de uma vitória passageira segue-se tantas vezes uma blasfêmia, um soluço ou um estertor definitivo, Mas como custa a apodrecer este amontoado
de carne que é o homem! Como resiste às forças destruidoras que lhe corroem o cerne da vida e se' revolta
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pelo pensamento e pela ação. Sim, o ter não existe,
ninguém possui coisa alguma, e de que valeria possuir
qualquer bem, se o seu portador tem as pernas presas
como um pesadelo, e se no esforço para caminhar perderá todo o desejo de utilizá-lo? Pobre humanidade a
debater-se em sonhos e ilusões!
Uma noite, em companhia de alguns amigos, foi
a um baile de Carnaval no teatro de S. Pedro. Não
pôde suportar a degradação do espetáculo. Onde muitos viam sinais de vida e de mocidade ele só via sinais
de desolação e de morte. Aquelas formas impudicas,
que dançavam num ritmo selvagem, caminhavam inconscientemente para o aniquilamento. Um sentimento
de repugnância por tudo o que via o afastou do baile,
e voltou para a pensão em que morava, levando no
ouvido os sons melancólicos das músicas tocadas durante a festa. O mundo é triste, a carne é triste quando o homem perde o espírito de infância na pureza
dos seus desejos e na beleza dos seus sonhos.
Como custa a apodrecer este amontoado de carne
que é o homem! Várias vezes, nessa noite agitada,
este pensamento viera-lhe ao espírito. Recordava-se de
tê-lo dito ao Amaral, tendo o amigo procurado revidar
esse julgamento pessimista: — "Não se deixe levar
pelas aparências — dissera-lhe, — nem faça juízos
definitivos sobre o mistério e o indefinível. A natureza
humana é inesgotável à nossa curiosidade. Nós mesmos não sabemos o que realmente somos. Julgamo-nos
santos e agimos como demônios. Pensamos ser possível viver à margem da sociedade, e uma pequenina
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mão que se estende, pedindo esmola, faz-nos ver como
são indestrutíveis as cadeias misteriosas que unem os
homens uns aos outros. Engana-se, também, você,
quando generaliza esse discutível desejo íntimo de
autodestruição. Será mesmo um desejo? Não seria
antes uma tentação análoga à que nos aflige quando
passamos à beira dos abismos? O que lhe posso dizer,
com certeza, é que, na minha curta experiência em
contato com o sofrimento e a miséria, pude observar
a vitória do instinto de vida, como se existissem, no
âmago da natureza humana, energias imanentes que
se opõem a qualquer força destruidora".
"Fui testemunha de um caso verdadeiramente impressionante. Trabalhava eu num hospital de doenças transmissíveis, quando um leproso, já em fase
adiantada de evolução da doença que o acometera,
quase cego, com o rosto apresentando a trágica expressão leonina, foi atacado de varíola. Ao passar
visita na enfermaria perguntava-me, aflito: "E' verdade, doutor, que estou com bexiga ? Não é da brava,
não?". Veja, pois, que este homem, que nada mais
poderia esperar da vida e a quem não teria passado
despercebida a incurabilidade da doença que durante
anos corroera-lhe a carne, ainda desejava viver".
— Seria desejo de viver ou seria medo de morrer?
Esta mesma pergunta fizera também ao monge,
amigo do Amaral, numa das suas conversas, e ele
lhe aconselhara a ler na Bíblia o livro de Job, onde,
certamente, encontraria resposta precisa à questão levantada .
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Leu e releu a narrativa impressionante do Antigo
Testamento, e encontrou apenas o eco dos seus próprios sofrimentos, naquele homem desgraçado que tudo
perdera e que atingira o grau extremo de degradação
física e de sofrimentos morais. Certo não ia ao exagero de colocar-se no mesmo plano de miséria em
que Job fora jogado. Mas já tinha sofrido suficientemente para participar da sua desolação, para compreender a sua revolta, para sentir o mesmo desejo
de não ter nascido.
Ficaram-lhe indelèvelmente gravadas na memória e no coração as imprecações de Job, atormentado
pelas próprias dores e pelas admoestações dos amigos:
"Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse:
foi concebido um homem. Converta-s© aquele dia em
trevas, Deus não olhe para ele do alto do céu, nem
seja iluminado peía luz. Escureçam-se as trevas e a
sombra da morte, cerque-o uma negra escuridão, e
seja envolto em amargura". Sim, fosse envolto em
amargura e convertido em trevas o dia em que ele
também nascera. De que valeria viver, se dia após dia,
era a mesma angústia a repetir-se, a mesma aflição a
prolongar-se, a mesma luta a travar-se entre o desejo
de aniquilamento e o medo da morte ?
Dissera-lhe o monge não ver aí nenhuma contradição. Mas um dos dramas mais pungentes do horocm
não está na realidade palpável, vivida, de tantos sentimentos contrários ? Ora é um ateu que pretende negar a existência no universo de qualquer força estranha às energias materiais que o devem dirigir, ora é
— 35

um crente fervoroso com pleno conhecimento da doutrina que professa e que não admite bruxarias e
superstições. No entanto, não testemunhamos, diariamente, a dúvida de ambos em face da existência de
certos fatores misteriosos capazes de modificar o rumo
da nossa vida ?
E nas lamentações do próprio Job não podemos
assinalar uma contradição flagrante entre a sua revolta e a aceitação de todos os opróbrios sofridos ?
Sim, há uma contradição entre o homem que desejava
que desaparecesse o dia do seu nascimento e esta profissão de fé: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu
tornarei para lá; o Senhor o deu, o Senhor o tirou,
como foi agrado do Senhor assim sucedeu. Bendito
seja o nome do Senhor".
Lembrava-se, agora, de ter lido em Dostoievski a
terrível contradição do espírito humano, confessada por
um dos seus personagens mais discutidos — Dmilri
Karamázov.
— "Não posso suportar — dizia Dmitri ao seu
irmão Alioscha — que um homem de grande coração
e de alta inteligência comece pelo ideal da Madona,
para acabar pelo de Sodoma. Mas o que é mais terrível é levar no seu coração o ideal de Sodonvi e não
repudiar o ideal da Madona".
Conservava na memória, sem perder uma palavra,
esse, e tantos outros conceitos de Dmitri e do seu
irmão Ivan, seus irmãos espirituais, tão profundas eram
as suas afinidades, principalmente com Ivan que de36 —

volvera o seu "bilhete de passagem" na terra, porque
não podia compreender o sofrimento das crianças.
— Você está vendo contradições, onde elas não
existem. Está confundindo desejos, aspirações, sentimentos diversos com o julgamento definitivo do homem, quando a sua razão, venerando os sentimentos,
orienta o espírito para uma determinada direção.
Haveria contradição se houvesse simultaneamente dois
juízos sobre o mesmo caso. O espírito humano é
muito vasto. E' uma cidadela aberta a todas as influências e solicitações, sejam elas de ordem espiritual
ou sensível. No caso de Job, você se engana, não existe a menor contradição. O seu primeiro grito é um
desabafo. Não seria ele um homem, se ficasse indiferente aos tormentos de toda natureza que o surpreenderam no momento mais feliz da sua vida. Mas a
esse desabafo segue-se imediatamente não só uma resignação, mas um movimento interior ativo que o levou
a bendizer o Senhor: "Quem me dera que es minhas
palavras fossem escritas! Quem me dera que se imprimissem num livro com um ponteiro de ferro, e sobre
uma lâmina de chumbo, ou que com um cinzel se
gravassem em pederneira! Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que no último dia ressurgirei da
terra, e serei novamente revestido na minha pele, e
na minha própria carne verei o meu Deus. Ea mesmo
o verei e os meus olhos o hão-de contemplar, e não
outro, esta é a esperança que está depositada no meu
peito".
— 37

Tudo isso lhe dissera o monge, e parecia-lhe ainda
ouvir a sua voz grave que adquiria uma tonalidade
particular quando repetia as palavras do profeta. Roberto invejava-lhe a fé, invejava-lhe a confiança no
absoluto e compreendia que talvez tivesse sido exagerado ao generalizar o seu ponto de vista concernente
ao destino do homem para a destruição e para o caos.
Poucos, muito poucos encontrara durante a sua vida
atormentada, com essa firmeza inabalável em face do
desconhecido. O testemunho do monge não o deixou
indiferente ante o problema da eternidade, mas não
foi além da angústia pascaliana ao prescrutar o vazio
do espaço sem fim, sendo obrigado a parar no meio
da jornada, cansado, vencido, desiludido.
E ele, como tantos, talvez a maioria, caminhava,
sem nada ter recebido do mundo senão a /convicção
da inutilidade de ter vivido. Ah! como custa fpodrecer este amontoado de carne que é o homem!
Mas que noite infindável! Como sentia um. calor
estranho a invadir-lhe a cabeça tirando-lhe qualquer
possibilidade de dar um rumo diferente aos pensamentos que se sucediam e se entrecruzavam. E o desejo de desaparecer e chocar-se com tantos preconceitos. Nunca pensara que eles tivessem tanta força
para opor-se à impetuosidade dos movimentos instintivos, e no entanto não tinha dúvida da sua artificialidade. Tinha razão o Amaral: a natureza humana é inatingível na sua misteriosa entrosiagem. Uma
palavra que se diz ao acaso pode marcar um destino,
uma frase ouvida em certos momentos, e mesmo um
simples gesto, retém os homens à beira dos abismos.
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Sim, pode retê-lo à beira dos abismos, mas o que é
inexplicável, é essa ação frenadora sobre uma resolução tomada, sabendo-se que o recuo não traria nenhuma solução aos casos dolorosos e angustianteraente
vividos. Que terrível dilema! Para a frente "um ser
voltado para o último estertor", sustado no tempo
pela fraqueza da sua vontade ou pela ação misteriosa
dos preconceitos, para trás a impossibilidade de retroceder .
Roberto cerrara fortemente os olhos tentando uma
evasão para o sono, mas o organismo castigado intensamente não respondia à necessidade de repouso. O
sono seria uma libertação momentânea, e pelo sonho
quantas vezes não realizou o seu desejo de voltar a ser
criança! Nessa mesma noite continuamente despertoulhe no coração esse desejo de tornar a ser um menino
despreocupado, trepado nos cajueiros e nas pitangueiras das praias, esse desejo de voltar a uma época da
vida em que qualquer contrariedade tem a sua compensação, época em que se pode retornar à casa, onde
se encontra consolo e carinho.
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Esse desejo de voltar à casa, ou essa tendência
de fuga ou de evasão para lugares desconhecidos,
ocorrem freqüentemente aos homens, nas horas de luta,
quando se sentem no limiar de uma derrota e o desânimo os abate.
Quantas vezes não passou por esses estados de
alma ao ter que enfrentar a dureza da vida! E nem
sempre são os nossos casos aqueles que nos afligem.
Em certas circunstâncias participamos dos acontecimentos que nos rodeiam como se neles estivéssemos envolvidos. Assim pensava Roberto, sentindo avivar-se
no espírito as reminiscências de um período da sua
carreira que se iniciara numa pequena cidade situada
no alto das montanhas mineiras.
Se há cidades predestinadas para servir de palco
ao desencadeamento brutal das paixões humanas, ou
para servir de encontro de criaturas atormentadas pelos
mais graves problemas levantados pelo espírito humano, esta cidade é a cidade X. . ., onde durante vários
anos exercera a sua profissão de advogado.
Foi nessa minúscula coletividade que ele conheceu os mais estranhos tipos humanos. Foi nela que a
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sua experiência se enriqueceu, ao tomar conhecimento
da experiência de outros homens, jogados pelo destino nessas regiões montanhosas, cuja existência jamais
tinha suspeitado. Foi aí que pôde ver de perto as
paixões desencadeadas ferindo e aniquilando as criaturas, e deixando por toda parte o sulco da sua passagem devastadora.
Entre os habitantes da pequena cidade, de populações mescladas pelas correntes imigratórias, havia
um homem sobre cuja vida pairava um profundo mistério. Chamava-se José. O povo da cidade alcunhara-o
José, o Beduíno, ou simplesmente, o Beduíno. Nunca
andava pelas calçadas, mas somente pelo meio da rua.
Andava sempre só, com a cabeça ligeiramente inclinada, apoiando-se numa bengala, pois claudicava da
perna direita.
Quando passava pela rua tinha-se a impressão
de que ele caminhava automaticamente, com o pensamento voltado para o passado, para a sua encantada
terra natal de que tanto gostava de falar, e onde o mundo muçulmano se cruzara com o mundo cristão. Na
mesa de um café ou numa noite de velório, falava
horas seguidas sem fatigar-se e sem fatigar os ouvintes,
com a sua voz cantante e pausada. Nunca falava de
si mesmo, criando, com as histórias fantásticas ou reais
que distraíam os ouvintes, uma barreira que protegia
o segredo da sua vida contra a curiosidade dos homens.
Viajara pelo mundo inteiro, fora testemunha de
belas e de trágicas aventuras. Talvez belas e trágicas
através da sua imaginação de poeta. Sim, era um
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poeta e um boêmio. Ele, Roberto, tinha a intuição
para conhecer esta categoria de seres humanos que
sofrem, mas que embelezam a vida. Encontrara muitos no seu caminho. E alguns deles nunca foram
conhecidos senão de poucos amigos. A palavra do
Beduíno adquiria um poder mágico quando se referia
às raparigas, cor de tâmara, da sua terra, ou quando
defendia a sua tese predileta de que os povos árabes
realizavam a síntese do universo. O Ocidente e o
Oriente se encontravam unidos nas nações do Oriente
médio, realizando um ideal de beleza e de verdade.
E o seu verbo ardente desfiava uma seqüência de argumentos em defesa do seu ponto de vista. Ora eram
fatos históricos, ora era o sentir do próprio povo,
expresso através dos seus grandes poetas, que proclamavam o ideal de união dos povos árabes com as
outras nações da terra. Da sua prodigiosa memória
jorravam poemas e poemas de Ornar Kayam, de Talef,
de Sadi, de Ofir. Para ele tudo o que conduz à harmonia e à beleza é símbolo da verdade. E referia-se à
Pérsia como exemplo de um desses povos que tinham
recebido a marca cultural dos árabes.
Lembrava-se Roberto de ter citado, num momento de irritação, o conceito de certo autor que dizia ser
impossível compreender como se podia ser persa.. .
O Beduíno sorrira com ar de superioridade, citou alguns
versículos do Alcorão e terminou declamando um belo
poema de Sadi, que jamais pudera esquecer, tão profundo era o sentido humano que o informava. A esse
tempo já começava a descrer desse sentido humano
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que sustenta o mundo, mas não pôde deixar de
comover-se quando o Beduíno começou a recitar os
versos de Sadi: "Os filhos de Adão são membros do
mesmo corpo; porque na sua criação tiveram uma única e mesma natureza; quando a Fortuna deixa um
membro na dor, não há mais repouso para os outros.
Oh tu, que te não compadeces do sofrimento do próximo, tu não mereces o nome de homem".
Como se distanciava a época da sua vida em que
julgava fazer parte de um mesmo corpo, com os outros
filhos de Adão. Agora era um ser à parte, um membro
amputado do corpo. . .
Outras vezes, evocando suas viagens pela América,
narrava o Beduíno histórias inverossímeis, que todos
percebiam terem sido criadas pela sua imaginação.
O Amaral costumava classificar a mentira em
duas categorias: mentira orgânica e mentira organizada. A primeira é imanente à personalidade do indivíduo, está adequada àquele que a cria e no fim de
algum tempo fica-se a duvidar da sua natureza fictícia.
A mentira desta categoria está para quem a elabora
assim como um poema está para o poeta que o compõe.
Mentira organizada é essa mentira detestável dos cabotinos, que dela se utilizam para se fazer notar. As
mentiras do Beduíno pertenciam à primeira categoria,
e eram originalíssimas. Roberto recordava-se da estranha lenda do peiope. "Vocês sabem o que é o peiope?
Não sabem? E' uma planta mexicana muito empregada pelos indígenas. Posso dizer-lhe mesmo que será o
entorpecente do futuro. Não sei se digo bem, talvez
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seja melhor considerá-lo um tônico. Porque, de fato,
a sua ação estimulante sobre o organismo é notável.
Lembra-me bem ter assistido a um fato demonstrativo
da ação tônica desse vegetal. Vi índios mexicanos, já
idosos, acompanharem o galope de um cavalo durante
uma hora sem se cansar, chegando com a respiração
perfeita. Por isso é que não posso assegurar se se trata
de um tônico ou de um entorpecente. O peiope tem,
não há dúvida, certas qualidades entorpecentes. Assim,
quem o ingere, adquire qualidades novas nas suas percepções sensoriais. A sensação da audição sofre profundas transformações. O som é ouvido em cores as mais
diversas. Ouve-se o som azul, vermelho, amarelo, consoante a dose ingerida". . .
Pobre e grande Beduíno! Estranho e adirirável
companheiro de jornada! Em que terras andarás contando as tuas histórias maravilhosas para ocultar a
tUa própria história ? Que destino o dele, Roberto, de
encontrar na vida, dezenas de criaturas marcadas com
o sinal do fracasso ? Entre as pessoas que costumavam
ouvir atentamente o Beduíno, nas reuniões do café,
aparecia sempre, aos sábados, um rapaz pobremente
vestido. Muito tímido, falando pouco, mostrava aos
companheiros as poesias que escrevia nas horas de
lazer, que lhe sobravam do trabalho, como colono,
numa fazenda próxima. Ninguém poderia suspeitar
naquele jovem que intercalava o trabalho de enxada
com a leitura de Antônio Nobre, o poeta de fina sensibilidade que a todos encantava.
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Constantemente recordava-se Roberto dessa figura simples, que tantas vezes o procurava no seu escritório de advocacia, como se fosse em busca de alguém
que o compreendesse nas suas eviasões poéticas e talvez o pudesse auxiliar na libertação do trabalho pesado, que era um obstáculo que o impedia de realizar
a sua verdadeira vocação. Pobre rapaz, como tantos
outros, ficou no meio da jornada! Uma terrível doença que de geração em geração acometia este ou aquele
membro da família, embotou-lhe precocemente o espírito, e numa tarde de junho, na hora em que o sol
resplandecia com reflexo prateado nas folhas da capoeira branca, árvore que freqüentemente aparecia nos
seus poemas bucólicos, a roda de boêmios do Café do
Elias acompanhou o seu corpo até o cemitério, no ponto mais alto do espigão.
Agitando-se no leito, fatigado de ter permanecido
tanto tempo na mesma posição, esforçou-se Roberto
para mudar o roteiro do seu pensamento, mas agora
era impossível, os acontecimentos que lhe vinham ao
espírito tinham-se desenrolado numa fase da vida em
que a nossa alma está aberta a todas as impressões
e em que o tempo assinala, com traços inapagáveis, os
sinais da sua passagem.
Na volta do enterro todos permaneciam silenciosos. Com a cabeça baixa, os cabelos compridos caídos
sobre a testa, o Beduíno parecia mergulhado numa profunda meditação. Queria muito ao José Bento. Dissera várias vezes ter visto nele a repetição da sua
própria mocidade. À medida que desciam do espigão,
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iluminado pelos últimos raios de sol que davam ao
céu um tom lilás, prenunciador de geada, vários aspectos da personalidade de José Bento ressurgiam na
mente de Roberto. Recordava-se da pureza invulgar
do seu espírito, numa idade em que a maioria dos
jovens se abandona ao impulso dos instintos. Dotado
de profundo sentimento religioso, o seu maior pecado,
confessara-lhe uma vez, era a atração que sentia pela
reunião semanal no café do Elias, onde nem sempre,
no correr da conversa, as irreverências poupavam os
princípios em que repousava a sua fé. Vira-o Roberto
nessas horas tranqüilas, e vira-o também, e não poucas
vezes, naqueles ataques de epilepsia que o acometiam,
em que as contrações musculares do pobre rapaz lhe
pareciam esforços acima de sua própria natureza, como
se lutasse contra um poderoso e invisível inimigo. Havia
de fato uma coincidência entre o desencadeamento da
crise e as alucinações que o atormentavam alguns segundos antes de cair no chão. Na ocasião da aura,
como dizem os livros, uma expressão de terror se desenhava no rosto pálido de José Bento, e antes do
primeiro estertor que partia do seu peito angustiado,
ouvira ainda a sua voz, já modificada pelo espasmo
próximo, pronunciar baixinho: "lá vem o velho com
o chapéu cheio de guizos. . ."
Estavam nas proximidades do cruzeiro, quando
o sino da matriz anunciava aos fiéis a hora do Angelus.
O eco dos carrilhões, espalhando-se pela redondeza,
tinha qualquer coisa de grandioso, como se chamasse
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os homens para a meditação dos grandes mistérios que
lhes cercam a existência.
Com voz pausada e sussurranfe, corno st receasse interromper o silêncio dos companheiros, o Beduíno
começou a falar: "Não sou cristão, ou melhor, ainda
não sou um cristão, mas creio no Deus uno. E não
é sem sentir uma profunda emoção que ouço sempre
a voz dos sinos. Ela faz-me lembrar o meu poeta
místico, o incomparável Hatef, a tocar-nos as profundezas da alma com os seus delicados poemas: "Na Igreja eu dizia à bela cristã: tu que encantas o meu coração
explica-me o sentido da Trindade. Como é possível
dar-se três personalidades (Padre, Filho e Espírito Santo) ao único Senhor?" Ela respondeu num doce sorriso: Tu não terias falado assim se tivesses compreendido
o mistério da Unidade. O eterno mostrou sua face
em três espelhos. Ele não se torna três se tu o chamas
por três palavras. Naquele instante ressoou a voz dos
carrilhões. E ela parecia dizer: "Ele é único, Ele é só;
não há senão um Deus". Sim, não há senão um Deus
que se compadece das nossas fraquezas, e que acaba
de receber na sua paz a alma generosa do nosso jovem
amigo".
O cenário daquela tarde evocara-lhe um cenário
idêntico. Foi também numa tarde de um céu lilás que
acompanhara ao cemitério o corpo de Alice, filha do
desordeiro mais temido da região.
Nunca a sensibilidade de Roberto fora tão abalada
como naquele dia. Acometida de pneumonia, falecera
no ginásio da cidade a filhinha de João dos Santos.
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A notícia correu célere, causando uma profunda cons~
ternação. Morando numa vila distante não pôde o pai
despedir-se da filha, tendo chegado algumas horas depois do falecimento.
Educara-a no mesmo colégio e no mesmo padrão
das filhas dos ricos fazendeiros da zona. Educara-a
como se fosse uma princesa, sem que nada lhe faltasse,
como se um movimento interior o levasse a proceder
assim para fazer dela uma moça de tal modo perfeita que fizesse esquecer, algum dia, os desatinos cometidos pelo pai.
Chegando ao Ginásio e contemplando o rosto da
filha, que parecia dormir um sono tranqüilo, não queria acreditar na dolorosa realidade. À medida que
chegavam as pessoas para acompanhar o enterro a
emoção de João dos Santos tornava-se mais intensa.
Todos os homens de posição estavam presentes. Vestidos de fraque, lá estavam o juiz de direito, o promotor,
o delegado. Apertaram-lhe a mão como se fosse a um
amigo, aqueles mesmos homens que tivera de enfrentar em várias ocasiões. Amarrotando o chapéu nas
mãos crispadas, andando de um lado para outro como
se fosse um autômato, o pobre homem era a imagem
da dor e do desespero.

de música tocando uma marcha fúnebre. Jamais
pensara na adequação perfeita da marcha fúnebre de
Chopin ao quadro real de um enterro.
Sim, foi numa tarde semelhante, poucos anos atrás,
que a morte de uma menina lealizou, durante algumas
horas, o milagre da união de tantas criaturas habitualmente isoladas, vivendo cada uma o seu próprio
destino. Agora, na volta do enterro do poeta adolescente, o pequeno grupo de boêmios se conservava
unido, como se fosse uma só alma, na recordação de
um grande espírito que passara entre os homens, como
uma dessas estrelas cadentes que deixam da sua rápida passagem uma efêmera e radiosa impressão.

Roberto presenciava, pela primeira vez, o tocante
espetáculo de um enterro nas cidadezinhas do interior.
Comovera-o aquela solidariedade de todos os habitantes, participando do ato fúnebre como se a menina
fizesse parte da família de todos eles. Nas ruas silenciosas desfilava o cortejo, acompanhado pela banda
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Com o corpo endolorido e o cérebro cansado,
arrastava-se Roberto através da interminável noite.
Livre de qualquer censura, o seu espírito se movia com
uma extraordinária mobilidade, a sua memória se reativava, e fatos passados há tantos anos emergiam com
tal nitidez, que tinha a impressão de que se realizavam
novamente.
O Beduíno, Alice, José Bento, estavam ao seu
lado, como os conhecera na mocidade, na pequena povoação perdida no alto das montanhas.
Quanta experiência adquirida! Quanta lição aprendida num agrupamento humano de pouco mais de três
mil habitantes! E' um engano julgar-se que o conhecimento dos homens se faz mais profundamente nas
grandes cidades. O entrechoque de sentimentos, a
participação viva e intensa nos menores fatos se verifica nas comunidades pouco numerosas. As ressonâncias que se produzem nas almas comparam-se
àquelas que os acontecimentos íntimos provocam em
cada membro de uma família.
Todos se sentem ligados por laços comuns. Os
sentimentos são mais agudos, as paixões mais vivas.
Tinha razão o Amaral ao dizer que "as almas não se
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conhecem à luz da mesma serenidade". E foram muito
poucos os instantes de serenidade durante a sua permanência na cidade de X. Amor, ódio, inveja, desejos
de vingança, ressentimentos dos que se julgam roubados
na vida pelo sucesso dos outros, decepções sofridas
pelos que antecipadamente vivem .aventuras imaginárias, tocavam-lhe diariamente o coração, reavivavamlhe feridas que julgava cicatrizadas pelo tempo.
Os seus raros momentos de repouso e de delectação estavam nos dias em que, durante horas seguidas,
viajava por dentro das florestas ou pelo alto dos espigões, com um "camarada" silencioso que sempre o
acompanhava. As árvores floridas que encontrava evocavam-lhe com as suas cores e os seus perfumes perfis
de criaturas que na mocidade iluminaram-lhe momentaneamente a vida. Assim, os ipês cobertos de flores
douradas, faziam-lhe recordar Rosa Maria, na sua predileção pelos vestidos amarelos, que punham em realce
a cor morena da sua tez.
O seu primeiro encontro com Rosa Maria deu-se
num bonde de S. Cristóvão. Sentado no banco da
frente, observava o rosto dos passageiros, quando o seu
olhar foi atraído por um perfil de moça, que parecia
abstraída, na aparente contemplação das casas que
corriam diante dos seus olhos. Demorou-se algum
tempo na análise desse belo perfil, admirou-lhe as
linhas perfeitas, a fronte ligeiramente erguida, atestando uma firmeza de vontade e uma inteligência
viva. Voltando o rosto, e sentindo-se observada, enrubesceu ligeiramente como se receasse que o olhar
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inquiridor tivesse podido apreender os pensamentos
em que o seu espírito estava mergulhado.
Por uma dessas coincidências, mais freqüentes na
vida do que nos romances, encontrou-a no dia seguinte,
num baile do Clube de S. Cristóvão. Pediu a um colega que o apresentasse à moça, não tanto para dançar, mas para ver de perto um belo rosto, de expressão
misteriosa e que se apresentara, naquela noite, com
expressão diferente, como se procurasse defender o seu
mundo interior da curiosidade de um estranho, que
a surpreendera num momento de despreocupação.
Tratou-a de Senhora, naquela maneira discreta e cerimoniosa de outros tempos. Enquanto dançava, procurou iniciar uma conversa, tomando como partida o
encontro no bonde no dia anterior.
Lembrava-se ainda da sua expressão de desagrado
ao ser recordado esse fato. A sua voz, de tom musical,
tornou-se áspera, como se quisesse repreendê-lo pelo
cometimento de um ato mau: — "Isto não se faz.
Não é correto observar o rosto de uma criatura desprevenida". Respondera-lhe que fora atraído por um perfil
de linhas graciosas. — "Não, nada disso, o que o levou
a olhar-me naquele instante foi a curiosidade malsã
que habita o coração dos homens. O senhor queria
saber o que se passava no meu espírito. Foi um ato
desleal. Sou bem moça ainda, mas já tenho experiência bastante para saber distinguir o sentimento de
enlevo — se é que alguma vez pude despertá-lo —
do olhar indagador daqueles que procuram desvendar
algum segredo que possamos levar dentro de nós".
Os traços do seu rosto se animavam à proporção que
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a sua palavra corria, e a sua voz readquiria o tom
musical, que ainda hoje lhe ressoava nos ouvidos e
que então lhe provocaram na alma inefáveis momentos, pouco se lhe dando compreender o sentido das
palavras que ouvia.
Fez-lhe sentir o seu equívoco, resultado dessa
enganadora impressão que nos açode ao espírito, quando em determinados estados psicológicos parece-nos
que nos desnudamos interiormente diante dos que nos
observam. A esse tempo ainda não poderia acrescentar às suas próprias explicações as palavras que ouvira, certa vez, do Amaral, quando discutiam a misteriosa engrenagem da nossa vida espiritual e afetiva.
— "Reconheço — dissera-lhe o amigo — que a pessoa
que se vê observada julgue que a cortina de carne,
que limita o mundo da nossa atividade sensível e
intelectual, não nos protege suficientemente contra a
curiosidade dos nossos semelhantes. Eu mesmo assim
o pensei, mas minha própria experiência e a de outros,
fizeram-me sentir que o nosso eu é indevassável, e
que só Deus pode conhecer os segredos do homem".
Ingênua Rosa Maria, que em plena floração da
adolescência já se julgava conhecedora do coração
humano! Mas, descontados os exageros próprios de
uma idade que tudo romantiza, Roberto não podia
negar que ela possuía a intuição dessa malícia tão bem
disfarçada que é apanágio do sexo feminino. O que
não podia deixar de reconhecer, era a precocidade e
a grandeza de uma alma das mais nobres que encontraria em -sua atormentada existência.
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Flores de ipê, madressilvas douradas, faziam-lhe
recordar o perfil delicado, os traços finos dessa criatura que ressurgia no cenário luminoso de uma época
inesquecível da sua vida. E a sua voz cantante continuava a dizer-lhe: "Os homens pensam, ao fitar-nos
que, dentro de nós, não há lugar para outros sentimentos que não estejam ligados ao interesse que nos
possam despertar no espírito e no coração, e confundem a realidade de sua malícia com o que há de mais
puro em nossa alma".
Fizera-lhe sentir o exagero da sua generalização.
Não negava que os homens, em geral, ficassem satisfeitos na sua vaidade quando despertavam algum interesse nas moças que conheciam, mas, muitos outros,
viam no mistério da mulher um atrativo de natureza
Cfontemplativa e desinteressada, não desconhecendo,
no entanto, que dessa contemplação poderia nascer
um sentimento amoroso. Sobre esse tema conversaram muito tempo. Roberto surpreendia-se ainda da
sua loquacidade, ele que se sentia confuso quando era
obrigado a conversar com as moças e na sua timidez,
na sua autocrítica rigorosa, chegara à convicção de que
não poderia inspirar amor a ninguém. E como tinha
horror ao ridículo, não continuava a falar se percebia
qualquer sorriso esboçado nos lábios da moça com quem
estivesse conversando.

tes que o encantavam, instantes de união de almas que
se tocaram, mas que foram incompreensivelmente separadas pelo destino. . .
Sim, como tantos outros, ele era um clandestino,
a quem tudo se deveria recusar. E numa tarde de
sol, em que a cadeia de montanhas que cerca a baía
de Guanabara parecia coberta de um rendilhado de
prata, Rosa Maria partia para a Europa, ao encontro
de seus pais. Acenando-lhe com um lenço branco,
vestida de amarelo cor de ouro, permaneceu no convés
do navio enquanto pôde avistar o cais de embarque.

Com Rosa Maria ele se transformava noutra
pessoa. Sentia-se um homem livre. Podia dizer-lhe
mesmo o que pensava da própria personalidade sem
receio de ver-se ridicularizado ou passar esses instan54 —
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distante, a tez pálida, pareciam de outra pessoa. Era
como se um espírito maléfico se tivesse encarnado no
corpo do jovem advogado.

VI

Foram raros esses momentos de delectação, nos
poucos anos que passou na cidade X. . . Raros momentos ofuscados ainda hoje pela lembrança da maior
tragédia de que teve conhecimento em sua vida. Não
esquecera um só detalhe. Os fatos, as imagens, as
palavras ouvidas. Por trás dos vidros embaciados das
janelas, olhares curiosos acompanhavam, naquelas
ntanhãs friorentas de junho, a marcha autômata de
um homem vestido de preto, com o braço direito repousando numa tipóia branca e a mão esquerda metida no bolso do paletó.
Dias a fio, de manhã ao anoitecer, afrontando o
frio da geada matinal ou o vento cortante que à tarde
varria o espigão, a figura silenciosa desusava sobre
as calçadas da principal rua da cidade.
Os que o encontravam, espantavam-se da transformação brusca que se operara em seu rosto e em
seus gestos. Em lugar da fisionomia alegre e comunicativa, do olhar vivo e inteligente que pairava sobre
as coisas e as pessoas como se surpreendesse a cada
instante o mistério da criação, via-se agora um rosto
envelhecido, coberto de sulcos reveladores de sofrimentos intensos. O olhar paraclo, fixando uni ponto
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Somente alguns amigos conheciam os motivos daquela marcha ininterrupta. Somente eles sabiam que
a mão esquerda, metida no bolso do paletó, crispava-se
na coronha de um revólver, pois foram eles que lhe haviam ensinado a atirar com a mão esquerda, já que o
antebraço direito se partira ao galgar o muro do cemitério. Mas, se os detalhes dos fatos eram do conhecimento de poucos, toda a população vivia debaixo de
uma atmosfera de tragédia, desde a fuga misteriosa da
esposa do Antônio de Souza, no dia seguinte ao da morte da filha.
Percebia-se na expressão dos olhos curiosos que se
esgueiravam nas janelas, o pressentimento de que a
cidade quieta e sonolenta seria abalada por um desses
acontecimentos que perturbam o ritmo da própria
vida.
Qualquer ruído anormal, os estouros dos foguetes
das festas de S. João que os garotos queimavam de vez
em quando, traziam a população da pequena cidade em
constantes sobressaltos, porque todos adivinhavam que
os fatos misteriosos que se passavam teriam um fim
sangrento. O que era estranho, numa cidade em que
de tudo se conversava, era que pouco se falava a respeito do que mais se pensava naquela ocasião. Conversava-se em surdina, em meias palavras. Era como
se procedendo assim se pudesse remediar o irremediável, era um sinal de respeito a Antônio de Souza, era
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a expressão de um desejo íntimo de que não fosse um
fato verdadeiro a fuga de sua esposa.
Mas ele, Roberto, sabia que o fato era verdadeiro,
dolorosamente verdadeiro. E jamais poderia imaginar que em menos de quinze dias, uma família aparentemente unida, se dissolvesse tragicamente. Não fazia
ainda muito tempo que os vira, pai, mãe e filha, conversando numa janela da casa em que moravam. Parou,
trocou algumas palavras com eles, e lembrava-se também, de ter meditado algum tempo sobre a personalidade tão viva de Antônio de Souza, perdida numa
eidadezinha do interior.
Advogado, poeta, jornalista, conversador fascinante, Antônio de Souza, ter-se-ia imposto entre os melhores valores da sua geração numa cidade grande, como
o Rio ou S. Paulo. Seus pensamentos profundos e originais eram expressos com a clareza digna de um Descartes, seu filósofo predileto. Descartes era o seu filósofo, como Rui era o seu guia no direito e na política.
E que ninguém lhes fizesse restrições! Se as fizesse, teria que ouvir uma longa dissertação onde argumentos
sobre argumentos acorriam em defesa dos dois ídolos.
Falara-lhe, certa vez, do ceticismo e da auto-suficiência do seu filósofo, que contemplava o mundo da
sua torre de marfim, desdenhando os homens e suas
experiências. Fizera-lhe referência a uma carta a
Gassendi, em que Descartes dizia que "não queria
saber se houve homens antes dele".
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Com a vivacidade com que respondia sempre aos
antagonistas, Antônio de Souza veio logo em defesa
do seu mestre: — "Vocês não sabem distinguir o pensamento verdadeiro de um filósofo, o resultado final
dessa tremenda luta interior em que o espírito se
debate, da torrente de idéias e de pensamentos provisórios que ele tem de vencer para chegar ao termo
das suas reflexões sobre a realidade que o rodeia.
Descartes, como tantos outros filósofos, teve a coragem de pensar em voz alta, teve a suprema coragem
de dizer tudo o que lhe vinha à mente com a sinceridade dos espíritos puros. Mas por causa dessa coragem não foi compreendido, e muito sofreu por ter
o dom de expressar as questões que ele próprio levantava com uma clareza verbal jamais ultrapassada.
E como considerá-lo cético, se no "Discurso sobre o
método" colocava a religião acima da sua dúvida
metódica, que nada significava aliás senão uma atitude provisória em face do problema do ser. São
Tomás de Aquino, ao colocar todas as dificuldades de
uma questão antes das soluções, usou, de algum modo,
dessa dúvida metódica, e ninguém o considera um
cético. Outro engano é julgá-lo um homem que se
enclausurou numa torre de marfim, para fugir do contato dos seus semelhantes. Basta conhecer-lhe profundamente a obra e a vida, para verificar a insubsistência dessas afirmações que correm de boca em boca.
Veja, por exemplo, o depoimento do seu amigo Chanut
que o acompanhou nos últimos anos, até a sua morte.
Onde a inumanidade e ceticismo de quem deixava a
vida "contente de ter vivido, satisfeito dos homens,
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cheio de confiança na misericórdia de Deus, e apaixonado por ir ver a descoberto uma verdade que procurou durante toda a sua existência?"
Sim, Antônio de Souza foi uma das almas mais
límpidas que conhecera. Um homem puro e sem ambições, que no recanto do lar, junto da esposa e filha,
e na convivência dos amigos, construíra o seu mundo.
Conservava ainda na memória a imagem dos três,
à janela, acompanhando-o com gestos de simpatia.
Parecia um pesadelo o desmoronamento de tudo em
tão poucos dias, desmoronamento que começou com
a morte inesperada da menina em conseqüência de
uma intervenção cirúrgica. Da outra parte do drama,
num desencadeamento diabólico, veio a ter conhecimento por intermédio do Beduíno.
Tendo que comparecer a uma audiência na sede
da Comarca, esteve alguns dias ausentes da cidade. Ao
chegar, percebeu pela expressão fisionômica dos amigos que alguma coisa de anormal tinha sucedido. No
Hotel, onde residia, encontrou o Beduíno, que o esperava. — "Meu caro Doutor, que grande desgraça!"
disse-lhe o amigo, abraçando-o, emocionado.
— Que desgraça, Beduíno?
— O que acaba de acontecer com o Dr. Antônio
de Souza.
— A morte da filha ?
— A morte da menina foi o começo da tragédia
que lhe vou contar. Dois dias depois do enterro, lá
pelas seis horas1 da tarde, o Dr. Antônio mandou-me
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chamar. Encontrei-o muito agitado, passeando de um
lado para outro da sala de visitas.
—. "Meu caro Beduíno, não sei o que fazer.
Preciso de sua ajuda.
— Mas de que se trata, Doutor ?
— Imagine que Maria, minha mulher, saiu da
casa pela manhã e até agora não voltou. Você deve
calcular a minha aflição. Fui procurá-la na Igreja e
não a encontrei, não está em casa de nenhuma das
amigas mais íntimas. Para onde teria ido ? O que
eu penso, Beduíno, é que ela foi rezar na sepultura
da filha e se esqueceu da hora do fechamento do
portão do cemitério.
— leso não poderia ter acontecido, meu caro
Doutor, porque o encarregado teria visto D. Maria.
— Mas você sabe que o cemitério é grande, e
muitas vezes o encarregado não está lá. Vamos procurá-la, não posso continuar nesta angústia.
A noite começava a cair quando chegamos ao
portão do cemitério. Augusto, o encarregado, já não
mais estava. Dr. Antônio gritou várias vezes pela
mulher, mas a sua voz perdeu-se, sem obter qualquer
resposta, no silêncio daquela hora.
— Beduíno, precisamos entrar de qualquer maneira. Quem sabe se ela foi acometida de algum mal
repentino ? Eu vou saltar o muro, enquanto você vai
até a casa do Augusto pedir-lhe para abrir o portão.
Encostei-me junto ao muro alto, o Doutor subiu
nas minhas mãos, depois nos meus ombros, galgando
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assim o muro e saltando para o outro lado. Ouvi o
ruído da queda, acompanhado de um gemido.
— Doutor, sofreu alguma coisa ? — perguntei-lhe
— Caí de mau jeito, em cima do braço, mas não
deve ser nada de importância — respondeu-me. Vá
depressa ver o Augusto.
Em menos de um quarto de hora estávamos de
volta. A escuridão já era completa, e foi preciso o
Augusto acender uma daquelas antigas lanternas portáteis para que pudéssemos caminhar.
Chegando ao portão, chamei pelo Doutor. Não
tive resposta. Um profundo silêncio envolvia o alto
do espigão, como se naquele instante não houvesse
mais vida sobre a. terra. Fomos caminhando depressa
na direção da sepultura da menina, e então eu vi,
Dr. Roberto, o quadro mais triste que sei possa
imaginar. Sentado sobre a sepultura da filha, ainda
coberta de flores murchar, estava o Dr. Antônio.
A sua figura, iluminada pela luz amarela e oscilante
da lanterna, parecia uma dessas assombrações descritas pelos caboclos. A cabeça descoberta, ligeiramente
inclinada, com os cabelos pretos em desalinho colando-se à testa pelo suor que escorria por toda a face.
Era a primeira vez que via alguém transpirar numa
noite fria. Os braços repousavam sobre os joelhos, a
mão esquerda segurando o antebraço direito, que sofrerá uma fratura no momento da queda. Apresentava no rosto pálido e desfeito uma expressão de
dor e de desalento. Olhava para um ponto, no chão
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escuro, como se esperasse o aparecimento de uma
coisa qualquer.
Tão profundo era o seu estado de inconsciência,
que não deu pela minha chegada, não tendo feito o
menor movimento na direção da luz, dos passos que
se aproximavam. Sou duro, Dr. Roberto, sou duro
para chorar, mas aquele espetáculo, a visão daquela
imagem da derrota inesperada de um homem que conheci no auge da felicidade, e que se achava ali, inerte,
sentado na sepultura da filha, encheu-me os olhos de
lágrimas.
Com todo o cuidado, Augusto e eu o levamos amparado para casa. No caminho seus lábios murmuravam palavras desconexas ligadas ao nome de Maria,
várias vezes pronunciado. Que noite, Dr. Roberto,
que noite de agonia passamos nós dois e mais o
médico, em casa do nosso amigo! E maior foi a nossa
desilusão ao saber, pela manhã, que a sua esposa
abandonara o lar na companhia do Dr. Serpa.
Infelizmente não podia haver dúvida, os dois tinham
sido vistos num hotel de uma cidade próxima. Somente
dois dias depois disseram-lhe seus amigos o que tinha
acontecido. Ouvira-os com ar perplexo, de quem não
estava compreendendo ou acreditando no que íhe
contavam. O resto, não lhe preciso dizer, é o que
acontece sempre nessas desgraças: a influência das
idéias e dos preconceitos do lugar através da palavra
persuasiva de amigos ou de falsos amigos, o revide
pelo sangue para lavar a honra ultrajada. Que desgraça! Que grande desgraça! E não sabemos o que
pode ainda suceder!"
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Recordava-se de ter ouvido, compungido, a longa
narrativa do Beduíno. Não pôde jantar, pois os fatos
que acabava de ouvir eram desses que deixam sulcos
profundos na alma e durante muito tempo tornam a
representar-se na memória. Saiu do hotel e correu à
casa do amigo.
Tinha razão o Beduíno, Antônio de Souza não
era o mesmo homem; sua figura desfeita e envelhecida derreava-se numa cadeira de lona. Reconhecera-o
logo, mas era indiscutível que ainda não tinha recuperado toda a sua capacidade de discernir. Tinha qualquer coisa de sonâmbulo no olhar e nos gestos, as
respostas que dava às perguntas que lhe faziam cingiam-se a movimentos afirmativos com a cabeça.
Desde' aquele momento Antônio de Souza perdeu
a personalidade. O homem novo, que ia levantar-se
da cadeira de lona, era um ser artificial, um autômato,
que iria viver durante algum tempo sob a sugestão de
um grupo de pessoas, que só pensavam no revide pelo
sangue.
Havia qualquer coisa de verdadeiro na afirmação
de alguns amigos que o defrontavam, de que um
espírito maléfico dominara-lhe a alma. Se por espírito maléfico se entende um conjunto de idéias que
vão determinar a deformação interior de um ser humano, Antônio de Souza era um possuído por esse espírito,
porque os atos que iria praticar e que o levariam ao
completo aniquilamento não se adequavam à mentalidade e ao temperamento do homem cristão, avêaso a
qualquer espécie de violência.
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De nada valia uma voz sensata no momento para
advertir os seus amigos do erro que cometiam, armando a mão de quem não nascera para matar e que
talvez encontrasse a morte. Prevaleceu a tradição
local. Horas a fio preparavam-lhe o espírito, ensinavam-lhe a manejar o revólver com a mão esquerda
sã, a fim de que os tiros não errassem o alvo. Não
tinham dúvidas de que o sedutor voltaria dentro de
poucos dias, pois tinha negócios na cidade, e era indispensável a sua presença.
De fato não tardou que o Dr. Serpa chegasse,
e foi quando se iniciaram aquelas caminhadas de
Antônio de Souza, à procura do destruidor do seu lar.
Num dia do mês de junho, quando toda a população da cidade voltava de uma procissão de Corpus
Christi, foram ouvidos disparos de revólver. Antes
mesmo que se soubesse do ocorrido, já se tinha a certeza de que se dera o encontro entre Antônio de Souza
e Luís Serpa. O que não se sabia ainda era que
Antônio de Souza estava gravemente ferido.
Unia pessoa que presenciou o fato viu os dois se
defrontarem, Antônio de Souza atirou rápido e Serpa
caiu, como se tivesse sido seriamente atingido pelo
projétil. Antônio de Souza voltou-se, e caminhava
em direção da rua central, quando o seu antagonista,
que fora levemente ferido, o alvejou pelas costas, prostrando-o quase morto.
De nada valeram os socorros médicos. Depois
de demorada intervenção cirúrgica, sobreviveu algumas horas. Morreu como um cristão, morreu como
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viveu antes da tragédia em que fora envolvido, e na
qual agiu mais por influência dos outros do que por
iniciativa própria.
A presença do amigo desenhava-se nitidamente
em sua imaginação. Parecia-lhe estar a seu lado, com
o olhar tristonho que naquele instante era a expressão
da sua própria alma, liberta das influências maléficas
que durante algum tempo macularam a sua pureza
primitiva.
Fatos desconexos cruzavam-se na imaginação de
Roberto, como se no limiar da vigília fugas momentâneas o levassem para o mundo fantástico do sonho.
Tinha a sensação de que sua cama subia e caminhava
entre as nuvens, mas entreabrindo as pálpebras cansadas voltava a fixar-se entre as coisas do mundo.
Aos poucos foi sentindo as pernas se entorpecerem, as pálpebras foram ficando mais pesadas, o espírito foi perdendo gradativamente a tensão. Começava
a clarear o dita quando conseguiu dormir, passando tnsensivelmente do clima angustiante da insônia, para
o clima inefável do sonho, que o fez viver fugazes, mas
inesquecíveis instantes de encantamento.
Dirigia-se numa pequena embarcação para o fundo da Guanabara, num desses dias em que o azul do
céu do Rio de Janeiro ostenta toda a sua pureza. A
embarcação tomara o roteiro da ilha encantada da
sua infância, quando, ao aproximar-se das ilhotas de
pedra que ficam em meio do caminho, notou que as
pedras começavam a mover-se e a crescer, e se trans66 —

formaram subitamente numa catedral gótica, talhada
num imenso sílex.
De repente, há uma mudança de paisagem. A
catedral desaparece, ao tempo em que o mar, cor de
esmerald,a, se transforma num longo rio de águas
escuras, marginado por uma selva espessa. Da embarcação em que estava podia ver um grande navio que
penetrava vagarosamente no rio. O seu casco se apresentava revestido de folhas de mangueira, tal como
ficam enfeitadas as barracas nas festas de igreja no
interior do Brasil. Uma banda de música executava
uma partitura desconhecida, impregnada de profunda
melancolia, dessa melancolia tão característica das serenatas que se realizam nos lugares cercados por regiões desertas. Ouviam-se vozes que se perdiam no
silêncio das selvas à medida que o navio desusava
sobre as águas tranqüilas do rio. Em poucos momentos mudava-se a paisagem. As selvas das margens do
rio desapareciam, e eram substituídas por casebres
miseráveis em cujas portas viam-se criaturas descarnadas, semivestidas, mostrando os ossos desenhados
sob a pele, semelhantes a esses seres humanos que
vegetam nos nossos campos de terras empobrecidas e
devastadas pelas queimadas. Estavam imóveis, a vida
se manifestando apenas pelo olhar perdido no espaço.
Além da floresta, no alto de uma montanha, urna
nuvem de fogo movia-se e descia na direção do rio,
fazendo arder as árvores que ficavam à sua passagem.
Uma claridade intensa iluminava o céu e refletia-se
nas águas escuras; em poucos segundos tudo era en67

volvido pelas chamas. Superando o crepitar das árvores atingidas pelo fogo, ouviam-se vozes que entoavam
um hino de música desconhecida, mas com as palavras
de Job, louvando o Criador: "Quem me dera que as
minhas palavras fossem escritas! Quem me dera que se
imprimissem num livro com um ponteiro de ferro, e
sobre a lâmina de chumbo, ou que com um cinzel se
gravassem em pederneira! Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que no último dia ressurgirei da
terra, e serei novamente revestido na minha pele, e
na minha própria carne verei o meu Deus. Eu mesmo
o verei e os meus olhos o hão-de contemplar, e não
outro, esta é a esperança que está depositada no meu
peito".
A claridade tornava-se cada vez mais intensa,
ferindo-lhe os olhos. Um raio luminoso mais forte
fez-lhe doer a vista, e Roberto despertou sentindo no
rosto o ofuscamento da luz solar que entrava pelas
janelas.
Sentando na cama, procurou evocar o misterioso
sonho que lhe deixara na alma uma sensação de estranha volúpia. Viveu essa volúpia. Não procurou
conhecer-lhe as causas, nem mesmo o sentido do sonho
que provocara, mas um ardente desejo de viver invadiu-lhe o coração.

Capa e i l u s t r a ç õ e s
de
MARIA TEREZA VIEIRA
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