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CONVERSA DE VELHO COM CRIANÇA
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

UANDO o bonde, já cheio, ia pôr-sè em movimento,
o senhor idoso subiu, com uma criança. Não havia lugar
para os dois e mesmo a menina só pôde acomodai'-se
no meu banco porque uma senhora magra aí consumia
pouco do espaço. A garota sentou-se a meu lado e o
velho dependurou-se no estribo. O bonde seguiu.
Notei que a menina levava um pacote de balas e
que com o velho iam vários embrulhos; entre eles, um
guarda-chuva. Não sabendo o que fazer dos acessórios,
e desistindo de ordená-los, o velho resignou-se ao r/iínimo de desconforto na viagem. Tinha os movimentos
tolhidos, e o condutor aproximava-se, a mão tilintando
níqueis. Era de prever a dificuldade da operação a que
se via obrigado: libertar dois dedos da mão direita,
enfiá-los no bolso do colete e extrair desse secreto lugar
as moedas devidas.
Na linha em que viajávamos a posição do pingente
oferece perigo. O bonde segue paralelo e justo ao passejo e1 os postes, no momento preciso em que passa o
bonde, deslocam-se imperceptivelmente para mais perto
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dele. O deslocamento de alguns milímetros é, algumas
vezes, mortal. Todos os que viajam de pé sabem disso.
Os que morrem têm tempo de verificar o fenómeno, porém não de evitá-lo.
Imaginei que o velho se arriscava a morrer dessa
maneira, e na ordem de seus movimentos havia base
para a suposição. A vida, entretanto, vigiava-o com interesse, e o mais que aconteceu foi a moeda cair na rua,
depois de penosamente sacada do bolso. Era de dez
tostões, havia troco.
Como a linha, pouco adiante, deixasse de ser dupla, o bonde tinha que parar, à espera de outro que vinha. O condutor aproveitou o momento para pesquisar
a pratinha entre os trilhos. Voltou instantes depois,
sem ela.
-— Não precisa; assim o prejuízo seria maior —
explicou ao velho, que se dispunha, desta vez com facilidade, mas sem prazer, a tirar outra moeda. O senhor
não paga nada.
O velho agradeceu vagamente; sem dúvida, não
precisava disso. A certeza de que não pagaria duas vezes e que perderia apenas os níqueis do troco restitui-lhe a serenidade e a compostura próprias dos caracteres firmes. Cabia-lhe não recusar nem aceitar: atitude
ambígua, vazada naquele agradecimento impreciso, meio
cortês, meio seco. O bonde seguiu, tocou.
Já então o velho estabelecera um "modus vivendi"
com o veículo. Colocou o guarda-chuva num ferro do
estribo, onde ê!e ficou balouçando de leve; dispôs os
embrulhos sobre o braço esquerdo e arrimou este jun4

to ao peito, quanto à mão direita, assumiu automaticamente a sua função preponderante: empunhou, com
força, a trave do estribo e ficou responsável pela vida e
segurança do homem.
O homem tinha 60, 70 anos. No rosto vermelho,
sulcado de rugas, o bigode branco era ralo e não parecia
objeto de cuidados especiais. Os olhos eram a parte ré
almente sofredora do rosto, e neles se concentrava toda
a expressão da fisionomia. As rugas entrecruzavam-se
sabiamente em redor das pálpebras cansadas, e uns
olhos tristes, de uma tristeza particular e sem comunicação com o conjunto humano a que deviam pertencer,
abriram-se na paisagem de ruínas. São comuns as criaturas em que um só pequenino ponto parece existir realmente; as outras partes mergulham na sombra, e nem
são percebidas.
No corpo de mais de meio século, as vestes eram
modestas e denunciavam o pequeno proprietário de
subúrbio (talvez antigo funcionário público). A casimira de cor neutra era talhada com fartura no paletó,
com exiguidade nas calcas. Uma gravata preta, de laço
mais desajeitado que displicente. Um relógio — de ouro,
para dar a imagem do tempo — devia bater dentro do
colete, de onde escorria uma gôndola grossa. O chapéu
também era preto, de um preto que a sorrateira infiltração do pó tornava mais doce, e que falava dessas
casas onde todas as pessoas são velhas e se resignam à
poeira, não a expulsando mais dos móveis nem dos chapéus, porque não vale a pena.
— Ferreira, você quer uma bala?
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Só então voltei a reparar na menina, que se sentara no meu banco e era miudinha, morena. Sentara-se
na ponta do banco. O corpo do velho e seus embrulhas
protegiam-na, a ponto de anulá-la. Mas a presença infantil ressurgia na voz. que era lépida e desejosa.
- Quero, sim. Me dê uma aí.
- Eu também
Ferreira.

quero uma.

Abre

pra mim,

O velho desprendeu a mão do estribo — sua vida
ficou balouçando, como o guarda-chuva — e. com o
equilíbrio assegurado, desatou o embrulho de balas.
A menina serviu-se primeiro. O oferecimento fora um
ardil para que Ferreira consentisse na abertura do pacote. E' possível que Ferreira tenha compreendido, mas
o certo é que chupou a sua bala com uma simplicidade
que excluía n menor suspeita de reflexão.
Avô e neta? Ou, simplesmente, amigo e amiga?
O certo é que eram íntimos.
Enquanto chupava a bala. a menina não carecia
de outra diversão, e deixou de pensar em Ferreira. As
mãozinhas seguravam com firmeza o embrulho precioso. O bonde, para uma criança daquele tamanho, devia
ser alguma coisa de monstruoso e incompreensível. Ou
seria apenas eu que não compreendia a maneira como
a criança tomava conhecimento do bonde? Surpreendi-me a interrogá-la (e Deus sabe como me é difícil
dirigir a palavra a um desconhecido, de qualquer idade, em qualquer situação):
,
- Me diga uma coisa, como é que você se chama?
6 —

— Maria de Lourdes — Guimarães Almeida Xavier .
A vivacidade indicava um largo treino. Havia também o gosto do nome comprido como um trem de ferro,
tão mais interessante do que Maria somente, ou Lourdinha.
Disse e sorriu para mim, com a bala dançando na
língua.
— O nome é maior do que a pessoa - - observei.,
bestamente.
Não fez caso.
—- E'. O nome é grande — repetiu o velho, com.
essa condescendência mole, com que se gratifica o vizinho de bonde e não envolve compromisso de relações..
- Você tem quatro anos, aposto.
- Não, tenho cinco.
— E está no jardim da infância.
— Jardim de que? Ah! (muxôxo). Estou não.
Evidentemente. Eu não saberia interessá-la.
Ondulou, sobre nós, por instantes, um leve constrangimento. Quando encontrarás, Carlos, a chave de
outra criatura?
Ferreira continuava no estribo, sem ligar.
A vida dele estava salva, os postes haviam recuado
um metro.

O silêncio deu tempo a Maria de Lourdes para
dizer esta frase estranha:
— Ferreira, você é o saci-pererê.
Ao que Ferreira respondeu, com tranquilidade:
- E' você. Você é que é o saci.
Por que o saci aparecera de súbito entre os dois?
Certamente ele frequentava a conversa de ambos.
A imagem invocada fez rir Maria dei Lourdes, que
apontou o dedo para Ferreira e insistiu:
— E' você! E' você!
Ferreira sorriu o bastante para significar a Maria
de Lourdes que não se importava em ser o saci-pererê,
mas também não queria ver a sua identidade conhecida do grosso público. E depois, mais baixo, em tom confidencial:
— Ferreira perdeu o dinheiro do bonde. Você viu?
— Não. Onde você perdeu?
— Caiu da mão. Foi ali atrás, na curva. Era uma
pratinha amarela.
— Achou?
— Não — terminou Ferreira, distraidamcnte
(estava pensando em outra coisa). Os dois calaram-se.
Seriam amigos? Os sobrenomes não coincidiam.
Eu preferia que fossem amigos, exclusivamente, e
que nenhum vínculo de1 sangue forçasse aquela intimidade abandonada. A ausência de respeito era argumento
10 —

contra o parentesco e a favor da amizade. Ma« os pais
de hoje prescindem do respeito em benefício da camaradagem.
Os avós devem ter-se modernizado também.
Seria Ferreira um avô moderno?
De qualquer modo, a camaradagem consentida é
menos estimável que a espontânea, dos temperamentos
que se ajustam.
E imaginei Ferreira vizinho de Maria de Lourdes,
amigo Ferreira; os cinquenta e cinco anos de diferença
faziam o entendimento mais perfeito. Já que as pessoas
da mesma idade dificilmente se entendem.
— Ferreira. . . Chega aqui.
Ferreira inclinou-se e pós a sua velha orelha coberta de pêlos, junto à boca lambusada. A menina vermelha, baixou os olhos com infinito pudor. Num sussurro, o segredo grave passou de boca para orelha, introduziu-se em Ferreira, ocupou-o inteiro. Ele fez apenas:
"Ah!..." Depois, retirou do estribo o guarda-chuva e
alçou-o à altura do cordão. O bonde parou. Ferreira,
Maria de Lourdes, o guarda-chuva e os embrulhos desceram pausadamente, atravessaram a rua, entraram pela
primeira porta aberta. . .
Meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões.

só nossos olhos o tocam; 5) saboroso, alimentício, dietético e vitamínico ao paladar.

DIDÁTICA DA BELEZA
VÃO GOGO

A

BELEZA compõe-se de cabeça, tronco e membros
e usualmente é casada com outro. Poder-se-ia daí concluir apressadamente que a Beleza é a galinha do vizinho, o que não seria uma verdade senão parcial.
Pois a Beleza algumas vezes não pertence a ninguém
e outras a todo mundo.
A Beleza, em francês chamada bote, é, em suma.
uma certa harmonia física que encanta os olhos, uma
excitante graça que fere o intelectual em nós. E quando eu digo intelectual todos sabem que me refiro exatarnente ao humano, bruto e irresponsável de minha
pobre natureza.
Pode-se começar a estudar a Beleza pela cabeça
ou pelos pés, conforme a preferência do estudante.
Quem começa pela cabeça encontra logo uma onda de
rabelo que para ser Beleza e constituir parte da Beleza
tem de ser: 1) Sedoso ao contato; 2) cheiroso ao olfato; 3) audível quando roçado ao ouvido; 4) ouro em
chamas fulvas, chama em tons brown azulado quanda
12 —

Se, porém, o estudante começa a estudar a Beleza
por baixo, encontrará à sua frente um par de pés que
para formar parte da Beleza devem ser: a) finos; b)
espirituais; c) arqueados; d) de dedos longos, unhas
largas; e) firmes e harmónicos no pisar.
Resolvido a continuar o estudo, o aluno encontrará então os dois membros da Beleza sustentados por
esses pés. Esses dois membros devem ser lisos, cor de
pérola tostada, flexíveis, diurnos e noturnos. Se porém
o estudante resolve prosseguir seu estudo partindo da
grandeza inicial do mar de cabelos soltos ao vento da
jovem Beleza que passa e pára, fácil lhe será então,
descendo pela testa, que deverá ser ebúrnea (nota importante: quando menino eu costumava confundir ebúrneo com alabastro — não façam o mesmo a não ser que
não tenham conseguido encontrar a Beleza em ebúrneo: caso contrário escolham qualquer dos outros variados tons em estoque), chegar às sobrancelhas que
devem ser naturalmente arqueadas e sem necessidade
de depilação. Além disso, as sobrancelhas serão finas
no exterior engrossando ligeiramente^ para o canto dos
olhos, os quais serão verdes como o mar, azuis como o
mar, ou cinzas como o mar, e entrefechados por longos
cílios que de tão longos dêem por si próprios a impressão da distância a percorrer para se atingir a Beleza.
Lateralmente, nessa mesma região de estudo, a Beleza possui dois pavilhões auriculares (nos quais se
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aninham sons, poemas, música, pipilos de pássaros e,
infelizmente, vozes de outros homens) destinados ao
exercício da audição e à sustentação de jóias caras que
de bom grado lhe ofertamos, senhora. Esses pavilhões
auriculares devem ser cartilaginosos, de um rosado
transparente, com a parte superior bem redonda e dura
e o lóbulo inferior solto do rosto, macio, todo o conjunto
dando assim o ar de metade de um coração cortado, ou
de uma caverna onde nossas palavras mergulhem para
nunca mais.
As faces da Beleza devem ser naturalmente rosadas, mais rosadas quando qualquer coisa ouvem. Nestes momentos a bomba elétrica que funciona em seu
miocárdio deve ligar-se automaticamente fazendo fluir
sangue para as finas tessituras capilares de seus poros
faciais tornando-os de vermelho laranja até vermelho
púrpura. Outras ocasiões em que a bomba ruborizante
da Beleza Autêntica funciona é diante de gestos e intenções naturais que Ela se acostumou a encarar como
inaturais, e de insinuações tantas a que está sujeita
neste mundo de Feiura.
Infelizmente, queridos discípulos, não podemos nos
alongar que a hora avança e a noite chega. Compreenderão os maiorzinhos que outros detalhes há para se
verificar se uma Beleza é verdadeira e não uma reles
imitação dessas que saem da Helena Rubistein ou do
Vogue. Mas esses detalhes só mesmo em nosso curso
mais adiantado e mais prolongado poderemos explicar,
14 —

pois já pertencem ao currículo de especialização na difícil arte de separar o joio do trigo. Eu disse joio do
trigo? Queria dizer tu entre tantas.
Restam-nos porém duas palavras de peroração: difícil como seja nossa tarefa não poderíamos terminar
nosso curso sem esclarecer aos nossos queridos alunos
que. ainda na região facial, no redondo do rosto, um
pouco abaixo do nariz (que deve ser aquilino ou grego,
com ligeiros frémitos nervosos nas narinas), ficam os
lábios. Estes, numa Beleza digna do nome, serão carnudos, úmidos, vermelhos como tâmaras maduras, vez
por outra mordidos por fieira de dentes brancos que
mal aparecem. Os cantos dos lábios devem ser duros (o
que se pode verificar tocando-os com o dedo indicador
da mão esquerda) e todo o conjunto deve exprimir inquietação e espera.
Espera disse-o bem? Então, vou indo que senão
me atraso.

— 17

VELHA HISTORIA

SELEÇAO DO "SAPATO FLORIDO"
MÁRIO QUINTANA
HORROR
OM seus OO dei espanto, seus RR guturais, seu
C
hirto H, HORROR é uma palavra de cabelos em pé.
assustada da própria significação.
TRÁGICO ACIDENTE DE LEITURA

J[ AO comodamente: que eu estava lendo, como quem
viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó,
num sonho. Nem lia: deslizava. Quando de súbito
a terrível palavra apareceu, apareceu e ficou ali diante
de mim, focando-me: ABSCÔNDITO. Que momento
passei!. . . O momento de imobilidade e apreensão
de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo
monstro misterioso e corcunda... O terrível silêncio
do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando
os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar:
Fogo!
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uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho ! Mas o peixinho
era tão pequeninho e inocente, e tinha um azulado tão
indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena.
E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo
a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolse
traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no
quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde
o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que
nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores.
Pelos cafés. Como era tocante vê-los no "17"! — o
homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando
a xícara fumegante, com a outra lendo o jornal, com a
outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial. . .
Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à
margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado.
E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho:
"Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho
do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua
tia solteira ? Não, não e não ! Volta para o seio da tua
família. E viva eu cá na terra sempre triste !. . ."
Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho nágua. E a água fez um redemoi— 19

nho, que foi depois serenando, serenando. . . até qut
o peixinho morreu afogado. . .
O CACHORRO

_L)o QUARTO próximo, chega a voz irritada da
arrumadeira:
— Meu Deus! A gente mal estende a cama e já
vem esse cachorro deitar em cima ! Salta daí prá fora!
E Lili, muito formalizada:
— Finoca ! o "cachorro" tem nome !
O SUSTO
J[ sso foi há muito tempo, na infância provinciana
do autor, quando havia serões em família.
Juquinha estava lendo, em voz alta, "A Confederação dos Tamoios".
Tarararararará, tarararararará
Tarararararará, tarararararará
Lá pelas tantas, Gabriela deu o estrilo:
— Mas não tem rima!
Sensação. Ninguém parava de não acreditar.
Juquinha, desamparado, lê às pressas os finais dos últimos versos. . . quérulo. . . branco. . . tuba. . . inane...
vaga. . . infinitamente. . .
Meu Deus! Como poderia ser aquilo ? !
20

A rima deve estar no meio, — diz, sentencioso, o
major Pitaluga.
E todos suspiraram, agradecidos.
CLOPT ! CLOPT !

A RUAZINHA que tosse, tosse, engasgada com o
homem da muleta.

— 23

UM BAILE NA S.D.F! "CAPRICHOSOS
DA ESTOPA"
ORESTES BARBOZA
SEDE do clube, a exemplo dos Tenentes do Diabo,
A
que se denomina a Caverna, chama-se Tear.
Eu cheguei ao Tear quando o baile estava quente,
às 2 horas da manhã.
Crioulos, crioulas e mulatos mal se equilibravam
nos sapatos de raro convívio com os pés chatos.
Uma charanga, composta de clarineta, trombone,
saxofone, tambor, violões e pandeiros fazia o pessoal
delirar no arrasta-pés.
Quando penetrei nos "Caprichosos" os admiradores de J. B. Silva (Sinhô) e do Caninha dançavam,
torcendo o pescoço numa denúncia de alegria excepcional .
O clarinetista tinha uma cara de pássaro.
O saxofonista piscava, seguidamente, atrapalhadíssimo com as chaves do seu cachimbo harmonioso.
24

O do trombone era um negro gordo, de coco raspado, que, de vez em quando, tirava o bocal do instrumento e escorrupichava ali mesmo no chão uma baba
abundante.
No meio do salão, mantendo a disciplina, estava o
mestre sala, de colarinho em pé, a gaforinha esticada
para trás o mais possível, e os olhos fixos nos cavalheiros que, num volteio mais propício, sempre encostam
a perna das damas sequiosas. . .
- Olha isso, seu Augusto. . .
- Que foi, seu Paulino ?
— Não foi nada. . .
Seu Paulino responde isso e olha logo para outro
lado, para pegar na boa a empernação. . .
Damas e cavalheiros fingem espanto com a observação de seu Paulino e o baile; vai ao final assim, mais
ou menos moralizado.
De repente o tambor faz um rufo surdo e demorado — é o sinal de que a música vai parar.
Aquela gente toda quebrava agora mais gostosamente, aproveitando bem as últimas tascas, porque o
Tatu subiu no pau ia parar.
Parou a música.
— Damas ao bufete! - - gritou um mulato baixinho, de óculos de aro de tartaruga.
Em seguida a esse grito, do tope da escada um associado exclamou:
— Está aí seu Zizinho. da Trombeta.
Era a imprensa que chegava.
— 25

Eu, que ali estava com um convite cheio de novidades, - - oferta régia de um cronista de carnaval ia enfim passar mais radiante o resto da noite, no convívio, por tudo precioso, desse colega que se anunciava
assim tão íntimo da agremiação.
Logo que seu Zizinho entrou, o presidente dos
'"Caprichosos" perguntou por mim nestes termos:
— Quê dê o outro ?
O secretário, aquele de óculos, apontou-me:
- E' aquele.
O presidente disse-me, todo festivo:
— Aqui está um colega do sr. E' o seu Zizinho.
— Eu conhecia o apresentado não por seu Zizinho, mas como o Correia Neves, repórter suburbano de
sensação.
Estendi a mão para o colega recém-vindo e alegrei
mais o presidente:
-—Oh! conheço muito!. . . Batuta velho. . .
Seu Zizinho quebrou o corpo para a direita e caiu
em cheio no borborinho das mulatas.
Que prestígio!
Eu estava assim, embevecidamente contemplando
•o sucesso do meu confrade, quando o presidente do Clube anunciou que ia fazer uma saudação à imprensa.
A charanga parou instantaneamente.
O povaréu do baile afluiu para a sala onde o presidente ia falar — sala que por uma pequena porta se comunicava à saleta onde eu tomei posição solene, junto
aos músicos, a uma máquina de costura e dois mane26 —

quins de d. Elvira — crioula consorte do seu Rodrigues,
dono da casa e presidente honorário da associação.
Silêncio.
O presidente anunciou o discurso, mas deu a palavra ao mulato dos óculos.
Meu Deus! A minha alma deve muito ao céu esses instantes de inenarrável satisfação!
O mulato principiou, dirigindo-se a mim:
— "Sr. representante da imprensa".
E fez um parênteses:
— "Seu Zizinho eu já conheço."
Continuando:
— "Seu Sinhô! Este clube tem hoje a alegria em
duplicata. Tem a presença deste baluarte da nossa glória, que é seu Zizinho, e tem mais a presença deste
jovem mas já festejado artista da palavra escrita, símbolo da nossa regúlia meridional."
Regalia, impressionou-mef.
O orador balançou mais o copo de cerveja e terminou, depois de muita preciosidade que eu não apanhei :
- "Saudando a imprensa que, é força primaz
da nossa terra, que faz in loco, a clarividência eternil
da obscuridade do valor, (sensação) eu bebo pela felicidade geral do clubei, seus sócios e sócias, e aqui pela
de seu Zizinho que sendo da imprensa é também pessoa
diluída da nossa agremiação."

Seu Zizinho, que ouvira com a fisionomia concentrada o discurso do secretário geral, levantou o copo
de cerveja e disse :
- "Sr. presidente da Sociedade Dançante Familiar Caprichosos da Estopa. Aqui o meu distinto confrade (dirigindo-se a mim) pede-me para responder ao
vosso orador que em sua peroração exprimiu todo o
sentir eivado de sinceridade e definiu a alma intrínseca das similitudes gerais.
A escolha foi ínfima. Falta-me dotes oratórios
para dizer as palavras em resposta à saudação do digno
secretário, saudação feita à imprensa e a mim próprio,
de per si, pessoalmente.
Mas, como na vida as situações se mandibulam
de forma tal que a gente não sabe nunca o to be das
coisas, eu bebo a saúde de todos, fazendo votos para
que o Caprichosos da Estopa seja sempre esta beleza!"
Bendita hora em que eu aprendi taquigrafia!
Quando o orador terminou, houve palmas e abra-

ços.
— Mais cerveja aqui p'ra seu Zizinho!
E a charanga rompeu um samba de arripiar.
Eram quase 3 horas da manhã.
Eu fiquei por ali misturado com a negrada que
se dissolvia de calor.
Andei a casa toda.
Fui até ao quintal.
Voltei ao salão.
30

Aí conversei com a Herondina - - uma mulata
pernóstica dona de uma pensão no bairro da Saúde.
A Herondina perguntou-me, num requebro :
— O sr. conhece o Hermes Fontes, autor das
Apoteoses?
Conheço. Um grande poeta.
- Pois eu sou irmã dele. . .
Oh! muito prazer.
A Herondina requebrou mais e fomos para a janela
conversar.
À certa altura, da conversa ela me disse :
- Vamos sair daqui. Olhe seu Paulino . . .
O samba continuava frenético.
Agora, o preto do trombone já soprava dormindo
e as bolhas de suor, na testa brilhavam como um diadema.
Empurrado pelos pares afogueados, eu a custo
li, na parede, um edital proibindo a entrada de um
repórter Odilon na sede do Clube.
Em baixo do edital havia esta nota :
Motivo: Querê imperná.
o secretário
Lautido Simas."
Já se ouvia na rua o rumor dos veículos da manhã
quando o baile acabou.
Fui saindo, silenciosamente.
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Quando cheguei à esquina da rua do clube ouvi o
ruído de um bonde e parti a toma-lo.
Ainda vi, nessa esquina, um aspecto do íuzuê:
uma crioula, rodeada de outras, sentada na soleira de
uma porta ; tinha, na mão não só os sapatos do baile,
mas as meias cor de rosa com que fizera figuração.
CENAS DA VIDA BRASILEIRA

E os pés chatos da preta, com um dedo grande
que parecia uma manivela de bonde, eram uma festa,
assim à fresca, naquela madrugada sensacional.

MARQUES REBELO

A

exclamação é de Newton Prates :
— Êta, velho besta!

O velho besta tem sessenta anos curtidos ao sol
de Montes Claros, da qual nunca saiu, pois não se
pode considerar como saída uma permanência de três
horas na poética Coração dei Jesus, que fica a meia
hora de jardineira. Com cinco contos no bolso, arrumou
um passe na Prefeitura e bateu para o Rio de Janeiro.
Demorou-se oito dias.
- Que tal? perguntaram quando voltou.
— Muito decadente . . .
LONTRAS — 1939.

Conversinha :
— Morreu Zé Fagundes.
— Quem matou ?
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VILA BRASÍLIA — 1939.

CATAGUAZES — 1937.

Conversinha :

- Que tal a estrada ?
- Boa para avião.
DIVINÓPOLIS — 1940.

Positivamente Divinópolis nada tem de divino f—
a mesma matriz em "estilo novo" de todas as cidades
mineiras, as mesmas ruas sem árvores, a mesma desolação da sua pracinha em canteiros chatos, ásperos,
modernos. Mas é uma cidade que tem crescido depois
que lá se instalaram as grandes oficinas da Rede Mineira de Viação. Um dia, talvez, crescerão árvores
nas ruas e nos jardins. Por enquanto o que a faz digna
de menção é um verso de Mário Andrade no Noturno
de Belo Horizonte": "Divinópolis possui o melhor chuveiro do mundo".
LARANJAL — 1937.

O rapaz compareceu à festa de caridade, prontificou-se a fazer um número. Era caixeiro-viajante, estava no lugarejo a negócios. Insinuante, falador, sabia
alguns passes de prestidigitação.
No palco improvisado tirou o paletó, estufou o
peito e disse :
Tenho o corpo fechado. Quem quiser pode
atirar.
Então o caboclo levantou-se, deu dois tiros e matou o rapaz.
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Gordo, amável, sorridente, entusiasmado, Antero
Ribeiro é proprietário das Oficinas Gráficas Ribeiro
e do Bar da Leiteria; mas não há empreendimento
local que não tenha o seu apoio imediato. Quando lhe
trazem uma lista para assinar, quase sempre ouvem
palavras como estas :
Até eu já andava meio-zangado com vocês. Soube
da lista e vocês não tinham aparecido . . .
Cataguazes é terra de calor forte. Faltava uma
sorveteria. Comprou uma máquina elétrica e refrigerou
a população com o famoso picolé Rui Barbosa.

ITAJUBÁ — 1940.

Poucos anos depois de casado - - e tinha dois filhos — doutor José Rodrigues Seabra tratou de construir a sua casa e, a fez bem maior do que na época
precisava — cinco quartos, sala de jantar espaçosa, um
bom escritório, uma boa sala de estar. . . Havia quem
se risse da planta : "Que exagero, Seabra !" E o dono
da casa respondia : "É preciso pensar no futuro".
O tempo correu. Houve o primeiro sacrifício —
quarto de vestir do casal passou a ser quarto de bebé
novo, porque eram seis já os rebentos. Depois foi preciso fazer novo sacrifício — o da sala de estar. A família aí se compunha de oito seabrinhas. Quando inteira— 35

ram dez, veio um golpe terrível — o do escritório. Mas
doutor Seabra conformou-se e os livros foram espalhados pela casa da melhor maneira possível.
E aos domingos é certa laranjeira do quintal que
agora lhe serve de gabinete de leitura. Debaixo dela
plantou uma mesa rústica e um banco rústico. Na sombra acolhedora, interrompido a todo instante pelas perguntas filiais (Leniza quer saber, Marcelo quer saber,
Licínio quer saber) é que o amigo Seabra resolve os
seus problemas, elabora as suas aulas, estuda, calcula,
imagina e sonha. Mas o exemplo infelizmente não é
itajubense — na velha Grécia estudava-se também ao
.ar livre e até hoje nos babamos com o que os gregos
sabiam.
O homem nunca tinha visto o mar. Um dia, viu-o.
- Então?
- Muito chique, muto distinto . . .
Um dia — a biblioteca do Clube de Itajubá é um
-símbolo — certo cavalheiro destacado, desses que já leram três ou quatro livros e que estão sempre aptos a
elaborlar discursos com o auxílio do Larousse, para catação de oportunas frases latinas, lembrou-se, nos seus
ócios, de fundar uma biblioteca para divulgação da
cultura entre os sócios do clube. Falou com um, falou
com outro. A ideia encontrou apoio. "Livros às mãos
cheias" — como dizia o poeta — e reuniram-se os beneméritos para a competente sessão da fundação. Como
não podia deixar de ser, houvei ata e discursos, citou-se
Rui Barbosa, recitou-se o poema dos "Livros às mãos

cheias" e terminou-se com o pedido: cada um traria os
livros que lhe aprouvessem para ir fazendo número nas
estantes. Depois iria-se comprando o resto. Dada a
qualidade moral e intelectual dos doadores, seria excusado haver um policiamento nos donativos. Ferveram
os donativos: "Os Miseráveis" de Vitor Hugo. "A cidade e :as serras" de Eca de Queiroz, "O rei negro", de
Coelho Neto, "Das astenias nervosas e seu tratamento"
(tese de doutoramento), "Os Lusíadas", em edição dos
vinhos Ramos Pinto, "Manual do topógrafo", "Memórias de um médico" (completa), "Alegria de viver", de
Marden, "O valor", de Charles Wagner, alguns volumes
otimistas de Smiles, "Os simples" do grande Guerra
Junqueiro, alguns volumes de Oliveira Martins (presente de um jacobino), "Os sertões", "A retirada da
Laguna", etc., etc.
Os leitores são bem mais raros que os ofertantes, mas
mesmo assim lê-se no primeiro mês da organização
cultural. Há mesmo algumas discussões a respeito do
valor deste ou daquele escritor. "Camilo é o mestre!"'
- grita um. "Mas Herculano é maior!" - retruca outro. O sentimental acha que Casimiro de Abreu. . .
cita-se muito Cândido de Figueiredo. Ataca-se muito o
futurismo.
Lê-se um pouco menos no segundo mês, quando
diminui também a contribuição doadora e as discussões
tendem a tomar um perigoso caráter pessoal. Ao cabo
do terceiro, não havendo verba para comprar livros,
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esgotada a capacidade contribuinte, a biblioteca paralisa-se. No quarto existe pró-forma, as traças começam
a funcionar, leitores e doadores voltam para a mesa de
bilhar, para o gamão, uns raros para o xadrez, quase
todos para as agonias do pôquer.
Não há catálogos. Os livros são numerados com
uma etiqueta na lombada e trancafiados em duas estantes, ao lado de quatro outras vazias, porquanto que
primeiro se apurou nas contribuições monetárias foi
aplicado na compra de estantes, com um otimismo por
demais exagerado. Eis mais alguns livros dos trezentos
que formam a extinta chama cultural: "Os três mosqueteiros", "O visconde de Bragelone" (faltam os volumes quinto e sexto), "O amor de perdição" (com carimbo da Biblioteca Municipal de Guaratinguetá), "Física", de Ganot, edição de 1886, "Obras completas", de
Buffon, com estampas coloridas de 1876 (os tigres são
côr-de-cenoura, as girafas parecem jogadores do Botafogo, o pavão é um deslumbramento!), "A enciclopédia
britânica", edição de 1908, "A filha do diretor do circo", "Ubirajara", "Espumas flutuantes", "Morceaux
choisis", de Chateaubriand, "Vítor Hugo, redivivo" (leituras mediúnicas), e a fatal "História do Brasil" de
Rocha Pombo.
SABARÁ

1941.

A casa mais colonial de Sabará foi construída no
ano passado.
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RIBEIRÃO VERMELHO

1940.

O trem apita na curva da terra vermelha, e surge a
paisagenzinha medíocre de Portinari.
CONRADO NIEMEYER — 1941.

Tudo estava muito quieto, muito razoável, naquele sábado luminoso de inverno, quando entraram os quatro génios do mal. O marido era gordo, funcionário da
Repartição de Águas e Esgotos, principalmente da Seção de Esgotos, como depois se! verificou. A mulher
era rouca. Os filhos -- um casal -- eram gordos. Tomaram de assalto o silêncio, transformaram o hotel pacífico num interminável "meeting". Os cavalos a,dernaram com os duzentos e cinquenta quilos da família.
que incendiou a alma solteirona da contratada do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que desde
que chegara, ao hotel, isto é, uma hora antes que os
génios do mal, estivera calada. Não sei se as vacas protestam, mas acredito no seu sobressalto com o avanço
dos copos de leite fresco às seis horas da manhã, que
eles prometeram executar, mal chegados e já informados da existência, do nome e da cor das vacas.
Em menos de duas horas todos os hóspedes estão
a par da vida administrativa do cidadão, classe "H", da
vida sexual da cidadã, das lombrigas que vitimaram
os paquidermes que o casal chama de anjos. O desespero mora em todos os corações. Vão passar três dias
— o sábado, o domingo e a segunda-feira, que será
ponto facultativo. É a eternidade, o caos, o imbecil re— 41

bulico. Há duelos através das saladas, sobre a travessa
do arroz, entre a mesinha que dá para a varanda ensolar^da (toca da contratada) e a mesa redonda, chiqueiro do quarteto." — Carlotinha Martins ? Ah ! já
sei. Uma que trabalha na seção de marcas registradas,
à esquerda?" - Não, uma que trabalha na Divisão
do Pessoal, à direita." "Ah! já sei, uma alta e loura,
que fuma muito?" "
Não, magra e baixa." Não acertam uma dentro. E são duas horas seguidas disso.
O cavalheiro faz questão de deixar patente a
pureza dos seus instintos — não admite jogo algum,
nem por brincadeira! A contratada tem idêntica pureza de sentimentos, mas confessa, coberta de vergonha,
que já entrou uma vez no Cassino Atlântico! — pecado
que o administrador de esgotos apressou-se a perdoar
em atenção de que ela entrara não para jogar, e afinal
a sociedade nos obriga a muitos atos dessa natureza.
Os quatro depravados que estão jogando um indigno
dominó, erram perturbados nos seus golpes — estão
ofendendo o olhar dos que nasceram puros para morrerem puros. Infelizmente, o olhar do cidadão não é um
olhar gelado, como o olhar do soneto. E' um olhar muitíssimo quente que desliza como língua de fogo pelas
ancas quarentonas da solteirona contratada, pára um
instante no pé calçado de tamanquinho azul e foge imediatamente para a contemplação mais honesta das
fiéis enxúndias conjugais. E enquanto isto. meus senhores, os inocentes paquidermes invadem o salão, fantasiados de índios peles-vermelhas, com o facãozinho de
escoteiro na cinta!!! A mãe ensinava como se fazia um
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creme de bananas; o rádio acabava de imbecilizar o ar
com as aventuras da Pimpinela. Os noivos tinham fugido para o jardim, onde havia luar, um grande luar.
E então deu a doida na solteirona, que começou a enumerar todas as casas em que já tinha morado, nu:;,
total de treze. Quando mencionou a Avenida Ataulfo
de Paiva, o gordo, que só a interrompera quatro vezes
<:om pequenos apartes, meteu um aparte maior: "E' a
avenida dos meus sonhos! Ainda hei de morrer naquela
avenida! E' o meu sonho dourado!" O filho escarrapachara-se no sofá de molas,, e como o seu peso era bem
maior que o da solteirona, esta agora se elevava no ar,
como no alto duma gangorra.
A mulher admirava o marido, a ênfase do marido,
a inteligência do marido — "E* a avenida dos meus
sonhos, etc." (moravam no Rio Comprido, em casa do
sogro). A solteirona admirava os rins do cavalheiro.
Todos admiravam a Pimpinela, embora que, a rigor,
ninguém estivesse acompanhando com atenção as aventuras da cretiníssima personagem. Os devassos do dominó continuavam na sua ilha dissoluta no fundo do
salão. Algumas mariposas se atreveram a vir penetraino halo da luz. A leviana "Bolinha", depois de dar de
mamar ao interessante "Bing", seu primogénito, veio
acenando a cauda lamber todas as pernas. A solteirona
deu um grito desesperado como se tivesse sido mordida
por uma lacraia. O cavalheiro ficou em polvorosa. O
menino levantou-se de um salto ei a solteirona afundou-se nas profundezas do sofá. E então, felizmente,
bateram dez horas, o cavalheiro notificou que iria en— 43

tornar-se no berço, cumprimentou os presentes com uma
intimidade que parecia ter pelo menos vinte anos e saiu.
seguido da esposa e rebentos. A solteirona não aguentou
a solidão e acompanhou-os logo em seguida, com um
copo de água para pingar suas gotas antiespasmódicas.
A dona do hotel foi fiscalizar os namorados. "Bolinha"
foi dormir com o filho. O rádio foi apagado. E entãoos quatro jogadores de dominó ficaram muito felizes e
começaram a sorrir.
BELO HORIZONTE — 1940.

CATAGUAZES — 1943.

Foi um crime bárbaro. Donga, o assassinado, tinha
dezoito anos. Foi se interpor numa briga entre colegas
e Malaquias passou-lhe a faca de sapateiro na carótida
- o sangue todo escorreu do corpo e Malaquias está
na cadeia.
— Ora, diz Dedé. que se iniciou este mês no ABC
do Grupo, Donga é feliz. Morreu e está no céu gozando, enquanto que Malaquias está sofrendo na cadeia.

Há sujeitos esportivos. Este é literário. Abriu.
uma tenda de meias-solas e pôs a tabuleta: "A pata da
gazela".

Mas Bárbara tem lá os seus raciocínios de cinco
anos :
- E', mas a morte é muito mais perigosa que a
cadeia.

BARBACENA — 1942.

RIO — 1943.

O velho tinha definições das mais curiosas.
uma, a de mulher: máquina para a gente dormir.

Eis

MIGUEL PEREIRA — 1941

Conversinha de hotel:
- A religião é um freio.
— Não sou cavalo.

Ele virou-se para a namorada e disse:
- Hoje, antigamente, era feriado.
— Que dia é hoje ?
— Tomada da Bastilha.
Ah, sim. Já passou uma fita com esse nome.
ARARUAMA — 1948.

Tudo é salgado, menos a sopa.
VITÓRIA — 1940

A mãe piedosa contava que Jesus foi vendido por
trinta dinheiros. Ao que o pequeno perguntou:
— Barato ou caro?

SÃO PAULO — 1948

— ^tfós temos o Jardim América, o Pacaembu, o
edifício do Banco do Estado. . .
Nós temos o Corcovado e o Pão de Açúcar.
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— Mas o Corcovado e o Pão de Açúcar não foram
feitos pela mão do homem.
— Sim, mas Deus é muito mais importante.
FLORIANÓPOLIS — 194P

Quando Jesus começou a ser maltratado — a fita
tremia de doer os olhos! -- muitas crianças do catecismo principiaram a manifestar crises de choro.
O padre alemão levantou-se e gritou:
— Calma! Calma!
A criançada compreendeu mal e estrugiu a salva
de palmas.
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AS NOITES NA CABANA
OSÓRIO BORBA
A * A. AIS alegria. Vamos visitar alguns cenáculos. Co •
mecemos por uma, noite na cabana. E antes de tudo
um pouco de história. O pai de D. Julinha foi um
poeta popular, o Homero dos sertões. Nas últimas gerações não houve, em todo o norte pelo menos, lábios
que não lhe houvessem um dia pronunciado o nome.
Suas cantigas e trovas encheram o folclore do nordeste,
transmitidas de pais a filhos, na tradição oral. Morreu
quase centenário, com as longas barbas brancas e o
prestígio sobrenatural dos profetas, um prestígio de Padre Cícero lírico, taumaturgo do violão. Conta-se que
ao pé da rede em que ele cochilou os últimos anos de
sua vida. ia ter uma peregrinação constante, vinda de
todos os recantos do Estado. Os romeiros voltavam de
Fortaleza com assunto para semanas de conversa e
material para acender nos olhos dos parentes a inveja
melancólica de quem não vira com os próprios olhos
o Mestre, de quem não ouvira com as próprias oiças a
voz que primeiro cantou o "Cajueiro pequenino".
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Depois da morte, como aconteceu durante algum
tempo a muitos outros mortos morigerados, submeteram-no a um vexame cruel. Recrutaram-no compulsòriamente. sem consulta por intermédio de nenhum médium, para uma certa milícia do Além, na qual os fantasmas deviam gritar exclamações em guarani e resmungar ameaças sem nexo. Como não deve ter sofrido
a alma amorável do santo velho trovador, cujos versos
ingénuos e simplíssimos acalentaram gerações com a
•doçura de salmos arcangélicos!
Seus herdeiros deram à sua glória popular um ar
cômicamente convencional, académico, mundano: reuniram os seus teréns num Museu, pedindo visitacão pública para o violão, os cadernos, a rede, os pijamas, os
•chinelos do trovador.
Aconteceu-lhe também, depois, ser o patrono de
uma academia. D. Julinha, certa da fatalidade atávica
••da vocação lírica, poetisa hereditária, vindo para a metrópole, sentiu-se tomada também da vocação acadê.mica, sonhou com a "imortalidade". Havia de valer-se
da ascendência gloriosa. Mas a Academia açu, a rica,
a oficial, não mostrava disposição para transigir no seu
misoginismo estatutário. Não abriria tão cedo suas portas aos expoentes de saias. E quando viesse a abri-las,
não era muito provável que coubesse a uma recém-chegada o quinhão de louro. Haveria, sem dúvida, o critério da antiguidade, além de outros critérios. D. Julinha resolveu por si o angustioso problema: fundou uma

academia. Fundou-a para matar, ou pelo menos abafar a outra — confidenciam os iniciados. Concebeu na
organização da Academia mirim um plano inspirado
em tão super-refinada quintessência do espírito de granfinismo "literário" que ultrapassaria todos os recordes
da outra. Desse esforço de imaginação nasceu a maravilha que, abaixo, pàlidamente se descreve, mediante
as impressões meio tumultuarias trazidas de lá por um
visitante.
A Academia funciona numa cabana azul. A cabana é um palacete da rua que as académica;* chamam de
Monteazul, em Ipanema. Tudo azul, teto, paredes, pavimentos pintados de azul. Azuis as cortinas, os globos,
o encosto das cadeiras, as almofadas, os vasos e também
as píantas, pintadas de verniz azul, hastes, caules, folhas
e pétalas. Os retratos a óleo na parede, feitos de encomenda, usam e abusam do azul: fundo cor do céu,
cabeleiras de anil, paletós e blusas ferrete. As imortais
vestem sempre de azul; azuis são os laços e as plumas
dos chapéus. Os sorvetes, os doces, os bolos, servidos
depois da tertúlia, são azuis. Sobre a mesa, em vez do
copo dágua, um frasco de azul de metilene para pincelar as gargantas ressequidas.
Dois espectadores cochilam:
Lembra

o "Caçador

de Esmeraldas",

tudo

verde.
Dizem que isso tudo aqui já foi, realmente, verde. Depois é que azulou.
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—Aqui outrora retumbaram hinos. . .
- Ao toque de tambores silenciosos. . .
- Uê! Pegamos; estamos falando em decassílabos.
- Como? Que palavrinha foi essa que v. disse?!
- Eu disse foi "uê"!
- Ah. ..

Retratos na parede: os mestres na intimidade. O
patrono, com a sua doce fisionomia franciscana, parecendo meio encabulado em meio a todos aqueles brilhos. Ao lado o retrato do poeta Olegário, pensando e
escrevendo ao mesmo tempo: com os dedos de uma
mão segurando a cabeça e os da outra acionando a caneta. O poeta Adelmar, no seu gabinete de trabalho: o
dedo médio e o polegar na caneta e o indicador em riste
apontando o teto, como se fosse a antena da inspiração.
Mais adiante o dr. Fialho, que, à distância, parece fantasiado de camponês alemão com chapéu de "bersagliére". Tanto azul provoca alucinações visuais. Num
ângulo um óleo: o dr. Josette posando de músico, com
o seu violino de Ingres.
Novos cochichos:
- Deve ser aquele retrato do dr. Josette.
- Qual?
- Aquele feito pela pintora X. Numa das poses o
modelo pediu emprestado à artista o seu baton: queria
dar aos lábios uma cor mais viva para sair melhor no
retrato.
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Uma campainha. Silêncio! Vai começar a sessão.
A sra. presidente' assume o posto e fala:
- Hoje é um dia de duplo regozijo na nossa cabanazinha. Deflui nesta data o genetlíaco da rainha
destes domínios {aponta para si mesma) e meu aniversário coincide com o do príncipe consorte (aponta o
príncipe que aparece à porta empunhando um ponche.
O príncipe Léo é ariano e usa na lapela uma swastika
azul). A soberana deseja, dizer-vos que agradece de
todo o coração, em seu nome e no do Príncipe consorte,
as homenagens dos seus fiéis vassalos (se^ue-se uma
série de trocadilhos em torno do Príncipe-consorte, príncipe com sorte, príncipes sem sorte, sortilégio, sortida,
sorteio). Agora vamos dar começo à nossa tertuliazinha. Queira ter a gentileza de usar da palavra o ilustre bardo dr. Rodrigo Otávio Pai, ou dr. Didi, como o
chamamos na intimidade da corte.
Falam académicos e académicas. Recitativos. Um
cordão de isolamento de fios de seda azul separa os
que vão recitar dos ouvintes. A moças que figuram no
programa oficial ficam formadas em fila, a uma de fundo, esperando a vez.
Intervalo. Fotografia para, a "Vida Doméstica".
Uns de pé no último plano. A seguir, senhoras sentadas.
Na frente, alguns imortais, numa posição de ginástica
ou de chá à oriental : sentados e ajoelhados ao mesmo
tempo, isto é, com os joelhos no chão, mas apoiando-se
atrás, sobre os calcanhares. Há lugar para todos na objetiva.
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Recomeça o sarau. Uma visitante repara que há
versos pintados em tinta de ouro nos abat-jours ou bordados com linha dourada nas cortinas. Ouro sobre azul.
Uma quadrinha começa assim :
"Quando eu cheguei neste mundo
Vim de viola na mão."
Uma académica sugere à amiga visitante :
— Avalie, minha nega. Coitada da mãezinha do
poeta se ele chegasse de contrabaixo!
Depois outro membro da Academia instrui a visitante sobre a organização da casa :
— Nossa Academia é democrática. A sra. vê. Nem
temos exclusivismo de sexo. Aceitamos sócios masculinos, em minoria sempre, é claro, para que eles não queiram tomar conta disto e não venham depois com seus
preconceitos egoísticos. Damos à outra Academia um
exemplo de elevação, de cordialidade, de harmonia
entre os sexos. Nas nossas festinhas, não só os de casa,
os imortais, falam. Todos os visitantes podem dizer os
seus versos. Todos aqui são iguais.
E esta diferença de assentos, as cadeiras de veludo
para os mestres e as de palhinha para os outros?
— Bem. O espírito democrático numa academia
não exclui a autoridade, o sentido da hierarquia. Democracia autoritária, democracia aristocrática.
Escoada a fila dos oradores e das diseuses oficiais,
começou a presidente a convocar os convidados. Esgo54 —

tado por sua vez o número dos recitadores voluntários,
começou uma parte compulsória. A mesa entrou a dar
a palavra ao auditório, a insistir com os mais tímidos.
—Agora, D. Yveta vai dizer alguns versinhos de
sua lavra.
E a Filó também!
Aí os que queriam ser apenas espectadores foram
saindo. Esses perderam a oportunidade de assinar o
livro de ouro, onde se escreve em tinta de ouro com
uma caneta de ouro sobre papel azul. Depois souberam
do resto pela imprensa. O grande matutino, particularmente avaro em elogios, noticiou a serata com este
mimo de notícia :
"Foi de excepcional fulgor a última sessão da
Academia Juvenal Galeno, realizada anteontem na
Cabana Azul para recepção dos novos membros, srs.
Rodrigo Otávio, Rodrigo Otávio Filho, Margarida, Lopes de Almeida, Carmem Castelo Branco e Osvaldo
Teixeira. Os recipiendários receberam-se mutuamente,
com as mais gratas recordações e os ditirambos mais
justificados. Depois de aberta a sessão pelo professor
Abreu Fialho, teve a palavra Margarida Lopes de Almeida, para receber os dois escritores e poetas, Rodrigo
Otávio, pai e filho. Seu discurso foi um mimo de eloquência e de sentimento. Rodrigo Otávio Filho dissertou depois lindamente sobre a personalidade da notável
declamadora, que estava acompanhada de seu pai, o
académico Felinto de Almeida, e de seus irmãos, o poeta e cônsul Afonso Lopes de Almeida e o pintor Lopes
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de Almeida. Ambos os discursos foram aplaudidíssimos.
O auditório composto, como sempre, do escol da intelectualidade brasileira. Fizeram-se ouvir a exímia violinista Carmem Castelo Branco, acompanhada pela sua
irmã; e a apreciada cantora Jucira de Albuquerque,
com a colaboração do pianista e compositor José Vieira
Brandão. O Parnaso, que sempre se dá "rendez-vous"
na Cabana Azul, homenageando a ilustre dona de '*Céans", a poetisa e declamadora Júlia Galeno, teve como
sói acontecer as honras da noite, isto é, de transformar
a Academia no "habitat" das Musas e dos Poetas, da
fantasia e das quimeras. Que mais linda missão a cumprir".
Como se vê, esse escol da intelectualidade brasileira não tem motivos de queixa, pelo menos da imprensa.
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OS GRUDES
(Para uso interno dos Grupos Escolares e uso externo
de S. Excia. o presidente do Estado de S. Paulo)

MARTIM FRANCISCO
P

-L OR mais paradoxal que a asserção pareça, a verdade é que, para o político poderoso e honesto, o inimigo é um amigo útil. Prejudicial e incómodo é o íntimo, pegadiço e inseparável.
Nunca vi governo comprometido por oposicionistas. Na complacência angariada pelos íntimos essencialmente se originam esses desastres do caráter que
abundam na nossa história partidária; não na calúnia,
que, afinal de contas, é até vantajosa para o agredido:
deprime o caluniador e amedronta o íntimo, perdendo
aquele o esforço empregado contra a honra alheia e retirando, este. receioso ou desmascarado, quase sempre,
as armadilhas que preparara sob capa de fingida amizade.
De resto, a fiscalização oposicionista, ainda quando exagerada, o menos que faz em prol do governo é
dificultar o maior dos escândalos; o abuso do poder. E'
claro: poder que não ouve crítica não conhece limites.
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Livrai-me dos meus amigos, que dos meus inimigos
me livrarei eu, ensina o provérbio turco.

quiserem dispensar de aplaudir na apologia de Apuleio
o elogio do espelho.

Os íntimos, espontâneos, inesperados, importunos,
muito pedintes, formam legião ao lado, à frente, à retaguarda da autoridade superior. Se lhes não refreia
a audácia moderando a intimidade, o chefe político é
em pouco tempo um perdido no conceito público, como
sócio administrativo dos grudes.

Ao exmo. presidente do Estado, incontestavelmente o melhor dos presidentes que S. Paulo, tem tido depois dos seus antecessores, declaro com a máxima lealdade, e para compatibilizar-me com possíveis contratin-fios administrativos, que não cobri nem descobri, a
despeito de meus reiterados estudos, medicamento aplicável a toda a espécie
grudes. O mais que encontrei
foi um preventivo, e desde já lho revelo para os devidos
e palacianos efeitos.

Existiram sempre esses grudes políticos. Não há
governo sem grude; não há grude sem governo. À sombra de quem dá aparece necessariamente quem pede.
O parasita romano, o eunuco bizantino, o candidato
brasileiro a escrevanias, o privilegiado com garantia de
juros, etc., são modalidades conhecidas de espécie grude,
no tempo e no espaço. Um Labruyère recusaria traçarlhe o caráter, não tanto pela dificuldade do trabalho
quanto pela repugnância que o assunto inspira.
Princípio geral a dominar o assunto: quem viu um
grude político, viu só esse. Um não se confunde com
outro; cada grude tem sua envergadura moral (ou imoral), suas curvas especiais, seus ademanes especificados.
Um mês de atenção deliberada, e qualquer inteligência
medianamente sagaz segregará classificadamente todos
os grudes políticos. Um traço, apenas um em banal, lhes
é comum: são todos governistas: não há grudes na oposição.
Tenho a esse respeito, no meu diário de vida, notas esparsas, que ofereço a alguns leitores: aos que se
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Assim como não há, digo-o sem menoscabar das
aptidões terapêuticas de S. Excia., três casos dentre
cem nos quais o laxativo seja contra-indicado, não existem três grudes entre os milhares que pululam por aí
algures, aos quais não possa ser preventivamente aplicada a impingem como preventivo. Tenha S. Excia. um
porteiro em boas condições de lealdade; dê-lhe uma
lista dos grudes incontentáveis; e prepare-o para a seguinte dialogada cena:
— S. Excia. o Exmo. e patriótico presidente do
Estado está em casa?
— Está, sim, senhor, mas agora está no quarto de
banho com o médico que lhe está a curar duma impingem que está na barriga de S. Excia., o ilustre Sr. Presidente do Estado, que está em casa, sim senhor.
— Ah! Bem. Voltarei amanhã.
E o grude retira-se; se não volta, tanto melhor; se
volta, houve o ganho de vinte e quatro horas de au— 59

I
sência. O que absolutamente não acontece é o grude
apressar-se em ver a impingem. Não há, no mundo inteiro, quem goste dessa produção da natureza. O contrário, completamente o contrário, sucede com as jaboticabas. Não há quem delas não goste. Mas. . . Cada
macaco para o seu galho, cada grude para o seu capítulo.

caprichoso de editais, requerente mental de indenizações. e figura obrigada nas hastas públicas, onde raríssimas vezes arremata. Tem pronunciada aptidão para
subornar empregados subalternos.
Única receita para evitar semelhante grude: mudar de grude.
II
O GRUDE POLÍTICO

O GRUDE FORNECEDOR

E' o primeiro grude, não em qualidade, mas em
quantidade. Existe antes do governo, depois do governo, e principalmente durante o governo. Sua especialidade é a permanência; esse malvado é interminável;
parece praga sem começo nem fim. Mas S. Excia. acaba de prestar juramento e tomar posse da administração, já o está visitando o empresário fornecedor, e jeitosamente encaminhando o diálogo para o ponto que
convenha aos seus lucros. Impávido, intrépido, não há
objeção que o perturbe, negativa que o irrite; lento e
firme em suas respostas tudo se lhe apresenta como
extraordinariamente viável e normal. As empresas mais
trapalhonas, os fornecimentos mais discutíveis, quando
defendidos por suas palavras, que formam frases onde
a vírgula é uma raridade e o ponto final uma utopia,
transformam-se em coisas notáveis pela simplicidade e
encantadoras pela pureza.
Regras: o empresário fornecedor, salvas excecões
que eu não conheço, é pai duma numerosa família, que
livra o futuro do risco de não ter fornecedores; é leitor

Este é, pelo menos, onze vezes pior que o outro.
O deputado crónico, influência de campanário, que se
mudou para a capital, representa corretamente esse
grude.
E' o fatigante perfeito e acabado. A escultura da
Maçada deveria ter aquelas feições, aquela cara repetidíssima, aquele semblante invariável.
Quando ele chega a palácio, parece que já está ali
há muitas horas. O contínuo franze a testa, empalidece
o oficial de gabinete: ele teve: necessariamente algum
espectro no início da sua árvore genealógica.
Não é orador, é moedor; não ocupa a tribuna mas
não desocupa as salas do Palácio.
E' inútil dizerem-lhe que S. Excia. está almoçando, que S. Excia. está no banho; ele afasta o reposteiro,
entra mesmo, senta-se e espera S. Excia. para uma audiência extraordinária, a fim de tratar de questões importantes, e graves negócios urgentes.
Diante desse .malvado, o presidente fica assim
como quem tem certeza de que vai ler um artigo do
Dr. Eunápio Deiró.
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Este grude é implacável. Tem sempre candidatos
para todos os empregos do distrito que representa e algumas vezes para as cadeiras vagas nos Grupos Escolares da Capital. Dos bolsos do palito tira porções de
cartas, cuja leitura S. Excia. tem que padecer da primeira à derradeira linha. Traz, em meia folha de papel
pautado, uma lista de negócios que S. Excia. recebe com
o olhar apavorado. Ele tudo explica pormenorizadamente, que isso de ser leal e claro é seu costume antigo.
Pede: com entono de quem proteje, de quem está servindo o país e o governo de S. Excia.: ''Note bem V.
Excia. eu nada peço para mim, peço para o Partido".
E o primo da. mãe de uma ex-cunhada e a comadre de
sua sobrinha viúva, e o pupilo de um tio que lhe deve
cinco contos de réis a juro alto, etc., começarão em breve a prestar serviços ao Partido e ao país.
Regras: ele é gordo, usa óculos escuros, relógio de
dar corda com chave e toma rapé. O tipo de S. Excia.,
no caso desse érude, deve consistir em tomar notas à
proporção que ele se vai dilatando, opor pequenas dúvidas a um ou outro pedido, prometer tudo "logo que
as necessárias informações forem prestadas pelas diversas secções das repartições competentes, com a devida urgência, etc.", e, quando muito atender a uma
décima parte do que ele pede. Se cai na tolice de atender à lista inteira, amanhã o án/cíe traz outra maior.
Há ainda um outro recurso, maligno algum tanto,
porém capaz de promover por algumas horas o relativo
descanso de S. Excia.: é apresentar o grude político ao
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grude jornalista, para que este, cobrando várias assinaturas adiantadas, tome em consideração e discuta os
importantes negócios das localidades onde aquele tem
influência.
III
O GRUDE JORNALISTA

Este é desesperador! O adjetivo terrível, com certeza nasceu em sua presença. Quem o encontra pela
primeira vez, tolera-o iludido. Quem o atura duas ou
méis vezes, tem vontade de ir para o inferno. E' quase
sempre um principiante da imprensa. Passou de repórter a noticiarista, e de noticiarista a secretário de redação; teve algumas divergências com o livro caixa e
deliberou fundar um jornal próprio para defender o
governo. "Pois o órgão oficial, redigido por gente incapaz e medrosa, emprega uma linguagem muito branda.
incompatível com as circunstâncias da atualidade. os
interesse cia pátria e a consolidação das instituições,
etc."
De mais: odeia o anonimato; assina o que escreve
e assume a responsabilidade dos artigos próprios e de
alguns sonetos alheios. Timbra em alardear independência. E' tudo no seu jornal: redator, colaborador,
proprietário, revisor, remetente e principalmente cobrador.
Regras: tem voz aflautada, físico pouco desenvolvido, maus costumes, filiação ilegítima e várias primas
de meia idade, que apresenta a subchefes políticos mal
casados. E' o terror de quem tem qualquer quantia dis— 65

ponível, se bem que poucas vezes desfeche golpes
riores a trinta e cinco mil réis. Não paga dívidas; nasceu
para devedor e nessa profissão se mantém. Há na sua
vida uma época extremamente agradável: é quando,
obtendo cartas de recomendação, vai ao interior do Estado angariar assinaturas para sua folha. Na despedida,
S. Excia., acumula-o de delicadezas, chegando mesmo
a abraçá-lo. Aconselha-o a que se demore bastante em
tais e tais localidades, as mais afastadas da capital, e.
quando o grude parte, com passe do governo, está visto,
S. Excia., sente assim o prazer de quem tirou uma botina apertada. Segue viagem o grude. No trem, sobranceiro e respingão, ora monologa, ora discute política geral. Nas localidades, planta o martírio na alma de quantas vítimas encontra. Ou mora no hotel e não paga
hotel, ou se hospeda em casa de comércio e perpetra
assinaturas.
Em Araraquara, há alguns anos, uma firrna comercial de secos e molhados, composta de seis sócios
portugueses que absolutamente não se envorviam em
política, teve de tomar sete assinaturas: uma para cada
sócio, e a sétima para a firma. Uma vê" por semana o grude tinha a magnanimidade de ser iiebdomadário
• havia no armazém enchente de papel de embrulho.
Fora injustiça negar inteligência ao grude jornalista. Faltam-lhe, porém, talento e essa curiosidade estudiosa que promove e assegura a limpeza moral. De
tombo em tombo o infeliz encerra as suas aspirações
66 —

num emprego terciário de secretaria; mau empregado,
quase sempre.
Remédio contra este grude? Nenhum. E' pagá-lo
pela verba secreta, e esperar que a morte o procure.
IV
O GRUDE QUE CHEGOU DO RIO DE JANEIRO

Este tem tanto de divertido como de perigoso. Disfarça perfeitamente a vocação para envolver a V. Excia.
em ladroíces. Acaba de chegar. Não pretendia vir ao
Estado; mas para a entrega de algumas contas de amigos, e só para isso consentiu em deixar por pouco tempo a Capital Federal "onde o prendem, como é sabido,
múltiplos interesses de alta monta". Mas que viagem
demorada! Se imaginasse não teria vindo. Tão empoentados os vagões!
E tão fácil seria melhorar tudo com capitais disponíveis no Rio de Janeiro!
Conviria tentar, conviria tentar isso.
Este grude é parlante; veste com apuro, fuma charutos finos, e usa luvas cor de canário. Entretém, segundo afirma, constantes e cordiais relações com o conselheiro Fulano e o Ministro Sicrano; o banqueiro Beltrano é seu parceiro de voltarete aos sábados. Pertence
a três ou quatro comissões fiscais. Tendo vindo ao Estado, não quis perder a ocasião de conhecer pessoalmente S. Excia., "que de fama já o conhecia pelos grandes
serviços prestados ao país desde os gloriosos tempos de
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propaganda". Duma rápida vista de olhos inferiu, logo
ao chegar, que é indispensável redessecar a várzea do
Carmo e construir um plano inclinado no Jaraguá, empresas essas de ilimitada importância e cuja garantia
de juros será puramente nominal. Conviria também
tentar isso. Guarde bem S. Excia. a cara e a farfância
desse grude. Procure-o, dentro em poucos meses, em
algum processo de estelionato.
Remédio infalível contra ele: prestar-lhe muita
atenção, animá-lo a respeito de todas as companhias,
empresas e obras que ele imaginar, pedir prazo de dezoito meses para consultar a esse respeito a praça de
Londres e a benemérita Comissão Central, e devolvê-lo
para o Rio de Janeiro com cartas de recomendação ao
pessoal do governo e mais amigos que o remeteram para
o Estado. A eficácia desse remédio dependerá principalmente da rapidez com que for empregado.

O GRUDE FUNDADOR DA REPÚBLICA

E' moderna, já bastante desenvolvida e promete
aumentar desmesuradamente essa quinta categoria de
grude. Seu número cresce1 como o de veteranos da guerra de1 secessão nos Estados Unidos.
Tem pouco menos de cinquenta anos, gesto amplo,
voz forte e olhar de quem quer derrubar a gente. Apossa-se da palavra e não a larga enquanto existe auditório.
Tem contribuído muito para o aumento da surdez,
depois de 15 de novembro de 1889.
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Como o conde de S. Germain e S. António de Lisboa, tomou parte em sucessos acontecidos ao mesmo
tempo em locais diferentes. Em 14 de novembro, quando Deodoro vacilava, foi ele quem o determinou a proclamar a República; consultado por Benjamin Consíant, concordou na nomeação de Aristides Lobo para a
pasta do Interior e modificou os termos do decreto que
bania a Família Imperial. Conferenciou longamente
com Campos Sales, na fortaleza da Laje, a respeito do
hino nacional, e cedeu ao Dr. Piza e Almeida o cargo
de nosso ministro em Paris, generosidade de que, aliás,
se arrepende por motivos exclusivamente patrióticos.
Deve-lhe a vida o Barão de Ladário. Da República só
recebeu ingratidões. Não faz mal! Na abolição dos escravos já lhe aconteceu a mesma cousa! Para os outros,
tudo, para ele, nada! Não que ele peça qualquer pagamento; o que fez está feito e bem feito, e tudo o que
fez foi áó a bem da pátria e das instituições. Mas está
velho, cansado e não recusaria uma cadeira no Supremo
Tribunal Federal, para servir a República, só para
isso.
E' medonho. Quase nunca vai a Palácio, mas cerca
S. Excia. tratando-o por tu, nos bailes, na Escola Politécnica, nas inaugurações de estradas de ferro, no benefício da Réjane, etc. E' especialista em obter endosso
de letras.
Receita para neutralizá-lo: falar mais do que ele,
contando-lhe tim-tim por tim-tim toda a história da
propaganda.
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VI
O GRUDE PROFETA

Esse original é dos mais toleráveis. E' homem por
fora e Cassandra por dentro. Ele não pede: torna.
Toma todo o tempo que S. Excia. tem para estudar e
não despachar os negócios públicos e particulares.
O grude profeta também foi eleitor republicano
nos gloriosos tempos da propaganda, e por sinal que
era voto único do partido, em Santo António dos Carrapatos. Mudou-se para a capital logo depois da realização dos seus ideais democráticos; tem suas patacas
e é tesoureiro do clube político de um dos arrabaldes.
E' homem magro, nervoso e de cogitações ilimitadas; gesticula quando está só; não dá muita atenção ao
presente e pensa muito no porvir. Onde ele está, está
também o pânico; seu espírito é a véspera constante de
fatos tremendos; o cataclismo é o seu ambiente.
- "Que S. Excia. não durma! Tudo está perdido!
A revolução não tarda; acautele-se o governo; a pátria
está em perigo! No "pary", as reuniões monarquistas
são públicas. . . Há bandeiras do Império em Itaquaquecetuba e no Viaduto do Chá."
Esse grude cruel vai a Palácio de manhã; não
aceita o almoço que S. Excia. lhe oferece, mas retarda
quase uma hora a refeição de S. Excia. Poucos, como
ele. terão trabalhado tanto para a dispepsia do governo.
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Quando volta para casa, está contente, contentíssimo. Está senhor de si, aliviado de um grande peso.
Cumpriu o seu dever de republicano histórico: mais
urna vez salvou a situação. Pisa com força, sorri desdenhosamente para os conhecidos que encontra, coleciona na lembrança os tópicos da conversação que teve
com S. Excia.j e. na muito próxima sessão do clube,
fará, em tom misterioso, um completo relatório do caso.
Remédio contra o grude profeta: só o tratamento
indireto. Por exemplo: evitar que ele tenha pára-raios
em casa; fazê-lo sentar-se em uma cadeira com as costas para o vento; pedir-lhe que vá ao Congresso estadual e tire uma cópia fiel do expediente do Senado, e
em último caso, mas só em último caso, nomeá-lo membro da comissão encarregada de verificar a data da entrega dos quatro mil contos mandados para o Rio Grande do Sul durante a revolta, exigindo, porém, sob palavra de honra, que só reapareça em Palácio depois de
terminado esse trabalho.
Esse último remédio não deve ser aplicado senão
depois de conferência médica.
VII
O GRUDE QUE BRIGOU COM O DIRETÓRIO LOCAL

Soma dos anteriores: índice dos grudes!
Maçante por excelência ! Xarope dei tédio, de obstinação, de resistência ! Grude máximo !
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Esse traduz todos os grudes, e mais um, que é ele
mesmo. Quando ele chega, o relógio de S. Excia. parece
ter perdido o hábito de marcar horas.
Veio de longe, premeditadamente, para triturar o
governo e todos os amigos do governo. Chegou ontem,
à noite, e hoje cedo, muito cedo, já está em Palácio.
Seja como for, há de falar a S. Excia.; não traz cartas
de apresentação, está em luta aberta com ambos os
diretórios governistas da localidade, mas quer ser nomeado coletor e há de sê-lo.
Tem um todo bondoso e impertubável, fronte
larga, lábios habitados por um sorriso perene. Expõe
sem a mínima vacilação, sem a mais ligeira gaguez, sem
a mais imperceptível reticência, todas as intrigas locais;
o problema transcendental da mudança do destacamento, a briga do carcereiro com o farmacêutico, que demorou a autópsia do cadáver de José Pires, o motivo que
determina o não preenchimento do cargo de escrivão
de paz, a demissão concedida ao suplente do delegado ... Agita-se a guarda do Palácio, ouve-se claramente o toque de fogo e a marcha apressurada dos bombeiros ; defronte, em quarto de um segundo andar, é incontestável que há um parto em andamento . . . Mas o
grude continua invariável. firme no seu intuito de
expor a S. Excia. "as muitas razões que militam em
prol de sua nomeação". Ele tem pronta a fiança em
bens que serão avaliados facilmente. O diretório nada
vale. não tem influência, cada um dos membros do diretório está disso mais que convencido. E ele repete,
por inteiro, com uma retentiva prodigiosa e imitando a
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voz dos personagens, as conversações que teve com
cada um deles diante do vigário, homem sério, que
não o deixará mentir. Ele é o verdadeiro, o único chefe
da localidade. Ainda na última eleição, se não fosse
ele, a oposição, que não tem sequer um eleitor qualificado, derrotaria vergonhosamente o governo.
Entra gente, sai gente, chuvisca, ronca trovoada,
volta o sol; e o grude insipte, e o grude fica ! Recusa
café, recusa cigarro que S. Excia. oferece, e fala, e fala,
e não cessa de falar! S. Excia. desvairado, em agonia
latente, olha, ora para o chão. como quem procura um
alfinete, ora para o teto, como quem pede socorro às
tábuas, na esperança que uma delas desabe sobre a
cabeça do grude, - - e ele insensível, estóico, a prosseguir na história das divergências locais, na justificação
de sua influência, nos direitos que tem à coletoria!
Às nove horas, depois do toque de recolhida, retira-se o grude.
No dia seguinte: a mesma cousa. No outro, o
grude é nomeado coletor. Apressam-lhe o processo de
fiança. Esse homem é uma calamidade; esse1 homem
mete medo. Enviado à Itália, era capaz de provocar
a imigração espontânea para o Brasil. O grude que
brigou com o diretório local vence pelo terror.
Não é imaginário êssp tipo. Já o sofri, já o tolerei
outrora, e os seus traços ainda me zangam quando releio meu livro íntimo da vida.
Foi em 1878. Subira ao poder o partido liberal,
e o diretório central combinara não indicar ao presi— 73

dente da província nomeação que não fosse pedida pelos respectivos diretórios locais. Morava eu, então, no
grande hotel, onde atendia quanto tanto me era possível
às exigências e aos interesses políticos que me custavam
para intermediário entre esses diretórios e o central.
Eram sete horas da manhã; terminado o meu banho frio e vestidas a camisa de meia e a ceroula, uma
mão abriu por fora a porta do quarto de banho e uma
voz proferiu vagarosamente esta frase: Desculpe, se
o incomodo.
Vi-me frente à frente com um homem esguio, muito barbado, olhos azuis e quietos. O desconhecido informou-me chamar-se (mais ou menos) Francisco Tomaz. estar divergente do diretório local, querer a nomeação de coletor, ter perto de sessenta anos, não poder sair de São Paulo sem o título de nomeação, ser
casado em terceiras núpcias, tendo filho, de todos os
matrimónios, e ser eleitor firme do partido liberal monarquista.
Observei-lhe, já vestido, que a sua aspiração dissentia do que fora estabelecido pelo diretório central:
•insistiu; retrucando-me com uma série estupenda de argumentos locais. Almoçou comigo, acompanhou-me ao
escritório, a Palácio e a várias repartições públicas:
Jantou comigo, seguiu-me até Santa Cecília, onde eu
fora visitar a família, e só me largou às 10 horas da
noite.
Dormi mal. Estranho, o pesadelo que me perturbou o sono! Sonhei que engolira um anzol.
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No dia seguinte, quando deixava o quarto de banho. Francisco Tomaz, cumprimentando-me dizia vagarosamente: — Desculpe, se o incomodo.
O grude repetiu-me, sem uma variante, as histórias da véspera; almoçou comigo, acompanhou-me ao
escritório, a Palácio e algumas repartições públicas
jantou comigo, acompanhou-me ao Jardim Botânico,
largando-me às oito horas da noite à porta do grande
hotel.
Respirei! Certifiquei-me de que o éru<^e desaparecera. Comprei a gazeta de notícias e li-a por alto. Às
nove horas, dirigi-me ao teatro São José; ao lado da
minha, havia uma cadeira vaga, representava a Companhia Dias Braga a Morgadinha de Val-Flor. Subia
o pano. ia começar o segundo ato, quando Francisco
Tomaz ocupou a cadeira vazia a meu lado.
Fiquei hirto. Arripiaram-se-me os cabelos. Tenho
Uma ideia vaga de me haver levantado; recordo, porém, perfeitamente, que a plateia, por meio de psiu! reclamou silêncio. Saí sem rumo. Não sei onde estive.
Recolhi-rne ao hotel depois de duas horas da noite.
Sacudi a campainha, e o criado da portaria avisou-me
de que havia no meu quarto gente à minha espera.
Entrei apreensivo.
Estirado na minha cama, Francisco Tomás gemia:
findo o espetáculo, entrara num bonde que descarrilara
ali perto da drogaria Schaumann, contundindo-se o
grude ao descer; e, como estava próximo ao grande hotel, aí se aboletou, dando preferência ao meu quarto.
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. . . Escancarei as duas janelas e olhei para o céu
como quem o desafia. Passei em claro o resto da noite.
Esperei a aurora a pé firme. Decidi cortar energicamente a calamidade.
Custasse o que custasse, houvesse ou não houvesse
coletoria, Francisco Tomás havia de ser coletor.
Saí cedo à procura de um chefe qualquer do partido liberal; o primeiro que encontrei foi o desembargador Bernardo Gavião, que me achou mais magro.
Logo que comecei a contar-lhe o que me sucedia, o
eminente paulista interrompeu-me, exclamando coro a
voz sonora e agradável que lhe era (e é) habitua!: —
O sr. está enganado, completamente enganado! Ká três
dias que o Sr. Francisco Tomás não me '.arga! Há três
dias que não me deixa ele um momento de descanso?
Até hoje não sei explicar o caso. Acreditar nu existèncin de mais um Fnvnr:isco Tomás é caluniar a natureza. Francisco Tomás só pode ser único, e ainda assim
já é demais.
Qual o remédio contra esse grude?
Qual?
Ou uma coletoria, ou o dilúvio universal.
Apliquei-lhe com vantagem o primeiro; nunca mais
Francisco Tomás me apareceu. Se ainda vive, faço votos para que tenha conseguido ser, como todo o grude
hoje, republicano histórico dos gloriosos tempos da propaganda.
Santos —- 1902.
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A BARRETINA
MACHADO DE Assis

E

DAÍ, não; ele resume as reflexões que fiz no dia
seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado, e mil outras coisas tristes. Mas esse
filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradoume que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia.
— Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho! é preciso ser homem! ser
forte ! lutar ! vencer ! brilhar ! influir ! dominar ! Cinquenta anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo,
Brás Cubas; não me sejas palerma. Que tens tu com essa
sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor ? Trata de saborear a vida; e fica sabendo que a pior filosofia é a do
choramingas que se deita à margem do rio para o fim
de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas
é não parar nunca; acomoda-te com a lei, e trata de
aproveitá-la.
Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade
de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em
que andava. Vamos lá; façamo-nos governo, é tempo.
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Eu não havia intervindo até então nos grandes debates.
Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões
e votos; e a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna.
Comecei devagar. Três dias depois, discutindo-se o
orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar
modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir
a barretina da guarda nacional. Não tinha vasto alcance
o objeto da pergunta; mas, ainda assim demonstrei que
não era indigno das cogitações de um homem de Estado; e citei Philopemen, que ordenou a substituição dos
broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros
maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado
leves; fato que a história não achou que desmentisse a
gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estavam pedindo um corte profundo, não só por
serem deselegantes, mas também por serem anti-higi.ênicas. Nas paradas, ao sol,, o excesso do calor produzido
por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia
cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de
uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e conseqúentemente o futuro da família. A câmara e o governo deviam lembrar-se que a guarda nacional era o anteparo
da liberdade e da independência, e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha
direito a que se lhe diminuísse o ónus, decretando um
uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por
seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva
e serena diante do poder; e concluí com esta ideia: O
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chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é árvore
de cemitério; a palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins.
Vária foi a impressão deste discurso.
Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma; disseram-me todos
que era completo, e que de uma barretina ninguém ainda
conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi
considerada por muitos deplorável; alguns achavam o
meu discurso um desastre parlamentar; enfim, vieram
dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando
nesse número os oposicionistas da câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não
era só errónea, mas caluniosa, à vista da notoriedade
com que eu sustentava o gabinete; acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que
não pudesse esperar alguns anos; e que, em todo caso,
eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com
três quartos de polegada ou menos; enfim, dada mesmo
que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la
iniciado no parlamento.
Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma.
Não sou homem político, disse-me ele ao jantar; não sei
se andaste bem ou mal; sei que fizeste um excelente discurso. E então notou .as partes mais salientes, as belas
imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento
de louvor que tão bem fica a um grande filósofo; depois, tomou o assunto à sua conta, e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez que acabou
convencendo-me efetivamente do seu perigo.
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O

PERU

DE

NATAL

MÁRIO DE ANDRADE

O,NOSSO primeiro Natal de família, depois da morto
de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós
sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido
muito abstraio de felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades
económicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo,
duma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre,
sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma
estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim.
Meu pai fora de um tom errado, quase dramático, o purosangue dos desmancha-prazeres.
Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não
podia mais pra afastar aquela memória obstruente do
morto, que parecia ter sistematizado pra sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em
cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira
a mamãe a ideia dela ir ver uma fita de cinema, o que
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resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema, de
luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente
de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom
do morto.
Foi decerto por isto que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma de minhas chamadas "loucuras". Essa fora aliás, e desde muito cedo,
a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que
arranjava regularmente uma reprovação todos os anos;
desde o beijo às escondidas, numa prima, aos dez anos,
descoberto por Tia Velha, uma detestável de tia; e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei,
duma criada de parentes: eu consegui no reformatório
do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de
"louco". "E' doido, coitado". Falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto da parentagem buscando exempla para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos.
Pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a
vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar
com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu
era doido, coitado. Resultado disso uma existência sem
complexos, de que não posso me queixar um nada.
Era costume sempre, na família a ceia de Natal.
Ceia reles, já se imagina: ceia tipo meu pai, castanhas,
figos, passas, depois da Missa do Galo. Empanturrados
de amêndoas e nozes (quanto discutimos os três ma83

nos por causa do quebra-nozes. . . ), empanturrados de
castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra
cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das
minhas "loucuras".
- Bom, no Natal, quero comer peru.
Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava
conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém
por causa do luto.
- Mas quem falou de convidar ninguém! essa
mania. . . Quando é que a gente já comeu peru em nossa
vida ! Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa
parentada do diabo. . .
— Meu filho, não fale assim. . .
- Pois falo, pronto!
E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa
parentagem infinita, diz - - que vinda de bandeirantes,
que bem me importa ! Era mesmo o momento pra desenvolver minha teoria de doido, coitado, não perdi a
ocasião. Me deu de supetão uma ternura imensa por
mamãe e titia, minhas duas mães, três com minha irmã,
as três mães que sempre me divinizaram a vida. Era
sempre aquilo: vinha aniversário de alguém e só então
faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa: uma
imundície de parentes já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos
doces. Minhas três mães, três dias antes já não sabiam
da vida senão trabalhar, trabalhar no preparo de doces e
frios finíssimos de bem feitos, a parentagem devorava

tudo e inda lavava embrulhinhos prós que não tinham
podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é
que mamãe com titia provavam um naco de perna, vago.
escuro, perdido no arroz alvo. E isso mesmo era mamãe
quem servia, catava tudo pró velho e prós filhos. Na
. verdade ninguém sabia de fato o que era peru em nossa
casa, peru resto de festa.
Não, não se convidava ninguém, era um peru pra
nós, cinco pessoas. E havia de ser com duas farofas, a
gorda com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante
manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e
um cálice de Xerez, como aprendera na casa de Rose,
muito minha companheira. Está claro que omiti onde
aprendera a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram
logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria tentação do Dianho aproveitar receita tão gostosa. E cerveja
bem gelada, eu garantia quase gritando. E' certo que
com meus "gostos", já bastante afinados fora do lar,
pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido, mamãe
adorava cerveja.
Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela
loucura em que eu estourara.
Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se
faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando
muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem pra cima
de mim a . . . culpa de seus desejos enormes. Sorriam se
v
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entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que
minha irmã resolveu o consentimento geral:
— E' louco mesmo!. . .
Comprou-se o peru, féz-se o peru, etc. E depois de
uma Missa do Galo bem mal rezada, se deu o nosso maravilhoso Natal. Fora engraçado: assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru,
não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura, por ela, amar minha velhinha adorada. E
meus manos também, estavam no mesmo ritmo violento de a,mor, todos dominados pela felicidade nova
que o peru vinha imprimindo na família. De modo que,
ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que
mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento
aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da
ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre
a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão.
- Não senhora, corte inteiro, só eu como tudo
isso!
Era mentira. O amor familiar estava por tal forma
incandescente em rnim, que até era capaz de comer
pouco, só pra que os outros quatro comessem demais.
E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido por nós, redescobria em cada um o que a quotidianidade abafara por completo, amor, paixão de mãe,
paixão de filhos. Deus me perdoe mas estou pensando
ern Jesus. . . Naquela casa de burgueses bem modestos,
estava se realizando um milagre digno do Natal de um
Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas.

l

- Eu que sirvo!
"E* louco, mesmo!" pois porque havia de servir,
se sempre mamãe servira naquela casa ! Entre risos, os
grandes pratos cheios foram passados pra mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu
mano servir a cerveja. Tomei- conta logo dum pedaço admirável da "casca", cheio de gordura e pus no prato. E
depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe, cortou o espaço angustiada com que todos aspiravam pela sua parte no peru:
- Se lembre de seus manos, Jucá!
Quando que ela havia de imaginar, a pobre! que
aquele prato era o prato dela, da Mãe, da minha amiga
maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes,
a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer !
O prato ficou sublime.
— Mamãe, este é o da senhora ! Não ! não passe
não !
Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção
e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela. entrou
no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu
lágrima sem abrir a torneirinha também, se esparramou
no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos pra
não chorar também, tinha dezenove anos. . . Diabo de
família besta que via peru e chorava coisa assim. Todos
se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se
tornara impossível. E' que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu
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pai, com sua figura cinzenta, vinha pra sempre estragar
nosso Natal, fiquei danado. . .
Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e
o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido
muito ténue boiava fagueira entre os sabores das farofss
e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e
redesejada pela intervenção mais violenta da ameix.i
preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz. Mas
papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura
uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão
gostoso, mamãe por fim sabendo que peru era manjar
mesmo digno do Jesuzinho nascido.
Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto
do papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na
luta, e, está claro, eu tomara decididamente o partido
do peru. Mas os defuntos têm meios meio visguentos,
muito hipócritas de vencer: nem bem gabei o peru que
a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente
obstruidora:
— Só falta seu pai. . .
Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele
peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei
que inspiração genial, de repente me tornou hipócrita e
político. Naquele instante que hoje me parece decisivo
da nossa família, tomei aparentemente o partido de
meu pai. Fingi, triste:
— E' mesmo. . . Mas papai, que queria tanto bem
a gente, que morreu de tanto trabalhar pra nós, papai
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lá no céu há de estar contente. . . (hesitei, mas resolvi
não mencionar mais o peru) contente de ver nós todos
reunidos em família.
E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo, e virou
uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam o
peru com sensualidade, porque papai fora muito bom,
sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo que
"vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem
a seu pai", um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu.
Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador,
completamente vitorioso.
Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever "felicidade gustativa", mas não era
só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de
todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele
primeiro peru comido no recesso da família, o início de
um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico
e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar pra nós que, não
sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém
mais intensa que a nossa me é impossível conceber.
Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei: ah,
que faça! mesmo que ela morra, mas pelo menos que
uma vez na vida coma peru de verdade!
A tamanha falta de egoísmo me transportara o
nosso infinito amor. . . Depois vieram umas uvas leves
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fe uns doces, que lá na minha terra levam o nome de
"bem casados". Mas nem mesmo este nome perigoso se
associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto, puro do
contemplação.
Levantamos. Eram quase duas horas, todos alegres,
bambeados por duas garrafas de cerveja. Todos iam
deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque
é bom uma insónia feliz. O diabo é que a Rose, católica
antes de ser Rose, prometera me esperar com uma
champanha. Pra poder sair, menti, falei que ia a uma
festa de amigo, beijei mamãe e pisquei para ela, modo
de contar onde é que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As
outras duas mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose!,..
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43 — SÉRGIO PORTO
40 — Wn,soN LOUSA DA . . . .
50 — ALFREDO MARC.T.IDO T. C. E.
COSTA
Doze Jovens Portas Portupuêses
51 — OTTO MAUIA CARPEAUX . . . . Respostas e Perpuntn.s
52 — ARTHUR CEZAR FERREIRA Ria.-. Portugueses c Brasileiros na Guiana
Francesa
53 — THEODORE HARNPERCHR . . . . Os Estados Unidos AUiivús de sua
Literatura
54 — EORICO NOGUEIRA FRANCA . . . A Música no Brasil
55 — DAUTE ALIGHIERI
Três Cantos do I n f e r n o
50 — EVARISTO DE MORAIS Fit.no . Francisco Sanches na
Renascença
Portuguesa
57 — LOURIVAL G O M ' S MACHADO . . Teorias do Barroco
58 — ALMEIDA F i s i i n n . . .
. . A Ilha e Outros Contos
5H — CASSIANO R i r v r o . . . . . . . A Poesia na Técnica do Romance
fiO — ROBERTO ALVIM Coriní', . . .
Hebe ou da Educação
fil — Luís COSME
Horizontes de Música
f!2 — CELSO KFI.I.T
Três Génios Rebeldes
fi3 — RUBEM BRAÇA
Três Primitivos
fi4 — MANUEL BANDEIRA
De Poetas e de Poesia
05 — ADONIAS FILHO
Jornal de um Escritor
f)G — JOSÉ FERNANDO CARNEIRO . . Apresentação de Jorcc de Lima
07 — FRANCISCO nr, Assis BARROSA . Testamento de Mário de Andrade
68 — ANÍSIO TEIXEIRA
A Universidade e a Liberdade IJumutia
on — PEREGRINO JUNTOR
o Movimento Modernista
70 — AFRÂNIO COUTINHO . . . . Por uma Crítica Estética
71 — PEDRO DE BOTEMIO
3 Fragmentos
72 — OLÍVIO MONTENEGRO . .
. . Ensaios
73 — PAULO RONAI
Roteiro do Conto Hún™aro
74 — EUCARD CAVALHEIRO
Evolução cio Conto Brasileiro
75 — ROBERTO Mi NDFS CÍONCAI.VTS . O Barão Hubncr na Corte de São
Cristóvão
70 — EDGARD CAVALHEIRO . .
- . A Correspondência entre Monteiro Lobato e Lima Barreto
77 — MANUEL BANDEIRA
50 Poemas Escolhidos pelo Autor
78 — SÉRGIO MILLIET
Três Conferências
79 — GILBERTO FRETRE
Reinterpretando José de Alencar
80 — GÍLBFRTO FRETRE
Manifesto Regionalista de 192fi

