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prefácio

ao lançar o presente livro, não me anima ambição, quer literária, quer política, ou econômica.
desejo, tão-somente, enfocar determinados temas,
ãe maneira sucinta, procurando não roubar tempo
ao leitor ocupadíssimo, de hoje em dia.
embora caracterizado pelo n.° 13, na realidade, o
livro tenta combater o lado negativo de nossa Sociedade, que o número aziago simboliza.
assim, gerente (os gastos excessivos em propaganda), fuga (o drama dos filhos dos sentenciados, que
não têm direito sequer a um Natal), preconceito
(o tabu de que um erro é desonra) e inseminação
(a paradoxal reação humana ao progresso) farão,
espero, o papel de sementes lançadas ao vento.
sentir-me-ei, portanto, recompensado, se conseguir
sensibilizar uma parcela, ínfima que seja, do generoso público leãor.

o autor.

GERENTE

lhes vou contar não é uma estória. É, anO QUE
tes, uma fase da biografia de alguém:
"Era uma vez um homem, que, embora branco,
todo mundo o chamava pelo aumentativo do antônimo. Possuía, por sobrenome, uma fruta que, em
geral, não é azeda, mas às vezes é de amargar...
Ficou famoso por causa de seu tipo de chapéu.
*

O nosso herói sempre foi elemento de proa
numa fábrica. Saía diretoria, entrava nova, e ele
continuava na crista dos acontecimentos. Matreiro, seguia uma sábia filosofia: "acender uma vela
a Deus e outra ao diabo".
Ocupou importantes cargos no exterior e, aqui
mesmo, já fora gerente.
— 11

Começou a carreira, levado pelas mãos de um
sagaz diretor, cujo nome não me recordo. Sei
apenas que era baixinho, barrigudo e fumava charutos.
Um dia, houve uma radical mudança nos estatutos da fábrica. A matriz foi transferida para
outra metrópole. Aqui ficou sendo uma filial, cujo
posto de gerente foi muito cobiçado. Entretanto,
para conquistá-lo, o candidato teria de submeter-se
ao crivo de uma eleição.
Surgiu então um líder local, que abiscoitou a
maioria dos votos dos empregados do grande estabelecimento fabril.
O líder, porém, alimentava sonhos mais altos.
Tinha os olhos fitos no sol. Desejava um lugar à
luz do dito astro de primeira grandeza. Desandou
pois a trabalhar, a trabalhar... Chegaram a dizer
que o homem havia ficado louco!
Bem ou mal, o fato é que realizou, no período
de seu mandato, o que os outros todos não fizeram
em meio século.
Perdoem-me, se me apossei do slogan de outrem, mas, depois do caso da canção "Margarida",
isto não tem importância...
— 12 —

Como ia contando, a firma, com ele, conheceu
o seu período áureo. Vários setores foram ligados
por pontes. Abriram-se galerias, túneis. O pântano
atrás do edifício foi saneado.
Nesse ínterim, termina o mandato do referido
líder. Novas eleições são convocadas,
O que se verificou, então, foi um autêntico
"vale-tudo". Até um antigo correligionário do gerente, que saía, resolveu candidatar-se, apresentando, como plataforma, apenas uma tenaz "maIhação" ao seu antigo protetor.
Desta confusão, aproveitou-se o nosso principal personagem, então mero expectador, para
entrar com a sua lábia:
"Seria o continuador do Pai dos Pobres. Sempre fora proletário de coração. Compadecia-se da
situação dos menos favorecidos da sorte. Iria elevar o padrão de vida de todos. Enfim, seria uma
verdadeira... mãe!"
Que papo fino!
Até eu caí, que nem patinho...
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Passaram-se os tempos. Veio a época de "balanço". O computador eletrônico, inexorável, acusou
o seguinte:
Coluna de Receita, ou sejam os prós:
1) A ordem é exigir o máximo. A fábrica realmente não mais parou. Nem no dia do Santo Padroeiro, nem no dia dos Finados.
Contam até que São Sebastião ficou tão desapontado com o fato de não ter sido guardado o
seu dia que, lá no Céu, desabafou com o seu secretário:
— Ah! É assim? Então não podem abrir mão
de um único dia, porque a produção cai? Senhores
anjos da guarda — chamou — abram por favor
todas as comportas do dique e inundem tudo. Agora
não irão trabalhar por trinta dias...
Imaginem só o que poderá vir por aí! Uma
quantidade assim (juntem-se os dedos, por favor)
de defuntos a se vingar do Sr. Gerente...
2) Mas o homem é também muito organizado.
Tem ojeriza de ver papel sobrando em sua mesa.
Assina tudo. Por causa dessa sua mania, quase provoca uma crise. Sem querer, sacramentara uma
ordem de serviço, dando o nome de um subversivo
a um setor das oficinas.
— 14 —

Foi um "Deus nos acuda!". Convocou imediatamente a imprensa e deu amplas explicações.
Por outro lado, um telegrama foi despachado urgentemente:
"Exmo. Senhor Diretor-Geral:
Lamentável equívoco não concretizado pt nome
subversivo não emplacado pt confusão vultos históricos subversivos governo época pt assessores opinaram todo subversivo herói pt segui conselho vg
entrei cano"
3) Dinheiro entra muito. Isto já não é uma
empresa; mais parece uma guitarra... Os "fregueses" estão aí mesmo! Por um pouco de água,
por exemplo, pagam, em cotas durante o ano, os
olhos da cara.
E se o empregado-contribuinte não puder saldar
de imediato a sua conta, recebe um prospecto-proganda, que é uma verdadeira catilinária desaforada: "ainda bem que a maioria dos consumidores não se comporta assim", "são necessários tantos milhões para o projeto tal, cujo prosseguimento
depende do seu pagamento". E uma reprimenda
final: "poderíamos cortar a água, mas preferimos'. .."
Como são magnânimos!
— 15 —

E dizer que o coitado paga, paga sempre, e a
fábrica não lhe assegura nada.
As vezes até desembolsa multas e correções,
dignas de serem apreciadas (ah! se pudessem!) à
luz da legislação sobre usura e economia popular...
Coluna de Despesa, ou sejam os contras:
1) Os gastos são fabulosos...
2) Os esgotos são os mesmos, mas os preços
dos "serviços" entraram em órbita. Os buracos são
abertos a cada hora, e não se fecham nunca, embora se leia, em tabuletas, que "estamos melhorando sua fábrica".
*
Alguém resolveu alertar ao gerente:
— Excelência! E as nossas realizações? Que
diremos ao eleitorado?
Apreensivo, colocando o indicador e o polegar
da mão direita sobre os lábios, em ângulo de noventa graus, respondeu o eminente cidadão, como
se tivesse sentido um estalo à Vieira:
— A propaganda é a alma do negócio...
3) Daí para cá, tem sido um inferno! Se entramos num cinema, se compramos um jornal ou
revista, se ligamos o rádio ou a televisão!

Parece até que resolveu parodiar, de maneira
inversa, aquele outro administrador que disse ter
"trabalhado em silêncio".
*
Foi assim que ao Senhor Bonfim (salve a Boa
Terra!) coube a difícil incumbência de fazer o panegírico das "obras em execução".
Empunhando uma varinha, lá vai o Senhor
Bonfim mostrando mapas, gráficos e dados otimistas :
— Estão vendo esta cratera? Pois já está praticamente superada. Colocamos uma tábua, pela
qual o pedestre poderá passar. Olhem! Ali está
um conjunto recém-construído. São escolas, meus
amigos! Não existirá mais o problema de vagas!
A nossa estatística comprova: três escolas para
cada aluno!
E continua:
— Aquela estampa. Reparem o reservatório!
Isto significa água em abundância. De agora em
diante, cada empregado, deste extraordinário parque industrial, à saída, tomará o seu banho, sentado em sua própria cadeira, pois colocaremos um
chafariz no centro de cada sala...
— E . . . (uma pausa de meio minuto)
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— . . . o deserto, acolá, vai ser totalmente transformado. Será um oásis à Israel. Surgirão casas
com jardins suspensos, piscinas, condução farta.
Tudo será entregue aos funcionários, que terão
assim solucionado o problema de moradia. Seus
filhos, por outro lado, poderão correr, respirar, expor-se ao sol... tudo de graça, meus simpáticos
ouvintes!
E assim, todo o dinheiro, arrecadado pela firma, desaparece!
*
Coluna de saldo, ou seja o resultado:
Déficit!
Melhoramento para a fábrica, de iniciativa da
atual administração, nenhum!
Em compensação, vários aumentos estão programados para festejar o Ano Novo!
*
Francamente, estou perdido. Não sei como
terminar...
A boa técnica nos ensina a parar de chôfre,
em pleno clímax, deixando o leitor em suspenso.
Não poderei lançar mão, porém, deste artifício,
aqui, porque o Sr. Gerente já mantém todo mundo
suspenso... por uma corda!"
— 18

FUGA

chuvosa de uma sexta-feira. Último
M ADRUGADA
mês do ano. Enquanto, lá em cima, reboa o
trovão, cá embaixo, ressoa, estridente e ensurdecedora, a sirene da Penitenciária: escaparam três
detentos.
Ao olhar-se a muralha descomunal, que cerca
a prisão, não se poderia supor pudesse alguém, dali,
fugir ,
A tampa do fosso, destinado ao esgoto, fora
do lugar, denunciou o rumo por eles tomado. Chafurdaram-se na podridão, em busca da liberdade,
que a Lei dos homens lhes negara.
*
Por toda a área, soldados e bombeiros corriam
em várias direções, obedecendo a ordens gritadas.
Os enormes canos, que desembocam no Mangue,
estavam sob vigilância.
•—- 21 •—-

Quatro e meia da manhã, escuro ainda, mas
já um grupo de curiosos acompanhava, com sofreguidão, as manobras de captura.
Um velho de capa marrom tossia, sem cessar.
Uma mulher gorda falava a uma moça, alourada e sardenta:
— Já devem estar longe...
Um marinheiro apressado parou e esticou o
pescoço, por cima do parapeito do canal.
Meneou a cabeça, e prosseguiu.
Súbito, uma exclamação:
— Pegaram!
Da escuridão de um tubo, surgiu, de fato, um
dos fugitivos. Sujo e encharcado. Dois guardas,
empunhando metralhadoras, algemaram-no e o conduziram para um "tintureiro".
Um molecote de vinte anos!
Pouco depois, um outro era recambiado. Este,
alquebrado pelos anos. A cabeça branca e a pele
macilenta. Os olhos esbugalhados. Braços e pernas
esqueléticos.
Custava a acreditar ter conseguido varar tamanha distância, por baixo da terra.

Embutido em uma falha dos tubos, esteve José
Santana Carola Pereira, o "Cicatriz", dois dias e
duas noites.
Mulato franzino, trinta e cinco anos, quarenta
e sete quilos, e pouco mais de um metro e cinqüenta
centímetros. Um gilvaz, na face esquerda, ligava
a comissura labial ao lóbulo da orelha.
Enlameado da cabeça aos pés, não lhe foi difícil passar despercebido, entre as crostas de barro
e detritos do desvão. Por duas vezes, sentira a aproximação de seus perseguidores. Reprimira, então,
a respiração.
Dois dias e duas noites! Intermináveis! Doiam-Ihe as vistas e a cabeça. Zumbiam-lhe os ouvidos.
Os braços e as pernas ficaram entorpecidos.
Não sabe como agüentou! Salvou-lhe a previdência de ter levado, num saco plástico, um. naco
de pão e uma garrafa de água.
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Durante dois dias, a Polícia vasculhou todos os
recantos do esgoto. Ao que parece, o terceiro preso
havia desaparecido para sempre, naquele mundo
de lodo.
*

Tateando, saiu na segunda noite. Ninguém,
pela redondeza. O relógio da Central marcava uma
hora e trinta e cinco minutos. Domingo, portanto.
Já não chovia.
Margeando o canal, escondendo-se pelas sombras, pois trajava apenas calção, chegou ao Cais
do Porto. Deitou-se numa pilha de carvão. Por
quanto tempo ficou ali, ignora. Levantou-se. Quem
o visse, tomá-lo-ia, agora, por um estivador.
Passava das quatro horas, quando chegou à
praia do Caju. Mergulhou e, após, meteu-se num
barco de pesca ali ancorado. Adormeceu. Quando
acordou, fervilhava de banhistas. Apesar do arzinho frio, a gente pobre não deixa passar um domingo de sol sem praia,
Saiu da embarcação e jogou-se na areia. A
fome o martirizava:
— Nem um níquel, pensou.
A casa do "Nico", na Ponta do Caju, para onde
se dirigia, era ainda um estirão. Sentia-se mole.
Febril. Resfriado. Sentou-se, apreciando o panorama:
A água do mar estava suja: serragem e pequenos pedaços de madeira, das serrarias; óleo e
_ 24 —

graxa, das oficinas e navios. Redes de pes'car, entendidas em varais. Barracas-de-sol coloridas, carrinhos de refresco, de sorvete, de sanduíche. Um formigueiro humano agitava-se nos mais desordenados
movimentos e sentidos. Aqui, um rapaz recebia em
cheio os raios solares. Ali, duas moças namoravam. Uma bolinha saltitava, prá lá e prá cá. Braços cortando as ondas, bóias levando crianças, um
cargueiro se afastando.
— Atchim! — limpou o nariz com a mão direita e esta, por sua vez, no short.
A f orne apertava...
Dois senhores conversavam, acocorados, à sua
frente.
— Se precisar daquele dinheiro é só telefonar. .. — falou o que era gordo, careca e barrigudo.
— Não, muito obrigado. Já o consegui no
Banco... — retrucou o outro, magro e narigudo.
"Cicatriz" já não via, nem ouvia, mais nada.
O seu pensamento voava:
"Este mundo está todo errado! A quem precisa se nega. Oferece-se dinheiro aos que já o possuem. Aos ricos, dão-se presentes caríssimos, entretanto, a mesma pessoa recusa entregar idêntica
25

quantia para um orfanato, uma maternidade... Ao
criminoso, tiram-lhe a liberdade, mas lhe dão casa,
comida e assistência médica. Já os seus familiares,
inocentes, que dele dependiam, ficam praticamente
condenados a uma pena pior: a de morrerem à
míngua".
;
A propósito, veio-lhe à lembrança uma conversa, que escutara no escritório do doutor, defensor
do seu "caso".
Afirmava o advogado que leis existem demais.
Faltava cumpri-las.
Nisto um moço, presente, discordou:
— Qual o quê! Você sabe de alguma que proteja a família do sentenciado?
E, desenvolvendo o seu raciocínio:
— A CLT e os lAPs aí estão. Indenização, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-natalidade, hospitalização. Bem ou mal, o empregado e seus dependentes usufruem certa garantia. Se, porém, por
infelicidade, o esteio da família vai para uma prisão, a mulher e os filhos comerão o pão que o diabo
amassou...
— Por que não fazer leis protegendo estes inocentes? Uma pensão, que fosse custeada, digamos,
pelo próprio trabalho do presidiário?
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E por aí afora, aquele homem, de quem nem
sabia o nome, bradou contra a injustiça de, principalmente, crianças pagarem pelos erros dos pais.
Foi, justamente, este problema que fez com que
"Cicatriz" fugisse. Com a sua ficha, estaria em
liberdade condicional em menos de um ano.
Quando, porém, soube que a filha, de oito anos,
estava "passando mal" e faltava dinheiro em casa,
para comida e remédios, perdeu a cabeça...
*
— Que fome! Tenho de dar um jeito... —
monologou.
Um otário apareceu. Deixou a roupa, ali perto.
Antes mesmo que tivesse entrado na água, "Cicatriz" a surripiou: blusão, calças e, nos bolsos, cigarros, isqueiro e uns trocados.
Ao chegar à meia-água, onde morava o amigo,
passava das treze horas. A rua lamacenta. Um
aglomerado de casebres, a perder de vista.
Antônio era também seu colega de "profissão",
ou seja "bicheiro". Há muito lhe devia uma vultosa
quantia.
— 27 —

Bateu.
Ele mesmo veio atender. Um homem sarará,
magro, de quarenta anos:
— Você! Que diacho, homem...
— Não sabia?
— O rádio, a televisão e os jornais não falam
noutra coisa. Disseram mesmo que você havia morrido . . .
Abraçados, entraram para a única peça da
casa. Um armário com mesa embutida, três cadeiras, a cama do casal e a TV portátil, à cabeceira,
constituíam o mobiliário.
Enquanto conversavam, um guri vizinho entrou e se dirigiu à cozinha.
Ouviu-se sua voz infantil:
— Dona Filo, Mamãe manda pedir por favor
uma xícara de arroz e um ovo... depois paga.
#

Durante a semana, que se seguiu, vários assaltos foram registrados nas imediações da Avenida
Brasil.
Neste meio tempo, 'Cicatriz" enviara — pelo
filho do "Nico" — cinqüenta contos para a mulher,
no morro da "Cachoeirinha", no Lins.
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Sabia que não poderia se arriscar. Os tiras estariam rondando sua morada, por alguns dias.
*
Véspera de Natal. Dentro em pouco, seria
meia-noite.
"Cicatriz" resolveu subir o morro.
Levava um embrulho, que não tinha mais tamanho: "uma boneca igual à dos ricos". A ceia
estava garantida: castanhas, avelãs, nozes, amêndoas, passas e figos.
Viam-se luzes multicores das árvores de Natal,
no interior de cada barraco. A alegria dominava
e era contagiante.
Descansou uns minutos. Respirou fundo e continuou. Morava lá no alto.
Nenhum meganha, nenhum tira!
— Também, pudera! Natal!
Já se encontrava pertinho. Mais uns passos,
e seria a grande surpresa!
De repente, vê sair da birosca do "Chico", na
esquina, "ôlho-de-Vidro", o alcagüete, acompanhado de dois detetives.
De nada adiantaria correr.
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PRECONCEITO

de Anatomia, da Faculdade de MediA NFITEATRO
cina. Um gradil de metal branco separa, do
palco das demonstrações práticas, os bancos em
semicírculos, que sobem em várias fileiras.
Uma janela abre-se para o pátio interno, deixando ver uma nesga de céu brumoso.
À porta, nervoso, o preto João, zelador da sala,
aguarda o professor Renato.
*

O relógio de pêndulo marca 7h,55m. Quase
todos os alunos se encontram no recinto.
Um pedaço de giz corta o espaço e vem riscar
a fronte do servente, que limpa a testa com as costas
da destra.
*
Olha as horas: 7h,56m.
— 33 —
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"Nelsinho", um rapaz grandalhão de cara bexigosa, disse uma piada em falsete, provocando
uma gargalhada geral.
*
Algo preocupa o velho servidor. As sobrancelhas cerradas revelam que um drama lhe rói a
alma.
Anos após anos, acompanhara moços que chegavam de buços e dali saíam com fartos bigodes.
Entre eles, conhecera o atual catedrático de
Anatomia. Acompanhara a ascensão do "menino",
como ainda o chamava. O Professor, por sua vez,
muito se afeiçoou ao serviçal. Requisitara-o para
seu auxiliar e, por duas vezes, lhe havia conseguido
promoção. As únicas, em quarenta anos'!
#
Uma gaivota de papel voa, atraindo olhares
para o teto mofado. Cai, após caprichoso ziguezague.
João providenciara tudo. O material cirúrgico
necessário à aula lá estava: bisturi, pinça dente-de-rato, serra, escopro, tesoura, goiva, martelo, sindesmótomo, agulha de sutura, luvas e, encoberto,
o cadáver. Aliás sua inquietação originara-se no
momento em que recebera a peça a dissecar.
— 34 —

O inesperado do acontecido inibira-lhe o cérebro!
*
Os olhos apreensivos procuram os ponteiros:
7h,57m.
Lá em cima, nos últimos bancos, irrompe uma
briga.
— Meu caderno! Quem o apanhou? — grita
um moço ruivo.
— Partirei a cara d o . . . Ah! foi você seu filho
de uma cadela... esbravejou, ao descobrir os apontamentos, amassados e sujos, sob os pés de um
colega. Este, de punhos cerrados, lívido, avança
para um desfôrço, que a turma do "deixa-disso"
consegue impedir.
*
O olhar de João se fixou na mesa:
"O cadáver: uma rapariga de dezenove anos.
Cabeça raspada a zero, com o número três, gravado
a estilete, na testa. Significava ser o terceiro,
enviado à Faculdade, no mês.
Os traços fisionômicos inconfundíveis. Indeléveis, inalterados pela morte!
Os olhos vidrados e semicerrados. O nariz, um
pouco arrebitado. A boca bem talhada. A testa
saliente. O queixo bem contornado.
— 35 —

Os cabelos foram belos: de um negro luzidio!
Só as mãos estavam irreconhecíveis. Maltratadas, talvez, pelos afazeres domésticos dos últimos tempos".
*
Dois minutos... Ele, que sempre chegara
adiantado...
"Pingüim", rapazola magricela e vivo, usando
enormes óculos de tartaruga, veio saltando os degraus, de dois em dois, até o bebedouro, perto da
porta.
Quando se curvou, uma vaia uníssona reboou
por todo o auditório. Tinham-lhe colocado uma
pena de espanador, à guisa de cauda.
Um minuto para as oito horas. Logo hoje se
atrasara...
Ao retirar o corpo da jovem da ambulância,
João ficara petrificado. A princípio, não quis acreditar no que os seus olhos viam. Apesar de lidar
com defuntos há muitos anos, não pôde conter-se.
Sentiu um nó na garganta e chorou.
O resumo histórico do caso estava na etiqueta
da caixa mortuária:
— 36 -

Identidade: ignorada
Sexo: feminino
Idade: aparenta 22
Residência: (em branco)
Estado civil (em branco)
Causa mortis: ruptura do útero, hemorragia
interna.
O chofer do veículo revelara a João outros pormenores: tratava-se de uma pobre mulher socorrida na via pública, em estado de coma.
Dias e dias, estivera no I.M.L., à espera de
quem a pudesse identificar. Era, portanto, uma
indigente.
*
Os estudantes pareciam mais barulhentos do
que nunca. Um deles, baixote e gordo, exclamou:
— O Professor faltou! Vamos embora...
Já começavam a sair, aos trancos e esbarrões,
quando ele surgiu. Cada qual voltou a seu lugar.
Num segundo, o ambiente de algazarra se transmudou para o de um silêncio expectante.
*
Grisalho para quarenta e dois anos de idade,
o Professor entrou com passos firmes e certo garbo.
Gaguejando, João tentou interceptá-lo:
— Dou... tor, p r é . . . e i . . . só f a . . . l a r . . . -lhe.
— 37

Depois! — interrompeu o catedrático, consultando o relógio-pulseira.
— Mas dou... tor é . . .
— Depois da aula... — repetiu, de maneira
incisiva, o médico.
Um total desânimo invadiu o leal servente.
— Prosseguiremos com a nossa décima segunda
aula prática. Estarei, antes, à disposição dos senhores, para esclarecimentos sobre a última palestra teórica.
*

Enquanto a voz do mestre, de timbre forte e
sonoro, se fazia ouvir, o pensamento de João recuava alguns anos:
"A moça amortalhada sobre o mármore. ..
Vilma! Conhecera-a criança. Por força de ofício,
compartilhara da intimidade do lar do Professor.
Como o tempo havia corrido!
Tinha a impressão exata de a estar vendo em
flashes: "no jardim-de-infância"; "aprendendo piano"; "em uniforme de normalista"; "vestida de
branco, na festa de debutante".
De repente, a vida desandou para o Professor.
Morreu-lhe a esposa, após penosa enfermidade. Não
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refeito do golpe, ao chegar a casa, certo dia, encontrou um bilhete:
"Meu Pai: Acompanho o rapaz a quem amo,
porque tenho a certeza de que o senhor jamais
consentiria..."
Negara, em verdade, permissão para aquele enlace: "um indivíduo sem eira nem beira e inescrupuloso", segundo as informações colhidas.
Ficara, portanto, sozinho.
Desde então, não mais pronunciara o nome da
filha.
A jovem estivera em uma pensão de terceira
categoria, em São Paulo. Tempos depois, o sedutor
a largou, justamente no momento que mais iria
precisar dele.
*
Há dois meses, mais ou menos, o Professor recebera uma carta.
A filha lhe pedia perdão. Apelava para a compreensão paterna. "Que a salvasse e ao filho que
iria nascer! Estava castigada, desesperada e arrependida".
Sem deixar transparecer a mínima reação,
aquele outrora pai carinhoso rasgara em quatro pedaços a missiva.
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João, furtivamente, juntou-os com fita colante,
e a guardava como se fosse um relíquia.
O mestre acabara as explicações. Dirigia-se,
agora, para a mesa-mármore. As mão ágeis iriam
fazer uma demonstração já executada tantas e
tantas vezes.
João, ofegante, suava.
Uma aluna, atrasada, esgueirou-se em busca de
uma vaga, lá em cima. O chiado dos sapatos, no
assoalho, desviou, para ela, a atenção de muitos
colegas.
*
Escapou à maioria, portanto, a expressão de
terror, estereotipada na face do Professor, ao descerrar o cadáver. Um ligeiro tremor das mãos foi
logo dominado.
E a aula teve início.
Retalhou, serrou, expôs vísceras e outros órgãos
de interesse do ponto focalizado. Naquele instante,
estava ali o catedrático de Anatomia. O pai deixara
de existir!
A certa altura, pareceu que iria fraquejar.
Limpou a fronte umedecida com o lenço... e prosseguiu!
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"Se fracassasse, viriam a saber toda a verdade.
E, se, por infelicidade, isto acontecesse, nunca
mais poderia olhar, face a face, colegas, amigos e
discípulos,"
*
Continuou, pois, rasgando, mutilando a carne
de sua carne, até o derradeiro minuto da aula.
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INSEMINAÇÃO

conto começa por onde os demais,
O PRESENTE
quase sempre, acabam: um casamento. Este
deverá realizar-se, dentro de alguns minutos, na
Igreja de N. S. da Glória do Outeiro, neste sábado
de outono.
Tarde fria. O sol, envergonhado de sua impotência, prematuramente se esconde.
Do local, descortina-se o panorama mais divulgado em cartões-postais: o recôncavo da Guanabara.
Uma gravura, porém, jamais poderá reproduzir
o encanto natural das ondas batendo no quebra-mar. As gaivotas mergulhando, em busca de peixe.
A esteira espumante da lancha que passa.
Entre o mar e a igreja, fica o Parque do Flamengo, cortado ao comprido por duas pistas asfal45

tadas: uma que vai, outra que vem. Por elas passam bólides que, por intuição, sabemos serem carros.
Por entre os jardins, pequeninos seres correm,
saltam e riem, infundindo, a quem os olha, uma
ternura infinita.
Misturados com a multidão, vêem-se vendedores de pipocas, bandeirolas, algodão açucarado, sorvetes, pirolitos e amendoim.
O trenzinho a correr. Os barquinhos singrando
o lago. Os diminutos aviões voando no campo de
aeromodelismo.
Um menino de cinco anos, lá embaixo, resolve,
num canteiro, o seu problema fisiológico. Os pais,
vexados, olham para um e outro lados.
*
Surge a noiva, na curva da rampa. Loura e
bela em seu vestido. Subindo de braço com o seu
pai, o padrinho. À frente, duas meninas, damas de
honra, completam o séquito. Estão próximos. Caminham sobre o tapete que invade a igreja até o
altar-mor, onde já se encontra o noivo: um rapaz
simpático, alto, magro, de cabelo pretos e ondulados.
*
Quase dois anos de casados. Marcos e Sônia
formam um par quase perfeito.
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Descendentes de tradicionais famílias. Desfrutam de boa situação. Benquistos. Moram em Copacabana. Criados. Automóvel.
Para a felicidade total, só faltava mesmo um
filho... que não vinha.
*
Especialistas. Exames de laboratório.
Diagnóstico: esterilidade de Marcos. Prognóstico: incurável.
Foi um verdadeiro impacto para os dois. O varão mal podia dissimular o desapontamento.
Que fazer, porém?
Adotar, não queriam de jeito algum. "Filho é
como diamante, só tem valor, se verdadeiro".
Para espairecer a frustração, resolveram empreender uma série de viagens: Paris, Londres,
Lisboa, Nova York. Não faz muito tempo, haviam
chegado de Buenos Aires.
Todo fim-de-semana, por outro lado, não mais
paravam em casa. Corriam de carro os pitorescos
recantos das cidades vizinhas: Caxambu, Lambari,
Valença, Araruama, Angra dos Reis, Parati, Cabo
Frio.
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Desta última cidade, porém, ficara-lhes triste
recordação.
Estavam na praia, apreciando o lusco-fusco.
Os cabelos de Sônia esvoaçavam ao vento.
Um vendedor ambulante, à cata de algum banhista retardatário, passou apregoando:
— Olha biscoito "paulista"! Doce e salgadinho...
Distante, um cão policial farejava qualquer
coit>a, em um monturo.
O sol exibia-se em sua roupagem de gala: toda
vermelha.
Da ondulante vas'tidão verde, levantavam-se
vagas, que vinham morrer na areia. Esta, de um
lado, estendia-se a perder de vista. Do outro, findava, ao longe, no forte. Em toda a extensão, só
um homem, perto do casal, parecia inibido pela
beleza fascinante da natureza.
Calça cinza, bem vincada, camisa esporte, azul,
sapatos marrons. Aparentava trinta anos, era alto,
atlético e bem parecido.
— Amanhã iremos à fortaleza, não é meu bem?
— perguntou a moça ao marido.
Antes que este tivesse respondido, uma lufada
mais forte de vento levantou, de repente, a saia de

tíônía, fazendo com que o estranho a despisse, ali
mesmo, com um olhar concupiscente.
Incompreensíveis os homens!
Se estivesse de bikini, naquele momento, talvez
ele nem a tivesse visto.
Marcos, tomado de súbita indignação, partiu
para o homem, dirigindo-lhe pesado insulto:
— Seu sem-vergonha! Vá olhar assim para a
sua mãe, que deve ser a velha mais sórdida e . . .
Sônia, ao mesmo tempo que recompunha a roupa, tentou impedir:
— Não, Marcos! N ã o . . . pelo amor de Deus!
Mas os dois homens já se engalfinhavam, em
uma luta de vida e morte.
Xingavam-se. Os palavrões pronunciados, a
moça jamais pensou existirem. Sopapos, pontapés
e até dentadas. Caíram e rolavam pela areia.
Agora, mudos, naquela imensidão desértica,
procuravam vencer um ao outro.
A jovem, aflita, corria de um lado para outro,
chorando e lançando, em vão, olhares em torno, à
procura de alguém que pudesse intervir.
Socavam-se, no momento, em plena água, que,
apesar de fria, fora incapaz de arrefecer os ânimos
belicosos dos lutadores.
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Súbito, o desconhecido é lançado à distância,
por um murro mais violento de Marcos. Levanta-se
e saca, não se sabe de onde, uma pequena faca,
cuja lâmina brilha na semi-escuridão. Avança de
braço erguido, para um golpe que seria fatal.
Sônia arranca, então, do fundo de sua alma,
um lancinante grito, que ecoa por toda a praia:
— Não! Não! Não, moço, por Nossa Senhora...
O rapaz recuou. Quedou-se, por uma fração
de segundo. Jogou a arma no mar, e desapareceu
correndo.
*
À noite, no aconchego do quarto do hotel, Sônia, não refeita ainda do susto, soluçante, abraçou-se ao marido, balbuciando:
— Quase que ele o mata, meu b e m . . . quase...
— Acalme-se, meu amor... tudo já passou.
Beijaram-se e acariciaram-se com furor, como
se, só então, desvendassem o encanto que existe,
quando dois seres se amam de verdade.
A partir deste dia, Sônia descobriu algo que,
até então, Marcos soubera dissimular: o ciúme.
No íntimo, sentia-se envaidecida com o que
considerava mais urna prova de amor.

Aos poucos, porém, certificou-se de que o excessivo zelo gerava, por sua vez, uma desconfiança
totalmente infundada e, conseqüentemente, humilhante.
"É possível que um sentimento de culpa, pelo
fato de não poder ser pai, tenha se transformado
num complexo, que se extravasa desta maneira
absurda".
*
A situação, porém, piorava de dia para dia.
ultimamente se tornara aviltante:
— Onde esteve você toda a tarde? — perguntou, de chôíre, Marcos, ao vê-la chegar, certa noite,
um pouco atrasada.
— Ora, meu b e m . . . — respondeu reticente
— . . . e m casa de Elizabeth!
— Elizabeth mora ern Ipanema, e você foi vista
na Cinelândia.
Na realidade, acabara de assistir a uma conferência na ABI.
*
A idéia lhe veio certo dia, ao ler uma simples
nota de jornal. Mais tarde, lera, interessada, uma
reportagem sobre o assunto.
Como bola de neve, crescia sem cessar. Transformou-se numa verdadeira obsessão. Comprara
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todos os livros da especialidade, encomendando-os
até no estrangeiro. Devorava-os, às escondidas do
marido, temerosa de uma reação contrária ao objetivo visado.
Há poucos dias, tivera conhecimento de uma
palestra, que um professor argentino pronunciaria,
so'b o tema "A incompreensão humana em relação
ao progresso científico: inseminação artificial".

Correu para o quarto, onde se trancou, e, jogando-se na cama, chorou por toda a noite.
Era a primeira rusga séria que tinham.

Não se falaram por dois dias, no fim dos quais,
ao se levantarem, correram um para o outro, abraçando-se e escusando-se:
— Eu fui a uma conferência naquele dia...
— Não, não querida. Não quero saber. Você
é um anjo, e eu jamais me perdoarei por ter cometido a grosseria de anteontem. Sou um idiota...
A boca lhe foi fechada, delicadamente, pelo
dedo indicador da jovem que, ato contínuo, ofereceu os lábios, onde Marcos depositou um beijo
reconciliador.

Apanhada em flagrante mentira, Sônia sentiu-se encorajada, e julgou azado o momento para
revelar a Marcos o sonho que vinha alimentando
há meses.
— Bem, Marcos! Precisamos ter uma conversa... muito séria mesmo.
Começou Sônia, dando, sem querer, um tom
dramático à sua voz.
— Quem é ele? — explodiu o marido. Eu já
esperava por essa! Diga-me, pelo menos, a que
ponto chegou o seu descaramento. ..
— Que é isso Marcos! De que você está falando? Eu queria apenas uma orientação sua sobre determinado assunto... mas, pelo visto, terei
que decidir sozinha...

À noite, deitados em camas separadas, de mãos
entrelaçadas, Sônia reproduzia, para Marcos, quase
toda a palestra do cienti&ta portenho, tendo porém
o cuidado de deixar, para o final, a parte principal
do tema.
— Segundo o Professor — dizia — "toda inovação, em qualquer hábito ou costume de um
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grupo social, gera sempre uma reação, que será
tanto mais violenta, quanto maior forem os interesses feridos. Na revolução industrial do século
XVIII, registraram-se vários exemplos de resistência ao progresso. Assim, os remeiros do Sena,
em Paris, depredaram os primeiros barcos a vapor.
Na Inglaterra, houve uma revolta chefiada pelo general John Ludd, para impedir que a máquina de
tear a vapor, Speaning, funcionasse. Nos Estados
Unidos, Evans, ao introduzir um dispositivo especializado em seu moinho, visando a maior rendimento e redução da mão-de-obra, viu-se alvo de
críticas e protestos de seus competidores..."
— Marcos! Alô, Marcos! Você está me escutando?
— H u m . . . Hum...
— "... Pasteur enfrentou, por sua vez, tenaz
resistência à vacinação e, ainda hoje, lutamos da
mesma maneira para convencer ao povo da necessidade de melhor colaborar com a ciência. Imaginem que a própria França importa cadáveres da
índia, para os seus estudos médicos! Isto porque
lá, como aqui, nós latinos preferimos enterrar, a
ceder à ciência, o corpo de um parente. Portanto,
urge que levantemos uma barreira a toda espécie

No dia seguinte, quando o esposo foi despedir-se, Sônia falou apreensiva:
— Ontem você dormiu, enquanto eu falava de
algo muito importante para nós...
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de reação infundada. Por isso aqui estou: para
esclarecer e aconselhar. É preciso que se inaugurem
outros bancos de sangue, olhos...
— Marcos! Oh! Marcos...
Na hora que Sônia ia entrar na questão, ele
adormecera.
E ela necessitava tanto de sua compreensão
para o passo que iria dar!
O cientista, ao término da conferência, informara que aceitaria inscrições para uma inoculação
artificial de sêmen, a ser praticada na Maternidade-Escola. As interessadas deveriam procurar sua
secretária, preencher uma ficha, levando, oportunamente, documento comprobatório do consentimento do consorte, ou outro qualquer que demonstrasse ser a candidata responsável pelos seus atos.
Escolheria a que apresentasse maior possibilidade
de êxito.
*

— Ora, aquele chato da conferência? Oh! perdão, meu bem, logo mais conversaremos; agora
estou atrasado...
Beijou-a e já chegara à porta, quando ela, terna, o chama:
— Marcos! Jura que, aconteça o que acontecer, você nunca se separará de mim?
— Minha querida! Que é isso... que bobagem!
Juro! Até logo...

Um mês passou depressa, após o qual começaram a aparecer os clássicos sintomas: vertigens,
enjôos...
Marcos, a princípio, nada suspeitou. Pouco a
pouco, porém, foi ficando casmurro e desconfiado.
Para tirar quaisquer dúvidas, resolveu repetir os
próprios exames.
Aguardava-os.
*
De posse do resultado, partiu como um louco
para casa.

Foi entrando e dizendo bruscamente:
— Vista-se para sair, Sônia! Vamos, agora
mesmo, a um médico!
A esposa empalidecera. Não conseguira, até
então, uma oportunidade ideal para falar ao marido. Na verdade, vinha protelando, porque receava
pelo que pudesse acontecer.
Foi com a voz sumida que tentou explicar:
— Marcos, quantas vezes estive para lhe confessar . . .
— Ah! Reconhece... afinal! Então, já não
pode esconder! Você está grávida... e eu não sou
o pai... — afirmou, exibindo o diagnóstico, há
pouco recebido do laboratório de análises.
— Escute-me Marcos... Eu sei... Eu sei...
errei, mas não da maneira que você está pensando... — desabafou, chorando.
— De que maneira foi então? Ande! Minta
mais uma vez! Invente uma boa desculpa, vamos!
Raivoso, segurou o braço da moça, com violência.
— Você está me machucando... Solte-me.
Deixe-me, por favor...
— Não! Agora, você vai me dizer o nome de
quem nos desgraçou. Preciso saber já!
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*

Não foi difícil a Sônia convencer a uma viúva
amiga que lhe emprestasse o atestado de óbito do
de cujus.

E sacudindo-a:
— Fale sua vagabunda!
— Marcos, não é nada do que você está pensando. Juro!
E entremeando as palavras com soluços:
— . . . foi inseminação artificial... lá na Maternidade . . . naquele dia...
A revelação que, esperava ela, aplacaria a ira
do esposo teve efeito inverso.
Marcos chegou ao paroxismo da loucura.
E, automaticamente, como se medisse as palavras, falou:
— Então a minha esposa se prestou a um papel
de prostituta! Exibiu-se cinicamente para médicos
e estudantes?... Não! Esta é demais... Não teve
vergonha?
— Sim! Muita mesmo... Estive para desistir.
Mais' forte, porém, que o meu pudor, foi a vontade
de ser mãe... — respondeu já sem forças a jovem.
*

Completamente ensandecido, aquele homem, ao
mesmo tempo que tartamudeava a frase "corneado
pela ciência", segurou a garganta da mulher e
apertou... apertou...
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