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.L RIMEIRO, era um caboclo que descia a correnteza, remando numa igarité, depois, um navio; e o banzeiro vinha
roer a terra do barranco. Adiante, onde a vista dava, uma
íímbria verde que ia esmaecendo e tornava a ficar da mesma
cor, parecia fechar o enorme lençol d'água.
— Mãe, é ali que o rio acaba?
— Não; ele acaba no mar. Dá muitas voltas antes de
chegar lá.
Era um mistério, O fato era que a igarité e o navio seguiam naquele rumo misterioso, até que desapareciam.
— Menino, sai da água; quer viver o dia inteiro na beira
do rio?
Os vizinhos já andavam reprovando esses alentos maternos: "Dona Dica quer criar o filho no rabo da saia; não
vê que está prejudicando o futuro dele". Que ficasse onde
estava, se quisesse, até cansar. Mas ele não cansava. Era tão
bom ver a água correndo ali, exatamente ali naquele remanso,
mais clara, mais tranqüila, refletindo as folhagens das árvores,
— Joãozinho, sobe este barranco, menino sem juízo!
E dizia para as mulheres que lavavam roupa ali, nas
pranchas de cedro:
— Vigiem esse Não-Sei-Que-Diga, pelo amor de Deus.
Acaba carregado por um boto.

Muitos olhos ficavam a vigiá-lo. Mas acabavam cansando porque ou tomavam conta dele o'u da roupa estendida
pela canarana, que o gado podia sujar.
— Ei, vaca! Sai daí, Malhada da peste!
E o rio corria manso, falseando. Não sabia de onde vinha
(para que saber?) e desconfiava apenas de seu destino: perder-se num mundo d'água que não tinha fim, o mar, como
chamavam. Não gostava de pensar nisso; sentia-se perturbado.
Como é que não acabava essa água toda? Às vezes ficava
triste, imaginando que um rio tão bonito fosse terminar engolido pelo mar. Devia ser mentira.
Mas não era mentira que os botos saíam do fundo, ein
noites de luar, para namorar as moças donzelas. Como os
invejava! Chegava mesmo a cantar, para que eles boiassem.
"Aramaçá, peixinho gostoso, lá do fundo do grotão; sutê
camocim, sutê rangama, sutê camocim, sutê rangama..."
E a mãe vinha logo atrapalhar tudo:
— Não chame boto, menino, que isso faz mal. Olhe como
eles já estão boiando.
De fato; era só cantar, os lombos apareciam, luzindo ao
sol. Bufavam, dando cambalhotas. Como os invejava! Saíam
ao clarão da lua, como príncipes de tanta beleza que apaixonavam as moças mais bonitas e cavilosas. Quando dava meianoite, fugiam carregando-as para o fundo do rio. Um mundo
submerso oferecia castigos medonhos às pobres moças sern
juízo. Um deles era a sede que as torturava no meio de tanta
água. Os próprios botos tinham os seus tormentos de seres
encantados, ou demônios. E a boa mãe terminava as histórias dizendo que ele só as compreenderia bem quando crescesse.
Ele não era boto nem era homem, mas fingia que tinha
mulher. Corria então a procurá-la; era uma bananeira den6 —

tro da mata, onde havia grande algazarra de bichos, como
se todo o horror do fundo do rio se abrigasse sob a abóbada
verde. Cercava-a com os braços amorosamente. Desenhara
nela os lábios, os olhos, os seios, o sexo, e a escondia n'as
moitas, com precauções extremas, para que não fosse disputada pelos outros meninos. Habituado a milhares de sons
diferentes, apurava os ouvidos, nessa ocasião, aos mínimos
ruídos e, certa vez, foi surpreendido pelo Quiriri. Era essa a
palavra estranha: Quiriri, o deus amazônico do silêncio. Não
devia ter nome, porém, aquele vazio imenso. Era como se
tudo parasse, de repente; nem ele podia caminhar, carregando aquele peso enorme que desabava sobre seus ombros. As
vozes da mata sumiam, sob um encanto qualquer. O certo
era que as árvores não gemiam mais, nem bulia uma folha.
Não se ouvia um pio. A bananeira também era assim, muda
e imóvel como uma princesa enfeitiçada.
Depois, tudo recomeçava a viver e ele se sentia saindo
de um abismo, com a respiração mais forte e os olhos abertos.
Enxotava, aborrecido, os macacos, pois davam-lhe mal-estai1,
com seus trejeitos e caretas. Não gostava deles porque pareciam gente e bicho, ao mesmo tempo. Tudo ali era assim:
impreciso, confuso, difícil de compreender. Preferia ir, de
novo, olhar o rio.
Mas a voz de Dona Dica soava longe, amortecida:
Vem pra casa, seu Não-Sei-Que-Diga! o Quiriri acaba
te encantando!
O barranco, porém, era uma beleza, com suas terras
caídas... comidas pelas águas que estrondavam pela planície. Como seria um boto feito príncipe?
"Aramaçá, peixinho gostoso, lá do fundo do grotão, sutè
camocim..."
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— Vote, Joãozinho, pare com isso! Quando você crescer
vai saber o que é a vida. Se você se deixar encantar, está
perdido.
Era a impertinência dos conselhos. Então ele se debruçou
bem sobre o remanso tranqüilo como um lago e, nas águas,
apareceu o príncipe. No mesmo instante, o Quiriri deteve
todos os ímpetos. A sinfonia ganhou um valor novo: aquela
pausa enorme. Os horizontes escureceram com uma barra
negra que foi crescendo até cobrir o céu. E um frio mortal,
mais cortante do que se saísse da Eternidade, espalhou as
cinzas dos séculos sobre a planície. Ele não ouvia mais a voz
de Dona Dica.
Quando o invisível maestro vibrou novamente a batuta,
ele saiu de sua meditação e pôde ver melhor o vulto nas
águas. Era a sua própria imagem, envelhecida, traços cansados da longa viagem pelo mundo. Um desvio do caminho
é que o levara ali, de volta. Tudo era mesmo tão persuasivo,
e a sepultura de Dona Dica tão tranqüila, no barranco, que
João recostou a cabeça sonolento, para o repouso que por
nada no mundo trocaria mais.
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A ENCHENTE

E

RGUEU os olhos para as árvores e viu os cipós transformados em serpentes, enroscando-se nos galhos, deslizando
pelos troncos até tocarem o chão. Tudo o que pôde fazer foi
gritar pelos caboclos que cuidavam da roça. Era apenas um
menino e não teria coragem (confessava francamente) de
vencer os monstros. Os lavradores vieram e descobriram o
engano; mandaram-no para casa e voltaram rindo. "Toninho
precisava aprender a ser homem". As gargalhadas o humilhavam, tudo ali era superior às suas forças: a água e a terra,
os homens e suas histórias. Perguntou timidamente ao tic
Vigico qual o maior perigo naquela mata horrível, e a resposta o desconcertou:
— E' perdermos tudo com a alagação.
Estendeu a vista pelo cacaual, pela roça, em vão procurou o sentido daquelas palavras que pareciam tão misteriosas quanto a floresta e suas surpresas. Veio, então, a tia
Joana e disse que achava ridícula e tola a gente da cidade
com seus pavores, pois o seu sítio era exatamente isso — um
sítio e não um canto sombrio do Inferno. Compreendesse isso
o sobrinho já que o destino o levara a partilhar a vida dos
tios; eles procurariam amenizar-lhe a orfandade.
Mas os rostos se apresentavam sombrios quando vinharr
do barranco; murmuravam que as águas continuavam a subir, ameaçando a terra firme. Que subissem, pois — pensava
Toninho, apreciando o rio — invadissem a mata, afogassem
todas as feras. À noite, elas lhe afastavam o sono, mostran— 11

do-lhe as garras com medonhos rugidos que só alastravam
pela planície. Como seria bom um tal dilúvio, diferente daquele em que, como sua mãe contava, uma absurda ordem
divina mandara para a Arca um casal de cada espécie de
bicho. Lá estavam eles agora a reproduzir-se dentro da noite.
Pereceriam desta vez e não haveria arca nenhuma para só
corrê-los. Apenas uma ubá (nada de igarités) serviria paia
que ele escapasse com os tios. Flutuariam na correnteza, como
aqueles imensos troncos que lá iam de bobuia.
Mas uma grande tristeza o abateu, porque se lembrou
de que também nas águas os monstros se escondem. Que segurança poderia oferecer a sua embarcação? Então, não
havia mais lugar firme; desmoronavam como o barranco
todos os pontos de apoio. Subiu a uma árvore, para procurálos. À sua frente, abria-se apenas o imenso lençol das águas
barrentas; às suas costas, a mata escancarava mil bocas famintas. Desceu às pressas e, sapatos na mão, os pés entranhados do tijuco escuro, correu pela vereda para abrigar-se
em casa.
Por que não iam todos embora, santo Deus? Que demônio
os prendia à terra? Talvez os olhos de alguma sucuri enorme,
escondida por qualquer tronco de castanheira, os atraísse.
Seria inútil tentar a fuga, sob tão irresistíveis sortilégios.
O fascínio traria de volta as pernas trôpegas do tio Vigico
e da tia Joana que rodavam como baratas tontas, em torno
da propriedade, dando ordens:
— Manduca, escore aquela viga na maromba; como é
que esses paus tortos vão agüentar o gado? E os caroços de
cacau?
Ali, que se salvasse o que fosse possível, suspendessem
tudo em jiraus altíssimos — a criação, o cacau, os gêneros
que pudessem ser colhidos antes da enchente. A água não
tardaria a ficar lambendo por baixo, pois já se ouvia o rumor
ao longe, como se todos os rios do mundo se aliassem para a
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invasão. Todas aquelas pessoas pareciam julgar o que faziam
a coisa mais importante da vida. Não andavam tão sérios e
agitados em todas as direções, olhos atentos, ouvidos aguçados aos mínimos ruídos? No entanto, o turbilhão que se
aproximava devia ser mais forte do que tudo, destruindo, subjugando, desencadeado por um poder infernal que nivelava
seres e coisas, não admitia orgulhos.
Sentindo isso dentro de si mesmo, Toninho achou que
devia chegar-se aos homens. Pediu uma tarefa mas ninguém
o ouviu. Talvez fosse melhor assim e encolheu-se a um canto
pensando muito. Realmente, que lhe adiantava entrar na
correria, se era apenas uma criança? Sua contribuição deveria ser não perturbar os outros. Não poderia fazer como
eles que corriam transtornados, os peitos escuros reluzmdo
de suor, carregando troncos; nem tampouco como os macacos numa desesperada porfia em busca de árvores mais seguras. A selva estava sacudida de urros de onças espavoridas,
do tropel de antas, pacas, veados e queixadas; a debandada
era geral. Cada polegada de água acima do barranco representaria léguas e léguas de floresta submersas em terror.
Tia Joana e tio Vigico se aproximaram e ele estranhou
o modo como o olhavam: parecia respeito, parecia ternura.
Era como se ele tivesse crescido de repente. Depois o beijaram dizendo que nada mais havia, mesmo, a fazer, .senão
esperar; e aquela tranqüilidade do sobrinho era um sinal de
que nem tudo estava perdido. Toninho, porém, não pensava
em perda; tão grande devia ser a melancolia dos que voltavam para a casa que, em breve, romperam em soluços. E isso
não ficava bem — pensava ele — quando bem perto rastejavam as s-erpentes, nas sombras, e as rabanadas dos jacarés
agitavam o igapó. Não alçava mais a vista para os cipós que
o haviam amedrontado. Via, muito mais alto, as aves em
bandos que deixavam a terra alagada, voando confiantes
por cima da tragédia.
— 13

TRAVESSIA NOTURNA

E

íNTROU na pensão movendo-se devagar, para não esbarrar nos móveis pois estava no escuro. Todos os hóspedes já
se haviam recolhido e ele não queria incomodá-los. Seria
preciso dizer a Isabel, no dia seguinte, que ela era seu único
refúgio; que não mais suportava a lentidão das horas junto
à esposa, aquela atmosfera pesada e imóvel do quarto onde
quatro vidas sufocavam irremediavelmente: a dela, a de duas
crianças, a sua própria. O casarão tranqüilo, mesmo com
tantos passageiros em seu bojo, parecia entregue a um comando superior, indiscutível, diante do qual aqueles seres
humanos curvavam a cabeça. E tudo se harmonizava tão
bem. No entanto, não era completa a quietude. Agitavam-se,
no sono, podia ouvir-lhes a respiração ofegante, gemidos de
pesadelos, talvez. Do quarto dos fundos, vinha um lamento
mais forte. Devia ser a negra Josefa que continuava a padecer sozinha com sua doença.
O relógio bateu uma vez só e ele ficou amedrontado, como
se ouvisse uma advertência naquele som grave e vivo. Tão
escura estava a noite que, no corredor, a luzinha vermelha
insignificante do quadro do Sagrado Coração ganhava um
valor imenso. Os ponteiros lhe mostravam que eram dez e
meia.
Logo em seguida, abriu a porta do seu quarto e acendeu
a luz. A mulher não estava. No outro leito, as duas meninas
dormiam. Sentou-se ao lado delas, muito perturbado. Viu
que estavam descobertas e podiam resfriar-se com o ar que
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entrava pelas grades da janela. Puxou o lençol para cima
das crianças e achou novamente muito estranha aquela ausência. "Deve ter uma grande importância isto..." disse em
voz alta e sentiu que estava só. A hão ser a negra Josefa
gemendo... A negra Josefa. Deixavam a pobre criada a morrer sem uma ajuda. Muitas vezes, uma inexplicável repulsa
o impelira para fora de casa quando a esposa adoecia; que
se houvesse com os vizinhos. Mas repulsa a que? A um corpo
débil incapaz de dádivas, exigindo, ao contrário, proteção?
A própria doença? Monstruoso, pensava ela, pensavam todos;
mas ninguém o obrigaria, isso é que não, a amenizar o purgatório merecido pela esposa, sem dúvida por não o amar
como devia. Após deixá-la sofrer, sentia-se mais brando, parecia vê-la redimida. Mas aquela pobre negra era uma estranha, devia merecer o seu auxílio.
Caminhou na direção dos gemidos. Quando a esposa
chegasse, surpreender-se-ia ao encontrá-lo a cuidar da doente. Para onde teria ido? Onde estaria até aquela hora?
Nunca fizera isso; esperava sempre que ele chegasse com
uma decisão qualquer: "pronto, está tudo resolvido, eu prefiro Isabel; não é isso que você quer saber?" Não precisaria
dizer mais nada, nem justificar a preferência com idiotas
explicações sobre o valor de tal mudança de vida para todos,
pois a própria esposa não ocultava o pesar de sentir a fuga
dos dias sem o menor proveito. Mas a hesitação falava pela
boca do homem: "Nós não somos donos de nada, muito menos de nós mesmos. As coisas acontecem e pronto".
Assim também, por misteriosos desígnios, a negra Josefa o encontrava. A infeliz não era capaz de mover o corpo
enorme, tão pesado que ele, ajoelhado na cama, sentia faltarem-lhe as forças para sentá-la, por causa da falta de ar
que a atormentava.
— Josefa, a minha mulher ainda não voltou...
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Procurou cobrir as palavras com indiferença, mas foi
impossível. Agora tinha de suportar a incômoda participação
da criada que murmurava, entre gemidos, conselhos sensatos:
deixasse ela ir embora, que assim era melhor para um homem
bom como ele. Afinal de contas, Isabel o esperava.
Reprimiu o desgosto que aquela resposta estava causando; nada mais importava senão o sofrimento de Josefa,
Foi preparar-lhe uma poção, fê-la beber, acomodou-a entre
travesseiros e voltou para o quarto. As crianças continuavam
dormindo. Quando voltaria a mulher? A negra parecia mais
calma; talvez adormecesse. E ele ficaria só, contemplando
ruínas, segurando ora um ora outro objeto, decidido a pôr na
valise apenas o indispensável.
Não tinha sono. Embora ela voltasse naquele instante
(começara a madrugada) continuaria arrumando as suas
coisas; tinha de ir embora. Aquela certeza endurecia-lhe o
rosto e os braços, os gestos eram violentos quando atirava
longe trastes imprestáveis, rasgava papéis. Ela não deixara
uma palavra de explicação.
Lá estava o armário aberto, tinha de retirar suas roupas,
afastá-las quanto antes dos vestidos pendurados como seres
mortos. Apalpou-os incapaz de lutar contra a ternura, de
lamentar, ao menos, certo apenas de que tudo lhe fugia das
mãos.
A negra teria morrido? Chamaria a dona da pensão, contaria tudo... e depois? Os ponteiros do relógio continuariam
a marcar horas noturnas, na penumbra, outra criada viria
substituir a morta, hóspedes entrariam e sairiam. Quando
amanhecesse, deixaria o dinheiro do aluguel sem explicar coisa
alguma. Mas tornou a ouvir os gemidos. Entre aquelas cinzas,
só a voz de Josefa a chamá-lo parecia sólida. Nunca seu nome
fora pronunciado com tanta sofreguidão; era bom sentir-se
indispensável, saber que oferecia apoio.
— 19

Deu-lhe água e aplicou-lhe compressas quentes. "O senhor
é um santo". Ele um santo... aquela miserável perdera o juízo.
Tanto que dissera isso e arregalara os olhos, apertando o estômago com ambas as mãos. Tudo muito normal, entretanto:
a negra Josefa queria vomitar e reprimia os engulhos. Ele
apanhou calmamente o vaso e segurava-lhe a cabeça para que
se aliviasse em paz. Limpou-lhe a baba e as lágrimas do rosto,
tomou-lhe o pulso. Aquilo não era nada, tranqüilizava ele; ia
ficar boa.
Acariciou-lhe a cabeça e, debruçando-se sobre ela até
sentir-lhe a respiração, deixou-lhe um beijo na fronte.
A luzinha do quadro começava a esmaecer, pois uma claridade mais forte invadia a pensão. Ele acordou as filhas,
vestiu-as e disse-lhes que iria mostrar-lhes as belezas daquele
amanhecer. Pensava na surpresa que estava reservada a
Isabel. E caminhou pela rua com a cabeça erguida, sem olhar
para trás uma vez sequer.
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Hercolmo ia deixar a barraca, ainda com escuro,
para cortar seringa na mata, a mulher disse que estava sentindo as dores do parto. Ele apagou a lamparina de querosene
presa a um esteio.
— Te aquieta aí, mulher; é melhor esperar até eu trazer
o médico. Vou selar o burro e tocar pra vila, na carreira.
— Não dá tempo, Hercolino; tu devia era ficar aqui. Se
apertar mesmo, eu sozinha neste mundão, eu morro.
— É jogar na sorte, criatura; só tem um recurso: eu ir
mesmo. Se eu ficar, não tem jeito não; aí é que tu morre.
— Não... a Deus querer... nada é impossível. A gente
aqui nesta desgraça, tem filho feito bicho, não morre não.
O seringueiro sabia que era verdade. Os homens trabalhavam naquele inferno de floresta, mais por desespero. A esperança era um sentimento perdido nas ruas civilizadas, nos
currais de imigrantes de Fortaleza e reconquistado nos seringais do Acre, sob a forma de autodefesa selvagem. Com essa
força, eles furavam a mata, facão na cintura e rifle a tiracolo,
cortavam seringueiras e pregavam nos talhos as tigelinhas
para colher o leite. Com essa força, derrubavam feras, abriam
veredas e, de noite, caíam nos braços de suas mulheres. Elas
concebiam e davam à luz com gemidos de conformação. Um
grande cansaço dobrava as espinhas, a barriga crescia vergando o corpo para o chão, como se tudo, o céu e a abóbada
— 23

das árvores juntos desabassem sobre a terra, Era uma vida
de bicho.
Hercolino, entretanto, pensava no médico. Já lhe tinham
falado no tal de doutor Jerone. É certo que bebia que nem
garrafa sem fundo, mas quanto mais bebia mais curava. Envelhecera ali e era o único na Vila. O seringueiro ia ser pai
pela primeira vez, gostava muito da Chiquinha e resolveu
traze-lo de qualquer maneira. Selou o burro e, chicotadas tremendas com gritos, devorou quilômetros de lama e de cipós,
espinhos e cocurutos de barro, rumo ao povoado.
- Cadê o doutor Jerone? — Foi a pergunta de Hercolino
ao primeiro ser humano que encontrou na única rua do povoado. Ali todos se conheciam. Havia um mesmo destino de
emparedados unindo aquelas raras almas perdidas, que se
moviam lentas como o rio entre as ribanceiras.
- Que pergunta, Hercolino! Onde é que tu pensa que
tá o doutor, então tu não sabe? Mas quem tá doente? Tu parece que viu assombração.
- É a Chiquinha que vai descansar uma criança... Já
sei; aquele cachaceiro velho tá no botequim do Maneco.
Chicoteou o burro, desaparecendo dentro da poeira. Em
pouco, todos sabiam que a Chiquinha do Hercolino ia ter um
filho. No botequim, o Maneco atendeu o seringueiro. Apontou
a um canto uma trouxa humana debruçada sobre a mesa.
Era o doutor Jerone.
— Bebeu a noite inteirinha e só levanta a cabeça para
pedir mais um treco.
Hercolino aproveitou para molhar a garganta com um
gole de aguardente e ganhar ânimo para arrancar o velho.
Aproximou-se dele.
— Doutor Jerone. doutor Jerone, a Chiquinha vai descansar uma criança.
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Nenhum sinal de vida naquele molambo. O seringueiro
impacientou-se e agarrou o médico pelos cabelos, puxando a
cabeça para trás.
— Acorda, homem de Deus, mode pegar o meu filho.
O médico abriu os olhos mortos, revirou-os nas órbitas e
emborcou de novo. Maneco socorreu o seringueiro.
- Não adianta; ofereça um treco.
- Doutor Jerone, vamos tomar uma cana!
O médico levantou a cabeça, arregalou os olhos e esticou
a mão. Veio a bebida e o seringueiro insistiu em seus apelos.
Então, a voz trôpega do velho brotou:
- Não vou; me larga em paz.
— Tu é médico ou não é?
— Pra que esse luxo de descansar com médico? Aqui,
mulher tem filho só e no tempo, feito bicho. Medicina é bobagem, não vale nada.
Hercolino sacudiu o farrapo de médico e só não o esbofeteou porque era velho e estava bêbado, não resistiria, era
urna coisa inerte. Maneco aconselhou o homem a deixar. Que
adiantava levar um médico assim, mesmo amarrado numa
cangalha de burro. Deus teria compaixão de dona Chiquinha.
O seringueiro lembrou-se dela que estava só. Não podia demorar. Com uma praga, largou o velho no mesmo lugar. Este
entortou a boca e gaguejou:
- Eu curo ela no rumo, pode ir.
Entretanto, torcendo-se no chão, em cima de uma esteira,
a mulher gemia. Quando o marido chegou, já estava quase
caindo a noite. Ele desmontou e ainda teve de atirar numa
surucucu amontoada ao pé da seringueira do oitão da barraca,
o que já era um hábito. A mulher o fitou desanimada, quando
ele chegou perto.
—. 25

— Eu vou morrer, meu velho, inda bem que tu veio. Eu
não tinha avisado, pra não assombrar, mas desde ontem que
eu sinto a dor.
Hercolino se pôs de cócoras e espantou as nuvens de mosquitos que zumbiam em cima dela.
- Morre não; nem tu nem o menino, que isto é um meninão macho, na certa.
Mas, viu que ela estava arroxeada, o corpo mole; não tinha
mais força nem se notava mais contração do ventre. Um instinto selvagem dizia-lhe que era um mau sinal. Falou com a
mulher, novamente, e ela não respondeu. Ele sabia como fazer
com as vacas, quando tinha fazendola, no Ceará. Tentou, mas
não houve jeito. Então, uma determinação feroz endureceulhe todos os músculos.
Levantou-se e fez um fogo de lenha, às pressas, num canto. Pôs uma lata com água a ferver. E falava alto:
— Como bicho, não é? Pois então vai ser de qualquer
jeito. Macho como eu só cai depois de morto.
As chamas projetavam a sombra enorme do homem contra a parede de palha. Era uma divindade sinistra possuída
pelo demônio da mata, aquele mesmo que empurrou os primeiros homens para dentro das terras que ele trabalhava.
Pensando nisso, apertava os dentes, fitando a sombra. Então
pôs-se a afiar o canivete, mergulhando-o, a seguir, na água
e, retirando logo depois, segurou o cabo com força. Caminhou
para a mulher. Levado por aquele desespero, mais do que pelas
conversas que já ouvira sobre tais operações, não esquecia
pormenores. A agulha com linha estava perto, e muitos panos.
A mão firme mergulhou a lâmina no ventre da mulher.
Tudo foi feito com rapidez e muito cuidado. Sabia que era
importante o tempo. Do talho, Hercolino retirou o filho, aos
trambolhões, desembaraçou-o como pôde e largou-o ao lado
da mãe. A princípio, o silêncio; depois, um choro forte, in26 —

sistente, encheu a barraca. Debruçado, de joelhos, sobre a
mulher, o seringueiro, munido de panos, lutava contra a
hemorragia. Tremendamente lúcido, ia cozendo umas às outras, aqui e ali, as camadas de tecido abertas.
Já vinha a madrugada e Hercolino ainda velava ao lado
da esposa e da filha. Era menina, vira muito depois, e mesmo
assim ficou alegre. Não ficou mais porque Chiquinha continuava inconsciente, embora aquela respiração fraca o deixasse um pouco mais sossegado. A fumaça do braseiro espantava os mosquitos. O vozeirão da mata ia rolando pela planície.
Então, um ruído diferente começou a crescer lá fora.
Aos poucos, exclamações humanas distantes tomavam forma de clamor, sob tropel de patas. Hercolino saiu para o
terreiro e viu um grupo de homens montados, carregando
tochas. À frente, vinha o amigo que primeiro encontrara
na rua do povoado e logo atrás o Maneco, trazendo escanchado na sela, o doutor Jerone. Apearam-se em silêncio.
Maneco, segurando o médico pelo braço, disse:
— Tá aqui o doutor; ele melhorou.
— Parece que não tem mais precisão — resmungou Hercolino — mas traz esse homem pra dentro. Se a Chiquinha
morrer, eu mato ele. Aqui é como bicho, mesmo.
O médico olhou com indiferença o rifle do homem e procurou o pulso da mulher. Examinou-a, viu a criança e olhou
para os homens em volta. Formavam um círculo, solenes com
suas tochas, cabeças pendidas, em apreensivo silêncio.
— Meu Deus, disse o doutor Jerone levantando-se com
esforço — parece que está tudo salvo.
Então, tirou da maleta um punhado de ervas e, de joelhos,
começou a benzer, com elas, a barriga da moça.
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ULTIMO ATO

L retirando os últimos retoques brancos do rosto e via
surgirem no espelho, um a um sob aquela máscara de cera,
pedaços de rosto moídos por uma dor muito lenta, consumidos sob a imensa abóbada de pano do circo. Os olhos mortos,
tentando vencer o peso das pálpebras, viam o tablado deserto
refletido ali e tudo parecia coberto de crepes, naquele silêncio
Não era mais de temer a multidão, não precisava fugir dela
rumo aos bastidores, como um animal acuado. Pois nada se
assemelhara mais a um fim de espetáculo do que aquele escoar
cansado de gente que deixava flutuando restos de apupos.
A palavra fim verrumava-lhe o espírito dolorosamente.
Por que tentara ainda saciar a populaça insatisfeita? Lembra va_se das advertências bem avisadas do empresário: "é uma
temeridade continuar a exibir um palhaço anão, como você,
no fim da vida; em todo caso..." E a última oportunidade
se fora, naquelas vaias cruéis, proferidas por mil bocas escancaradas, exigentes, esquecidas de que aquela máscara sorria,
embora parecesse chorar. Tudo porque o irmão se fora deixando-o só para fazer o número que antes era executado pela
dupla; era isso, positivamente. Se soubesse onde ele estava,
faria com que voltasse e o empresário não teria outra alternativa senão devolver-lhe a glória. Bem que o aconselhara a
ficar; no entanto, aquele desânimo sem razão fora mais forte
do que os rogos. Não vira que tinham de representar sempre
juntos? Que estaria fazendo agora? A eterna mania de contrariá-lo, como se quisesse prolongar pela vida o que faziam
no palco.
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Enquanto um dava cambalhotas para a esquerda, o outro
dava para a direita; quando um ria, o outro chorava; um pulava do trapézio, o outro era, ao mesmo tempo, projetado para
cima e davam-ss as mãos no espaço. Não podia mais guardar
tantas diabruras e mímicas contraditórias que, ao cair do
pano, os afogavam em aplausos.
A cabeça baixara muitas vezes para erguer-se de novo em
mesuras exageradas. Agora estava pendida para sempre; e as
rnãos procuravam febrilmente, no fundo da gaveta, recortes
de jornais, pedaços embotados de passado misturados a flores
murchas, ssm o menor perfume. E novamente os olhos fitavam
c espelho com um novo brilho, pois tudo ganhava um movimento desusado, enchiam-se as cadeiras e as gerais para aplaudir os anõss. Era como se eles se transformassem em gigantes,
crescendo tanto que suas cabeças pairavam acima do burborinho, para que os corpos descomunais recebessem todo o
impacto da glória. E foi preciso que naquelas alturas, as pernas mirrassem de súbito, perdendo toda a agilidade. Faltaram
as forças no meio de um salto mortal e ele, mesquinho e raquítico, confundiu-se com o pó. Quando se ergueu para suportar a humilhação, não compreendeu o delírio de gozo da
platéia. Até nos bastidores o vozerio o reclamava, mal lhe permitia ouvir o empresário: "eles pensam que a queda faz parte
do número; é preciso repetir isso todas as noites".
Todas as noites... todas as noites... até que a poeira lhe
varasse a alma e o corpo bambo rolasse esgotado. Realismo
demasiado para que a multidão se contentasse. Não, era preciso fugir! Mas as lágrimas abriam sulcos reveladores na massa
branca que lhe cobria o rosto. Estava tudo terminado, então.
Apagaram-se todos os disfarces e lá estava tal qual era,
vagando pelo seu mundo em ruínas. Restava-lhe o que? Fez
essa pergunta em voz alta e espantou-se com o eco de suas
palavras devolvidas pelo silêncio do auditório oco. Vinham de
todos os cantos do alto, saindo das dobras da lona, derra-

mavam-se pelas arquibancadas, estendiam-se entre as cadeiras, roucas, deformadas. Não era mais uma pergunta: a entonação era outra e as palavras transformadas, multiplicadas
por milhares de gargantas exigiam, simplesmente, a devolução do dinheiro dos ingressos. Então era isso? Queriam mais
do que ele já lhes havia dado? Nada tinha para devolvei,
dava-se conta, a não ser a própria carne gasta. Teriam, pois,
aquele preço torpe ali mesmo, aos pés, quando abrissem as
portas para o prazer. Bastava que as malditas pernas que hoje
conspiravam a favor do seu público, servissem, ao menos, para
fazê-lo galgar o trapézio. Já estava começando a subir; não
precisavam pedir o número com tantos gritos, todos ficariam
satisfeitos; e o seu vulto cresceria cada vez mais, apesar de ser
íngreme a subida, até que cessassem todas as canseiras. Até
que o mundo, lá em baixo, nada mais fosse do que um teto
de lona feito uma ridícula bola de brinquedo a rolar a seus
olhos de palhaço transformado em sábio.
Assim pensando, ia a meio caminho quando uma voz mais
forte do que as outras o chamou. Reconheceu, aborrecido, o
seu empresário. Por que o interrompia o homem? Que descesse
— gritava ele — não fosse fazer o que o seu irmão tinha feito.
E a explicação veio acompanhada de gestos nervosos que contavam, mais do que as palavras, o suicídio do outro palhaço
na noite anterior.
As pernas curtas o trouxeram de volta ao tablado, pois o
fim não devia ser o mesmo. "Então não é como eu pensava o
último ato" — murmurou e deu as costas para o homem. Era
tarde demais para a caminhada; sentiu na testa limpa o frio
da noite, mas apressou os passos. Queriam o preço das entradas? Ah, iam ver! Tinham de pagá-lo, ainda, isso sim. Devia
receber de toda aquela gente, a paga de um novo espetáculo:
o de um anão a rastejar, enquanto o outro, o companheiro,
era quem erguia o busto muito acima do circo. Ficassem sabendo disso, quando lhes estendesse o chapéu...
4
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O MILAGRE

JL ASSAVA a procissão do Senhor Morto. Eram muitas as
tochas; tantas, que os reflexos rubros ao longe pareciam pontos
luminosos iguais às estrelas daquela noite. O homem procurava
afastar, irritado, a impressão de realidade do enterro, que
outra coisa não era senão uma farsa, o cortejo a deslizar solene, ao compasso do cantochão e das preces. Ficasse aquela
dor imensa flutuando sobre a multidão, ficasse a tristeza; mas
não a morte, isso não, pois o próprio lamento esvair-se-ia na
falta de participação; e Deus não devia esquecer os homens.
Um braço ergueu o filho e o outro apontou a Virgem que
acompanhava o esquife do Senhor Morto. Não era assim todos
os anos? Como se Deus, que não pode morrer, estivesse apenas
representando? Ao fim do terceiro dia, os anjos abririam o
sepulcro e Ele ressurgiria dos mortos. Tal como num passe de
mágica tão do agrado das crianças. Era preciso que tudo fosse
assim, muito simples, para que o filho não acreditasse na
morte, tão novo ainda, apesar de ter os olhos arregalados para
as lágrimas da Virgem.
— Papai, por que ela está chorando?
A pergunta não teve resposta; felizmente afogou-se na
zoada do povo que rezava. Havia as chamas das velas iluminando rostos contritos, e ele não estava ali apenas para colher
a tristeza do espetáculo e oferecê-la ao inocente como flor
sombria, roxa, contaminada pelos pecados do mundo. Estava
ali para rezar também, certo de que um misterioso destino
identificava o seu coração com o da Mãe do Senhor Morto.
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— Meu filho, peça à Virgem que faça você ficar curado.
E misturada com a súplica da criança, sua voz grossa e
trêmula murmurou:
— Pelas dores que sofreste, salva o meu filho nem que
seja preciso eu morrer em seu lugar.
Pois não viam os grandes Poderes que era uma injustiça
o sacrifício de um inocente? No entanto, naqueles últimos
dias, agitava-se num mar de dedos em riste, condenando,
condenando. Atônito, no centro do mundo, olhava em torno
as arquibancadas repletas; todas as mãos estavam erguidas:
a inapelável sentença.
Os médicos desfilavam graves à cabeceira do enfermo;
(por que nada mais faziam senão balançar a cabeça para os
lados, negando a fé?) e se recolhiam mudos para dar lugar
a outros rostos, rostos familiares que traziam sorrisos amargos mas tinham o poder de avivar esperanças. Um deles era
o da esposa que acreditava em Deus e garantia que Ele estava em toda parte.
A boa mulher caminhava de um lado para o outro, torcendo as mãos, o olhar fixo no alto. Era como se houvesse
encontrado, em êxtase, a Divindade, sem grande esforço. Ele,
porém, sabia que Deus não se exibe assim a qualquer um,
como um jejuador num caixão de vidro, para se erguer vivo
e lépido quando toda a ciência o desse como morto: pronto,
aqui estou; sou eu mesmo, podem pegar o meu corpo. Enquanto as matracas iam anunciando o grande feito e o cortejo
roxo sumia no fim da rua, uma realidade mais séria ficava
para trás, flutuando na noite; talvez o próprio espírito de
Deus que se projetava de sua alma e da do seu filho, para
além da escuridão, em busca das estrelas.
Era possível o milagre, soubesse a esposa que era possí.
vel. E quando raiou a manhã, uma alegria imensa o fez carregar o filho para que visse, da janela, como tudo estava belo.
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Passou um bonde cheio de gente; o bigode do motorneiro era
enorme. Uma senhora gorda parou no cruzamento, olhou
para a direita e para a esquerda. Logo depois, foi uma que
estava grávida; o guarda a levou pelo braço e um ciclista
desviou-se, com uma praga. Um homem carregava uma braçada de flores, eram rosas vermelhas e cravos brancos; e bsm
perto, muitas crianças jogavam bola. Tão grande era a alegria do homem que explodia dentro de seu peito e os estilhaços voavam, rútilos e vivos, transformados nos milhares
de adornos que a vida ostentava lá fora: no vôo da passarada.
na correria dos cães, nos pregões, na gaita do vizinho que
relembrava o Carnaval, no avião que fazia evoluções, roncando pelo céu claro; no verde das árvores e na trepidação
do ar com tantos ruídos de motores e buzinas. Era a vida que
se engurgitava ali, exatamente ali naquela garganta, como
se quisesse, de uma só vez e num único impulso, passar toda.
— Olha lá, meu filho, como tudo é belo. Nem parere
Sexta-Feira da Paixão.
A mão da criança ergueu-se como se fosse agarrar, com
um gesto apenas, todas as imagens, e caiu inerte, ao longo
do corpo.
Ao lado, continuava a gaita do vizinho a sua alegre melodia. Nem parecia Sexta-Feira da Paixão. Que dizer de uma
insistência dessas? Devia ao menos respeitar as agonias. Mas
todo o respeito desaparecera da face da terra. Engraçado...
também o medo desaparecera. Ora, seria difícil acreditar
que numa hora tão festiva alguém devesse estar morrendo.
Entretanto, lá estava o homem perplexo no centro do
mundo. Que seria agora? Ele já havia fechado as pálpebras
do filho... que mais queriam? E entre os rostos exigentes,
divisou o da esposa. Até ela, Santo Deus, até ela?
Reclamava o milagre, em altos brados; reclamava o milagre a desgraçada, era isso. E isso era uma blasfêmia na
boca que afirmara ter encontrado a Divindade.
— 39

— Nada adiantou a prece — exclamava ela — nada
adiantou pedir à Mãe de Deus; não quis poupar o inocente.
O homem, porém, só ele estava certo de que o milagre
acontecera. Tapou-lhe a boca, horrorizado com aquela falta
de gratidão, pois a súplica estava atendida, soubesse que
estava.
— Uma criança não morre — disse ele. — Meu filho foi
procurar as estrelas...
E baixando os olhos onde nem sequer uma lágrima havia,
acrescentou:
— O morto sou eu.
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REENCONTRO

AO poucos dias durara aquele idílio, que nem sequer
chegavam a cair as folhas que eles viram nascer nas árvores
da rua. Lá estavam ainda verdes e agitadas, e suas sombras
iam e vinham na vidraça. Poderiam continuar dançando nu
meio das trevas. E as crianças continuariam a brincar de
roda, na calçada. Era como se o futuro nada mais fosse do
que o passado em instantâneo fixado por um olho divino
oculto na eternidade.
Nívia pediu água e ele lhe umedeceu os lábios, depois
passou a mão de leve pelos seus cabelos e ela se aninhou em
seus braços com um gemido, como menina a suplicar por
alguém que afastasse os fantasmas da noite. Era só inocência; uma pureza que não admitia o menor pensamento lúbrico, que se enclausurava numa beleza mística, quase a
transformar-se em escultura. Não era assim que ele a queria?
Com efeito, naquela imobilidade de imagem, rojar-se-iam a
seus pés todas as torpezas e a única atitude dos homens
seria a genuflexão. Ele a queria assim, com efeito, para ser
o único a tocar o seu corpo. Entretanto, embora ela ardesse
e ele se contaminasse daquele calor, não tinha coragem de
espojar-se mais no leito de Nívia, como se ela fosse um animal
em cio. Deixá-la-ia consumir-se na febre, continuaria ouvindo
as palavras incertas que lhe moviam os lábios, seria até capaz
de cantar com sua voz grossa, mas suave, uma canção de
ninar. Ela não teria medo, porque não o deixaria um só momento. Em sua ausência, poderiam vir os homens perversos

que lhe apalpariam o corpo, tentando fazer reviver aquela
carne confortável para tantos, que ele colhera selvagem como
uma planta de pântano, para cultivá-la em silêncio, no santuário de seu quarto.
Nada deveria trazer de volta, nem mesmo o repicar dos
sinos, as lembranças do noivado havia muito desfeito. Eram
pungentes demais; e que proveito tinham? Nívia devia ter
sido só dele e ele a perdera, para reencontrá-la poluída e
sem rumo. Outros a haviam tocado; que desgraça! Era meihor relembrar os dias da infância, dos primeiros encontros,
quando brincavam de roda, como aqueles meninos lá fora. "A
canoa virou, tornou a virar, por causa da Nivinha que não
soube remar''... E dona Sílvia vinha ralhar, por causa do
sereno.
— Lembras-te, Nívia — perguntou ele - - da Vila de
nossa infância? Tinha um muro carcomido e um velho fícus
que nós batizamos de Tio João. Suas folhas eram alimentos
que ele nos trazia da feira. Uma vez, sujei as folhas de lama
para que, com esse tempero, as comesses. Pobrezinha, tu
achaste nelas um sabor agradável. Nunca me perdoei essa
maldade, sabendo, mais tarde, que pela vida a fora, tantas
vezes te serviram esse alimento.
Ela sorriu e todo o seu corpo participou nessa alegria:
- Você está ficando longe, meu amor — balbuciou ela;
- tudo está coberto de névoa e sua voz está apagada pela
distância...
Ele continuou a falar, acompanhando suas palavras de
um estranho ritual, ungindo-a de beijos. Nos olhos, para que
fixassem a imagem dele para sempre, nos ouvidos, para que
guardassem palavras de amor que só a ausência tornara
autênticas; na boca, para apagar o gosto dos alimentos do
pântano.
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Acendeu, então, uma vela, e Nívia acompanhava com ele
aquele bruxulear débil que devia iluminar muito mal o caminho aberto para o repouso tão esperado. Beijou os pés de Nívia,
banhando-os de lágrimas. Estavam machucados e sujos das
longas jornadas pelas estradas do mundo.
- Foram precisos tantos anos para que descobríssemos
que nos amávamos... — disse ele. E no mesmo instante, a
beleza de Nívia imobilizou-se em seus olhos com um sorriso
que parecia dar vida à estátua em que ele queria vê-la transformada.
O homem levantou-se e foi queimar incenso a um canto
do quarto. Em pouco, o perfume conferia, através do olfato,
uma sensação de cerimônia sacra acompanhada por um coro
de anjos. Não demorariam a descer do alto a mando de Deus.
E todos os sentidos se concentraram na prece.
De modo algum a deixaria só. Sentia que o calor de seu
corpo se ia abrandando. Aquelas regiões são frias e o tempo
não conta. Por isso deixou-se ficar abraçado à sua escultura.
A imobilidade era de pedra e nada bulia no interior do quarto. Até a vela estava consumida; a cera derramada não escorria mais, parecia um cristal de lágrimas.
Sucessivamente, as trevas e a claridade vieram dividir
a alma do homem, com seus estranhos sortilégios. A noite o
deixava senhor de si mesmo, ao lado de Nívia; mas o dia era
medonho. Tinha de travar uma luta feroz contra as moscas.
Primeiro era uma ou outra que ele afastava com um gesto
apenas, de enfado. Depois vieram muitas e muitas deviam
vir ainda beijar a estátua. Era um exército de demônios que
ele atacava em desespero, caindo, atirando-se às tontas, sobre
os enxames. As mãos já estavam sangrando e Deus não mandava os seus anjos para mostrarem o caminho e libertarem
Nívia. A tristeza acabaria por deformar-lhe o rosto. Então
não via o que estava acontecendo? De nada teriam valido as
preces? Lutaria, lutaria sempre, contra todos os horrores cuja
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presença já sentia, apavorado. Só o espírito de luta o mantinha vigilante.
Mas aos poucos, as forças o abandonaram e um torpor
invencível acabou por esmagá-lo. Mal ergueu os olhos para
se dar conta do ruído que vinha da porta. Estavam batendo,
era isso; estavam batendo. De seus lábios brotou um sorriso
de esperança. Aquelas pancadas eram os anjos que Deus mandava, afinal, para que os acompanhassem na viagem.
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JL RJMEIRO foi um fio que se estendia interminàvelmente
sobre o nada. Apenas isso. Era tão frágil que se esticasse mais
um pouco podia partir-se. Assim tenso começou a emitir vibrações, a princípio diluídas na distância; depois, pouco a
pouco, cada vez mais presentes, transformando-se num zumbido uniforme, sem a mínima dissonância. Se aquele som
ficasse mais agudo transformar-se-ia em silêncio; e aquele
silêncio seria, positivamente, um descanso. Mas em vez do
silêncio veio a harmonia. Tão suave e tão bela quanto os harpejos do vento nas folhas dos ciprestes. A dor não existia,
nem a felicidade; mas em compensação havia aquela vaga
consciência de vir a ssr, como se o presente e o futuro tomassem uma única forma, crescendo na escuridão. Pois no
fim da noite uma luz começou a brilhar; e brilhando sempre
mais, ficou tão incandescente que o fio, o som, a harmonia,
nada mais eram senão reminiscências. Começava a surgir o
passado. Exatamente nesse encontro, sumiu a luz e, entre
densas névoas, dois olhos enormes o fitaram. Eram grandes
demais e redondos, mas podiam ter outra forma qualquer e
ser pequenos, que nada importava. O que importava era só
que existiam, estavam ali bem perto. Então Leandro fez um
esforço sobre-humano para afastar as sombras, com a súbita
curiosidade de saber que olhos eram aqueles. E reconheceu
que eram olhos humanos fitando por trás de óculos. Quando
verificou tal fato, sentiu um prazer vivo enchê-lo todo e co— 49

meçar a sacudi-lo como se fosse estourar em gargalhadas.
No mesmo instante, ouviu uma voz dizer:
— Traga a injeção; o homem está morrendo.
Falavam dele, sem dúvida alguma. Porém o prazer era
tão grande e aquela voz tão distante que não parecia ser ele,
exatamente, o homem que estava morrendo.
Voltando novamente ao silêncio do abismo, Leandro sentiu, antes de tudo, um medo viscoso e úmido subir do fundo,
sob a forma de um frio feito de retalhos de imagens, muitas
delas em farrapos. E em meio àquelas ruínas, uma apareceu
perfeita. Por que ela? Pois era exatamente ela que vinha nítida e cruel do fundo do abismo. Podia-se ver, no canto dos
lábios, aquela linha de crueldade. "Alina, Alina", começou
ele a chamar. E a voz parecia de outro, comprida e prolongando-se demasiadamente para trás, sempre para trás, até
morrer como um eco, esgotadas todas as repetições inutilmente. Aquele grito teve apenas uma virtude: empunhar
Leandro como se ele fosse uma pena e atirá-lo, violentamente,
numa paisagem selvagem. Havia uma casa grande na encosta
de uma montanha. Em torno dele, estendia-se a floresta e
não havia outra habitação; o chão era úmido e negro exalando um bafio vagamente erótico. Parecia prestes a rachar
e expelir das entranhas imagens lúbricas. Antes que tal acontecesse, Alina surgiu à porta da casa grande e o chamou; e
ele correu para ela, deixando a mata para trás, entrando,
então, numa campina de um verde que entontecia e se desdobrava pela montanha e por sobre outras que se levantavam
por todos os lados, ern ondulações harmoniosas como uma
Fuga de Bach. Ele e Alina se encontraram, os corpos se uniram, as bocas se sugaram como se o tempo estacasse de súbito para dar lugar apenas ao tema musical.
Aquilo tinha sido o primeiro encontro, sabia Leandro.
Depois, viu-se morando naquela casa grande, e Alina lhe
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mostrava o vestido de noiva já amarrotado. Ele se contrariava muito porque o vestido estava todo manchado de negro;
aquelas manchas queimavam-lhe a carne como chagas, mas
os beijos dela eram puros; ele é que imaginava coisas antipáticas. Tornou a sentir aquele desejo imenso de morrer. Mas
quando a viu de novo, ela vinha do banho. Banhara-se no regato, como sempre, e ele gostava de apreciar a sua nudez
inocente, casada com a natureza. Sabia que era o único a
beber a sua beleza. É certo que se ouviam machados cortando
troncos ao longe. Mas os lenhadores não se aproximavam.
Vez por outra uma árvore gigantesca tombava com enorme
barulho, abrindo clareiras na mata. Ela correu para ele,
nervosa; pelo seu corpo, corriam gotas d'água. O barulho estava perto e ela era casta; olhos estranhos não podiam vê-la.
Ele lhe disse que preferia morrer se algum dia outro
homem a possuísse. Alina não ouviu. — "Que estás dizendo?1'
— perguntava. Ele repetiu a pergunta uma, duas, três vezes,
inutilmente. Era a gritaria dos lenhadores que não lhe permitia ouvir. Leandro aborreceu-se e ela aproximou o seu rosto
do dele dizendo: "não posso ouvir com esse baruuuuulho...".
Essa palavra arrastada ainda lhe soava aos ouvidos; fora real
e ele abriu os olhos. Eram os pregões na rua. Leandro sabia
que tinha estado a delirar. Devia ser a febre. Mas em seu
rosto ainda sentia o contacto do rosto dela. Estava até molhado. Verificou que era o suor. E tudo lhe pareceu, de repente, claro demais. A consciência lhe voltara trazendo nítida
toda a crueldade de seu sofrimento. Ela não estava ali;
devia estar com o outro, talvez lá dentro, consumando o pecado que o deixara mole e disforme, com aquela vontade de
morrer.
Por que viera para a cidade? Se tivesse ficado no interior,
não teria perdido Alina, não teria procurado no veneno a
paz, aquela mesma paz que vinha de um tema campestre
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que ia e voltava, entrava em si mesmo e se prolongava pelas
montanhas, como uma Fuga de Bach materializada em verde-jade.
Mas eis que um profundo vácuo se abriu a seus pés e
ele caiu num corredor escuro, completamente desorientado.
Lá no fim, uma luz coava-se por uma porta meio aberta. Por
que estava ali? Ah, a carta anônima que encontrara no escritório. Dizia que se ele quisesse comprovar a pureza da esposa, fosse imediatamente à sua casa. Foi disposto a esclarecer toda a verdade por mais insuportável. E lá estava caminhando para aquele quarto iluminado. Não atravessou a
porta. Pudera ver toda a cena. A mulher seminua, deitada
no leito e um homem que acabara de retirar as mãos de cima
dela. Era aquele, o corpo intocável que se banhava inocente
no regato. Os lenhadores não podiam vê-lo. Preferia morrer se algum dia outro homem o possuísse. Ia beber
o veneno; mas, que diabo, ele o beberia sozinho, não era preciso que lhe metessem o copo na boca. Leandro viu que não
era veneno mas que o faziam engolir uma poção. Acabava de
delirar, novamente. Ficou muito triste sentindo-se vivo, e
desejou voltar a ser apenas aquele fio interminável. Mas as
vozes em torno o interessaram. Reconheceu a voz de Alina.
Aos poucos, as recordações pungentes que ela evocava se foram transformando em fragmentos que se reuniam formando
um desenho homogêneo caracterizado, sobretudo, por absoluta autenticidade. Ela chorava, explicando à outra voz que
talvez pudesse ser identificada como sendo a da mãe dela,
que pouco antes de deparar com o corpo de Leandro no piso
da cozinha, o médico saíra de casa. Ela esperava um filho e
vinha sofrendo com a gravidez. Tratava-se, por isso, às escondidas do marido, desejando fazer-lhe uma surpresa, quando
lhe contasse, sem o perigo de deixá-lo preocupado com a saúde dela, que ia ser mãe. Não podia entender a tragédia.
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Leandro abriu os olhos e através das pálpebras foi a
própria ternura que envolveu o vulto amado de Alina. Ao pé
do leito estava o homem de óculos que ele não compreendera,
dizendo:
— Não... ele não vai morrer.
As lágrimas corriam pelo rosto do doente. Nunca sentira
tanto desejo de viver.
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janela, senão o entusiasmo. E fora ela, Maria Inês de Sousa
(finalmente poderia orgulhar a família e vingar-se da compaixão) quem o despertara.
Então isso não era belo? Tão belo quanto os mil sons
daquela manhã, ouvidos, sem dúvida alguma, apenas pelos
humildes; pelos capazes de receber a graça através daquela
atmosfera tão clara que parecia tomar forma de fundo musical para a dança dos pássaros pousados ora no fio elétrico,
ora nos tetos das casas em frente, e até mesmo em sua janela.
Se ele aparecesse agora, ali na rua, em plena claridade, não o
deixaria ir-se com as palavras da véspera: "amanhã de manhã,
na Ponte de Ferro". Não; abriria os braços para ele num
gesto de entrega, e se despojaria de todos os adornos, apresentando-se ao olhar devoto nua, pensava, sem o menor artifício, que já não era necessário. Seguraria com as mãos
os próprios seios e lhos ofereceria para que reclinasse ali a
cabeça. Não podia ser melhor a dádiva: era imaculada. E
assim pensando, Maria Inês despia-se diante do espelho, sem o
menor recato, pois era preciso que a vissem de lá da rua,
capaz de sortilégios. Tão capaz que as pessoas paravam na
calçada e olhavam para cima; não continuavam a caminhar
mas aglomeravam-ss ruidosamente, aplaudindo a beleza.
Mas veio aquela voz qus a perseguia tanto; dir-se-ia não
pertencer a quem a gerara e devia, por isso, ser mais compreensiva.
— Olha que estão rindo de ti, minha filha.
Era preciso chamá-la sempre à realidade, dissera o médico, fazê-la conformar-se consigo mesma.
— E por que riam todos? — perguntou Maria Inês muito
perturbada, achando impossível não se sentir a populaca
entusiasmada com seus encantos como o seu homem audacioso. — Você está mentindo, só pelo prazer de me contrariar,
eles me admiram.
58 —

E veio o outro problema: não contrariar Maria Inês. QUÜ
perdoasse, coitadinha, (toda a ternura materna se derramava
sobre ela, compassivamente) pois não era culpada de envelhecer sem homens, se os tinham tantas outras sem os dons
da filha. Fechou a janela pois já se erguia lá fora o uivo da
platéia. Era preciso que Maria Inês não ouvisse:
— A louca! Olha a louca nua! Vai vestir a roupa, Maria
Cambito!
Não faltava mais nada; ser obrigada a retirai--se sem um
agradecimento, pensava Maria Inês, virando-lhe as costas.
O espelho não era tão amargo quanto aquela mulher; poderia conversar com ele horas inteiras se não tivesse que esperá-lo na "Ponte de Ferro".
Pôs o seu pior vestido, quase em farrapos, para que a vaidade não conspirasse a seu favor, impressionando o amado.
Os cabelos, deixou-os escorridos pelo rosto pálido, caindo-lhe
aos ombros com ^uma naturalidade selvagem que a transformaria em um dos ídolos da manhã, mancomunados para
impor devoção.
Logo depois deixava que passassem os carros para atravessar a rua.
Talvez em um deles ele viesse para cair em seus braços
sem palavras, que nenhum sentido teriam. Mas todos se iam
e provavelmente o vulto dele a procurava além, debruçado à
amurada. As figuras passavam, porém, sem um sorriso, mesmo quando abordadas. Era como se estivessem em fuga, escapavam-lhe das mãos. Desejava tê-las poderosas como os
guindastes que retiravam do rio enormes blocos de pedra,
como se fossem plumas. Poderia até construir com elas o seu
lar. E ninguém perturbaria a sua paz. Ao largo, continuaria
o desfile; homens colossais, carregando lajes, lombos luzindo
ao sol como rebanhos indiferentes, eles também empenhados
em erguer monumentos como toda aquela multidão da sua
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cidade que tanto amava. Esperaria o companheiro quase
a saltar das águas; e antes que o mundo a reclamasse, afogar-lhe-ia a cabeça entre os seios.
Por que não a deixavam esperá-lo calmamente? As vozes
começavam a confundi-la, gritavam tanto:
— A louca! Olha a louca dos molambos! Tira a roupa,
Maria Cambito!
Seriam novos aplausos? — perguntava-se Maria Inês,
mal se dando conta do vozerio confuso. "Maria Cambito!
Maria Cambito!" O apelido soara destacado e áspero: mesmo
assim só acreditou nele porque os punhos erguidos carregavam insultos, atiravam-lhe mentiras à cara. Pobres seres
i^quecidos de Deus; não eram capazes de sentir a beleza.
Davam pena. Era preciso voltar para o seu quarto com a determinação de nunca mais sair. Aquele espetáculo entristecia
demais. Estaria pelo menos livre para esperar o amado.
O caminho por onde ele devia vir lhe surgia turvo
diante dos olhos; mas talvez fosse por causa das lágrimas.
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CORRENTEZA

.ECOLHEU o reme porque as forças estavam gastas e só
brava apenas, entre todas as ruínas, inclusive a das muitas
esperanças, a lassidão, pois o clarão da cidade já havia desaparecido e só as estrelas ficaram, muito inquietas, com medo
de mergulhar no rio tão grande e tão escuro queparecia feito de lágrimas, engrossado pelo degelo de
todas as tribulações do mundo, a carregá-lo sobre o dorso
«lê tal maneira que era inútil rebelar-se e tudo que podia fazer
devia ser encolher-se no fundo da canoa para que as sombras
não o tocassem, aquelas sombras que avançavam da margem
trazendo lamentos que poderiam ser humanos, poderiam ser
de feras agonizantes pois não sabia o que ocultava a mata,
desconfiava apenas, como desconfiava de todas as palavras
que comandaram o embarque no navio de retirantes rumo
aos seringais, palavras que pareciam seres humanos, a princípio blandiciosos e depois cruéis ao se tomarem familiares,
negando rações e oferecendo-as ao gado companheiro de
porão, no Gaiola, mas filho de Deus na fazenda de um ser
superior e sem máculas que o assistia solícito a todos os mugidos, ao menor sinal de febre, enquanto ao lado delirava o
rebanho destinado ao corte da seringa, a falar em guerra,
em carros de ataque rolando sobre borracha para destruir a
tirania — era essa, lembrava-se, a palavra freqüente dos
discursos cujos últimos sons estavam morrendo sobre a superfície do rio e ainda o deixavam atônito, porque o perse.
guiam em sua deserção, organizando-se tão bem que lhe era
perceptível a acusação e nada faltaria a que um exército em
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lanchas se pusesse em seu encalço a encher a noite de alarmas quando tudo seria inútil naquela solidão, a não ser o seu
coração pulsando, alheio aos sobressaltos, sem que nada mais
interessasse além do acalanto do banzeiro e da compaixão
da correnteza, como se dali surgissem mãos piedosas que o
afagavam para depois abrir à claridade do dia as portas do
seu mundo todo enfeitado de espumas salgadas, colorido de
verde, pois já não suportava aquele cheiro de terra negra
que se desagregava e sumia dentro d'água, nessa infindável
sofreguidão sua conhecida, tão parecida com ele que também não resistiria àquele fascínio e agora lá ia de bobuia,
como qualquer tronco que por ele roçava e desaparecia, ro
lando nos remoinhos, sendo por fim, atirado para a frente,
sempre para a frente já que no meio do rio não havia o perigo dos remansos, as indecisões eram passageiras, tudo obedecia a Deus tão perto que chegava a sentir o seu hálito e
não mais sofria a solidão e se sentia insignificante demais
para interessar os que o haviam engajado sob falsos juramentos e amores; que ficassem comandando o rebanho pois
era a guerra, e quando o procurassem depois que o Gaiola
levantasse ferros, seria apenas mais um desaparecido nas
águas, sem a menor importância, e o caboclo que acordasse
à procura de sua canoa roubada teria de acusar um fantasma,
o boto do fundo ou a mãe d'água e todos os espíritos submersos que era preciso conjurar com o sinal da cruz, enquanto
ele se deixava levar, braços pendidos para a correnteza, incapaz de afastar do corpo o frio contacto das sombras, duendes silenciosos descidos do negrume do céu e borbullvando
em torno aos milhares, em cardumes que representariam um
perigo se a madrugada não estivesse a terminar; com efeito,
via surgir finalmente o dia sem fome nem sede nem fadigas,
pois tudo era tão belo passando do cinza ao violeta, ao vermelho, ao ouro, ao rubro, e o rio tão calmo refletindo a mata
e os pássaros em vôo, aos bandos, que os desejos ficavam saciados, emergiam e submergiam sucessivamente, depois gal64 —

gavam o espaço e revolviam-se nas nuvens, tomando com elas
formas de animais estranhos, em cavalgada rumo ao mar
que devia estar muito longe ainda, e de repente abandonavam a correria e tombavam como quedas d'água, encandecidos de luz, até que a tranqüilidade substituía tudo o mais,
mesmo a fímbria da mata menos distante (agora calmo deslizava o rio); nem o rumo tinha importância, que já estava
perdido havia muito, naquela paz, como perdidas estavam as
horas, e todos os relógios jaziam mortos, ficavam para trás
insepultos, carcaças luzindo ao sol (evocativa presença) ponteiros rígidos lembrando cruzes afogadas entre as canaranas
do barranco onde talvez fosse bom aportar um dia...
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