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"Relatei os fatos coro a exatidão que 
a minha memória permitiu ... Mas até 
que ponto creio no meu delírio?" 

Jean-Paul Sartre 

Para Augusta de Souza Machado (in memoriam) 
Para meus afilhados Maria Tereza, Maria Augusta 
e Bernardo 



I - OS FANTASMAS 

Noites claras e belas, as de Santo Antônio das 
Grimpas. No céu não cabia tanta estrela! Um silêncio 
misterioso desprendia-se das sombras. Raros sons quebra
vam a quietude noturna. Retalhos de vozes da prosa de 
uns poucos notívagos, o coaxar dos sapos na beira dos 
brejos, latidos e uivos tristes de cães vadios. Só no tempo 
das festas religiosas havia barulho, animação e alegria 
pela noite adentro. 

De vez em quando, eu perdia o sono. O espaço en
chia-se, então, de fantasmas, de estranhas vozes, de corpos 
fluidos, de seres fosforescentes. A mente povoada dessas 
criaturas extraordinárias e temíveis, corria eu a bater à 
porta do quarto de minha mãe. 

- Por favor, mãe, um canto na sua cama! Estou 
vendo coisas! 

Sonolenta, minha mãe destramelava a porta e ra-
lhava: 

Está vendo coisas! Que coisas? 
Seres flutuando no ar. 
Essa é muito boa! Seres flutuando no ar! Você 

está bem crescidinha. Precisa acabar com essas histórias. 
Como das outras vezes, meu pai resmungava irritado, 

querendo saber o que estava acontecendo. Mamãe tratava 
de acalmá-lo. 

- Coisa à-toa, Otávio, pode deixar que eu resolvo. 
- Voltando-se para mim: - Psiu! Não perturbe seu pai. 
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Vamos para sua cama. Eu me deito um pouco com você. 
Lá me contará o que viu desta vez! 

Agora estou com medo é da boneca de olhos de 
fogo! 

Que bobeira é essa? 
- Uma boneca que tem os cabelos loiros, roupas e 

sapatos brilhantes e os olhos de fogo. Ela corre feito uma 
louquinha em cima dos muros da Rua de Baixo. 

Quem te contou isso, minha filha? 
- Quem explicou direitinho como é a boneca foi a 

Reny. 
- Aquela menina vive enfiando terror na cabeça de 

vocês. 
- Não foi ela que inventou, não senhora - pro

testei. - Muita gente já viu essa boneca. 
- Muita gente. Quem exatamente viu? Isso é con

versa de pessoas desocupadas, de imaginação fértil. 
- Imaginação fértil, o que é isso? 
Eu adorava aprender palavras e expressões novas. 

Esqueci o medo e perguntei: 
- Que é isso, imaginação fértil? 
- Pessoas contadoras de potoca. Durma, minha 

filha, amanhã é dia de serviço. Temos de nos levantar 
cedo. 

* * * 

Eu tentava dormir, mas a imaginação ia puxando 
outras histórias tenebrosas, porque nisso a fantasia notur
na dos santo-antonienses era farta. Quem dera que fosse 
só a boneca de olhos de fogo! Esta, na verdade, era a 
última das invenções. E quando cachorro uivava? Vinha 
desgraça na certa. Numa noite, o Bob uivou sem parar. 
No dia seguinte aconteceu uma coisa estranha, nunca vis
ta nem pela minha avó, que tinha os cabelos brancos e 
contava tantos casos. O mundo escureceu às três horas da 
tarde. Ficou escurinho que nem breu. As galinhas corre
ram para o poleiro e os galos puseram-se a cantar. Aí, sim, 
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é que começou um alarido de gente grande, crianças e 
animais. Nós chorávamos e pulávamos em volta da ma
mãe. "Será que o mundo vai acabar, mãe?" Ainda bem 
que a escuridão não demorou muito. A claridade foi vol
tando aos poucos. Até que o dia brilhou de novo. Por 
muito tempo ficamos amarelos de susto. E bem verdade 
que esse fato foi bem esclarecido. Uns quinze dias depois, 
meu pai leu num jornal do Rio de Janeiro que a escuridão 
momentânea do dia fora um eclipse total do Sol, visível 
no Brasil. Meu pai me explicou. "Eclipse, minha filha, é 
o desaparecimento total ou parcial de um astro pela inter
posição de um corpo celeste entre ele e o observador ou 
entre o astro e o sol que o ilumina. O que ocorreu entre 
nós foi, portanto, eclipse total do Sol. A Lua se colocou 
entre ele e a Terra. Ficamos mergulhados nas sombras em 
pleno dia, porque nosso planeta deixou de receber a luz 
solar. Entendeu, menina?" Entendi, mas mesmo assim con
tinuei pensando que uivo de cachorro sempre anuncia um 
acontecimento singular, que assusta a gente. 

* * * 

E a história da mangueira do Largo da Igreja? Di
zem que toda sexta-feira, a partir da meia-noite, o sino da 
Igreja toca sozinho e, então, começa a dança dos esque
letos debaixo da mangueira. De longe ouve-se o chocalhar 
dos ossos: tloc. . . tloc. . . tloc. . . O Chiquinho assegu
rou que o avô dele já tinha visto a dança. O Chiquinho 
não era menino de contar potoca. · 

Há mais uma da Reny. Quando o horizonte enver
melha à boca da noite, é sinal de que o mundo não tarda 
a pegar fogo. Na Bíblia está escrito: "A mil anos chegará, 
de dois mil não passará". Minha mãe disse que a Reny 
tem tanta caraminhola na cabeça porque a avó dela é vi
dente. Ou melhor, acha que é. Nunca se ouviu dizer que 
ela tenha previsto algo importante. Só prevê o óbvio, 
como qualquer mortal comum. Minha mãe conversa 
difícil. 
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- O que é óbvio, mãe, o que é comum dos mortais? 
- óbvio é uma coisa clara, evidente. Comum dos 

mortais é qualquer ser humano, qualquer um de nós. 

* * * 

Lentamente, a cortina do sono cerrava meus olhos. 
Um dia, sonhei que estava em cima de um muro muito 
alto, com a boneca dos olhos de fogo correndo atrás de 
mim. Ela estava pega-não-pega. . . pega-não-pega. . . De 
repente, caí do muro e fui despencando para um abismo 
sem fim. Dei um grito e um pulo na cama. Minha mãe 
sacudiu-me: "Menina, você está com a cabeça cheia de 
tolices. As coisas não podem continuar assim. Amanhã 
conversaremos. Agora vou para minha cama. Trate de 
ficar corajosa. Reze para seu anjo da guarda". Tonta de 
sono, eu via a figura de minha mãe se apagar e mergu
lhava na escuridão do inconsciente. 

* * * 

Numa manhã, chamei o Duquinha e pedi a ele que 
levasse um bilhete para Anália. Duquinha, meu irmão 
caçula, era o meu correio. Era pago e muito bem pago pelas 
viagens que fazia para mim. Bem espertinho, quando ele 
percebia que eu estava em apuros, aí sim é que me explo
rava. Além do dinheiro, ele exigia aqueles caramelões 
brancos rajados de verde, vermelho e amarelo, vendidos 
na loja de Seu João Turco. 

Apesar de usar "a língua do p" para disfarçar nossas 
conversas, tínhamos uma escrita secreta para que ninguém 
pudesse ler nossos bilhetes. Só três pessoas sabiam o se
gredo de nosso código: Anália, Chiquinho e eu. O resto 
da turma, fingindo não se interessar por ele, fazia goza
ção: "Será que essa garatuja é língua de japonês? Será 
que é escrita de alguma tribo africana? Vai ver que não 
significa nada. Vocês estão é querendo curtir com a cara 
da gente". 
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O Jajá queria comprar o segredo. Ofereceu ao Chi
quinho um dos três objetos, a escolher: uma espada dou
rada com o punho cravejado de pedras coloridas, uma 
caneta tinteiro Parker 51 e um jogo de tijolinhos de fazer 
castelos. Chiqui9ho não desdenhava das ofertas de J ajá. 
Quem não era fouco, por exemplo, por uma caneta Par
ker 51, com pena de ouro, absoluta novidade entre nós, 
vinda de São Paulo? Ou uma espada com punho crave
jado de "esmeraldas" e "rubis"? Ou um jogo de montar 
castelos, dentro dos quais imaginávamos princesas loiras 
e cavaleiros valentes vestidos de armaduras medievais? 
Para ele, contudo, valia mais a sua honra e a nossa ami
zade. Não tinha a mínima intenção de nos trair. 

Nosso código era simplicíssimo. Com um pouquinho 
de raciocínio, qualquer um podia decifrá-lo. Mas Jajá ti
nha preguiça de tudo, principalmente de pensar. Tinha 
mania de achar que, para obter as coisas que desejava, 
bastava comprar. 

• • • 
Antes de prosseguir contando as coisas, acho bom 

apresentar a turma. Se faltar alguém, ele virá a seu tem
po. Anália e Romana eram irmãs gêmeas e minhas primas. 
Eu considerava Anália minha melhor amiga. Diferente em 
tudo da irmã. Viva, esperta, clara e magra. Romana, mo
rena, lerdona e meio gorda. Uma boa-praça. Chiquinho, 
meu primo querido. Costumavam dizer que ele tinha uma 
quedinha por mim. Pode ser. Mas ... eu gostava dele 
como um irmão. Beto era meu irmão mais velho. Um 
companheiro e tanto. Ivan, imagem que nunca se apagou 
de minha alma. Jajá era outro primo. Na verdade, a gente 
tinha mais de cinqüenta primos. Todos morando próxi
mos, nos quarteirões em torno da casa de minha avó ma
terna. Jajá, embora enturmado com a gente, era metido 
a valente e a engraçadinho. Para uns, metido a valente; 
para outros, um covarde e desmancha-prazeres. Reny, a 
da imaginação fértil, nossa colega de classe; Duquinha, 
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o irmãozinho pombo-correio. Havia os outros, os grandes, 
como a querida Tia Júlia, a maravilhosa Madrinha (mãe 
de Anália e Romana), entre outros. 

* * * 

Voltando ao bilhete que o Duquinha levou, eis o que 
dizia: 

"Ailana, 

V2n?l l q53 l nt2= )4 1/m4:4. 
Pr2:3=4 :4nv2r= l r :4m v4:2. lv3 
=2 1 R4m l n l 2 4 :h3q53n?4. N14) 
3glnl(l 14= 45tr4= p4r 2nq5lnt4. 

Nairym". 

Anália atendeu ao meu chamado. Veio logo. Contei
lhe dos meus freqüentes sustos à noite, da boneca de 
olhos de fogo que não me deixava dormir, das broncas 
da mamãe. 

- Precisamos ver logo essa boneca, que ando aflita 
para acabar com o medo. 

Diziam que se a gente visse a boneca na sexta-feira, à 
meia-noite, e agüentasse firme o olhar dela, perderia o 
medo para sempre. 

- ! uma vergonha mesmo - falou Anália. - Uma 
menina desse tamanho, já querendo namorar, com frico
te por causa da invencionice do povo, sobretudo da Reny! 

- Coitada da Reny! Parece que ela é culpada de 
tudo. Deixe a Reny em paz. E você, pensa que é muito 
corajosa? A Romana me disse que você a acorda muitas 
vezes, à noite, cismada com barulho, com gemido, com 
sombra, etc. Acha que eu não sei, não é, sua valentinha? 

- Isso é lorota da Romana. Ela dorme como uma 
pedra e vai lá saber o que está acontecendo? 

- Bem, Anália, já que a turma toda quer ver a 
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boneca, vamos resolver isso logo. Hoje é segunda, não é? 
Pois na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, nós 
nos reuniremos no portão do quintal, do lado de fora. 
Veja bem: só o Chiquinho, o Beto, o Ivan, a Romana, 
você e eu. Absoluto sigilo, hein? A gente combina com os 
meninos hoje à tarde. Para ficar mais fácil, você e Romana 
dormirão aqui. A Madrinha vai deixar, não vai? Ela nun
ca criou caso. 

Eu não havia terminado a conversa com a Anália, 
quando a mamãe chamou: "Myrian, venha arrumar a 
mesa". Costumava-se almoçar cedo, dez horas, dez e meia 
quando muito. Mamãe convidou minha prima para almo
çar conosco, mas ela agradeceu e foi embora. 

• • • 1 ~ Fr G 1 --Enfim, chegou a sexta-feira. A noite estava clara, 
com lua cheia. Reinava a quietude de sempre. Havia 
um clima propício a fantasmas e seres do outro mundo. 
Deitamo-nos bem cedo e calamos a boca de imediato, o 
que não era usual entre nós. Quando minhas primas vi
nham dormir em minha casa, fazíamos tanta algazarra no 
quarto, conversando e rindo alto até tarde da noite, que 
mamãe comumente vinha nos lembrar que era preciso dor
mir logo, que estávamos perturbando a casa inteira. Con
tudo, ela não desconfiou de nossa inusitada santidade. 

Na hora combinada, Anália, Romana, Beto e eu 
esperávamos no portão, depois de termos escapado na 
ponta dos pés. Sentíamo-nos um pouco temerosos e res
sabiados. Bob saiu de sua casa. Rosnou, latiu e juntou-se 
a nós, abanando o rabo. Parecia perguntar-nos: "Que 
passeio esquisito, fora de hora, é esse?" Na esquina sur
giram Chiquinho e Ivan. Bob assanhou-se de novo, fa
zendo um estardalhaço. Logo reconheceu os meninos e 
passou a festejá-los amistosamente. Ivan trazia um cabo 
de vassoura para o que desse e viesse. Bela e temível arma! 
Ao vê-la, pusemo-nos todos a rir. Beto mostrou sua fa
quinha peixeira: 
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- Olhem aqui! 
- Para que esses instrumentos, se assombração é 

espírito? - disse Anália. 
- Quem garante que não vamos encontrar seres 

perigosos de carne e osso? - argumento~ Ivan. 
Chiquinho trouxe uma lanterna. Apesar da lua, era 

sempre bom prevenir. 
De braços dados, saímos caminhando. Andamos 

alguns quarteirões. Dobramos à direita, alcançando a fa
lada Rua de Baixo. Seguimos por ela até avistarmos o 
começo do muro alto da chácara .de Seu Antão. Lá estava 
a casa centenária, com o seu porão, as janelas de vidraça, 
os coqueiros em torno e o ar de mistério e lenda que a 
envolvia. Aquele muro enegrecido pelo tempo, cheio de 
fendas, das quais brotavam musgos e plantinhas, parecia
nos a muralha de um castelo encantado. Ao vê-lo, senti 
um calafrio. Olhamos uns para os outros, indecisos, sem 
saber onde "fazer o ponto" para esperar a nossa temida 
personagem. Após alguns momentos confusos, Romana foi 
a primeira a falar: 

- Gente, sabe de uma coisa? Nós somos uns bestas! 
O que estamos fazendo aqui? Vamos embora enquanto 
é tempo. 

- Já começou com a medorréia? Gente covarde 
nem devia ter pensado em vir - retrucou Beto, mal es
condendo o próprio nervosismo. 

- Vamos nos sentar ali - apontei decidida para 
uma calçada de pedra da casa em frente à chácara. 

Assentamo-nos em silêncio. Na verdade, eu quase 
batia o queixo. A noite estava um tanto quanto fria. Bob 
deitou-se aos pés de Beto. De vez em quando levantava 
a cabeça e rosnava. Aquele silêncio nos enervava. De re
pente, Bob levantou-se num arranco e pôs-se a latir como 
um doido. Assustados, pusemo-nos de pé num pulo. Foi
se tornando nítido um vago ruído que vinha à nossa di
reita, pela comprida e torta Rua de Baixo. O barulho au
mentava. Bob pulava e latia com fúria. A cachorrada da 
vizinhança, desperta , pôs-se a fazer coro com ele. O pâni-
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co foi tomando conta de nós. Uns vultos escuros, de qua
tro patas, emergiram das sombras. Seria um bando de 
mulas-sem-cabeça? Ou uma tropa, cavalgada por almas 
penadas? Não, nada disso. Eram simplesmente cavalos 
que escapuliram das chácaras vizinhas e resolveram fazer 
um passeio noturno. Rimo-nos de nosso próprio pânico e 
nos sentimos até um pouco encorajados por ver que tudo, 
até então, era muito real. Assentamo-nos de novo e Beto 
fez Bob aquietar-se a seus pés, ameaçando-o com o cabo 
da vassoura. 

Nesse meio tempo, Anália notou algo brilhando no 
alto do muro. Não dava para ver a "coisa" com nitidez, 
porque estava um pouco distante. Não percebemos o mo
mento exato de sua aparição. Não se mexia, brilhava ape
nas. Boneca não era. Tinha uma forma ovalada. Anália 
me cutucou sem dar um pio. Eu cutuquei Romana, que 
cutucou o Ivan, que cutucou o Chiquinho. Continuamos 
mudos sob o impacto daquela visão. O Ivan foi o primei-
ro a ousar quebrar o silêncio. Falou baixo, com uma voz t lJ F 
que traduzia o terror, embora tentasse aparentar valentia. 

- Vamos chegar perto para ver? 
- E se a "coisa" vier em cima de nós? - murmu-

rou Beto. 
- Vamos todos juntos - propôs Chiquinho, num 

inusitado rasgo de coragem. 
Demo-nos as mãos com firmeza e caminhamos gru

dados uns nos outros. Nossos pés pareciam pregados no 
chão. Conseguimos nos mover alguns metros. Então foi 
possível perceber com nitidez o estranho objeto que bri
lhava em cima do muro. Era uma caveira escura que 
deitava fogo pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Parecia 
rir de nós! Romana deu um grito. Bob pôs-se a latir en
doidecido. Os cavalos, ali por perto, assustaram-se. A 
cachorrada da rua juntou-se ao alarido. As janelas come
çaram a abrir. Surgiram rostos descabelados e cheios d\.. 
susto. Pernas, para que te quero! Corremos feito loucos. 
Nem percebemos a chegada ao portão de nosso quintal. 
Beto deu nele um pontapé. Entramos esbaforidos pela 
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porta da cozinha, esbarrando nos móveis, derrubando 
vasilhas, acordando a casa inteira. Foi um escândalo . . . 

No dia seguinte, a história corria de boca em boca. 

* * * 

Ivan, embora jovem, era cético e desconfiado. Re
servado, observador atento, não se conformou com a apa
rição repentina daquela caveira. Secretamente, no dia se
guinte, ele fo.i ao "local do crime". Adivinham o que 
encontrou? Caída na poeira, junto ao muro da chácara 
mal-assombrada, estava uma caveira de mamão verde. 
Rindo, Ivan pegou-a para examinar. Estava toda enfuma
çada por dentro. Em cima do muro encontrou um toco de 
vela. Eis a caveira que soltava fogo pelos olhos, nariz e 
boca. Quem teria pregado aquela peça em nós? Haveria 
algum espião e traidor no meio da turma? Eu não acre
ditava que essa hipótese fosse verdadeira. 

Por muito tempo, servimos de chacota para os outros. 
E o mistério jamais foi esclarecido. · 
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II - TEMPO DE FESTA 

Tempo de festa, um tempo especial. Santo Antônio 
saía do silêncio cotidiano, das noites compridas e paradas, 
dos mexericos. A cidade transformava-se. Era a festa do 
padroeiro do lugar, Santo Antônio, e do Divino Espírito 
Santo. O primeiro sinal da aproximação dos festejos era 
a distribuição do programa, impresso pela igreja. Da pro
gramação constavam os dias das novenas, com os nomes 
dos respectivos novenários, horário de missa, crisma, ba
tizado e outras solenidades. A surpresa do programa era 
a relação dos novenários, quase sempre casais: marido e 
mulher, noivos, namorados, algum apaixonado ao lado 
da amada indiferente., ou vice-versa, que os organizadores, 
por brincadeira, colocavam juntos. 

Na praça da igreja, armava-se a barraca dos leilões. 
Erguiam-se duas fogueiras, de uns cinco metros de altura, 
para serem queimadas no dia dedicado a cada santo. Com 
a aproximação da festa, iam chegando parques infantis, 
barracas de jogos diversos, tourada, circo, vendedores de 
toda espécie, mascates. As novenas eram longas, com la
dainhas e canto em latim. A cantoria despertava a admi
ração do povo, pois o coro era constituído das mais belas 
vozes da cidade, com o acompanhamento de harmônio e 
após um cuidadoso ensaio de dias e dias. Acabada a no
vena, a banda tocava, soltavam-se foguetes e o leilão co
meçava. Cada novenário se esforçava para oferecer as 
prendas mais ricas. Ofertavam animais vivos: porcos, be-
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zerros, novilhas, galinhas, frangos; o que fosse donativo 
das mulheres era, geralmente, bandejada de doces ou de 
salgados. As de doce traziam biscoitos, pudins, gulosei
mas, as mais diversas e saborosas. As de sal, leitoa, fran
go assado, macarronada, arroz de forno, pastel, empadão, 
coxinha. As pessoas amontoavam-se em torno da barraca, 
enquanto o leiloeiro apregoava as prendas com muita ani
mação. Alguns faziam lances altos para exibir as suas 
posses e seu nível social. Os namorados arrematavam 
prendas para oferecer às namoradas, os compadres troca
vam ofertas entre si e os aduladores arrematavam as ban
dejas para bajular as autoridades . Quem saía lucrando 
com a euforia e generosidade geral era a paróquia, que 
conseguia arrecadar razoáveis somas em dinheiro. 

Anália, Romana e eu não perdíamos uma novena. 
Havia para nós algo muito importante: o vaivém de 
senhoritas e moçoilas! Andávamos para lá e para cá, à 
porta da igreja, para flertar com os nossos heróis. Ah, o 
Celsinho! Como era lindo com aqueles olhos pretos, ca
belos castanhos englostorados, moreno, vestido na pinta! 
Era, incontestavelmente, o galã. Consciente de seu char
me, dava bola para todas: meninas e menininhas, ricas 
e pobres, bonitas, feias, magras, gordas. Ele passava de
vagar, igual a um pavão, derramando aquele olhar que 
era nosso encantamento. Terminado o movimento, voltá
vamos para casa com a alma cheia de suspiros. Não im
portava que fôssemos todas rivais. Bastava existir alguém 
com quem sonhar. E Celsinho era o herói talhado para 
nossos devaneios! 

* * * 

Houve um ano em que tudo pareceu diferente e cheio 
de novidades. Uma dessas novidades foi o picolé. Nessa 
época ainda não estavam difundidos entre nós os refrige
radores, e as bebidas eram refrescadas nos regos d'água 
e nos córregos. 
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Numa das barracas, chegaram uns misteriosos caixo
tes cheios de serragem e no meio dela aquele petisco ver
melho, de vida efêmera, de sabor exótico, groselha, doce, 
friíssimo, muito mais gelado que a água do rego em ma
drugada do mês de junho. Picolé! A meninada estava al
voroçada. Nunca, em minha vida, tinha provado coisa 
mais deliciosa. 

Não era fácil arrancar uns trocados da gente grande. 
"Ganhar dinheiro é a coisa mais difícil do mundo. Para 
evaporar tudo, basta um minuto. E preciso economizar!" 
Palavra que me dava raiva, esta: "Economizar!" Na ver
dade, dinheiro era fruta rara. Havia muita gente rica, 
teoricamente. Possuíam fazendas enormes, gado, planta
ções, engenho de cana, mas dinheiro vivo, nada. Entre
tanto, papai fazia o possível para atender aos nossos pe
didos. Receosa, aproximei-me dele. Queria dinheiro para 
comprar picolé, muitos, um montão deles, para chupar 
até os lábios endurecerem de frio! SiJenciosamente, ele 
enfiou a mão no bolso, tirou a carteira e, sem pressa, pôs
se a examinar as notas uma por uma, para decidir qual 
ia me dar. E eu naquela aflição: "Quando eu chegar lá, 
os picolés já terão acabado todos, ou vendidos ou derreti
dos! Se isso acontecer, a festa vai perder a graça!" Fi
nalmente, papai me entregou uma nota, que eu recebi 
com um suspiro de alívio. Corri ao guarda-louça, apanhei 
a maior tigela que encontrei e voamos para o largo da 
igreja. A vasilha ficou linda, repleta de picolés de grose
lha. Fizemos uma farra. Inesquecível! 

* * * FG 

A outra novidade foi a chegada de um circo grande, 
de lona nova, com bichos, palhaços e bailarinas. Como 
todas as atrações, estava armado na praça da igreja. A 
praça era mágica: tudo nela cabia. Para anunciar o espe
táculo do circo, foi para as ruas o Perna-de-Pau. Era tão 
alto, que chegou a se sentar, para descansar, na beirada 
do telhado de uma das casas. Um dia, vinha ele descendo 
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a rua de minha avó, que era a principal, quando o Du
quinha aproximou-se curioso. Sabe o que o Perna-de-Pau 
fez? Deu um tapinha amistoso, com sua mão de pano, 
no rosto de meu irmão. Duquinha correu para casa bran
co de susto. Foi aquela gozação em cima dele. "Correu 
de medo do Perna-de-Pau!" 

Também percorria as ruas o palhaço corcunda, mon
tado ao contrário no cavalo, isto é, com o rosto virado 
para o rabo do animal. Ele vinha gritando, seguido de um 
bando de moleques: 

- "Hoje tem marmelada? 
- Tem sim, senhor! 
- Hoje tem goiabada? 
- Tem sim, senhor! 
- Hoje tem espetácuJo? 

Tem sim, senhor!" 

* * * 

O movimento trazido pela festa empolgava-nos. As 
ruas enchiam-se de gente a cavalo, de bicicleta, a pé, de 
caminhão, de jardineira, vinda das fazendas e das cidades 
vizinhas. As casas de família costumavam abarrotar-se de 
hóspedes. Os compadres da roça chegavam trazendo sa
cadas de laranja, verdura, doces, biscoitos, lingüiça. 

Estávamos assentados no banco de madeira à porta 
da casa de minha avó, observando o movimento, quando 
chegou a Reny. O Perna-de-Pau tinha acabado de passar. 
Reny perguntou: 

- Vocês ouviram dizer que o circo tem uma boneca 
que anda, fala, ri? 

- Não, não ouvimos - respondi. 
- Dizem que à noite ela gosta de correr atrás das 

pessoas no .largo da igreja. Ontem ela correu atrás de 
um bando de meninos. Juro! Não ouviram falar? 

- Não ouvimos, nem queremos ouvir, viu, sua 
Reny Tiana! 
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O nome completo de nossa colega era Reny Sebas
tiana. Ela detestava o Sebastiana, apesar de ser o nome 
de sua avó, muito querida. Para chateá-la, Anália chama
va-a de Reny Tiana. Ela olhou furiosa para minha prima 
e disse: 

- Anália, cara de palha! 
Minha prima replicou: 
- Reny Tiana, cara de banana! 
Reny saiu chispando. Eu não entendia por que aque

la menina tinha mania de bonecas encantadas e de passar 
medo na gente. Seria mesmo influência da avó vidente? 
Imaginação fértil era tudo aquilo? 

Continuamos a olhar o movimento, entusiasmados e 
alegres com a agitação. 
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m - O NOSSO REINO 

O nosso reino encantado estendia-se por três espa
ços distintos: o quintal de minha casa, o da casa da Vovó 
e o da casa da Madrinha. 

A casa da Vovó, antiga, sólida, espaçosa, tinha um 
quintal enorme, uma verdadeira chácara, com manguei
ras, cajueiros, abacateiros, jabuticabeiras, laranjeiras, fi
gueiras, bananeiras, pés de café e cana. Além desse po
mar, havia uma horta, um jardim, um pátio lajeado. 
Cortava o quintal um rego d'água, que passava por uma 
bica de aroeira. A água limpa caía de um jorro, permitin
do-nos um delicioso banho. 

No período de férias, as meninas ajuntavam-se ali, 
à tarde, para o banho. Um dia, um bando de moleques, 
liderados pelo Jajá, subiu na jabuticabeira e lá ficou quie
to, um tempão, esperando a hora do banho. No auge da 
espionagem, um dos meninos escapou de um galho meio 
podre, plantando-se no chão. Os demais pularam de cima 
da árvore e saíram correndo, e o caído capengando atrás 
com o pé machucado. Foi um escândalo. O banho das me
ninas ficou proibido. 

O quintal da Vovó era farto de frutas. E ela, gene
rosa para oferecê-las aos netos; porém, com uma condi
ção: só quando estivessem bem maduras. 

No tempo das jabuticabas, por mais que olhássemos 
com olhos gulosos as frutas viçosas a tornarem-se rajadas 
de preto com o amaduramento - uma tentação! - nem 
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triscar! Menino nenhum podia beirar os pés de fruta, nem 
que fosse para catar aquelas derrubadas pelas chuvas, 
pelos ventos, ou pelo bico de algum pássaro guloso. Do 
chão, podíamos passar aos galhos, atiçados pelo demônio 
da gula! Nós contemplávamos os pés de longe, com os 
maribondos, abelhas e pássaros em festa, ao chegar o 
tempo do banquete. No ponto, as frutas tornavam-se ne
gras, luzidias, rodeando os galhos, como colares de gran
des pérolas escuras. 

Para conter a impaciência, brincávamos de adivinha-
ção, o que não deixava de consolar um pouco: 

"O que é, o que não é? 
Branca em seu nascer, 
Verde em seu viver, 
Cobriu de luto, 
Morreu arrebentada!" 

Todo mundo já sabia. Todo mundo gritava, num 
coro escandaloso, separando bem as sílabas: "J A ... 
BU ... TI ... CA ... BA ... !" 

Sazonadas as frutas, a Vovó mandava convidar, 
solenemente, os filhos, noras, genros e netos para chupá
las. Que festa! Aí, sim, podíamos nos empanturrar de 
manhã à noite, engolindo até a casca, semente e tudo. 
No fim de uma semana, restavam as últimas frutas, nos 
confins dos galhos altos, para regalo dos passarinhos. 

Apesar de sabermos que a Vovó era generosa, 
abrindo no tempo devido o quintal para nos fartarmos, 
quem não gosta de fruta roubada? Com a jabuticaba não 
dava, é fruta pequena, frágil, de vida efêmera. Mas as 
mangas, as laranjas, as mexericas, essas nós não perdoá
vamos. Um dia, roubamos umas mexericas, que era a fru
ta mais perigosa pelo seu cheiro enredeiro. Antes de en
trar em casa, aproximamo-nos da parede da cozinha e 
expiramos com força, bem junto dela. Ensinaram-nos que 
a cal absorvia o cheiro de nossos hálitos. Encontrávamo
nos nesta operação, quando a Vovó nos surpreendeu: 
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- Que é isso, meninos? 
Sisuda e enérgica, era bondosa e justa. Nós a amá

vamos e a admirávamos, e tínhamos por ela um profun
do respeito, com uma pontinha de medo mesmo. Bastava 
que dissesse: "Meninos!" - para estacarmos receosos. 
Então, naquele momento, nós nos voltamos assustados, 
com o sentimento de culpa estampado no rosto. 

- Nada, Vovó! - respondeu Anália meio vacilan
te. - !! uma brincadeira nova que aprendemos! 

- !! isso mesmo - dissemos quase em coro, como 
se tivéssemos ensaiado uma desculpa. Minha avó deu uma 
risadinha irônica: 

- Brincadeira nova! Essa é mais velha do que eu! 
Eu sei ... que cheirinho é esse por aqui? Hein? 

Nós permanecemos mudos. Falar o quê? 
- Deixem as mexericas amadurecerem, ouviu, cam

bada? Todos já para casa. Vão estudar ou ajudar a mãe. 
Depressa! 

- A bênção, Vovó - dissemos muito sem graça e 
saímos ressabiados, cada qual tomando o seu rumo de 
casa. 

e . • • • lu F :J 
O quintal de minha casa tinha três coisas mag1cas: 

uma goiabeira que costumava dar lindas frutas vermelhas 
e que nos fornecia folhas para nossas roupas; a manguei
ra de extensa copa, onde fazíamos a nossa casa de sobra
do, e o chuchuzeiro que a envolvia de um lado, servindo 
de parede, e que nos fornecia material para fazermos as 
"jóias". 

A casa da mangueira, um sobrado, era chiquérrima. 
O único sobrado de que tínhamos notícia em Santo Antô
nio. O andar térreo tinha parede de chuchuzeiro por fora, 
como já disse, e, por dentro, repartíamos os cômodos com 
lençóis que mamãe nos emprestava. O assoalho do primei
ro andar era feito de tábuas de pinho amarradas aos ga
lhos com cordas. Era preciso andar com cuidado. As tá-
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buas eram frágeis e a amarração precária. De vez em 
quando, havia um menino despencando lá de cima. A 
cozinha era instalada num ranchinho ao lado para não 
enfumaçar a casa e não pegar fogo nas nossas paredes. 

Nos cozinhadinhos, a Negrinha, filha de criação da 
Vovó, vinha nos "assessorar". Ela nos ensinava a picar 
frango nos lugares certos, a fazer arroz, etc. A comida 
saía cheirosa, e nunca era suficiente. Quase dava briga. 
A mamãe sempre vinha em nosso socorro, completando 
a refeição. 

Nos fins de semana, costumávamos oferecer uma 
festa. Eu fabricava vinho de folha seca de chuchu, um 
vinho dourado, uma beleza. Parecia vinho de verdade, 
como o dos grandes. Tomado de mentirinha, é claro. A 
orquestra consistia numa gaita que eu tocava para que os 
convidados dançassem. 

Para as festas, fabricávamos roupas novas e "jóias". 
As roupas eram confeccionadas de folhas de goiabeira 
"costuradas" com talinhos de folha seca de coqueiro. O 
vestido era feito direto no corpo. Primeiro uma tira para 
a cintura e nesta iam sendo pregadas outras de comprido, 
de modo a formar a saia. O corpo do vestido consistia em 
duas tiras à guisa de suspensório. Era enfeitado com fo
lhas "de seda", ou seja, as folhas tenras de mangueira. 

As "jóias" eram fabricadas de broto de chuchu. As ga
vinhas enroscadas transformavam-se em esmeraldas para 
os anéis e em complicadas flores e correntes para as pulsei
ras. Havia colares também feitos de folhas de mandioca, 
com um medalhão, que era a própria folha com as pontas 
aparadas. 

Os preparativos duravam o dia inteiro. Mal começava 
a festança lá vinham os recados de nossas mães: ":É hora 
de tomar banho. A janta já está quase pronta". Ai, Deus, 
o que se havia de fazer? No próximo sábado começaremos 
tudo de novo - era o consolo. 

• • • 
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A parte mais linda do nosso reino era o quintal da 
casa da Madrinha. Ele nada tinha de especial. Talvez fosse 
o mais pobre de todos. Era quase pelado, com poucas ár
vores frutíferas, sem rego d'água, sem horta, sem jardim. 
Mas havia a bondade, a doçura e a alegria da Madrinha. 
Praticamente, nada era proibido para nós naquele espaço 
mágico. Tínhamos todos os instrumentos necessários para 
montar os nossos brinquedos, tais corno facas, martelos, 
tesoura, pregos, barbante, etc. Ganhávamos doces e biscoi
tos para nossas festas. 

Impressionados com os ensaios que os grandes faziam 
de uma peça de teatro na casa da Vovó, veio a idéia de 
construirmos o nosso próprio teatro. O palco foi montado 
sobre estacas, com assoalho de tábuas. As paredes e o teto 
foram feitos de algodão cru e duas cortinas velhas escon
diam o cenário. Subia-se ao palco pela esquerda e pela 
direita, em duas pequenas escadas de tijolo, ao fundo. A 
platéia acomodava-se ao ar livre. Improvisamos bancos de 
tábuas sobre pilhas de tijolos, caixotes, banquetas, tambo
retes. Para os convidados especiais conseguimos umas ca
deiras. 

Discutimos muito o nome do teatro. Tia Júlia deu a 
idéia de TEATRO PROF" DALILA, em homenagem a 
essa professora que era culta e dedicada e incentivara mui
to na juventude o amor à arte. Acatamos a sugestão. 
Quanto ao nome do grupo, eu, nada modesta, exigi que 
fosse GRUPO TEATRAL MYRIAN & CIA., porque, afi
nal, a idéia do teatro era minha. 

O programa para a inauguração do teatro foi o se
guinte: 
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• li 11111h111111111Ili111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lili1111111111111111111111 • 

TEATRO PROF.ª DALILA 
- Grupo Teatral Myrian & Cia. -

PROGRAMA DE INAUGURAÇÃO 

• Primeira parte • 

Declamação do poema "Cair das folhas" 
do poeta Vicente de Carvalho - por Reny. 

Números musicais: 

Nós queremos uma valsa e Gondoleiros do amor 
- por Belico, ao violão. 

• Segunda parte • 

Drama musical: D. Jorge e Juliana 

Personagens: 

Juliana 
D. Jorge 
Mãe 

Atores: 
Myrian 
Chiquinho 
Anália 

Fundo musical: Belico, ao violão 
Diretor de Teatro: BETO 
Auxiliar do Diretor: MYRIAN 

• 11111uu111111u11111111111111ilUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllljllll\lllljljllllllllilllllllllllllllll • 
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O texto de D. Jorge e Juliana era o seguinte: 

Mãe: O que tens, ó Juliana, 
Que estás triste a chorar? 

Juliana: Não é nada, ó minha mãe, 
e D. Jorge que vai se casar. 

Mãe: Bem te disse, ó minha filha, 
Não quiseste acreditar 
Que D. Jorge tinha um jeitinho 
De muitas moças enganar. 

Juliana: Lá vem o senhor D. Jorge 
Montado no seu burrinho. 

(A mãe sai. D. Jorge chega. Cumprimenta Juliana.) 

Juliana: Dá licença, senhor D. Jorge, 
Enquanto vou ao sobrado 
Buscar um copo de vinho 
Que pra ti tenho guardãdo. 

(Ela traz um copo de vinho numa bandeja de prata. D. 
Jorge toma e delicadamente devolve o cálice.) 

D. Jorge: Que fizeste, 6 Juliana, 
Que puseste neste vinho? 
Estou com a vista escura 
Não enxergo mais o caminho. 

(Ele sai cambaleando, a cavalo.) 

Mãe: Está batendo o sino da igreja 
ó meu Deus, o que aconteceu? 

Juliana : Não é nada, ó minha mãe, 
Foi D. Jorge que morreu. 
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Mãe: . Está batendo o sino da igreja 
ó meu Deus, o que será? 

Juliana: Comigo ele não se casou 
Nem com outra casará. 

* * * 

Chegou o grande dia. Era uma tarde clara de domin
go, céu muito azul, abril. A passarada cantava alegre nas 
copas das árvores, numa atmosfera de festa. A platéia to
mava um bom espaço do terreiro em frente ao palco: eram 
primos, amigos, convidados especiais, crianças e adultos 
da vizinhança. Papai, mamãe, madrinha e padrinho, os 
pais dos atores. Após uma breve espera, cheia de muita 
expectativa, as cortinas abriram-se. Foi puxada com tanta 
força, de puro nervosismo, que deu um rasgão no alto. A 
platéia achou graça, os adultos tentando disfarçar o riso. 

O Belice entrou. Tocou Nós queremos uma valsa. Foi 
muito aplaudido. 

Depois veio a Reny, a amiga das criaturas fantásti
cas. Tinha muita imaginação e era boa declamadora. Fa
zia sucesso nas festas cívicas da escola. 

Entrou com um vestido vaporoso, de organdi suíço 
e rendas, no maior dos chiquês. Apareceu toda desinibida, 
o nariz nas estrelas, requebrando. Provocou um "Hum!" 
na platéia. Entretanto, quando olhou para os rostos em 
expectativa, encolheu-se um pouco, tomada de repentino 
susto. Começou meio tímida: 

"'Deixa-me, fonte', dizia 
a flor, tonta de terror, 
E a fonte sonora e fria 
cantava levando a flor. 

Deixa-me, deixa-me, fonte! ,, 
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Nessas alturas, ela empacou e tornou a repetir o ver
so "Deixa-me, deixa-me, fonte!" e repetiu pela terceira vez 
numa voz sumida e tropeçada. 

Permaneceu mais uns segundos olhando apalermada 
para a platéia e, de repente, saiu correndo do palco. Quase 
despencou pela escada dos fundos. Puxaram a cortina tão 
depressa que o rasgão aumentou e a platéia arrebentou-se 
de rir. Beto veio ao palco meio sem graça para pedir des
culpas e anunciou o próximo número. Bateram palmas. 
Belice voltou. Tocou Gondoleiros do amor. Novo sucesso. 

Houve um intervalo de uns dez minutos. A cortina 
voltou a abrir. Puxaram-na com mais cuidado, caso con
trário partir-se-ia ao meio antes do término do espetáculo. 
Belico, encarregado do fundo musical, já se encontrava 
assentado ao fundo do palco, no canto esquerdo. Beto 
anunciou: "Agora veremos o drama D. Jorge e Juliana". 
Anália no papel de mãe e eu, como Juliana, entramos meio 
sem jeito. Apesar do nervosismo, o toque seguro do Belico 
nos ajudou. Conseguimos apresentar-nos bem, pois nossas 
vozes eram razoáveis e ensaiamos com seriedade. A mãe 
afastou-se e entrou D. Jorge, muito sério. Quando o distin
to cavalheiro chegou ao palco com bigodes pintados a 
creiom, uma cartola (desenterrada não me lembro de on
de), camisa branca com punhos e peito de renda, calça e 
paletós pretos, montado num cavalo de pau estilizado, com 
a cara de tábua de pinho e rabo de corda desfiada, toda a 
platéia começou a rir. Chiquinho olhou furioso. Um dos 
adultos fez um psiu forte. O silêncio se restabeleceu. Para 
desafiar a assistência, eu me esforcei para cantar a quadra 
o melhor possível. D. Jorge respondeu cantando otima
mente, porque Chiquinho tinha uma voz notável e levava 
as coisas muito a sério. Quando D. Jorge terminou de can
tar e começou a cambalear no seu cavalo, uma tábua do 
assoalho escapuliu e lá se foi O. Jorge com o cavalo para 
o "porão" do teatro. Por sorte, eu não caí, porque estava 
pisando a tábua de trás. Nem o Belico, que se encontrava 
no seu canto. Houve um rebuliço, misturado de risada e 
choro, depois pancadaria. Foi Jajá quem desamarrou o nó 
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da corda que segurava a tábua, provocando a queda de 
D. Jorge. Jajá, pilhado em flagrante, levou uma coça dos 
meninos, inclusive de D. Jorge, que acabou perdendo o 
cavalo na batalha. 

Depois de tanto trabalho, de tantos preparativos e de 
tanta expectativa, o teatro acabou num fiasco. Chorei in
consolável. Madrinha correu com suas amigas para trazer 
a surpresa que nos tinha preparado. Refresco de tamarin
do, bolo e biscoito de queijo. 

Todos os convidados foram fartamente servidos. 
Assim, os ânimos se acalmaram. Jajá foi expulso do grupo. 
Combinamos reformar o teatro e organizá-lo melhor, de 
forma a apresentar um programa variado e interessante. 
Apesar de tudo, os adultos nos cumprimentaram pelo es
forço, lamentando o acontecido. Prometeram nos ajudar 
nas apresentações seguintes. 
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IV - OS ANIMAIS QUERIDOS 

Costumávamos passar as férias e fins de semana em 
nossa chácara, a meia légua de Santo Antônio. Eu adorava 
a casa rústica e despojada, o muro de tapiocanga, o córre
go de águas claras e espertas, o pé de guapeva com seus 
frutos dourados, os angazeiros com as adoráveis tiras, on
de se escondiam os caroços aveludados, brancos e doces 
como mel; as gabirobas e as pitangas vermelhas do mês 
de dezembro. 

Uma tarde, chegou meu pai coni a cabaça de carregar 
ovos que, ao descer do cavalo, me entregou, recomendan
do: "Segure-a com cuidado, está pesada". Recebi-a, morta 
de curiosidade. O peso me fez curvar ligeiramente. "Que 
ovos de chumbo serão esses?", pensei. Aguardei um ins
tante sem saber o que fazer . Papai levantou a tampa e 
disse: "Olhe!" 

Enroladinho lá dentro, que nem uma bola fofa, dor
mia um cachorrinho amarelo rajado de preto, a coisa mais 
linda! Que berço engraçado para um filhote, uma cumbu
ca! Enfiei a mão na vasilha, tirei cuidadosamente o ca
chorrinho e coloquei-o no chão. Ele deu um gemido, segui
do de um choro manhoso. Depois abriu os olhos, levantou 
a cabeça, abanou o rabo e, desperto, pôs-se a pular e a 
lamber meus pés. 

Ele passou a ser o meu dodói. Chamei-o de Garoto. 
Enquanto pequeno, dava-lhe leite numa mamadeira, lava
va-o com sabonete cheiroso e enrolava-o em panos para 
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dormir. Ele se tornou um grande amigo meu. Esperava-me 
à porta do quarto todas as manhãs para passearmos juntos. 
Ficava macambúzio com a nossa ausência. Nos fins de 
semana subia a um tamborete junto à janela, punha as 
patas no peitoril e vigiava a estrada com olhos compridos. 
Ali permanecia agitado e, ao pressentir a nossa chegada, 
saía como um doiclinho, latindo e pulando de alegria. 

Será que cachorro sabe distinguir o sábado dos outros 
dias da semana? Não sei se todos são capazes. Mas que 
o Garoto era capaz disso, não tenho dúvidas! 

. . . ~ 
Certa ocasião, uma galinha escapuliu do terreiro.indo 

fazer seu ninho no barranco do córrego. Decorrido algum 
tempo, pôs-se a chocar uma ninhada de ovos. Uma noite, 
a mamãe escutou galinha esconjurando, depois um rebuli
ço no quintal, com outras aves dando alarme e a cachorra
da latindo. "Vá ver o que é, Otávio, mas acredito que seja 
raposa pegando galinha", disse minha mãe. Papai apa
nhou a espingarda e saiu correndo. À beira do barranco, 
só viu penas. A essas alturas, a raposa devia estar se ban
queteando com a carne da galinha choca. Mamãe mandou 
apanhar os ovos que sobraram do ataque da raposa e co
locou-os em outro ninho, no galinheiro. Todos os ovos 
goraram, menos um. Dele nasceu um pintinho amarelo, 
que eu recebi de presente para criar. Chamei-o de Tute e 
tratei-o com carinho. Dava-lhe água num pires e comi
dinhas diversas, o dia inteiro. Fiz mamãe prometer que, 
quando ele crescesse, não acabaria seus dias numa panela, 
mas morreria de velho na chácara. Quantos anos viverá 
uma galinha? Eu não tinha a mínima idéia. 

Cuidei tanto de meu Tutinho, com exagerado desvelo, 
que acabei provocando uma tragédia . Um dia, dei-lhe uma 
quantia grande de quirera. O guloso comeu tudo, ficando 
com o papinho estufado. Foi dormir com a cabeça baixa, 
meio triste. De manhã, corri ao fogão, onde ele tinha seu 
berço, uma caixa de sapatos cheia de panos. Oh, tristeza!, 
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encontrei-o morto, com o papo arrebentado. O próprio 
berço foi o seu caixão, que eu cobri de flores. Convidei 
meus irmãos para assistirem ao enterro. Escolhemos um 
cantinho bonito no fundo do quintal e o sepultamos. Seu 
túmulo foi marcado com uma cruz feita pelo Beto. Reza
mos para que Deus o levasse para o céu dos bichos. De
sejava para ele um local aprazível, perto de um lago, com 
grama verde, flores e fartura de minhoca e grilo para ele 
comer e viver eternamente. 

• • • 
Outro animalzinho querido passou por nossas vidas. 

Papai se opunha a que criássemos bichos do mato. "Eles 
acabam fugindo ou perecendo de morte trágica", dizia ele. 
"Vocês se apegam a eles, depois vão ficar chocados e tris
tes com seu desaparecimento." Eu achava muito chique 
meu pai usar uma palavra difícil - "perecendo" -, mas 
não concordava com ele. Se a gente cuidasse bem do bicho, 
nem uma coisa nem outra poderia acontecer. Então, ele 
acabaria era morrendo de velho. 

Um dia, Seu Antero, o vaqueiro, chegou com uma 
novidade. Trazia na cabeceira do arreio uma criatura lin
da. Desceu-a com cuidado e com um carinho nunca visto 
naquele homem rude. Segurando-a com delicadeza, exi
biu-a para nós. Trêmulo e assustado, o frágil animalzinho 
mirava-nos com seus olhinhos de contas. Parecia uma pin
turinha, um bibelô, um serzinho encantado. Seus olhos 
eram vivos e redondos, as orelhas levantadas e elegantes, 
o pêlo era castanho com duas fileiras de pintas brancas 
no dorso. Foi-se acostumando conosco, aos poucos. Depois 
de certo tempo, perambulava livre pelo terreiro e pela casa 
ou nos acompanhava como um cachorrinho. Nunca deixá
vamos faltar-lhe folhas tenras, que ele comia vorazmente. 
Era alegre, folgazão, dava pinotes quando brincava com 
Garoto, de quem se tomou amigo. Depois de crescido, fez 
uma série de peraltices, que deixava papai furioso. 
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Certa vez, empurrou o portão da horta e fez um terrí
vel estrago nos canteiros de verdura, pois ele era louqui
nho por folhas verdes. Papai deu-lhe umas lambadas com 
seu chicote de couro e nos advertiu: "Se ele aprontar ou
tra, dou sumiço nele!" Nós ficamos ressentidos, não com 
as ameaças, pois bem sabíamos que papai gostava dele 
tanto quanto nós. Magoou-nos as lambadas. Coitadinho! 
Será que ia entender que não podia comer as verduras cer
cadas da horta? Seria possível a ele compreender as coisas 
dos homens? O seu "crime" foi apenas saciar a fome, agin
do por instinto. Vai ver que deixaram o portão aberto!. . . 

Um belo dia, estando ele no curral, chegaram uns mo
leques estranhos. Tentaram agarrá-lo. Acuado, o veadinho 
pulou a cerca e correu para o pasto, com toda a esperteza 
qe sua natureza selvagem. De lá, ganhou o mato. Seu An
tero pegou o cavalo e debalde correu ao seu encalço. Nun
ca mais foi visto. 

Ficamos todos muito tristes, evitando falar no ocor
rido. 

"Eu não dizia, eu não dizia! Agora, de nada adian
tam essas caras desconsoladas! E não duvido nada que o 
coitadinho morra no mato desamparado!", falou meu 
pai carrancudo. Nós sabíamos que ele também estava de
solado. Expulsou os moleques com uma fúria danada e 
ordenou que eles nunca mais pusessem os pés naquelas 
terras! @ 

' ç \:, ru;-;-, 
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V - O CAPETA NA JANELA 

Em cada época, determinado tipo de jogo ou brinca
deira predominava. Entrava em moda e virava "febre". 
Durante as férias, a jogatina, como dizia minha mãe, atra
vessava o dia. No período letivo, o tempo do lazer pare
cia-me curto demais. Além dos deveres escolares, cada 
menino ou menina tinha a sua obrigação. Cabia-lhes fazer 
pequenas tarefas em casa, tais como aguar a horta, tratar 
das galinhas e dos porcos, apanhar gravetos. As obrigações 
das meninas eram mais chatas e mais numerosas: moer 
café, catar arroz e feijão, varrer a cozinha, limpar os mó
veis, passar as roupas dos irmãos mais novos, coar café, etc. 

No tempo das águas, o brinquedo predileto era a fin
ca, porque a umidade do chão facilitava a brincadeira. 
A finca, jogo de dois parceiros, consistia em lançar ao solo 
um estilete de metal. Caso fincasse, faziam-se desenhos 
geométricos no chão, tentando-se fechar o risco do adver
sário. 

Numa certa época, a mania era a baliza. Cada qual 
escolhia doze pedras pequenas, lisas, mais ou menos do 
mesmo tamanho. Jogávamos no assoalho, em cima das 
mesas ou onde quer que existisse uma superfície plana, 
de tamanho suficiente para espalhar as pedras. O jogo 
podia ser independente ou de parceiro. Ele consumia tar
des inteiras. Quando terminava, as pedras eram cuidadosa
mente guardadas em caixas ou latas vazias. 

Numa ocasião em que estávamos na "febre" da baliza, 
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papai viajou, ficando mamãe sozinha conosco. Era tempo 
de chuva. Ainda não havia luz elétrica na cidade. A noite 
estava escura, o vento assoviava no telhado e trovões lon
gínquos enchiam-nos de terror. Mamãe mandou que meu 
irmão e eu fôssemos fechar a casa. Eu carregava a lampa-
rina de querosene e meu irmão, que era maior, ia fechando 
portas e janelas. E quantas havia, meu Deus! Fechamos 
em primeiro lugar a parte de dentro, deixando por último 
a sala de visitas. Para chegar a ela, atravessava-se um 
corredor, entrando-se por uma porta à esquerda. No final 
do corredor estava a porta da rua. Trancamos esta antes 
e, a seguir, entramos na sala de visitas. A chama da lam-
parina dançava com o vento. Meu irmão tratou de fechar 
as janelas. Eu aproveitei a espera para "balizar" com umas 
pedrinhas j.!itosas que havíamos esquecido na mesinha de 
centro da sala. Mamãe ficava brava quando encontrava 
pedras espalhadas pelos móveis e pelo assoalho. Mas todo 
menino é cabeçudo, não é verdade? Meu irmão acabarFill 
de fechar duas janelas que davam para o terreiro. Diri• (!) o 
giu-se à primeira do lado da rua. De repente, deu um grito ê 
e saiu correndo pelo corredor escuro, deixando-me para_ 
trás, mais morta do que viva de susto. Corri ao seu en-
calço, a lamparina quase escapulindo de minha mão. A 
chama dançava com o vento, morre-não-morre no pavio. 
Na saída brusca, derrubei as pedras pelo chão. Só então, 
dei-me conta do que meu irmão gritava: 

- O capeta, mãe, eu vi o capeta na janela! 
Chegamos ofegantes junto à mamãe, que embalava o 

neném a berrar com a confusão. Os irmãos menores tam
bém acordaram assustados, chorando e pulando em volta 
da pobre da mamãe. Desorientada com a gritaria, ela não 
entendia bem o que estava acontecendo. 

- Que história é essa de capeta, menino? - per
guntou por fim, após nos acalmar. 

Mamãe sabia muito bem que meu irmão não era me
droso, nem inventador de coisas. Ele rP-petiu sem pesta
nejar: 

- Eu vi o capeta na janela, mãe! 
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- Como é mesmo, meu filho? Veja bem o que você 
está afirmando! 

- Eu fechei as janelas que dão para .;o terreiro. Ao 
fechar a primeira da rua, ele estava lá, ele estava lá, sim 
senhora, as duas mãos levantadas com as palmas voltadas 
para mim, os olhos vermelhos e um olhar esquisito. Abriu 
a boca e falou qualquer coisa, mas eu nem ouvi. Gritei 
e saí correndo! 

Enquanto meu irmão explicava o ocorrido, eu pensei: 
a Vovó diz que jogo é coisa do capeta. Certamente ele veio 
porque a gente fica jogando noite e dia, esquecendo das 
obrigações e até mesmo de rezar. Passado o pânico, minha 
mãe, com um sorriso meio de troça no rosto, insistiu: 

- Meu filho, por que você acha que era o capeta? 
Tinha chifre? Tinha rabo? Soltava fogo pela boca? 

Meu irmão replicou firme, furioso com a increduli
dade da mamãe: 

- Estava um pouco esturo. Não vi chifre, nem rabo. 
Só os olhos vermelhos. Podia ser o capeta ou um espírito 
mau qualquer. Que houve uma aparição na janela, isso 
houve! Não juro por Deus, porque não sou mentiroso. 

Mamãe ficou na dúvida. Em casa, nós levávamos mui
to a sério a questão da verdade e da mentira. Meu pai era 
um homem íntegro. Capaz de nos perdoar por uma grande 
falta, surrava-nos por uma pequena mentira. Beto não esta
va inventando, nem mentindo. Alguma coisa ele tinha vis
to na janela. Mamãe sabia disso. Ela passou carinhosamen
te a mão na cabeça de meu irmão e disse: 

- Vocês estão ouvindo muitas histórias de assom
bração, meu filho. Sua cabecinha está cheia de medo, em
bora você negue de pé junto. Eu acredito em você. Mas o 
medo cria fantasmas. Não foi nada. A imaginação, uma 
sombra, um clarão, talvez. O anjo da guarda está aí para 
protegê-los contra o mal, capetas e fantasmas. Rezem e 
durmam sossegados. 

Meu irmão protestou mais uma vez, vermelho de irri
tação: 

- Mãe, eu vi um vulto na janela, vi sim senhora! 
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- E, meu filho, há muita coisa mistetiosa nos espa
ços, vamos dormir e esqueçam isso! Deus os abençoei 

Colocou-nos na cama e nos beijou um por um. 
No dia seguinte, bem cedo, mandei o Duquinha levar 

um bilhete para Anália. Dizia o seguinte: 

"Ailana, 

V2n?l lq53 5rg2nt2 
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Nairym". 
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Anália veio correndo. Foi a primeira a saber da his
tória do capeta. O caso espalhou-se pela cidade. Rapida· 
mente toda a Santo Antônio acrescentava detalhes à terrí
vel história do "Encontro do filho de Seu Otávio com o 
diabo". 

Algum tempo depois, o mistério foi decifrado. O dia
bo não era ninguém mais, ninguém menos que o médico 
da cidade, Dr. Alberto, mais conhecido por Dr. Betinho, 
amicíssimo da farm1ia. Naquela noite ele não sabia da via
gem de meu pai. Foi procurá-lo para o costumeiro papo 
que batiam algumas vezes por semana. Era um homem tí
mido e sério. Realmente, ele se aproximou da janela no 
momento em que Beto ia fechá-la. Tentou perguntar pelo 
papai, mas o menino assustou-se e saiu correndo. Enver
gonhado pelo susto de que foi causador e percebendo a 
confusão, pensou que seria pior se insistisse em chamar 
novamente. Preferiu ir embora em silêncio. Ficou sem sa
ber como explicar depois. Soubemos da verdade através 
de um amigo comum. 

Sem dúvida, foi a escuridão da noite, o uivo dos ven
tos e a ausência do papai que transformaram um pacato 
médico num temível diabo. 
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VI - AS PERIPÉCIAS 

Muitos vinham à chácara durante as férias. Um dia, 
chegou Jajá. Por essa época, já o havíamos perdoado pelo 
desastre provocado em nosso teatro. Meu primo continua
va o mesmo de sempre: fanfarrão, briguento, egoísta. O 
jeito era agüentar. 

Com o quintal enorme, cheio de árvores, o córrego ao 
fundo, cavalos mansos, vizinhos, inventávamos mil e uma 
brincadeiras. 

No fundo do quintal, caíra, durante uma chuva bra
va, um grande tamboril. Perto dele havia um desbarranca
do, onde animais cavaram um túnel. Haveria cenário 
melhor para inspirar a nossa imaginação criadora? Combi
namos brincar de caçada. Jajá seria a onça, Beto e eu, ca
çadores, e os meninos menores, os cachorros. Tratamos de 
pôr os cães a acuarem a caça. Ela correu velozmente, ga
nhando vantagem sobre nós. Depois, enfiou-se no túnel, 
saindo pela outra boca. E nós atrás, sem dar tréguas. A 
"onça" pulou no barranco, dali ao tronco tombado do 
tamboril, conseguindo alcançar, com incrível agilidade, o 
mais alto dos galhos. 

Mas sua façanha teve curta duração. O galho estava 
podre e lá veio a pobre "onça" de focinho ao chão. Quan
do Jajá caiu, todo o peso de seu corpo apoiou-se na mão 
direita, forçando-lhe o pulso. Nós nos preparávamos para 
subjugá-lo impiedosamente, talvez como uma vingança in
consciente contra suas malvadezas. Eis que o coitado le-
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vanta-se zonzo, sujo de terra preta, segurando o pulso di
r.eito e choramingando: "Socorro! Acudam a 'onça'! A 'on
ça' quebrou a mão!" 

Desconcertados por ter fugido a oportunidade de so
cá-lo um pouco, levamo-lo depressa para casa. Foi socorri
do por mamãe, que envolveu seu braço num pano embebi-_ 
do em arnica. Verificando que suas tripas não iam sair 
pelo pulso, desatamos a rir e a zombar do valentão, que 
chorava e gemia por tão pouco! 

* * * 

A pé ou a cavalo, nós fazíamos incansáveis excursões 
pelos arredores. A região preferida era a beira do córrego, 
embora saíssemos debaixo de mil recomendações do pa
pai: "Cuidado com cobra. E a área preferida delas!" No 
tempo das chuvas, as águas do córrego engrossavam e che
gavam a subir pelo barranco afora. Na seca, viravam uma 
corrente cristalina, pulando de pedra em pedra, formando 
algum poço mais profundo aqui e ali. Certa vez, encontra
mos um jacaré imóvel num desses poços . Voltamos para 
casa correndo para contar a novidade. Meu pai disse que 
devia ser um jacaré extraviado, vindo de muito longe, 
pois naquele riacho era impossível viver bicho daquele 
porte. De fato, depois voltamos lá e já não o encontramos. 
Outro dia, demos com um cágado, que também foi em
bora. 

Algumas vezes organizávamos uma pescaria. Apanhá
vamos minhocas no fundo do quintal e numa capanga co
locávamos uma faca, um copo de alumínio e matula de 
biscoitos. Mas nunca conseguíamos uma quantidade razoá
vel de peixes, devido ao barulho e à falta de prática. Um 
dia, estávamos todos com a isca mergulhada no seio som
brio do poço. De repente, a superfície risca-se com uma 
crista ondulada. E o que vimos? Uma cobra de papo ama
relo atravessando tranqüilamente as águas. Atiramos pe
dras, pedaços de pau, mas como matar uma cobra dentro 
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d'água? Ela seguiu seu caminho e desapareceu. Na confu
são, alguns anzóis se perderam. 

Recomeçamos a pescaria, apesar do susto que a cobra 
nos pregou. Continuava tudo na mesma. Um lambarizinho 
ou outro nos anzóis, peixes maiores fisgavam, mas esca
puliam, iscas comidas. Uma hora, Jajá gritou: "Tem peixe 
grande puxando o meu anzol!" Afobado e sem jeito, meu 
primo puxou a linha com muita força. O anzol voou pelos 
ares. Havia uma coisa estranha e escura presa nele. Não 
podia ser bagre, muito menos lambari. Assustado, ele jo
gou a vara ao chão e deu uns pulos para trás. Aproxima
mo-nos cautelosos para verificar o que era. Sabem o que 
estava preso no anzol? Nada mais nada menos que um 
morcego. Só mesmo o Jajá! 

• • • 
Uma tarde, decidimos dar um passeio pela mata. Ha

via uma estrada que passava pelo meio dela, cortando-a de 
um lado a outro. Saímos a cavalo, ora andando em mar
cha regular, ora apostando corridas desenfreadas. As ve
zes, passavam pela nossa frente coelhos assustados, ban
dos de micos que pulavam através das copas das árvores, 
ou pássaros estranhos gritavam chamando o companheiro. 
A gente parava para apanhar um fruto, balançar nos cipós, 
ou nos embrenhávamos na mata para o lado do buritizal à 
procura de uma água cristalina. Naquela tarde as sombras 
foram caindo e nem percebemos. 

De repente, começou um ruído esquisito, parecendo 
ora gargalhada, ora barulho de trem de ferro. Paramos os 
cavalos bem perto uns dos outros e esperamos uns mo
mentos. Não estávamos entendendo bem. Eu tinha a im
pressão de que, de repente, iam aparecer seres estranhos, 
espíritos da selva, João-do-Mato para nos fazer perder na 
escuridão da mata. Ninguém abria a boca. De repente, 
Beto rompeu o silêncio: "Gente, afinal de contas, o que 
estamos fazendo aqui parados? Está ficando cada vez 
mais escuro!" Parece que acordamos. Seguimos a galope. 
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O estranho ronco parou. Um curiango passou batendo as 
asas, quase rente aos nossos narizes. Piou adiante, pare
cendo dizer: "Amanhã eu vou ... amanhã eu vou ... " Os 
cavalos assustaram-se e correram mais ainda. A estranha 
algazarra recomeçou. Estava bem próxima de nós. Agora 
assemelhava-se ao barulho do engenho moendo cana, de
pois transformava-se numa gargalhada, cada vez mais alta. 
Foi então que nosso medo aumentou. Apavorados, espo
reamos os cavalos e soltamos as rédeas num galope desen
freado. Nem vimos terminar a travessia da mata. 

Só recobramos o fôlego à porta da casa, onde o pes
soal, já inquieto, aguardava a nossa volta. Sãos e salvos, 
refeitos do susto, contamos nossa aventura ao papai, que 
desfez o mistério. O estranho som não era nada mais nada 
menos que o grito dos guaribas, uns macacos pretos, es
candalosos, que costumam fazer essa algazarra ao cair da 
noite. 
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VII - OS CASOS DO SEU 
JUSTO SILVÉRIO 

Em nossa chácara, morava um velho empregado de 
papai, Seu Justo Silvério, que o pessoal chamava de Justo 
Silivero. Dono de uma imaginação rica, ele costumava vir 
à boca da noite, assentava-se à porta de nossa casa e con
tava histórias, enquanto, tranqüilo, ia enrolando um cigar
ro de oalha. Suas histórias eram imaginosas e algumas até 
inverossímeis. Ele me fazia lembrar o livro engraçado que 
Tia Júlia nos emprestara - As aventuras do Barão de 
Münchhausen - , escrito por um poeta alemão chamado 
Gottfried August Bürger. O personagem era o barão mais 
mentiroso da face da Terra. Do livro, lembrava-me, espe
cialmente, de duas aventuras: a do cavalo que, quando 
a neve derreteu, ficou dependurado na torre de uma igreja, 
e a da cerejeira que nasceu na cabeça de um galheiro e 
que dava frutos lindos! 

Os casos de Seu Justo nada ficavam a dever aos do 
barão! 

I 

Certa vez, Seu Justo foi, com uns companheiros, a 
uma região de caça abundante. Para decepção de todos, 
aquela temporada andava azarenta. Não se conseguia apa
nhar caça de maior porte. Era só caça miúda, de má qua
lidade. O tempo passava e a sorte não melhorava. Decidi-
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ram voltar antes do dia combinado. À véspera da partida, 
disse Seu Justo: "Vamos fazer a última tentativa nesta 
noite. Quem sabe se a coisa muda?" Ao procurar o lugar 
mais conveniente para a espera, deram com o corpo de 
uma raposa comido pela metade. "Tem onça por aqui. Ela 
costuma comer parte da caça, depois volta para devorar 
o resto. :B. bom esperar." Por ali ficaram. Não demorou 
muito, os cachorros puseram-se a latir e, em seguida, acua
ram um bicho. ":B. a onça!", disse um deles. Começou uma 
barulheira tremenda, latidos, gritos, corre-corre desorde
nado. De repente, uma pantera linda, imponente, de cau
sar medo e admiração, passou correndo bem próximo aos 
caçadores. Um companheiro conseguiu acertar um tiro na 
pança dela. O felino, embora ferido, sumiu no mato, em 
desesperada carreira. 

Os homens partiram. 
No ano seguinte, Seu Justo e os mesmos companhei

ros voltaram a caçar na mesma região. Até haviam se es
quecido das peripécias da temporada anterior. 

Logo no começo, acharam a pista de uma onça. Pre
pararam-se para a primeira noite de espera. Imediatamen
te, ante os olhos atônitos, viram passar uma fera tão bonita 
e tão grande como a do ano passado. Os cachorros acua
ram-na enfurecidos. A pantera passou como um raio. Des
ta vez, foi Seu Justo quem conseguiu acertar um tiro nela. 
A onça, embora ferida, prosseguiu a corrida. Mas, na pas
sagem, ó espanto: foi deixando um rastro de insetos. Eram 
abelhas que saíam do buraco do tiro. Os cachorros conti
nuaram a perseguir a fera, até que a alcançaram. Os caça
dores liquidaram-na com outros tiros. Abelhas continua
ram a sair de dentro dela. Abriram-na para verificar a 
causa do fenômeno. Entrando pelo orifício do primeiro 
tiro, as abelhas tinham conseguido fazer uma colméia den
tro da fera. Estava cheia de mel! Os caçadores chegaram 
a recolher umas três quartas. A carne não pôde ser apro
veitada, porque estava doce demais! 
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II 

Seu Justo tinha uma coleção de histórias de onça, o 
seu tema predileto. 

Numa ocasião, ele e seus companheiros foram caçar 
em Campo Formoso. Apareceu uma onça rondando o 
acampamento, bicho matreiro, sem-vergonha, o mais es
perto na raça dos felinos. Curiosamente, sem quê nem por
quê, a onça implicou especialmente com ele. Deu de per
segui-lo. Era só separar-se dos outros, lá vinha ela a amea
çá-lo e insultá-lo. Um dia, estando ele cansado, resolveu 
permanecer no rancho, enquanto os companheiros foram 
para a espera. Colocou a espingarda na trave e deitou-se 
no jirau. Mal se acomodou na cama, ouviu uns ruídos bem 
próximos. A noite estava clara. Ele olhou pela fresta da 
parede de pau-a-pique e viu sua inimiga farejando, esfo
meada. De repente, a atrevida entrou pelo vão da porta e 
pôs-se a arreganhar os dentes para Seu Justo, ensaiando 
um pulo para agarrá-lo, embora o jirau fosse bem alto. Da 
cama, Seu Justo não alcançava a espingarda. Não pensava 
sequer em mexer-se para apanhá-la. A situação estava de
veras perigosa. Como o caso era de vida ou de morte, ele 
teve um lampejo de presença de espírito e . . . de muita 
coragem. Pulou no lombo da onça, agarrou-a pelo rabo, 
amarrou-a no esteio. Deu-lhe uma sova tão grande, que o 
bicho urrou e lutou até escapulir. Deixou o rancho e, numa 
louca disparada, sumiu pelo mato adentro. 

Nunca mais viram rastro dela! 

III 

Certa vez, Seu Justo foi pescar num grande rio, bas
tante rico em peixes de várias espécies. Se havia algo no 
mundo que deixava o bom velho satisfeito da vida era a 
pesca. 

À beira do rio, sob a sombra de uma árvore copada, 
fumando um palheiro para espantar os mosquitos, ele lan-
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çou a isca nas águas escuras e calmas. Era só jogar o anzol, 
e zás! Era peixe que não dava tempo de piscar. Ele estava 
tão entusiasmado e ao mesmo tempo tão afobado, que ti
rava os peixes, jogava-os para trás, que nem se preocupava 
em saber onde caíam. Automaticamente, ia tirando o pes
cado, colocando outra isca, jogando o anzol, que nem viu 
o tempo passar. Uma hora, ele pensou: "Virgem! Vou 
parar um pouquinho. Desse jeito não há cristão que agüen
te. :8 até exagero. Já deve ter peixe de sobra para uma boa 
fritada!" Pôs a vara de lado, esticou os braços e as pernas 
e levantou-se. Foi apanhar os peixes para ajuntá-los na ca
panga. Olhou em torno e não viu peixe algum. "Uai, gente, 
que é isso? Será que estou cego?", esfregou os olhos. 
Olhou de novo: "Cadê os peixes?" Nada. Doido ele não 
estava. Nem andara sonhando. Que mistério era aquele? 
Nisso, ele ainda pôde ver o vulto de uma lontra e sua cria 
sumindo-se do outro lado do barranco. As duas sem-vergo
nhas passaram todo o peixe pelo papo. Seu Justo, danado 
da vida, disse: "Você me paga, sua ladrona!" 

No dia seguinte, no mesmo sítio, não encontrando 
quem o fizesse, a lontra foi pescar para si e para seu filho
te. Seu Justo chegou devagarinho, muito de manso, porque 
bicho do mato é esperto como o cão. Segurou o filhote pelo 
focinho, fechando-lhe a boca para que ele permanecesse 
quieto. No seu lugar colocou uma vasilha. A lontra, pen
sando que atirava os peixes na goela do filhote, lançava-os 
na vasilha. Ao julgar a quantidade de peixes suficiente, o 
velho gritou: "Chega!" A velhaca levou o maior susto, 
deu um pulo e saiu correndo acompanhada da lontrinha. 
Certamente, a coitadinha ia morta de fome. Mas Seu Justo 
estava vingado. 
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VIlI - NA ESCOLA 

Chegou uma novata na escola! Que grande novidade! 
Era olhada pela meninada dos pés à cabeça. De onde terá 
vindo o bicho raro? A família era forasteira em Santo An
tônio. Chegara havia pouco tempo. A menina era altona, 
de cabelos claros, nariz grande e vermelho, ar arrogante. 
Com o tempo, foi-se revelando e Jogo dominou o ambien
te. Era metida a valente, gostava de insultar e ridicularizar 
os outros e até mesmo de bater. Em resumo, era antipáti
ca, temida por todos. Por incrível que pareça, arranjou 
depressa um séquito que a seguia servilmente, fazendo 
tudo o que ela mandava. 

Certo dia, apareceram pregadas nas paredes da escola 
várias cópias manuscritas de um "bolo". Era assim: 

BOLO MARAVILHA 

100 gramas da gordura da Myrian 
1h quilo da burrice da Romana 
100 gramas da canela fina da Anália 
1 xícara da sem-graceza da Helena 
1h quilo da língua da Regina 
1 pitada do pé torto da Dilma 
100 gramas da gagueira da Tiana 
1h quilo das mentiras da Reny 
Bata tudo. Ponha para assar em forno brando. 
Depois de assado, coloque a cobertura, 
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feita da seguinte forma: 200 gramas do chocolate 
da cor da Divina, um pouco das sardas da Ângela, 
da magreza da Cândida, do amarelão da Jacy e da 
feiúra da Eny. 

"BOM APETITE!" 

* * * 

Alguns colegas, alvoroçados, vieram ao nosso encon
tro, trazendo-nos uma cópia do "bolo". Interessante é que 
a receita excluía os meninos. Mortas de raiva, lemos o tex
to, feito ironicamente numa letra caprichada. Ao chegar à 
escola, tratamos de retirar das paredes todas as cópias co
ladas. Algumas, entretanto, passaram a circular de mão 
em mão. Sentimo-nos ridicularizadas. De uma coisa tínha
mos certeza: a autora do bolo era Dinair, a novata, que 
nutria uma antipatia especial por nossa turma. Atitude 
gratuita, pois não lhe dávamos a mínima, tampouco nos 
metíamos com sua vida. Ela costumava virar a cara ao 
passar por nós. Aí, então, gritávamos em coro: "Rá ... 
rá ... rá! ... " Talvez essa raiva contra nós fosse porque 
não a admitíamos no grupo. Podia ser inveja: entre nós 
havia meninas brilhantes e estudiosas. Sem dúvida, Dinair 
era a autora do "bolo". Era preciso arranjar uma prova de 
que a letra era sua. 

Beto foi encarregado dessa providência. À hora do 
recreio, meu irmão entrou na sala de aula e apanhou um 
caderno dela. Conferimos a letra. Era idêntica. 

Imediatamente, um de seus espiões foi contar-lhe que 
havíamos mexido em seus objetos escolares para conferir 
a letra do "bolo". 

Dinair mandou-nos um recado atrevido: se fosse de
dada na diretoria, que a turma se preparasse. Vinha ou
tra pior. 

Não, não era pensamento da turma denunciá-la. Não 
tínhamos vocação para delatores. O assunto haveria de ser 
resolvido entre nós. Era questão de honra. O revide era 
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absolutamente necessário. Se nos acovardássemos nessa 
pr imeira vez, iríamos agüentar outras piores. 

Depois de muito discutir, tornamos uma decisão. 
Uma boa sova seria a melhor das lições. E tínhamos ganas 
de da r-lhe a maior surra de sua vida. 

A valentona morava numa rua abaixo do Largo da 
Igreja, onde se localizava a nossa escola. Ela costumava 
vir cedo para as aulas, atravessando o largo. 

Naquela manhã, nós a antecedemos; encostamo-nos 
à fachada do prédio, aguardando a sua chegada. Nosso 
plano era o seguinte: quando ela apontasse no largo, for
maríamos um grande círculo, com as mãos firmemente 
dadas, no meio do qual seria presa, xingada e, por fim, 
surrada . 

O sol dourado da manhã caía em nossos rostos ver
melhos de expectativa. A gente sentia um pouco de receio. 
Aquela Dinair não era flor que se cheirasse. Contudo a 
gana da desforra dava-nos coragem. Queríamos descontar 

agüentados até então. (!) (~ 
pelo "bolo", pela petulância dela e por todos os desaforos~] 

Conforme era previsto, ela não demorou a aparecer lL.. 
no extremo do largo. Veio andando devagar, mais lenta- ~ 
mente que de costume, cabeça erguida, jogando os cabelos -
para trás, sescro muito dela, arrogante, nariz erguido, em 
desafio. Ficamos tensos. Ela se aproximava. Começamos a 
tomar posição. Ela apressou o passo, parou no centro do 
semicírculo que já formáramos e gritou: 

- Ouvi dizer que tem gente aí que quer me bater? 
Silêncio. Ninguém se mexeu. 
- Estão surdos? 
Demos um passo. Era preciso fechar o círculo. 
- Venha o primeiro. Quero arrancar sangue do na

riz de nego hoje! 
Eu olhei para a Anália, que era a mais ousada de 

todos nós. Olhei para o Jajá, para o Beto, para a Romana, 
para todas as meninas citadas no "bolo··. Apertamo-nos 
as mãos e ensaiamos outro passo. Nossa inimiga veio corno 
um furacão, furou a fileira, dando safanões e empurrando 
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com brutalidade. "Que anta batizada!", disse Anália entre
dentes. Foi diretamente à diretoria. Denunciou a turma, 
chamando-nos de covardes por nos juntarmos todos para 
bater nela sozinha. Alguém, por acaso, podia provar que 
o "bolo" foi feito por ela? 

Imediatamente, a diretora apareceu à porta da esco
la e mandou que nossa turma entrasse para a diretoria. 
Não negamos o plano de dar uma surra em nossa inimiga. 
Beto sustentou que a letra do "bolo" era dela. Entretanto, 
nossos argumentos de nada valeram. Nunca entendemos 
por que motivo fomos mandados para o pátio da escola. 
Puseram-nos em fila sob o sol, durante uma hora, após 
um longo sermão. Humilhada e revoltada, perguntei-me: 
que força tinha aquela menina grandalhona e antipática 
para enfrentar uma turma sozinha? Por que a diretora 
ficara de seu lado, sabendo que nossa turma gozava de 
bom conceito, por ser ordeira e estudiosa, ao passo que a 
Dinair não era benquista pela maioria? Ser filha de um 
fazendeirão rico, político e valentão tinha alguma influên
cia? Era o que se comentava, mas eu era muito inocente 
para compreender como a força do poder e do dinheiro 
pode provocar injustiças nesse mundo. · 

Saímos do castigo mais unidos e mais enfurecidos. O 
dia da vingança haveria de chegar. 

• • • 
A desforra, tema de nossas conversas por longo tem

po, agora tinha duplo motivo para acontecer. Em sova 
não queríamos pensar. Poderia não dar certo como da 
outra vez. Tínhamos de preparar um plano inteligente para 
ridicularizar e desmoralizar a nossa inimiga. 

Dinair não era brilhante nem estudiosa. Apenas ousa
da e atrevida. Tudo quanto desse para aparecer, ela topa
va. Fosse cantar, dançar, declamar, representar, podia-se 
contar com ela, quase como uma imposição. Não demons
trava graça alguma ou talento para qualquer dessas mani-
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festações artísticas, mas participava para mostrar que era 
melhor do que os outros. 

Como era de se esperar, estava incluída no programa 
das comemorações cívicas da Semana da Pátria. Iria decla
mar o longo poema "Gigante invencível", que viera im
presso num cartaz, com fundo verde-amarelo, pregado na 
sala da diretoria. 

Chegou o dia da festa. As autoridades e professores 
enfileiraram-se num tablado, no pátio da escola. Em frente 
a eles, nós nos colocamos, organizados por turmas, os me
nores à frente. Dinair era uma das mais crescidas, ocupan
do um lugar na retaguarda de sua turma. Logo atrás, a 
nossa. Alguns colegas trocaram de lugar conosco para que 
ficássemos próximos à Dinair -'Anália, Beto e eu. A ban-
da tocou o Hino nacional, cantado com todo garbo. A ban~ 
<leira foi hasteada. Uma professora fez um discurso. Um r: G 
aluna falou em nome dos estudantes, exaltando a pátria e . e . 
amada e seus encantos, suas riquezas e seu céu de anil, fa-
lando em manhã clara, embora o dia estivesse um tanto 
nublado. Um garoto declamou um poema de Olavo Bilac. 
Nesse ínterim, eu tirei do bolso da saia, bem dobradinho, 
o rabo de papel crepom vermelho e passei-o discretamente 
à Anália. Tinha que ser ela, a mais ágil, a mais esperta. 
Mal acabou de pregar o rabo em Dinair, ela foi chamada 
para declamar. Saiu requebrando, de nariz erguido, jogan-
do os cabelos lisos para trás. E ... o rabo balançando para 
cá e para lá. 

Foi uma risada geral. Ela tornou-se rubra como uma 
pimenta, olhando para um lado e outro sem compreender. 
Quanto mais ela se mexia e se virava tentando entender, 
mais a turma ria indiferente à presença das autoridades. A 
diretora, furiosa, fez um "psiu". Dinair, completamente 
atrapalhada, chegou à frente e colocou-se meio de lado 
para iniciar a declamação. Antes, ajeitou os cabelos e, ao 
passar a mão pela saia, para também ajeitá-la, estupefata, 
deu com o rabo vermelho. Arrancou-o e permaneceu uns 
segundos sem saber o que fazer com ele. Uma das profes
soras pegou-o, dobrou-o discretamente. Anália jurou que 
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o prefeito fez uma cara de riso. A diretora, certamente, 
ia pedir-nos contas depois. Uma máscara de ódio e des
concerto perpassou o rosto de nossa inimiga. Ela não se 
deu por vencida. Começou a declamar, gaguejando, fazen
do pausas e caretas para se lembrar dos versos. A custo 
conseguiu chegar ao fim. Terminou o poema dando um 
murro no próprio peito e gritando, desenxabida: 

"E ele tinha no peito vinte e um corações!" 
Voltou tropeçando e de cabeça baixa. 
O prestígio de Dinair decaiu na escola. Ela se pre

parava para revidar a ofensa, mas sua família mudou-se 
de Santo Antônio. Para alegria geral! 

* * * 

Nós tínhamos um colega bastante espirituoso. Passa
va a vida a contar piadas e a fazer versos e gracinhas. Um 
dia, a diretora parou à porta de nossa classe e pôs-se a 
escutar um coro que declamava uns versos com o nome 
de todas as professoras: 

"Dona Haydée, 
Nóís qué cumê! 
Dona Ivone, 
Nóis tá cum fome! 
Dona Quínha, 
Nóis qué farinha! 
Dona Terça, 
Nóís qué cunversa! 
Dona Augusta, 
Nóis vai mais custa!" 

A diretora caiu na risada e, ao final, bateu palmas 
para nós. 
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IX - A PRESENÇA DA MORTE 

Quando o sino da igreja tocava lentamente - de
lém. . . delém. . . delém. . . - já sabíamos o que signi
ficava. Uma tristeza cinzenta espalhava-se por toda parte. 
Pairava sobre as pedras, os velhos muros, as casas de pare
des descascadas, a singela igrejinha de Santo Antônio, nas 
flores, no céu, nas nuvens. A voz lenta dos sinos signifi
cava que alguém partira de Santo Antônio e iria dormir 
para sempre no seio da terra vermelha, à sombra das ca
suarinas, em cujas folhas o vento assoviava melancolica
mente, no antigo e triste cemitério. Quem estaria partin
do? Seria um velho? Seria um moço? Ou uma criança -
um anjinho? Eu logo soube e depressa despachei o Du
quinha para chamar Anália. Minha prima veio rápido. Ela 
também já sabia. Num lugarejo como aquele, as notícias 
têm asas. Voam mais rápido que o pensamento. Estava 
profundamente impressionada. Morrer de doença, morrer 
de acidente, morrer de parto, morrer de tiro, de facada, 
isso acontecia com freqüência. Mas alguém buscar a morte 
com suas próprias mãos, isto é, suicidar-se, jamais tinha 
acontecido em nossa pequena cidade, que fosse do nosso 
conhecimento. 

- Coitada da Delinha, não é? 
- Era r1ova e bonita. 
- Ontem mesmo a vi passando à porta da escola, 

risonha como sempre. Acenou para a Reny. Era amiga da 
mãe dela. 
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Ela bebeu veneno, não foi isso? Que veneno 
será? 

Formicida Tatu. 
- Dizem que é um veneno fortíssimo. Só de cheirar, 

mata. 
- Acaba com o estômago no mesmo instante. 
- Papai pôs formicida Tatu no formigueiro e nos 

proibiu de passar por perto. 
- Em casa tem uma latinha escondida em cima do 

armário da despensa. 
- Chamar a morte, que coragem! 
- Eu acordo de noite e fico pensando na morte. Me 

dá pavor! 
- Ficar debaixo da terra comido pelos vermes, já 

pensou? 
- Não entendo por que a gente tem que morrer. 

Gente velha ainda vai. Mas criança e moço! ... 
Eu também não entendo. São coisas de Deus. 

- Não adianta ter medo. Da morte ninguém escapa . 
- Credo, prima, também não precisa dizer assim. 

Faça de conta que a Dona Morte passa por perto e vai pra 
bem longe, pra nunca mais voltar. 

cidou? 

Que esperança! Ninguém fica pra semente! 
Hein, Anália, por que será que a Delinha se sui-

Foi por causa de um amor secreto. 
Verdade? Que amor é esse? Quem será? 
Ninguém sabe. 

- Morrer de amor! ... E loucura. Conte tudo o que 
você sabe. Gosto de histórias trágicas, sobretudo histórias 
de amor, castelos e príncipes encantados! 

- Ora veja, que menina romântica! Vou contar tudo 
o que sei. Dizem que a Delinha ria por fora, mas andava 
muito triste em casa. Quase não comia, não dormia e não 
falava com ninguém. 
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Ria por fora como? 
Ria só com o rosto, não com o coração. 
E então? 



- Ela ficou um tempão quieta no quarto. A mãe 
estava começando a se preocupar. Depois saiu apressada, 
passando pela cozinha. A última coisa que a mãe a ouviu 
dizer foi: "Ai, meu Deus, que sede!" Dali foi direto para 
a cisterna com um copo na mão. Antes que alcançasse o 
balde, caiu. A cabeça tombou sobre uma moita de boas
noites brancos e roxos. Coração de mãe avisa . A mãe in
comodou-se e foi atrás. Encontrou-a ainda com os olhos 
abertos, fitando ao longe ... 

- Muito triste! Quem será mesmo a criatura ~ 
causou tamanha infelicidade? U F G 

- Ela levou o segredo para o túmulo. B . e · 
Cheguei à janela. A manhã estava clara, o céu muito 

azul. Pensamentos melancólicos cruzavam-se em minha 
cabeça. Pensava na história de Delinha. Não podia me es
quecer de vê-la passando sempre à porta da escola, toda 
alegre, dando adeusinho para seus conhecidos e os meni-
nos gritando o nome dela com simpatia: "Oi, Delinha!" 
Ela já não passaria na porta da escola. Não a veríamos 
mais. Nunca mais. Que grande mistério é a vida. Que enig-
ma é a morte. Pareceu-me ver Delinha toda vestida de 
branco, uma coroa de flores de laranjeira na fronte, um 
buquê de rosas nas mãos, duas asas luminosas, cruzando 
o infinito azul. A alma não morre. Certamente, um dia, 
num mundo claro, iluminado e eterno, ela há de encon
trar-se com seu grande amor. E aí viverá feliz para 
sempre! 

Minha cabeça turbilhonava. Dentro em pouco, eu é 
que voaria pelos espaços, imersa na profundeza de segre
dos divinos. 

O sino tocou de novo: delém ... delém ... delém ... 
Sua voz parecia ecoar por espaços sem fim. 

Anália tocou devagar o meu ombro, enquanto eu en
xugava as lágrimas que não conseguia esconder. 
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X - UMA CARTA 

Tia Júlia era uma figura encantada. Se encontrasse 
uma fada, eu desejaria que se parecesse com ela. Para 
mim, era linda, gentil, inteligente, alegre, elegante. Sua 
presença infundia respeito e admiração. Eu adorava vê-la 
tocar bandolim. Aí, sim, ela se transfigurava, trazendo de 
um reino misterioso para a Terra aqueles sons divinos. 
Outro instrumento que tocava com desenvoltura era o 
harmônio. Tirava as músicas sacras de uns livros enormes, 
com as pautas musicais e as letras em latim. Nem sei como 
dava conta de carregá-los. 

Fazia longas viagens para o Rio de Janeiro e São Pau
lo e das duas capitais trazia os vestidos e sapatos da últi
ma moda, as jóias e as bolsas. 

Não havia festa, casamento, batizado, banquete, 
qualquer tipo de reunião em que não fosse consultada, 
dando sempre a última palavra. 

Usava sapatos tão altos, que eu não entendia como 
conseguia equilibrar-se em cima deles, andando sempre 
depressa, com desembaraço e elegância. Tinha sapatos de 
todos os modelos e cores, de pelica, de cetim, de cromo, 
de crocodilo, de camurça, possuía-os às dezenas. Anália e 
eu chegamos a contá-los. Loja alguma de Santo Antônio, 
em tempo algum, teve um estoque tão sortido e de mode
los tão bonitos. Às vezes, quando ela ia fazer uma arru
mação geral nos baús, armários e gavetas, permitia-nos ve" 
suas coisas. De trajes de baile tinha também um sortimen-
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to: vestidos de renda, de filó, de palha de seda bordada 
com pérola, de veludo com gola de renda, de tafetá, e tan
tos, tantos. 

Certa vez Tia Júlia foi passar uma temporada no Rio 
de Janeiro. Chegou mais bonita, mais alegre e parecia mais 
feliz que de costume. Com a pele amorenada, um brilho 
sonhador nos olhos muito pretos, um sorriso enigmático, 
punha sempre urnas reticências nas histórias que contava. 
Falava dos teatros e concertos a que assistira, das praias 
que freqüentara, dos passeios de barco pela baía da Gua
nabara, mas escondia alguma coisa, exatamente aquilo 
que fazia florescer seu belo rosto. 

Passados uns dias, a felicidade de seu semblante al
ternava-se com períodos de seriedade e reflexão - ora 
alegria, ora tristeza. Enquanto fazíamos alguns exercícios 
em classe, Tia Júlia tirava da bolsa uma carta. Lia-a e vol
tava a guardá-la. Minutos mais tarde, repetia o mesmo ges
to. Dali para frente, observei que a alegria e a tristeza 
vinham como ondas no rosto dela e que estava sempre len
do uma carta nos intervalos das aulas. 

Anália e eu éramos profundamente interessadas em 
tudo o que se relacionava com nossa querida e admirada 
tia. Comentei com minha prima: "Por que será que Tia 
Júlia, depois da volta do Rio de Janeiro, anda sempre len
do cartas? Por que se torna ora pensativa, ora feliz quando 
as lê?" 

Numa manhã, Anália chegou esbaforida: 
- Tenho uma novidade para lhe contar. Você nem 

acredita! 
Conte logo, menina, não me mate de curiosidade! 

- Eu descobri por que a Tia Júlia lê tantas cartas! 
- Por quê? Ande, diga logo! 
- Ela está apaixonada! Está vivendo um grande 

amor! Se as cartas demoram, fica triste; quando chegam, 
ela vibra! 

Então é isso! - eu disse, dando uma de muito 
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entendida. Uma série desordenada de perguntas foi sain
do de minha boca: - Quem é ele? Como se chama? On
de vive? O que faz? 

- Calma, calma! Ele é goiano, vive no Rio de Ja
neiro, onde estuda. Chama-se Álvaro. 

Pela primeira vez, comecei a pensar seriamente no 
amor. Qual é o mistério do amor, que uns se matam por 
ele, outros adoecem, outros tornam-se perturbados da 
mente, outros sofrem e alguns vivem no paraíso? Como 
será por dentro a alma, o coração e o pensamento dos 
apaixonados? Um dia, eu também haveria de viver uma 
tal situação? Esperava que sim, sinceramente. Mas eu que
ria a felicidade e não a morte ou a loucura! 

Com uma ansiedade cada vez maior, eu aguardava a 
hora da aula para observar Tia Júlia, estudar seus olhos, 
suas palavras, seus gestos. Anália cochichava aos meus 
ouvidos: "Hoje ela está brava e triste. Decerto não veio 
carta". Realmente, quando passavam dias sem que o cor
reio trouxesse carta, não podíamos dar um pio na aula. Ela 
nos repreendia com severidade. Não cantava, nem ria. 

Uma tarde, Anália e eu fomos à casa da Vovó. Tia 
Júlia e duas amigas ouviam música na vitrola de corda, 
na sala de visitas. Sobre a mesinha de mármore havia um 
pacote de cartas. Enquanto dava corda na vitrola, falou 
com as amigas: "A que recebi hoje é a mais linda de todas. 
Ele é um verdadeiro poeta! Escreve coisas maravilhosas! 
Li-a mais de cinqüenta vezes. Eu choro de alegria, de sau
dades, de felicidade. Meu coração está transbordando, 
Rosa. Não sei onde cabe tanto amor. Se tivesse asas, voa
ria para junto dele. :É insuportável viver longe. Esperar 
até dezembro está acima de minhas forças. Acho que sau
dade mata. Vai matando aos poucos. O único consolo são 
as cartas". 

Minha mente foi-se enchendo de sonhos e fantasias. 
Amar era aquilo. Era pensar no ser amado noite e dia. Era 
achá-lo a criatura única no mundo. Era querer estar sem
pre ao seu lado, olhando-o nos olhos, bebendo-lhe as pa-
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lavras. Era escrever cartas bonitas. Era estar alegre e tris
te. Era sofrer e ser feliz. 

Eu tinha conversas intermináveis com Anália. Não sei 
como foi, brotou, quase simultaneamente em nossas cabe
ças, a mesma idéia : ler uma daquelas cartas de amor. E 
oxalá conseguíssemos a mais bonita! 

Aprendi como uma das boas normas de educação que 
não se deve ler correspondência alheia, a menos que o des
tinatário o permita. "Violação de correspondência pode 
dar até cadeia", ensinava mamãe. 

Entretanto, crescia em mim e Anália o desejo irre
freável de ler uma daquelas cartas de amor. Era a mesma 
ânsia e a mesma curiosidade com que folheávamos um 
livro proibido. Foi assim quando comecei a ler A carne de 
Júlio Ribeiro, sem entender nada, até que papai me pegou 
em flagrante e com delicadeza tirou o livro de minhas 
mãos, dizendo que, quando eu tivesse amadurecimento e 
preparo, podia lê-lo à vontade. Pedir para ler correspon
dência dos outros era igualmente falta de educação. Aná
lia teve coragem de dizer em voz alta o que eu própria 
estava pensando há muito tempo. 

- Só há um jeito. 
- Que jeito? - eu perguntei. 
- Não adianta falar, você não vai topar. 

~ 
itê c:--1 

- Deixe de ser chata - contestei. - Diga logo! 
- Você sabe muito bem o que é e finge que não 

sabe! 
- Você hoje está um purgante, hein, Anália! 
- E você está doente de curiosidade. Fique calmi-

nha ! O negócio é o seguinte: nós roubamos uma carta, 
lemos e depois devolvemos. 

- Não, nunca! Não tenho coragem de fazer isso 
com ela! E uma traição à sua confiança. Não, nunca! Va
mos esquecer isso. Só de querer ler uma carta confidencial 
sem ser convidada, já é trair. 

- Quanto escrúpulo, meu Deus! Ninguém vai para 
o inferno por ler uma carta alheia. 
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- Você não entende, sua burrinha, que não se trata 
de uma carta a-1-h-e-i-a? Trata-se de uma carta da Tia 
Júl. 1 Ia. 

Despedimo-nos emburradas. 

* * * 

Durante alguns dias, não tocamos no assunto. Uma 
tarde, em casa da Vovó, eu disse ao ouvido de Anália: 

- Vamos ver se descobrimos onde Tia Júlia guarda 
as cartas? 

Minha prima fez um sinal positivo com a cabeça. 
Não notando adulto algum nas imediações, entramos em 
seu quarto. Estávamos dando uma espiada geral, quando 
ela veio entrando. Tomamos aquele susto! 

- O que vocês procuram aqui, queridinhas? 
- Nada, tia - respondeu Anália, um tanto sem-

graça - estávamos olhando no espelho do guarda-roupa. 
Foi uma desculpa bem esfarrapada, porque havia es

pelhos em vários lugares da casa. Tratamos de sair, antes 
que viessem outras perguntas. E mentira é a coisa que eu 
mais detesto no mundo. 

Mais uns dias se passaram. Soubemos que Tia Júlia 
ia ajudar na festa de casamento de uma amiga, devendo 
ficar todo o dia fora. Corremos para a casa da Vovó. 

Nossa busca deu resultado. Sobre a cômoda, havia 
um bauzinho de couro com fechadura. Por sorte estava 
destrancado. Levantamos a tampa. Lá estavam as cartas! 
Muitas! Haveria umas cinqüenta? Minha prima e eu, 
emocionadas, olhamos por um momento a pilha encanta
da. Passos avizinhando-se despertaram-nos. Anália sus
surrou: 

- E. agora ou nunca! 
- Já! - respondi decidida. 
Ela apanhou uma carta ao acaso e enfiou-a dentro 

da blusa. Saímos afobadas. Eu dei um encontrão com mi
nha avó. Ela me olhou surpresa: 
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- Aconteceu alguma coisa, minha filha? Vocês 
duas estão com cara de que viram alma do outro mundo! 
- E deu aquela risadinha matreira. 

- Nada não, v6. 
Vovó não se convenceu e olhou-me firmemente, como 

se tentasse ler algo nos meus olhos. Devolvi-lhe a mirada 
com ousadia. Pela primeira vez na vida. Ela não nos fez 
outras perguntas. Nós escapamos mortas de ansiedade. 
Tínhamos um objetivo: ler a carta. O resto não nos inte
ressava. 

* * * 

Voamos para a casa da Anália, a casa da Madrinha. Lá 
era o território livre. Podíamos ter nossos segredos sem 
ninguém nos importunar. 

Fomos para o fundo do quintal. Era tempo de flor 
de laranjeira. Um perfume doce e delicado enchia o ar. 
Os pássaros faziam festa na copa das mangueiras. Gran
des flocos de nuvens prateadas enfeitavam o céu azul. 

Anália tirou a carta de dentro da blusa. O envelope 
estava gordo. Era uma carta de muitas páginas, escritas 
num papel azul, fino, com um monograma dourado no 
canto esquerdo, ao alto de cada página. Junto havia uma 
foto tamanho postal. Minha tia possuía várias fotos dele, 
dentre elas uma num porta-retrato sobre o criado-mudo. 
Como o namorado de minha tia era lindo! Tinha os cabe
los castanho-escuros repartidos de lado, os olhos grandes 
e pretos, um nariz afilado, um bigodinho fino. Na verda
de, parecia um artista de cinema. Para meu gosto, era mais 
bonito que Rodolfo Valentino, de quem minha tia era fã. 
No verso da fotografia, estava escrito: 

"Longe dos olhos, 
perto do coração. 

Um beijo, 
Álvaro". 
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Por um bom espaço de tempo, contemplamos o re
trato. Pela minha cabeça perpassavam visões de estrelas, 
de luares, palavras sussurradas, cheiro de flor, gosto de 
mel, coração acelerado. Eu nunca havia experimentado 
antes essa espécie de alucinação. Meu Deus, eu também 
estava apaixo.nad<1 pelo Álvaro! 

Não ousávamos ler a carta. As mãos de Anália tre
miam. Finalmente, abrimos as páginas. A letra dele era 
admirável. Uma letra clara, bem-feita, artística. "Rio de 
Janeiro . . . Minha amada . .. " Nesse instante, a Madri
nha chamou: "Anália ! " 

Já estava tarde, era hora do banho para o jantar. 
Assustamo-nos, despencando do sonho para a realidade. 
Anália dobrou a carta cuidadosamente, colocando-a den
tro do envelope. 

"Vamos embora. Depois a gente lê. Você fica com 
ela desta vez." Guardei-a dentro de minha blusa e segui 
para casa. Na rua, nem reparei nos que passavam e res
pondi mecanicamente aos cumprimentos. Ap_ertava com 
carinho contra o corpo minha preciosa e leve carga, com 
um estranho medo de que ela fosse roubada. 

* • • 

Nesse meio tempo, Tia Júlia deu falta da carta, exa
tamente por causa do retrato. Se fosse outra, talvez não 
notasse tão depressa o desaparecimento. Costumava con
tar as cartas com freqüência, sempre em dúvida sobre o 
número exato, lia-as em voz alta para as amigas íntimas, 
relia algumas à noite ... Outros envelopes traziam fotos, 
retratos que tiraram juntos no Rio de Janeiro. Cada foto, 
cada data, cada carta tinha uma signüicação especial, 
aquele signo oculto dos namorados. "As pessoas apaixona
das são cheias de minúcias em relação ao ser amado, uma 
vírgula é uma mensagem que só o coração entende", 
eu ouvira ela própria fazer tal afirmação. Naquela noite, 
ela recontou as cartas. Levou um susto. Faltava uma. 
Qual delas seria? Em cada envelope costumava marcar a 

62 



data do recebimento. Recomeçou a conferência de seu te
souro. Procurou primeiro as prediletas, as mais poéticas e 
cheias de inesquecíveis expressões de carinho. Verificou 
as que continham fotos . Por fim descobriu. Faltou a da 
foto postal, escrita no fim de abril. Onde estaria? Virou 
as bolsas do avesso. Remexeu nas gavetas. Aquela corres
pondência era sagrada, seu bem mais precioso. Jamais se 
descuidara dela. Impossível acontecer tal coisa. Desapare
cer logo aquela fotografia mais recente! Foi até a escola. 
Olhou em todas as gavetas de sua mesa. Nada. Alguém 
teria mexido em sua bolsa? Virou um rebuliço em casa. 
Pessoas foram interrogadas. A notícia espalhou-se pela 
cidade. 

* * * 
FG 
e. 

Anália e eu entramos num clima de terror. Já havía
mos lido a carta. Era linda, lindíssima. Um pouco difícil, 
com palavras e expressões que não nos eram familiares. 
Recorremos ao dicionário, embora, muitas vezes, as coisas 
não se clareassem conforme desejávamos. Era linguagem 
de romance. 

O nosso problema agora era devolvê-la com a maior 
urgência. Não compreendo como Vovó, tão esperta, não 
ligava a nossa saída sorrateira do quarto com o desapareci
mento da carta. 

Na escola, minha prima e eu estávamos sempre em 
estado de alerta. Qualquer pergunta de Tia Júlia deixava
me verde, vermelha, amarela, a voz saindo num fio. Mi
nha tia chegou a perguntar: "Você está doente, Myrian?" 
Em casa, mamãe comentou que minha prima e eu andáva
mos pelos cantos aos cochichos. Que mistério seria aquele? 

Caímos na bobagem de fugir da casa da Vovó. As 
suspeitas, em breve, se voltariam contra nós, disso eu ti
nha certeza. Era preciso que nos livrássemos da carta. Ur
gente. 

Apesar dos sustos constantes, da inquietação, da ten
sa expectativa, eu não me esquecia das palavras de Álvaro, 
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de certos trechos belos da carta, que eu cheguei até a 
copiar: 

" quando estou à beira-mar, percorrendo os mes-
mos caminhos que juntos fizemos, sinto um grande vazio 
na alma. Ao olhar o movimento das ondas, é como se eu 
sentisse o pulsar de teu coração junto ao meu. Em tudo 
vejo a tua imagem: nas brancas espumas que esparramam 
suas rendas na areia, no azul do céu que se confunde com 
o do mar, nas conchas pequeninas, no bramir das águas. 
Na alucinação, vejo-te caminhando ao meu encontro para 
trazer aos meus braços vazios o calor de teu carinho. Gri
to: 'Eu te amo!' E as vagas infinitas repetem: 'Eu te 

1 1 1 ' Ah ·d J '1· amo .... eu te amo .... eu te amo.. . . , quen a u 1a, 
minha doce amada, quando virás? Tu sabes que eu sou 
um estudante. Não posso ir ao teu encontro. No entanto, 
não suporto a dor desta saudade! ... " 

Terminava dizendo: "Para você, um milhão de bei
jos". Todas essas palavras provocavam um redemoinho 
em minha cabeça. Ser amada dessa forma, que coisa ex
traordinária. Um milhão de beijos de um homem tão ma
ravilhoso! Tia Júlia, criatura encantada, bem merecia um 
amor daquele. 

O dia inteiro eu despachava o Duquinha com um 
bilhete para Anália. O último era curto e rápido: 

"Pr3ml q52r3) 1, 
V3n?l 5rg2nt2. Pr2:3=4 
fl/lr :4m v4:2. 

Nairym". 

De tanto dar caramelos para meu irmão, acabei com 
minhas reservas financeiras reduzidas a zero. Eu tinha que 
comprar o seu silêncio. Ele era muito esperto. Não sabia 
exatamente o que estava acontecendo, mas captava algu
ma coisa muito séria no ar. 

O assunto da carta continuava em pauta por toda a 
família. Ou, mais precisamente, era ainda o tema das con-
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versas e elucubrações da maioria dos santo-antonienses. 
Diziam haver na cidadezinha muita gente má que invejava 
a beleza, a inteligência e a popularidade da Tia Júlia, e a 
esse fato ligavam o desaparecimento da carta. Algum ini
migo oculto a teria roubado para fazer feitiço a fim de 
destruir a felicidade dela. Voltaram à baila velhas e estra
nhas histórias. Dentre elas, a de que um dia estava enxu
gando no arame do quintal um vestido de veludo verde e, 
ao recolhê-lo, notaram a falta da manga direita. O assun\o~ 

·nunca foi esclarecido. f G 
Ao vê-la com aquele rosto iluminado de amor, bon- e . 

dade e paciência agora ensombrecido pela tristeza e in- - -
quietação, dava-me vontade de ir à sua presença, pedir-lhe 
perdão e devolver-lhe a carta. Sentia um fundo remorso. 
Entretanto, a minha coragem não dava para arcar com as 
conseqüências de meu gesto. 

Por fim, Anália e eu decidimos devolver a carta de 
qualquer jeito, enfrentando todos os riscos. Objeto proibi
do, ela nos queimava as mãos e a consciência. 

Uma tarde, fomos à casa da Vovó, levando-a conosco 
para o que desse e viesse. Sentamo-nos na varanda, pró
ximas à entrada do quarto de Tia Júlia. A porta estava 
cerrada. Vovó fazia crochê e, de vez em quando, nos di
rigia a palavra. Respondíamos sem encompridar a conver
sa. Depois vinham eternos intervalos de silêncio. E nós, 
tensas. Tia Júlia passou por nós, linda e cheirosa. Comen
tava-se que, quando ela passava, deixava um rastro de 
perfume, como as estrelas deixam um, de poeira dourada. 
Sorriu para nós, jogou-nos beijos e saiu. De novo veio 
aquele peso no coração. Eu era uma sobrinha horrível e 
ingrata. Traí a confiança dela. Violei o seu segredo de 
amor. Já estava feito e era irremediável. 

Anália e eu nos olhamos, como a dizer: "Chegou a 
hora!" Vovó não tardou a nos fazer sua costumeira per
gunta, quando os netos se demoravam muito nas suas visi
tas durante a semana: 

Vocês não têm o que estudar ou o que fazer em 
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casa para ajudar a mãe? Hoje não é domingo, é dia de 
serviço! 

Permanecemos caladas. Nesse meio tempo, chegou 
uma comadre de minha avó. Ai, que alívio! Puseram-se a 
conversar e esqueceram-se de nós. Minha prima piscou 
para mim. Levantamo-nos, ao mesmo tempo, e, como ba
las, entramos no quarto de Tia Júlia. Eu tirei a carta de 
dentro da blusa e deixei-a sobre a cômoda, próxima ao 
bauzinho de couro, desta vez trancado. 

Trêmulas, deixamos o quarto e assentamo-nos ao pé 
da Vovó por mais uns dez minutos. Depois pedimos a bên
ção para nos retirarmos. Ela insistiu para que esperásse
mos a merenda que seria servida dentro em pouco. Eu 
agradeci dizendo que ainda tinha umas tarefas a fazer. 
Enfiamos o pé na carreira. Aliviadas. 

Por muito tempo falou-se no desaparecimento e na 
misteriosa devolução daquela carta de amor. Levantaram 
tantas hipóteses complicadas e inverossímeis, mas não sus
peitaram que a chave do mistério era tão simples e estava 
ali no nariz de todos. Por fim, concluíram convictos que 
era feitiço mesmo. 
· Mais tarde, Tia Júlia rompeu o namoro. Agora vivia 
melancólica e apagada. Por vezes, ficava um tempo enor
me colocando discos na vitrola, relendo as cartas, olhando 
o retrato de Álvaro e chorando. 

Apaixonar-se era uma éoisa linda, mas triste e peri
gosa. Todas as pessoas que amavam loucamente acabavam 
submersas no sofrimento. Foi outra conclusão a que che
guej sobre o amor. 
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XI - CA1DO DO CÉU 

Santo Antônio amanheceu em polvorosa. Na escola, 
os professores não pareciam atentos ao que ensinavam, 
nem os alunos ao que aprendiam. Era um zunzunzum, 
cada qual querendo dar o seu palpite, a sua versão da 
história. "Diz que foi assim, diz que foi assado." "Você 
viu? Você ouviu?" "Depois da aula a gente vai lá." Nos 
últimos tempos nada ocorrera de tão extraordinário. 

Naquela manhã, bem cedo, quando os galos ainda 
não tinham encerrado a cantoria das primeiras luzes do 
dia, os habitantes de Santo Antônio acordaram com um 
barulho estranho, um ronco esquisito. Pularam da cama 
e correram para o terreiro, descabelados, com os trajes 
da noite e com muito espanto no rosto. Então, ainda tive
ram tempo de ver no espaço um avião que vinha voando 
raso com as asas balançando, ora pendendo para um lado, 
ora para o outro, passando rente às casas. O aparelho 
tomou a direção do campo de pouso, quase já tocando o 
solo e arrancando árvores. Deu um grande urro, pousou 
meio descontrolado, conseguindo deter-se envolto numa 
nuvem de poeira vermelha, verdadeiro redemoinho. As 
portas do aparelho abriram-se imediatamente. Saíram 
passageiros apavorados, mulheres gritando e chorando. 
Algumas delas, elegantemente vestidas, ajoelharam-se na 
poeira, com os braços levantados para o céu, agradecendo 
em altas vozes o milagre do Divino Padre Eterno de os 
fazer escapar com vida. 
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Era um avião da Viabrás, que saiu de Goiânia com 
destino à capital paulista. Logo depois da decolagem, so
freu uma pane em um dos motores, tendo de fazer um 
pouso forçado. O comandante, com muita perícia, conse
guiu descer no campo de aviação de Santo Antônio, um 
dos lugares mais próximos da capital. goiana. Houve ape
nas danos materiais no aparelho. Estragou-se o trem de 
pouso, danificou-se uma das asas que batera contra as 
árvores. Os passageiros saíram ilesos. O comandante foi 
aclamado como herói por ter conseguido salvar muitas 
vidas descendo no chão bruto, sem piores conseqüência~ 
até mesmo para o aparelho. Dentro de pouco tempo, di , F G 
versas viaturas chegaram da capital para levar de volta ~.e . 
os passageiros. A tripulação permaneceu na cidade. __ ___.. 

À tarde, quandG o sol esfriou um pouco, fomos visi
tar o avião acidentado. Era a primeira vez que a maioria 
da população de Santo Antônio via de perto um aparelho 
daquele porte, um monstro de aço que cruzava os céus 
em demanda de São Paulo ou da capital da República. 

Uma verdadeira romaria formou-se para visitar a 
máquina voadora, toda a gente do município santo-anto
niense e das cidades vizinhas. 

Aos domingos, nós vestíamos as melhores roupas e 
íamos para lá.'Era permitida a visita ao interior da aero
nave. Os visitantes - velhos, moços, crianças, homens, 
mulheres - entravam meio receosos, alguns boquiaber
tos, outros mais desembaraçados fazendo perguntas. Ali 
permanecia sempre um dos tripulantes, que respondia 
amavelmente às indagações dos curiosos. Lá dentro, eu 
me senti enfiada na barriga de um monstro metálico e 
sonhei voar para mundos fantásticos. 

O comandante fez amizade com Tia Júlia e suas ami
gas. Minha tia, que estava se curando da paixão pelo 
Álvaro, namorou o belo cavalheiro. Todas as noites ele 
chegava à casa de minha avó, garboso, de uniforme azul 
e boné de militar. Ouviam música, dançavam valsas, to
mavam licores e vinhos. 
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Um dia, o avião foi consertado e toda a tripulação 
foi embora para sempre. Tia Júlia continuou, com seus 
olhos tristes, a perscrutar o horizonte. De vez em quando, 
perdia-se por longo tempo mirando o céu. Talvez espe
rasse que o comandante fosse voltar para consolar seu 
coração ferido. 
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XIl - O PRIMO V AI À GUERRA 

~ . 
Uma tarde, mamãe mandou-me à casa da Vovó para 

dar um recado. Encontrei Vovó e Tia Júlia chorando. 
Parentes e amigos, silenciosos e abatidos, andavam na 
ponta dos pés. Lá fora, havia um sol quente e uma me
lancolia escorrendo ao longo dos muros, impregnando as 
folhas e as flores, percorrendo a atmosfera no canto triste 
dos pássaros. 

Alguma coisa grave estava acontecendo. Eu não po
dia atinar com o que seria e nem ousava fazer perguntas. 
Criança não podia se meter no assunto dos grandes. 
Doença, morte, não podia ser, do contrário a mamãe já 
estaria ciente. Contudo, através da Negrinha, consegui 
descobrir a causa daquela dor. Meu primo, capitão do 
exército e que servia em São Paulo, foi convocado para 
a guerra . 

Esse primo, que morava muito distante e raramente 
vinha nos visitar, era também um de meus heróis. Eu o 
achava tão belo quanto um artista. Tinha os olhos esver
deados, as sobrancelhas cerradas, a cabeleira farta caída 
na testa. Era alegre e barulhento. 

Quando vinha nos visitar, era como se chegasse o 
filho do rei. Hospedava-se na casa da Vovó. Para home
nageá-lo, parentes e amigos mandavam bandejas de doces, 
biscoitos e pudins. Promoviam jantares e bailes. Eu mor
ria de vontade de ser grande para participar de tudo. Se 
fosse moça, ia dançar com ele e namorá-lo, quem sabe? 
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Limitava-me a olhá-lo de longe com curiosidade, espanto 
e admiração. Brincalhão, ele adorava beliscar as boche
chas das meninas e depois beijá-las. Ao beijar-me a face 
enrubescida, eu quase desmaiava de vergonha, mas escon
dia no fundo do coração uma secreta alegria e um agra
dável enlevo por vê-lo próximo de mim, junto ao meu 
rosto, cheiroso e bonito. Saía correndo e dava os meus 
suspiros longe da presença dos outros. 

Agora, o querido e adorado primo partiria para a 
guerra. 

Eu já ouvira falar muito em guerra. Naqueles dias 
sombrios, como dizia meu pai, o tema estava sempre pre
sente na conversa dos grandes. Mas eu tinha uma idéia 
muito vaga sobre o assunto. Sabia que era uma briga entre 
países e que muitas cidades estavam pegando fogo pelos 
bombardeios. "A guerra é um monstro que está envolvendo 
o mundo inteiro com os seus tentáculos!", diziam. Li uma 
manchete num jornal do Rio de Janeiro: "VARSÓVIA 
FOI VARRIDA DO MAPA!" Por que a capital da Po
lônia tinha sido varrida do mapa? Que significava aquilo? 
"A cidade tornou-se toda escombros. O demônio do Hitler 
comanda a destruição mundial", disse meu pai. 

À noite, mamãe rezava conosco pela paz universal, 
porque o mundo inteiro estava conflagrado. "Que é con
flagrado, mãe?" "Vá ao dicionário que você saberá. Pro
curando, você aprende e não esquece mais." A cada dia 
que passava ia descobrindo novas palavras. Nesse tempo 
sombrio, eu aprendi muitas, só que não as apreciava, por
que significavam coisas terríveis, destruição, agressão. 

Eu estava tão impressionada ante a comoção de 
minha família pela partida do primo, que pedi uns escla
recimentos a meu pai. 

- Por que meu primo deve ir à guerra, pai? 
- Porque foi convocado, minha filha. O Brasil, 

infelizmente, entrou no conflito. Seu primo, como muitos 
outros jovens brasileiros, deve ir cumprir o dever, porque 
são militares. Ele vai para Nápoles, na Itália, devendo 
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lutar em Monte Castelo. Graças a Deus já está quase no 
fim. Falta pouco para a Alemanha cair vencida. 

- Por que essa guerra, pai? 
- Os homens são ambiciosos, minha filha, não se 

contentam com o que têm e ficam sempre de olho no ter-
ritório e nas riquezas dos vizinhos. Os países progridem, 
tornam-se ricos, fortes, armam-se, enchem-se de um falso 
orgulho patriótico, sonham com vastos impérios e passam 
a provocar os outros, desafiando os poderosos e ameaçan-
do os fracos. Essa é a Segunda Guerra Mundial que está 
envolvendo o mundo todo. O Hitler - você já ouviu falar 
muito dele, não?-, chefe de governo da Alemanha, louco 
e ambicioso, queria fundar um grande império, buscando 
espaço vital para abrigar uma super-raça, a raça pura dos 
arianos. Enganou o povo alemão com suas falácias, seus 
discursos demagogos, sua megalomania e ainda conseguiu ..,,, _ _ 
arrastar outros países de governos fortes, transtornando a 
cabeça de seus ditadores ... 

- Um momentinho, pai, o senhor está falando 
muito difícil. Eu estou entendendo aqui e ali. Que é isso: 
demagogo e megalomania? 

- Depois eu explico. Vamos entender a guerra 
primeiro. A seguir, passaremos a tentar compreender o 
Hitler. Pois bem. O Hitler conseguiu formar o chamado 
Eixo, com países de governos totalitários como Itália, 
Japão, Hungria, Romênia, Bulgária e outros. Os países 
agredidos, de governos democráticos e que se opunham às 
idéias loucas do ditador alemão, formaram o grupo dos 
Aliados. Dentre outros, estavam juntos França, Inglaterra, 
China, Polônia, Rússia, Estados Unidos, que lutam para 
salvar a liberdade e a democracia no mundo. A guerra já 
está acabando, minha filha, graças a Deus. Entretanto, 
ela arrasou a humanidade. Milhões de homens morreram, 
milhões de judeus foram sacrificados. Muitas atrocidades 
foram cometidas, cidades e países transformaram-se em 
escombros, crianças tornaram-se órfãs, obras de arte foram 
destruídas. O homem está evoluindo espantosamente. 
Grandes conquistas científicas e tecnológicas vêm sendo 
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feitas, mas as forças do Mal não foram dominadas. Vamos 
pedir a Deus para que a paz volte e nunca mais haja 
guerra tão cruel! 

* * * 

Meu primo escrevia freqüentemente . Algumas vezes 
mandava retratos, ele todo encapotado, vivendo um inver
no rigoroso naquele país distante e belo. Ele dizia, nas 
suas cartas, que lamentava estar na Europa naquele tem
po de destruição e calamidade. Mesmo assim, a Itália não 
escondia a sua beleza, a maravilha dos seus monumentos, 
a paisagem cheia de história e de grandeza. "Nápoles é 
uma cidade que tem séculos de história. Gosto de ver a 
famosa baía, o vulto azulado do Vesúvio, ao longe, os 
ricos monumentos. Os museus, agora fechados, encerram 
tesouros artísticos de valor incalculável. Pompéia não 
fica muito distante daqui. Quero ver se com a paz vai ser 
possível visitá-la. Morro de curiosidade de conhecer a fa
mosa cidade soterrada pelas lavas do Vesúvio no ano de 
79. De qualquer maneira, vamos passar por Roma para 
receber a bênção do Papa Pio XII. Levarei uma bênção 
especial para cada casal de tios e filhos." 

As cartas eram lidas em voz alta, com alguns enxu
gando discretamente uma lágrima de saudade e apreensão. 

Graças a Deus, meu primo voltou da guerra, são e 
salvo. Esteve algum tempo em São Paulo, depois veio nos 
visitar. 

Os preparativos para sua chegada foram tensos e 
toda a família movimentou-se para receber o herói da 
guerra. Leitoas, perus, frangos foram cevados para rece
bê-lo. As latas encheram-se de biscoitos e doces e as 
compoteiras de ambrosia e outras delícias. A Vovó pre
parou garrafas e garrafas de seus famosos licores de leite 
e figo. Bailes foram programados. Pessoas da capital e das 
cidades vizinhas foram convidadas. 

No almoço da chegada de meu primo, estava todo 
mundo tão feliz que os grandes não se importavam com 
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o que as crianças fizessem ou deixassem de fazer. Anália, 
Romana e eu enchemos uma tigela esmaltada de vinho 
frisante e fomos beber no fundo do quintal. A mais gu
losa e "inclinada" era eu: bebi a metade da tigela. Dentro 
em pouco, tive a mais estranha sensação de minha vida. 
As árvores dançavam, os pássaros faziam uma cantoria 
atordoante, as coisas aproximavam-se e fugiam. Anália e 
Romana riam, riam parecendo bobas. Senti-me pálida, 
alucinada, as pernas bambas, minhas primas ora pare
cendo próximas, ora distantes. Deu-me vontade de ir em
bora para casa e pedi às primas que me levassem. Pas
samos pelo portão do fundo. Minha casa, a um quarteirão 
dali, parecia fugir para longe. Quanto mais andávamos, 
mais a rua se encompridava. Eu grudei nos braços de mi
nhas primas, silenciosa e aparvalhada, enquanto as duas 
riam sem párar. 

Da rua, ouvia-se o bulício da casa da Vovó, as 
risadas, a alegria geral, porque o primo viera da guerra 
e estava ali entre nós, herói e feliz! 
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XIlI - FESTA EM SANTA TEREZA 

Meu padrinho, o pai de Anália e Romana, foi sor
teado festeiro de São João. Era sinal de que a festa na 
fazenda Santa Tereza, de propriedade dele, seria animada 
e farturenta . Chegava-se a Santa Tereza, a umas seis 
léguas de Santo Antônio, através de uma estrada carreira 
relativamente boa . 

Papai mandou preparar o carro de bois para a via
gem. Colocou-se nele uma tolda de couro e esteira, 
escolheram-se as melhores juntas de bois e entregou-se a 
um carreiro de confiança a responsabilidade de nos levar. 
Mamãe providenciou uma matula de paçoca, galinha 
assada, biscoitos, queijada, doce de leite seco, frutas e uma 
cabaça de água. 

Quando o primeiro galo cantou naquela madrugada, 
mamãe nos chamou. Nunca fomos tão espertos para pular 
da cama e aprontar-nos. Fazia aquele friozinho gostoso 
do mês de junho. A lua e as estrelas ainda brilhavam na 
madrugada. Carregamos as coisas para o carro. Papai não 
nos acompanhava, porque não gostava muito de festas. 
Tomamos a sua bênção e pulamos para dentro do carro, 
que se pôs em movimento, sacolejando-nos um pouco. 
Papai permaneceu na calçada sob a vaga luz da madru
gada, dando-nos adeus até que o carro dobrasse a esquina. 

O carro de bois seguia vagarosamente, na cantiga 
mansa, preguiçosa, varando estrada. "Vamos, Pintado! 
Eia, Lambari! Pra frente, Redondo! ... " O carreiro gri-
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tava espetando o ferrão no lombo dos bois pachorrentos. 
Nessa hora, os animais davam uma arrancada brusca, 
sacudindo-nos. Nós aprontávamos aquela gritaria. Ma
mãe ralhava conosco, porque a bulha podia espantar os 
bois e provocar um acidente. 

A estrada era infinita. Parecia uma cobra vermelha, 
ora cortando descampados verdes e ensolarados, ora 
enfiando-se pelo interior de um mato sombreado e chei
roso. Lá pelas onze horas da manhã, paramos à beira do 
rio Dourado, sob a sombra de um jatobá, para o almoço. 
Ai, que fome! Molhamos o rosto e os pés na água fria e 
clara e, a seguir, comemos a matula. Nunca vi comida 
mais deliciosa! 

A viagem continuava pitoresca, mas tinha-se a im
pressão de que quanto mais andávamos, mais a estrada 
se encompridava. Na volta do dia, tornamo-nos menos 
buliçosos, apesar da ardente expectativa da chegada. Era 
o cansaço e o langor provocados pelo sol quente. _ 

De tardezinha, finalmente, enxergamos a casa cente
nária. Ao vê-la, no plaino, reacendeu-se a nossa animação: 
era o começo da festa! Era imensa. Tinha uns quinze 
cômodos, dezenas de portas e janelas, porão entulhado 
de objetos diversos, ao fundo as casas de despejo, do en
genho e do monjolo. No quintal, havia o olho d'água 
cristalina, fria à noite, morninha de manhã, sempre bor
bulhando. À porta da cozinha, o rego d'água, passando 
por uma enorme bica de aroeira, ia desaguar em cima da 
roda de madeira do engenho de cana. 

Quando nosso carro se aproximou, os familiares e 
amigos amontoaram-se na calçada de pedra em frente à 
casa para nos receber. Com rostos alegres, acenavam para 
nós. Foguetes espoucaram em nossa homenagem. Anália e 
Romana vieram correndo encontrar-se conosco. Estavam 
há dias na fazenda passando férias. 

Véspera de festa, os grandes corriam afobados para 
lá e para cá na pressa de terminar a aprontação. Junto 
ao velho tamarindeiro, já estava armado o rancho de palha 
de bacuri. 
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Minhas primas e eu fomos bisbilhotar a despensa. 
Havia quartas e quartas de doces e biscoitos: ameixas de 
queijo, doce de laranja em folha, doce de leite, pé-de
moleque, biscoito de queijo, biscoito de fubá, broa, bolo. 

Extenuados pela longa viagem e pelas emoções, 
fomos dormir cedo. 

Enfim, chegou o grande dia. Logo cedo, começaram 
a enfeitar o rancho com bandeirolas de todas as cores e 
arranjaram a bandeira com fitas-cetim e flores de papel f""t_f_C' ___ ( 
crepom. e 

Ao entardecer, os convidados começaram a chegar. · • 
Pareciam formigas descendo os morrotes, as colinas, 
caminhando na planura, através de trilheiros e estradas, 
andando a pé ou a cavalo. Vinham rapazes bonitos de 
lenço ao pescoço, chapéu panamá e camisa xadrez. Alguns, 
mais solenes, vestiam-se de terno de brim, linho ou tussor. 

Anália, Romana e eu estávamos numa euforia tão 
incontida, que beirava o assanhamento. O mais formoso 
dos cavalheiros convidados, no meu entender, era o filho 
do Compadre Oreste, vizinho de meu padrinho. Moreno, 
bigodudo, cabelos pretos anelados, tinha cara de artista 
mexicano. Uma pena que nós éramos muito meninas para 
sermos notadas. Eu espiava de longe, morrendo de inveja 
das moças que tinham o privilégio de conversar com o 
"meu" artista. 

Na casinha de despejo, as tachadas de macarrão com 
frango, de almôndega, de arroz com guariroba, começa
ram a espalhar pelo ar um cheiro gostosíssimo. 

De repente, alguém avisou: "A festeira vem chegan
do!" A maioria das pessoas correu para a porta. A festa, 
geralmente, realizava-se na casa do festeiro, vindo a 
festeira com a bandeira, mais comestíveis e seu séquito, 
ao encontro dele. O festeiro ia recebê-la, conduzindo sua 
bandeira. O encontro das duas bandeiras era solene, com 
cantoria e foguetes. 

Lá pelas oito horas da noite, as rezadeiras puxaram 
o terço e cantaram ladainhas. 
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Por fim, chegou o ponto alto da festa: o hastea
mento da bandeira. O mastro foi erguido devagar. A seu 
pé, os violeiros cantaram e deram vivas a São João. Hou
ve outro foguetório, o maior de todos. Soltaram foguetes 
de rabo, lindos fogos de estrelas. Alguns dos presentes 
tiraram as garruchas da cintura e deram tiros para o ar. 
Era um momento deveras emocionante. 

A seguir, acenderam a fogueira. As chamas não tar
daram a lamber as toras de lenha, iluminando os semblan
tes alegres das pessoas que rodeavam o fogo. Começaram 
a distribuir o quentão. Minhas primas e eu roubamos 
nossas xicarazinhas esmaltadas e fomos nos esconder num 
canto do curral. O quentão era doce e gostoso e nos dei
xava com as faces avermelhadas. 

Fomos tirar a sorte na fogueira. Pusemos três pingos 
de clara de ovo num copo d'água e eu fui a primeira a 
dar as três voltas em torno da fogueira, rezando três 
padre-nossos e três ave-marias, pedindo a São João que 
mostrasse a minha sorte. Em seguida, verificamos umas 
formas confusas e um monte de estrelinhas. Ninguém 
soube interpretar. Pedi a Tia Júlia que nos ajudasse. Ela 
também estava por ali com suas amigas, buscando ver o 
futuro na sorte de São João. Ela também não soube inter
pretar. Fiquei desconcertada. O meu futuro seria tão con
fuso e enigmático como aqueles sinais indecifráveis? A 
sorte de Anália deu uma figura com um longo véu, o que 
todos interpretaram como sendo de uma noiva. ":8 casa
mento!" Puxa, que beleza! Anália ia arranjar um noivo. 
Ela pulou de alegria. A de Romana deu uns risquinhos 
compridos e amontoados indicando uma pequena multi
dão. ":8 a festa de seu casamento!" Enfim, o que nós que
ríamos era perguntar a São João se um dia arranjaríamos 
um noivo! 

Depois da sorte, decidimos nos tornar comadres 
para sempre, sob as bênçãos de São João. Demo-nos as 
mãos e rodeamos três vezes a fogueira, rezando: "Juro 
por São Pedro, São Paulo e São João que Anália vai ser 
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minha comadre!" Cada uma jurava por sua vez. Ficamos 
comadres para toda a eternidade! 

Chegou alguém avisando: "E hora da janta, pessoal!" 
"Vamos depressa jantar, meninas!", Romana apressou
nos, porque era a mais gulosa. Podia esquecer tudo, me
nos de comer. 

Foi armada no terreiro, à porta, numa barraca cober
ta de lona, uma mesa comprida, sobre a qual estavam 
expostas enormes travessas e tigelas cheias de comida 
fumegante. Numa extremidade da mesa, empilhavam-se 
os pratos e talheres. O pessoal acorreu ao convite para 
jantar, transcorrendo tudo na maior ordem. As travessas 
e tigelas eram constantemente renovadas. 

Terminada a janta, o sanfoneiro e seus acompanhan
tes colocaram-se em posição num canto do rancho. Quan
do a sanfona abriu os foles pra valer, acompanhada por 
duas violas e um pandeiro, num toque alegre, animado e 
convidativo, o espaço encheu-se de pares como por mila
gre. Velhos e moços, mulher casada, mulher solteira, pa
trão e peão, rico e pobre, feio e bonito, branco e preto, 
todo mundo caiu na dança. 

"Vamos chamar o Beto para dançar com a gente?", 
eu propus entusiasmada, louca para cair no samba. Saí
mos para procurá-lo e aos outros primos. Foi difícil rom
per a multidão que se juntava em torno do rancho. Meu 
irmão estava soltando bombinhas na fogueira. Chegamos 
até ele. 

"Beta, venha você e os outros primos dançar com a 
gente, pode ser?", falou Anália. Ele olhou bem na cara 
de nós três e disse: "Cresçam e apareçam!" Virando-se 
para mim: "E você, senhorita Myrian, invente dançar que 
eu conto para o papai. Está ouvindo?" Não entendi a sua 
antipatia naquela noite. Demos-lhe as costas por resposta 
e fomos tratar de nos divertir como era possível. O artista 
mexicano estava sempre rodeado pelas meninas. Agora, 
dançava cheio de xodó com uma morena linda. Ai, que 
ciúme e que inveja! 
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Para desforrar pela frustração de não dançar, fomos 
para a despensa e nos empanturramos de doces e biscoitos. 
O doce que eu mais adorava era a ameixa de queijo. Comi 
quase umas dez! 

Voltamos ao rancho. Começava a dança do chapéu. 
Um rapaz sem par pegava um chapéu e colocava-o na 
cabeça do parceiro de uma moça com quem desejava 
dançar. Este entregava-lhe a moça e saía à procura de um 
par para si, procedendo da mesma forma. Assim por dian
te, até que o toque parasse. Aquele que era surpreendido 
no fim do toque com o chapéu na mão tornava-se o "viú
.vo" e devia pagar prenda, dançando sozinho no meio da 
roda. , 

Depois veio a dança do lenço, que era a mesma 
coisa, com a diferença de que a prenda era colocar o pé 
no toco no meio do salão e recitar uma quadra. Muitas 
vezes improvisavam versos engraçados, versos mexendo 
com as pessoas presentes ou homenageando o festeiro e a 
festeira. 

Se eu tivesse idade para dançar, pensei, eu é que iria 
com o chapéu para tomar o meu mexicano das sirigaitas 
que não largavam o seu pé. Ele era tão alto! Parecia um 
gigante. Talvez eu nem alcançasse a sua cabeça! 

O pagode prosseguiu animadíssimo. 
Cansadas de andar de um lado para outro, sentamos 

no banco da varanda. Comecei a cabecear, dando pulos 
de susto, entre um sonho e outro. Alguns adultos por 
perto riram-se de nós. "E hora de menino dormir!" 

A madrugada foi chegando. Os galos começaram a 
cantar. As brasas da fogueira morriam nas cinzas. O ven
to balançava a bandeira vermelha de São João, majestosa 
no alto do mastro. A passarada cantava na copa do tama
rindeiro. O sanfoneiro se despediu. Os primeiros raios do 
sol já entravam pelas frestas do rancho. 
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XIV - A DESCOBERTA DO AMOR 

Ivan era o melhor amigo de Beto. Vinha sempre para 
estudarem juntos. Também eram companheiros de lazer: 
jogavam futebol, baralho, finca, víspora e inventavam 
muitas outras brincadeiras. Geralmente, brincavam sepa
rados de nós, as meninas. "Não convém que brinquem 
juntos, as brincadeiras dos meninos são estouvadas e im
próprias para meninas de bons modos!", diziam os adul
tos, com o que, absolutamente, eu não concordava. 

Não sei bem como e quando descobri que Ivan era 
uma pessoa especial para mim. De repente, passei a espe
rar com ansiedade que ele chegasse a nossa casa. 

Num domingo à tarde, meu irmão nos convidou para 
jogar víspora. 

- Que milagre! - eu disse. - E a primeira vez 
que recebemos tão honroso convite! 

- Sabe por quê, mana? - perguntou ele petulante. 
- E porque as meninas são umas chatas. Só sabem per-
turbar. 

Eu não me senti ofendida com meu irmão, pois esta
va vibrando pela oportunidade de estar perto de Ivan. 

Nós nos assentamos em volta da mesa de jantar. As 
cartelas foram distribuídas. Meu lugar era bem em Ífente 
ao Ivan. Logo no começo do jogo, eu olhei para ele, ele 
olhou para mim. Foi um modo novo e diferente de mergu
lhar nos olhos um do outro. Parece que aquela mirada 
penetrou o fundo de minha alma. Daquele momento em 
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diante, tornei-me aérea, desajeitada, vermelha. Esbarrava 
nas cartelas, tirando as marcas do lugar, assinalava nú
meros errados, não prestava atenção aos que cantavam. 
Na minha vez de cantar, achava-me na maior das sem
gracezas. Eu costumava fazer muitas brincadeiras à hora 
da "cantoria": "dois patinhos na lagoa", para o 22; "ida
de de Cristo", para o 33; "idade da Vovó", para o 90; e 
assim por diante. Anália virou-se para mim com ar de go
zação. O Beto brincou: 

- Você está doente, Myrian? Nunca a vi tão 
sem sal! 

Minhas primas caíram na risada. Eu me virei para 
elas emburrada: 

- Acharam o ninho da égua? 
Ivan sorria amarelo sem fazer um leve comentário. 

Mas seus olhos estavam sempre voltados para mim. 
Ivan não mais saiu do meu pensamento. Ele não 

encarnava o príncipe encantado de minhas delirantes 
fantasias. Não se parecia com Álvaro, o amor de Tia 
Júlia, tampouco era belo como o artista mexicano. Sim
plesmente, fazia o meu coração saltar no peito. Sua 
presença trazia-me um doce enlevo. Rabisquei seu nome 
nos livros e cadernos. Desenhei corações trespassados por 
setas, flores, estrelas. Escrevi o nome dele na areia, gra
vei-o a canivete no tronco de uma mangueira e no canto 
de minha carteira escolar. 

Vivia e respirava Ivan. Acordada ou dormindo, ele 
povoava meus sonhos. 

Na hora do recreio, não sossegava, enquanto não o 
descobria. Ao encontro de nossos olhares, ele tornava-se 
vermelho, punha as mãos nos bolsos e seus belos olhos 
ficavam ainda mais verdes. Eu disfarçava, tentando es
conder o nosso segredo. 

Ivan passou a freqüentar nossa casa com mais assi
duidade. Nos jogos com meu irmão, distraía-se, porque 
tinha olhos só para mim, embora eu fingisse estar muito 
concentrada nos meus estudos sob a sombra da manguei
ra, no quintal. 
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Os dias foram passando. Eu me sentia cada vez mais 
apaixonada. Alarmada, percebi que pensava em Ivan 
vinte e quatro horas por dia. Devia ser assim com Tia 
Júlia, quando derramava, ao longe, seu olhar tristonho. 
Eu sofria com a ausência de meu querido, explodia de 
felicidade com a sua presença. Descobri o gosto ruim e 
amargo do ciúme. Não suportava, por exemplo, ver a si
rigaita da Reny fazer charminho em cima dele o tempo 
todo. Um dia, a minha raiva explodiu. Passei três dias 
ignorando-o, como se não o conhecesse. Quando ele foi à 
minha casa, escondi-me no último dos quartos. Em outras 
ocasiões, eu saía com a desculpa de estudar com minhas 
primas e, assim, passava a tarde na rua. O pobrezinho 
ficava desorientado! r-,-1---

As conseqüências de minha "paixão" não tardaram a 0 ~ G 
acontecer. Minhas notas foram lentamente baixando. Tia · 
Júlia chamava-me a atenção com freqüência. Antes, os 
pitos deixavam-me envergonhada. Agora, eu nem ligava. 
Vivia com a cabeça nas estrelas. Meus cadernos tornaram-
se desleixados. Não dava respostas completas às argüi-
ções dos professores e fazia péssimas sabatinas. 

Certo dia, após algum tempo embirrada com 1 van, 
ia eu saindo da aula, quando ele veio ao meu encontro. 
Aproximou-se de mim. Pus-me a tremer como vara verde. 

- Quero falar com você! - ele me disse. 
Além da tremura, o susto. Paralisada, não abri a 

boca. Nosso amor (será que ele me amava de verdade?) 
era silencioso e mudo. Jamais trocáramos uma palavra 
sobre o assunto. Era um querer bem à distância, sem pa
lavras. Só falavam os nossos olhos. O que teria ele para 
me dizer naquele momento? Por que, de repente, se 
tornara tão decidido? 

Os alunos iam deixando a escola a um meio-dia 
claro e quente. Nós dois nos atrasamos de propósito, cami
nhando devagar, desajeitados. Minhas primas, que mora
vam perto de mim, procuraram-me para irmos juntas 
como era costume. Fiz sinal a elas para que se fossem. 
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Surpresas, seguiram o caminho, à frente. Sob a soalheira, 
a meninada foi sumindo, cada qual no seu rumo. 

Lado a lado, Ivan e eu andámos. Ele nada dizia. Eu 
estava muda como uma pedra. 

- Que sol quente, hein, Myrian ! - por fim ele 
falou, em voz muito baixa e tímida. 

- E - respondi. 
Com essas duas frases, a conversa morreu. Senti 

vontade de sair correndo. Tinha a impressão de que o de
sejo dele era o mesmo. 

À porta de minha casa, subi o primeiro degrau da 
escada. Ele me alcançou rápido, passando à frente. Che
gou ao topo da escada e encostou-se à parede, olhando 

- infinitamente para mim. Apenas murmurou: 
2 - Myrian? 

E com o indicador foi escrevendo na parede alva, 
com letras invisíveis, a frase que eu bem pude compreen
der: "Eu te amo!" Pulou na calçada e saiu correndo. De 
novo senti um tumulto dentro da alma. O coração bateu 
louco no peito. Permaneci estática por um bom tempo. 

Ao entrar em casa, estavam todos à mesa. Mamãe 
observou-me com o rabo dos olhos. Ainda aturdida, 
guardei os objetos, troquei o uniforme e ocupei o meu 
lugar à mesa. Mal toquei a comida. 

Terminando o almoço, mamãe disse: 
- Minha filha, quero falar com você. 
Se fosse algum tempo antes, eu levaria um tremendo 

susto, porque esses "particulares" da mamãe apavoravam
nos. Eu estava tão aérea que nem atinei para a coisa. 

Então, minha filha, está acontecendo alguma 
coisa? 

Não ... não, senhora . . . não está acontecendo 
nada. 

- Você tem certeza? 
- Tenho sim, senhora. 
- Não há coisa alguma, minha filha! Como não 

está acontecendo nada? Ontem mesmo sua Tia Júlia veio 
aqui para dizer que está estranhando seu comportamento 
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em classe, seu alheamento, suas notas baixas. Você que 
sempre foi uma aluna brilhante e responsável está abaixo 
da crítica. Sua mãe é sua melhor amiga. Fale com since
ridade. 

Eu amava mamãe e a admirava. Mas havia uma 
grande distância entre nós, um misto de respeito e medo. 
Eu jamais teria coragem de confessar-lhe que estava 
apaixonada e que isso era a raiz de todo o meu desequi
líbrio. Sabia muito bem o que ela iria responder. 

Embora hesitante, continuei teimando: 
- Não é nada não, mamãe. 
Ela ficou vermelha e seus olhos chisparam de impa

ciência. 
- Pare de dizer que não é nada. Você não está 

sendo sincera. Eu sei muito bem o que é - falou um 
tanto ríspida. - Trate de mudar de toada, ouviu, moci
nha? Sua obrigação agora é estudar. 

Abrandou um pouco a voz: 
- Vocês são muitos irmãos, Myrian. A carga para 

seu pai é pesada. Herança vocês não terão, porque somos 
pobres. A única riqueza que pretendemos dar a vocês são 
os estudos. F, um diploma para que se tornem indepen
dentes. Para isso estamos mourejando noite e dia no tra
balho. Se não quer estudar, você está traçando seu futuro 
com as próprias mãos. F, responsabilidade sua. Não va
mos obrigar. 

Mamãe jamais me fizera um sermão tão longo e com 
tanta gravidade. Eu me assustei. Nunca tinha pensado no 
futuro e suas responsabilidades. Eu só queria ser grande 
para usar saltos altos, passar batom, ir às festas, namorar 
os rapazes, participar das conversas. Que seria eu no por
vir (palavra que a Tia Júlia usou e que achei lindíssima!)? 
Meu mundo eram as ruas estreitas e poeirentas de Santo 
Antônio das Grimpas, as casas centenárias, os grandes 
quintais, o Retiro da Vovó, a fazenda Santa Tereza, a 
nossa chácara, os primos, os amigos, nossas festas, 
Ivan ... O que existiria além da linha do horizonte? O 
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que era o futuro? Veio-me um grande temor de virar 
gente grande! 

Mamãe continuou: 
- Ouvi uns rumores por aí de que você está com 

namoradinho. Está um tanto quanto precoce. Aliás, mos
trou-se bastante ousada, hoje, chegando acompanhada, 
ainda mais atrasada para o almoço. Cuidado! Ainda é uma 
criança. No momento, tem é que cuidar de suas obriga
ções . Deixe o namoro para mais tarde, ouviu bem, minha 
filha? 

Foi como se eu despertasse de um sonho. 
- Sim, mamãe, eu ouvi. 
Terminada a conversa, apanhei meus cadernos e 

Hvros. Coloquei-os sobre a mesa. Olhei-os um por um. 
De fato, as tarefas dos últimos meses estavam uma vergo
nha. Os cadernos e livros cobriam-se de rabiscos. Era 
Ivan, Ivan, Ivan por toda parte. Além dos corações entre
laçados, trespassados, das quadrinhas de amor, havia ver
sos ridículos de minha lavra. 

A partir desse dia, abandonei o meu hábito de rabis
car. O nome de Ivan já estava gravado para sempre, com 
letras de ouro, bem no fundo de meu coração. 

Recomecei a estudar com seriedade. Dali por diante, 
"mudei de toada", como recomendara minha mãe. Jurei 
para mim mesma que, com Ivan ou sem Ivan, nem Tia 
Júlia, nem papai, nem mamãe iriam precisar chamar-me 
a atenção. Nunca mais. 

• • • 
Ao fim da tarde, fui à casa de Anália. Pela primeira 

vez, disse-lhe de viva voz que estava apaixonada por 
Ivan. Ela deu uma risada. 

- Por que você está rindo? - eu perguntei meio 
desconcertada. 

- :É preciso você vir dizer-me isso? A escola in
teira já sabe, até os professores. Todos conhecem a famosa 
história dos dois pombinhos loucamente apaixonados! 
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Contei a conversa com mamãe, depois perguntei: 
- Anália, o que você pensa ser no futuro? 
Ela me olhou surpreendida. 
- No futuro? 
- Sim, no futuro. Ou no porvir, como diz Tia Júlia 

- falei, rindo. 
- Não sei, nunca pensei nisso. Talvez professora, 

como Tia Júlia. 
E você? 

- Eu? . . . Eu? . . . 
- Claro, você! 
- T ambém não sei. Talvez fosse mais simples se 

a gente pudesse viver e ser feliz sem se preocupar com 
o futuro. 

- :É, os grandes, às vezes, têm uma cara sombria e 
perdem até o sono pensando no amanhã. 

- Um d ia, certamente, vamos compreender bem o 
que é o futuro e saber escolher direito o que deseja
mos ser. 

A noite vinha caindo. Mesmo pensando o tempo todo 
no Ivan, ainda tinha um medinho da boneca de olhos de 
fogo e de outros seres das sombras! ... 

Corri para casa. 
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XV - A GRANDE NOVIDADE 

Um dia parou à porta da casa da Vovó uma cami
nhonete carregada. Dela desceram o motorista e um 
homem de macacão azul. Os dois puseram-se a descarre
gar o veículo, empilhando caixotes e pacotes na calçada. 
Tia Júlia apareceu à porta toda misteriosa e feliz. Os 
homens levaram a mercadoria para a varanda e dedica
ram-se ao trabalho. Começaram cortando as tiras metálicas 
que envolviam os caixotes. Depois, arrancaram os pregos 
e abriram as tampas. Então, retiraram, cuidadosamente, 
objetos diversos, grandes, pequenos, pesados, leves, ora 
envoltos em papel, ora dentro de caixinhas de papelão. 
Abertos os pacotes, foram surgindo um rádio, válvulas, 
lâmpadas elétricas, fios, um motor, parafusos, etc. Os 
dois homens pareciam-me criaturas mágicas a lidarem 
com aqueles estranhos objetos, nunca antes vistos em nos
sa terra. Assim, começou a instalação da luz elétrica na 
casa de minha avó, a primeira da cidade a receber o bene
fício, graças ao espírito inovador de Tia Júlia, que manti
vera em segredo a iniciativa. 

Daquele dia em diante, ia ser possível ouvir músicas, 
notícias e novelas. Estaríamos ligados com o Brasil e com 
o mundo. O Repórter Esso iria trazer na hora todas as 
novidades de nosso país e do exterior. Os jornais de nossa 
capital e do Rio de Janeiro chegavam com muito atraso. 
As novidades costumavam circular oralmente, truncadas, 
podadas, acrescidas de acordo com o floreio de cada um. 
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Agora, tudo ia ser diferente. Não estaríamos mais isola
dos, perdidos, desinformados no coração do Brasil! ... 

Os trabalhos prosseguiram. Vizinhos, amigos e pa
rentes, adultos e crianças espiavam estupefatos a tarefa 
dos dois técnicos. 

Na noite em que as lâmpadas se acenderam e o rádio 
funcionou, foi uma festa. A casa tornou-se clarinha, a 
luminosidade escapava pelas janelas para cair nas ruas 
poeirentas. Também o terreiro inundou-se de luz. Os ga
los cantaram nos poleiros, as galinhas cacarejaram assus
tadas, os morcegos, estonteados, saíam do estuque, e as 
andorinhas chilreavam nos beirais. Depois, o rádio foi 
ligado. Em tomo dele, todos escutavam atentos. Realmen
te, era uma maravilha aquele aparelho que falava, que 
trazia novidades de longe, que irradiava música. Umas 
velhinhas fizeram o sinal da cruz ao espiarem a máquina. 
Só podia ser coisa do capeta. Onde já se viu máqui
na falar? O mundo anda louco, cada vez mais louco. 
Era mesmo o fim dos tempos. Máquina falar! Tia Júlia 
ria, soltava sonoras gargalhadas, cheia de bondosa com
preensão. 

A romaria dos amigos, conhecidos e curiosos durou 
dias, até que se acostumassem com a novidade. 

Tia Júlia promoveu um baile para comemorar o 
acontecimento. Ela usou na festa um vestido longo de filó 
rosa, enfeitado com babados. Usava um medalhão preso 
ao pescoço com uma fitinha preta de veludo, uma bolsi
nha preta de cetim enfeitada de strass e sapatos de cetim 
rosa, salto Luiz XV. Ao passar dançando, deixava no ar 
um cheiro de violeta. Era a mais elegante e a mais requisi
tada pelos rapazes. 

No intervalo das danças, os convidados tomavam 
licor e vinho e comiam docinhos, bolos, doces cristaliza
dos, pasteizinhos fritos. O doce que mais apreciei foi o 
manjar com sabor de água de flor de laranjeira. Por ser 
um acontecimento especial, nós, crianças, pudemos com
parecer à festa por pouco tempo, mas ela se prolongou 
até alta madrugada. 
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Eram famosas as novelas radiofônicas. As amigas de 
Tia Júlia lá se ajuntavam para ouvi-las. Muitas vezes, 
escondidos, vimos os adultos pigarreando ou tirando dos 
bolsos lenços perfumados para enxugar os olhos nas cenas 
mais emocionantes. Eu me impressionava com a voz do 
narrador, descrevendo os cenários e paisagens com uma 
nitidez tão grande que me parecia estar vendo tudo. Os 
sons eram também admiráveis: o trotar de cavalos, o ri
bombar de trovões, o uivo dos ventos, os prantos e as 
alegrias dos personagens. 

Bem mais tarde, já crescidos, tivemos permissão 
para sentar ao lado dos adultos e ouvirmos alguns pro
gramas. 
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XVI - O PASSEIO À GRUTA DO LEONEL 

[~:e~ 
Por muitos anos, o Ford preto do Dr. Betinho foi o 

único automóvel da cidade. Depois foram surgindo outros, 
dentre eles a forreca do Seu Gentil. Ele fazia viagens 
para a capital e cidades vizinhas, andando a vinte quilô
metros por hora. Era um homem sossegado, falava pausa
do, gostava de fazer rimas e era querido por todos. 

Certa vez, de tardezinha, estávamos sentados no 
banco da porta da casa de minha avó, quando apontou 
no fim da rua a forreca de Seu Gentil, locomovendo-se 
que nem tartaruga. Seu Gentil parou e perguntou: 

- Oi, meninada, vocês querem dar um passeio? A 
noite vai ficar clarinha . A lua cheia está para despontar! 

Pensei um pouquinho e respondi: 
- O senhor dá um tempinho para a gente ir falar 

com o papai? 
- Pra que isso, menina? E um passeio curto. Em 

menos de uma hora estaremos de volta. Seu pai não vai 
se importar. Já não carreguei vocês tantas vezes? 

Eu olhei interrogativamente para o Beto, que afinal 
era mais velho do que eu. 

- Ah, vamos, depois a gente diz para o papai -
falou ele. 

Num minuto nos encarapitamos no carro. A Anália 
e eu fomos na boléia. Bem que eu gostaria de ir na carro
ceria. Lá estavam o Beto e o Ivan, e seria mais divertido. 

Passamos pela ponte, subimos pela estrada sinuosa, 
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deixando para trás os ranchos da periferia. Ganhamos o 
cerrado. O vermelho do horizonte se extinguiu. A noite 
caiu devagar. A lua cheia, enorme, brilhante, avermelha
da, apontou no horizonte. Uma claridade doce foi envol
vendo as coisas, esvanecendo o breve momento de som
bras. Os grilos cricrilavam com estridência. O único som 
diferente a invadir a paisagem era o ronco manso do 
motor da forreca ofegante. 

Fomos avançando. Depois de rodarmos um certo 
pedaço de chão, comecei a ficar preocupada. Seu Gentil 
era um homem de. confiança, mas, afinal, saímos sem 
permissão de nossos pais. Se dessem pela falta prolonga
da, a coisa ia ficar fefa. 

- Vamos voltar, Seu Gentil? - sugeri delicada
mente ao dono da forreca. 

- ô menina medrosa, seu pai nem deu falta de 
vocês. Eu aposto! 

Vaga-lumes erravam pelo espaço, ziguezagueando, 
ofuscados pela claridade dos faróis. Um curiango voou 
rente ao pára-brisa, quase esbarrando no vidro. Seu 
Gentil contava casos, mas eu nem escutava. A preocupa
ção crescia. Eu insisti: 

- Seu Gentil, eu acho bom a gente voltar. Está 
demorando muito. 

Ele adorava fazer versos. Pôs-se a rir de mim. Sua 
veia poética começou a ·aflorar. Voltou-se e disse: 

"Você é bonita que nem uma rosa. 
Pena ser menina tão medrosa!" 

E para Anália: 

"Essa aqui é uma mocinha e tanto. 
Não carrega medo e nem espanto!" 

Pusemo-nos a rir dos seus versos um tanto quanto 
sem graça, mas ele, com a cara mais feliz do mundo, 
continuou: 
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- Vamos até a Cabeceira do Leonel. 
Onde é isso? 
Está chegando. 
Por que tem esse nome? 
Cabeceira é um começo de mato - explicou. -

f chamada do Leonel, porque foi aí que o encontramos 
morto, enforcado. Naquela árvore! 

- Virgem, agora quem está com medo sou eu -
disse Anália. 

- Por que ele se suicidou? 
- Perseguição política. Tinha um cargo no Estado 

e foi transferido para o extremo norte. Com uma família 
muito grande, não queria deixar Santo Antônio. Não con
seguiu e foi tornando-se mais triste à medida que se 
aproximava o dia de ir embora. Desapareceu uma manhã. 
Depois de muita procura, encontraram-no aqui. Morto. 

- Credo, que história mais triste! 
Pareceu-me ver sombras movendo-se em todas as 

direções. Soprava um ventinho frio. Os meninos, na car
roceria, aquietaram-se por algum tempo. 

Por favor, Seu Gentil, agora eu quero voltar. 

"Vamos voltar inda agorinha, 
Não tenho medo, ó bela florzinha! 
A noite está doce como o mel 
Ali é a Cabeceira do Leonel." 

Ele recitou para nós. Anália sorriu. Eu me encon
trava um tanto apavorada. Nem prestei atenção nos 
versos. 

A seguir, ele virou a caminhonete no sentido con
trário da estrada. Enfim, resolveu voltar. Respirei alivia
da. O carro rodou uns poucos metros. Então ouvimos um 
urro, quebrando fortemente o silêncio. O susto foi geral. 
Não demorou muito, a forreca começou a dançar na es
trada de uma forma estranha . Seu Gentil parou. Era de 
uma calma exasperante. Abriu a porta. Permanecemos 
todos encolhidos dentro do veículo. 
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- O que foi, Seu Gentil? - perguntou o Beto lá 
de cima, com voz quase inaudível. 

- Aconteceram duas coisas, meu filho. Não sei 
sobre qual delas você quer saber. Primeiro foi um urro. 
E um bicho do mato, pode ser um lobo. Depois, a cami
nhonete começou a tremelicar. Isso eu não sei o que é. 
Tenho que verificar. 

Ai, que discurso mais comprido, à noite, numa es
trada deserta, com alguma fera nos rondando e o carro 
talvez enguiçado. Haja paciência! 

Resolvemos descer do veículo. Seu Gentil pôs-se a 
vistoriar o carro, auxiliado pelo Beto, que segurava a lan
terna, olhando desconfiado para os lados. Nós, ali em 
volta, espiando. 

- Foi coisa à toa, talvez sejam as pedras que te
nham feito os pneus deslizarem - concluiu ele. 

De repente, um vulto escuro, parecendo um cachor
ro, atravessou velozmente a estrada. Seu Gentil largou as 
ferramentas, passou as mãos pelos cabelos lisos que lhe 
caíam na testa. 

- Gente do céu, é um lobo e dos grandes! 
A essas alturas, nós já havíamos entrado para o 

carro aos trambolhões. 
- Calma, gente, esses lobos daqui não atacam 

ninguém não. Podem ficar quietos. Sem medo! 
Mas voltou rápido ao volante, ligou a forreca com 

pressa. Felizmente ela pegou e embalou estrada abaixo 
um pouco mais veloz. A lua continuava linda, na sua 
marcha pelo céu estrelado. Eu queria olhar para trás, em 
direção à cabeceira mal-assombrada, mas cadê coragem? 

Tive a impressão de ter ouvido um gemido longo e 
triste, que se foi perdendo nas sombras da noite. 

O meu receio agora era enfrentar o papai. Ele esta
ria furioso esperando por nós. A volta foi rápida. Nem 
vi quando as primeiras casas foram surgindo sob a branca 
claridade lunar. 

Onde nos apanhou, Seu Gentil nos deixou. Pulamos 
da caminhonete e mal nos despedimos. Os agradecimentos 
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pelo passeio foram deixados para outra ocasião. Dei um 
vago até logo para o Ivan. Cada qual correu para sua 
casa. 

Papai estava de pé na ponta da calçada, com seu 
relógio de bolso à mão. Ele estava sério, balançando a 
corrente de prata, que brilhava muito sob a claridade da 
lua. Olhou para nós, um por um, em silêncio. Então, eu 
empreguei a tática de sempre. Fui falando como se tivesse 
engolido agulha de vi trela: 

- Pai, que passeio lindo fizemos! Nunca vi uma 
noite tão cJara, com uma luona desse tamanho! Fomos 
com Seu Gentil. Como o passeio era curto e ele estava 
com pressa, nem tivemos tempo de vir avisar. Chegamos 
até a Cabeceira do Leonel. Que história triste, hein! De
poi_s um lobo feroz atravessou a estrada. Foi um susto! 

Parei um pouquinho, quase engolindo o fôlego. 
Papai não agüentou manter-se carrancudo. Sorriu e conti
nuou calado por uns momentos. Guardou o relógio no 
bolso dianteiro da calça. Disse simplesmente: 

- Entrem logo. Já está passando da hora de dormir. 
Da prórima vez avisem para que sua mãe e eu não fique
mos preocupados. Além disso, de noite não é hora con
veniente para menino passear. 

Contentes, meu irmão e eu voamos para o quarto. 
Para dormir e sonhar, quem sabe? ... 

s: G 
e .e . 
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XVII - O MACACO NO ALPENDRE 

Os dias corriam tranqüilos em Santo Antônio. Raros 
acontecimentos vinham quebrar a monótona repetição de 
coisas e fatos. Eu nem percebia que era tudo igual, pois 
vivia cada instante com o deslumbramento de estar desco
brindo a própria vida . Se algo novo e diferente acontecia, 
aí, sim, é que vibrava de verdade. 

Como foi bom provar picolé de groselha pela pri
meira vez, experimentar o gelo, o sabor exótico, o colo
rido tentador! 

Ao penetrar no bojo do avião da Viabrás, que fizera 
um pouso forçado em nossa terra, eu me vi alçando vôo 
para as estrelas, desvendando terras distantes e estranhas, 
onde eu encontraria monstros, príncipes, castelos doura
dos e criaturas fantásticas. 

Senti um impacto quando vi a primeira fita cinema
tográfica. Passaram-na num salão improvisado de um bar 
de esquina. A parede branca serviu de tela. Maravilhada, 
vi aquelas figuras em branco e preto, movendo-se como se 
fossem de verdade, só faltando sair da tela para vir correr 
no meio de nós. Era um filme de cowboy. Minha irmãzi
nha, chorando, agarrava-se a mim com medo de que os 
cowboys com seus fogosos cavalos descessem para o salão 
e nos pisoteassem. 

Por falar em cinema, lembrei-me. Com a construção 
de uma igreja nova para o padroeiro da cidade, a outra, 
velha e centenária, foi transformada num cinema. Nele 
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foram exibidos obras-primas como Ladrões de bicicletas, 
de Victoria de Sica, e Encouraçado Potemkin, de Eisens
tein, a que nós assistíamos comovidos, sem suspeitar que 
estávamos diante de obras de arte reconhecidas pela cultu
ra universal. Também me lembro de outro filme - O 
despertar do mundo - com dinossauros, homens das ca
vernas, seus amores selvagens, a luta pela sobrevivência 
- imagens que nunca saíram de minha cabeça. 

Fascinada, eu abria os olhos para a vida. E conti
nuava cada vez mais apaixonada pelo Ivan. Agora, o 
"nosso romance de pombinhos apaixonados", como dizia 
Anália, era tranqüilo, sem brigas e ciúmes, fiel , de poucas 
palavras. Vivíamos a doce e mútua companhia no meio 
dos outros, na escola, nas brincadeiras, nos piqueniques. 

Uma coisa eu estranhava em Ivan. A medida que ele 
crescia, tornava-se mais arredio, mais silencioso. As vezes, ~ 
eu surpreendia uma vaga tristeza nos seus olhos verdes. U F ~ 
Era delicado e terno comigo. e e 

Eu ia falar de uma novidade e fui enredando por · · 
outros caminhos, arrancando lembranças, casos que eu 
me esqueci de contar no lugar certo. Pego de novo o fio 
da meada. 

A maioria das casas de Santo Antônio eram os velhos 
casarões de estilo colonial, esteios de madeira, pé direito 
altíssimo, uma infinidade de portas e janelas, compridos 
corredores, dezenas de cômodos, vidraças, calçadas na 
frente, altos muros, vastos quintais. Com o progresso, 
chalés, bangalôs, casas de alpendre começaram a surgir. 

No lugar de um casarão arruinado, numa esquina do 
Largo da Igreja, foi construída uma casa de alpendre, 
pequena, leve, colorida, contrastando com a sisudez dos 
casarões. A casa trazia uma grande novidade: a parede 
de fundo do alpendre era decorada com um painel de uma 
cena da natureza. 

Em primeiro plano, a paisagem exibia uma fonte, 
cujas águas corriam sobre pedras. À esquerda, uma árvore 
com alguns pássaros por entre as folhas. À direita, to
mando conta de boa parte do espaço, outra árvore de 
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galhada esparramada, em cujo galho maior equilibrava-se 
um macaco. Dava a impressão de uma cena viva. O animal 
parecia prestes a dar um pulo. E tinha-se a ilusão de que 
as águas saltavam por entre as pedras. 

As pinturas que até então eu vira eram quadros sa
cros na igreja ou estampas nos livros e revistas. Casa pin
tada e obra de arte feita por um artista da terra eram 
novidade absoluta. Daí formou-se uma verdadeira romaria 
para ver o painel. Os comentários eram os mais diversos, 
ora ingênuos, ora pitorescos: "Puxa, só de olhar para essa 
água dá sede! Só falta o passarinho abrir o bico e cantar. 
Esta árvore é angico ou jatobá? Não será pau-terra? Pode 
ser uma árvore inventada. Estou achando esse tipo de 
folha um pouco estranho. Dá vontade de passear nesse 
lugar, não dá? Não há de ver que o Tunice ficou com 
medo do macaco?" 

Ivan observou a pintura, encantado. 
- Eu tinha vontade de ser artista - disse ele. 
- :É só começar. Artista fica artista fazendo obra 

de arte - respondi. 
- Só começar nada. Meu pai falou que para ser 

artista tem que ter dom. 
- Quem sabe se você não tem dom? Já experimen

tou ou vai esperar o dom chegar? 
- Você está espirituosa hoje, não? Nunca experi

mentei. Talvez um dia eu tente. 
O dono da casa e também o autor da pintura era 

Seu Altino. "Era o homem dos sete instrumentei', como 
dizia meu pai. Construtor, pintor, músico, ele tocava vá
rios instrumentos musicais e era o maestro da Banda 
Municipal. 

A partir da paisagem do macaco, passei a olhá-lo 
com muito respeito, admiração e curiosidade. Era o 
primeiro e único artista que eu conhecera até então. 
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XVIII - UM PLAYBOY NA PRAÇA 

Carlito era um rapagão alto, vistoso, aloirado. Filho 
do homem mais rico da terra, transformara-se no terror 
de Santo Antônio e inspirava paixão nas donzelas sonha
doras. Ele aprontava muitas das suas para escandalizar 
a pequena cidade. Era um playboy precursor. Entre uma 
gargalhada e outra, afirmava que suas ações consideradas 
loucas tinham um único fim: sacudir a pasmaceira de 
Santo Antônio e fornecer os temas para as maledicências. 
O nome dele não saía da boca das amigas da Tia Júlia. 
"Sabem da última do Carlito? Imagine, o Carlito está 
namorando! Já viu o Carlito desfilando a cavalo pelas 
ruas?" 

Realmente, nos últimos dias, ele vinha percorrendo 
as ruas principais num cavalo preto, elegante, marchador 
de primeira. 

Numa tarde calorenta de sábado, o bar do Balbino 
estava cheio de gente bebendo cerveja, jogando bilhar, 
bisbilhotando a vida alheia. De repente, entra o Carlito 
montado a cavalo. Foi uma correria dos diabos. Bolas de 
sinuca rolando pelo chão, cadeiras viradas, garrafas que
bradas. O dono do bar, de boca aberta, não sabia que 
atitude tomar. Se enfrentasse o valentão, podia ser pior. 
Do alto do cavalo, Carlito deu a ordem: "ô, Seu Balbino, 
me dê aí um golinho da puríssima que o senhor costuma 
guardar para mim. Vamos tomar, moçada?" Falou aca
riciando o cabo de madrepérola do revólver que trazia 
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à cintura. Ninguém deu um pio. Servido, virou a dose 
de uma vez na boca, estalou a língua, passou um lenço 
vermelho no rosto e exclamou: "Essa é boa de verdade. 
Ponha na conta". Deu uma olhada em torno, avaliando 
a confusão que causara com sua entrada eqüestre. "Se 
houve algum prejuízo, ponha na conta. Desculpe o incô
modo!" Tirou o panamá da cabeça, inclinou-se com dis
tinção, fez um aceno de despedida e lá se foi disparado 
pela rua abaixo. Amontoadas nas calçadas e portas e es
preitando pelas janelas, as pessoas trataram de esconder
se com medo de que também fossem atingidas pelas 
loucuras do Carlito. 

Havia em Santo Antônio uma moça linda, com uma 
pinta preta na face direita, longos cabelos anelados e uns 
olhos tristes. Essa jovem estava cercada de uma aura de 
mistério e pena. De rara beleza, era cardíaca e podia mor
rer a qualquer momento. Havia outra agravante para sua 
situação. Era apaixonada por Carlito. Diziam que a paixão 
era correspondida. A família de Stella - assim se cha
mava a jovem - detestava o namoro. Primeiro, porque 
Carlito era muito maluco e irresponsável; segundo, porque 
toda contrariedade podia ser fatal à moça. Ele gostava 
de lhe passar sustos, com brincadeiras de mau gosto, de
pois ia embora e a família é que tinha de acudir a meni
na com calmantes. O pai dizia furioso: "Esse paspalho 
um dia ainda vai matar a minha filha!" Mas não podia 
proibir o namoro. A verdade é que Stella era fascinada 
por ele. 

No aniversário de Carlito, o pai deu-lhe um Ford de 
cor grená. O moço dirigia como um louco pelas ruas cal
mas, levantando poeira, buzinando, botando gente, ca
chorro e galinhas para correr. Um dia, levou Stella e as 
amigas para passear. Tanto correu, fez curvas perigosas, 
tirou fino nos obstáculos, que ela voltou pálida e meio 
morta de susto. Os pais engoliam tudo, porque a menina 
não podia ser contrariada. 

Entretanto, ele tinha gestos de ternura. Uma noite, 
organizou uma linda serenata. Notando o vulto da namo-

102 



rada através da janela entreaberta, entregou-lhe uma rosa 
vermelha. 

Certa vez, a cidade despertou à meia-noite, com o 
sino da igreja tocando. As badaladas ora repicavam fes
tivas, ora soavam lentas como toque de defunto. Que 
história seria aquela? Algum sinal? A viso de alguma 
calamidade prestes a acontecer? 

Janelas e portas começaram a abrir. Rostos mal des
pertos surgiam nas sombras, assustados. Aos poucos foram 
saindo, receosos, e puseram-se a discutir em voz baixa. 
Os sinos continuavam. Um grupo de cidadãos mais cora
josos decidiu ir até a igreja. Ninguém teria nervos para 
suportar aquelas batidas inexplicáveis a invadir o silêncio 
da noite. Ao chegarem lá, notaram que estava tudo quie
to, a igreja completamente fechada, mergulhada na es
curidão noturna. De repente, recomeçam as badaladas. 
Por mais que verificassem, ninguém viu sinal de vivalma 
movimentando-se lá dentro. Veio um intervalo de silêncio. 
Novamente as badaladas. 

"Vamos embora pra casa, gente, isso está muito 
esquisito!" Bastou essa frase para que todos saíssem apres
sadamente. Era melhor deixar pra decifrar o mistério no 
dia seguinte, à luz do sol. 

A praça da igreja, há muitos e muitos anos, tinha 
sido cemitério. Recentemente, quando a prefeitura estava 
realizando umas obras ali, encontraram uma porção de 
ossos humanos. Contavam muitas histórias ocorridas na
quele largo. Com as coisas do outro mundo, é melhor não 
ficar mexendo. 

Na manhã seguinte, algumas pessoas que gostavam 
de pôr as coisas em pratos limpos e não engoliam com 
facilidade as histórias fantásticas foram à igreja. Abriram
na. Inspecionaram a parte de baixo, a sacristia, vasculhan
do tudo. Nenhum vestígio suspeito. Tudo em ordem. Nada 
mexido naquela pobreza e simplicidade. Subiram à torre. 
Ali é que estava a chave do mistério. Sabem o que encon
traram? Um cordão bem fino e resistente amarrado ao 
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badalo do sino. Ele saía pela janela da torre, indo ao galho 
mais alto da copa da mangueira. Encarapitado lá em cima, 
Carlito puxava o cordão para fazer o sino badalar. Foi 
assim que acordou a cidade numa noite escura e quieta. 

* * * 

Stella morreu numa tarde enfumaçada de agosto. Deu 
o último suspiro e feneceu como um passarinho. Ela ficou 
bonita como uma santa, vestida de branco, com véu e gri
nalda e o corpo coberto de rosas. O enterro foi comovente, 
com a presença de toda a juventude da terra, enquanto 
pelo alto-falante da igreja, à saída, ouvia-se a Ave Maria 
de Gounod. Depois, os sinos tocaram lentamente, até que 
o cortejo desaparecesse rumo ao cemitério. 

O advogado, Dr. Alberto dos Santos, um orador ad
mirado por todos, fez um belo discurso, citando versos de 
Olavo Bilac: 

"Quando uma virgem morre, uma estrela aparece, 
nova, no velho engaste azul do firmamento". 

Foi aí que se descobriu que o único sentimento forte 
e sincero que o Carlito tinha no coração era seu amor por 
Stella. Mergulhou numa tristeza sem fim. Pouco tempo 
depois, arrumou as malas, entrou no Ford e partiu para 
sempre. 
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XIX - A TRAGÉDIA 

Tia Júlia organizou um piquenique para nossa turma. 
O passeio seria na fazenda de Seu Leôncio, distante mais 
ou menos uma légua de Santo Antônio. Devíamos sair de 
madrugadinha, porque era mais agradável caminhar ao 
frescor da manhã. E, saindo mais cedo, o dia se tornaria 
mais longo e poderíamos aproveita r mais. Mamãe prepa
rou para nós uma matula e tanto: farofa de lingüiça, quei
jo, doce de leite em pedaços, banana e laranja. Junto com 
a merenda, colocou na capanga uma faca e um copo para 
cada um de nós. Nem conseguimos dormfr direito. Lá pela 
meia-noite o Beto pulou da cama, pensando já ser hora 
de se levantar e preparar para a partida. Mamãe disse
lhe que se acalmasse, que fosse dormir tranqüilo, pois 
seria chamado a tempo. Assim, mamãe nos despertou na 
hora devida, preparou o café e entregou-nos a matula. A 
seguir, abençoou-nos e recomendou que nos comportásse
mos como meninos bem-educados e não déssemos proble
mas a Tia Júlia. Beijou cada um de nós e nos despachou 
depressa para que chegássemos pontualmente. 

Cheios de animação e alegria, reunimo-nos à porta 
da casa de Tia Júlia. Estava escurinho quando nos arran
camos. Os galos cantavam. A lua minguante enfeitava o 
céu. Ainda brilhavam lindamente as últimas estrelas. A 
passarada chilreava barulhenta e festiva nas árvores dos 
quintais. 

Chegamos à fazenda com a manhã dourada. Deixa-
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mos nossas coisas em cima de um jirau armado sob a copa 
de uma gameleira, a um canto do curral. Seu Leôncio re
servara umas vacas para que tomássemos leite fresco . A 
festa começou cedo! 

Em seguida, Tia Júlia organizou umas brincadeiras: 
chicote-queimado, bete, Seu Ratão, cabra-cega e outras. 

Quando nos cansamos de brincar, minha tia sugeriu 
que fizéssemos um passeio pelos arredores, pois havia um 
rio e paisagens muito bonitas. A sugestão foi recebida com 
entusiasmo. Tia Júlia foi à frente, no comando. O rio cor
ria por entre pedras, atravessando o mato, ora deslizando 
manso, ora despencando em pequenas cachoeiras. Nós nos 
esparramamos pelas suas margens, alguns descendo pelo 
leito, que não era muito profundo nem oferecia maiores 
perigos. Minha tia recomendava: "Cuidado com cobra! 
Olhem onde pisam!" Alguns, mais medrosos, rezavam 
baixinho: 

"São Bento, água benta. ~ f Gl 
Jesus Cristo no altar. 8 . e . 
Fazei com que os bichos maus abaixem a cabeça 
E deixem a nós, que somos filhos de Deus, passar". 

Eu caminhava ao lado de Ivan. Em certo trecho do 
rio, a vegetação formava uma verdadeira abóbada verde. 
Ao passarmos por uma pedreira, pisando sobre lajes co
bertas de limo verde e escorregadio, Ivan deu-me gentil
mente a mão para que me firmasse melhor. Então, como 
se tivéssemos combinado previamente, caminhamos bem 
devagar. Os outros foram-se distanciando de nós, como 
um bando alegre de pássaros a chilrear. Andávamos feli
zes sob aquelas sombras úmidas e cheirosas, um doce ru
mor de água saltando sobre as pedras, as folhas farfa
lhando ao vento brando, grilos cricrilando, as vozes dos 
colegas soltas nas asas da brisa. 

De repente, Ivan parou. Eu esperei trêmula e surpre
sa. Segurou-me pelos ombros, olhou-me profundamente 
nos olhos e pousou nos meus lábios um beijo rápido e 
terno como o roçar de um beija-flor. Segurou minhas mãos 
com força e, em seguida, pusemo-nos a correr dentro da 
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abób_ada esmeralda para alcançar os outros com a maior 
urgência. Meu rosto afogueava e meu coração batia com 
tal violência que sufocava. Juntamo-nos ao bando alegre 
que felizmente não notou a nossa ausência. De novo aque
le turbilhão sacudiu-me o corpo e a alma. Foi o meu pri
meiro beijo de amor. 

Almoçamos num grande alarido, trocando entre nós 
as guloseimas. "Quer um pouco de farofa de lingüiça?" 
"E você, aceita paçoca?" "Um pedaço de frango?" "Um 
ovo cozido?" "Uma laranja?" 

Descansamos um pouco após o almoço. Quando o 
sol esfriou, recomeçamos as brincadeiras. Tia Júlia nos 
avisou que aproveitássemos bem o resto do tempo pois a 
partida estava marcada para as quatro horas. 

Na brincadeira de pique, Ivan, descalço, pisou num 
prego enferrujado pregado num pedaço de ripa. O prego, 
grosso, enfiou-se até pela metade no seu pé. Foi doloroso 

,... tirar o prego sujo. Saiu muito sangue. Ivan lavou os pés 
e calçou os sapatos, tendo amarrado o pé machucado com 
um pedaço de trapo. Todos ficamos um pouco desapon
tados. Com o acidente, a brincadeira esfriou. Tia Júlia 
decidiu voltar imediatamente, porque estava preocupada 
com o acidente de Ivan. Por sorte, um empregado de Seu 
Leôncio ia para a cidade a cavalo, oferecendo-se para levá
lo na garupa. 

Saímos logo atrás. Apesar da falta de Ivan, a volta 
foi alegre, com brincadeiras e cantos. 

* * * 
Ivan foi medicado. Ninguém se preocupou demasia

damente, porque esse tipo de acidente era quase rotineiro 
na escola, nos passeios, nos piqueniques. Um dia, um cole
ga de turma deu uma cabeçada na quina da coluna da 
caixa-d'água, quase partindo a cabeça. O acidente, graças 
a Deus, não teve maiores conseqüências. O garoto se re
cuperou logo. Nem ficou bobo ou burro como muita gente 
pensava, pois, dizia-se, "pancada abalava os miolos". 

Ivan não foi à aula no dia seguinte. Não era conve-
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niente expor o pé à poeira das ruas, já que ele não podia 
calçar o sapato. 

"Esses machucados com prego enferrujado são peri
gosíssimos", dizia mamãe. "Podem dar em nada, ou podem 
redundar em trágicas conseqüências." Não avaliei bem o 
que mamãe queria dizer com "trágicas conseqüências". 

Nem no terceiro dia Ivan apareceu na escola. Tia 
Júlia foi visitá-lo. Estava pálido e com um pouco de febre . 
Febre por causa de um machucado, coisa estranha. A noite, 
a temperatura subiu e a mãe notou o pescoço de]e um pou
co rígido. O Dr . Betinho encontrava-se em viagem. Então, 
o pai de Ivan, alarmado, resolveu levá-lo, às pressas, para 
Goiânia. 

Eu senti um aperto tão grande no coração, como se 
o comprimisse uma mão de ferro. 

Os dias se arrastavam. As notícias chegavam desen
contradas. Uma coisa fora descoberta, talvez tarde demais. 
A estranha doença de Ivan fora provocada pelo horrendo 
ferro enferrujado: era tétano. E ele estava perdido, sem 
dúvida, pela demora em usar o medicamento correto. 

O aperto no coração virou angústia. Depois deses
pero, que eu tentava esconder. Não conseguia dormir. Nos 
momentos de modorra, tinha pesadelos terríveis: estava 
caindo em abismos, monstros medonhos me perseguiam, 
sentia-me perdida em meio a uma neblina que me escondia 
o mundo. 

Ivan morreu. Os sinos tocaram lentamente quando 
seu corpo chegou à igreja. Eu nunca tinha visto o mundo 
tão triste. Pela primeira vez na vida experimentei a sensa
ção de uma perda, de uma perda grande, intensamente 
aterradora . Depois, um vazio infinito. Se antes eu encarava 
a morte com curiosidade e medo, agora eu a via como 
usurpadora, que tomava de mim algo importante, parte 
de minha própria vida, a encarnação de meus sonhos de 
menina. Eu senti ódio pela morte, que se apresentou nua 
e crua ante meus olhos atônitos e que mal começavam a 
se abrir para a perigosa aventura de viver. 

Morreu Ivan, meu primeiro amor. 
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XX -A PARTIDA 

O semestre passou Jento, pesado, monótono. Eu en
fiei a cara nos livros com um devotado furor. Não só 
estudava, preparando-me para o exame de admissão, como 
também lia tudo o que me surgia à frente. Os velhos livros 
de colégio de minhas tias, compêndios de História, de 
Biologia, de Geografia, antologias da Língua Portuguesa. 
Não tirava das mãos os grandes volumes de capa azul com 
letras douradas da Enciclopédia Brasileira, onde aos pou
cos eu ia descobrindo o mundo. E fazia versos, versos 
apaixonados e tristes, porque Ivan era agora uma estrela 
distante, que piscava para mim Já do infinito. 

Amiúde Tia Júlia lia minhas redações em classe para 
me estimular e para servir de exemplo aos meus colegas. 
Isso me deixava um tanto zonza, entre orgulhosa, vaidosa 
e envergonhada. 

A escola perdeu o colorido. Já não era o local encan
tado para onde eu corria em busca de folguedos, compa
nheirismo e aventuras do coração. Passou a ser apenas a 
fonte que matava um pouco minha enorme curiosidade 
de saber. Também nisso, ela foi se tornando limitada. Eu 
queria mais. Queria voar para muito distante, para um 
mundo misterioso e vasto. Para os azuis, os verdes, os 
castanhos que me mostravam os mapas. Ou quem sabe 
para terras ignotas, de monstros terríveis, de pássaros g~
gantes, de castelos dourados e príncipes perfeitos? 

As coisas começaram a mudar em Santo Antônio. 

111 



Meu padrinho, pai de Anália e Romana, decidiu transfe
rir residência para a capital, onde seria mais fácil dar 
estudo a seus numerosos filhos e garantir-lhes um futuro 
melhor. Outros tios e amigos seguiram o exemplo. Em 
pouco tempo, numerosas casas de parentes e do pessoal 
de nossas relações foram se esvaziando e sendo ocupadas 
por gente estranha. Os forasteiros também começaram a 
chegar. 

Em dezembro, para alegria de mamãe e meu susto, 
papai anunciou que fizera a minha matrícula num colégio 
de freiras, onde, interna, eu devia prosseguir os meus es
tudos. 

Nas férias, mamãe preparou o enxoval. Entre a ex
pectativa e o medo, eu aguardava o dia de minha partida, 
marcado para o final de fevereiro. 

Ao ver as malas prontas, senti um baque no coração. 
Os verdes e descuidados anos de minha meninice iam fi
cando para trás. 

Um dia antes de minha partida, pedi a uma amiga 
que me acompanhasse ao cemitério. Eu não podia partir 
sem dizer adeus a Ivan. Era uma tarde de céu toldado 
por grandes blocos de nuvens cinzentas. O vento zunia 
nas folhas dos pinheiros e os pássaros tinham um canto 
carregado de tristeza. 

Aproximei-me do túmulo de Ivan. Olhei urna vez 
mais o seu retrato no oratório de mármore. Um anjo gor
duchinho e triste se debruçava sobre a lápide, onde estava 
escrito: 

"Ivan, na flor da idade foste embora. 
Aqui ficamos nós, mortos de saudade. 
Que tenhas no infinito a divina aurora. 
A ti encontraremos lá na eternidade. 

Teus pais e teus irmãos. 
S.A.G., 10/08/49. 

Entrou-me, outra vez, na alma, a luz intensa daqueles 
olhos verdes, que me fitaram por uma eternidade, na ma-
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nhã de nosso primeiro beijo. Vi-me transportada para a 
abóbada esmeralda, onde esvoaçavam borboletas, canta
vam pássaros e se ouvia a canção da água cristalina mur
murando a nossos pés. Na ocasião, ele não disse uma pa
lavra; no entanto, eu li na luz de seu olhar um poema de 
amor que ficou gravado para sempre em minha alma. 

Ali parada, com uma prece silenciosa nos lábios, não 
percebi a tarde entrando. O zelador estava prestes a fe. 
char o portão de ferro do cemitério. Minha amiga tocou 
de leve o meu ombro. Voltei à realidade. 

* * * 

Doía-me partir. Ia me desligar de meu mundo mágico. 
A luz intensa dos olhos verdes de Ivan seria uma estrela 
da vida inteira a iluminar os meus passos. Não podia ficar 
triste. Não podia. Existia o que os adultos chamavam de 
futuro. Devia ir ao encontro dele. 

Santo Antônio foi se apagando como um sonho. Um 
sonho que se extinguia para ceder lugar a outro. 

Adiante estava a vida, que me dava um pouco de 
medo e de inquietação, mas muito de entusiasmo e de 
esperança. 
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Este l ivro deve ser devolvido no último 
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