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l UQUE! o outro não teve tempo de acabar o insulto:
um soco bem colocado nos queixos atirou-o por cima
de uma das mesas do bar. No meio da confusão, vidros partidos, bebida entornada, um garçon (os garçons
gostaram dele) encaminhou o agressor para o mictório,
de onde por uma escada de mão se subia a uma soteiazinha, que era depósito de víveres e bebidas. Isso era
novidade para ele. Foi só quando os seus olhos se habituaram à tneia escuridão do local que percebeu, nas
prateleiras, as latas de foie gras e mortadela, os queijos,
and Io! creation widened in man's view, a bateria impressionante dos Black Label e dos White Horse ali ao
alcance da mão.
- Eta, sabiá da mata! O Sol quando nasce é para
todos!
Quebrou o gargalo de uma garrafa numa quina de
madeira e o whisky começou a rolar dentro e fora da
boca. Um desperdício de roqueíort completou aquela
orgia sem mulheres. Meia hora depois o mesmo garçon
que o encaminhara ali vedo avisar que o caminho estava
desimpedido.

Desceu na calada e ganhou a rua. Hep! Rapidez
e eficiência. Na Rua Treze de Maio sentiu que não podia esperar. Desacatou o poste1 de iluminação. Quando
estava assim, a sua idéia fixa era desacatar. Mas tanto
era desacatar o ato de provocar um amigo ou desconhecido, como virar uma garrafa inteira de Madeira R
ou fazer aquilo no poste, à vista de toda gente. "Desacatei! Hep!".
No Ventania apareceu o vice-cônsul, mais corado
do que ele, elegante prá cachorro: "Vil burocrata, espancá-lo-ei na via pública!" Mas espancou o quê, foram
mas é beber numa pensão da Lapa, espavorindo as mulheres, afugentando os michês, hep! enquanto a pianista feia e velha, única pessoa sem medo, mantinha o
prestígio da casa atacando com bravura o Zaraza. Depois o Lamas até às primeiras claridades da manhã.
Só então, porque como a Tristão e Isolda o sol é odioso
aos noctívagos desta espécie, os dois deixaram o tradicional café do largo do Machado em busca de abrigo.
O vice-cônsul dormia num velho solar do Segundo
Império que ficava para os lados da Gávea, próximo
da Lagoa Rodrigo de Freitas. A quebradeira dos herdeiros ajudada pelo capim reduzira o antigo solar a habitação coletiva e quinze anos deste último regime acabaram arruinando o casarão, hoje desocupado, com
exceção de um pequeno quarto no puxado, onde o vicecônsul se instalara com armas e bagagens. As bagagens eram uma cama de ferro, uma mesa de pinho não
envernizada e uma cadeira de assento de palhinha furado; a arma era uma só, uma arapuca de passarinhos,
cuja utilidade se verá mais adiante. Havia aos. fundos

uma boa chácara, onde por favor moravam dois mulatos que não atendiam nunca pelos nomes e sim pelos títulos de sua atividade junto ao vice-cônsul. Eram
os secretários ns. l e 2.
Até às oito horas houve uma tentativa honesta de
sono. Aquela hora o vice-cônsul, que sempre cochilara
um bocadinho, leventou-se da cama e disse sério para
o outro: —• "Chegou a hora do ganha-pão!"
O secretário n.° l foi despachado para a cidade
com uma carta que bem respondida deveria valer uma
nota de vinte. Depois os dois amigos se dirigiram ao
fundo da chácara, o vice-cônsul armou o alçapão, que
ficou confiado à vigilância do secretário n.° 2, enquanto
os rapazes voltavam para o quarto a fumar os últimos
cigarros. O vice-cônsul sabia que o recurso não falhava. O ganha-pão era seguro.
Com efeito, três quartos de hora mais tarde o secretário n.° 2, entrava na chácara trazendo na mão um
bonito bem-te^vi laranjeira. Hep! seguiu-se o preparo
do bem-te-vi. O vice-cônsul tomou do bichinho, abriulhe o bico e deixou cair uma ou duas gotas de aguar
dente de bagaceira. O passarinho arregalou os olhinhos
e ficou firme, empoleirado no dedo indicador do secretário n.° 2, como se estivesse hipnotizado.
Não venda por menos de dez mil réis!
O secretário ganhou a rua, veio descendo até Voluntários da Pátria, com o bem-te-vi firme no dedo.
Quando passasse por ele um menino acompanhado da
mãe, era só oferecer o "bem-te-vi ensinado". O passarinho passava para o indicador do menino e enquanto
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durasse o porrinho era bem-te-vi ensinado. Era sempre
assim e foi(assim também daquela vez.
Quando o secretário n.° 2 voltou com os dez mil
réis do bem-te-vi, o vice-cônsul mandou-o comprar ovos,
presunto, queijo e cachaça, mais cigarros, e os amigos
almoçaram aí pelas onze horas, hep!
AULA DE INGLÊS
RUBEM BRAGA

I s this an elephant?
Minha tendência imediata foi responder que não;
mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro
impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade e tinha o
ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso,
examinei com a maior atenção o objeto que ela me
apresentava.
Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma
pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se
tratava de um elefante1. Mas se tirarmos a tromba a
um elefante, nem por isso deixa ele de ser um elefante;
e mesmo que morra em conseqüência da brutal operação, continua a ser um elefante; continua, pois um elefante morto é, em princípio, tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar
se aquilo tinha quatro patas, quatro grossas patas,
como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o
grande animal e que, às vezes, como já notei em um
circo, ele costuma abanar com uma graça infantil.
g

Terminadas as minhas observações, voltei-me para
a professora e disse convictamente:
— No, it's not!

Ela soltou um pequeno suspiro satisfeita: a demora de minha resposta a havia deixado apreensiva.
Imediatamente me perguntou:
— Is it a book ?
Sorri da pergunta: tenho vivido uma parte de minha vida no meio de livros, conheço livros, lido corn
livros, sou capaz de distinguir um livro à primeira vista
no meio de quaisquer outros objetos, sejam eles garrafas, tijolos ou cerejas maduras — sejam quais forem.
Aquilo não era um livro, e mesmo supondo que houvesse livros encadernados em louça, aquilo não seria urn
deles: não parecia de modo algum um livro. Minha
resposta demorou no máximo dois segundos:
— No, it's not!
Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita mas só por alguns segundos. Aquela mulher era urn
desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões, e se debruçam com uma curiosidade aflita sobre a natureza das coisas.
— Is it a handkerchief ?
Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para
dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief; talvez fosse hipoteca. . . Não, hipoteca não.
Por que haveria de ser hipoteca ? Handkerchief! Era
uma palavra sem a menor sombra de dúvida antipática; talvez fosse chefe de serviço ou relógio de pulso ou
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ainda, e muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como
fosse, respondi impávido:
— No, it's not!

Minhas palavras soaram alto, com certa violência,
pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief.
Ela então voltou a fazer uma pergunta. Desta vez,
porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em
que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais
lenta que das outras vezes; não sou completamente
ignorante em psicologia feminina, e antes dela abrir a
boca eu já tinha a certeza de1 que se tratava de uma pergunta decisiva.
- Is it an ash-tray?
Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar porque eu sei o que é um ash-tray: um
ash-tray é um cinzeiro. Em segundo lugar porque, fitando o objeto que ela me apresentava, notei uma
extraordinária semelhança entre ele e um ash-tray. Sim.
Era um objeto de louça de forma oval, com cerca de
13 centímetros de comprimento.
As bordas eram de altura aproximada de um centímetro, e nelas havia reentrâncias curvas — duas ou
três — na parte superior. Na depressão central, uma
espécie de bacia delimitada por essas bordas, havia um
pequeno pedaço de cigarro fumado (uma bagana) e,
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aqui e ali, cinzas esparsas, além de um palito de fósforo já riscado. Respondi:
- Yes!

O que sucedeu então foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por uma
onda de alegria; os olhos brilhavam -- vitória! vitória!
— e um largo sorriso desabrochou rapidamente nos lábios havia pouco franzidos pela meditação triste e inquieta. Ergueu-se um pouco da cadeira e não se pôde
impedir de estender o braço e me bater no ombro, ao
mesmo tempo que exclamava, muito excitada:
- Very well! Very well!
Sou um homem de natural tímido, e ainda mais no
lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava
minha vitória me perturbou; tive um susto, senti vergonha e muito orgulho.
Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula; andei na rua com passo firme, e ao ver, na vitrina de uma loja, alguns belos cachimbos ingleses, tive
mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria
entabolado uma longa conversação com o embaixador
britânico, se o encontrasse naquele momento. Eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria:
— It's not an ash-tray.
E ele na certa ficaria muito satisfeito por ver que
eu sabia falar inglês, pois deve ser sempre agradável a
um embaixador ver que sua língua natal começa a ser
versada pelas pessoas de boa-fé do país junto a cujo
governo é acreditado.
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O CAPITÃO VITORINO
JOSÉ LINS DO REGO
QUANDO pensava nestas coisas surgiu na estrada
E
o seu compadre Vitorino. Vinha na égua magra, com a
cabeça ao tempo, toda raspada, doutor, de fraque cinzento, com uma fita verde amarela na lapela. O mestre
José Amaro olhou espantado para a vestimenta esquisita.
- Estou chegando, compadre, do Itambé. O dr.
Eduardo tinha um réu para defender e me mandou
chamar no Cameleira para ajudá-lo. Lourenço, o meu
primo desembargador, me disse: Olhe, Vitorino, você
para ir à barra do tribunal do júri precisa desse fraque.
E me deu este. E' roupa feita do Mascarenha, do Recife. Então o primo Raul me chamou para um canto
para dizer que eu precisava cortar a cabeleira. O desgraçado do barbeiro da Lapa tosquiou-me a cabeleira,
o jeito que tive foi de raspar tudo. Raul passou-me a
navalha na cabeça. Me disseram que era moda no Recife para advogado. Quando cheguei no Itambé o júri
já se tinha acabado. O dr. Eduardo ficou muito triste,
mas me deu duas causas para defender no Pilar. Ele
mesmo me disse: Vitorino, você fala melhor que Ma15

noel Ferreira. Eu disse a ele: Não é vantagem. O Manoel Ferreira é mais burro que o dr. Pedro de Miriti.
Pois é isto, meu compadre, estou com estas vestes de
doutor. Querendo os meus serviços é só mandar me chamar. O dr. Samuel me prometeu umas causas. O que
eu posso lhe dizer é: papel de Manoel Ferreira, eu
não faço.
— Está muito bem, compadre. A égua está magra.
— Não quer comer. Lá no Cameleira esteve solta
no pasto, um tempão. O Lourenço falou-me em trocá-la
por um alazão. Não quis não. A gente pega estima por
um bicho deste como a filho. E por falar em filho, a
sua menina endoideceu mesmo, compadre?
O mestre franziu a testa mas falou:
- E' compadre, está por aí desorientada.
- Conheço um remédio para isso que é de fato.
E' raiz de mulungu. Vi um filho de Chico Targino, furioso, que andava sacudindo pedras, ficar bom. Anda
hoje na feira fazendo a barba dos outros.
— E por falar em doido, eu soube que o Lula de
Holanda anda capaz de correr. Me contou o padre José
João que o tal Floripes meteu-se até a vestir paramenta
num terço do Lula. Nunca vi cabra mais atrevido que
este.
- Compadre, e esta fita aí, o que quer dizer?
- Não sabe? E' a divisa do cel. Rego Barros.
Verde e amarelo, meu compadre. Foi assim com
Dantas Barreto e aqui vai ser assim.
A gritaria de Marta interrompeu a conversa. Pararam um pouco.
16 —

— Está precisando de Mulungu. Garanto que parava com tudo isto. Compadre, soube da sua doença em
viagem. Um aguardenteiro, um tal Alípio, me contou
em Itambé. Mas no Maravalha uma das meninas estava dizendo que o povo falava do meu compadre.
— De mim?
— Sim, do meu compadre.
— Falando o que, meu compadre?
— Besteira do povo. Eu disse a Cyntia: só admiro
que uma moça como você, que esteve na escola, me
venha falar uma coisa desta.
- Mas falando de que, meu compadre?
— Me disse ela: Então, seu Vitorino, é verdade
que o velho José Amaro está virando lobisomem?
O mestre fechou a cara, torceu a boca, com uma
fúria terrível.
- Esta vaca devia cuidar do pai, que é um pai de
chiqueiro.
— Não precisa se zangar, meu compadre, faça
como eu. Os cabras morrem dei inveja, mas Vitorino
Carneiro da Cunha não dá confiança.
O seleiro calou-se, o bode chegou-se para perto de
Vitorino e começou a lamber-lhe as mãos. As abas do
fraque caíam no chão, a fita da lapela mexia corn o
vento. A cara grande de Vitorino, com a cabeça raspada, parecia de cômico envelhecido, de palhaço cansado. O seleiro parava de trabalhar, e a filha soltou
uma gargalhada estridente. Batia o pilão na cozinha.
Vitorino olhou fundo para o compadre e continuou:
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— Lá no Itambé estão falando muito no general
Dantas Barreto. E' homem de forca e governador de
verdade. Com ele não tem forma esta história de senhor
de engenho. Brincou com ele, o pau come. E isto é que
é direito. Com o cel. Rego Barros, a Paraíba endireita.
Um Quincas Napoleão, passador de dinheiro falso, vai
para a cadeia. Cabra de Engenho Novo não caga prosa,
não canta de galo. com as costas quentes.
A voz de Passarinho chegava até a conversa animada de Vitorino.
- Negro sujo. Com pouco vai aparecer por aqui
com lorotas. Eu já disse: Com Vitorino Carneiro da
Cunha não brincam mais. Passo Tabica.
O mestre José Amaro o ouvia calado, como se estivesse distante. Vitorino suava debaixo da casemira
espessa.
— Sou homem de opinião, meu compadre. Lá no
Santa Rosa, o Jucá rne falou: Primo Vitorino, por que
você forma na oposição? Por que? Ora, seu Jucá, o senhor alisou os bancos da Academia e tem pergunta de
Manuel Ferreira. Vou às urnas com o cel. para acabar
com os governos podres. O bicho riu-se. Eu queria era
que José Paulino me falasse. Aí eu tinha para ele uma
resposta das boas. O irmão Lourenço caiu era Itambé,
e está manso que nem um cordeiro. De que lhe serve
ser desembargador? Não tem mais força para fazer um
inspetor de quarteirão. O Dantas é governador macho,
meu compadre. Eu só quero ver é aqui, quando o coronel começar a cortar as asas grandes. E ele tem que
tomar conta, nem que corra sangue.
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A voz de Vitorino parecia que tinha a contestá-la
um adversário fogoso.
- Voto no coronel para dar um ensino nesta cambada. Quero Quincas Napoleão na cadeia e José
Paulino pagando imposto.
Ouvia-se o cantar dos carros de boi, chorando, de
muito longe. O seleiro voltou ao trabalho enquanto o
compadre falava. O calor forte era como se não existisse para Vitorino. Falava com ênfase, com uma energia
de raiva.
E como o compadre não abrisse a boca para uma
palavra, ele insistiu sobre o assunto que irritara o
mestre:
— Fazem o diabo para me dobrar. Olhe, meu compadre, o que estão fazendo com o sr. eu sei muito bem
o que é. O compadre tem voto livre, é homem de sua
casa, não vivei em bagaceira de ninguém. E inventam
esta história de lobisomem.
— Compadre Vitorino, não vamos tratar disto.
— Está com medo, compadre José Amaro?
- Não é medo, não tenho medo. O que eu não
quero é ouvir mais esta história. Vitorino calou-se um
instante. A égua batia com as patas no chão duro. Lá
para dentro da casa a velha sinhá falava alto.
— A comadre, hoje, está nos azeites. Mulher é isto
mesmo. Deixei a minha em casa numa peitica dos
diabos.
O mestre José Amaro era como se não ouvisse nada.
O compadre sentado no tamborete não conseguia nada
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dele. Tinha a cara fechada, e olhava para a sola que
trabalhava, fugindo de fixar Vitorino. Levaram assim
uns dois minutos. Mas Vitorino não dava por vencido:
— Compadre, eu só lhe contei isto porque sou amigo, Mas já que ofendi não está aqui quem falou.
— Não estou ofendido, compadre Vitorino. Eu sei
qae tudo isto é invenção do cachorro do Laurentino.
Vitorino havia vencido. O seleiro desabafava:
— Mas estes cabras estão muito enganados. Um
homem como eu não morre de careta. Não tenho nada
na vida, estou com o pé na sepultura, mas em cima do
mestre José Amaro não pisam não. '
Toda a cara gorda de Vitorino resplandecia.
— Pode dizer, meu compadre José Amaro, pode
dizer. E' o que faço. O cabra que se bf -ançar para o
meu lado leva no toitiço. E vou com ele na faca. Goso
um desgraçado na primeira ocasião.

velho chegou-se para perto do homem e lhe disse, num
tom agressivo.
— Ponha termo a isto, senão eu quebro a cabeça
deste safado.
O carreiro, com um grande sorriso na boca acomodou o capitão Vitorino.
— Seu Vitorino. . .
— Capitão Vitorino, e não é favor.
- Capitão, o sr. me desculpe. Quando chegar no
engenho vou dar parte do moleque ao Coronel.
— Que parte, que coisa nenhuma. Isto é coisa do
Jucá. Isto é safadeza daquele atrevido. Todo dia manda estes moleques para me insultar.
Os outros carreiros caíram na risada.
— O primeiro cachorro que aparecer com gaiatice
cm quebro os chifres.

O mestre como que se sentiu num passo em falso.
Calou-se outra vez. Os carros do Santa Rosa chiavam
na sua porta, os dez carros do cel. José Paulino, carregados de açúcar, levando a riqueza do homem para a
estação. O carreiro Miguel tirou o chapéu de palha
para a sauda,ção de respeito. Vinha um moleque trepado nas sacas.
— Papa Rabo! — gritou lá de cima.
Vitorino levantou-se de supetão, e as abas do fraque voaram na carreira. Ia de tabica para o moleque.
O carreiro Miguel já tinha gritado para o menino. O
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grande passo que foi o segredo do sucesso do inventor
da coca-cola, resumida num sábio conselho que lhe deram: engarrafe-a. Impressionado com essa história, resolveu engarrafar as suas laranjas.
A INVENÇÃO DA LARANJA
FERNANDO SABINO

A LARANJA foi um dia inventada por um grande industrial americano, cujo nome prefiro calar, mas era
circunstâncias que merecem ser contadas:
Fruta cítrica. suculenta e saborosa, ela começou
sendo chupada às dúzias por este senhor, então um simples molecote de fazenda no interior da Califórnia. Cotu
o correr dos anos o molecote virou moleque e o moíê
que virou homem, passando por todas as fases líricovegetativas a que se sujeita uma juventude transcorrida a sombra dos laranjais: apaixonou-se pela filha do
dono da fazenda, meteu-se em peripécias amorosas qu,.1
já inspiraram dois filmes em Hollywood e que culminaram nas indefectíveis flores de laranjeiras, até que u:;i
dia, para encurtar, se viu ele próprio casado, com unr.;
filha que outros moleques cobiçavam e dono absoluto
da plantação.
Passou a vender laranjas. Como, porém, invencíve.
fosse a concorrência de outras fazendas mais prósperas
e a sua assim não prosperasse, resolveu uni dia dar o
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Pior foi a emenda que o soneto, <no caso a garrafa
que a própria casca: depois de empatar todo o seu dinheiro numa moderna e gigantesca maquinaria de espremer laranjas, que dava conta não só das suas mas
da produção de todos os outros plantadores da região,
que passou a comprar, verificou que a garrafa não era
o recipiente ideal para o caído assim obtido, não só porque o preço dela não compensasse, mas também e principalmente porque o vidro não preservava devidamente
as qualidades naturais do produto em estoque, que, com
o correr do tempo, acabava se azedando. Tinha mania
de perfeição, o nosso homem, perfeição que, tornada
realidade pela eficiência da indústria moderna, e possibilitada pelas virtudes alimentícias da própria fruta,
levaram-no à prosperidade que ele hoje, sem trocadilho,
desfruta.
Tendo, pois, implicado com a garrafa, e disposto
a fazer chegar ao consumidor o suco da laranja com
todo o cítrico frescor que a fruta diretamente chupada
proporciona, houve por bem que enlatá-lo seria a solução. Lamentável engano! Cedo percebeu que o produto
assim acondicionado apresentava, entre outras desvantagens, a de não dar lucro nenhum. Mas, o que era pior,
para que o suco em conserva não adquirisse', com o correr do tempo, aquele sabor característico dos alimentos
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enlatados, tornava-se necessário adicionar-lhe alguns ingredientes químicos — o que, evidentemente, ia de encontro à mais específica das virtudes do seu produto,
que era a de ser natural.
Experimentou então as caixinhas de papelão parafinado, sem tampa, mas tão somente com um pequeno
orifício obturado, pelo qual o consumidor introduziria
um canudinho, podendo assim beneficiar-se do produto
sem que este se expusesse aos efeitos nocivos a que o
sujeitam as mudanças de recipiente. Logo verificou, porém, que esta embalagem também apresentava sérias
desvantagens, como a da sua fragilidade, quando submetida aos rigores dos transportes de cidade para cidade em grande quantidade.
Depois de tentar sem resultado todas as espécies
de recipientes existentes, desde a madeira até a matéria
plástica, já começava a desanimar, quando lhe chamou
a atenção a quantidade de casca de laranja que diariamente sua fábrica confiava à eficiência expedita dos lixeiros. Talvez a idéia tenha nascido apenas da necessidade de aliviar o trabalho deles, diminuindo o lixo e
aumentando o lucro — o certo é que se pôs a cismar
numa maneira de aproveitar tamanha quantidade de
cascas (sabia, por experiência, que ao consumidor desagradavam as laranjas espremidas com casca) quando
tal cisma se ligou à outra, relativa ao recipiente — e a
idéia nasceu. Então imaginou, encomendou e mandou
instalar uma aparelhagem completamente nova, destinada apenas a extrair o miolo da laranja através de um
orifício, sem inutilizar-lhe a casca. Em pouco apareciam
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no mercado as primeiras laranjas contendo no seu interior o suco já espremido.
A idéia não foi avante. Para que a casca, assim
transformada em recipiente, não murchasse em poucos
dias, tornava-se necessário um beneficiamento artificial
extremamente dispendioso, que garantisse o permanente frescor do caldo como só a película natural dos goIBOS até então fora capaz. Eis que o nosso grande industria! descobre repentinamente que o suco, para se manter fresco e natural, deverá ser conservado no interior
dos próprios gomos da laranja e os gomos no'interior da
própria casca, inventando assim o melhor acondicionainento de seu produto que jamais tivera a ventura de
imaginar. Com a grande vantagem, entre1 tantas outras,
de poder ir diretamente das. árvores ao consumidor, o
que assegurava um mínimo de trabalho e um máximo
de rendimento. Deslumbrado com sua invenção, correu
à repartição pública mais próxima e encaminhou um
pedido de patente. Tempos mais tarde, vendeu-a juntamente com sua aparelhagem e seus laranjais a um próspero fazendeiro da vizinhança, mudou-se para New
York e com o dinheiro comprou um rico apartamento
em Park Avenue, onde, dizem, vive muito feliz, chupando laranja o dia todo.
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BÁRBARA
MURILO RUBIÃO

B,

frAREARA gostava somente de pedir as coisas. Pedia e
engordava.
Por mais absurdo que pareça, encontrava-rne sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca, de
tão constante dedicação, recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente. Não os guardei
todos na memória. Preocupa vá-me exclusivamente em
acompanhar o crescimento do seu corpo, que se avolumava à medida que lhe ampliava a ambição. Se ao menos ela desviasse para mim o carinho que1 dispensava
aos objetos que lhe dava, ou não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhcontentar a mórbida mania.
Quase da mesma idade, fomos companheiros inse
paráveis na meninice, namorados, noivos e, um dia, nos
vimos casados. Ou, melhor, agora posso confessar que
não passamos de simples companheiros.
Enquanto me perdurou a natural inconseqüência
da infância, não sofri com as suas esquisitices. Bárbara
30 —

era menina franzina e não fazia mal que adquirisse formas mais amplas. Assim pensando, muito tombo levei,
subindo a árvores onde os olhos ávidos de minha companheira lobrigavam frutas sem sabor ou ninhos de passarinhos. Apanhei também algumas surras de meninos,
aos quais era levado a agredir unicamente para realizar
um desejo de Bárbara. E se retornava com o rosto cheio
de equimoses maior se lhe tornava o contentamento.
Segurava-me a cabeça entre as mãos e sentia-se feliz
em acariciar a minha face entumecida, como se as equimoses fossem um presente que eu lhe tivesse oferecido
e, conseqüentemente, deixado de pertencer ao meu
rosto.
As vezes relutava em aquiescer às suas pretensões,
vendo que ela pedia e engordava. Entretanto, não durava muito a minha decisão. Vencia-me logo a insistência do seu olhar, que transformava o mais insignificante
pedido numa ordem formal (E que ternura lhe vinha
aos olhos, que ar convincente o dela ao me fazer as
mais extravagantes exigências!) .
Houve tempo — sim, houve — que me fiz duro e jurei suicidar-me ao primeiro pedido que recebesse.
Até certo ponto, a ameaça produziu o efeito desejado. Bárbara se refugiou num silêncio agressivo e se
recusava, obstinadamente, a comer ou conversar comigo. Fugia à minha presença, escondendo-se no quintal
e contaminava o ambiente com uma tristeza que me
confrangia o coração. Definhava-lhe o corpo, enquanto
lhe crescia assustadoramente o ventre.
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Apavorei-me à desconfiança de que a ausência de
pedidos em Bárbara favorecia o aparecimento de uma
nova espécie de fenômeno. O médico me tranqüilizou.
Aquela barriga, que já se fazia imensa, anunciava simplesmente um filho.
Ingênuas esperanças fustigaram-me a imaginação.
Acreditava que o nascimento da criança cortasse, de
vez, as estranhas manias de minha mulher. E suspeitando que a sua magreza e palidez fossem prenuncio
de grave moléstia, tive medo que, adoecendo, lhe morresse o filho no ventre. Antes que tamanho infortúnio caísse sobre nós, lhe implorei que pedisse, que
pedisse qualquer coisa.
Pediu o oceano.
Não me detive em discussões ociosas. Embarquei
no inesmo dia iniciando longa viagem ao litoral. Mas,
frente ao mar, atemorizei-me com o seu tamanho. Doeu-ine a possibilidade de Bárbara, posteriormente, vir
a engordar ern proporção ao pedido. E lhe trouxe
apenas uma pequena garrafa contendo água do oceano.
Ao regressar, quis desculpar o meu procedimento,
porém ela não me prestou atenção. Sôfregamente, tomou-me das mãos o vidro e pôs-se a olhar, maravilhada,
para o líquido que ele continha. E não mais o largou.
Dormia com a garrafa entre os braços e, a todo o instante, colocava-a contra a luz. Provava um pouco do
seu conteúdo. Entrementes engordava.
Momentaneamente deixou de preocupar-me a exagerada gordura de minha esposa. As minhas apreensões
eram agora motivadas pelo seu ventre, que se dilatava
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incessantemente. A tal extremo se dilatou que, apesar
da compacta mole de banhas que lhe cobria o corpo,
Bárbara ficava escondida por trás de colossal barriga.
Deprimido pela dúvida, receava que dali saísse um gigante. Quase cheguei ao desespero, imaginando como
seria terrível viver ao lado de uma mulher gordíssima
e um filho monstruoso, que ainda poderia herdar da
mãe a mania de pedir as coisas. Contudo, restava a esperança de que ele nascesse morto.
Para desapontamento meu, daquele ventre descomunal saiu um ser raquítico e feio, pesando menos de
um quilo.
Desde os primeiros instantes, Bárbara o repeliu.
Não por ser miúdo e disforme, mas apenas por não o ter
encomendado (Ela jamais conseguiu amar as coisas
que não pedia antecipadamente).
A indiferença da mãe, que nem ao menos se comovia com a fome do menino, obrigou-me a criá-lo no
meu colo. Enquanto ele chorava por alimento, ela se
negava a lhe entregar os seios volumosos, cheios de
leite.
Quando Bárbara veio a se cansar da água do mar,
pediu uma árvore, localizada num terreno fronteiro ao
nosso. À noite, após certificar-se de que o garoto dormia tranqüilamente, pulei o muro e penetrei no quintal
do vizinho. Arranquei da árvore um galho e retornei
à nossa casa.
Ainda com as roupas sujas, não esperei o dia seguinte para entregar o presente1 à minha mulher. Acor— 35

dei-a, chamando baixinho pelo seu nome. Abriu os
olhos, sorridente, adivinhando o motivo por que fora
despertada.
- Onde está ela?
— Aqui. E lhe mostrei a mão, que- trazia oculta
nas costas.

sem crescer uma polegada). A primeira idéia que lhe
ocorria, porém, era de pedir a máquina de projeção ou
a bola com a qual se entretinham os jogadores. Obrigava-me a interromper, sob a vaia e indignação dos assistentes, a sessão ou a partida, a fim de lhe satisfazer
a vontade.

— Idiota! gritou, cuspindo no meu rosto. Foi uma
árvore que lhe pedi. E não um galho.

Muito tarde, verifiquei a inutilidade dos meus esforços para alcançar a regeneração de Bárbara. Jamais
compreenderia o meu amor e engordaria sempre.

A face me ardeu e senti-me impedido pela humilhação de lhe explicar que não trouxera a árvore porque era demasiado copada, medindo mais de vinte metros de altura.

Deixei que fizesse o que bem entendesse e aguardei, resignadamente, novos pedidos. Seriam os últimos.
Já gastara uma fortuna com seus caprichos.

Semanas depois, comprei, por um preço exorbitante, a casa vizinha e, acompanhado de dez homens, que
levavam consigo um guindaste, arrancamos do solo a
árvore, com raiz e tudo.

Afetuosamente, chegou-se para mim uma tarde e
me alisou os cabelos. Apanhado de surpresa, não atinei
imediatamente com a razão da carícia. Ela mesma se
encarregou de mostrar-me a intenção do gesto:

Estendida a árvore no chão, minha esposa passava
as horas sentada ou caminhando sobre o grosso tronco.
Com um canivete, desenhava figuras, escrevia nomes.
Encontrei o meu debaixo de um coração, o que me fez
ficar visivelmente comovido. Esta foi, no entanto, a única manifestação de amor que dela recebi. Alheia aos
meus sentimentos e à gratidão com que eu lhe retribuía
o gesto, assistiu ao murchar das folhas e, ao ver seco o
tronco, não mais olhou para ele.
Estava terrivelmente gorda. Tentei afastá-la da
obsessão, levando-a ao cinema, aos campos de futebol
(o menino tinha de ser carregado nos braços, pois, anos
após o seu nascimento, continuava do mesmo tamanho,
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— Seria tão feliz se possuísse um navio!
- Mas ficaremos pobres, filhinha. Não teremos
com que comprar alimentos. E o garoto morrerá de
fome.
— Não importa o garoto, teremos o navio, que é a
coisa mais bonita do mundo.
Tolhido pela irritação, não pude achar graça nas
suas palavras. Como poderia ela saber da beleza de um
barco, se nunca tinha visto um e só conhecia o mar
através de uma garrafa?!
Sopitei a raiva e novamente embarquei rumo ao
litoral. Dentre os transatlânticos ancorados no porto,
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escolhi o maior. Mandei que o desmontassem e o fiz
transportar à minha cidade.
Regressava desolado. No último carro de uma das
gigantescas composições que conduziam partes do navio, meu filho olhava-me atoleimado, procurando compreender a razão de tantos e inúteis apitos de trens.
Bárbara nos aguardava na estação. Recebeu-nos
alegremente e até dirigiu um gracejo ao pequeno.
Num terreno imenso, ela acompanhou, com um
desvelo estúpido, a montagem do navio. Eu permanecia
sentado no chão, aborrecido e triste. Ora olhava meu
filho, que talvez nunca chegasse a caminhar com as
suas perninhas, ora o corpo de Bárbara que, de tão gordo, quinze homens, dando as mãos, uns aos outros, não
conseguiriam abraçá-lo.
Montado o barco, ela se tranferiu para lá e não
mais desceu à terra. Os dias e as noites passava no
convés, inteiramente abstraída do que não se relacionasse com a nau.
O dinheiro, de início já escasso, se esgotou. Veio a
fome. O guri esperneava, rolava no chão e enchia a boca
de terra. Não me tocava o pranto de meu filho. Tinha
os olhos continuamente dirigido para a minha mulher,
esperando que ela emagrecesse à míngua de alimentos.

Como nunca eu subisse ao navio, ficava deitado
na relva, curtindo fome e melancolia, ao lado do pequeno monstro. Não raras vezes, burlando a vigilância de
minha esposa, roubava pedaços de madeira ou ferro do
navio e os trocava por alimentos.
Uma noite — o vento batia forte a nave — vi Bárbara olhando fixamente o céu. Quando descobri que dirigia os olhes para a lua, larguei o garoto no chão e subi
correndo até o lugar onde se achava. Primeiro procurei,
com palavras suasórias, desviar-lhe a atenção. Em seguida, sentindo como eram inúteis os meus argumentos,
tentei puxá-la pelos braços. Também não adiantou. O
seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse
arrastá-lo.
Aparvalhado, sem saber que resolução tomar encostei-me na amurada. Não lhe vira antes tão grave o
rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o último pedido.
Esperei que ela o fizesse. Nada mais poderia conter o
desejo dela.
Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado.
Não pedira a lua. Porém, uma minúscula estrela quas,e
invisível a seu lado. Fui buscá-la.

Não só não emagreceu sequer um centímetro, como
adquiriu mais algumas dezenas de" quilos. Tão excessiva
se tornava a sua obesidade que não podia entrar nos
beliches e os seus passeios ficaram limitados ao tombadilho, onde se locomovia com dificuldade.
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HORA QUIETA
VALDOMIRO SILVEIRA

.NDÁ-LA pombeando por dias e dias, aqui e algures,
para ter um momento sossegado de lhe dizer amores;
ficar, desde pelo abrir da manhã até o sol quente, amoitado nas marianeiras, para ter, quando nada, o gostinho
de vê-la; não dizer esta boca é minha, no meio das conversações, para poder estar mais livre e mais livre escutá-la: era tudo tarefa do Belarmino, dês que pegou a
querer-lhe às direitas.
Ai! se ela também lhe queria! Não tinha, por assim
dizer, um minuto de seu: o coração andava ocupado
com ele, os olhos enxergavam-no por toda parte, ouviam-no os ouvidos onde quer que ele fosse, tanto e de
tal jeito, que as camaradas chegaram a recomendar-lhe :
i— Juruti, você não ponha muita fiióza em amor
assim de primo, que às vez traz mais engano que o que
vem de lá de trás da serra!
À Juruti, porém, não se lhe dava daqueles medos.
Crescera a par do Belarmino, com ele brincara o suru»
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pango e o que-pau-é-êste, perseguira os ninhos de ticotico pelo piquete da grama-seda, trepara aos arvoredo?,
montara nos poldros e nos garrotes, armara juquiás de
taquara-poca, em cujos filhos muita rolinha e muita
pomba-cascavel entrou para nunca mais sair, repontara
o gadinho para o mangueiro, curara o gogó das chumbangas, queimara a caroçama dos frangos índios: tinha-lhe tanta confiança, mal comparando, como a que
tinha em Deus. . .
Mas, depois de criados, mudaram as coisas: ele foi
aprender ofício ao colégio (era o que dizia o Paulo TeIheiro, aquele negro velho, naqueles tempos!), e ela
teve que encompridar os vestidos.
Não houve mais as corridas barulhentas pelo vassourai, nem a apanha dos içás, nem a gritaria aos judas,
em sábados de aleluia; cada qual de seu lado principiou a ver de perto a vida, com todas as trabalheiras
e aflições: a Juruti cansou-se, horas e horas, em lidar
junto à cestinha trançada, fazendo costuras e costuras,
e o Belarmino aturou meses e meses a carta de nomes
e a taboada, ao depois a artinha e a gramática, ao depois um mundão de livros esquisitos e sonolentos.
Agora já ele estava bem estudado e botara corpo;
voltara para o bairro, porque era vizinho da prima, e
passeava, muito senhor de si, nas cercanias da casa dela,
enquanto duravam os três dias de hospedagem e não
tinha de feitorar os empregados, na roça: e fulano e sicrano diziam, quando ele aparecia com seu chapéu de
palha batida:
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— Não é que o Belarmino granou dereito e enfeitou? Olhe que tá um mocetão, co'aquela esperança de
bigode e o porte desempenado! De mais a mais, o chapéu de palha, quebrado no cangote, orna pra ele à conta inteira!
O sentido da Juruti não saiu mais da estrada.
E como a estrada fazia uma volta e se encobria atrás
de um morrinho e de umas batalhas, a Juruti deu de
procurar o fundo do pomar, para o lado de além do
ribeirão, donde podia ver até bem longe. A mãe, a
princípio, ainda perguntava, seu tanto ou quanto desconfiada do novo costume:
— Adonde é que você vai, criatura, c'o este solão
qu'tá fervendo?
A Juruti não custava a explicar:
— Após daquele salta-caroço que tá madurando:
destes tempos pra cá eu ando numa esganação p'ra mor
de fruita, seja o que for!
— Mas arrepare bem no persegueiro, não fique soronga; que nesta quadra aparece dumas taturanas perigosas que, passando no corpo da gente, já sabe, é queimadura certa e vergão roxo. Aquilo é uma dor em demasia, Juruti!
A moça reparava bem. . .
Ora aconteceu, uma vez, que o Belarmino a descobriu, logo dos altos da estrada, e veio vindo, de atalho
em atalho, até o ribeirão. Para quem trazia saudade velha, não havia hora melhor: tudo em roda estava quieto, o sol ardia, e a sombra dos arvoredos era boa e se42 —

rena como um perdão. Falou-lhe disto e daquilo, que
ela ouvia entre alegre e ansiada, sentindo a macieza das
palavras e o peso do receio de que mais alguém aparecesse. Porque embora houvessem de casar (e logo, pois
não era? Ele respondeu logo que logo!), não ficava bem
aquela parada tão longe de casa, no meio das frutas e
dos passarinhos.
A Juruti nem viu como e quando as suas mãos
foram parar entre1 as dele. Mal escutava as mesmas coisas que ele ia dizendo, porque há um instante, depois de
ouvirem os melhores palavriados de amor, em que elas
ficam surdas ao mais e principiam a sonhar, muito enlevadas e felizes. . .
Soltou-se-lhe, entretanto, das carícias e das frases:
é que a mãe gritava por ela, com toda a insistência:
- Arre Já, Juruti! Isso também assim não serve!
E' só persego e mais persego! Venha cuidar destas bages pra janta!
Ia correr, e ele deteve-a ainda, tomou-lhe rapidamente a mão, beijou-a forte na face direita. E se não
deu segundo beijo foi porque ela desatou de uma vez
a correr; assistiu à carreira, percebeu a chegada, sorrindo a sós consigo, cheia de encanto:
— O que é isso agora, que você vem co'essa cara
tão encarnada? O que é isso, criatura?
— Taturana, mãe.
Não mais lhe foi perguntado. E ela entendeu necessário acrescentar, pouco depois:
— Mas porém das mansas.
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O COLIBRI
LÉO VAZ

N.AO era daqueles colibris

todo ouro, todo esmeralda que eu em criança aprendera nos livros.
Era quase cinzento; apenas, nos encontros das asas
e no peito, alguma pena brilhava com reflexos verdes
e azuis. No resto, um perfeito pária da raça dos colibris.
Era metódico. Todas as manhãs vinha ali à janela
chuchurrear nos cálices entreabertos de1 pouco, com a
fleuma e a regularidade de burguês que vai diariamente ao leite quente da chácara. Pousava um pouquito
num galhinho seco que amparava uma cravina, alimpava
o bico, relanceava um olhar indiferente pelo arredor e
desaparecia. E só vinte e quatro horas depois me era
dado tornar a vê-lo, na mesma faina invariável.
Ora, eu sempre ouvira contar da cólera dos colibris
quando encontram uma flor já violada. Por isso, nesse
que diariamente vinha à enga das minhas flores, cuidava ver realizar-se esse espetáculo grandioso. Esperava
que unt dia ou outro algum mais madrugador podia
passar ali pela janela e roubar ao meu comensal o seu
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almoço costumeiro. Teria eu então, a três metros de
distância, a cena épica da cólera colibrina, tão nitorescamente cantada pelos poetas ornitologistas da minha
infância. Havia de chegar o dia.
Quase chegou: era uma manhã baça, de chuva.
Um outro colibri, maiorzito e mais escuro de penas, de
repente surgiu, esvoaçando ante o jardim suspenso da
janela. Apressado e arisco como quem sabe alheia a
seara, ali não se demorou mais do quê o tempo indispensável à colheita de todo o mel que guardavam as
florinhas. Sugou-os vorazmente até a última gota e sumiu-se com dois gritos e duas curvas ligeiras.
Com pouca demora aí vinha o outro. Disfarcei o
meu interesse, trauteando uma velha toada, para não
tolher a expansão daquele ciúme trágico. O colibri...
O Colibri foi a uma flor, depois a outra, a outra
ainda, a todas elas, enfiando o acúleo pelos cálices a
dentro e retirando-o logo, desolado. Todas percorreu e
inquiriu, sem melhor êxito, vindo depois repousar no galho da cravina, onde quedou algum tempo, imóvel.
Oh! era a raiva, pensava eu esperançoso, era a raiva concentrada e à cata de um extremo de crueldade
para a vingança.
Não era. O colibri inda voltou às flores; de novo
investigou as corolas e com desconsolo de esfomeado
inda veio ao galhinho predileto, pousando numa atitude
pensativa e lastimosa.
Comecei então a sentir em mim toda raiva que
aquele colibri negava. Resolvi exprobar-lhe diretamente
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a pusilanimidade. Acerquei-me da janela e interroguei-o
com ímpeto:
- Então, não almoça?
•—• Não; hoje não almoçarei, talvez. E' tarde já. c
outros colibris já levaram todo o mel. O mel é tão pouco, e tantos os colibris!...
Aquilo intrigava-me. Um colibri a filosofar! Aquela
avezita que eu sempre concebera como uma cólera com
asas, a suspirar diante do irremediável! Era uma decepção.
Procurei incitá-lo com uma intriga:
— Mas essas flores eram tuas; deviam reservar-te
esse mel que levianamente entregaram a outro. . .

dobras de um verme. O que querem é fecundar-se. As
flores!. . . Para que destruí-las? Seria mais um esforço
inútil, com o estômago sempre vazio.
- Mas pensam assim todos os colibris?
- Quase todos. Não há razão para pensarem diferentemente. A vida é a mesma para todos. . .
Calei-me despeitado. O colibri permaneceu por largo tempo ali, soturno e quedo como um colibri de museu. Depois, voltando-se para mim:
- Bem; até logo!. . . Virei mais cedo amanhã.
E' preciso ser o primeiro a chegar.
E assim foi.

— Minhas?!. . . Não; não eram. As flores não são
de ninguém. O mel, rouba-o o primeiro que aparece, o
mais esperto ou mais forte. Sempre foi assim. . .
- Sempre?!.. . Mas eu sempre ouvi dizer que os
colibris despedaçavam as flores infiéis às bicadas. . .
— Fantasias, podes crer. Um outro, talvez, em
tempos idos e remotos, teve procedimento insensato.
Mas em outras eras, quando ainda havia colibris sentimentais. Hoje somos os mais pacatos passarinhos. Se
empregamos acaso violência, é na fuga. Porque somos
rnuito perseguidos, os colibris. A vida é penosa. . .
— Mas, então, a cólera?
- Histórias. . . Demais, de que nos valeria tal
cólera? As flores são indiferentes. Tanto se lhe dá que
o seu pólen transite no bico de um colibri, como nas
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PARABOSCO & FERRABOSCO LTDA.
CYRO DOS ANJOS

AO pude terminar o relato de minha conversa
com Silviano. Emília tossia muito, acordou, viu, pela
fresta da porta, luz no escritório e ficou a resmungar,
Fui acalmá-la e dar-lhe uma colher de xarope. Depois,
sentindo-me cansado, deitei-me. Apanharei a narrativa
no ponto em que a deixei ontem.
Animado pelo whisky, Silviano cbntou-me coisas
que muito me ajudarão a decifrar seu Diário, se este
algum dia me cair de novo sob as vistas.
O "Perrexil" é uma jovem de nome Dolores Gidêdo, filha de um espanhol rico, fabricante de tijolos. Siiviano nada sabe a seu respeito senão que possui uns
olhos excepcionais.
- Que olhos, Porfírio. . .
— Porfírio, não, Belmiro, emendei.
— Você já ouviu falar em "gota serena"? Não
ouviu? E' uma doença dos olhos, uma amaurose. Dizem
ser proveniente de lesão na retina e alteração no nervo
ótico. Os olhos dela são estranhos. Dir-se-ia que sofre
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de gota serena. Dão-me a impressão de água parada, de
cisterna. Lembram-me um verso de Baudelaire: "Tes
yeux sont Ia citerne ou boivent mês ennuis..." concluiu com um ar vago, cismador.
— Que olhos! continuou. "Impressionaram-me por
tal forma que andei lendo, em Dumas, um capítulo a
fio sobre- a função do nervo patético, na expressão do
olhar!"
Silviano contou-me, depois, que não a tem visto
muitas vezes. Conheceu-a um dia, na Avenida. Foi-lhe
apresentada pelo irmão, aluno dele, Silviano. E abismou-se em seus olhos. Descobriu seu endereço, mandou-lhe de presente um chapéu, novidade da estação...
Nessa altura, não pude deixar de rir:
- Que idéia, Silviano, um chapéu!
— Sim, senhor. Queria que eu lhe mandasse
flores? Que tem isso? As mulheres gostam muito de
chapéus.
Mandou-lhe, pois, um chapéu, mandou-lhe um estôjo de costura e outras coisas mais, tudo isso sem se
dar a conhecer. Há poucos meses, quando morreu a
mãe da moca, escreveu-lhe uma longa e sentida carta,
com citações, em alemão, de versos de Heine e Goethe.
E um belo dia. . . apareceu-lhe, de supetão, em
casa, informado de que a moça se achava só. Foi grande o susto que esta experimentou. Silviano de pé, no alpendre da casa, declarou-lhe amor, disse-lhe ser o homem que desde algum tempo lhe mandava coisas e escrevera a carta, quando a mãe morreu. Dblores lhe perguntou, atemorizada, que queria com ela.
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Silviano respondeu que não queria nada. Que ela
jamais compreenderia o "fenômeno". Que ela representava; para ele, um universal e não um particular. Amava, nela, o amor, a vida que foge, a moça-em-flor, a
eterna graça. Depois, tentou abraçá-la (esquecendo-se,
ajunto eu, de que não se pode abraçar um universal. . )
Dolores reagiu e correu para dentro de casa, deixando Silviano sucumbido.
— Continuo a amá-la violentamente, disse-me o
Silviano.
Observei-lhe que. se fora menos transcendente, talvez tivesse tido melhor acolhida. Ele não gostou do
aparte e passou a contar-me os inúmeros fracassos das
tentativas de aproximar-se da moça. Por último, estava
ali. Fracassara mais uma vez.
Ao sétimo whisky deu para me dizer coisas espantosas, em que não sei se devo acreditar. Falou que constantemente sonha acordado, ao andar pelas ruas, ou nas
noites de insônia. Chega a urdir histórias inteiras, espécies de novelas fabulosas, tudo como se fosse realidade. E o interessante é que, cada dia. retoma a história no ponto em que a deixou na véspera, para prolongá-la sempre1, numa contínua produção de fantasias.
Atualmente está na história de "Parabosco & Ferrabosco Ltda.".
Eis como nasceu esta novela que ele vive, no momento:
Ia passando, há dias, pela rua dos Caetés, quando
viu'duas jovens de luto. Ele as conhecia. Estavam
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enlutadas pela morte do pai, que se suicidara. Condoído da sorte das moças (ficaram em extrema pobre?a)
pôs-se a dar tratos à bola. procurando um meio de r.uxiliá-las. Vou recomendá-las ao Ferrabosco! pensou
subitamente. Mas, que é Ferrabosco? Imaginou, então,
um italiano Ferrabosco, que se associara a outro, de
nome Parabosco, criando a firma Parabosco 85 Ferrabosco Ltda..
Homens arrojados, de grande iniciativa. Parabosco & Ferrabosco fizeram, nada mais, nada menos, que
converter a Pedreira Prado Lopes num luzido centro
de diversões. No alto da colina, um cassino de luxo. freqüentado pelo grande mundo. Para chegar ao belo edifício de linhas moderníssimas, os freqüentadores subiam
de auto, por uma "sinuosa", ladeando docemente a
colina.
Não conseguindo fixar nitidamente as linhas do
edifício que imaginara, Silviano correu aflito à casa de
um arquiteto conhecido, a fim de olhar sua coleção de
revista do arquitetura. Achou, finalmente, a que convinha a seus amigos Parabosco & Ferrabosco Ltda..
Voltando às moças, colocou-as facilmente nos escritórios do Cassino, assegurando-lhes a proteção da importante firma. Resolveu, assim, o problema delas. Mas
a história de Parabosco & Ferrabosco ainda não terminou. Presentemente eles estão em entendimento com.
o proprietário de um edifício sito à Praça Sete. Comprarão o edifício para o derrubar e construir, no local.
um prédio de numerosos andares. . .
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Com sua sagacidade, Silviano acompanhou, durante o relato, as expressões ora de surpresa, ora de incredulidade, ou de pena, com que minha fisionomia me
denunciou os pensamentos.
— Não se impressione. Não me estou avizinhando
da loucura. Já estudei o fenômeno. E' uma forma de
imaginação difluente. Forma frustrânea. Espírito romanesco. O caso não tem gravidade. . . terminou, quando
nos levantamos para sair. Strabão havia chegado e locava insistentemente a buzina do carro.
(De "O Amanuense Belmiro") .

AFONSO TINHA RAZÃO
GUSTAVO CORCAO

J- INHA ido visitar uns amigos muito íntimos que não
tinham constrangimentos diante de mim, e foi por isso
que assisti à discussão. Devo dizer que Afonso e Dona
Antônia vivem na mais perfeita harmonia, sendo até
apontados como casal exemplar. Por mim. só posso confirmar essa opinião corrente, embora prefira um outro
padrão mais afastado do matriarcado.
Em regra geral, é Dona Antônia que tem razão;
Afonso contenta-se quase sempre com levantar as sobrancelhas num jeito de homem fatigado, de homern
que já viu e ouviu o bastante para merecer sossego. Mas
naquela noite a razão estava com ele e, contra toda a
espectativa, eu o vi ardoroso e fremente como um paladino. A discussão foi por causa duma loja de sapatos.
Começou a conversa num tom uniforme e brando, procurando Dona Antônia saber se Afonso tinha comprado
o sapato novo na casa que ela indicara. Em certa altura
da explicação. Afonso, que peca pelo detalhe e tem o
fraco das precisões topográficas, disse que a loja ficava
entre a Travessa de São Francisco e a Rua Uruguaiana.
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Dona Antônia então, fincando a agulha no novelo, olhou
de frente com serenidade e corrigiu:
Não. Fica entre a Praça Tiradentes e a Travessa,
do lado esquerdo, para quem desce.
Dito isto, voltou ao tricô. O marido, que estava de
pé, voltou-se para ela, cheio de boa vontade, mas aferrado às suas convicções:
— Do lado esquerdo fica, mas depois da Travessa.
- Não. Fica antes.
Dona Antônia, tinha emendado com a tranqüila teimosia do seu sexo, sem que a cadência das agulhas se
precipitasse. Aquilo mordeu um nervo escondido de
Afonso, buliu-lhe em coisas antigas:
— Mas, filha! Eu tenho certeza!
— Fica antes, Afonso.
Então meu amigo elevou sua voz quente e baritonada, e com a mão grande estendida sob o abajur declarou que conhecia aquele trecho da Rua da Carioca
como ninguém. Conhecia-o como a palma de sua mão.
Enumerou as casas de negócio com um frêmito na voz
e para cada casa que contava ia dobrando um dedo com
energia e precisão. Dizia uma por uma para acabrunhar
o adversário, demorava-se em detalhes, sabia nomes de
proprietários e casos de falência. Ele conhecia bem a sua
Rua da Carioca.
Dona Antônia calava-se, e quando a mão estendida
do marido projetava uma sombra incômoda em seu trabalho, virava-se1 um pouco, na cadeira sem marca de
contrariedade. Estava habituada àquele tom caloroso
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com que o marido costumava discutir política e religião, mas já sabia que tudo depois ficava na mesma, por
que em- definitivo as coisas todas que a gente diz, diz
por dizer. Principalmente quando se trata de questões
impessoais, de rua ou de credo.
Mas seu tranqüilo mutismo, naquela noite, irritara
Afonso que já ia deslizando da rua para o caso dela,
caso antigo, sem jeito de conserto. Ela sempre fora assim, tinha mania de teimar e teimava somente para o
contrariar. . .
- Mas fica antes, Afonso. O que é que você quer
que eu faça?
Então ele explodiu. Abrindo os braços, com os olhos
esgazeados, narinas frementes como um corcel de batalha, exclamou:
- Ah! Você quer ver? Espere aí. . .
Saiu impetuosamente e pouco depois voltou brandindo uma lista telefônica. Era fácil ver no volume das
ruas; facíiimo. Corria o dedo na página e ia murmurando os nomes das casas que já tinha antes enumerado
com a mão estendida.
— Pronto! Orna aqui.
E como Dona Antônia não se movesse com suficiente rapidez foi ele que trouxe a lista marcando com
uma forte incisão de unha a casa em questão. E explicou, agora paternalmente, bom sujeito, que a loja de
sapatos estava claramente instalada entre a Travessa e
a Rua Uruguaiana.
- Aqui está. Vê?
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Dona Antônia via, mas no fim da demonstração
ainda perguntou tranqüilamente se a lista telefônica não
estaria errada. . .
- Ora bolas! Assim é impossível!
Afonso fechou com estrondo a lista, mas estava satisfeito; e como pusera os óculos para ler, olhou-me por
cima, franzindo a testa, e tornou a dizer com um sorriso
vencedor:
— Eu conheço a Rua da Carioca como a palma
da minha mão.
Depois falou em diversos assuntos: na guerra que
já ameaçava o mundo e na morte de um amigo de infância. Mas Afonso teria uma dose de bom humor para
•o resto da vida porque ganhara uma partida.
Tivera razão.

APÓLOGO BRASILEIRO SEM VÉU
DE ALEGORIA
ANTÔNIO DE ALCÂNTARA MACHADO
TRENZINHO recebeu em Magoari pessoal do mata-.
O
douro e tocou para Belém. Já era noite. Só se sentia p
cheiro doce do sangue. As manchas na roupa dos passageiros ninguém via porque não havia luz. De vez em
quando passava uma fagulha que a chaminé da locomotiva botava. E os vagões no escuro.
Trem misterioso. Noite fora, noite dentro. O chefe
vinha recolher os bilhetes, de cigarro na boca. Chegava
a passagem bem perto da ponta acesa e dava uma chupada para fazer mais luz. Via mal e mal a data e ia
guardando no bolso. Havia sempre uns que gritavam,
— Vá pisar no inferno!
Ele pedia perdão (ou não pedia) e continuava seu
caminho. Os vagões sacolejando. .
O trenzinho seguia danado para Belém porque o
maquinista não tinha jantado até aquela hora. Os que
não dormiam aproveitando a escuridão conversavam e
at» gesticulavam por força do hábito brasileiro. Ou en-
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tão cantavam, assobiavam. Só as mulheres se encolhiam com medo de algum desrespeito.
Noite sem lua sem nada. Os fósforos é que alumiavam um instante as caras cansadas e a pretidão feia caía
de novo. Ninguém estranhava. Era assim mesmo todos
os dias. O pessoal do matadouro já estava acostumado.
Parecia trem de carga o trem de Magoari.
Porém aconteceu que no dia 6 de maio viajava no
penúltimo banco do lado direito do segundo vagão um
cego de óculos azuis. Cego baiano das margens do Verde de Baixo, flautista de profissão dera um concerto
em Bragança. Parará em Magoari. Voltava para Belém com setenta e quatrocentos no bolso. O taioca guia
dele só dava uma folga no bocejo para cuspir.
Baiano velho estava contente. Primeiro deu uma
cotovelada no secretário e puxou conversa. Puxou à toa
porque não veio nada. Então principiou a assobiar. Assobiou uma valsa (dessas que vão subindo, vão subindo e depois vêm descendo, vêm descendo), uma polca,
um pedaço do "Trovador". Ficou quieto uns tempos.
De repente deu uma coisa nele. Perguntou para o
rapaz:
— O jornal não dá nada sobre a sucessão presidencial?
O rapaz respondeu:
Não sei: nós estamos no escuro.
— No escuro?
— E'.
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Ficou matutando calado. Claríssimo que não compreendia bem. Perguntou de novo.
— Não tem luz?
Bocejo.
— Não tem.

Cuspada.
Matutou mais um pouco. Perguntou de novo:
- O vagão está no escuro?
- Está.
De tanta indignação bateu com o porrete no soalho. E principiou a grita dele assim:
- Não pode ser! Estrada relaxada! Que é que
faz que não acende? Não se pode viver sem luz! A luz
é necessária! A luz é o maior dom da natureza! Luz!
Luz! Luz!
E a luz não foi feita. Continuou berrando:
- Luz! Luz! Luz!

Só a escuridão respondia.
Baiano velho estava fulo. Urrava. Vozes perguntaram dentro da noite:
- Que é que há?

Baiano velho trovejou:
- Não tem luz!

Vozes concordaram:

j

— Pois não tem mesmp.
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Foi preciso explicar que era um desaforo. Homem
-não é bicho. Viver nas trevas é cuspir no progresso da
humanidade. Depois a gente tem a obrigação de reagir
contra os exploradores do povo. No preço da passagem
está incluída a luz. O governo não toma providências?
Não toma? A turba ignara fará valer seus direitos sem
ele. Contra ele se necessário. Brasileiro é bom, é amigo
da paz, é tudo quanto quiserem: mas bobo não. Chega
um dia e a coisa pega fogo.
Todos gritavam discutindo com calor e palavrões.
Um mulato propôs que se matasse o chefe do trem.
Mas João Virgulino lembrou:
- Ele é pobre como a gente.
Outro sugeriu uma grande passeata em Belém com
banda de música e discursos.

namente. A indignação virou alegria. Era cortar e jogar
pelas janelas. Parecia um serviço organizado. Ordens
partiam de todos os lados. Com piadas, risadas, gargalhadas .
— Quantas reses, Zé Bento?
- Eu estou na quarta. Zé Bento!
Baiano velho quando percebeu a história pulou de
contente. O chefe do trem correu quase que chorando.
- Que é isso? Que é isso? E' por causa da luz?
Baiano velho respondeu:
— E' por causa das trevas!
O chefe do trem suplicava:
- Calma! Calma! Eu arranjo umas velinhas.

— Foguetes também?

João Virgulino percorria os vagões apalpando os
bancos.

— Foguetes também.

- Aqui ainda tem uns três quilos de colchão mole L

- Be-le-za!
Mas João Virgulino observou:
— Isso custa dinheiro.
- Que é que se vai fazer então? Ninguém sabia.
Isto é: João Virgulino sabia. Magarefe-chefe do matadéuro de Magoari, tirou a faca e começou a esquartejar
o banco de palhinha. Com todas as regras do ofício.
Cortou um pedaço, jogou pela janela e disse:
- Dois quilos de; lombo!
Todos os passageiros magarefes e auxiliares imitaram o chefe. Os instintos carniceiros se satisfizeram ple-

O chefe do trem foi para o cubículo dele e se fechou por dentro rezando. Belém já estava perto. Dos
bancos só restava a armação de ferro. Os passageiros
de pé contavam façanhas. Baiano velho tocava a marcha de sua lavra chamada "As armas cidadãos"! O
taioquinhu embrulhava no jornal a faca surrupiada na
confusão.
Tocando a sineta, o trem de Magoari fundou na
estação de Belém. Em dois tempos, vagões se esvaziaram. O último a sair foi o chefe, muito pálido.
Belém vibrou com a história. Os "jornais afixaram
cartazes. Era assim o título de um: Os passageiros no
v
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trem de Magoari amotinaram-se jogando os assentos ao
leito da estrada. Mas foi substituído porque se prestava
a interpretações que feriam de frente o decoro das famílias. Diante do Teatro da Paz houve um conflito sangrento entre os populares.
Dada a queixa à polícia foi iniciado o inquérito
para apurar as responsabilidades. Perante grande número de advogados, representantes da imprensa, curiosos
e pessoas gradas, o delegado ouviu vários passageiros.
Todos se mantiveram na negativa menos um que se declarou protestante e trazia um exemplar da Bíblia no
bolso. O' delegado perguntou:
- Qual a causa verdadeira do motim?
O homem respondeu:
- A causa verdadeira do motim foi a falta cie luz
nos vagões.
O delegado olhou firme nos olhos do passageiro e
continuou:
- Quem encabeçou o movimento?
Em meio de ansiosa espectativa dos presentes o
homem revelou:
— Quem encabeçou o movimento foi um cego!
Quis jurar sobre a Bíblia mas foi imediatamente
recolhido ao xadrez porque com a'autoridade não ss
brinca.
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PRIMEIROS INFORTÚNIOS

MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA

JL ASSEMOS por alto sobre os anos que decorreram
desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e
vamos encontrá-lo já na idade de sete anos. Digamos
unicamente que durante todo este tempo o menino não
desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu:
atormentava a vizinhança com choro sempre em oitava alta; era colérico; tinha ojeriza particular à madrinha, a qual não podia encarar, e era estranhão até não
poder mais.
Logo que pôde andar e falar tornou-se um flagelo:
quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Tinha
uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo;
se este o deixava por esquecimento em qualquer lugar
ao seu alcance, tomava-o imediatamente, espanava com
ele todos os móveis, punha-lhe dentro tudo que encontrava, esfregava-o em uma parede, e acabava por varrer
com ele a casa; até que a Maria, exasperada pelo que
aquilo lhe havia de custar aos ouvidos, e talvez às restas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era, além
de traquinas, guloso; quando não traquinava, comia.

A Maria não lhe. perdoava; trazia-lhe bem maltratada
uma região do corpo; porém ele não se emendava, que
era também teimoso, e as travessuras recomeçavam rnal
acabava a dor das palmadas.
Assim chegou aos sete anos.
Afinal de contas a Maria sempre era saloia, e o
Leonardo começava a arrepender-se seriamente de tudo
que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque,
digamos depressa e sem mais cerimônias, havia ele desde certo tempo concebido profundas suspeitas de que
era atraiçoado. Havia alguns meses atrás tinha not.idoque um certo sargento passava-lhe muitas vezes pela
porta e enfiava olhares curiosos através das rótulas:
uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe que o vira encostado à janela. Isto, porém, passou sem mais >'cvi~
dade.
.Depois começou a estranhar que um certo colega
seu o procurasse em casa, para tratar de negócios do
ofício, sempre em horas desencontradas: porém isto
também passou em breve. Finalmente aconteceu-lhe
por três ou quatro vezes esbarrar junto de casa com o
capitão do navio que tinha vindo de Lisboa, e isto causou-lhe sérios cuidados. Um dia de manhã entrou sem
ser esperado pela porta a dentro; alguém que estava na
sala abriu precipitadamente a janela, saltou por ela para
a rua, e desapareceu.
À vista disto, nada havia a duvidar: o pobre homem perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras; ficou cego de ciúme. Largou apressado sobre um banco'
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uns autos que trazia em baixo do braço e endireitou-se
para a Maria com os punhos cerrados.
— Grandessíssima!. . .
E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou . . . e pôs-se a tremer com todo o corpo.
A Maria recuou dois passos e pôs-se em guarda,
pois também não era das que receavam com qualquer
coisa.
— Tira-te lá, ó Leonardo!
— Não chames mais pelo meu nome, não chames...
que tranco-te essa boca a socos. . .
— Safe-se daí! Quem lhe mandou pôr-se aos namoricos comigo a bordo?
Isto exasperou o Leonardo, a lembrança do amor
aumentou-lhe a dor da traição, e o ciúme e a raiva de
que se achava possuído transbordaram em socos sobre
a Maria, que, depois de uma tentativa inútil de resistência, desatou a correr, a chorar e a gritar:
— Ai. . . ai. . . acuda, sr. compadre. . . sr. compadre! . . .
Porém o compadre ensaboava nesse momento a
cara de um freguês, e não podia largá-lo. Portanto a
Maria pagou caro e por juntos todas as contas. Encolheu-se a choramingar em um canto.
O menino assistira a toda essa cena com imperturbável sangue-frio; enquanto a Maria apanhava e o Leonardo esbravejava, este ocupava-se tranqüilamente em
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rasgar as folhas dos autos que tinha largado ao entrar,
e em fazer delas uma grande coleção de cartuchos.
Quando, esmorecida a raiva, o Leonardo pôde ver
alguma coisa mais do que seu ciúme, reparou então na
obra meritória em que se ocupava o pequeno. Enfureceu-se de novo; suspendeu o menino pelas orelhas, fê-lo
dar no ar uma meia volta, ergue o pé direito, assenta-lhe em cheio sobre os glúteos. atirando-o sentado a
quatro braças de distância.
— És filho de uma pisadela e de um beliscão; merece que um pontapé te acabe a casta.
O menino suportou tudo com coragem de mártir,
apenas abriu ligeiramente a boca quando foi levantado
pelas orelhas: mal caiu, ergueu-se, embarafustou pela
porta a fora, e em três pulos estava dentro da loja do
padrinho, e atracando-se-lhe às pernas. O padrinho erguia nesse momento por cima da cabeça do freguês a
bacia de barbear que lhe tirara do queixo: com o choque que sofreu a bacia inclinou-se, e o freguês recebeu
um batismo de água e sabão.
Ora, mestre, esta não está má!. . .
T- Senhor, balbuciou este. . . a culpa é deste endiabrado. . . o que é que tens, menino?
O pequeno nada disse; dirigia apenas os olhos espantados para defronte, apontando com a mão trêmula
nessa direção.
O compadre olhou também, aplicou a atenção, e
ouviu então os soluços da Maria.
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— Ham! resmungou; já sei que há de ser. . . eu
bem dizia. . . ora aí está!. . .
E desculpando-se com o freguês saiu da loja e foi
acudir ao que se passava.
Por estas palavras vê-se que ele suspeitava alguma
coisa; e saiba o leitor que suspeitara a verdade.
Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o qus
se passava no interior das casas, era naquele tempo coisa tão comum e enraizada nos costumes, que ainda hoje.
depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios deste belo hábito.
Sentado pois no fundo da loja afiando por disfarce
os instrumentos do ofício, o compadre presenciara os
passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo,
as visitas extemporâneas do colega deste, e finalmente
os intentos do capitão do navio. Por isso contava ele
mais dia menos dia com o que acabava de suceder.
Chegando ao outro lado da rua empurrou a rótula
que o menino ao sair deixara cerrada, e entrou. Dirigiu-se ao Leonardo, que se conservava ainda em posição hostil.
— O' compadre, disse, você perdeu o juízo?. . .
— Não foi o juízo, disse o Leonardo em tom dramático, foi a honra!. . .
A Maria vendo-se protegida pela presença do compadre cobrou ânimo e altanando-se disse em tom dn
zombaria:
— Honra!. . . honra de meirinho. . . ora!
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O vulcão de despeito que as lágrimas de Maria tinham apagado um pouco borbotou de novo com esse
insulto que não ofendia só um homem porém uma classe inteira! Injúrias e murros à mistura caíram de novo
sobre a Maria das mãos e da boca de Leonardo. O compadre, que se interpusera, levou alguns por descuido;
afastou-se pois à distância conveniente, murmurando
despeitado por ver frustrados seus esforços de conciliador .
- Honra de meirinho é como fidelidade de saloia.
Enfim serenou a tormenta: a Maria sentou-se a
um canto a chorar e- a maldizer a hora em que nascera,
o dia em que pela primeira vez vira o Leonardo, a pisadela, o beliscão com que tinha começado o namoro a
bordo, e tudo mais que a dor dos murros lhe trazia à
cabeça.
O Leonardo, depois de um pouco de1 calma, teve
um momento de exasperação; avermelharam-se-lhe os
olhos
e as faces, cerrou os dentes, meteu as mãos r.os
•
bolsos do calção, encheu as bochechas, e pôs-se a balançar violentamente a perna direita. Depois, como tomando uma resolução extrema, juntou as folhas dispersas
dos autos que o menino despedaçara, enterrou atravessado na cabeça o chapéu armado, agarrou na bengala,
e saiu batendo com a rótula e exclamando:
— Vá-se tudo- com os diabos!. . .
— Vai. . . vai. . . exclamou a Maria já de novo
em segurança, pondo as mãos nas cadeiras, que o caso
não há de ficar assim. . . pôr-me as mãos !. . . ora. . .
vou com isto à justiça!. . .
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— Comadre!. . .
- Nada, não atendo, compadre. . . vou com isto
à justiça, e, apesar de ele ser um meirinhaço muito veIhaco, há de se haver comigo.
- E' melhor não se meter nisto, comadre. . . sempre são .negócios com a justiça... o compadre é seu
oficial, e ela há de punir pelos seus.
As ameaças de Maria não passavam de bravatas
que lhe arrancava o despeito, e portanto com mais quatro razões do compadre cedeu, e foi restituída a paz em
casa. Houve então larga conferência entre os dois, no
fim da qual o compadre saiu dizendo:
- Ele há de voltar. . . aquilo é gênio. . . há ds
passar. . . e se não. . . o dito está dito; fico com o pequeno.
A Maria mostrou-se satisfeita. Tinha ela suas resoluções tomadas ou anteriormente ou naquela ocasião, e por isso na conferência que referimos tratara de
engodar o compadre e arrancar-lhe a promessa de que
no caso de algum desarranjo tomaria a si e cuidaria do
filho. Esse desarranjo ela figurara e o compadre acreditara que só partiria de Leonardo: porém o leitor vai ver
que o pobre homem era condescendente, e que a Maria
tinha razão quando falara ironicamente em honra de
meirinho.
(Das "Memórias de um Sargento de Milícias'').
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