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. SSC que em língua portuguesa é coberto pelo amplo
significado da palavra conto — relato, narração, narrativa, descrição, apólogo, fábula, fantasia, e tanto mais
— parece ponto pacífico ser o mais natural e primitivo de todos os chamados gêneros literários, núcleo
talvez, cem as elaborações sociais e mentais subseqüentes, de todos os outros gêneros.
É, também, observação presumivelmente correta
a de que, através das idades, todos os homens — enquadrados no campo da normalidade — perpetraram e
perpetram em cada dia de sua vida pelo menos urri
conto oralmente, nas necessidades e contingências do
cotidiano.
Em conseqüência, poderá parecer lógico que as
literaturas orais ditas primitivas sejam colhidas em
geral em peças desse gênero — que é o que efetivamente acontece, tal o caso das "literaturas" ameríndias
pré-colombianas, das "literaturas" africanas e oceânicas,
de baixa cultura. Nas literaturas de alta tradição esciita, entretanto, nem sempre ou quase nunca é o
gênero que primeiro se documenta: quiçá porque o imperativo da criação da escrita já é manifestação de grande elaboração social e mental, quiçá porque, precisamente
por ser consuetudinário, o conto não merecesse as honras
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da eternização, que desde o início foram consagradas
às peças de maior elaboração social ou individual. O
caráter "religioso" dessas literaturas, de outro lado,
pode ser interpretado independentemente de qualquer
imanência transctdente, se examinado à luz da necessidade gnoseológica, que desde o início e para sempre
esteve e está ligada à pratica, à ação, à praxis social.
E, traço dessa transmissão e condensação de conhecimentos e de sabedoria e de experiências e de soluções,
o conto sempre foi ético, isto é, sempre esteve ligado
à moral, noutros termos, sempre deu normas ou persuadiu com vistas a uma eficaz atuação ou comportamento individual nos quadros da estrutura social em
que era gerado.
Se se tomar como exemplo, um só, da substância
dos contos a aproximação dos indivíduos de sexo
oposto, o amor em suma, na contística universal,
ver-se-á, primeiro, seu caráter episódico, segundo, seu
caráter masculino. Episódico, porque nem sempre a
conquista da mulher amada terá sido conflitiva;
masculino, porque desde o início da tradição escrita o
predomínio do macho já estava estabelecido, e provavelmente antes, nas "literaturas" orais hoje existentes. O fato é, porém, que a substância dos contos vem
encerrando sempre uma suma de preocupações, cuidados, anseios e idealizações, que exprime sempre o
exemplário das soluções possíveis, desejáveis ou idealizáveis.
Por sua marca de origem, o conto vem sendo
sempre eficaz, por seu direto enlace com o problema
empírico do conhecimento, mesmo quando reveste
6 —

caráter religioso, ou supersticioso, ou tabuístico — há
aí um denominador cc-mum —, e essa eficácia é o seu
fundo e objetivo morais.
Por sua substância infinita, pelos problemas que
reflete dos atos e fatos objetivos e subjetivos do cotidiano, baldada seria qualquer tentativa de classificação
de sua temática, salvo a genealógica, pois que sua temática é vária como a vida e infinda como a sucessão
dos homens nas sociedades e civilizações e culturas:
contos de duendes, de magos, de fadas, de gnomos, de
espíritos, de potências, de fatalidades, ou contos fantásticos, científicos, cientificistas, proféticos, divinatórios; contos de luta pelo pão, agrícolas, profissionais,
artesanais, militares e pecíficos; contos de amor, de
reprodução, de casamentos, de paternidade, de maternidade; contos de solidariedade, de combate, de ódios
raciais, religiosos, nacionais; contos de lógica, de experteza, de enimais, de enigmas, de soluções, de charadas, de polícia, de adivinha, de justiça; contos de
misturas dos temas sugeridos — sempre, porém, de
moral, e imoral, ou amoral, quer dizer, moral.
A cor temporal e a cor local das sociedades em
que se gera cada estilo de conto — com sua cpr "nar
cional" ou cultural — é que lhe emprestam essri
feição típica qus distingue as Mil e Uma Noites dos
contos bíblicos, dos contos gregos, dos contos chineses,
dos contos mongóis, dos contos românicos, doa contos
franceses, dos contos ingleses, dos contos brasileiros.
Núcleo de todos os outros gêneros, ccrn o desenvolvimento dos outros gêneros, ficou continuando- a ser
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núcleo de todos os outros gêneros, sem os traços típicos
dos outros gêneros. De maneira que, formalmente, a
maior "novidade" brasileira de conto — o conto anafórico de certo tipo poemático — talvez seja velho de
mais de dez, ou vinte, ou trinta mil anos.
Não é sem razão, assim, que o conto, na tradição
literária propriamente dita, isto é, escrita, tem-se caracterizado sobretudo por sua economia verbal: redução,
com poda, de todos os elementos excrescentes, perfunctórios, derivantes, dissociados, colaterais, incidentais, ocasionais, para que se mantenha intacta a linha
mestra nuclear ou nodal. E a "economia" é dúplice,
porque, além da poda, há o problema da admissão,
compensatòriamente, do mais eficaz, do mais exato, do
que melhor construa o efeito convincente, persuasivo,
emotivo, didático do núcleo.
É óbvio, assim, que a mensuração quantitativa do
conto — em todas as épocas e em todas as literaturas
— seja um falso problema, já que os pede haver de
dez palavras ou de dez mil milhares de palavras. Se,
absoluta, a mensuração em causa é impossível; possível
é sua mensuração relativa, dentro de um contista-romancista, por exemplo. De fato, quando um autor nos
legou contos e romances, dentro de certa unidade temporal de vida e de visão filosófica mais ou menos inalterada, seus contos diferem de seus romances no fato
de que, nestes, a poda dos elementos não nucleares
não se faz com o mesmo rigor, antes pelo contrário,
transformado o núcleo num somatório de núcleos, que
é o "seu" romance. Provar a hipótese, com contos
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depois tornados romances, seria fácil e os exemplos
são muitos, mesmo em língua portuguesa.
Se o conto de "ficção," em literatura brasileira,
principia a aparecer coetâneo com o romanco em
nossa literatura, não é por acaso, por conseguinte. E
se os nossos maiores contistas foram também os nossos
maiores romancistas não é tampouco por acaso.
Mas em todos os tempos houve autores de um
só livro, romancistas de um só romance, poetas de um
só poema, e não seria de estranhar que houvesse contistas de um só conto.
Foi a presunção que me assaltou quando li, pela
primeira vez, essa obra-prima do gênero, "Chico," de
Ézio Pinto Monteiro, conto que por si só — densidade, comunicabilidade, ausência de esgalhamento,
nada que tirar, nada que acrescentar, nada que substituir, e quanta emoção! — consagraria, na história do
gênero, em nossa literatura, o seu autor.
Ézio Pinto Monteiro não é, entretanto, um contista ao rigor da moda. Se é possível admitir, para o
conto, numa como evolução processual — o que é
contestável mas aceitável —, três estágios, o estágio
de enredo, narrativo, clássico, o estágio de situação,
descritivo, romântico, e o estágio de estado, dissertativo,
em fluxo, romântico ainda, os contos de Ézio ficam
entre os de enredo e os de situação. Mas apresentam
urna estrutura como que visivelmente construída em
bases racionais, ao reverso dos modernos de estado,
que, por seu caráter romântico de tensão hipertrofiada
por urna vocação de originalidade à força, revelam
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como que ausência de estrutura, pelo fragmentário e
cumulativo.
Se o conto de enredo encerrava, de regra, uma
solução, uma resolução, numa curva ascendente-descendtnte, os de estado voltam-se para o suspensivo e o
dubitativo, em que há uma como superposição de
dúvidas, de interrogações, de notações aparentemente
ilógicas, ostensivamente psicológicas, com uma finaliácáe voluntária ou não de negar ou duvidar, em sucessão de elementos sugestivos contraditórios que o aproximam de certa poesia moderna, na mera indicação,
criação ou explosão de estados emotivos no leitor.
Ezio Pinto Monteiro não é desse tipo, como o
verá o leitor. Ele ''constrói" a emoção, com elementos
essencialmente claros e quase óbvios. Consegue, não
obstante, ser novo, com limitar-se a ser humano e
solidário, em que a nota de ternura, pudicamente
velada, é a que mais toca e mais se comunica ao leitor.
Baste-lhe isso, para dar-lhe a autenticidade que merece para a sua imposição, singela mas verdadeira, de
contista simples mas verdadeiro, sem rebuscamento
nem falsificações tecnicistas deliberadas — o que, tudo,
constitui também uma lição, já que não lhe faltariam
qualidades para se rebuscar e tresmalhar, se se pusesse
à cata de um alvo único, o leitor inexistente por sua
"perfeição" para o autor inexistente por sua "perfeição".
Marques Rebelo, com seu conhecimento espantoso
dos nossos fatos literários, fez de um contista bissexto,
com seus onze contos, um contista que se salvará para
a nossa posteridade literária, levando-o ao seio-deabraão0 que o é Simeão Leal e sua operosidade.
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CHICO

\ s JuANDO, ao descer do trem, lhe entreguei a maleta
para que ele a conduzisse, Chico devia ter sentido que
alguém surgia afinal na sua pequenina existência, que
não o trataria como um negrinho apenas: havia no
olhar, que não se desviava de mim, uma expressão
definida de confiança.
Na modesta pensão que eu escolhera para passar
as férias — uma casa baixa e antiga na estrada que,
partindo da estação, conduz à montanha coroada pelas
Agulhas Negras — poucos eram os hóspedes nessa
quadra do ano: uma senhora com o filho de onze
anos, duas velhotas e eu. Chico, filho da cozinheira,
dispunha assim de tempo para nos servir de companheiro nos passeios matinais pelos caminhos cheios de
sol. Companheiro apenas; porque, como cicerone, ele
dava invariavelmente informações erradas.
— Chico, a que horas passa o trem leiteiro?
— Eu acho que ele passa quatro horas . . .
O trem passava às onze.
— Aonde vai dar este caminho ?
— Não sei não senhor . . .
— Não vai para Resende?
— Ah, vai sim senhor.
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A estrada ia dar em Itatiaia, exatamente no lado
oposto.
— Como é o nome dessa flor, Chico ?
— Isso é flor do mato; não tem nome não
senhor...
Alguém do grupo exclamava:
— Que pretinho burro!
Chico olhava, rápido, para mim e percebia no
meu sorriso que eu não o considerava como tal.
Desde pequenino, quando com as perninhas curtas
e trôpegss se esforçava por acompanhar os passos
ligeiros da mãe, que Chico se ouvia chamado de uma
porção de nomes: Anda, peste! Caminha, molenga!
Õ diabo mole . . .
Empregada a mãe como cozinheira da pensão,
começou Chico, aos sete anos, a trabalhar também; não
eram diferentes os apelidos que lhe punham a dona da
casa, os hóspedes, os filhos dos hóspedes: burro, bocó,
palerma, negrinho . . .
Acabado o jantar — o que geralmente acontecia
às seis e meia — ficávamos ainda algum tempo sentados
à mesa conversando sobre as mesmas coisas sem
importância de sempre. Jorge, ao lado da mãe, ouvia
desinteressado a conversa. Chico tirava a mesa rapidamente, ia jantar na cozinha às carreiras e voltava logo
para a sala, ansioso . . . Encostava-se na porta do
corredor, os olhinhos vivos fixos em mim. Depois de
algum tempo desviava-os para o Jorge. Este aproveitava a primeira pausa e me dizia, quase implorando:
— Vamos, seu Antônio?
— Deixa seu Antônio conversar, menino.
14 —

Eu tirava mais uma fumarada do cigarro e, fingindo
que interrompia a conversa com pesar, levantava-me.
Já o Jorge est£va ao meu lado e Chico se despregava
da porta, pulando de prazer, íamos então para o meu
quarto. Enquanto os dois ficavam s&ntados na minha
mala, de onde logo depois desciam para o chão, eu
acomodava-me na cadeira de palha.
A coisa começava geralmente por uma história
contada por mim, de bichos ou aventuras. Cabia depois
a vez ao Jorge: era invariavelmente qualquer coisa
de valentia, com brigas terríveis, metralhadoras, aviões
e bandidos . . . Chico ouvia-o com visível inveja, mas
enimava-se na hora dos tiros e dava gritos e pulos de
alegria. Chegava, afinal, a vez dele . . . Havia sempre
antes protestos envergonhados de que não sabia
história alguma, que eu contasse outra por ele; mas
nós resistíamos e a história acabava vindo. Chico só'
sabia coisas muito simples de bichos, que contava atrapalhadamente e se cansando muito. Quase sempre
eu tinha de acabar por ajudá-lo a livrar-se das dificuldades a que a narração o conduzia.
Terminada a primeira parte da sessão, eu levantava-me, acendia um cigarro, que ia fumar na janela,
tudo isso sob os olhares admirados de ambos. Passávamos, então, ao sarau cantante, iniciado por Jorge
com modinhas carnavalescas, sambas conhecidos, e
outras barulhadas. Embora cantar não seja o meu forte,
eu o acompanhava, animando assim Chico a perder a
vergonha e cantar também. Ele nunca sabia modinha
alguma completa, mas enchia as interrupções com boa
dose de barulho, fazendo a minha mala de caixa de
música. Quando a coisa chegava ao auge, aparecia
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tíona Augusta para censurar os meninos pelo barulho
que faziam no meu quarto, "incomodando o moço". . ,
— Seu Jorge, já são oito horas, vamos dormir!
J.orge não relutava; despedia-se de mim e Chico
—- que já aí estava de cara triste — e invariavelmente
me dizia:
— Amanhã vamos brincar de novo, sim, seu
Antônio ?
Eu prometia e, levantando-me para apanhar um
livro, mandava Chico ir dormir também.
A janela fechada, eu deixava a porta do quarto
aberta para a saleta, que à noite se transformava era
"quarto" do Chico.
Enquanto eu iniciava a leitura, ele preparava a esteira embaixo da mesa do café e, com a mesma roupa
de sempre (calça curta e camisa de algodão), deitava-se com o rosto virado para a minha porta. Ao virar
a folha do livro, eu olhava disfarçadamente para a
saleta: lá estavam os olhinhos vivos fixos em mim. . .
— Que é isso, Chico ? Você não dorme ainda P
— Eu to dormindo. . . — E havia um sorriso
angelical no rostinho preto.
Afinal, as pequeninas pálpebras pesavam demais
e Chico ferrava no sono.
Chegou, depressa, o dia da partida. O trem passava às duas, na hora do sol intenso. O dono da pensão
viajara na véspera para o Rio e as senhoras cederam
facilmente às minhas ponderações sobre a inconveniência de uma caminhada até à estação em hora tão
imprópria. Jorge ficou na porta da casa, dando-me
adeus com o chapéu. Chico insistiu em acompanhar16 —

me, mas fez todo o trajeto calado e de cabeça baixa.
Ao chegarmos à estação, criou coragem e indagou:
— O senhor volta, seu Antônio ?
— Naturalmente que volto. No ano que vem...
— Falta muito ?
— Não; passa depressa. Você vai ficar admirado
quando eu saltar de novo aqui: tão depressa!
Chico sorriu um sorriso cheio de tristeza e começou a balbuciar qualquer coisa, quando o trem
surgiu na reta da estação e se aproximou majestosamente.
— Deixa eu ir com o senhor, seu Antônio? Ah
deixa!. . .
Abraçando-o, disse-lhe que não, que não poderia
ser. . . Mas tive de acrescentar:
— Chico, um homem não chora! Até breve! Não
me esquecerei de você.
Enquanto eu penetrava no carro que havia escolhido, Chico atravessou rapidamente entre os vagões
e parou na descida para a casa. bem no meio da
estrada, segurando com as duas mãos na altura do
peito o retrato que eu lhe dera.
O trem se pôs em movimento. Contra o fundo
imenso da montanha distante', Chico era uma coisinha
de nada, um ponto quase imperceptível; mas quanta
angústia no peitinho frágil!. ..
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VIDAS EM TORNO
DE UM BAR

D,

"EPOIS da partida da barca das sete, a ilha tinha
voltado à tranqüilidade habitual e, com exceção de
um pequeno trecho iluminado junto ao depósito de
bebidas, o parque do bar estava envolvido pela
sombra. Sentados à mesa que servia de balcão ao depósito, dona Antônia — a proprietária — e um freqüentador do bar conversavam e bebiam cerveja. Percebendo que eu voltava do passeio e me encaminhava
para o querto, ela chamou-me, insistiu para que me
sentasse e apresentou-me ao companheiro. Eu já o
conhecia ligeiramente e nesse domingo o tinha visto
quase todo o tempo sentado àquela mesma mesa,
bebendo. Era um húngaro baixo, vesgo, de cabelos
ruços, muito queime do de sol, de boa cara. Trabalhava
na Ilha do Ferreiro, onde era vigia de um depósito de
inflamáveis. Ia a Paquetá de bote todos os domingos,
chegando cedo e só regressando por volta das onze
horas da noite, quando um empregado no depósito
o ia buscar no mesmo bote.
Perguntei por Marta.
- Já dormindo. Muito cansado hoje, muito,
muito gente — respondeu dona Antônia no seu português arrevesado.
Houve um minuto de silêncio. Bertoldo, o húngaro,
bebia devagar, olhando para a garrafa. Dona Antônia
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tornou a encher-lhe o copo, depois de ter-me servido
e, sorrindo, perguntou-me se eu não gostava de cerveja.
Entramos a falar de bebidas. O húngaro gabava-se de
estar bebendo desde o meio-dia, sem sentir-se tonto.
Fez uma longa preleção sobre o efeito do íocking para
impedir o mal que a cerveja gelada pudesse fazer ao
estômago. . .
Dona Antônia aprovava em silêncio; ouvindo a
palavra íocking, levantou-se, ligeira, e foi ao depósito
de bebidas. Remexeu entre as garrafas e voltou trazendo uma botija e três pequenos copos. Tinha co-'
meçado a enchê-los, quando parou um instante para
olhar para o lado do mar. Era a preta Joana, que caminhava na sombra em nossa direção. Dona Antônia
acabou de encher nossos copos e foi buscar uma caneca.
Despejou nela um pouco de genebra e entregou-a à
velha.
— Você hoje muito, muito sorte! Genebra, não
cachaça — disse e soltou uma gargalhada exagerada,
que me fez rir. Bertoldo, muito sério, repetiu que assim
poderíamos beber durante toda a noite, sem sentir nada,
absolutamente nada. Concordei, com a cabeça já um
tanto zonza. O húngaro então riu alto e iniciou uma
história complicadíssima sobre certo sujeito da Ilha do
Ferreiro. Interrompeu-a de súbito e passou a gabar a
resistência de dona Antônia, que o ouvia de olhos quase
fechados. Bruscamente levantou-se, apanhou uma
kodak que estava sobre a mesa e quis por força tirar o
retrato da preta Joana. . .
Quando a coisa serenou, olhei o relógio: era
quase meia-noite. Fiz menção de levantar-me, mas fui
oo
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impedido pelo húngaro, que tornou a encher meu copo.
Joana também ganhou cerveja e, mais animada, começou a falar mal de alguém da ilha. Dona Antônia
bocejava. O rosto do húngaro parecia iluminado. Eu
me sentia inteiramente feliz. . .
Afinal consegui despedir-me. A porta do meu
quarto, sempre aberta, dava para o parque. Deitei-me
e tive a sensação de que me afundava no espaço
macio. . . O vento balançava levemente os galhos das
árvores. Ouvi o rumor das pequenas ondas sobre a!
areia. Dormi. Mais tarde pareceu-me ouvir, na calma
da noite, uma voz que chamava de longe. Novamente
a ouvi, agora mais próxima, mas ainda assim como
se fora de alguém que estivesse no mar:
- "Seu
Bertoldo! Ó seu Bertoldo!" — e a voz se perdia entre
as árvores do parque, no silêncio da noite, junto ao
mar. . .
Na manhã seguinte a primeira pessoa que eu vi foi
Marta. Nesse momento preparava, sob uma das árvores
do parque, a mesa para o café. Encaminhei-me para
o mar, dei um mergulho na água quase parada; senti
frio, vesti-me depr&ssa e fui tomar café. Logo que me
viu, Marta foi perguntando:
—. Então, o senhor gostou do Bertoldo?
Olhei-a, um tanto surpreso. Até então ela nunca
me havia falado do húngaro, nem eu percebera que
nos tivesse visto juntos na noite anterior.
— Sim, parece bom rapaz.
Ela sorriu e foi tratar de outras coisas. Dei uma
volta na praia, li meio capítulo de um livro maçante,
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matutei sobre a vida no mar e só tornei a ver o pessoal
do bar às onze e pouco, quando me chamaram para
o almoço. Estranhei não ver dona Antônia também
à mesa, como de costume, mas soube logo que ela já
havia almoçado e se preparava para tomar a barca
das onze e vinte. Marta serviu-me em silêncio. Terminado o almoço, disse-me bruscamente:
— Ê, ele é muito bom rapaz, coitado. Sabe que
há dois meses atrás não tocava em bebida? — Confessei que ignorava. Marta puxou uma cadeira, sentouse e ficou alguns minutos olhando para o lado do
mar.
Conhecera Bertoldo num domingo, poucos diag
depois de ter chegado de Santa Catarina para fazer
companhia a dona Antônia. Percebeu logo que havia
causado uma certa impressão no húngaro. Um mês
depois, se tanto, teve a certeza disso, porque Bertoldo
lhe fez uma declaração em regra. Seu primeiro impulso foi cair na gargalhada: um homem muito mais
baixo do que ela, vesgo e ainda por cima com fama
de bebedor! Conteve-se no entanto e respondeu apenas
que estava na ilha havia pouco tempo e nem pensava
em ficar noiva tão depressa. Bertoldo pareceu conformar-se e não falou mais naquilo durante dois domingos.
Entretanto, Marta soube que o húngaro era ótimo
rapaz, trabalhador, e só tinha aquele defeito: bebia
um pouco. . . Foi ficando com pena, já não o achava
tão esquisito, amoleceu tanto enfim que, quando no
terceiro domingo ele tornou ao assunto, respondeu
compadecida: "Se você ao menos deixasse de
beber. . ." Foi o bastante: o homem se tomou de brios,
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fez um esforço tremendo, emagreceu alguns quilos, e
passou a beber água, limonada, soda. . .
Sem sentir grande entusiasmo, Marta começou a
dedicar afeição ao húngaro. Decorreram dois meses
tranqüilos. Ora, numa terça-feira apareceu no bar,
vindo do Rio na barca de dez e trinta, um brasileiro
moreno, com ares de empregado da Prefeitura. Sentouse, tomou qualquer coisa, fez várias perguntas sobre o
bar, olhou muito para Marta e. . . pronto! Pobre
Bertoldo!
— Palavra que fiz tudo para não me deixar
prender, mas foi inútil. Logo ao chegar no domingo
seguinte, Bertoldo notou a diferença no meu modo.
Apertou-me com perguntas, insistiu tanto, que acabei
confessando que só o estimava como a um bom amigo
e pedi-lhe que se esquecesse de mim. Bertoldo não
se satisfez com as minhas explicações, mas calou-se.
Eu sentia que estava sendo muito má, que talvez desgraçasse a vida do rapaz, mas não podia fazer nada.
Na segunda-feira seguinte Bertoldo apareceu inesperadamente de bote, viu o outro e compreendeu tudo.
Também não me disse uma só palavra: tomou o bote
e voltou.
Marta fez uma pausa, olhou para mim como se
envergonhada, e continuou:
— Passou três domingos sem voltar a Paquetá.
Quando apareceu, estava completamente mudado. Percebi que ele estava bebendo outra vez. Nunca mais
me dirigiu a palavra.
— E você pretende se casar com o outro? —
indaguei.
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— Naturalmente! Daqui a cinco meses. — E
numa confissão espontânea: — Estou perdidinha de
amores!. . .
De volta ao meu quarto, matutei nove mente
sobre a vida no mar, li outro capítulo do livro maçante,
dei um passeio mais demorado que de costume e fui
pela primeira vez depois da minha chegada à ilha ver
a pedra da Morenmha. . .
* * *
Só voltei a Paquetá um ano depois. Era uma
segunda-feira e a ilha parecia deserta. Encaminhei-me
para o bar e bati palmas. Uma cara estranha surgiu.
Perguntei por dona Antônia.
— Foi para a Alemanha. A proprietária agora
sou eu. O senhor deseja alguma coisa?
Expliquei-lhe que um ano antes tinha passado as
férias naquele quarto.
— E Marta? Ficou com a senhora?. . .
— Ah, essa saiu há muito tempo. Fugiu com o
noivo: um sujeito casado, cheio de filhos. . .
A barca só partiria meia hora depois. Devagar,
sentindo inexplicavelmente o coração um tanto pesado,
caminhei no sol intenso até uma das árvores da
praia. A sombra era boa e eu me sentei na areia.
Fiquei a olhar as pequeninas ondas, que vinham sem
ruído e recuavam molemente. Uma delas trouxe farrapos de alga, de cor indefinida, semelhantes à distância
a cabelos humanos, cabelos ruços. . .
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O apito da barca, estridente, imperioso, dissipou
num instante essa fumaça de fantasia.
Grande surpresa, entretanto, me estava reservada.
Experimentei-a quando, um mês depois, tive necessidade de ir à ilha do Governador. A barca já se aproximava do flutuante e os passageiros se encaminhavam
para a proa, quando vi, de braços dados, o húngaro
Bertoldo e . . . Marta.
Embora constrangido pelo inesperado do encontro,
não me pude furtar ao cumprimento.
Marta foi a primeira a falar, estendendo-me a
mão, e pronunciando as palavras muito depressa, como
para disfarçar o embaraço em que devia estar.
— O senhor por aqui? ! Há quanto tempo não
nos vemos!. . . Você se lembra, Bertoldo?
— Então, se me lembro! De Paquetá, não?. . .
Refresquei-lhe a memória com a menção das férias
passadas no bar.
— Ah, sim, sim. Agora me lembro bem: estivemos
juntos algumas vezes. -- E mostrando-me, com visível
orgulho, a companheira: — Apresento-lhe a minna senhora; nos casamos o ano passado. . .
Ao ouvir os meus parabéns, Marta sorriu estranhamente e lançou-me um olhar rápido, no qual me
pareceu ver algo longínquo. . .
Ao desembarcarmos, perguntei com simulada naturalidade:
— Moram aqui há muito tempo?
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— Sim. Eu agora trabalho aqui... e o senhor?
Vem visitar alguém?

— Desculpe-me a indiscrição, Marta; mas. . . e
o outro? O brasileiro. . .

— Não; a negócio. Vim falar com o Américo, do
Café.

Um tom de visível contrariedade sombreou-lhe,
rápido, o rosto.

— É logo a l i . . . - - dissse Marta. E pareceu-me
que estava ansiosa para que eu os deixasse. Mas não
me contive e convidei:

— Ah, nem sei. . . Logo depois que o senhor
deixou Paquetá eu desmanchei o noivado.. .

— Venham comigo até o Café. Tomaremos
qualquer coisa para comemorar o encontro e a grande
novidade. . .
Bertoldo olhou-me momentaneamente sério, mas
respondeu amável:

Tomou da xícara para levá-la aos lábios, esforçando-se por parecer natural; mas interrompeu o gesto
em meio, a mão ligeiramente trêmula.
— Depois, o senhor quer saber de uma coisa?
De quem eu gostava mesmo era do Bertoldo. . .

— Naturalmente, vamos. Mas para tomar um
cafezinho apenas. . .
E enquanto nos sentávamos,
quem se desculpa:

prosseguiu corno

— O senhor me conheceu quando eu trabalhava
na Ilha do Ferreiro. Duvido que alguém pudesse morar,
como eu morava, só, naquela ilha danada, sem beber.
Mas logo que passei a trabalhar aqui em Governador
mudei por completo. Depois (olhou com ternura para
Marta), comecei a gostar dela, nos casamos, e agora. . .
— parou bruscamente ao ver alguém que atravessava
a rua: — Com licença, um minuto só.. . - - e saiu
apressadamente.
Não tive forças para deixar de aproveitar-me
daquela oportunidade, que talvez nunca mais se
repetisse.
28 —

- 29

NICK CARTER

JL AULINHO tomou banho no tanque, vestiu a calça
curta e a camisa de gola aberta, passou às .pressas o
pente no cabelo e, mesmo descalço, atravessou correndo
a sala onde a mãe se encontrava costurando, gritou-lhe
um "Eu já vou, mamãe", e abalou para a rua. Enxergou, ao longe, o seu grupo — que já estava na
esquina, esperando-o. Na ânsia de juntar-se aos companheiros nem viu o quitandeiro, que, com duas cestas
pousadas no chão, se encontrava bem no meio do
caminho. Só o percebeu quando caiu por cima das
cestas, ante o enorme espanto do homem. Não obstante
a expressão de sincero pesar estampada no rosto de
Paulinho, a situação só se resolveu quando um dos
companheiros - - que se acercaram às gargalhadas —
puxou do bolso dois níqueis de tostão para pagar os
ovos quebrados.
Dos meninos brancos do grupo, Paulinho era o
mais pobre (os pretinhos não se contam; esses são
sempre os mais pobres). Estavam na idade em que os
grupos são misturados. Havia de tudo: filhos de doutor,
filhos de açougueiro, filhos de costureira e lavadeira e
filhc-s de ninguém. Eram talvez uns dez, mas os anos
somados não passariam sequer de uma centena. Quase
*odos freqüentavam escola primária, pública ou par— 33

ticular, mas na época das férias dispunham do dia inteiro para as travessuras.
A zona de operações da turma era formada por
uma quadra de ruas; dessas, só uma era calçada e nela
passava o bonde. As demais, de terra batida e tráfego
diminuto, prestavam-se maravilhosamente às atividades
do grupo. As brincadeiras eram múltiplas e de movimentação quase constante: futebol com bola de meia,
atletismo rudimentar, jogo de cricket com cabo de vassoura, roubo de cajus para a namorada comum (apesar
do perigo de tiros de sal), os inocentes e naturais pecadinhos da idade, e ainda gude, papagaio, pião. . .
Do grupo era Paulinho o mais lido. Já ia longe o
tempo do Tico-Tico e não chegara ainda o de Pardaillan
e Lucrada Bórgia. Quem imperava era Nick Carter; um
pouco mais tarde viria Sherlock Holmes. Depois de
uma boa partida de futebol ou de um campeonato de
corrida a pé, quando o cansaço — esse bandido de mil
braços — conseguia agarrar os campeões, os degraus de
acesso à casa do doutor serviam de sala de palestra.
Ah, os heróicos feitos, os extraordinários planos de
ação futura, as rumorosas recriminações, a que se
seguiam, em voz baixa, tentativss de solução de mistérios perturbadores. . . Quando todos se aquietavam, e
depois de muito instado, Paulinho começava a narrar as
proezas de Nick Csrter lidas nesse dia.
Quem introduzira Paulinho nesse mundo maravilhoso de atos de coragem, força, agilidade e astúcia —
em que se sucediam nomes arrevesados de longínquas
regiões da America do Norte — fora seu João, irmão
e sócio do açougueiro. Homem de seus quarenta anos,
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era solteiro e vivia aparentemente só. Depois da atividade matinal, do muito cortar, pesar e embrulhar carne,
ia à casa tomar banho e voltava para almoçar com o
irmão.
Acabado o almoço, sentava-se à porta do açougue e
entregava-se à leitura dos fascinantes fascículos semanais. Certo dia, Paulinho viu-o lendo e se interessou.
Passou então o homem a emprestar-lhe as revistas, logo
depois de lidas. Ah, o cheiro de tinta das gravuras da
capa; cheirinho bom, que haveria de perseguir Paulinho para o resto da vida. . . Surgiu para ele um novo
mundo; dele participava e fazia participar os companheiros. E, ao mesmo tempo que se sentia dominado
pelos heróis das histórias, encheu-se de admiração por
quem lhe proporcionava esse adorável contato.
Não se passou muito tempo e Paulinho resolveu
pôr em prática as histórias lidas e contadas. O quintal
fronteiro de uma casa então desabitada foi transformado em quartel-general. Ali se passaram a reunir,
geralmente à noitinha, os polícias e os bandidos.
Com a aprovação geral e por direito de conquista,
Paulinho era o Nick Carter. Ele próprio escolheu e
designou os companheiros: Júlio, o mais franzino do
grupo, era o Patsy; um dos mais desenvolvidos ficou
sendo o Chick. Patsy e Chick eram os auxiliares de
imediata confiança de Nick Carter. Houve naturalmente ciumadas e protestos, mas Paulinho explicava as
razões da escolha: Patsy não era (no livro) dos mais
fortes, concordava; mas era muito inteligente e ágil, de
uma atividade excepcional, quase se igualando ao chefe.
Já o Chick, pesadão, era o braço direito de Nick plara
as ocasiões em que a força devia sobressair. Nos fo— 35

lhetins aparecia certa dama, prima do Nick, que o
auxiliava também. Mas o grupo a ignorava propositadamente, com a impressão indefinida mas consciente
de que esse era o ponto fraco das histórias. . .
A ação era sempre orientada por Paulinho e suas
instruções obedecidas cegamente. Arquitetado o plano,
os bandidos se preparavam, indo muitas vezes para os
extremos do quarteirão; enquanto que Nick, Patsy e
Chick, juntos ou separados, mas sempre juntos na hora
da pancadaria, entravam a agir.
— Pega firme, Chick! — Salta pela grade, Patsy!
— e os bandidos acabavam invariavelmente derrotados. . .
Como Paulinho se sentia orgulhoso! Já a admiração extasiada do grupo ao ouvi-lo narrar as façanhas dos detectives era bastante para insuflar-lhe o
sentimento de superioridade. Mas o atribuir-se os extraordinários dons que faziam de Nick Carter o suprasumo da coragem, do sangue-frio, força, astúcia e inteligência, era na realidade de imenso efeito subconsciente. Paulinho sentia-se capaz de todas as ações nobres,
de todos os atos de coragem máscula. . .
Certo dia, conversando sobre a leitura predileta,
seu João disse a Paulinho:
— Na minha casa tenho uma porção de Nick
Carters antigos. Eu nunca rasgo; vou deixando amontoar. Vá um dia lá para ver. Você pode até levar
alguns de cada vez para ler em casa.
Passaram-se, porém, muitos dias depois desse convite. A casa de seu João ficava um tanto afastada do
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quarteirão, e Paulinho estava ainda nessa idade em
que não se faz coisa alguma deliberadamente; na
idade em que não se pensa: "Hoje vou à casa de
Fulano," mas se descobre de repente: "Ah, esta é a
casa de Fulano. Vou entrar."
E assim foi. Eram quatro e pouco e uma correria
mais longa levou Paulinho e alguns do grupo às proximidades da casa do homem. Embora já lhes fosse
conhecida, a rua apareceu-lhes nessa tarde com o sabor
da novidade e eles foram se deixando ficar. Em certo
momento, ao dobrar uma esquina, Paulinho viu seu
João em camisa de meia, sentado numa cadeira de
palhinha quase à porta de entrada de uma casa pequena e velha.
— Vou buscar uns Nick Carters] — gritou para
os companheiros e correu em direção à casa. Seu João
mostrou-se um pouco surpreso:
— Olá, Paulinho. Você por aqui?
— Vim buscar os Nick Carters. O senhor tem
eles?
— Ah, estão lá dentro, na outra sala, Pode
entrar. Passe: estão em cima da mesa.
Na pequena sala em desordem, sobre a mesa, de
mistura com jornais velhos, roupas e outros objetos,
estava uma pilha dos adoráveis fascículos. Paulinho escolheu rapidamente os de capa mais vistosa, onde apareciam os detectives em lutas medonhas ou saltando de
trens em movimento, de revólver na mão. Noutras
bandidos ferocíssimcs surgiam no momento em que iam
descarregar sobre o herói o golpe definitivo. . . que
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seria impedido providencialmente no derradeiro instante.
— Posso levar estes, seu João ? Eu tomo cuidado. . . — e Paulinho, já de volta, se aproximou do
açougueiro, que permanecera sentado, observando-o.
— Quais são?
Paulinho aproximou-se mais ainda para mostrar
as revistas.
— Deixe eu ver. . . — e seu João estendeu os
braços, tomou com a mão esquerda os fascículos e passou
o braço direito em volta da cintura de Paulinho. Este,
com a atenção presa aos Nick Carters, deixou-se puxar;
mas, ao levantar os olhos para o açougueiro, foi tomado
de repentino horror e, com um safanão, desvencilhou-se
dos braços do homem, fazendo com que as revistas se
espalhassem pela sala. No impulso violento para fugir,
tropeçou nas pernas do açougueiro e foi estirar-se no
chão, já do lado de fora. Levantou-se rapidamente e,
correndo pelo meio da rua como quem se sente perseguido, foi parsr exausto no portão da casa em que
morava. Depois de virar-se para constatar que se encontrava só, abriu o portão, sacudiu a roupa e limpou
os joelhos cheios de terra. Deixou-se ficar parado
algum tempo para se acalmar; afinal metendo as mãos
nos bolsinhos da calça, começou a assoviar qualquer
coisa e entrou em casa.
— Tão suado, menino! E todo sujo! Você foi
outra vez jogar bola com aqueles moleques?
— Ah, mamãe, foi um jogo. . . — e os olhos estavam no chão e o pequenino coração ainda batia
apressado.
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MEU VALENTE AMIGO

A,

. INDA no bonde e já eu ouvia o grito inconfudível
do Guedes, dominando todos os outros gritos dos vendedores de jornais da noite. Mal entrava no Café e já
estava ele ao meu lado — um sorriso expressivo na face
precocemente envelhecida — passando-me o jornal.
— Então, Guedes, como vai?
— Hoje to mal. . .
Não era preciso mais: eu poderia jurar que o
cinema estava levando qualquer fita em série. "Hoje
to mal" significava apenas o seguinte: Preciso de quinhentos réis para ir ao cinema.
— Mas, Guedes, você está ficando ma! muitas
vezes este mês!
Ele alargava o sorriso, já então um pouco envergonhado.
— Deixa disso, freguês; hoje eu to mal mesmo. . .
Ainda tenho as folhas todas. . . — e mostrava com o
beiço o pacote de jornais, que suportava com a perna
ligeiramente curvada.
A nossa camaradagem datava de meses. Todas as
noites, depois do jantar, eu fazia uma caminhada hi— 41

giênica até a praia de Gragoatá, e dali ia de bonde à
ponte das barcas para comprar o jornal e beber um
cafezinho no "Londres". Agradei-me logo do Guedes.
Teria quando muito doze anos, era pardo, baixinho,
muito vivo e alegre, metido a valente. Embora me
pedisse constantemente um níquel para o cinema, nunca
me enganou dizendo "Hoje é o dia do jornaleiro". . .
Em pouco éramos velhos camaradas e ele aproveitava os intervalos dês chegadas das barcas e dos bondes,
quando então os fregueses rareavam, para rondar a
minha mesa.
— Mas, afinal de contas, Guedes, como é o seu
nome?
— Ué, Guedes mesmo. . .
- Não pode ser. Guedes é sobrenome. Você tem
de ser Antônio Guedes ou José Guedes ou Aristolino
Guedes. Guedes só não é nome.
— Não, é Guedes mesmo. Guedes da Silva.
Ele cismava que eu era estrangeiro e constantemente me perguntava:
— E o senhor é ingrêis, não é?
Cansava-me de procurar convencê-lo de que era
tão brasileiro quanto ele, mas Guedes sorria duvidando.
— Ah, diz verdade, o senhor é alamão?...
Interrompia o inquérito bruscamente para correr
servir um freguês e voltava com os olhos brilhantes
orgulho por ter conseguido chegar primeiro que
outros garotos.
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— Ele é meu freguês, agora! — E já se dispunha
a continuar a chamar-me de alemão ou inglês, quando
os bondes começavam a surgir na praça, sinal evidente
de que a barca não tardaria. Só havia tempo de passar-lhe o níquel para inteirar a entrada do cinema, e
ele corria como um caxinguelè entre os bondes para
atacar os passageiros que saltavam.
Do extremo oposto da praça chegavam-me os gritos
agressivos do Guedes:
— Noite! Diário da Noite! Globo!
Certa vez lhe perguntei por que, em vez de berrar
os nomes dos jornais, não fazia como outros jornaleiros
que anunciavam os fatos importantes, as novidades sensacionais. Ao contrário do que sempre sucedia, Guedes
não respondeu de pronto. Percebi mesmo uma sombra
de tristeza no rosto momentaneamente sério. Afinal a
resposta veio com esforço, o corpo torcido de vergonha:
— Eu não sei ler es notícias.. .
Ficou combinado que dali em diante eu lhe diria
todas as noites o que ele deveria anunciar. Saboreando
o cafezinho, com o cigarro entre os dedos, não podia
deixar de sentir-me agradàvelmente envaidecido ao
ouvir à distância a voz do Guedes, já então em volume
mais natural, repetindo com inevitáveis variações de
prosódia mas quase textualmente os meus títulos sonoros :
— Importante despacho na pasta da Guerra!
A candidatura do Dr Júlio Prestes! Horrível assassinato
no Encantado!
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Nem sempre ele aprovava os títulos que eu lhe
arranjava; relutava toda vez que havia nomes estrangeiros e insistia para que eu procurasse outras coisas
"mais fáceis".
— Esse nome é muito difícil... — e não havia
meio de fazê-lo anunciar o incêndio do Atlantique. . .
As preferências do Guedes convergiam para os
crimes e desastres
— Não tem crime hoje? — e era preciso usar de
energia para que ele não repetisse o "A mulher que
matou o marido," coisa que ouvia com inveja os outros
anunciarem. Outra deficiência, mas essa incorrigível, a
de tratar familiarmente os personagnes do momento.
— O discurso do Getúlio! A viagem do Jwlio
Prestes! Declarações do Antônio Carlos! — e era inútil
procurar convencê-lo da necessidade de acrescentar um
cerimonioso Sr. ou Dr. . .
Certa noite, ao chegar à ponte das barcas, estranhei
não ouvir os gritos do Guedes. Mas logo depois o distingui caminhando hesitante na minha direção, as
mãos nos bolsos da calça curta, na fisionomia um
misto de tristeza, indignação e vergonha. Acercou-se de
mim com certa gravidade. Parecia mesmo um general
destituído do comando.
— Que é isso, Guedes? Onde estão os jornais?
— Aquele desgraçado daquele carcamano não
quis me entregar as folhas hoje. Mas ele me paga!
— Mas, por quê? Naturalmente você fez alguma
das suas..
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— Nada, ele é um carcamano muito besta!
— Calma, Guedes. Que nomes são esses? Você
está ficando brabo demais. . .
— Só porque deixei as folhas cair no chão. . .
— Essa história está mal contada, Guedes. Por
que deixou os jornais caírem?
Ele chegou a abrir a boca para responder, mas
arrependeu-se, sorriu contra a vontade e baixou a
cabeça.
— Então, por que foi?
Aí a história veio completa: uma corrida atrás de
um outro garoto para dar-lhe um pontapé, uma casca
de banana, e lá se foram todos os jornais pelo chão. . .
Com a minha intervenção o caso se resolveu bem,
mas só na tarde seguinte é que o homem da banca voltaria a entregar jornais ao meu amigo. Para animá-lo,
perguntei se não queria ir ao cinema.
— A fita não presta. Só dá beijo. . . — e acrescentou, preocupado: — Se eu não vender folha hoje
nem vou pra casa.
Acabou por contar-me que o pai ficava furioso
quando ele, Guedes, voltava para a casa sem dinheiro.
Morava nas Neves, com o pai doente, um irmão mais
velho e a tia. A mãe tinha morrido quando ele ainda
engatinhava. A tia era boa, mas o pai não lhe perdoava
nada. — Eu já fugi um dia, mas ele me achou logo. . .
— acrescentou sorrindo.
>Mais animado, começou então a contar histórias
exageradas de atos de valentia praticados por ele,
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sobretudo contra donos de bancas de jornais e jornaleiros mais velhos. Enquanto falava, gingando muito o
corpo, não deixava de olhar constantemente para o
lado da banca, com indisfarçável esperança de que o
homem o chamasse para lhe entregar os jornais.
Passou, depois, a falar sobre as dificuldades da
profissão. Não gostava nada de receber notas em pagamento.
- O níquel é amigo da gente; quando cai do
bolso logo faz barulho para avisar. A nota, não; fica
calada, e a gente nem sabe que perdeu. . .
Discorreu também sobre os fregueses. Mulher, por
exemplo, só compra jornal quando tem crime. . .
Já estava ficando tarde para mim e separamo-nos.
A. conversa valeu bem os níqueis que ele levou para
engenar o pai. . .
Na véspera de partir para São Paulo, despedi-me
do Guedes. A noite estava chuvosa e extremamente
úmida. O meu pequeno amigo vestia um casaco velho,
provavelmente do pai, mas estava de calças curtas e
descalço como de costume. Senti-me triste ao vê-lo
assim tão pobrezinho, todo molhado, exposto à umidade
da noite.

— Faz tempo que ele não vende folha. Acho que
está doente. . . Mas quem sabe direito é o Otacílio,
aquele pretinho lá... Otacílic-! Ô Otacílio!
Otacílio veio correndo, já perguntando qual jornal
eu queria. Posto a par do assunto, respondeu friamente:
— Ele arrebentou a garganta. Quase morreu.
Ficou com uma coisa no pescoço. . .
Vim a saber depois que, naturalmente no esforço
para gritar mais alto do que os companheiros os nomes
dos jornais, Guedes tinha sofrido lesão da corda vocal
e fora operado da garganta.
Só consegui encontrá-lo algum tempo depois. Magríssimo, pálido, com uma saliência no lado direito do
pescoço, Guedes — que só tinha motivos para chorar
— sorriu heroicamente e com um fiozinho de voz,
muito rouco, perguntou-me:
— Ué, já voltou das Europa?. . .

— Quando eu ficar grande — disse-me ele —
também vou viajar; vou pró Rio. . .
Oito meses depois voltei a Niterói. Não v! o
Guedes. O homem da banca de jornais era outro e
não soube me dar informações; mas na terceira noite
consegui descobrir um antigo jornaleiro, que o conhecia.
47
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VOCAÇÃO

A

idéia de desfazer-se do dinheiro e ir viver num
canto sossegado veio-lhe em certa noite de março ao
voltar da casa da viúva Leonor, em São Cristóvão,
depois de ter ouvido um "não" tão resoluto, que parecia mesmo o último de longa série.
— O senhor me desculpe, seu Moreira, mas não
pretendo me casar outra vez. Aprecio muito o senhor,
sou sua amiga, mas casar, não!
Moreira ficou calado, transpirando muito; e fez
uma cara tão desconsolada, que Leonor se ;apressou a
dizer, como para desviar-lhe o pensamento:
— Que calor! O senhor não acha?
Ele não respondeu: limitou-se a transpirar ainda
mais. Estava exageradamente nervoso nessa noite e o
esforço que fizera para tentar convencer Leonor já
tinha sido bastante para deixá-lo em estado deplorável.
E' possível que isso tivesse concorrido para o tom definitivo da negativa da viúva, mas a verdade é que ela
já havia se decidido a não partilhar nunca da fortuna
de Moreira, desde que não se sentia com forças para
suportar-lhe, por muito tempo, a presença.
No caminho para o quarto que ocupava desde
moço na Rua General Caldwell essa idéia de tomar

novo rumo na vida não saiu da cabeça de Moreira.
Sentia que nunca poderia dissuadir a viúva, embora
percebesse que ela não lhe era indiferente; mas havia
qualquer obstáculo com que não atinava. Examinava-se
mentalmente, com exagerado rigor talvez, mas não conseguia encontrar um motivo suficientemente forte que
justificasse a atitude de Leonor. Que diacho! No fim
de contas ele era sujeito de bons sentimentos, honesto,
generoso, respeitador...
Já sentado na cama, enfiava os dedos de unhas
sujas por entre os cabelos gordurosos e de cor indefinida. Da roupa, dele mesmo, vinham emanações desagradáveis. Coçava-se de vez em quando, ora nos
braços, depois nas pernas, nas costas, outra vez nos;
braços. Afinal tirou o paletó e as botinas, apagou A
luz e deitou-se.
No quarto escuro, as baratas faziam ruídos familiares
atravessando, ligeiras, trechos das paredes ainda cobertos de papel manchado e já se descolando. A janela
pequena não ventilava bastante o quarto, de onde se
exalava um cheiro peculiar, misto de mofo, roupas
sujas e comida azeda. Além da cama, onde o colchão
estava parcialmente coberto por um roupão velho,
havia duas cadeiras de palhinha, uma cômoda repleta
de objetos e jornais, um caixote que servia de estante
para dois surradíssimos livros de contabilidade, uma
bacia e um jarro sem água.
Moreira deitou-se, mas não fechou os olhos: continuou pensando. Depois de alguns minutos levantou-se,
ligou a luz, e apanhou um dos livros. Examinou-o demoradamente, comparou certas páginas com outras,
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tomou notas a lápis. Afinal fechou o livro, encostou-o
ao peito e suspirou fundo. Mentalmente formulou um
total: oitenta e oito contos; talvez chegasse a noventa
se o Silva pagasse a tempo. . . Não, nem cobraria mais
ao Silva.
A lembrança desse Silva trouxe-lhe uma série de
outras memórias, nomes, datas, situações. Imaginar que
todo esse dinheiro tinha sido ganho em juros de empréstimos pequenos! Também, há quantos anos! Poderia dizer vinte e oito, pois emprestou o primeiro dinheiro quando recebeu os dois contos deixados pelo
padrinho, isso aos vinte e um e estava agora com quase
cinqüenta.
A princípio cobrava juros de dez por cento ao
mês, mas foi baixando essa taxa gradativamente até
fixar-se em dois por cento. Teria influído a observação
de que a juros baixes poderia, como o fez desde então,
selecionar os tomadores de empréstimos; mas Moreira
sentia que não fora esse o motivo principal. Fraquezas
do coração, talvez; mas não se arrependia. Seus fregueses eram pessoas pobres, quase todos moradores na
vizinhança, pequenos funcionários da Central, condutores e motorneiros da Light, gente modestíssima, de
quem ele gostava muito e no meio de quem sempre
viveu. Era estimado por quase todos, bem o sentia,
pois perdoou muita dívida de viúvas e órfãos.
Homem de idéias claras, olhava tudo com os olhos
abertos; mas inexplicavelmente não percebia uma
coisa: tornava-se dia para dia mais relaxado consigo,
mais descurado das necessidades elementares de limpeza. Seu aspecto, nos últimos anos, era quase de
sordidez. Nem mesmo a afeição de que se sentiu to- 53'

mado por Leonor, viúva ainda moça de um amigo despachante da Central, teve qualquer influência no seu
modo de vida. Continuou a usar as mesmas roupas
sujas, a morar no mesmo quarto infecto, a não reparar
que o jarro não tinha água. Não se tratava de avareza;
pelo contrário, fazia constantes donativos para os
pobres, subscrevia generosamente para o cardão carnavalesco da rua, presenteava muito a dona Leonor.
Mas que aspecto, meu Deus! Tomava as refeições num
dos botequins mais ordinários da zona e no entanto
quantas vezes não pagou o almoço para um amigo desempregado; quantas vezes não 'pagou mesmo para desconhecidos maltrapilhos, para sujeitos andrajosos que
vinham de bairros distantes explorar-lhe a generosidade. Seria difícil dizer se era o meio que vinha influindo sobre Moreira ou se este é que deliberadamente
escolhera e se mantinha nesse ambiente. . .
No dia seguinte, dirigiu-se ao Asilo de Desprotegidos da Cidade Nova, instituição modestíssima que
se agüentava com dificuldade, e surpreendeu o diretor,
que já o conhecia de vista, ao anunciar-lhe a decisão de
doar ao Asilo todo o dinheiro que possuía.
— Mas, seu Moreira, de que o senhor vai viver
depois?
— Vou viver muito bem: o doutor vai me arranjar um lugarzinho no Asilo. . .
O diretor não pôde evitar de dirigir a Moreira um
olhar desconfiado, mas logo se refez do espanto e perguntou sorridente:
— O senhor sabe que a vida no Asilo é muito
insípida, embora tudo façamos para dar um pouco de
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conforto aos asilados? — mas provavelmente lhe veio
o receio de assustar o doador, porque acrescentou logo:
— Já sei o que vou fazer. Mandarei preparar um
quarto especial para o senhor, afastado das acomodações comuns dos asilados. O senhor vai sentir-se bem,
no fim de contas. . .
— N'ão é preciso nada disso — interrompeu
Moreira, com certa ansiedade — eu me arranjarei em
qualquer lugar. . .
— Não, senhor. Isso eu não consentiria. Seria
mesmo bonito que recebêssemos todo o dinheiro e o
deixássemos ficar como um asilado. Não, seu Moreira,
o senhor é muito despido de vaidades — e o diretor,
contra a vontade, lançou um olhar significativo para a
indumentária do doador — mas isso não seria direito?
—- Está bem, está bem, já que o doutor insiste. .
Nesse mesmo dia foram dados os primeiros passos
para a transferência do dinheiro da conta de Moreira
no banco para o Asilo e o diretor tomou providências
para que fosse preparado um bom quarto com instalações sanitárias privativas ao lado. Ao fim de duas
semanas, Moreira deixou um tanto pesaroso o quarto
da Rua General Caldwell e se transferiu para o Asilo.
— Mas que quarto luxuoso os senhores me arranjaram! — resmungou ao entrar. O diretor tinha caprichado e o quarto estava mesmo com bom aspecto:
paredes caiadas de novo, uma boa cama, um armário,
uma escrivaninha, estante para livros, mesa para refeições, uma cadeira de palhinha. A porta da entrada
dava para o pátio central e outra abria para o banheiro,
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que se tornara privativo. Da janela larga se avistavam
as palmeiras do Mangue. No pátio viu alguns velhotcs,
com cara de mendigos aposentados, que o olharam com
muita curiosidade. Com rs velharias que trouxe, o
quarto ficou logo com aspecto diferente. Ã tarde chegou
o diretor e fez questão de mostrar-lhe o Asilo. Estava
instalado em velha casa cercada de grande quintal de
terra batida e se compunha, além das peças reservadas
para o doador, de cinco quartos espaçosos, em cada
um dos quais estavam alojados oito homens, um vasto
salão que servia de refeitório, o pátio interno onde
havia alguns bancos, e dois quartos de banho e instalações sanitárias. Embora o diretor tivesse aproveitado a presença dos pintores para mandar caiar
também os quartos e o salão, o especto geral era de
pobreza e pouco asseio.
— Agora, com a doação feita pelo senhor, isto vai
melhorar muito. O senhor compreende, só temos um
empregado para fazer a limpeza geral. . .
— Mas não está bom sssim? — indagou admirado o doador.
Nos primeiros dias Moreira não teve tempo de
sentir a grande transformação que se operava na sua
vida: chegavam-lhe constantemente visitas. Eram
velhos amigos, a quem a grande novidade tinha surpreendido deveras e que faziam questão de ir constatar o fato. Eram antigos fregueses, que se mostravam
desolados com a idéia de que não teriam mais quem
lhes emprestasse dinheiro a juros tão baixos. Nem o
conhecimento de que Moreira lhes tinha perdoado as
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dívidas existentes poderia suavizar o amargor da coisa,
tão certo é que esses pobres tomadores de dinheiro a
juros vivem de empréstimos renovados. Dona Leonor,
que no íntimo se sentia a causadora desse gesto extremo do homem, também foi visitá-lo entre pesarosa
por vê-lo pobre assim tão de repente e tranqüilizada
com a perspectiva de não mais ter de aturar-lhe a
corte. Moreira a todos recebia de bom humor, queixando-se apenas de que o estavam tratando no Asilo
como a uma noiva delicada.
Com o tempo, porém, as visitas foram rareando e
ele começou a sentir-se um tanto sem jeito. O diretor,
homem de mil ocupações, pouco aparecia no Asilo.
A princípio, ensaiou dar diariamente um passeio pelas
redondezas, mas depressa se cansou dessas caminhadas
sem motivo.
Certa manhã, depois do café, Moreira — que até
então só tinha trocado cumprimentos e ligeiras palavras
com um ou outro internado — sentou-se num dos bancos do pátio e entabulou conversa com alguns asilados.
Dentro de uma semana, se tanto, começou a achar
absurdo que lhe fossem levar as refeições no quarto
e pediu ao diretor que as mandasse servir no refeitório
comum.
— Se o senhor assim quer — respondeu o homem,
esforçando-se por esconder uma leve irritação — será
feita a sua vontede; mas se me permite uma observação,
não me parece lá muito conveniente. Será difícil estabelecer certa distinção entre o que lhe é servido e
a alimentação comum dos asilados. . .
— A comida deles não é boa?
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— Sim, ora essa! Mas é uma alimentação simples,
o senhor compreende. . .
— Ora, doutor, eu não sou homem de luxos!
O diretor não insistiu. Já estava observando
certas coisas que não lhe agradavam nada. Que
diabo! Os internados usavam o uniforme, que se não
ei a lá um primor de indumentária era em todo caso
uma roupa decente; mas o Moreira andava sempre
com a mesma roupa velha e sujíssima com que se
tinha mudado para o Asilo. Outro ponto desagradável era a questão do banho. Já era difícil fazer respeitar
o regulamento que estabelecia um banho diário no verão
e um por semana, ao menos, no inverno. Pois bem,
Moreira parecia desconhecer a existência do banheiro.
O encarregado já se queixara de que os internados andavam resmungando que estavam ficando fracos de
tantos banhos. . . O homem,, positivamente, dava maus
exemplos. Depois, andava sempre com intimidade com
os asilados e agora essa idéia de comer no refeitório
comum.
Foi feita afinal a vontade do homem. A convivência com os asilados parecia agir beneficamente no
espírito de Moreira. Tornou-se mais alegre, embora
cada vez mais descurado de conveniências e mais desleixado, O diretor andava furioso e o pior ainda não
tinha chegado. Chegou no dia em que Moreira se
queixou de estar muito isolado no quarto especial.
— Às vezes até fico com medo de estar tão só,
doutor. Ando sentindo uma dor no peito e pode me
dar uma coisa qualquer de noite. . .
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— Mas o senhor pode chamar o enfermeiro.
— Até que ele chegue, doutor. . .
O diretor escondeu a raiva num silêncio aparentemente cogitativo. Afinal, perguntou quase meigo:
— O senhor quer que eu transfira um asilado
para o seu quarto? Para fazer-lhe companhia?
— Ah, doutor, eu preferia dormir num outro
quarto. . .
— Como "num outro quarto?" O senhor não
quererá talvez ficar num quarto comum de asilados?
— Que é que tem, doutor? Eu me sentiria mais
acompanhado.
O diretor deu-se por vencido.
— Está bem, seu Moreira, está muito bem. O senhor escolherá então o quarto que lhe convier. — E
acrescentou, acreditando-se irônico: — O senhor talvez
tenha alguma preferência. . .
Moreira escolheu o quarto em que dormiam dois
velhotes que lhe eram sobremodo simpáticos: o Rodrigues — que havia recentemente provocado escândalo no Asilo por ter sido descoberto pedindo esmola
de um visitante — e o Fagundes, octogenário, antigo
vigia de obras de um hospital inacabado.
No domingo anterior, um domingo ventoso de
outubro, os dois tinham aproveitado a saída para um
passeio à Penha. O passeio tinha sido rendoso, mas
como era rigorosamente proibido aos asilados esmolar,
mesmo quando fora do Asilo, ninguém veio a saber
da coisa. Mas tanto o Rodrigues gabou o passeio, que
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no domingo seguinte Moreira resolveu ir, por sua vez,
à igreja da Penha. Foi cedo e com a mesma roupa
inqualificável de sempre. Com o repouso forçado no
Asilo, tinha engordado exageradamente e o paletó já
começava a dar de si de tão esticado que estava.
As mangas muito curtas, as costuras se desfazendo e
a gola toda poída harrnonizavam-se com as calças encolhidas, já rotas em vários lugares. As botinas e o
chapéu estavam igualmente em condição lastimável.
De dentro da roupa suja emergiam as carnes gordurosas de Moreira, que caminhava se balançando todo.
Chegando à Penha, procurou interessar-se pelo que
se passava em redor mas não o conseguiu. Depois de
ter andado algum tempo de um lado para o outro,
parou cheio de calor e, tirando o chapéu, começou a
cocar a cabeça. Os dedos de longas unhas sujas passavam nervosos entre os cabelos crescidps e desciam
ao rosto de barba desleixada. Nesse momento, ao vê-lo
parado e de chapéu na mão, uma senhora gorda parou
também e retirando um níquel da bolsa estendeu-o
para Moreira. Ele recebeu a moeda vacilantemente,
agradeceu com certa ciscunspecção e ficou olhando a
senhora que se afastava. . .
No outro dia Moreira deixou o Asilo sem nenhuma
explicação. Tomou um expresso da Central e foi mendigar para o resto da vida na Barra de Piraí.
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400 METROS EM 47 SEGUNDOS

N,

l ESSE tempo eu era ainda um menino, mas já
estava ajudando no escritório de um advogado, quando
certo dia recebi a incumbência de levar vários papéis
a um juiz-de-direito do interior, que estava temporariamente hospedado em ccsa de parentes na Estrada
dos Vaiadas.
Atrasei-me de tal modo que, quando desci do
bonde, já o sol começava a se esconder. Verifiquei logo
que a casa devia ficar bem no fim da estrada, pois era
de número elevado; mas não imaginei que fosse tão
distante como acabei descobrindo que era. Edificada
no princípio e com raras e espaçadas casas para diante,
parecia não ter fim. Era a primeira vez que eu ia para
aquelas bandas, mas toquei pa_ra a frente. Até certo
ponto a estrada subia um pouco, para tornar-se quase
plana no resto do trajeto.
Já havia caminhado cerca de dez minutos, sem
encontrar qualquer pessoa, quando ouvi, distante mas
nítido, um angustioso grito de mulher. Se fosse dia
claro, mesmo na estrada deserta e na minha idade, isso
não seria coisa do outro mundo, mas a tarde caía rapidamente. . . Começava a maldizer a hora em que
o advogado rne havia dado aquele encargo quando, a
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uma curva da estrada e no início de extensa reta,
meus olhos bateram em cheio numa casa, parecendo
abandonada, de tão velha. Imediatamente imaginei que
c grito partira dali e meu coração bateu mais apressado.
Apertei o passo, sem tirar os olhos da casa, e ao passar
pela frente vi surgir, vindo do lado esquerdo e correndo
cadenciadamente, um homem alto, de paletó escuro,
com a camisa aberta ao peito. Passou correndo, no
mesmo passo, pela frente da casa e dobrou à direita
para trás. Eu me havia adiantado, mas virando a cabeça pude ver então que o homem já tinha feito a
volta e vinha novamente pela esquerda, correndo para
a frente. Pareceu-me, na semi-escuridão, que era ainda
moço, extremamente magro, e com um olhar fixo para
a frente que mostrava não me ver, não ver coisa alguma,
pelo menos coisa que o circundasse. . . O homem
dobrou a frente, virou para a direita com o mesmo
passo de corrida. Eu quase corria também, de tão assustado. Felizmente vi luz do lado oposto, mais adiante;
pouco depois ouvi vozes e verifiquei com alívio que
havia chegado ao meu destino. Bati palmas e apareceu
um velho, que me mandou entrar. Disse-lhe ao que
vinha.
— Ah, o doutor não está, mas pode deixar a
carta.
Entreguei a encomenda e me dispunha a despedir-me, quando o velho screscentou:
— Não lhe digo para entrar e esperar o doutor,
porque estamos muito atrapalhados: a nossa criada teve
um bebê e foi uma luta tremenda até agora. . .
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Sorri, lembrando-me do grito que ouvira, mas
tratei logo de voltar. Não me saía da cabeça a idéia
do sujeito correndo em volta da essa, que eu já considerava mal-assombrada. Enchi-me de coragem e botei
o pé na estrada quase escura. Ao aproximar-me da
casa fui tomado de verdadeiro pânico e corri durante
cerca de cinco minutos. Quando me achei na descida
para a rua do bc-nde, dei graças a Deus. . .
Fosse a impressão forte naquela idade, fosse o
caso deveras curioso, a verdade é que nunca mais me
esqueci por completo do homem que corria cadenciadamente, como quem disputa uma prova, em volta da
casa abandonada. Passaram-se os anos e sempre lá me
vinha à memória o caso da Estrada dos Vaiadas.
Homem feito, casado, cheio de preocupações,
viajava eu certa vez para o Rio num pequeno navio
costeiro que havia deixado Santos ao anoitecer. Logo
depois do jantar subi com o telegrafista de bordo para
o convés, onde sentados conversávamos olhando a
noite serena. Passou por nós um transatlântico, deixando-nos na sua esteira. Aproximamo-nos da Ponta
do Boi e a conversa rumou para os naufrágios, então
freqüentes, nesse trecho da costa. O grande farol, na
sua ronda incessante, tornava o rochedo visível com
regular intermitência. Depois a conversa caiu bruscamente. Já me dispunha a descer, quando o meu companheiro me perguntou se eu era de Santos. Respondilhe que não.
— Pois eu sou fluminense — disse ele — de
Niterói, mas moro no Rio há muitos anos. Moro é um
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modo de dizer, porque estou quase sempre viajando:
sou radiotelegrafista desde 1919.
Eu já estava com sono, pois passava de meia-noite,
e pensava num meio de interrompê-lo, mês o homem
acrescentou, olhando para o mar:
— Até 1918 morei em Niterói, nos Vaiadas.
O senhor conhece Niterói?
—Nos Vaiadas — repeti. — O senhor quer dizer
na Estrada dos Vaiadas? — E veio-me à lembrança a
imagem d» sujeito que corria em volta da casa.
— Ah, então o senhor conhece bem aquela zona
— disse-me sorrindo, mas percebi que a sua fisionomia
se anuviava em seguida. Calou-se durante alguns momentos, e acrescentou: — Lá perdi meu irmão em
circunstâncias muito tristes, muito tristes mesmo.
Tive a intuição de que ia, afinal, desvendar o
mistério daquela tarde tão distanciada no tempo.
— Perdeu o seu irmão ? Como?
— Quando meu pai morreu — e o homem estendeu as pernas, olhou outra vez para o mar escuro
— nós já tínhamos perdido nossa mãe havia alguns
anos. Continuamos morando na Estrada dos Vaiadas,
em casa mandada construir por meu pai. Vivia conosco uma tia idosa, irmã de minha mãe, mas éramos
quatro pessoas na casa, porque minha tia criava um
pretinho órfão. Eu e meu irmão estudávamos, mas meu
irmão tinha muito mais inclinação para fazer esporte
do que para estudar: era louco por atletismo, principalmente pelas corridas a pé. Vivíamos relativamente
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felizes, sem relações quase, e éramos cuidados por nossa
tia como se fôssemos filhos. O mesmo acontecia ao
pretinhq, ao José, um excelente garoto, ativo, inteligente e cheio de saúde. Terminado o curso ginasial, continuei estudando mecânica e eletricidade. Meu irmão
arranjou uma colocação na Prefeitura, emprego folgado,
que lhe deixava tempo de sobra para fazer esporte.
Nessa época ele' era um dos bons corredores de fundo
do Rio. Um dia estava treinando na estrada fronteira
à casa, quando percebeu que José — já então com
catorze anos,— o acompanhava. Meu irmão parou admirado e ficou apreciando a corrida do pretinho. Viu
logo que José dava para a coisa — E o radiotelegrafista acrescentou:
— Esse incidente, o senhor pode acreditar, modificou por completo a nossa vida. Meu irmão dedicouse de corpo e alma a treinar o pretinho como se fosse
uma obrigação que lhe tivessem imposto. O senhor não
pode imaginar a que ponto chegou o fanatismo de
meu irmão. Começou por abandonar a própria carreira
esportiva e concentrou toda a atenção, posso dizer toda
a sua vida, na do José. Adquiriu revistas estrangeiras
de atletismo, estudou regimes de alimentação e repouso
propícios aos corredores e passou a exercer sobre ele
uma vigilância constante, cercando-o de cuidados, orientando o seu desenvolvimento físico e apurando com
verdadeira técnica as suas qualidades de corredor.
Tudo isso nos desgostava muito a mim e à minha fia,
não só porque meu irmão se tornou indiferente a tudo
mais, abandonando o emprego e passando, a nosso ver,
a levar vida de vagabundo, mas também porque não
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permitia que José se empregasse ou estudasse seriamente. Às nossas constantes objeções, meu irmão respondia que não nos preocupássemos, porque pretendia
conseguir uma coisa somente e isso não demoraria muito:
fazer de José o melhor corredor do Brasil, talvez do
mundo inteiro. . .
Os treinos se realizavam no grande quintal de
nossa casa até que meu irmão um dia contratou de,
seu bolso alguns homens para com eles preparar a
estrada fronteira para pista de corridas. Trabalharam
quase uma semana e fizeram uma reta nivelada de
cerca de meio quilômetro. Vim a saber então que José
estava se especializando nos 400 metros rasos. Meu
irmão, de cronômetro em punho, fiscalizava os treinos,
corrigindo e orientando. A coisa era feita com tal
método, que acabei me interessando também. Eu era,
aliás, a única pessoa que estava a par do que se passava; meu irmão não dizia uma palavra sequer a ninguém, proibiu José de fazê-lo e tudo arranjava de modo
que os treinos fossem feitos nas ocasiões em que não
houvesse possibilidade de passar pela estrada quem
entendesse da coisa e fosse bater a língua. O local
prestava-se admiràvelmente para isso, porque a casa
ficava bem isolada e o movimento na estrada era
quase só de tropeiros e vizinhos indiferentes. Minha tia
e eu respeitávamos a vontade de meu irmão e nunca
falávamos a pessoa alguma daquela verdadeira mania.
Certo dia meu irrnão chegou-se a mim, muito contente, e disse que José estava pronto para aparecer:
fizera nesse dia tempo melhor do que o recorde brasileiro, quase igual ao sul-americano. Ele estava certo
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de que a estréia de José causaria sensação. Cinco semanas depois, disse-me com certa gravidade que José
tinha baixado o recorde sul-americano, e que ia inscrevê-lo no primeiro campeonato de «tletismo, pois estava convencido de que em pista apropriada ele quebraria o recorde mundial.
O senhor não pode imaginar ç que foram para
meu irmão as semanas que se passaram entre esse dia
e o do campeonato. Quase não dormia, alimentava-se
mal, preocupado exclusivamente com o futuro campeão.
José, ao contrário, estava em magnífica forma, e não
fosse a severidade dos treinos a sua vida seria a de
um verdadeiro lorde. Seu último tempo fora 47,6 —
tempo excepcional naquela época — mas que meu
irmão ainda considerava rnau, dizendo que José teria
de fazer 47 no dia da prova.
Chegou afinal o grande dia e nesse dia a desgraça
completa. A corrida dos 400 metros seria às quatro e
meia da tarde. Não me lembro por que, perdemos a
barca das duas e quarenta, de modo que só partimos
na de três horas, que chegou ao Rio quase às três e
meia.
Meu irmão, impacientíssimo, aliás sem razão
porque havia tempo de sobra, chamou um táxi e
mandou que voasse para o campo do Fluminense.
Corríamos pela Rua Machado de Assis, quando um
outro carro que vinha em sentido contrário dobrou,
sem o menor aviso, para uma travessa que começa
nessa rua. O chofer do nosso táxi virou a direção bruscamente para evitar o choque; o carrn descreveu um
ziguezague, subiu o passeio e foi bater violentamente
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contra o portão de uma casa. José foi precipitado fora
do carro e bateu com a cabeça em cheio na quina do
portão. Meu irmão, apesar de ferido também, ainda
pôde colocá-lo em outro carro e correr para o Pronto
Socorro. José chegou lá sem vida!
O radiotelegrafista interrompeu a narrativa e
ficou alguns momentos calado. Olhou para mim tristemente e esclareceu:
— O senhor vai agora saber como perdi meu
irmão: enlouqueceu e durou poucos meses. Não pense
que ficou violento, não senhor. Ficou apático. Só se
levantava da soleira da porta, em que passava os dias
sentado, a cabeça pendida, para fazer uma coisa extraordinária : correr em torno da casa até cair exausto.
Fazia voltas e mais voltas, sem dizer palavra, sem parecer que estava fazendo qualquer esforço deliberado.
Quase não se alimentava, mas até o último dia não1
deixou — sabe Deus como — de fazer pelo menos
uma volta completa.
Olhei o relógio: eram quase duas horas da madrugada. Quando descia a escada vi que o meu companheiro permanecia sentado, olhando estranhamente
para o mar escuro.
Ocorreu-me então uma idéia absurda: não me admiraria se o visse levantar-se de súbito e começar a
correr, cadenciadamente, em volta do convés. . .
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PAGAMENTO DE CONTA

M. ANHÃ encoberta, atmosfera pesada; o cheiro de
queijo, que vinha do depósito, chegava forte ao quintal
da pequena fábrica.
Barbosa lavava o rosto no tanque quando se ouviu
chamado pelo patrão. Empregado modesto, caboclo
moço ainda, era no entanto o homem de confiança de
Leonini.
— Preciso que você vá à fazenda do Barão pagar
aquela conta.
— Eu?! Ah, seu Leonini, lá eu não vou! O senhor
me desculpe mas eu não vou. . .
— Não vai? Mas, seu Barbosa, você é meu empregado ou não é?
Barbosa olhou espantado para o patrão, que se
aproveitou desse segundo de indecisão e acrescentou
depressa:
— Que bobagem! Você só tem que chegar lá e
entregar o dinheiro e esperar pelo recibo. Vá no Matuto.
Mas traga o recibo!
Barbosa ainda tentou ensaiar um "Mas, seu
Leonini. . .," mus este já o deixara para ir buscar o
dinheiro. Eram cinco contos, dívida antiga pelo forne*
•cimento de leite durante alguns meses. Leonini andara
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um pouco atrapalhado, a produção de queijos diminuíra, houve encalhes, e fora deixando a conta, fora
deixando. . . Toda a gente sabia dos apertos do italiano
— a conta já era quase lendária — mas o Berão não
o deixava em paz: eram recados sobre recados, cartas
enérgicas e, por fim, ameaças diretas. Conseguira afinal
arranjar o dinheiro emprestado e se apressava em
mandar levá-lo ao Barão. Mandar levar, porque ir
levar estava fora de questão: o velho não era de brincadeiras .
Profundamente preocupado. Barbosa preparou o
cavelo, colocou o pacote de notas dentro do chapéu de
feltro, que enterrou na cabeça, e partiu cheio de apreensões e de pensamentos confusos. A fazenda ficava
distante, metida no mato. Conhecia o caminho até a
porteira, mês nunca tinha penetrado lá. Poucas pessoas,
aliás, poderiam gabar-se de tê-lo feito. O Barão nunca
fora muito amigo de visitas e depois que se casara com
moça nova (ele poderia já ter seus sessenta e tantos
— pensava Barbosa — mas era um velho sacudido. . . ),
aí mesmo é que se tornara arredío. Diziam que era por
ciúme da dona; diziam também que ela era moça prendada e muito "fermosa," da Capital. Seria feliz? Parecia
que sim, porque o Barão a cercava de luxo, boa casa
de fazenda, todas as comodidades, banheiro de água
quente, rádio, livros de figures. . . Mas ficar sozinha
naquele casarão, tão longe da cidade, rodeada de
homens mal encarados. . . Não, sozinha não, porque o
Barão quase nunca saía da fazenda; mas Barbosa a
imaginava recostada à grade da varanda, olhando tris74 —

temente para fora, olhando para as coisas que cercavam a casa da fazenda, para o movimento de empregados e animais, mas vendo longe, muito longe. . .
Matuto deu um espirro, que trouxe Barbosa à realidade. E a dura realidade era que se encaminhava
para a fazenda do Barão, que a herdara do pai, o verdadeiro barão. Diziam coisas terríveis do pai: sujeito
prepotente, de maus bofes, cruel com os escravos, iritretável mesmo. O filho (já agora com os setenta e
cinco anos no lombo — pensava Barbosa — mas
forte. . . ) saíra ao velho. Foi-se o título, foram-se os
escravos, mas as terras aumentavam cada vez méis, um
mundo de gado, lavoura importante. Os escravos foram
substituídos pelos coionos, mas se dizia que estes tinham
de andar muito direitinho. . . O Barão tinha em volta
de si homens de má catadura, verdadeiros capangas,
capazes de tudo. Dizia-se (baixinho, cautelosamente,
porque o lugar é pequeno, toda a gente se conhece)
que se algum colono morria entes da hora era enterrado
mesmo na fazenda, que a polícia nem ousaria chegar
até lá. . . Só de armamentos, tinha mais do que o destacamento da cidade. Coisa engraçada, o Barão era
homem instruído, bem conversado, com prestígio na
Capital. Mas ir à fazenda (pensava Barbosa) era outra
coisa. Já quando seu Leonini não quis ir ele mesmo
pegar a conta, como devia. . .
Matuto era bom cavalinho e gastou menos de duas
horas para chegar às terras da fazenda. Chegou lavado
em suor, porque o caminho subia muito. Nas proximidedes da porteira, um grupo de casas modestíssimas
abrigava os miseráveis agregados. Barbosa viu de longe

o velho Sabino, antigo escravo do primeiro barão, agora
(diziam) com mais de cem anos. Ficou satisfeito ao
ver uma cara conhecida e para distrair-st brincou:
— Ô Sabino, você não morre nunca?!
— Uê, morre pra quê?
— Mas isso é vida? Que é que você faz?
— Uê, eu ando de cá pra lá, de lá pra cá, uê. . .
e o preto velho riu baixinho. Ficou depois olhando com
esforço para Barbosa que tocara Matuto para a frente.
A casa da fazenda ficava num vale, cercada de
velhas mangueiras. A porteira de entrada não distava
muito da sede. Barbosa viu logo a multidão de gado,
que a essa hora descansava nas sombras. Viu também
alguns camaradas capinando e fazendo outros trabalhos
nas proximidades. Capangas, pensou Barbosa; mas fez
sinal a um deles, que se acercou lentamente, com ares
sombrios, e <pediu-lhe que o anunciasse ao Barão.
— Vim a mando de seu Leonini, da fábrica de
queijo. . .
Aberta a porteira e enquanto o homem se encaminhava para a casa, Barbosa desmontou e procurou
distinguir a entrada (passou-lhe agradàvelmente pela
imaginação a possibilidade de olhar a dona), mas viu
apenes a varanda vazia. Subia-se por três ou quatro
degraus e bem no centro ficava a porta da sala, que
devia ser a de visitas. Na fachada, quatro janelas do
lado esquerdo estavam com vidraças arriadas.
Tudo estava quieto. Silêncio demais, pensou Barbosa. Veio-lhe de súbito à lembrança a recomendação:
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"Mas traga o recibo!" e sentiu-se assustado. Pedir recibo era bom dizer longo, na cidade; mas ali na fazenda,
ao próprio Barão. . . Seria na certa ofender o velho
(já estava beirando os oitenta, pensou, mas era homem
enérgico, bem disposto. . . ). Já começava a arrependerse de ter vindo, mas nesse momento o camarada surgiu
na varanda e fez-lhe sinal para subir. Barbosa entrou
timidamente, sentindo as pernas um pouco trêmulas.
Ouviu a voz do Barão, voz grossa, que vinha do corredor: — "Entre, homem!"
Transpondo a entrada da sala, defrontou-se com
o fazendeiro, que surgia de dentro acompanhado por
dois enormes cães. Estes, ao verem Barbosa, rosnaram
ameaçadoramente, mas não saíram de perto do dono.
Sem parar, o Barão dirigiu-se para uma das janelas
e abriu-a, clareando mais a sala, no centro da qual
estava uma enorme mesa redonda, cercada de três
cadeiras. Apavorado, pois não se lembrava de ter visto
cachorros tão grandes e de aspecto tão feroz, Barbosa
cumprimentou desajeitadamente o fazendeiro e ia começar a dizer de sua missão, quando ouviu a pergunta
feita em tom ríspido:
— Por que seu patrão não veio?
— Seu Leonini está adoentado, seu Barão. Me
mandou pagar a conta. . .
— Adoentado, adoentado. . . Ele é que devia vir,
depois desse tempo todo. Italiano caloteiro. . . — e o
Barão começava a exaltar-se, mas olhando para Barbosa
acalmou-se e mandou que ele se sentasse. Barbosa tirou
de dentro do chapéu o pacote de dinheiro e estendeu-o
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para o Barão. Este abriu-o, contou as notas lentamente,
achou certo e ficou olhando atentamente para Barbosa,
como se procurando reconhecê-lo.
— Seu Barão. . . não leve a mal, mas como fui eu
que trouxe o dinheiro, tenho de levar uma prova que
entreguei ao senhor... — e o suor escorria-lhe pela
fronte.
O fazendeiro levantou-se bruscamente.
— Vou preparar o recibo — disse, e saiu da sala.
Os dois cães permaneceram deitados perto da cadeira
em que o Barão estivera sentado, olhando fixamente
para Barbosa, que, petrificado, também não tirava os
olhos de cima deles. O Barão demorava a volter;
Barbosa foi tomado de terror, imaginou que os dois
monstros não tardariam a saltar-lhe em cima. Teve vontade de gritar, de sair correndo, mas sentiu que se assim
fizesse estaria condenado; que os animais estavam ali
exatamente para impedir que ele se afastasse, que agisse
de qualquer maneira. E nada do Barão! O pavor de
que se sentiu tomado crescia, tornava-se intolerável.
Desvairado, levantou-se de súbito e num impulso pulou
para cima da mesa! Os cachorros logo se puseram de
pé, rosnando; mas depois se aquietaram, limitandc'-se a
levantar os olhos para continuar a fixar Barbosa, mas
com fixidez tal, mil vezes mais aterradora do que latidos raivosos ou surdos rosnados. Barbosa, do alto,
continuava também a olhar para ambos; e suas pernas
trêmulas faziam a mesa trepidar. . .
O Barão voltou quando Barbosa já estava começando a sentir que ia desmaiar, que cairia da mesa
e seria estraçalhado pelos cães.
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— Que é isso, homem de Deus? Desça dessa
mesa, homem, ora essa!
Desceu afobadamente, lívido. Segurou com a mão
trêmula o papel que o Barão lhe estendia, balbuciou
um agradecimento e precipitou-se para a varanda, mas
ainda ouviu o fazendeiro dizer:
— Meus bichinhos são mansos, homem; não fazem
mal a ninguém. Agora, se eu fizesse um sinalzinho, aí
sim, você viraria mingau. . .
Barbosa já não ouvia mais nada; correra para
montar no Matuto e tocou-o para a porteira. Mas teve
de esperar, morrendo de impaciência, que o camarada
a abrisse. Olhou para a casa e não viu mais o Barão,
nem seus horrendos companheiros. Criou alma nova c.
então, pareceu-lhe ver surgir atrás da vidraça da última
janela um rosto de mulher, "fermosc'" mesmo. Não
poderia jurar, mas o olhar da dona era triste, meu Deus,
como era triste!. . .

NOITE DE NATAL DO
MOLEQUINHO BRASILEIRO

na calçada fronteira ao jardim de uma
casa rica, o molequinho brasileiro fazia um esforço
tremendo para conservar o busto erguido e olhar a
sala iluminada, onde se via urna árvore de Natal cheia
de brinquedos. Em redor, garotos felizes faziam grande
algazarra, mãos dadas a um velho barbado que trazia
um saco nas costas.
O molequinho vestia um pedaço de calça velha,
precariamente seguro por um único botão, e vasto
casaco surrado cobria-lhe os ombrinhos pretos. Os olhos
fundos e brilhantes espiavam cheios de espanto o esplendor da sala, enquanto que seu pequenino estômago
vazio batia doze horas compridas, espaçadas. . .
Um torpor irresistível começou a apoderar-se do
molequinho. A cabeça pesava-lhe sobre o peito, as
costas doíam-lhe. Estendeu o corpo na ralçada e sentiuse despencado no espaço. •
Ei» senão quando pareceu ao molequinho que a
sala ficava cada vez mais iluminada e que o velho
barbado saía, estranhamente, pela janela e se encaminhava para o seu lado. O primeiro impulso do molequinho foi fugir, mas não pôde erguer o corpo. Tomouse de coragem, olhou para o velho e viu, quase sem
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acreditar, que ele fazia uma cara zangada de mentira
e lhe dirigia a palavra:
— Dormindo na calçada, hein, seu guri? Vamos,
vá depressa mudar essa roupa e venha brincar também.
— Mas eu não tenho outra roupa! — respondeu
u moloquinho profundamente surpreso.
— Ah, então não pode entrar na sala: essa calça
é capaz de cair. . . Mas não faz mal: vá para a sua
casa, que eu darei um pulo até lá.
— Mas eu não tenho casa!
— Ai, ai, ai! — fez o velho, parecendo contrariado. — Nesse caso, aonde está o sapato? Quero. . .

dava sempre por lugares tão s u j o s . . . ) , pede a São
Pedro uma esponja úmida para limpá-las, ele mesmo,
Jesus.
São Pedro, pensativo, observa a operação. E não
se contendo, mesmo na presença de Jesus, diz zangado:
— Francamente, guri. Ainda há muita gente má
na sua terra!
E, assim falando, São Pedro faz uma careta tão engraçada, que o molequinho — pela primeira vez naquela noite de Natal — solta uma gargalhada tão gostosa e tão alta, que (Deus me perdoe a irreverência)
até assustou Jesus. . .

O molequinho limitou-se a levantar a perna para
mostrar o pé nu, esparramado e sujo.
O velho fez inconscientemente um gesto de enfado.
Depois refletiu um momento, a testa bastante sombreada, e afinal exclamou, já alegre:
— Ora, então você vai comigo à festa no céu; no
céu, ouviu? Vamos, levante-se!
O molequinho procurou levantar-se e, novamente,
teve a sensação de queda no espaço. Mas, não era
queda: ele subia, subia.. .
Entrou nessa noite mais uma alminha no céu: era
a do molequinho brasileiro. Foi recebida pelas outras
alminhas, brancas, puras, alegres. . .
Jesus vem também recebê-la, com um sorriso na
face serena. E vendo uma ou duas pequeninas manchas
na alvura daquela alminha (pudera! o molequinho an84 —
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O AFOGADO

E,

/ RÃ uma sexta-feira. Joaquim saiu do Banco por
volta das quatro e meia e caminhou até a Rua Larga.
Entrou num armarinho, comprou um costume amarelo
de brim ordinário, uma cemisa barata, e um par de
botinas grosseiras. Mandou fazer um embrulho só, bem
apertado, e voltou à Avenida. Ali tomou um ônibus
para Copacabana. Saltou no Leme, andou até o Forte,
voltou ao meio do caminho e sentou-se num benco.
Quando começou a escurecer, certificou-se de que não
havia pessoa alguma por perto e desceu à praia.
Andou junto ao mar até encontrar uma elevação
que o escondesse das vistes de quem passasse na Avenida Atlântica, abaixou-se e cavou um buraco na areia.
Aí colocou o embrulho, tapou-o bem, orientou-se pela
casa fronteira e partiu ligeiro para a pensão onde morsva, no posto dois.
Ao jantar, provocou discretamente uma conversa
de banho-de-mar e declarou que pretendia, na manhã
seguinte, ir dar uns mergulhos na hora em que o sol
nascesse. Depois do jantar deu algumas voltas pela
praia, como de costume, e deitou-se cedo.
Na manhã seguinte, levantou-se às cincc1 horas,
vestiu o calção-de-banho. deixou-se ver pela cozinheira
— madrugadora conhecida — e encaminhou-se quase
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correndo para o ponto onde na véspera tinha enterrado
o embrulho. A manhã estava encoberta, ameaçando
chuva, e o mar, revolto, fazia prever ressaca iminente.
Abaixou-se quase deitado na areia e, cavando rapidamente, retirou o embrulho. Abriu-o; vestiu a camisa,
calçou as botinas, enfiou as calças e o paletó; tornou a
encher o buraco, desfez os traços em redor, e ganhou
a rua. Andou até a Praia de Botafogo e ali entrou num
ônibus. Saltou na Central às seis e cinqüenta, comprou
uma passagem de segunda para São Paulo e embarcou
no trem das sete horas.
Quando a copeira se levantou, às seis e meia, achou
sberta a porta do quarto de Joaquim, ao lado da sala
de jantar. Espiou para dentro, viu que Joaquim não
estava e lembrou-se do que tinha ouvido quando, na
véspera, servia, o jantar. Foi fazer o café. As oito horas,
estranhou que Joaquim não tivesse voltado e falou à
cozinheira, que estava estendendo uma toalha no
quintal. Às nove, hora em qus geralmente Joaquim
deixava a casa, não se conteve e foi acordar a patroa,
Esta mandou-a correndo à praia para ver se o encontrava. O posto estava com bandeira vermelha e havia
poucos banhistas. Olhou para todos os lados, perguntou
se não tinham visto um moço assim e assim, e acabou
por contar-lhes o que tinha sucedido. Um dos empregados do posto afirmou que quando chegara à praia,
antes dos outros, só vira um sujeito louro, gordo, e mais
ninguém. A empregada voltou ligeira, a patroa vestiu-se
às pressas e foi, por sua vez, à praia. Andaram de um
posto para o outro, e acabaram se convencendo de que
Joaquim tinha morrido afogado. Agora era só esperar
que o mar jogasse o corpo à praia.
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De Joaquim, que morava na casa havia dois meses,
a dona da pensão sabia apenas que era do interior e
não tinha parentes no Rio. Muito nervosa, telefonou
para a Polícia e para o Banco. Nesse dia ninguém
almoçou na pensão, porque a cozinheira ficou o resto
da manhã contando histórias horríveis de afogados.
Quando o trem se pôs em movimento, Joaquim
respirou. Sentou-se no banco de madeira perto da
porta, olhou os companheiros de viagem — poucos e
inexpressivos — e passou a refletir sobre o seu caso.
Era bem simples: estava farto de aturar a rotina
do escritório durante tantos anos. O ordenado pequeno
dava apenas para viver uma vidinha idiota. Os anos
corriam, começava a sentir-se desanimado, vencido.
Já conhecia bem os serviços do Banco, mas de que
servia? O ordenado era sempre mesquinho e não via
probabilidade de melhorá-lo: os protegidos é que
subiam. . . Passou a sentir-se amargurado e céptico; foi,
pouco a pouco, perdendo os escrúpulos. Saiu-se bem
na primeira tentativa: a coisa correu maravilhosamente e ninguém desconfiou sequer. Animou-se; arriscou
uma vez mais, outra; repetiu a coisa em escala maior:
deu certo. Apurou a técnica; estudou o assunto profundamente e chegou à conclusão de que o golpe não falharia e só muito tempo depois é que descobririam, se
descobrissem.
Certa vez ocorreu-lhe o seguinte raciocínio: quem
dá desfalque ou é logo preso ou foge em tempo. Se
foge, arrisca-se a ser pegado mais tarde. Mas mesmo
que não venha a ser preso, nunca mais tem calma.
Nunca mais. Não é questão de consciência (ora, de
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consciência!...), é questão de segurança pessoal:
polícia, o próprio Banco, parentes, amigos. . . Essa
gente não esquece; quem pode ficar tranqüilo? Não
pode.
Raciocínio desagradável, que voltava constantemente, que insistia, que pedia solução. Solução, uma
solução, qualquer solução!
Morreu um colega do Banco. A idéia de morte
veio então sub-repticiamente, insinuando-se; tornou-se
envolvente, avassaladora. Só se. . . Deu uma gargalhada
no quarto escuro. Sim, sim. A solução seria esta:
morrer. Quem procura um morto? Poderiam descobrir
tudo, no dia seguinte mesmo, se quisessem; de que serviria? Ainda seria lamentado: pobre rapaz, foi infeliz. . .
Encontrada a solução, o plano de execução foi
mais fácil: o mar é um grande mundo onde tudo pode
acontecer. Mudou-se deliberadamente para perto da
praia de Copacabana. Quem morre afogado em outras
praias?. . .
Com o espírito mais tranqüilo, elaborou e pôs em
execução o plano para transferência do dinheiro para
São Paulo, de modo que lhe fosse fácil retirá-lo quando
lá chegasse. Conservou consigo apenas o bastante para
•passar os últimos dias no Rio e comprar as coisas
necessárias para a viagem. Tudo muito simples, enfim.
Começaria vida nova agora. . .
Joaquim virou-se para suspender a vidraça; começara a chover fortemente. No carro sujo o calor era
quase insuportável. Sentia-se incomodado com o calção
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de lã junto à pele. Mudou de lugar. Lembrou-se então
que estava em jejum; nem ao menos tinha tido tempo
para tomar um café. Nem cigarros. Poderia chegar
até o carro-restaurante; estava sem gravata, mas a
roupa era decente. . . Resolveu-se afinal. Atravessou
vários carros, passando com cuidado de um para o
outro, porque o trem avançava em grande velocidade
na reta plana. A chuva continuava a cair com extrema
violência; as passagens de carro para carro, além de
perigosas, não eram cobertas. J.oaquim molhava-se.
Chegou por fim ao carro-restaurante. Já havia
transposto a entrada, quando parou bruscamente e
se virou com rapidez: sentado a uma das mesas estava
um conhecido do Banco. O choque foi tremendo. "Se ele
o tivesse visto!" Passou para o carro próximo, caindo
sobre os passageiros, tropeçando nas malas, achando dificuldade em abrir as portas. "Ele me viu, na certa!"
Atravessou outro, mais outro, nada de chegar o seu
carro. O trem parecia correr cada vez mais, numa trepidação infernal. A chuva escorria das cobertas em
declive, lavava os ferros de engate, despejava-se para os
lados, entre os carros, violenta, incessante. Joaquim,
desorientado, passava quase correndo de um carro para
o outro» na ânsia de chegar à segunda classe. De repente, o pé resvalou na ferragem molhada, perdeu o
equilíbrio, o corrimão de apoio fugiu-lhe ao alcance; as
pernas escaparam-se para o espaço lateral, o corpo
bateu na quina do carro, virou-se e foi precipitar-se
violentamente na rampa da estrada. Caiu de peito na
água empoçada. Um torpor poderoso venceu o esforço
instintivo para levantar a cabeça. Morreu sufocado.
— 93

OS DESGOSTOS PROFISSIONAIS
DE DONA AMÉLIA

/MBORA a roupa estivesse pesada e já fosse bem
tarde, dona Amélia parou à porta do açougue, os braços
levantados segurando a trouxa.
— Boa-noite, seu Manuel. Tem algum palpite para
amanhã?
Seu Manuel, que estava golpeando um bonito psdaço de alcatra, respondeu sem levantar a cabeça:
— A esta hora!... — mas só então, percebendo
que a voz de dona Amélia lhe parecera diferente do
costume, olhou para a porta e indagou:
— Que é isso, dona Amélia? Está doente?
— Ê Juquinha. Está com um febrão que nem
sei. . . — e entrou rápida, pelo portão da avenida.
Era uma parda gorda, já passada dos quarenta.
O marido tinha morrido quando Juquinha começava a
andar, lá se iam nove anos. Se lavava para fora quando
o marido vivia (para ajudá-lo, coitado, que ganhava
pouco), ao enviuvar passou francamente a lavadeira.
A princípio, com o aumento da roupa, via-se atrapalhada para lavar, cuidar da casa e do Juquinha e ainda
fazer os carretos. Mas logo que o filho começou a ficar
esperto e podia acompanhá-la, a coisa se tornou mais
suave. Tinha algumas freguesas boas, de pagamento
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certo, mas a maioria era sem consciência: a mulher do
farmacêutico, por exemplo, já lhe devia quase oitenta
mil-réis desde fevereiro. . .
Dona Amélia era de bom gênio, falava pouco das
vizinhas, vivia só para o filho, mas tinha um viciozinho
que a dominava irresistivelmente: era o jôgo-do-bicho.
Jogava diariamente pela loteria e à noite ainda tentava
a sorte pela C'oníiança. Quase não sabia ler, embora
conhecesse bem os algarismos, mas comprava diariamente a Mascote, cujos palpites o padeiro a ajudava
a decifrar. A noite, depois de passada a roupa, ficava
até altas horas estudando dois livros surradíssimos, nos
quais vinha registrando desdo longo tempo os bichos
que davam diariamente.
Muito cedo, já dona Amélia saía com a roupa que
estivesse pronta e aproveitava 'para indagar por onde
passasse, vendas, quitandas, açougues, padarias, qual
o sonho da noite passada, qual o palpite para o dia.
— Sonhei com o Chico. Ele estava fazendo. . .
— Ah, então é camelo. Mas, não sei não; o camelo
já deu este mês quatro vezes. . . Bem, até logo, seu
Almeida - - e passava adiante para fazer alto na porta
da quitanda.
—O senhor já viu, seu Agostinho? Ontem deu
tigre no salteado. . .
— Ah, sim? Pois hoje estou outra vez com palpite
nele.
— O senhor acha? — perguntava, incrédula; mas
logo esperançosa: — No ano passado deu tigre quase
uma semana inteira. Pode ser, quem sabe?. . .
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Não é que jogasse muito dinheiro e ganhasse
sempre. É verdade que nos princípios de mês, quando
a freguesia pagava certo, dona Amélia abusava e até
houve um dia em que arriscou cinco mil-réis na cabra
(não dava desde março e seu Antônio da padaria
tinha sonhado com uma cabra preta).
Juquinhe, que era principalmente carregador de
roupa, fazia também o joguinho: se aparecesse a polícia
poderia escapulir com facilidade. O bicheiro, que tinha
o apelido de Santinha, tão meloso era, fazia o jogo escondido nos fundos do sçougue.
Um grande desgosto profissional perturbava dona
Amélia jogadora (os desgostos profissionais de dona
Amélia lavadeira eram tantos, que nem vale a pena
conter): nunca havia acertado numa centena.
Ocupava a última casa, que era a mais jeitosa,
porque o quintalzinho gramado dava para a vala do
terreno do Guimarães. Ao entrar, encontrou Juquinha,
que havia ficado na cama com febre alta, sentado no
chão da cozinha brincando com o gato.
— Juquinha, você está maluco? Volte já para a
cama e vamos tomar o remédio.
Como lhe custara esse remédio! Ela que havia
jurado a si própria nunca mais entrar na farmácia de
seu Afonso — a mulher dele, aquela sem-vergonha, não
havia meio de pagar a conta da roupa — fora forçada
a ir pedir-lhe por favor (imagine só, por favor!) para
fiar o remédio. Também o doutor Raimundo, depois
que perdera a mulher, andava tão preguiçoso que só
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receitava remédios prontos, que custavam um dinheirão.
Parecia até coisa feita que Juquinha fosse ficar
doente no fim do mês e logo nesse mês que andava
mesmo horrível. Tudo lhe estava saindo ao contrário:
uma das melhores freguesas tinha se mudado para
longe; não recebera um só tostão do Asilo; um azar
tremendo no jogo; e agora, para mal de seus pecados,
ainda o Juquinha entendera de ficar doente.
Ao dar o remédio, pôs-lhe a mão na barriga: escaldava . Cobriu-o com um cob&rtor velho, uma saia
pesada e duas toalhas e, embora preocupadíssima, foi
estudar os livros. Comparou demoradamente certas
folhas com outras, fez contas com os dedos e foi remexer na gaveta da cômoda: encontrou apenas alguns
níqueis, nem chegava a dois mil-réis. Parou algum tempo
contemplando o filho e acabou deitando-se ao seu lado.
A madrugada palpitava apenas — o ar puríssimo
no espaço silencioso — quando dona Amélia se levantou para espiar o doente. Os olhos fechados, ele
respirava com dificuldade, o corpinho queimando de
febre. Dona Amélia assustou-se. Lavou depressa o rosto
no tanque, bebeu uma xícara de café requentado, pôs
no pescoço um xale velho e partiu para a casa do
doutor Raimundo com o coração singularmente pesado.
No caminho foi pensando no meio de conseguir algum
dinheiro emprestado para o que desse e viesse. Lembrou-se de seu Agostinho da quitanda, que já em outra
ocasião lhe havia servido. A quitanda ficava no caminho; sim, pediria a seu Agostinho. O 'pensamento
voltou-se em seguida para o Juquinha. Só podia ter
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sido o banho-de-mar do domingo passado, no Saco de
São Francisco. Amanhecera dia bonito, de sol forte;
Juquinha pedira tanto para ir com os outros meninos
da vizinhança, que ela não tivera coragem para negar.
Vestira-o com a camisa azul do filho do doutor Marcílio
(também eles pagavam tão pouco pela roupa!),, calça e
paletó de brim pardo. Juquinha só aparecera de volta
às sete horas da noite, abatidíssimo do banho prolongado
naquela soalheira. Na certa pegara um resfriado forte.
Bem que não quisera que ele fosse; mas a gente precisa
às vezes dar um pouco de liberdade ao menino para
não acabar um maricás, como o Santinha bicheiro.
É verdade que Juquinha fora sempre fraquinho; saíra
ao pai, que já andava tão doente. Só mesmo com o
muito cuidado dela é que vingara. Mas Deus é grande;
o doutor Raimundo havia de botá-lo bom. . .
Uma surpresa aguardava-a; o doutor não tinha
voltado para a casa na véspera. A preta Justina, escandalizada com o fato, nem lhe deu grande atenção;
mas prometeu falar ao patrão quando chegasse, se
chegasse. . . E foi resmungando para a cozinha.
Dona Amélia voltou devagar, puxando de instante
a instante o xale para o peito. A quitanda só abria às
sete, mas já encontrou seu Agostinho pendurando as
bananas na porta.
— Uai, dona Amélia, madrugou hoje?
— Bom dia, seu Agostinho, eu precisava um
favor. Juquinha está doente e eu queria que o senhor
me emprestasse vinte mil-réis. No sábado eu recebo do
Almirante. . .
— 101

— A senhora quere é para jogar no bicho. Nada
disso, não tenho para emprestar.
— Oh, seu Agostinho, não diga isso; o senhor já
me emprestou dez mil-réis no ano passado e eu paguei
pontual. . .
— Sim, mas agora a senhora deu para jogar
demais. Toda a gente sabe que a senhora põe tudo no
bicho. Por que não pede ao Santinha?
— Está bem, não quer emprestar, não empreste.
Mas fique sabendo que ninguém tem nada com a
minha vida! — e partiu demonstrando tal indignação,
que seu Agostinho se arrependeu logo de ter negado.
Quase ao chegar à avenida, viu o filho da vizinha
correndo como para falar-lhe; o coração bateu ligeiro,
sentiu-se um pouco trêmula, mas o menino1 passou sem
a olhar sequer. Mas quando ia entrando em casa a vizinha gritou-lhe da janela:
— Juquinha está falando umas coisas tão esquisitas, dona Amélia. . .
Acercou-se do filho, que, com os olhos abertos,
pareceu não lhe dar a menor atenção, como se nãc a
visse ou não a reconhecesse. Depois, entrou a gritar,
exageradamente ansioso:
— Olha seu Guimarães, pessoal! Foge, pessoal!
Apanha a bola, Heitor!
Instintivamente dona Amélia olhou para a porta
da cozinha, de onde se via ao fundo o terreno baldio,
a essa hera coberto de sol. Alguns garotos jogavam
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futebol com uma bola pequena de tênis. Mas logo teve
a atenção voltada para o filho, que já então dizia
outras coisas, virando-se constantemente de um lado
para o outro:
— Fura essa! Vamos fazer jacaré! Me larga, seu
bobo! — soltou em seguida uma gargalhada, que pareceu a dona Amélia tão estranha, que o coração se
lhe apertou.
— J.uquinha, meu filho, fica sossegado, fica quietinho. Eu vou ferver leite pra você.
Mas só então percebeu que, com o nervoso que
seu Agostinho lhe dera, até havia se esquecido de
comprar o leite. . .
Já passava do meio-dia quando Juquinha, que
depois de muito delirar havia caído em prostração,
chamou baixinho:
— Mamãe, estou sentindo uma dor aqui. . . —
e, afastando a camisinha de morim, pôs a mão um
pouco acima da virilha direita. A mãe tentou epalpar
o lugar indicado, mas Juquinha não deixou, retraindose e gritando que doía muito.
Dona Amélia calculou que já seriam quase duas
horss, porque o sol começava a entrar pela janela da
frente. Surpreendida de que o doutor Ra : mundo não
tivesse ainda dado sinal de vida, resolveu ir até o
açougue para telefonar. Ao mesmo tempo (pensou um
tanto envergonhada, porque as palavras do quitandeiro
não lhe saíam da cabeça), aproveitaria para fazer o
joguinho. Lembrou-se depois que só lhe restavam nove— 103

centos réis e, com a lembrança, veio-lhe o receio de
perder e ficar sem dinheiro algum, com o filho passando
assim mal. Mas, novecentos réis ou nada, que grande
diferença fazia? Se (Deus não permitisse) alguma
coisa acontecesse, ela teria mesmo de arranjar mais
dinheiro de qualquer maneira. Acabou jogando apenas
duzentos réis na centena predileta, 672.

Caminhou algum tempo em silêncio. De repente
seus lábios trêmulos deixarem escapar estas palavras,
vindas sabe Deus de onde:
— Reparou na centena da sepultura, comadre?
E aí desatou num choro convulsivo, no seu coração de mãe a angústia do irremediável. . .

Quando estava falando ao telefone com a preta
Justina (porque o doutor ainda não havia voltado para
a casa), vieram chamá-la com urgência: Juquinha estava gritando desesperadamente, com uma dor medonha no lado. Foi encontrá-lo torcendo-se no chão, as
lágrimas descendo-lhe pelo rosto, sem forças para dizer
qualquer coisa.
— Juquinha, meu Deus! Meu filhinho!
Dona Amélia tinha acabado de saber, por um
servente do Pronto Socorro, que dera o galo com 351,
quando alguém veio dizer-lhe que o filho talvez não
escapasse. Não escapou mesmo, o pobrezinho.
No dia seguinte, meia hora antes de levarem o
Juquinha, dona Amélia tomou o bonde com a comadre
Feliciana e foi esperá-lo no cemitério. Com o resto dos
cinqüenta mil réis que seu Agostinho lhe tinha ido levar
pessoalmente, comprou um ramo de flores.
Enterraram o pequeno caixão na subida do morro.
Sacudida pelos soluços, espsntosamente envelhecida, no
espírito a angustiosa interrogação ''Que vou fazer sem
Juquinha, meu Deus?," dona Amélia deixou o cemitério apoiada em Feliciana.
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ERRATUS I

V^fUANDO Erratus I ascendeu ao trono por morte
do tio Profúndio XIX, o pequeno reino da Albínia estava irresistivelmente dominado por falsa supercultura
acumulada em 735 anos da dinastia dos Profúndios.
Estatística divulgada nesse ano pelo Real Instituto de
Difusão Científico-Social indicava que existiam no país
12 Universidades. 67 Academias de Ciências e Letras,
312 bibliotecas, 14 departamentos de expansão cultural,
17 juntas oficiais de diagnósticos e exegese, 393 laboratórios de pesquisas científicas, 5.389 jornais, 728 revistas de crítica especializada, além de 529 outras associações de cultura geral.
Erratus fora, desde antes de nascer, um indivíduo
fundamentalmente infenso a letras, a estudos, a cultura.
Começou por arranjar as coisas de modo a vir ao
mundo, de sete meses, exatamente no aniversário da
mais triste data para os albínios cultos: o dia em que,
173 anos antes, naufragara à vista do porto o navio que
trazia, adquirida em leilão de Londres, a famosa coleção princeps de 87 obras clássicas.
Profúndio XIX ficou tão desgostoso com o prematuro e inoportuno nascimento desse menino, que
obrigou a mãe, sua irmã viúva, a dar-lhe o nome de
Erratus. É verdade que, na ocasião desse infausto acon— 109

tecimento, vivia ainda quem estava destinado a ser,
com excelsa honra e justíssimos títulos, Profúndio XX,
filho único do rei.
Desde pequeno, Erratus mostrou-se digno do nome
que o tio lhe dera. Era mesmo, na opinião geral, um
menino errado. Certa vez, Profúndio levou-o a ouvir
uma conferência que notável professor de pedagogia
anunciara sob o título: "Como se fazer entender pelos
adolescentes." Erratus ouvia tudo com desvelada
atenção, mas, quando o homem terminou, virou-se para
o tio e perguntou: "Meu tio, o que foi que ele disse?"
A pergunta não era inteiramente destituída de senso,
porque na verdade ninguém entendera o conferencista,
mas Profúndio ficou furioso. "Que foi que ele disse?!
Ele! O mais culto professor de pedagogia, um sábio
notável!"
Daí por diante, Erratus foi posto inteiramente à
margem. Profúndio costumava dizer: "Há homens que
são o orgulho da espécie. . . animal. Erratus é um
deles!"
Ora, um belo dia, quatro volumes da monumental
obra "História dos Grandiosos Feitos da Dinastia Profundiana," caindo de uma das estantes mais altas da
biblioteca do palácio sobre a cabeça do príncipe Profúndio, tornaram Erratus herdeiro do trono.
O único recurso de que podia dispor Profúndio
XIX era o de estender seu reinado tanto quanto possível, na esperança de que Erratus se resolvesse a
morrer antes. Para isso não poupou esforços. Ordenou
aos conselheiros que se certificassem das pessoas mais
idosas do reino qual o regime que seguiam, a fim de
imitá-las. A coisa, porém, não foi muito fácil: o homem
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mais velho de todos, com 115 anos, nunca havia comido
carne; enquanto que o segundo deles, com 114, não
comera outra coisa em toda a vida. Uma velha, a
campeã, de 116 anos, comia todas as manhãs cinco
cebolas cruas; uma outra morrera, aos 102, ao comer
pela primeira vez uma cebola cozida. . .
Afinal os médicos do reino conseguiram, por engano, estabelecer um regime razoável, que conservou
a vida de Profúndio até os 80 anos. Morreu de um
ataque de anemia profunda, após ter devorado em dois
dias os sete maciços volumes de notável estudo sob o
título "A Substância da Vida."
Erratus assumiu o poder aos 35 anos, solteiro, a
meio de desolação geral da corte e dos elementos culturais do país. O povo, entretanto — embora quase
fossilize do pela continuidade da dinastia dos Profúndios
— olhou para o novo rei com curiosidade e simpatia.
Logo de início, Erratus percebeu quão funda era
a animosidade que o cercava nos altos círculos: os
ministros, o parlamento, a magistratura revelavam a
cada instante má-vontade extrema em colaborar com
quem vinha interromper a cadeia luminosa dos cultíssimos Profúndios. Recusando-se, depois de terminado o
luto oficial, a presidir a sessão solene da Real Academia
de Metafísica, Erratus apenas confirmou a opinião geral
dos intelectuais: "Não se pode contar com esse idiota."
Deixaram de importuná-lo com tais convites e deliberadamente se afastaram do rei.
Pôde assim Erratus dispor de todo o tempo para
assenhorear-se dos negócios públicos. Abismaram-no,
desde logo, a soma fabulosa paga pelo Estado com sub111

venções a Institutos de Cultura e seus ativos cultores,
a condição de pobreza extrema da população, sem higiene e alimentação adequadas. Viu seu povo anêmico,
sujo, triste: a parte culta, por excesso de estudos, em
regra mal orientados e inúteis; os iletrados, pelo abandono em que se encontravam. As únicas festas que se
realizavam no reino eram "festas da inteligência:" não
havia notícia de jogos desportivos ou de torneios de
alegria sã. Os salões de conferências regurgitavam de
gente raquítica, feia e sorumbática. As escolas eram
verdadeiras penitenciárias, onde os miseráveis alunos
— em luta com programas ferocíssimos — estiolavam
em caquexia coletiva. Era infinito o número de bacharéis anêmicos. O parlamento só tratava de coisas de
cultura, numa discussão infindável de projetos complicadíssimos e inócuos. As academias eram antros de estupidez erudita. Os prelos trabalhavam incessantemente, produzindo milhares e milhares de volumes; os
jornais proliferavam.
Erratus começou a observar certas coisas. Viu, por
exemplo, que o Ministro da Higiene cuspia constantemente no chão; que o Ministro da Economia Dirigida,
autor de planos formidáveis de organização e saneamento das finanças, andava atrapalhadíssimo com os
próprios credores; que o grande campeão das liberdades
públicas, que acabara de escrever um livro notável! em
que estigmatizava os povos que ainda permitiam a existência de escravos, protegia dois pequenos órfãos, que
lhe faziam todo o serviço da casa, eram mal alimentados, apanhavam pancada e não percebiam remuneração alguma; que os funcionários públicos só tratavam,
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nas horas de expediente, de seus negócios particulares
e fora das horas de serviço falavam mal do governo.
Erratus não podia compreender esse estado de
coisas. Recordava-se com saudade do tempo em que, remando num bote durante horas e horas, visitava as
ilhas vizinhas e via gente sã e alegre. Tivera, certa vez,
oportunidade de constatar os malefícios de certa espécie de cultura: cs alus, habitantes de uma dessas
ilhas, viviam felizes e tranqüilos até o dia em que caiu
ao mar e foi atirado às suas praias um caixote contendo
obras destinadas ao reino dos albínios. Sa!vou-se apenas
um livro notabilíssimo sobre a cura dos nervosos. Passado de mão em mão e lido com avidez pela novidade
da coisa, o resultado foi que em breve os alus se tornaram o povo méis neurastênico do arquipélago.
Certo dia Erratus deixou o palácio cansadíssimo e
foi espairecer algumas horas no campo. Estivera a
manhã toda procurando inutilmente convencer o ministro da Educação da necessidade de abrandar os programas de ensino primário.
Deitou-se à sombra de uma árvore. Ouviu em seguida vozes próximas. Era uma mulher que chamava
para o lado do rio. Uma criança respondia: "Já vou,
mamãe, já vou." — "Mas que está você fazendo aí?"
— "Já vou, mamães; estou lavando os pé."
A tarde, Erratus voltou a receber o ministro. Aduziu novos argumentos aos que já empregara, em vão,
pela manhã. O ministro retrucou-lhe que a coisa ficaria como estava ou ele não seria mais ministro.
Erratus perdeu a calma. Deu um formidável soco na
mesa e gritou-lhe:
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— Sabe de uma coisa, senhor ministro? Vá
lavar os "pé!"
A falta do "s", mais que a afronta da frase, teve
profunda repercussão na história da Albínia. O ministro
da Educação — que era o chefe do gabinete — poderia
ter perdoado a grosseria da expressão, mas "os pé" era
demais! Fez de seu caso pessoal um caso político:
convocou o gabinete e levou-o a palácio para apresentar
ao soberano um verdadeiro ultimato. Exigiram-lhe os
ministros mudança radical de atitudes ou se considerariam livres das suas obrigações para com a coroa.
Erratus ouviu-os atentamente e acabou por pedirlhes um dia para refletir sobre o assunto. Logo que os
ministros se retiraram, mandou chamar a palácio o
general Casernus, um velho soldado que alimentava
antiga mágoa contra o chefe do gabinete por ter este
certa vez lhe devolvido um ofício em que havia um
solecismo involuntário. Erratus conferenciou reservadamente com o general durante cerca de seis horas.
Na manhã seguinte, a Gazeta Oficial trazia apenas
dois decretos reais. Um, promovendo o general Casernus
a Marechal do Reino. O outro era o seguinte:
REINO DA ALBÍNIA

Decreto n.° 139.438 e último
Erratus I, rei, hei decidido e ordeno
Art. 1.° Fica, deste momento em diante, terminantemente proibido o uso da linguagem escrita, sob
qualquer forma e em qualquer idioma.
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Art. 2.° O Marechal Casernus — chefe supremo
das forças armadas do reino — tomará as providências
que se fizerem necessárias para a completa e fiel
execução desta !tei.
Art. 3.° Será confiscado e queimado t m praça pública tudo quanto no reino existir impresso ou manuscrito, assim como todos os instrumentos, aparelhos, máquinas e petrechos destinados a imprimir ou escrever.
Art. 4.° Sofrerá pena de morte sumária quem quer
que infringir esta ordem, ou escrevendo ou conservando
em seu ipoder qualquer coisa impressa ou manuscrita.
Art. 5.° Serão tomadas de viva voz as providências
necessárias para a manutenção dos serviços públicos e
da vida administrativa do Estado.
Pela derradeira vez assino
Erratus, Rex.
O estupor causado pelo extraordinário decreto permitiu ao marechal dar cumprimento rápido à determinação do artigo 3.°. Quando a falsa elite intelectual
pretendeu esboçar uma tentativa de pseudo-reação, verificou a sua impotência.
Serenada a coisa, Erratus chamou a palácio os
elementos mais sensatos do reino e deu-lhes a missão
de, em conjunto, formarem o gabinete, que ficaria memorável na história da Albínia e teria de arcar com a
responsabilidade de reorganizar inteiramente e sob
novos moldes a administração pública.
Foram imediatamente escolhidos entre os funcionários públicos os indivíduos de boa memória, que
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passariam a constituir a nobre classe dos memoriosos,
de extraordinária importância na vida do Estado.
A função dos memoriosos eqüivalia à de repositórios
da lei. Destruídos os exemplares impressos da Carta
Magna, dos códigos, das leis e regulamentos, cabia-lhes
o encargo de reter na memória c1 essencial, que aliás não
era muito, tanta coisa supérflua havia nessas leis.
O melhor, o mais eficiente memorioso foi expressamente
designado para reter o texto do derradeiro decreto real.
O exercício da função era simples: discutia-se no parlamento, por exemplo, o direito de livre pensamento.
Mandavam buscar o memorioso no assunto e consultavam-no. Se votavam uma nova lei, a mesma era dada
como sancionada quando o memorioso pudesse repeti-la
sem hesitações.
Dentro em pouco tempo, o reino da Albínia começou a apresentar feição inteiramente nova, aspectos
curiosíssimos. O parlamento transformou-se por completo: oradores famosos, que discursavam a propósito
de tudo ou sempre a respeito de determinado assunto,
pareciam ter perdido o uso da palavra: não havia mais
quem lhes escrevesse os discursos. Desapareceram instantaneamente inúmeros poetas, romancistas, historiadores. Eruditos notáveis tornaram-se de um dia para o
outro incapazes de evocar um nome, uma data, um
episódio. Tendo de discursar sem ler, de dizer seus
versos, de compor seus romances, de expor seus estudos face a face com o povo, viram-se os falsos intelectuais corridos impiedosamente pela multidão. Passara o tempo em que audaciosamente impingiam aos
ingênuos, em edições oficiais, livros intragáveis, versos
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sem poesia, histórias incorretas, acobertados pela crítica
camarada. Foi-se o tempo em que cada livro publicado
era ótimo. . .
Hábitos novos formaram-se. O povo educava-se ao
contato direto com os valores reais. Nas escolas, libertos
da estupidez dos compêndios, os alunos participavam
da cultura real do professor. Acabaram-se os cabotinos.
No parlamento faziam-se ouvir verdadeiros oradores. Os verdadeiros legisladores surgiram enfim.
O ministro da Saúde e Higiene pôs em prática um
novo plano: não esperar que a população ficasse doente
para então tratá-la; tratá-la antes de ficar doente.
Em vez de abrir hospitais, criou postos de alimentação,
onde a parte pobre da população — até então subalimentada — pudesse alimentar-se bem. Abriu igualmente postos de asseio, convencido de que um corpo
limpo cria alma nova. Criou postos de repouso: um
operário bem dormido trabalha melhor. Extinguiu o
barulho desnecessário.
Onde, porém, a ação do novo gabinete conseguiu
maravilhas foi no campo das festas desportivas ao ar
livre, da ginástica natural ao sol. Criaram-se, nos arredores das cidades, centros de desportos, onde se realizavam constantes festas de sã alegria. Havia, por parte
das autoridades, a preocupação de desviar o povo dos
locais fechados, das casas de diversões infectas, dos lugares escusos. Abriram-se largas praças ajardinadas,
construíram-se estádios de corridas a pé, piscinas de
água corrente, campos de tênis, de atletismo, de futebol,
Não se passara muito tempo e Erratus pôde
observar que o povo apresentava aspecto mais jovial,
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mais saudável, mais inteligente. Sem o incentivo da
leitura constante de crimes, roubos e desastres, a população tornou-se mais dócil, mais honesta, mais calma.
Deixando de ler notícias de descobertas de novas doenças, lúgubres üvros de medicina ou de cura de estados mórbidos, o povo ficou mais saudável. Quando
um indivíduo comia uma banana, não pensava mais
na composição química da fruta nem na reação fisiológica que ela produziria no organismo: a banana tornou-se mais gostosa e menos indigesta. Tudo ficou mais
natural.
A situação parecia ter se normalizado de todo;
mas, certa noite, o Marechal deu conta a Erratus de
"iminente perturbação da ordem pública por parte de
antigos elementos descontentes" e pediu-lhe maior liberdade de ação e aumento dos efetivos militares.
Erratus cedeu; não houve coisa alguma. Algum tempo
depois o Marechal pediu ao rei podtres extraordinários
para dominar um movimento que se esboçava. Erratus
negou. Nada aconteceu. . .
Corriam as coisas maravilhosamente, quando certo
dia o ministro dos Negócios Estrangeiros participou ao
rei a visita próxima da famosa socióloga americana
Miss Mediana Average, que pretendia observar a extraordinária reforma levada a efeito na Albínia. Dos
falsos sociólogos patrícios, Erratus guardava a lembrança de sujeitos envelhecidos prematuramente, insociáveis
e maçantes. Foi, portanto, com agradável surpresa que
se defrontou, no dia da chegada da notável visitante,
com uma jovem extremamente graciosa. Felicitou-se
por lhe haver feito reservar aposentos no próprio pá118 —

lácio e dispôs-se a tudo fazer para lhe tornar a estada
na Albínia inteiramente agradável. Fazia questão de
acompanhá-la a toda parte; em palácio, procurava estar
sempre a seu lado. Pediu-lhe que lhe ensinasse oralmente o Inglês. Eram lições intermináveis. O próprio
Marechal foi obrigado, certa vez, a esperar durante
duas horas para ser recebido pelo rei, que na ocasião
se esforçava por perceber a sutil diferença entre "to
beg" e "to request" "a kiss". . .
Ora, um belo dia uma notícia sensacional correu
pela cidade e foi transmitida por arautos particulares
a todos os pontos do reino: o Marechal tinha descoberto que Erratus havia criminosamente infringido o
artigo 1.° do último decreto real. O mordomo do palácio,
seu espião, conseguira apoderar-se de um papel escrito
pelo rei. Estava sob a porta dos aposentos particulares
de Míss Average e continha três palavras rabiscadas
a carvão:
/ love you

l
Percebeu o Marechal que a oportunidade tão esperada surgira enfim; era necessário agir com rapidez,
asiàticamente. Eliminado o rei e expulsa a estrangeira,
fácil lhe seria apossar-se do governo. Mandou seu mais
possante arauto anunciar ao povo que "o chefe supremo
das forças armadas, numa demonstração do seu religioso respeito à lei, se via forçado a aplicar ao soberano a determinação do artigo 4.°, executando-o sumariamente. Seu coração de soldado disciplinado confrangia-se, mas dura lex sed lex".
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Encaminhou-se em seguida para o palácio real,
com as mais sinistras intenções deste mundo. Ao aproximar-se, porém, foi tomado de enorme surpresa: colossal multidão enchia a praça fronteira ao palácio,
aclamando o rei, que nesse momento se afastava da
janela com um ar de quem vai buscar alguma coisa
muito importante. Volveu logo depois, trazendo pela
mão a bela americana. Houve um instante de hesitação,
mas logo estrugiu nos ares, atravessou a praça, ganhou
a cidade, estendeu-se por todo o reino, másculo, uníssono, avassalador, o grito entusiástico da multidão:
Viva a rainha!

(Rio de Janeiro, 1937/1938)
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