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UM LEGADO DE CULTURA 

Na mulriplicidade de moldes cm que se 

inscrevem as criaturas, há pessoas que se 

poderiam caracterizar, sem risco de erro, como 

doadoras - de sangue, de prmimosidade, de 

scnrimcnro solidário, de inteligência, de 

cultura. 

De rodas essas dádivas era sobcjamcnrc 

pródiga Marietta Telles Machado, a admirável 

cscrirora representada nesta coletânea por um 

punhado de ccxros que o crirfoo seletivo e a 

sensibilidade do Dr. Antônio Carlos Machado 

Teles, um dos organizadores, lograram eleger 

na extensa obra de ficcionista de sua pranteada 

irmã. 

Desde os seus primeiros passos como 

inrclcctual, Marictca T cllcs Machado partilhou 

do núcleo vivo da produção de culcura cm 

Goiás, seu Esrado natal, rendo atuado 

incansavclmemccomo biblioreciria, jornalista, 

conferencista, animadora da criação rc~arral cm 

Goiânia, cm particular na área do rearro 

infancil. 

Foi, porém, como cultora da Literacura 

que Marietta alcançou invejável projeção que, 

decerto, muiro mais se haveria ampliado se não 

fora cão cedo roubada ao nosso convívio. 

Trata-se de uma escritora nata. A sua arre 

de narrar flui espontânea, natural, com urna 

vontade que cativa de imcdiaroo lciror. 

Sagaz observadora das situações humanas, 

arcnra para o recorte psicológico das criaturas, 

nada escapa à sua câmara fidedigna, no rcgimo 

dos confliros e vicissitudes do quotidiano. 

Incidiria, todavia, cm erro quem lhe 

atribuísse a busca pertinaz de mero verismo 

fotográfico. Seu alvo, muito ao contrário, é a 

ultrapassagem para o a u-tklà, cm q uc a 

subjetividade se tonaliza do efêmero e do 

incerto do destino individual, no equilíbrio 

pm:.i.riodocxisrircdocoexiscir. 

Além do conro. mcursionou cambém a 

Aurora pela novela, com a realização de Sanro 

Antômo das Grimpas, de perccpuvc1s traços 

mcmori.u ism. 
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DADOS BIOGRÁFICOS DA AUTORA 

Marierra T elles Machado nasceu em Hidrolândia, Goiás, no dia 25 de 

setembro de 1934. De família numerosa, a vida de rodos transcorria 

ora na cidade, ora nas fazendas, as crianças rodeadas e observadas pelos avós, 

pais, cios, irmãos, primos. Foi um tempo de educação rígida, mas havia 

tranqüilidade, despreocupação, amor. 

O ensino primário era muito forte em Hidrolândia e, ao ingressar no 

grupo escolar, Marierra começa a colecionar as melhores notas e os primeiros 

lugares que sempre conquistaria em toda a sua vida estudantil. Alfabetizada, 

escrevia, escrevia sem parar. Data, desse tempo no grupo, um delicioso opúsculo 

- "O mistério de duas almas" -e muitos exercícios literários. Com o mesmo 

entusiasmo, lia, lia sempre, não só para si, mas em voz alta para que adultos 

e crianças a ouvissem. Ou então reproduzia, para quem quisesse escutar, o 

texto muitas vezes recriado por sua fértil imaginação. As crianças rodeavam-na 

para ouvir suas estórias e havia-as de todos os temas, até as de assombração! 

Criava-as quase sempre, raramente repetindo as clássicas. 

Continua sua educação no internato do tradicional Colégio Sanca Clara, 

brilhando nos escudos, escrevendo sempre: redações para colegas, cartas, 

discursos. Faz a primeira incursão pelo teatro, com uma peça b!blica,judith, 

encenada pelas alunas. Em seguida cursa o clássico no Liceu de Goiânia, colégio 

liberal, de excelente nível de ensino, abrigando um corpo discente que, em 

sua maioria, faz jus ao brilho e cuJcura dos seus renomados e tradicionais 

professores. Os primeiros trabalhos de Marietta T elles Machado começam 

a ser publicados. 

Em 1957 ingressa na Faculdade de Direico da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), onde, mais carde, também se diploma em Letras Vernáculas. 

A colaboração em jornais e revistas se intensifica e, por mais de trinca anos, 

uma extensa lista de periódicos vai exibir trabalhos seus. 
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A atuação de Mariena no jornal do Brasil Centra/ foi nocáveJ. De artigos 

esparsos passa a cer, no período de 1959 a 1962, colunas simultâneas: "Secção 

Feminina", "Nossa Coluna", "Noras Sociais Goianas", além de uma crônica 

diária e, faco mais notável, o "Brasil Central Literário". "Tenho saudade do 

B. C diário, quando a gente fazia coluna social, coluna agrícola, coluna literária, 

e tudo o que fosse preciso, menos futebol. Comecei a fazer o Suplemento 

Literário movida por um desejo: difundir nomes e trabalhos de gente ilustre 

de Goiás, do passado e do presente". E realmente lá escão Hugo de Carvalho 

Ramos, Americano do Brasil, Augusto Rios, Egerineu Teixeira, Érico Curado, 

Breno Guimarães, Cora CoraJina, Bernardo Élis, Maria Paula Fleury de Godoy, 

Léo Lynce, Gilberto Mendonça Teles, Bariani Ortencio, Carmo Bernardes, 

Lena Ferreira Costa, Coelho Vaz,José Mendonça Teles e mais uma extensa 

lista de nomes consagrados, que se firmaram no mundo das letras ou não. 

O primeiro prêmio literário, recebeu-o em dezembro de 1958, vencedora 

que foi do concurso Cesta de Natal, promovido pela Folha tÚ Goiaz. Seu conto 

urbano "Do Natal de uma moça pobre" é uma criação surpreendente e sutil, 

que capta com delicadeza a atmosfera provinciana e preconceituosa de Goiânja 

à época. No ano seguinte, repete a façanha com o conto "Meu Natal: o veJho 

e eu", no qual Goiânia e suas ruas, seu contexto social e familiar, estão ainda 

mais presentes. Um conto delicado, perfeita simbiose de criação e reaJidade. 

Também em 1959 é eleita Escudante do Ano, em concurso promovido pelo 

centro acadêmico da Faculdade de Oi reico. Láureas mais altas vi riam depois, 

como a Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos, arrebatada com o 

livro de contos Narrativas do quotidiano, em 1977. Nesse mesmo ano recebe 

o troféu Tiokô como destaque na literatura, outorgado pela seção de Goiás 

da União Brasileira dos Escritores (UBE-GO). 

A literatura infantil, escreveu-a em livros de contos e peças de teatro, 

mufro bem recebidos por lei cores e cr(cicos. Nelly AJves deAJmeida, prefaciando 

um dos livros, afirma: "A homogeneidadedasest6rias, o equilíbrio da essência, 

a simplicidade construtiva da forma, as lições ddas resultantes por um complexo 

de ensinamentos novos dão-lhe passe vitorioso para se integrar no mundo 

da melhor literatura infantil produzjda no Brasil". 

Pertenceu ao Grupo de Escricores Novos (GEN), foi secretária-geral 

da UBE-GO e representante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 
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Marierca T elles Machado teve a mais destacada atuação no campo da 

biblioteconomia em Goiás. Sua primeira função foi na Biblioteca Pública 

Municipal de Goiânia, exercida de 1955 a 1962. Nesse ano transfere-se para 

a UFG, onde realiza incenso crabaJho na organização de bibliotecas das diversas 

unidades e lidera movimento para a criação da Biblioteca Central, entidade 

que dirigiria de 1973 a 1981. Cria associações de classe e luta para a fundação 

da Escola de Biblioteconomia. Faz. cursos de especialização e estágios em 

Biblioceconomia e Documentação em Salvador, Rio de Janeiro, Medellin 

(Colômbia), Madri e Paris.Treina profissionais, dá cursos, publica rrabalhos, 

luta incansavelmente a fim de sensibilizar o poder público e a comunidade 

para a importância da biblioteca. 

Exerceu o magistério em várias épocas, de professorinha de curso 

primário a mestra convidada em universidades. Solicitada conferencista, esteve 

sempre presente nos simpósios, congressos, seminários, daboração de projetos, 

enfim, em todo aconcecimenco que significasse cultura. Para avaliar a 

abrangência de tanta atividade intelectual, vale lembrar que o seu currículo 

curiosamente reelaborado em novembro de J 986, portanto três meses ames 

do seu passamento, tinha dezessete páginas. Ela publicou e trabalhou até a 

última semana de vida. 

Curta vida de apenas cinqüenta e dois anos, mas sua obra literária pode 

ser considerada volumosa para quem tinha o tempo quase totalmente absorvido 

pelo trabalho burocrático, pelas inúmeras atividades paralelas, pelas viagens 

{viageira infatigável e entusiasmada, conheceu todo o Brasil, muito de seu 

Escado, e quase toda a América Lati na e Europa), pela permanente solici cação 

dos amigos e familiares, pela leitura - fiel e constante - de livros, jornais e 

revistas, pelas fescas, pelos coquetéis, pelo cinema, pelo teacro. 

Empossada como assessora cultural da Prefeitura de Goiânia desde 

janeiro de 1986, trabalhava, como sempre, toda a semana, e seguia, à noicinha 

de sexta-feira para a Fazenda Barreirão, propriedade familiar, onde procurava 

descansar sempre que podia. 

No sábado, 28 de fevereiro de 1987, é encontrada morta às primeiras 

horas da manhã, acometida de infan:o agudo, para desespero da mãe, irmãos 

e sobrinhos, e para consternação e saudade de todos os familiares, amigos, 

colegas, leitores e admiradores, de rodas as camadas sociais. Até, fato comovente, 
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dos fãs anônimos que a homenagearam na avenida, pois era um sábado de 

carnaval. 

Marietta Telles Machado foi encerrada na mesma sepultura em que 

repousava seu pai, no cemitério de Hidrolândia, no dia seguinte, 1 º de março. 

Troféus, diplomas, placas e a nominação de um cencro culcural, uma 

escola primária e quatro bibliotecas; o patronato em cadeiras de duas academias 

de letras e a análise constante de sua obra literária; a fidelidade dos amigos 

escritores e de todos que a amaram - esse é o legado de Marietta e o patrimônio 

que mantém viva sua memória. Mariecca T elles Machado, como os verdadeiros 

artistas, não morreu: divinizou-se! 
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P RIMEIRA PARTE 

CONTOS E CRÔNICAS 

A minha temática, apanho-a do dia-a-dia, dos 

problemas humanos que me são próximos, a tensão, 
o conflito, o trágico, a solidão, n dor, a angzístia, o 

medo de viver, a ânsia de ser. Assim, no desfil.e dos 
meus pmonagms estd, por exemplo, a doméstica e 

srt.a pmmça/ausência no uio das familias onde vive, 
serve, mas tÚ nada parricipa; a solidão e o abandono 

da velhice; a perplexidade e corrupção das moças 
interioranas, egressas tÚ um mundo simpks e ingênuo 

e jogadas na violmc,a, no lixo e no cinismo da roúuk 
grande; o choque das novas gerações com as estruturqs 
de uma sociedatÚ pa~al e a-;:;;;[ca; o ~ de 
defrontar-se com a própna vula no mundo 

contemporâneo. Enfim, osconfoúJstÚgenuhumiÍM, 

no quotidiano de suas vidas, no anonimato das 
massas aflitas e cansadas. 

Maricna T dlcs Machado 





Do REGIONAL AO UNIVERSAL 

Existem duas Marietcas Telles Machado: uma, cujo olhar se volta para o 

tradicional, e outra, cuja atenção se dirige para o novo. A mem6ria do 

passado e a construção do futuro, o despojamento das formas simples e o 

inesperado da ruptura cruzam-se em sua ficção. Essa duplicidade se marca 

de modo mais evidente na dupla orientação do público que busca atingir. 

De um lado, o exigente público culto, familiarizado com as inovações formais, 

e, de outro, o público infamo-juvenil de leitores em formação. 

Esra Seleta pretende dar uma visão abrangente da mulciplicidade da 

produção literária de Mariena T dles Machado, dividindo-se em duas parces, 

de acordo com as duas vertentes observáveis na obra da aurora. A primeira 

parte inclui quatorze textos, retirados do livro de crônicas com g ue Marietta 

estreou em literatura, Girassóis em transe (1968); dos dois livros de contos 

para adulros,Asdou voltas da noit-e(I 970) e Narrativas do quotidiano (1978); 

e de Ceías e sonhos, livro que a aurora p reparou em vida mas não chegou a 

publicar. A segunda parte inclui uma seleção por amostragem das narrativas 

populares e da produção infamo-juvenil da autora. 

Marietta T elles Machado teve uma incensa atividade como cronista 

e colunista nos jornais de Goiânia antes de lançar-se em livro. Desse exercício 

jornalístico resultou Girassóis em transe, reunindo textos publicados e alguns 

inéditos. Em meio às crônicas desse livro, já se percebem alguns contos breves, 

como "A indiciada", texto selecionado para esta coletânea. A vocação de 

ficcionista da autora, portanto, começa a definir-se nesse seu primeiro livro . 

.É nos anos 70, porém, fortemente influenciada pelo Grupo de Escritores 

Novos - GEN - ao q ual pertenceu, que Marietta produz seus dois livros de 

contos destinados a um público adulro. A originalidade na abordagem de 

remas sociais e humanos, aliada à inovação de suas propostas formais na 

const rução das narrativas, fez com que a autora se firmasse como contista, 

dentro do panorama da hist6ria literária de Goiás. 



As doze voltas da noite reúne doze contos, sete dos quais estão presentes 

nesta antologia. Nesse livro e também no seguinte, !!3r:ra.tiE_as do quotidiano, 
observa-se a preocupação da contista em fazer uma lei cura crítica das questões 

sociais de seu tempo. No universo ficcional de Marierca T elles ~ãao, 

encontramos os marginalizados sociais, especialmence as mulheres, que formam 

o contingente maior da galeria dos personagens da autora. São as mulheres 

que protagonizam a quase totalidade de suas narrativas. Em diversos con~s 

vemos mulheres idosas, fechadas em seu isolam~convivendo com su~ 

~ças. "Memórias n~ asilo", "Idade", "Crônica da velha casa" e o SCfil!Ddo 

~ "Mikgres no Natal" reice~ a mesma precariedade e a mesma solidã_? 

da velhicei_E.Oucas vezes abrindo-se para as protagonistas a perspectiva de um 

final feliz, como a transfiguração da morte em milagre que iluminou o Natal • 

da velha Mafalda. 

Mariena reserva um espaço especial para as mulheres pobres que lutam 

por seu lugar ao sol. As jovens que vêm do interior para a capital em busca 

de emprego e sentem na pele o impacto da cidade grande protagonizam "A 

doméstica", "A irmã de Inácio", "Nua e azul" e "Mergulhada na urbe", 

recebendo, cada uma, da contista, um perfil diferenciado, um tratamento 

original. 
"Nua e azul", por sua vez, guarda um parentesco com outros contos, 

alguns com protagonistas masculinos, contos esses que trabalham o tema da 

demência, outro escigma social. Os personagens de "A mãe e seu filho", 

"Extravio" e "O livro inacabado ou uma teoria não divulgada", concos de 

Narra.tivas do quotidiano, equilibram-se nos precários limites que separam 

a sanidade da loucura. Desses, merece destaque o úlcimo, pela delicadeza com 

que trabalha a imagem do velho professor, na sua progressiva decadência e 

miséria, e na sua fidelidade amorosa ao filho e ao seu projeto de livro. O 

desfecho desse conto assume uma dimensão Lírica que o aproxima do conto 

protagonizado pela velha Mafalda em "Milagres no Natal". Num e noutro 

conto, o tom lf rico abranda a tragicidade da morte dos protagonistas. 

Paralelamente à temática social, haurida da realidade crua do dia-a-dia, 

e aos toques de lirismo obcidos em alguns contos, como os mencionados, 

Marietta T elles Machado apresenta também um outro lado em sua ficção, 

que é a sua face irônica. "Não se tenta um homem, nem um santo homem" 
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e "Desastre aéreo", contos selecionados de As doze voltas da noite para este 

volume, trabalham a ironia de modos diversos. Em Narrativas do quotidiano, 

"O bebê karkalmanica" e "Sem horizonte" apresentam-se como fina sátira 

ao comporcamento dito social, narrados em tom de ironia que beira, às vezes, 

o cômico. 

A maior parte dos contos de Mariena ambienta-se em Goiás. Goiânia 

é reconhecível em diversos cexros, como nos quatro contos com procagoniscas 
domésticas; na história do velho professor, cuja decadência se processa no 

mesmo ritmo do crescimento e progresso da nova capital; no conto de atmosfera 

"Sábado de noite, abril", escolhido para esta Seleta, e em vários outros. O 

ambiente interiorano, com resquícios de hábitos rurais, que poderia, mesmo, 

sugerir bairros antigos da cidade, como Campinas ou Vila Nova, também 

é evocado. Raros são os textos cuja ambientação se faz longe dos cerrados 

goianos. Uma dessas poucas narrativas é "Encanto, desencontro" que, 

significaàvamente, tem sua ação dentro de um ônibus, em viagem. A literarura 

de cunho popular e os textos infanta-juvenis, que formam a maior parte da 

obra da autora, levam ao limite essa tendência à regionalização, marcando-se 

niàdamence com o selo da goianidade, conforme se pode atestar na segunda 

parte desta Seleta. 

Nos contos para adultos dos dois livros da década de 1970, o dado 

regional, ainda que presente, fica na penumbra. Diferentemente dos meninos 

que encontram o Romãozinho na mata, ou da menina que escreve cifrado 

em SanwAntônio das Grimpas, circunscritos ao espaço de Goiás, os personagens 

e situações de As doze voltas da noite e de Narrativas do quotidiano vão além 

do cerrado. Os dramas humanos retratados ultrapassam as fronteiras regionais 

e projetam-se na esfera do universal. Nas velhas abandonadas, nos pobres 

dementes, nas mocinhas iludidas, nos homens perplexos e nas mulheres 

dissimuladas estão retratados os velhos, os loucos, os ingênuos, os hipócricas 

de todo o mundo. 

Um ponto de convergência aparece quando Marietta focaliza em seus 

contos um personagem ingênuo, egresso do meio rural. Nesse momento, o 

mundo arcaico e o moderno se tocam, como se vê em "A doméstica", com 

a menção ao capeta e à reação que isso provoca na jovem empregada. A última 

obra de ficção, inédita, reúne histórias de Natal (daí o título Ceias e sonhos), 
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mantendo, em algumas delas, as raízes regionais e a simplicidade das narrativas 

de sabor popuJar, concadasà beirado fogão caipira ou nas cadeiras da calçada 

de anrigamence. 

A convivência encre esses dois mundos, o rural arcaico e o urbano 

moderno, também esteve presente na vida de Marietta T elles Machado. Depois 

da infância passada no interior, mudou-se para a capital e, mais carde, para 

a Europa. De regresso, decide voltar, mais tarde, às primeiras origens, fulecendo 

na Fazenda Bar reirão de sua infância, fechando o ciclo de sua vida de maneira 

análoga à trajetória de sua ficção. 
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DE G!RASSÓISEMTRANSE( l 968) 

TEMPO EM NOITE 

Mais um aniversário. A pergunta cai aterradora: que é feiro de rua vida? 

É melhor não balancear. Sorver a existência com alegria, apenas. O 

reverso será a angústia. Cumprir o signo de minha realização: ter uma visão 

do mundo e procurar traduzi-la numa ínfima parcela de beleza e de verdade, 

através de minha pena. O mais é haurira existência, cumpri-la, sem grandezas 

ingênuas, sem fantasias inúteis. Catar significados e descobrir encantos nas 

coisas mais simples: a chuva linda que caiu hoje à tarde, o cheiro de cerra, 

perfume bom, a música dos trovões, o silêncio das cigarras invisíveis que ontem 

cantaram e hoje homenageiam, com sua mudez, a bênção liquefeita recebida 

pela cerra; os frutos novos, os novos brotos, os projetos de flores, as gotas 

minúsculas, lágrimas de prata das nuvens a se equilibrarem na veludcz verde 

das folhas, esperança renascendo da cerra, comunicando-se florescendo. 

Sorver a existência. Agora, eu s6, tranqüila, cavalgando. A corei na de 

fumaça que esvoaça sobre a serra, os macos, os pastos traz-me proteção. O 

véu envolve-me, resguarda-me contra possíveis remores. O sol, bola vermelha. 

Subo por escadas sem fim, armadas no infinito, giro o disco rubro, pai da 

luz, impulsiono-o, para que ilumine outros horizontes. Desço cavalgando 

os espaços.Trago minhas mãos vermelhas de púrpura, cheias de sol. Derramo 

vida pelos capins secos que mirram à beira do caminho. Do galho enegrecido 

da árvore, num g~to famasmag6rico de apelo, cresce, ao meu coque, a flor 

vermelha, cheirosa, onde buscam néccar a abelha e o beija-flor. Sorver a vida! 

Agora, no brejo escuro, quando a rubra luz se recolhe, a orquestra de 

rãs começa. A voz de um pássaro que não idenri fico eleva-se em homenagem. 



Possuo ainda o canco da seriema que ressoa e o resto todo do silêncio mágico 

que desce dos morros e me circunda aos vagalhões. 

Ecernidade. A felicidade não é um mico. Creio.Tudo cem rosco humano, 

aberro, querido, limpo. Nem sequer saudade, nem sequer angústia. As cadeias 

todas se desataram. 

TEMPO EM NOITE 

Comencário 

Este texto, que originalmente se chamava "F ragmencos de meu diário", 

pertence ao livro de estréia de Marietta T elles Machado, Girassóis em transe 

(1968), quemoscra a autora buscando os caminhos que mais carde irão definir 

sua produção literária. O volume oscila encre o imaginado e o vivido, com 

dezessete narrativas curtas que ora tendem para o conco, ora para a crônica, 

observando-se quase sempre uma hesitação entre ambas as modalidades. Neste 

"Tempo em noice", prevalece a crônica e, ainda que a autora fosse baseante 

jovem à época, o aniversário lhe provoca a aguda percepção do tempo que 

passa, preocupação que mais carde retomará nos vários concossobre os temas 

da velhice e da morre. 

O maravilhamenco diante da natureza, mais rural do que urbana, com 

seus amplos pastos e se riemas estridentes, antecipa as vertentes popular e infantil 

de sua obra posterior, fortemente vinculada à terra e às tradições goianas. 

Da mesma forma, a imprecisão entre a realidade e a fantasia, presente no 

devaneio a que a aniversariante se entrega, prenuncia as soluções fantásticas 

encontradas para muitos de seus contos infantis. Noce-se também o force 

teor metalingüístico desce texto, quando reconhece ser sua vocação "cer uma 

visão de mundo e procurar traduzi-la numa ínfima parcela de beleza e de 

verdade" através da licerarura que produz. 
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A INDICIADA 

Ela costuma contar as telhas. Chega até a metade e se embaralha·. Começa 

do outro canco e é a mesma coisa. Tinha a vista boa, nem era tão velha. 

Às ve-z.es reza no terço que ela mesma fez de comas de lágrimas1 enfiadas em 

barbante. As riscas quase sumidas do colchão, os burncos da coberta, as manchas 

da parede sabe-os de cor. A mancha maior,de onde a cal branca se desprendeu, 

parece-lhe a cabeça do Rosilho, de sagrada lembrança, vendido logo ap6s a 

morte do finado marido. É como se ele, o rosilho da parede, estivesse prestes 

a soltar um relincho, a sacudir as crinas sdvagens, num trote bonito. A água! 

Como tem chovido. Uma gota forma-se, é vista desde seu nascimento e pluft! 

Mais uma, mais outra, outra mais e a poça faz-se no canto do assoalho. Essa 

umidade que nunca se vai nem com o sol é que é a culpada: seu braço ficou 

bobo2 e d6i. Nunca foi de ter reumatismo. Já agüentou sol e sereno, calor 

de fogão e chuva. Mas a umidade e o bolordessequarcoencharcadoencram-lhe · 

pela pele, pdo nariz, pelos olhos. O corpo todo não presta mais. 

Levanta-se e se arrasta um pouco, penosamente. Estira os braços, conserta 

o vestido encardido e mal remendado, procura os chindos com os pés incertos. 

A chuva renitente lavou as folhas das árvores. Não há vivalma nas ruas. Para 

onde foram todos? "Precisava ver meus filhos. Vm deles, se são oito. Eles 

sumiram no mundo com medo de persegwçáo, bem sei. Os pobres se escondem 

ou morrem. Não, eles não são covardes. Agarraram-me. Tinham de fugir. 

São pobres, o que é que haviam de faur?" 

O guarda vem arrastando alpercatas, o cinturão da farda desafivelado, 

o palito no canto dos lábios. "Comeu bem hoje, dona Filomena?" Ela 

resmungou com pouca vonrade: "Engolir esse angu do cão". 

Ela se lembra da noit; em que mataram a patroa. Lembra-se do pavor 

da filha da patroa e se lembra mais ainda do dedo do capataz apontando para 

ela, Filomena, e berrando: "Aí sua criminosa, está presa! Os soldados já vêm 

buscá-la. Seus filhos queriam tornar-se donos de tudo. Você os ajudou. Mas 

pagará bem caro". Eo pior, muito pioréafilhada morta chorando e dizendo 

que fui eu. Ela sabia da verdade. Mentiu de pavor. Ninguém acredita numa 

viúva pobre. A verdade virá. Ela é como o sol: esconde e volca e brilha sempre. 
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Preciso ver meus filhos. Falar com eles. Me estranharão, eu sei. Arranjei essa 

tremura boba, esse braço dolorido. Meus cabelos de cerro estão compridos 

e sujos demais. E muitas rugas novas.Também pudera. Dois anos aqui e as 

goras caindo das celhas, os bichos saindo das rachas, os raros me pregando 

susto. Não foi nem uma nem duas vezes que água caiu em cima de mim. Não 

sou quem eu era. Olha a pelanca de meus braços, de minhas pernas. Não 

agüentaria mais um campeio no Rosilho. Parece que vai prá lá de um ano, 
eu queria comar leite, ora, o escômago tinha uma gasrura3 esquisita. O guarda 

riu: "Olhaoluxodacriminosa!". Também pedi aelemuicasvezesquechamasse 

o prefeito, um advogado, seu delegado, seja lá quem for. "Ah, criminosa, falou 

ele, cem jeito não. Você macou uma mulher, agora agüente." Dos filhos, não 

sabe paradeiro. Não são covardes. Se sumiram é porque a perseguição era 

um faro. Hão de aparecer, hão de volcar. Não se fecha gente assim como bicho. 

De gente não se esquece. Só por maldade. "Apague a luz, Filomena, que espera 

para dormir? Até que se não fosse cão velha e cão feia tinha gente na sua cama 

hoje. Rá-Rá-Rá!" 

Agora que a escuridão é completa, ela recosta a cabeça no travesseiro 

murcho, modorra. A pocinha do canto do quarto vai crescendo, crescendo, 

crescendo, cobre-lhe os pés, alcança as pernas, cobre o leico, meu Deus, onde 

vou me agarrar, para onde subir com o braço direico assim cão bobo, com 

a saia pesada de enxurro, os raros correndo nas craves? Filomena dá um pulo 

na cama, esfrega os olhos, sacode a cabeça. Vê que cudo está quieco. Acende 

a luz, arreda a cama, apalpa a parede fofa. Talvez eu leve uma semana, um 

mês, um ano. Meu braço dói, mas escavarei. Bendita. tesoura enferrujada. 

Ora, não sou bicho, não macei ninguém. Por que me esqueceram aqui? 

A INDICIADA 

Comencário 

Ainda que Girassóis em trame tenha o subrículo de "crônicas", vários 

de seus cexcos, entre os quais se inclui "A indiciada", apresentam escrurura 

de conto. Se "Tempo em no ice" apresentava apenas uma voz, presumivelmente 

da própria aurora, confidenciando ao lei cor, "A indiciada" cem um personagem 
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delineado, com uma história, um conflito a resolver, e situa-se nitidamente 

num tempo e num espaço, elementos que assinalam a narrativa de ficção. 

A vivência pessoal, o remado cotidiano e o com casual que marcam a crônica 

como modalidade narrativa aqui desaparecem, instalando-se em seu lugar 

o conto. 

A preferência pela faria mais humilde da população, opção tão nítida 

na produção de Marietta T elles Machado, já se anuncia nesta breve narrativa. 

Observe-se como nos diálogos a aurora hesita enue o culto e o coloquial, pondo 

na boca de seus personagens construções que não condizem com a situação 

vivida e com o nível cultural desses personagens. Esse ripo de problema Mariena 

não chegou a superar totalmente nem mesmo em suas últimas produções. 

O bserve-se, ainda, o final em aberro do conto, qualidade que lhe imprime 

um coque de modernidade. 

NOTAS 

1. T crço de comas de lágrimas- Coix lncrima, cambém conhecida como lágrima-de-nossa-senhora, 

lágrima-de-sanra-maria, ou bwiá. é wncapim da fu.míliadasgramíneas, de cujos frutos grandes, 
duros e acinzenrados se fazem colares e rosários. O nome provém do formaro semelhante 
a gotas que esses pequenos fruros rêm. 

2 . Braço ficou bobo-expressão de uso regional, indicando paralisia ou semi paralisia do braço. 

Possivelmente por analogia ao uso que se fn desse adjetivo em relação a cavalo recém-domado, 
que nã.o reconhece (nem obedece) o dono. 

3. Gasrura - expressão de uso regional em diversas partes do Brasil, significando desconforto, 

mal-estar, coceira, aflição, originados por impressões desagradáveis à audição, oi faro, raro 
C(C. 
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D EAS DOZE VOLTAS DA NOITE (1970) 

A DOM.ÉSTICA 

Vim do interior. Mãe não queria. Agenceé pobre e tem de passar por essas 

coisas. Dona T ereza me trouxe. O pai dela é rico, cem muita fazenda 

porlá. Foi, ela medisse: "você cem 15 anos, é quase menina, mas eu lheensíno 

tudo, depois faço um pequeno salário". "Eu queria ir para a escola, será que 

eu podia"? Perguntei. "Mais adiante se pensa nisso", ela respondeu. Pra começo 

de conversa, eudeviaeraserobediente.Apatroafulou assim: "você é bonitinha, 

mas está muito amarela, seus irmãozinhos também". As coisas que nós 

comíamos não tinham lá muita sustância. 1 Vim. A patroa pôs-me num 

quarrinho de fundo, cheio de rrem2 velho e de barata. Na frente, era um luxo. 

De noite eu ficava crisce porque não tinha com quem conversar. Lembrava 

de mãe, mãe chorando na hora da saída, mãe conversando com a gente e 

contando muito caso do tempo dela moça. A vizinha tinha empregada, mas 

a patroa preveniu: "olhe, existe muita empregada à-toa, não quero saber de 

amizade sua com as outras. Se perguntarem quanto é que você ganha e 

especularem coisas de casa, boca fechada, não é da conta de ninguém". Essa 

Dona Tereza parecia boazinha. Depois fui vendo. Muito favor eu devo pra 

ela, não posso negar. Ela me deu vestido bonito, roupas de baixo (essas agente 

não usava lá). Ela me ensinou a escovar dentes, a tomar banho todos os dias 
e passar uns negócios para não cheirar mal. É, devo muito favor pra ela, aprendi 

muir:a coisa boa. Televisão eu nunca cinha visco. Achei uma beleza. "Você 

gosr:a de novela?" "Eu adoro." E muitas outras coisas eu nunca tinha ouvido 

fular. Telefone, por exemplo. Dona Tcreza foi à vizinha e ligou para eu 

aprender. Tremi, menina, falei engasgado, com medo. No fim se aprende 

tudo. 



No Norte, Dona Tereza cinha dito que eu não demorava muito a voltar 

para ver mãe, pai, meus irmãos. "Mudou: nem pense nisso, s6 daqui a um 

ano. Vocês, empregadas, parece que têm amor maior, mais saudade que todo 

mundo. Imagine, Elzinha (era a filha dela), faz seis meses que está no Rio 

estudando, nem pede pra vir." 

No fim do primeiro mês, Dona Terez.a falou que até que meu serviço 

não era tão ruim. Eu era meio mole, mas quando ficasse mais corada, aí sim, 
com saúde se trabalha mais. Não tocou em dinheiro. Ela safa com cada urna. 

Eu ficava na dúvida, não sabia se toda patroa era assim. "Escute, me falou, 

você comeu quase a metade do frango. Faça o favor, frango não é feijão. Da 

próxima vez eu vou separar sua parte." Deixava-me um pescoço, um pé, se 

muito. Pudim ela me dava um pedaço fino como folha de papel e me 

recomendava que não mexesse no resto, Dona Fulana vinha visitar. Domingo 

ela me mandava ir ao cinema com os meninos. O Juquinha era atentado,3 

vivia me dando beliscões, ai se eu falasse alguma coisa. Tem uma porção de 

coisas de que eu não gosto de melem brar. Ela não se cansava de recomendar: 

"cuidado com esse vaso, é porcelana legítima". Pra mim pouco se me dava 

se a porcelana era isso ou aquilo. O vaso era bonito. Que seria legítimo? 

Perguntei: "Dona Tereza, o que é legítimo?". Ela replicou," essa Maria é meio 

boba, simplória" (sabia lá o que era simplória ... ), "vive perguntando as coisas 

mais à-toa". Um dia a televisão escava ligada na hora de pôr a mesa para o 

jantar. Novela, você já viu. Eles jantavam muito carde, sabe. Eu peguei o 

vaso e o coloquei em falso, ele caiu e espatifou-se. Dona T ereza foi me dando 

empurrões e dizendo que eu escava boa de ir para o inferno, ser empregada 

dos capetas. Fugi pra dentro tremendo. Não precisava dela ter enfiado meu 

nome com o do coisa ruim. Mãe sempre diz que nome de Deus e do cão não 

se fala por dá-cá-essa palha. Daí a dois dias ia inteirar três meses de serviço. 

Então eu criei coragem e perguntei: " Dona Terez.a, a senhora disse que ia 

me pagar,seráque ... "Nemmeesperou acabar e gritou que,seela fosse cobrar 

o vaso chinês, um ano era pouco para eu pagar. Eu não passava de uma 

vagabunda, mal-agradecida, tinha roupa, comida, cama e muitas regalias, 

veja como eu tinha engordado, escava corada, no Norte vivia como bicho, 

ainda vinha falar em dinheiro. 
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Desgosto maior mesmo era o da escola. "Dona Tereza, quando é que 

eu vou aprender a ler?" "Quer saber de uma coisa, Maria, tenho muitos 

problemas. Deixe isso pra depois, mais adiante." Fui meacosrumando.Aqui 

ruim, pior no Norte. Apertava-me às vezes saudade sem conta de mãe. Vontade 

de saber como iam rodos. Levaria tanco presente quando fosse! 

Entrou para a vizinha uma escurinha direita e eu peguei a ir ao portão 

conversar com ela. Dona T ereza disse: "Maria, eu não quero saber dessas 

amizades". Dr. José, o patrão, ele era bom, sabe, só fazia as vontades dela, 

dessa vez ele contrariou: "não, T ereza, a menina precisa de amigos, de 

namorado". Baixou a voz, mas eu escutei muito bem:" a escravidão já passou". 

Oito e feiro, Geni não demorou a me perguntar quanto eu ganhava. Tossi, 

gaguejei, não sei mentir, mãe sempre prevenia que mentira é coisa de gente 

que não presta, desculpei Dona Te reza. Ela me dá tudo, tenho regalias, me 

ensina muita coisa, ora, pra que pagar. "Que regalias?" perguntou Geni. Eu 

não soube explicar, mas Geni arrematou a conversa dizendo que esse negócio 
não escava muito cerco não. 

Uma noiceeu escava com uma dor de cabeça muito grande, era carde, 

abri o vitrô para tomar um ar e vi um vulto entrando pela porta da cozinha. 

A noite escava clara, vi que era um homem bem vestido. Dei o maior grito: 

"Ladrão!" Fiquei dura de medo. Geni já me contara casos horrorosos de ladrões 

que entraram por aquelas bandas, roubando, atirando e fazendo maldade 

com as mulheres. Daí a pouco apareceu Dona T erezade "robe" de renda preta, 

com os cabelos soltos muito ajeitados e um perfume que foi logo espalhando. 

Que é isso, Maria, está ficando doida? Jurei que tinha visto o ladrão. Ela me 

chamou de simplória (tinha um enjôo disso), de safada, que estava fazendo 

até aquela hora, fosse dormir. No dia seguinre, ela se levantou muito cedo 

e disse que eu não piasse essa história de ladrão para ninguém, era sonho, 

doideira minha. Que o ano que vem estava perto, eu ia ver minha família, 

ah! ia se esquecendo, o meu ordenado, agora eu ia receber, não era pagamento, 

uma pequena mesada, afinal de contas eu era como se da famOia. 

Fui para a escola de Geni ano seguinte. Ir em casa - mais adiante. 

Esquecesse por enq uan co. Devagar vai-se F.ucndo. A saudade de pai, de mãe, 

de meus irmãos doía lá dentro. Pobre é assim mesmo. Foi, eu conheci o Carlos. 

Escudante de Faculdade. Falou que queria namorar comigo. Geni me alenou. 



Cuidado com esses estudantes, eles vêm para o nosso lado só para aprovei car. 

Por que não vão namorar moças da igualha deles? Carlos era bonito, moço 

cheiroso, limpo, bem arrumado. Lá no Norte eu namorava só de longe. Os 

de lá não são como esses, educados, sabem falar com a gente, vêm abraçando 

devagar, com jeito, convidando para passear de carro. Geni me disse que andar 

de carro é perigoso, mas eu pensei cá comigo, o que é que cem, se Carlos é 

cão educado, cão bom. Geni era muito esperta, vivia me dando conselhos, 

era só cuidado com isso, cuidado com aquilo, uma chatura. De patrão não 

se cansou de falar. Que todo patrão é assim, se um dia me pegasse sozinha 

eu ia ver, ainda mais que eu era nova e bonita. Que o negócio não é só perder 

a honra, é arranjar filho, depois ninguém quer a gente com filho, além disso 

o coitadinho vem ao mundo só para sofrer. Que muitas tiram o filho, mas 

além de ser um crime horroroso custa dinheiro e às vezes a vida. Eu falei que 

o patrão era cão bom, tinha muito medo de Dona T ereza, era cão educado, 

parecia um pai. Carlos dizia que eu era muito bonita, que gostava muito de 

mim e insistia para que eu fosse passear de carro. Fui. Fiquei pensando nos 

conselhos de Geni, mas Carlos falou que toda moça sai de carro com o 

namorado,queeu era muito ignorante e desconfiada, o que é que tinha. Saímos 

para fora da cidade. Ele parou o carro, me abraçou e me beijou muito como 

sempre. Depois pediu que eu desabotoasse a blusa. Ah, isso não, falei. Mas 

o Carlos me pediu com um jeito bonito, quase humilde, dizendo o que é que 

tinha, toda namorada deixava aquilo. Eu gostava demais dele, cudo o que 

me pedia eu acabava deixando. Desabotoei a blusa, ele foi passando as mãos 

macias nos meus seios, depois me pediu para desabotoar a saia. Ah, isso não. 

Bem que Geni falou, sair de carro é muito perigoso. Mãe disse um dia que 

a única pessoa que pode fazer cudo com a gente é o marido. Você é muito 

simples, não sabe de nada. Ele foi ficando nervoso, parece que o coisa ruim 

entrou nele. Deus me perdoe, foi me apenando, arrebentando as minhas roupas 

e abrindo a roupa dele. Eu perdi minha honra, aquilo era perder a honra. 

Entrei na ponra dos pés em casa, era quase madrugada, se Dona T erez.a 

desconfiasse, da me mandava pra rua. Geni falou que eu estava muito esquisita, 

quase não conversava mais com da, safa toda noite com esse cal de Carlos, 

olhe lá, cuidado com esse namorado grã~fino, cara de sonso. Eu disse para 

Gcni que meu namorado não tinha cara de sonso, quedaescavaeracom inveja 
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e que não ánha nada com minha vida. Nunca mais conversei com ela. Tempos 

depois, Dona T erC"La descobriu mesmo e disse que ia me mandar para o Norte, 

eu era menor, não ia me soltar em Goiânia, senão eu acabava na zona, eu ânha 

de contar com quem saía. Veja, você está grávida, eu bem desconfiei dessa 

sua robustez ("Dona Tereza o que é robustez?" "S6 vive perguntando essa 

simplória"). Eu disse a ela que não contava de jeito nenhum. Um dia antes, 

Carlos rinha me falado:" escute, não vá bater com a língua nos dentes, senão 

você vai acabar com a minha carreira, desgraçar com a minha vida, se soubesse 

que eu era menor e virgem não tinha se arriscado (isso ele sabia muito bem, 

nesse ponto eu não defendo}; o mundo é assim mesmo, minha filha, uns são 

ricos, outros são pobres, os pobres sofrem mais, o que é que se pode fazer?" 

Disse que era escudante, que não tinha dinheiro para me dar. Continuaria 

a me ver, se cu achasse um casamento, melhor, casasse, mesmo assim, se desse 

jeito, a gente se encontrava. Que ele gostava muito mesmo de mim e, sabia, 

eu também o amava. Não fosse dizer nada, a família dele era importante, 

ninguém ia acreditar mesmo, além disso, para quem gosta, é muito pior casar 

forçado. Então Dona Te reza sacudiu meus ombros, "sua sonsa, sua simplória, 

assim é que agradece, logo vi, carinha de inocente. Você vai pro Norte amanhã". 

Eu disse a ela que não precisava de me xingar tanto, de me rebaixar assim, 

nem me mandar embora, que cu tinha visto o ladrão de novo. Dona T creza 

ficou branca, me deu um capa na cara, "sua sonsa, sua atrevida, já disse que 

não coque nessa história de ladrão". Sabe, cu fiquei com a cabeça tão louca, 

me lembrei de mãe na roça, de mãe contando caso do casamento dela, do 

tempo dela moça e corri, e tranquei no quarto e chorei. Nem pensava que 

um dia a geme pudesse ser tão infeliz. Daí cu fui ao depósito, sabia da caixinha 

daquele p6 amarelo, Dona T erC'la ánha me recomendado cuidado, era veneno. 

Pus uma colher bem cheia no copo d 'água. Bebi, não me lembro de mais 

nada, sabe,. Só acordei aqui no hospita1. Dona T ereza disse que já comprou 

passagem de avião, que amanhã mesmo cu vou pro Norte. Não sei. A dose 

foi pequena. A outra vai ser maior. E eu engulo tudo de uma vez. 
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A DOMÉSTICA 

Comentário 

"A doméstica" teve sua primeira publicação em 1970, em As doze voltas 

da noite, e uma segunda em 1972, na Antologia do novo conto goiano (ver 

Bibliografia ao final). Esse é um como exemplar da aurora, pois nele se cruzam 

as principais preocupações presentes em sua obra e que gravitam em corno 

de uma force crítica social. 

Essa crítica social se vê, por exemplo, na figura da protagonista-narradora, 

uma menina ingênua e pobre que vem do interior e é corrompida pela cidade 

grande. Variações desse personagem vão repetir-se em pelo menos outros dois 
contos desta Seleta, "A irmã de Inácio" e "Mergulhada na urbe". A narrativa 

em primeira pessoa e o final em aberto, antecipando tragédia, fazem de "A 

doméstica" um texto delicado e comovente. 

A jovem empregada vinda do Norte para trabalhar em Goiânia é um 

dos muitos personagens da galeria dos marginalizados que formam as minorias 

sociais tão amadas por Marietta, que regisuasua fragilidade e flagra o momento 

de sua derrocada com um olhar sensível e compassivo. 

Ao mesmo tempo, aponta a hipocrisia e o jogo de poder presentes na 

cidade grande, onde a vida é pau cada pela dissociação realidade/aparência: 

Dona Tereza parece honesta, mas recebe à noite a visita de um "ladrão" bem 

vestido; Carlos parece educado, sério, amoroso, mas s6 quer aproveitar-se 

do corpo de Maria; Dona T ereza promete salário, férias e escola para Maria, 

mas depois considera casa e comida recompensa bastante para a moça, embora 

seu marido lhe advirta que "a escravidão já passou". 

Insinua-se já nesse conto outra preocupação de Marierca, que será 

retomada e aprofundada nas narrativas populares e infamo-juvenis posteriores. 

ta preservação da memória cultural. O registro de traços de goianidade se 

faz pela menção a crenças, valores, costumes e superstições próprias desta 

região. Em "A doméstica" isto se percebe claramente na passagem em que 

Dona Tereza, furiosa por Maria rer quebrado um caro vaso chinês, grita-lhe 

que ela "escava boa de ir para o inferno, ser empregada dos capetas". A reação 

da menina, como se vê na seqüência do conto, reveste-se da carga de toda 

uma tradição popular. A imagem do capeta, cão fascinante e terrível no 
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imaginário sertanejo, recoma em diversos outros cexros da autora, especialmence 

nos desci nados a crianças e jovens, como se pode comprovar na segunda parte 

desce volume. 

NOTAS 

1. Sustância - corruptela de '"substância". Expressão dialetal própria do falar interiorano, 

significando vigor, força, valor energético. 

2. Trem - expressão dialetal correnre na regiã.o lingüística de Minas e Goiás, de significado 
genérico, equivalente a "coisa". 

3. Acemado- adjeúvo de uso regional, significa peralta, arre iro. Sinônimo de " custoso", outro 

adjetivo de uso regional. 

SÁBADO DE NOITE, ABRIL 

Amenina, seus olhos tristes, grandes, menos mãos de dedos entrelaçados, 

menos salientes ossos rompendo a pele marrom, mais olhos, o olhar que 

esparrama pelo espaço, o espaço tomado de mesas com forros de retângulos 

vermelhos e Charles Aznavour cantando baixo em som estereofônico e as 

vozes de meio-tom daquela gente que comia e bebia, bebendo as presenças, 

engolindo horas, deglutindo o tempo, o tédio, vigiando a esperança, Fabricando 

alegria e no céu muitas estrelas, é abril e um risco de lua nova, ámida, baixando 

no horizonte. Ela escá sozinha na mesa comando sua dose, os olhos nos olhos 

ofendidos da menina, a menina do quadro, no alco da parede, a tristeza gravada 

sendo a sua e a de muitos que não sabem disfarçá-la. Toma sozinha numa 

mesa de bar, sem a possibilidade de articular uma palavra que não fosse o 

pedido breve ao garçom para renovar sua dose e isso não pode se repetir muicas 

vezes, porque afinal ela está só e necessita achar a safda ao se retirar como 

também o rumo de casa. Ocorria que a bebida muita lhe dava uma sensação 

de liberdade pura, uma inconsciência consciente que precisava ser exteriorizada 

em palavras que fluiriam depressa, fáceis, expondo seus mais fncimos 

pensamentos, rompendo o muro da censura e visco estar ali só, a 
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incomunicabilidade ia escranguJá-la, acormencá-la e lágrimas diante dos o urros, 

um espetáculo deprimente. Olham-na com espanco e mais o fariam se chorasse, 

porque meio milhão de habitantes numa cidade é pouco para que uma mulher 

possa sair só e beber sem a impressão de estar sendo apontada. Não calcula 

o que os muitos, os que rodeiam essas mesas cobertas com forros de recânguJos 

vermelhos, possam estar falando numa noite de sábado, abril, agora que a 

música subjuga seu corpo desamparado. Ela retira os olhos da menina triste, 

a tristeza que agarra os poros das coisas, e observa os crês cavalheiros da mesa 

próxima, porque antes via rudo, em conjunto, sem individualizar nada, apenas 

os olhos da menina. Nota que o cavalheiro do meio, o de cabelos castanhos, 

anelados, óculos redondos, camisa não vê bem se é creme, rosa ou branca, 

não sendo possível adivinhar-lhe a profissão, mas os modos lhe parecem Polidos, 

o cavalheiro levantando a caça sorri-lhe, ela não percebe a intenção, codos 

os sorrisos dos homens cêm intenções. Brindando o quê, santo Deus, seria 

lindo se ele brindasse o encontro, mas por cerco ele brindava outras 

possibilidades. Porque um cavalheiro que vê uma mulher só, numa respeitável 

mesa de bar, pode pensar que ela é distinta, mas sempre espera que ela vá 

dormir com ele no fim da noite. Sua virgindade, preservada menos por 

preconceitos que por covardia, entregá-la a um estranho? Um estranho de 
cabelos castanhos e encaracolados, de bigode estreito, de óculos redondos, 

um cavalheiro que bebe vinho numa no ire de sábado? As patas do tempo pisam 

seu corpo. Nos olhos da menina triste caminhará. Irá devagar, bebendo a 

noite com seus sons, as estrelas quietas lá em cima, é abril, os estranhos 

passando, carregando suas vidas. Ela descerá a avenida, o perfume das magnólias 

entrando-lhe pelos sentidos, os faróis dos carros desenhando geometrias 

luminosas. Lá no fim está a casa dele, do homem que ama. Afastada, em freme 

o jardim. A grama verde, o caminho de pedra brilhando à pouca luz da noite. 

As flores amarelas de picão serão brancas no escuro. À esquerda, bem junco 

à casa, o cajueiro sem flores, o pé de maracujá com seus frutos pendentes, 

a mesa cosca de madeira com dois bancos fincados no chão. À direita, as 

trepadeiras subindo pelas colunas do alpendre. Ela abrirá o pequeno portão 

de ferro e de leve baterá à Porta, sim baterá. Ele estará ouvindo Chopin, que 

adora, ou quem sabe com os olhos caminhando nas paredes do quarto forradas 

de colagens com bizarras figuras selecionadas com paixão. Suas mãos, as mãos 
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desse homem absurdo, estão nos mínimos detalhes de seu mundo mágico. 

As cortinas cor de manteiga com bordas vermelhas nas extremidades, a escance 

nísticacheia de objetos antigos, lembranças, miniaturas, uma máscara dourada 

de um deus chibcha, o pássaro quieto na gaiola, as pombas arrulhando dores 

no fundo do quintal, as desoladas esculturas sobre os m6veis: ele, tudo, 

silencioso, arredio, o absurdo homem que ama. Tancos ela conhecera, tantos 

se foram, sem nada trazer, sem nada levar. Agora, calvez fosse o amor, com 

nova dimensão, como se irrompesse de milhões de anos passados e atravessasse 

a nudez do tempo, as retas do espaço. E ele sabia. Mas a pedra de seu silêncio, 
a muralha de seu não dar, de seu não receber. 

"Eu gritarei teu nome aos astros até a rouquidão. Falarei de ri, amor, 

até que o verbo se esgote, na transparência perfeita desse querer. Falarei de 

ti na extensão das águas livres e grandes, no território profundo onde submerge 
meu rendido coração." 

Ela baterá de leve, ele abrirá a porta e com voz calma, de espanco contido: 
Você? 

sim, eu 

mas? 

eu vim, amor. 

Ele fechará a porta devagar, com gestos medidos. Chopin conti.nuanl 

E as bocas se unirão na descoberta do encontro e as mãos dele percorrerão 

o território de seu corpo e ele penetrando esse corpo em oferenda inteira. Corpo 

guardado para essa noice de espera. Será um milhão de noites numa noite, 

seara multiplicada de amor. 

Ela vem num lemo regresso pela estrada dos olhos da meni.na. Levantará 

a vista. O cavalheiro de óculos redondos apresenta-se, define seu nome, sua 

posição, sua profissão e fala uma porção de coisas que ela se esforça por 

entender. Ele segura seu braço quando passam por entre as mesas cobertas 

com forros de retângulos vermelhos. Sente o contato frio em sua pele que 

traz o calor daquele quarto forrado de colagens de estranhas figuras. O carro 

escava parado em &ence ao bar, ela fala alguma coisa mas não tem consciência 

do que é, calvez seu nome ou mais sem importância. Passam através do bairro 

de casas elegantes e tomam uma escrada que vai deixando a cidade para trás. 

Entram num jardim, não, um pomar, muitas árvores com ar de velhas, tal 
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o tamanho, a noite aí denrro mais escura, cheiro de na cu reza, o chao porejando 

umidade, de dentro nem ver estrelas e céu, nada mais que silêncio e sombra. 

É um casarão, repara, e minguada luz coando pelo vão das janelas. Algo voou 

assustado, quase lhe bare no rosco. Um pássaro noturno, um morcego, calvez. 

Ela sente frio, treme, depois um peso nos ombros e o calor vindo do braço 

dele, da proximidade de seu corpo. Dão a volta e entram pela porta dos fundos. 

Atravessam um corredor, ao longo do qual três pon:as, agora uma música 

vem-lhe de enconrro, violão e alguém cantando baixo. Depois o salão grande, 

assoalho de tábuas largas, mobília escura, pesada, antiga. Ele agora cem um 

risinho lúbrico, que sai arranhando os bigodes estreitos, eira o palecó, joga-o 

na poltrona, fula umas palavras que ela ouve indecisa. Aparecem dois homens, 

não vê de onde saíram. Calam-se quando a descobrem. Uma mulher nua, 

não jovem, ga.sca, entra no salão, assenta-se no capcce em posição de Buda, 

sorri-lhe, dizendo que é assim que eles gostam, como se a estivesse iniciando. 

No fundo da consciência, apenas Chopin e as estranhas figuras coladas na 

parede, no quarco do absurdo homem que ama. E sua virgindade a ele reservada 

depois de canta espera. O homem de óculos redondos desaparece por uns 

iflSlantes. Um dos homens se aproxima dela, cem os olhos vermelhos, de córneas 

rajadas, a pupila descorada, as pálpebras intumescidas. Ela percebe uma porta 

semicerrada e escapa alcançando um quarto desocupado. Agora, torpor 

dissipado, mal consegue dominar o pânico. O homem de olhos vermelhos 

segue-a, levantando os braços, os dedos crescem como garras enormes, mas 

deixa os braços tombarem, vagos, pesados. Nesse instante percebe murmúrios 

que vêm de um dos muitos quartos, vulcos escorregadios traçam rocas nos 

longos corredores, sumindo e reaparecendo por sob os pon:ais, empurrando 

velhas porcas que gemem decrépitas. "Você pode tirar-me daqui?" pergunta 

ao homem de olhos vermelhos. Alguém chama, começa a gritar. É seu nome. 

T ê--lo-á revelado? A voz, aquela voz, é a voz do homem de óculos redondos. 

O de olhos vermelhos começa a rir baixo, gargalha e a gargalhada vai inchando, 

crescendo como uma bolha vermelha a sufocar o quarto. Depois cala-se e 

a fixa penalizado, mudo. Ela quer correr, cscutaoucra risada, de mulher. Deixa 

o quarto, encra em um corredor, sim, começa a correr e com terror. Outras 

risadas mais altas, uma porta batida com ódio, um jovem passa carregando 
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uma mulher de cabeça pendida para trás e cabelos loiros amarfanhados. Encão, 

choca-se contra o amigo. 

você, aqui!!! 

tire-me daqui 

não posso 

depressa, leve-me, pelo amor de Deus 

venha rápido 

corra 

por aqut. 

Encraram na escuridão das árvores, pisando o chão úmido, parasitas 

frias como mãos de fantasmas batendo-lhes nos roscos, os dedos dela grudando 

no braço do amigo, o tremor de pânico. 

mas você ... quem a trouxe? 

leve-me, leve-me rápido, por favor. 

O carro saiu das sombras, ganhou a estrada, em recomo com grande 

velocidade. A cidade adiante com seus milhares de focos luminosos como 

estrelas terrestres. Quase ninguém mais nas ruas, na quase finda noite de sábado. 

para onde? 

Desça sempre por esta avenida, ali, aquela casa, sim, chegamos, veja 

as flores amarelas, são cão vivas com a luz e de noite não cêm cor. A casa não 

é linda? Chegamos, 6 Deus, chegamos. Obrigada, obrigada, obrigada! 

Ela segue pelo caminho de pedra branca. O cajueiro quieto, sem um 

estremecimento de brisa. Wolf, o cachorro, dorme cúmplice. Abre o portão 

com cuidado. Não Chopin, s6 o calado silêncio. Bace à porca. T ai vez ele durma, 

o estranho homem que ama. Espera um pouco. Torna a bater. A porta se 

abre . .É sábado de noite, abril. 

SÁBADO DE NOITE, ABRIL 

Comentário 

Embora faça parte do mesmo volume de contos, "Sábado de noite, 

abril" apresenta-se como um texto totalmente inovador em relação à "A 

domésrica". Pode-se dizer que este é um conto de atmosfera. Nele não 
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predominam as ações, ou o personagem, ou o espaço, mas, antes, o clima 

emocional em que se move a jovem procagonisra. Sábado à noite, sozinha 

em um bar, ela bebe e se deix:i envolver pela obscuridade do ambiente e pelas 

canções românticas que ouve, imersa em devaneios sobre seu amado tímido 

e inatingível. Seu espelho, referencial e companhia, é um quadro suspenso 

à parede do bar, retratando uma menina de olhar crisce. 

Aderida à consciência da protagonista, a voz narrativa flui em oscilação, 

misturando tempos verbais, lembranças, projetos e ações efetivas, numa síntese 

cumulativa sugerindo o tédio, a solidão e a leve embriaguez que comam conta 

da protagonista. 

O peso da ação incema, ou mental, é tamanho que procagonistae lei cor 

surpreendem-se com o curso que os acontecimentos comam no plano das 

ações físicas. A brusca mudança da ação do devaneio para a realidade dá à 
personagem o impulso necessário para romper o isolamento e ir ela própria 

em busca de seu amado, que parece ser cão tímido e solitário quanto ela. 

O meco de Mariecta procura introduzir inovações formais, em simonia 

com a produção literária que marcou essa época. A par da fluidez da voz 

narrativa, transitando por diversos tempos verbais, também verifica-se neste 

cexto a tentativa de romper com as normas usuais que marcam o diálogo, 

como a abertura das falas com travessões e letra inicial maiúscula. Se a 

experimentação com o foco narrativo contribuiu para a criação de um clima 

especial e com a composição do contorno do personagem, parece-nos que 

a ruptura com o tradicional tentada nos diálogos revelou-se inócua. 

NÃO SE TENTA UM HOMEM, 
NEM UM SANTO HOMEM 

Foi assim que elas chegaram. Eu gozava a minha carde, hora de sossego 

em que cu meco os pés no chinelo, ponho meu roupão, ligo a clctrola, 

pego o meu aperitivo, sinto-me um homem tranqüilo, é uma hora de rara 
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paz. Chego a apalpar a felicidade, amigo, palavra de honra. Se Elisa está, ela 

terá me beijado, dado as novas do dia e se assentará junto a mim, em silêncio, 

ouvindo a música. Ela sabe que nessa hora não falo com ninguém e depois 

da troca de novidades só o silêncio. Tem dia que ela deixa um bilhetinho 

debaixo da garrafa, aí já sei, um chá, uma saída com amigas. Falam mal do 

casamento, amigo, eu não falo. Encontrei minha cara-metade. Não, não sou 

um homem medíocre, nem Elisa mulher frívola. Completamo-nos, pode crer, 

completamo-nos. Não remos filhos, uma pena, você diria. Não arranjamos 

naruralmente e nãocogiramos de arranjá-los. Lindo, filhos, mas vivemos sem 

eles, digo-lhe sinceramente. Elisa também pensa assim. Às vezes saímos para 

jantar fora, de lá a um rearro ou a um cinema, raro um programa diference 

e as mais horas o meu trabalho. Atualmente escrevo a minha tese e artigos 

para uma revista científica. É assim que ocupo as minhas horas. Gosto de 

arre cambém. Isso não devia ser privilégio de ninguém, mas condição do próprio 

homem. A arte é o encontro do homem consigo próprio. É glorificação do 

homem. Dinheiro só na medida de minhas necessidades. Você cem razão, 

eu poderia estar rico, podre de rico com minha profissão, que me importa 

se eu renho o suficiente para não incomodar meus amigos? Acampai nha cocou 

com impaciência irritante, não era Elisa, tínhamos marcado para jantar às 

nove, isto é, vime e uma horas. Ela chegaria com tempo apenas de trocar a 

toalete. E eram sete-e-meia. Abri a porta. A mais alca, de cabelos claros, 

descansou a frasqueira um instante no chão: 

- Dr. Abner, meu caro e simpático cunhado? 

A mais baixa, um tanto gorda, de olhos parados, limitou-se a sorrir. 

A primeira foi envolvendo-me num abraço, deixei-me abraçar confuso e mudo, 

enquanto a outra me estendeu a mão. 

- Minhas cunhadas, suponho? 

Três anos de casado com Elisa, só conhecia suas irmãs por carta, nunca 

sentira voncade de conhecer sua família, isso por nenhum motivo particular, 

simplesmente por falta de vontade. Sempre coincidia a vinda deles com uma 

viagem minha. Elisa e eu resolvemos casar-nos em uma manhã. Fizemo-nos 

como o aro mais simples da vida. Só depois os parentes foram avisados. Houve 

ressentimentos, você sabe, a tradicional família. 

Fiquei parado sem saber o que fazer. 
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- Então, não nos convida a encrar? Era a mais alta que falava, devia 

ser Vera, sim, desinibida, esparolada, a outra, Bete, tão comum e silenciosa. 

Vera foi entrando, bateu os pés no tapete, "hum!" disse, colocou a frasqueira 

no sofá e acercou-se da coleção de discos, dando gricinhos e comentando o 

que via. Depois apanhou meu copo, tomou o resco da bebida que ficara, 

despejou mais uês dedos e virou de uma ve:z.. "Vive-se com relativo conforto", 

comentou. "Uma decoração, eu não diria vulgar, 6 perdão, se ao menos pensei 

isso, impessoal, comum, sem o coque de ninguém. É a própria displicência 

de Elisa". A o urra, Bece, aproximou-se da janela e pôs-se a olhar o movimento 

da rua. A tarde ainda se fazia viva, restos de rosa no horizonte. A rua coalhada 

de carros, colorida e móvel, os corpos carregavam rostos humanos, graves 

e cansados. 

-Entrem, por favor, acasaédevocês.-Ficaraa frase formal, maquinal, 

nem sabia como receber gente em minha casa. O mundo sempre fora Elisa, 

minha ciência, meu trabalho e minha música. O melhor era instalá-las em 

meu escritório. Corri lá para retirar o papel da máquina, com medo de que 

alguém o visse. Detesto que leiam os meus escritos na fase de elaboração. É 
como uma violação. Fechei a máquina, ajuntei os papéis. Tranquei a 

escrivaninha. Apanhei outro copo, coloquei uma dose dobrada.Tornei-o de 

uma ve:z.. Lembrei-me de Bece que olhava a janela. 

- Aceita um aperitivo, Bece? 

A resposta afirmativa foi uma salvação, assim, nos próximos minutos, 

eu teria alguma coisa útil a fazer. Vera veio dedenrro cantarolando. "Pequeno 

o apartamento, mas dá bem. O escritório é uma beleza. Pode perfeicamenre 

ser transformado em alcova de donzelas", riu alto. "Easafadadesua mulher", 

disse e em seguida pediu-me que carregasse as malas para o escritório, que 

o único lugar viável era aquele mesmo. Carreguei as pesadas malas, uma 

bagagem de atriz de cinema, chegando quase sem fôlego, o rosco afogueado. 

Lembrei-me de passar para nosso quarto as relas de meu amigo Heleno, pintor, 

que escavam à espera de uma oportunidade para serem colocadas na parede. 

Aí começou a doer-me a invasão daquele lugar, cão meu, onde raramente encrava 

minha própria mulher, apenas para a limpeza e arrumava rudo como se lidasse 

com objetos sagrados, nunca me perrurbando nas minhas horas de isolamento, 

nem mudando a disposição do menor dos objetos. Afundei-me no sofá da 
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sala, ou era dose no copo, sencindo-me usurpado. A campainha da porta chamou, 

corri a acender, se Elisa chegasse, amenizava a minha aflição. Não era ela. 

Vera apareceu de shorce, a imensa cabeleira solta, a piteira no canto da boca, 

cigarro à espera de fogo. 

-Meu Deus, por que não põe um disco, homem? Acenda a luz. Que 

casa abafada. Não é toda hora que gosto de penumbra. E Elisa? Que santo 

maridinho. 

Abri as corei nas, acendi a luz e coloquei Villa Lobos na detrola. 

- Fizeram boa viagem? 

- Claro, não vê a minha disposição? 

"Bota lá uma Gal Costa ou você é do ripo erudiro, só cem essas músicas 

que dão sono? Não, pelo amor de Deus!" Foi à janela e lançou o coco de cigarro, 

que fez um giro no espaço como uma estrela extraviada. "Seria bacana se caísse 

na cuca daquele loiro!" Deu uma gargalhada. O telefone tocou. "Deixe que 

eu atenda, vá? De hoje em diante sou sua secretária. Você está ou não está? 

Era voz de homem, pergu ntava por Elisa. Chifrudo, hein. Venha cá, deixe 

ver se seus chifres estão crescidinhos?" 

Na noicedachegada, Elisa cancelou o nosso jantar e pediu que eu fosse 

ao supermercado comprar coisas, não esquecesse do vinho, era uma 

comemoração. Vera bebeu muito vinho, pôs a m úsica no volume máximo, 

dançava, assentava-se no tapete e contava piadas apimentadas. Bece limitava-se 

a rir, quieta, incolor. O vizinho, pela primeira vez em muitos anos, veio pedir 

para fazer menos barulho "desculpe, o meu caçula está adoentado, o que houve, 

ganharam asorre grande?" As crês foram para o escritório e eu fiquei acordado 

até muito carde esperando por Elisa. Essa noiceeu a queria. Amo-a na penumbra 

e no silêncio de nosso quarto. Ela se entrega com um amor tranqüilo e simples, 

sincoem minha carne a incensidadeda posse. Elisa me basca. Nunca procurei 

outra mulher. Ela cem um cheiro de flor rara, de flor tranqüila. Virei para 

o canto e dormi. Tive um sonho. Elisa e eu numa cidade estranha. 

Procurávamos determinada rua. "Entremos por esse atalho", disse da. Passamos 

numa viela de gente esquisita, que nos encarava com espanco. Elisa foi-se 

adiantando naquele labirinto, por fim perdi-a de vista. Dirigi-me a uma senhora 

de vescido roxo, cabelos pretos e duas rodelas de ruge na face enrugada. Ela 

foi amável, era gaga e não sabia bem dar-me ai nformação. Apontou-me para 
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outro grupo. "Pe ... per ... gunteàquela mulher de preto ... " Dirigi-me à mulher 

de preto, também era gaga. Um dos homens do grupo também era gago. 

Enxerguei lá embaixo a torre de uma igreja e telhados coloniais. Saí correndo 

feito louco por uma ladeira abaixo. Acordei, inundado de suor, cabeça pesada. 

No trabalho a disposição não melhorou. Talvez eu fosse mais cedo para casa. 

E as duas? lembrei-me de repente. As duas que se instalaram em nosso 

apartamento. Resolvi tomar um aperitivo com o Ramos. Comprei um jornal, 

nós dois na mesa, ele preso nos seus pensamentos, eu à procura de alguma 

noácia. Norícias, que notícias são essas? A verdade, onde anda? Longe de 

todos nós. As tintas pretas, garrafais um embuste para nos distrair. Morro 

o poeta enforcado numa corda de náilon, cheiro de incenso no quarto, resto 

de velas queimadas e flores pisadas. Ritual macabro em um aparcamento perdido 

entre milhares de outros. Homens enjaulados nas estruturas de cimento e 

concreto, na geometria insensível das moradias coletivas. Quem atacou quem? 

Novos focos de luta. O homem não se cansa de guerrear. Próxima descida 

em Vênus. Quem chegará primeiro? Nossa, o quimo aperitivo. "É preciso 

que eu come um destino, Ramos!" 
Cheguei em casa, eram duas horas. Uma mulatinha de avental branco 

e olhos espantados acercou-se de mim. "É o doutor?" "E você, quem é?"" A 

nova empregada. Madame mandou dizer que almoçou fora com as meninas." 

Entrei sem saber o que fazer. Maquinalmente caminhei para o escritório, onde 

costumava tirar a sesta e escrever um pouco nas cardes em que não saía. Parei 

à porra. Lembrei-me, não podia. Havia anáguas, soutims, sapatos, meias, 

vestidos, tudo jogado sobre a escrivaninha, o sofá, o escritório inteiro. Quis 

retirar a pasta e a máquina, porém não sabia da chave. Os livros que eu separara 

para ir consultando se misturaram com outros e os jornais selecionados faziam 

um monruro na cesta de lixo. "O doutor deseja alguma coisa?" Assustara, 

não estava acosrumado com criadas seguindo-me pelos calcanhares e querendo 

scrvi_r-me. "Não!" quase berrei. Ela, com os olhos a.inda mais arregalados de 

espanco, saiu rápida. 

Depois do jantar, cm meu nome Elisa oferecera um jantar no restaurante 

mais caro da cidade, voltamos para casa. "E essa negrinha que cu encontrei 

hoje?" "Ora, a nova empregada. Com as meninas aí preciso ter tempo. Ah, 

por falar nisso, preciso de uma coalcce para o coquetel." Nem me lembrava 
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mais do coquetel. Nunca íamos. "Está bem, esrá bem." Assim, dentro de um 

mês eu interrompera meus escudos e trabalhos, a conta do banco baixara 

assustadoramente, acabara-se a esperança de trocar a mobflia aré o fim do 

ano e a nossa viagem tinha de ser adiada sine die. 
Eu procurava meus chinelos. Nos pés de Vera. Queria telefonar. Vera 

dependurada no aparelho. Vera na copa, Vera na cozinha, Vera no tapete, 

Vera com meus discos, Vera no reco, Vera dançando, Vera recebendo seus 

amigos. Elisa cinha cara de Vera, rodas as mulheres do mundo tinham cara 

de Vera. "Nunca vi criatura mais esquisita do que você. São minhas irmãs. 

Se estiver mal satisfeito com elas, mande-as embora. Diga logo, mande-as 

embora." Eu ficava calado. Não procurava Elisa. Seu corpo agora me dava 

cansaço. "Mande-as embora. É uma boa idéia. T ai vez um dia desses eu mande 

" mesmo. 
Uma tarde eu cheguei em casa. Vera escava sozinha, dormia. Eu não 

sabia. Levava um disco novo, virgem das paras de Vera. Liguei aelerrola. Enchi 

meu copo. Vera se levantou de beibedol arrastando os chinelos que eram meus, 

os cabelos esparramados. "Ah, meu anjo, você aqui, ouvindo a sua doce e 

sábia música. E eu assim tão à vontade! Ande, arranje-me um copo." Obedeci 

como sempre. Do escritório ela me gritou "venha, traga aqui." À porca 

entreguei-lhe o copo. Ela roçou meus dedos e com ou um grande gole. Depois 

passou as mãos no meu rosto. "O santo homem está barbudo, por que não 

limpa essa cara?" Tornou oucro gole. Meu copo já estava pela metade. "Por 

que você é tão silencioso? Não gosta de mim? Pois eu estou resolvida a morar 

aqui. Adoro esta cidade, este aparcamento feio. Adoro sua cara de mal

humorado." E soltou uma gargalhada. Foi então que eu agarrei Vera, não 

sei, amigo, um dragão dormia dentro de meu peito. Ele acordou rugindo, 

pondo fogo pelas ventas e fogo no meu sexo. Agarrei Vera, devorei seu rosto 

de beijos, arranquei suas roupas e a possuí no chão de meu escritório. Ela 

lutou a princípio como uma endemoniada, depois começou a chorar e a rir, 

o corpo flácido, entregue, só espanto, nenhum prazer, os olhos muito abertos 

e murmurando "santo homem, santo homem, santo homem ... " 

Ah, mas não se tenra um homem, nem um santo homem. Arrumei 

algumas coisas nessa maleta e vim, Ramos. Sou um animal doméstico, gostava 

d.aquele mundinho meu. Que faço agora, Ramos, diga-me. 
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NÃO SE TENTA UM HOMEM, NEM UM SANTO HOMEM 

Comentário 

Este é um como diference da maioria dos textos de Marietca Telles 

Machado. Narrado em primeira pessoa por um personagem masculino, o 

Dr. Abner, ele se desenrola em tom de confidência, ou de conversa de bar. 

O narrador dá uma visão retrospectiva dos fatos que viraram sua vida pelo 

avesso em breves semanas, e o faz perplexo, como remando compreender o 

que lhe aconceceu, enquanto descreve ao colega Ramos como rudo começou: 

"Foi assim que elas chegaram". 

Essa oração que abre o como atiça a curiosidade do leitor, que só saberá 

quem elas são depois deo narrador desfiar os encantos de sua vida de hábitos 

rotineiros e pacatos. Elas são as cunhadas, irmãs de sua mulher Elisa: Vera, 

"desinibida, esparolada", e Bete, "cão comum e silenciosa". 

A partir desse ponto, rompe-se o equilíbrio da paz doméstica e o caos 

se instala na casa e na vida do protagonista. Desordeira, despudorada e vulgar, 

a cunhada Vera invade o espaço do apartamento e a mente de Abner. Mariena 

representa essa invasão escíliscicamente valendo-se de um artifício próprio 

da linguagem poética, que é a repetição. Observe-se esta passagem: 

Eu procurava meus chinelos. Nos pés de Vera. Queria telefonar. Vera 

dependurada no aparelho. V era na copa, Vera na cozinha, Vera no tapete, 

Vera com meus discos, Vera no reco, Vera dançando, Vera recebendo 

seus amigos. Elisa tinha cara de V era, todas as mulheres do mundo tinham 

cara de Vera. 

É Vera quem o chama ironicamente de "santo maridinho" e "santo 

homem". Quando Abner, reagindo como se um dragão acordasse rugindo 

dentro de si, possui a cunhada brutalmente, da se entrega murmurando "santo 

homem, santo homem, santo homem ... ", num efeito de ironia que beira o 

cômico. O fecho do conto reforça o com confidencial do relato: "Que faço 

agora, Ramos, diga-me!" 
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DESASTRE AÉRE01 

Estão olhando você, suas pernas, seu corpo, todos os homens da fila. Você 

é bonita, uma escultura clássica. Seu marido, veja a elegância. A fila começa 

a andar, ele lança fora meio charuto. Sobe da grama uma fumacinha azulada 

revoluteante. Alcançam o avião, a aeromoça sorridente recebe as fichas e lhes 

deseja boa viagem. InstaJam-se no interior do grande aparelho, que parece 

um esguio peixe amarelo a devorar vocês. Dentro em pouco ganharão as aJturas, 

avançando para o mundo azul, que as nuvens bordam de bojudas fantasias. 

Lá embaixo as coisas dos homens, casas, choupanas, edifícios, caminhos em 

zigue-zague, rudo agora miúdo e insignificante. Seu marido fala primeiro, 

quanta euforia, santo Deus. "Que aJegria, meu bem, depois de canto tempo 

casados, nossas primeiras férias, o tempo assim nosso, como uma riqueza. 

Ser induscriaJ é isso, todo mundo sabe, um universo complexo, escravizante, 

compromissos, depois que se entra, não se safa jamais. Não tenho sido dono 

de mim, n6s ... você ... " etc. etc. etc .... Você olha-o inacingida, desatenta. "Vive 
justificando, esse homem. Que aborrecimento. Deu para romântico nesta 

manhã. É um homem bom, eu sei disso. É bom demais, ele crê em mim." 

Uma dorzinha enjoada, isso que chamam remorso, vai entrando em seu peito. 

Você olha o rosco satisfeito do marido e sabe que ele é sincero. "O que você 
está dizendo, meu bem?", pergunta-lhe. 

Você escáse lembrando de coisas, sempre foi assim, de ficar andando 

na estrada do tempo. "Todos mudamos, a cada segundo. Eu vejo isso, com 

nicidez. Haverá aJgo que se conserva inalterável em n6s? Eu era diference, 

se era. Do interior para o internato no Rio, aquelas colegas vivas e vividas, 

foi uma violência para mim. As atitudes jogadas, as conversas livres, cu me 

sentia amarrada e constrangida. 'Por que sexo, s6 sexo, meninas, que 

preocupação, a vida é s6 sexo?' 'Quase, querida?' Riam debochado e eu me 

encolhia no meu provincianismo. No começo doía-me. Meus pais e suas idéias 

para trás. Podiam ter enterrado a sua moraJ no fundo do inferno, ao invés 

de me estragar. Ir para o altar virgem, só dormir com homem quando os pais 

consentirem, o juiz autorizar, o padre abençoar. Pensando bem, tudo uma 

palhaçada. Soror Afonsa, não consigo eliminar de meu pensamento sua figura 



apúcaHpcica. Devotava um horror à 'juventude perdida', pobrezinha. Lembro

me dela como um monstro vomitando fogo e ameaças: a estrada do inferno 

é suave, filhas, está forrada de prazeres impuros. Atentem bem para o sexto 

mandamento. Atentem bem para os pecados contra a castidade." 

A aeromoça passa e pergunta o que desejam beber. Ela é bonita. O 

sorriso é um pássaro no rosco dela, voeja, voeja e canta. Pedem uísque. "Você 

está calada, Marina, algum problema?", seu marido é um preocupado. "Oh, 

não, uma leve dor de cabeça", você responde. "E coma álcool?" ".É um bom 

remédio?" 
Você olha pela janela. "Seria bom morar nas nuvens. Tão brilhantes 

e tão lindas. Eu fui me transformando, no caminho, de universitária a 

diplomada. Os tabus, os princípios sagrados e básicos, as teorias novas, amor 

livre, virgindade, sociedade coatora, moral de fachada, ih, já escava até enjoada 

dessas cedas batidas e rebatidas. Mudamos a cada segundo, verdade. Mas eu 

me libertei primeiro foi só em teoria. Casei-me e por amor. Ele era pobre 

e o amei muito. Uma edificante história de amor." 

Seu marido está dizendo algo, preste atenção. "Olhe, Marina, esta 

reportagem, que beleza. O que a gente perde por se tornar um capitão de 

indústria. Vai-se desumanizando, virando máquina feiro um computador." 

Você responde alheia "é, já corri os olhos". 
"Meus dois primeiros anos de casamento foram lindos. Depois ... a 

vida era só aquilo?" Não podia ser. Havia muitas horas nuas. Até Debussy,2 

a minha mania, me exasperava. E essas celas surrealistas3 que me enterneciam 

(eu era ou queria parecer excêntrica?) perderam o significado. Antes me punham 

pensamentos loucos na cabeça, sonhos impossíveis.Avida não era só aquilo, 

não Podia ser. Eu me sentia lograda. Não era fácil ser mulher de um capitão 

de indústria. "Querida, não almoço hoje em casa. Vou a uma reunjão de 

diretores. Vou a uma conferência, não a convido porque vai ser maçante." 

Cinco anos amando a um único homem, vendo-o subir, admirando-o, 

esperando por ele. Cinco anos. O tempú já começava a incomodar-me. Mwtas 

horas nuas. Cans~ço de esperar e de nada fazer. "Nunca lhe pedi para viver 

enclausurada, fidelidade não é isso." Ele não compreenrua e isso era triste. 

Eu não admitia sair sem de. Pior à noite. V amos mudando, a cada segundo. 

Quando o irmão de Lena apertou-me contra si e disse que eu era uma mulher 
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que os homens não encontram todos os dias, teria eu saído de uma estufa?, 

senti uma zonzura, o mundo todo movendo-se em turbilhão e depois algo 

se fragmentando. Saí depressa, como se adiantasse fugir. 

O avião vai cortando o azul, entra numa nuvem, oscila um pouco, 

rasga sedas no espaço. A revista escorrega das mãos inconscientes de seu marido 

e a cabeça se aninha em seu ombro, por entre seus cabelos pretos. Você se 

retrai, o subconsciente?, e olha para fora, para longe. "Olhos têm força, muita. 

Foram só os oi hos dele? Tudo, os modos, a fala, o nariz grande, as sobrancelhas 

grossas, emendadas, um risco só. 4 Ele se aproximou como se tivéssemos marcado 

o dia e a hora, beijou-me, beijou meus cabelos, meu colo e me possuiu ali 

mesmo, na sala de nossas palestras, enquanto apenas Debussy falava no enorme 

silêncio. Eu agarrada nele, era o mundo surreal isca, ele enxugando as minhas 

lágrimas e sabendo que acabara de destruir tudo quanto quiseram fazer de 

mim. Eu era oucra mulher brocada dos escombros de todos os preconceitos. 

Não sei. Parece que sempre esperei por Antônio, meu amante, amigo de meu 

marido. Mas é esquisico, gosco de meu marido. Atrapalha-me é isco: ele 

pensando que eu ainda sou outra, a primeira Marina. Não, não é pena que 

tenho dele por ser bom demais, nem gratidão. Ontem Antônio pediu-me 

que desquitasse. 'É imoral ser dos dois.' Deixar meu marido? Nunca. 'Você 

tem medo é do escândalo, ainda não se libertou.' Será? Será que eu tenho 

medo? Somos mascarados. Depois de quatro anos é a primeira longa separação. 

Antônio teve ódio da viagem. ' Deixe seu marido, é a hora exata."' 

A aeromoça passa com sua face sem sorriso. Caminha segurando-se 

de um lado e oucro, que a oscilação lhe tira o equilíbrio. Um cavalheiro de 

bigodes brancos indaga, puxando a aeromoça pela manga: "Há alguma coisa?". 

O avião pende, vai pendendo para a direica. A preocupação no ar, roscos 

inseguros a perguntar. 

"Agente vai mudando e de repente é ou era, ou era inteira. Antônio não 

é egoísca. É mais puro do que eu. Creio em seu amor. Meu marido ... será 

que ... São quacro anos de beijos assustados, de horas fulgurantes, de horas 

agônicas. Máscara. Não pecar contra a castidade. Soror Afonsa, irei eu ... " 

O avião inclina-se decididamencc para a direita. As nuvens desfilam 
cm marcha desigual. As coisas lá embaixo vão ficando grandes, cada vez maiores. 
"Apertem os cimos de segurança! Muicacalma!" A voz veio grave e tranqüila, 
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mas soou como uma ameaça. Seu marido desperta assustado. "Não estamos 
chegando, estamos?" O equilíbrio das asas se restabeleceu, mas a aeronave 
aponta para a terra quase vertical. De novo oscila da direita para a esquerda. 
"Está acontecendo alguma coisa, minha Nossa Senhora Aparecida!", gritou 
uma mulher. "Divino Padre Eterno", ecoou uma voz feminina. O cavalheiro 
de bigodes brancos está pálido e uma gota de suor desce de sua resta, corre 
pela linha do nariz, pára um segundo na ponta e cai e some-se em sua calça 
preta. Você crava os dedos nervosos nos braços de seu marido. Ele está sem 
cor, mas é um homem que morreria sem lamentos. Você abre o olhos, abre-os 
demais. Soror Afonsa, de roupa preca, montada num cavalo de fogo, vomitando 
fogo, vem vindo. O dedo em riste. "O inferno, filha. Atente bem para o sexto 
mandamento. Adúltera! Adúltera! Adúltera!" Mulheres rezam alco, choram, 
gritam. Você está gelada, mal consegue perguntar a seu consone com sumida 
voz: "Não vamos morrer, não é, querido?" "Se morrermos, vamos juncos, 
amor", lhe diz ele. "Não, não quero morrer." O terror domina sua fala. Você 
soluça, seu peito arfa, você faz um gesto desesperado como se quisesse equilibrar 
o avião. "Fomos felizes, você a melhor esposa do mundo. " Ele une o rosto 
ao seu. "Perdoe-me, querido", e você ajunta as mãos em prece. "Perdoe-me!", 
você repete com força, a voz agora solta, livre. "Mas perdoar? ... por cer sido 
grande companheira? ... por me ter amado? ... " "Não, querido. Sou amante 
de Antônio, há quatro anos." 

As preces continuam. A oscilação diminui. O aparelho vai perdendo 
sua verei cal idade e a cerra crescendo mais. Lá adiante está um campo de pouso. 
A cidadezinha próxima está quieta, parece dormir. No bojo do avião, os 
passageiros se imobilizam na espera. Eis que todos são sacudidos com violência. 
A descida é abrupta e o chão impróprio. As asas do aparelho arrancam as árvores 
vizinhas esóelaseo trem de aterragem é que se danificam. Depois, rudo quieto 
e um silêncio maciço. Encão, uma velha gorda grita: "Estamos salvos!" E se 
seguem seus soluços de alegria. 

DESASTRE AÉREO 
Comentário 

Também incegrantedeAsdo.uvoltasdanoite(l 970), "Desastre aéreo" 

cra.1. como inovação o ponto de vista, que oscila en cre a segunda pessoa ( você) 
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e a primeira, seguindo o curso das lembranças da procagonista. A inclusão 

desse foco de segunda pessoa, tão pouco comum em literatura, parece não 

ter sido uma escolha aleatória. Ele sugere a presença de uma espécie de alter 
ego que analisa com olho crítico o comportamento de Marina, a protagonista. 

Afigura implacáveldeSoror Afonsa, a severa freira de seus tempos de internato, 

atravessando-se em suas lembranças, reforça essa impressão. 

A menção que se faz duas vezes a Debussy e a quadros surrealistas -

expressões do gosto refinado de Marina - autoriza-nos a associar esse conto 

de Marierca a uma conhecida e brevíssima narrativa de teor surrealista do 

poeta neo-simbolisca Jorge de Lima. Referimo-nos ao conto "O grande desastre 

aéreo de ontem"( ver Notas), de A túnica inconsúti/(1938). Além do cfrulo, 

concorre para a aproximação a visão fragmentada com que a voz narrativa 

descreve a cena nos dois textos: 

Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava urna flor para a noiva, 

abraçado com a hélice ( ... ) Há mãos e pernas de dançarinas 

arremessadas na explosão. QL) 

Escão olhando para você, suas pernas, seu corpo, codos os homens 

da fila. (MTM) 

Marina vive uma situação surrealista: amante do amigo do marido, 

mantém a fachada de esposa feliz de um bem-sucedido empresário. A viagem 

de avião, a pane no motor e a morte iminente arrancam o véu de hipocrisia 

da protagonista, que conta a verdade ao marido. 

Ao final do texto, o árulo "Desastre aéreo" revela-se, simultaneamente, 

irônico e metafórico. Irônico, porque a perícia do piloto evita a consumação 

da tragédia. Metafórico, porque a confissão precipitada de Marina cercamente 

provoca um desastre no seu casamento. O clima de "final feliz" com que o 

conto se encerra cam bém é de grande ironia, realçada pela ausência de registro 

da reação do marido ante a revelação da protagonista. 

NOTAS 

1. Compueo como de Muieet.l com ode Jorge de Lima (de A rúmca inconsúri~ 1938), que 

possivclmenre Lhe renha inspirado o úrulo: 
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GRANDE DESASTRE AtREO DE ONTEM 

Vejo sangue no ar, vejo o piloro que levava uma Aor para a noiva, abraçado com a 

hélice. E o violinisra em que a morte acenruou a palidez despenhar-se com sua cabeleira 

negra e seu emadivárius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos 

irreconhedveis identificados pelo Grande Reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva 

de sangue caindo nas nuvens barizadas pelo sangue dos poeras mánires. Vejo a nadadora 

belíssima, no seu último salro de banhisra, mais rápida porque vem sem vida. Vejo rrês 

meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada 

ao ramalhere de rosas que ela pensou ser o pára-quedas, e a prima-dona com a longa cauda 

de lancejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oesce 

vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine 

ainda vem dormindo, rão rranqüila e cega! Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, 

vem como uma estrela cadente, vem com as pernas dovenro. Chove sangue sobre as nuvens 

de Deus. E há poeras míopes que pensam que é o arrebol. 

2. Claude Debussy (1862- 1918) - composiror francês, cuja arte musical se aproxima do 

impressionismo, na pintura, e do simbolismo, na literatura, foi um inovador que procurou 

fugir aos rigores das formas clássicas e criar impressões, sugestões harmônicas com suas músicas. 

A renovação musical iniciada por ele inAucnciou decisivamente a música clássica do século 

XX. 
3. Surrealismo-movimento escécico nas artes plásticas e literárias, lançado cm 1924 por André 

Bréton, que precendia uma arte ditada direcamenre pelo inconscienre. Avesso à ordem e à lógica, 

o surrealismo proclamava o poder do sonho, do inscinro e do desejo, apresenrando imagens 

semelhantes às oníricas, libertas dos vínculos com o real e o verossímil. 

4. ·Sobrancelhas gro=s, emendadas, um risco só", de acordo com a tradição popular, constituem 

um sinal inequívoco que marca os lobisomens. Esse rraço fisionômico assinala sutilmenre o 

amante da procagonisca como vilão e sedutor. 

ENCANTO, DESENCONTRO 

Ela se destacava no meio de pessoas e coisas. Vi-a antes e depois que rudo. 
Média de altura e magra. T inha bonitas mãos, de unhas longas sem esmalte. 

Os cabelos eram compridos, olhos meio a oriental, dentes certos e brancos, 
no rosto riso leve e sempre. Falava, falava rindo, fala saindo como águas claras 

46-S&"' 



e livres. Os outros que esperassem, o funcionário acendeu-a na frente e s6 

a ela, enquanto muitos se comprimiam no balcão de despacho de bagagens. 

A pouca luz da rodoviária deixava perceber os passageiros, muitos com o sono 

ainda pendendo das faces. Algumas mulheres e crianças se encolhiam, embora 

o frio ausente: viagem, despedida, emoção. Madrugada indo-se, café ralo 

espalhando cheiro, logo o microfone começou a irradiar uma canção popular. 

Depois, chamaram-se os passageiros, nós, porque ela paróa (ou voltava?) para 

igual destino. Observei-a encostada na grade do lugar de embarque. Tinha 

um jeico engraçado de se encostar, como se a grade, grata, comasse forma 

especial para recebê-la. Tinha uma porção de sacolas, cestas, maletas, pequenos 

e frágeis embrulhos e um instrumento musical. Algumas mãos serviçais 

ajudaram-na a transportar os objetos para o interior do ônibus. 

Agora reparo sua roupa: calça rancheira, 1 alpargacas,2 blusa xadrez. 

O ônibus inicia a marcha. Ela toma os cabelos, enrola-os meticulosamente, 

amarra um lenço amarelo com um n6 sob o queixo. Olha pela janela a paisagem 

que se vem abrindo com a manhã que se instala plena. Primeiro são casas 

geminadas, simples, brancas e sujas de lama, depois os ranchos mais pobres 

e sem reboco. Agora pura costa, mar à direita. As águas estão de um verde 

incenso, coqueiros quietos, parece que nem se despenaram. Paisagens verdes, 

morros, uma chaminé de fábrica, um canavial, uma plantação de fumo, um 

lugarejo tímido. Ela se atravessa nas duas poltronas, ninguém havendo a seu 

lado. Se algum passageiro caminhar pelo centro, esbarrará em seus pés ali 

jogados para o ar. Cantarola, pensa, sempre o riso calmo e os dentes muito 

brancos. Levanta-se, apanha uma das maletas, recira um livro. Não consigo 

ver o árulo, dase mexe muito, nem creio que possa ler. Daí a inscances, coloca 

o livro na bolsa da poltrona, apanha uma revista. Passa as folhas devagar, vaga, 

como se não estivesse vendo nada. Sorri para o passageiro de trás, um moço 

que não abandona nunca o chapéu de palha. Dai a pouco levanta-se e anda 

pelo corredor do ônibus. Vejo-lhe o corpo, é bem-feiro, esguio. Passando, 

empurra o chapéu do companheiro para a cesta acé quase os olhos, ambos 

riem, começam a conversar a respeito de pratos ápicos e receitas de camarão. 

D ois ou três entram na conversa, fala-se sobre os pratos mais gostosos q ue 

comeram, os lugares mais picorescos, as noites mais bem~cadas, as lembranças 

que pcrmancccram, a rapidez dos dias, a voncide de permanência ou de regresso. 



Eu começo a veras pessoas a flutuarem, suor grosso escorrendo-me pelo rosco. 

A custo abro o vidro para que o ar circule. Ela percebe, aproxima-se, indaga 

se eu desejo um medicamento. Digo-lhe que o problema é psicológico, sempre 

tenho medo de enjoar e acontece. Oferece-me um pau de fósforo para mastigar3 

e diz que limão é muico melhor, mas infelizmente não o tem. Ela se assenta 

no braço da poluo na, fala, conta, daí a pouco pega a sacola, abre, vai mostrando 

as lembranças que comprara, os preços, as inscrições dequegoscara, as formas, 

as cores. Em seguida, e com amor, refaz os pequenos embrulhos, acercando 

cada dobra, recolocando na sacola sem pressa. Seus cabelos agora estão desfeicos, 

o lenço caíra para uás, ela os enrola sempre sorrindo. O ônibus pára, o 

passageiro de camisa branca, como se estivesse praticando um ato de traição, 

toma-lhe o braço, saem conversando, vão lanchar juntos, ele entregando-lhe 

uma maçã a fixar-lhe os olhos bem fundo. No ônibus, mais uma vez assenta-se 

no braço da polcrona, debruça-se no encosco do assento dianteiro, fica quieta 

por muito tempo. Talvez pensasse, quemosaberia?Tornaa apanhar o livro, 

lê um pouco, fecha-o, levanta-se, vai ao fundo do ônibus ocupando o úlàmo 

lugar. Terá dormido? Quando volta, mexe mais uma vez no chapéu do 

companheiro, uma risada, o diálogo recomeça, ela dizendo que não toca o 

instrumento, o que leva, mas aprenderá, porque adora. O outro diz que morre 

por um violão, toca mais ou menos. O ouuo diz que já tentou Aauca, o outro 

que já tocou piano, mas em cabaré, ela ri jogando a cabeça para trás, o outro 

que bandolim,4 um inscrumento muito romântico; outro diz que tem uma 

amiga portuguesa que levou do Brasil uma orquestra cabocla (marimba,5 

z.abumba,6 cuíca7 etc.). De repente, ela se cala, os outros olham surpresos, 

porque música é um assunto que não se esgota. Ela abre uma sacola, reàra 

algo, vejo então que é um ovo. Começa a descascá-lo e seus dedos vão retirando 

as paráculas de casca, com paciência, depositando-as na palma da mão esquerda. 

Sorri, vejo-lhe os dentes brancos, os olhos quase oblíquos se apertam muito 

e brilham. Pergunta se alguém aceita, ao que o de chapéu de palha responde 

afirmativamente com um piscar de olhos e o estender da mão. Ela lhe entrega 

o ovo já descascado e recomeça a operação, paciente e viva, recirando cada 

fragmento, depois joga as cascas pela janela, o vento frio bate-lhe no rosto 

de expressão deslumbrada, depois da se põe a trincar o ovo como se saboreasse 

com surpresa cada partícula. Limpa as mãos, esfregando uma contra a outra, 
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assenta-se no braço da poltrona e espera como se estivesse disposta a escutar. 

Eu Lhe pergunto o que lê, ela sabe o título, mas não se recorda do autor. Ambas 

nos concentramos e acabamos rindo-nos, pois ninguém lembrou o nome 

do escritor tão conhecido, sobretudo agora que ele andara até preso por causa 

das idéias. Eu coquei a conversa para um outro autor, ela deu um palpice rápido. 

Não chegou a bocejar, mas achei que o assumo escava ficando muito livresco, 

calvez não lhe agradasse. Eu tinha curiosidade imensa de descobrir de que 

ela gostava, afora o inscrumenco que carregava. Ela disse que estudava balé. 

Ah, que beleza, balé! Daí é que fui vendo-a em roupas cransparenres como 

neblina no abrir da manhã, dançando a morte do cisne,8 porque, do pouco 

balé que conheço, o único de que guardo memória é a morre do cisne, mentiria 

se remasse embuçar a minha ignorância. Depois de ela dizer de seu amor pelo 

balé, mais meus olhos se agarraram nela, vi-a princesa numa redoma dourada 

dançando sobre pétalas de rosas. Aí eu Falei que gostaria de ver uma apresentação 

de frevo. Ela pensou um pouco, decerto achara o frevo meio fora de hora, 

mas afinal o assunto era dança. Ela pensou um pouco, apertou os olhos, sempre 

rindo, mordeu a unha do indicador, suas unhas eram perfeitas, seus dedos 

finos: eu mesma posso dar uma apresentação de frevo. Fiquei fascinada, vi 

o cisne, transmudada a roupa alva em vermelho, desfazer-se da coroa de pedras 

cinrilanres, pegar uma sombrinha, forças satânicas em ritmar-lhe os pés, o 

mundo tremer e o frevo, um redemoinho de frevo nascer, brocar dela. Nem 

sei se disse que adoraria vê-la dançar balé, frevo, qualquer coisa, uma 

apresentação sua, em qualquer lugar e tempo. Depois do assumo do frevo, 

ela se enroscou nas duas poltronas, quieta, por um tempo imenso. 

Ligaram a música no ônibus. A melodia tinha dessas coisas que levam 

a geme pra muito longe, por onde nem pensamento, nem foguete, nem nada 

pode transportar. U ma saudade esquisita, um lugar que não se descreve, a 

genre erans bordando da gente, os oucros além, muito longe e mais. Acenderam 

as luzes. Ela se levantou, os olhos apertados com a claridade repencina. Ajuntou 

os cabelos de novo soltos, amarrou-os agora para trás, com o lenço amarelo 

de chifon,' o laço ficou parecendo uma enorme borboleta dourada pousada 

nos cabelos dela, naqueles cabelos compridos e pretos. Ela olhou para trás 
e riu inteiro, o rosco iluminado, rodos sorriram também como se estivessem 

a postos esperando por aquele momento. O ônibus encrava na cidade beirando 
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o mar, um mar visto de no ice, praias sozinhas, coqueiros silenciosos. Ela desceria 

ames da estação, na própria avenida beira-mar. Foi baixando as sacolas, as 

cescas, os embrulhos, o instrumento musical, ajeitando rudo nas mãos, nos 

ombros, nos braços Ela sorriu para mim, pensei que viesse se despedir, já 

sentia por dentro a corrura da ausência definiáva, do cone brusco dos enconcros, 

nem sequer perguntou-me o nome, nem ao menos deu o seu, mas gricou quase 

de saída: eu ceesperarei amanhã às cinco, à portado São Luís, é bem nocencro, 

todo mundo sabe onde é. Às cinco em pomo, hein! Eu ce esperarei! A voz 

era como águas claras fluindo livres. Sorriu, os dentes muito brancos, os olhos 

brilhando. 

Talva a cidade grande a tenha engolido. Ou o mar. Nunca mais a 

vi. A.inda escá nos meus olhos a borboleta dourada pousada nos cabelos dela. 

ENCANTO, DESENCONTRO 

Comentário 

"Encanto, desenconrro", de As dou voltas da noite(l 970), é um como 

que ilude o leicor, numa primeira aproximação. A ação é mínima, portanto 

a trama não reserva suspense ou surpresa, nada acontece ao longo da viagem 

de ônibus que ultrapasse a banaJidadedequalquerviagem. O foco de interesse 

parece voltar-se exclusivamente para a figura atraente da jovem passageira, 

de quem não se fica sabendo quase nada, nem o nome. 

Contudo, se bem observarmos, quem avulca neste como não é o 

personagem cão minuciosamence descrito, mas o narrador, que fala de sua 

fascinação ance a jovem companheira de viagem. Nenhum gesco, nenhum 

comentário, nenhum decaJhe do corpo ou da roupa da moça, nada lhe escapa. 

Por duas vezes puxa conversa com ela, mas o assunto morre. O fascínio 

continua, e o leitor descobre, um canto perplexo, que está diante de uma 

narradora, e não de um narrador masculino(" Eu lhe pergunto o que/; ... Ambas 
nos concentramos'', grifos meus). 

Porque a perplexidade? Porque a reaçãoepifànicaquea bele2.ada moça 

desperta na narradora beira o clima er6ttco, especialmente se levarmos em 

conca o devaneio a que se entrega quando a desconhecida lhe diz que faz. balé: 



"Daí é que fuí vendo-a em roupas transparentes como neblína no abrir da 

manhã, dançando a morte do cisne". 

A transparência das roupas ou mesmo a nudez que essa transparência 

sugere combinam mais com o devaneio erótico masculino do que com o 

feminino.A mesma impressão se repete quando a passageira se despede esaJca 

do ônibus, e a narradora diz: "Ela sorriu para mim, pensei que viesse se despedir, 

já sentia por dentro a tortura da ausência definitiva, do corte brusco dos 

enconcros". Por último, no fecho do como, a durabilidade da lembrança reforça 

essa impressão. 

NOTAS 

1. Calça rancheira - nome pelo qual eram conhecidas as hoje populares calças jea,u. 
2. Alpargatas - calçado de lona e sola de corda de sisai trançada, muito usado nos anos 50 

e 60 por ser barato e confortável. 

3. Mastigar pau de f6sforo - simpatia popular que se acredita eficaz. na prevenção de enjôos 

de estômago e choques elétricos. 

4. Bandolim - instrumento de cordas, espécie de viola com quatro cordas duplas metálicas 

e que se roca com uma palheta. 

S. Marimba- insuumemo musical de percussão, que consiste numa série de lâminas de madeira 

ou metal, graduadas em escala, percuridas com duas baquetas, e dispostas sobre tubos de 

metal ou caixa oblonga funcionando como caixa de ressonância. 

6. Zabumba - inscrwnemo de percussão, grande tambor.Também é conhecido como bombo 

ou bumbo (note-se que os crês nomes cêm origem onomatopéica. sugerindo o som produzido 

pelo instrumento}. 

7. Cuíca - inscrwnento musical composto por um barril pequeno, com uma pele de gato 

bem-esticada numa das bocas, na qual está presa por dentro uma varinha ou tira de couro 

que provoca o seu ruido caractcr/stico. 

8. Morte do cisne - a narradora alude ao balé O lago dos cisnes, de T ch:ukowski. 

9. Chifon - tecido leve e vaporoso, com alguma transparência. 
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APELO 

• N,ló .. Tudo cxcrcmamemc longe! 

O mundo n:10 diL nada à vida que 

~.,,inha oscila nos trevos embalando a 

pr6pna agonia.-

(Cecília Meircllcs) 

A mâncio colocou o pequeno embrulho sobre a mesa. Abriu a gaveta, retirou 

f"los papéis, documencos e pequenos objetos aos quais se ligavam cancas 

lembranças. Amontoou tudo e pôs fogo. "Dívida eu não tenho, nenhum 

problema com negócios." Doía-lhe o nascimento próximo do filho. 

Acormencava-o mais a lembrança dos pais. Fora mau filho, o pior de todos. 

\'a1 ser o último desgosco pra eles. De repente concluí que sou um morto 

no mundo. Pra que connnuar entre os vivos? Só ajuncei fracassos nesses curtos 

anos. Abandonei os escudos, o emprego humilhante. Não fui um marido 

segundo os bons modelos, isso é verdade. Mas Regina não soube me 

compreender. Não que eu queira transferir pra ela a culpa. Ganhar o pão 

com o esforço físico era demais pra mim. Falta de dinheiro, mesa magra, 

primeiras sombras. O dia inteiro o refrão de Regina. 'A casa de meu pai é 

pobre, não cem nada, mas a despensa é cheia, o que comer não falca'. Nosso 

barraco era pobre, não nego. A gence passava mal de boca. Mas era o mundinho 

da gence, calmo e bonito. Um dia ia melhorar. Se ela compreendesse, a gence 

atravessava. Nos primeiros cem pos era bom. À noi ri nha eu cansado apoiando 

a cabeça em seu colo. O corpo dela arredondando-se. O filho ia ser forte." 

Bateram à porca. Amâncio assustou-se. Começara a desligar-se da vida. 

"Vai sair, Amâncio?" Era a voz da irmã em cuja casa escava morando. Sacudiu 

a colcha, anrou pela janela o resíduo de suas coisas incineradas. Com mãos 

decididas e calmas, abriu o pequeno embrulho cor-de-rosa. A irmã não 

pressennra a despedida em seu boa-noite. 

Dez comprimidos. "Espero que dêem resultado." Tornou o primeiro. 

Por um instame teve consciência apenas do sabor de ferrugem da :ígua a lhe 
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escorrer pela garganta. "O menino, era melhor que não nascesse." Segundo 

comprimido. Fora precipitado no casamento. 

Amâncio estava num canto do salão de festas. Nunca dera para essas 

coisas, mas estava ali. Os pares suaremos agarrando-se, a orquestra desafinada, 

um bêbado querendo obrigar uma moça a dançar, outro fazendo discurso 

no terreiro. A morena sadia, de cabelos precos escorregando pelas costas, a 

dançar, dançar, dançar. Os olhos de Amâncio seguiam-na sem poder 

desprender-se. Ela ia e vinha. Linda de costas. Feia de freme. Ia e vinha. Linda 

de costas. Feia de freme. Amâncio de copo na mão olhando-a esquecido. E 

ela olhando Amâncio. Namoraram por alguns meses. E houve aquele dia. 

Amâncio era sossegado, e a moça era direita. Mas quem pode? A maca era 

cheirosa, as sombras aconchegavam, algum som estranho rompendo acalma, 

cheiro de verde, chão úmido forrado de folhas secas, vemo leve beijando as 

coisas. E a moça Regina foi feira mulher. "Não precisa ter medo, querida", 

disse quando a viu chorando, "eu lhe quero muico bem. Vamos nos casar, 

pode acreditar em mim." Terceiro comprimido. 

Era preciso um emprego certo agora. Começou cencando emprego 

público. O cargo de servente não dava camisa para ninguém. Escritório 

particular é só exploração, crabalho de matar, salário de fome. Sem escudo, 

sem experiência de nada, o que podia fazer que prestasse? Ela foi boa nos 

primeiros tempos, depois foi perdendo a paciência. Não se conformava. Fugia 

sempre para a casa da mãe. Amâncio voltava do serviço e encontrava a casa 

fechada. "Regina, lugar de mulher casada é junco do marido." E ela com o 

refrão. "A casa de minha mãe é simples, mas eu nunca passei necessidade." 

Maldiz.ia o ermo, a tristeza do lugar. "Bom era lá no bairro, que a geme tinha 

amizade. Morar nesse oco de mundo. Homem, se viu que não dava coma, 

por que casou?" Ficava tempo quieta, muda, amuada. 

A noite desceu cautelosa, espreitando. O amarelo deprimente do céu 

de agosto extinguira-se com a ausência da luz. O canto das cigarras escondidas 

escridulava como vozes passivas cantando angústias. Amâncio olhava além, 

para o cerrado de árvores tristes e nuas. "Se ela estivesse aqui, conversaríamos 

como no tempo do namoro. Tão pouco tempo de casado e tantos domingos 

sozinho. Pedi a ela que não fosse. Quando terminasse o serviço, a geme ia 

junco. Que fome! Regina é ruim, podia estar aqui. Não tem nada pra comer. 
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Arrumou suas coisas e saiu como um cachorro. Disse que dessa vr::z ia pra 

demorar. Eu lhe pedi que não fosse. Quando volrasse ia rer surpresa. Pois 

vai ter mesmo, ela há de ver." 
Amâncio acendeu o lampião. Pendurou-o no meio da sala, pegou a 

espingarda. Do rerreiro, à distância necessária, mirou o alvo. O tiro despedaçou 

o lampião. O fogo foi virando muitas línguas, que se espicharam e cresceram, 
subiram e dançaram, envolveram e consumiram. Os pertences, os documentos, 
a mobília, o enxoval de Regina, o cerno azul-marinho do casamento, rudo 
fundiu, foi fogo, foi brasa, foi cinza. O úlrimo objero a rombar nas labaredas 
foi a espingarda. Apenas com a roupa do corpo romou a esrrada, dando as 

cosras para o que fora seu lar. 
Regina desceu do trem na segunda-feira de manhã. De longe não avistou 

o barraco. A mãe sempre procurou insuflá-la contra o marido. Agora ela 
perguntava a si mesma se a mãe tinha razão. Era engraçado, nunca sentira aquela 
disposição e alegria ao voltar. Havia até ânsia em rever o barraco sossegado no 
terreno alro, rodeado de árvores, e o caminho insinuando-se vermelho como 
fita encarnada na paisagem verde. "Estarei com a cabeça certa? Que será aquilo, 
ou eu errei de rumo!" Apenas uma mancha preta, restos de coisas combusras, 
um fio azulado subindo, dançando com o vento. Duas velhas e alguns meninos 
conversavam gesticulando e apontando para os despojos fumegantes. Regina 
mal deu conta de gritar e segurar a barriga como se tentasse abrigar o filho. 

Depois o quarto de pensão, as bebedeiras, noites com mulheres 
vagabundas, outro emprego perdido, o desgosto do pai. Regina se esquecera 
do incêndio, perdoara-lhe e o fora procurar. Ameaçava, suplicava, xingava. 
Queria refazer a vida em comum. Seria diferente, livrar-se-ia dos maus 

conselhos da mãe, teria paciência, compreensão. Se fosse preciso, arranjava 
trabalho. Amâncio apertava a fronte para ressuscitar a Regina do baile, a 
Regina da mata, dos momentos deles dois, bons, completos, de planos. 

Procurava se lembrar da voz,do rosto, mas era uma estranha. No pensamento, 
apenas o ventre onde o filho crescia. Os cunhados passaram a ameaçá-lo 

de morte caso nãoaceitassea mulher. Foi-se sentindo morro e inútil. Sempre 

mais. Os pés arrastavam-se pesados carregando um corpo magro e descorado. 
Poderia ocupar melhor posição. O pai era pobre, mas tinha seu lugar, seu 

nome, sua dignidade. Envolvera-se no ambiente estreito do bairro, casara 
com mulher de condição pior do que a sua, esca era a verdade. "Meu filho 
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será menino ou menina?" Pra que concinuar no mundo dos vivos? "Seria 

melhor que esse menino nascesse morro, pra que viver?" Quarto, quinto 

e sexco comprimidos. Engoliu-os depressa, numa urgência inevitável. 

Amâncio começou por não sentir as mãos. O corpo imobilizara, embora 

conservasse o poder da percepção do mundo em corno. T encou agarrar-se, 

mas seus braços tornaram-se impotentes. O corpo tombou. Pressentia os rostos 

em redor, estranhos e distantes, apreendia o significado de suas vozes aflitas. 

Uma luz se acendeu em seu cérebro. ''É preciso viver, é preciso cer coragem 
para viver." E quis gritar, gritar com a maior força desse mundo. "Eu me 

enganei, eu quero viver." 

A irmã percebera um ruído surdo. Chamou. Esperou tempo sem resposta. 

Empurrou a porca com aflição. Pálido, rígido, Amâncio caíra, a cabeça quase 

debaixo da cama. A irmã tentou arrastar seu corpo, tomou-lhe as mãos geladas. 

lnconcinenà pôs-se a gritar e sua voz fendeu a calma da noite. Os vizinhos de 

rastos assusrados, ainda arranjando as roupas arrumadas às pressas, foram entrando. 

Amâncio em estado cacalépàco1 escutava. "Ele morreu! Meu irmãozinho morreu! 

Irmão, acorda!" Os presentes se perguntavam pelo ocorrido, acocovelando-~ no 

pequenoquarco. Crianças choravam assustadas. "Não me deixem morrer ... levem-me 

ao hospical ... um carro ... um carro ... um carro ... " O apelo de Amâncio morria-lhe 

na própria consciência sem comunicação. Seus olhos verdes, grandes, muito abertos, 
não continham nenhum olhar. "Ese me enterrarem com a alma no corpo? Não, 

não quero ser encerrado vivo. Não quero! Por favor, não quero! ... " Seu corpo 

concinuava imóvel como pedra e suas mãos silenciosas.Todos se afastaram para 
deixar o pai aproximar-se. Com serenidade o velho olhou o corpo do filho. Os 

soluços da mãe foram o único ruído naquele momento. Os irmãos empurraram 

os estranhos para alcançarem o leito, espiavam mudos sem saber o que dizer ou 

o que fazer. O pai tocou a pálpebra enrijecida, examinando-a. Mas ninguém 

compreendia o apelo de Amâncio. "Sim, quero viver!" 

APELO 

Comentário 

Em "Apelo", Marietta T elles Machado volca ao padrão mais tradicional 

de conco, inclusive optando por um narrador de terceira pessoa que cem acesso 
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a todos os faros, até mesmo à consciência dos personagens. A narrativa estende

se linearmente no tempo, com algumas incursões no passado (jlashbacks), 
nitidamenre marcadas. 

O rema cenrral é o suicídio, e a inovação desse texto consiste em os 

acontecimenros serem repassados ao leitor a partir da perspectiva de um 

moribundo. A nota trágica não é dada pelo suicídio em si, mas pelo 

arrependimento tardio do suicida, quando seu corpo já em processo de 

enrijecimento não é mais capaz de revelar às pessoas que o cercam seu desejo 

de ser salvo. Daí o cítulo do conto, "Apelo". 

NOTA 

1. Esrado caralépuco- esrado clínico de um pacience em que se observa uma rigidez muscular, 
o que pode levar a um falso diagnósrico de ób1ro. 

MILAGRES NO NATAL 

MILAGRE 1 

A praça era rodeada de postes tortos, de onde pendiam lâmpadas de luz 

fraca, vermelhas como brasa. Era um Nacal seco, de céu azul e lua. Muita 

gente ia chegando para a missa da meia-noite, como formigas surgindo de 

todas as direções. N6s corríamos dando encontrões com os grandes brincando 

de pique, 1 a despeico da roupa de gala e do protesto dos pais. Dentro em pouco, 

cabelos em desordem, roupa amarrotada, meias e sapatos enodoados pelo 

p6 vermelho. Num dos cantos da praça apareceu Sá Zabezinha. Também 

vinha à missa arrastando os chinelos, carregando o papo e os cabelos 

desgrenhados. "Sá Zabezinha não penteia os cabelos nem pra Missa do Galo! 

Olhe o cabelo, olhe o cabelo dela!" A velha passava xingando a geme com 

voz rouca, atrapalhada pela raiva. Mas no fundo gostava da criançada. O sino 

deu o segundo sinal e o alto-falante instalado na corre da igreja começou a 

irradiar Noite Feliz. 
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Eu sabia que não ia ganhar presentes. Talvez porque a cidade fosse 

pequena demais, Papai Noel nunca lhe achava o caminho. 

Alguém me chamou por trás" Ana Maria. .. Ana Maria ... " eu bem conheci 

a voz. Meu rosco já escava afogueado com as correrias e o coração bacia depressa. 

A voz chamava-me, aquela voz, eu tinha dez anos mas sabia distinguir uma 

voz, a dele. Virei-me, agora, sim, o coração bacia louco, eu quase sufocada. 

Ele tinha doze anos. 

- Um presente pra você! Feliz Natal! 

Meus dedos cocaram nos dele quando pequei a rosa. Era vermelha, 

nem chegava a ser rosa, nem era mais botão. Não soube dizer nada. Olhei-o 

depressa e saí correndo para dentro da igreja. 

Ainda tenho as pétalas escuras de onde perfume e vida fugiram. Mas, 

aquela rosa ficou habitando meu coração. E vivo o Natal, só aquele, nunca 

mais outros. 

MILAGRE 2 

Ela se arrastava com dificuldade, mas conseguiu limpar a casa nesse 

dia. Passou o pano molhado pelo assoalho de tábuas largas. Colocou rosas 

nas jarras. Tirou da canastra2 a colcha branca bordada de Richelieu,3 estava 

um pouco amarela, mas não tinha imporcância, era bonita assim mesmo. Do 

armário reri rou a caixa de papelão já um tanco desmantelada. Desembrulhou 

as figuras de uma por uma, limpou-as. Foi carregando tudo muito devagar 

para a sala. Desocupou a mesa, forrou-a. Buscou o espelho e os potes de pedra 

moída e vidro de cor. O difícil eram os galhos de jabuticabeira. Mas iria ao 

quintal, fumando-se com um bastão. O facão era bem afiado. Seria um pouco 

penoso, mas consegui-lo-ia. Queria tudo arrumado, bem arrumadinho. Planeara 

seis latinhas de arroz. E como ficou viçoso o arroz desse ano. Em oucros tempos, 

enfeitava o presépio com barbas-de-pau. 4 Agora, encrecanco, quem ia buscá-Las 

no maco? Trouxe um galho de cada vez, três ao todo. Dois para os lados, um 

para a parte de trás. Colocaria também dois castiçais de uma só vela nos 

extremos da mesa. Eram de prata, precisavam ser polidos. 

A noite chegara de manso, o vermelho do poente persistindo por muito 

tempo no horizonte. O vento trazia fragmemos de vozes e músicas. "Toca 



o sino pequenino, sino de Belém ... " O presépio escava pronto, as duas velas 

acesas. Só a estrela guia não ficara dependurada como nos ouuos anos. Os 

braços já escavam cansados. Ela empurrara a poltrona de palhinha para junco 

do presépio. Dormitava de exaustão. 

O porcão do jardim rangeu. 
- Dona Mafalda, sua janta. Sá Maria mandou uma empada porque 

hoje é dia de Nacal! 
Era o moleque da marmita. "H um, o presépio ficou bonito. A senhora 

deu conta de fazer, hein! Arrumou tudo sozinha?" O menino ficou espiando 

encantado, enquanto ela saiu um momento. De volta à sala, deu a ele uma 

noca. O moleque riu feliz "Deus que ajude", saiu pulando, cancarolando, bateu 

o portão com força e ganhou a rua. Ela lembrou-se da antiga garrafa de vinho. 

Apanhou a vela e foi procurá-la no quartinho de despejo. Teias de aranha 

rompiam-se contra seu rosco. Um rato escapuliu do armário. O susto fê-la 

derrubar a vela. Apalpando a parede com dificuldade, conseguiu achar a saída, 

desistindo do vinho. Assentou-se de novo junco ao presépio. A comida ficou 

para depois. Pela porta podia ver o jardim banhado de vaga claridade. Escava 

um pouco invadido de mato, mas as roseiras carregavam-se de rosas brancas 

e vermelhas. Agora o vento uazia sons de sino. Ela começou a sentir um 

entorpecimento geral. Semicerrou os olhos. As batidas do coração foram 

comando-se cada vez mais débeis. Seus dedos, antes entrelaçados, soltaram-se. 

Todo o seu corpo tomou a leveza de uma pluma. Depois o jardim se iluminou. 

Ela viu uma multidão de rostos risonhos. Todos cantavam Noite Feliz e 

acenavam-lhe com mãos luminosas. Ela os foi identificando de um por um. 

João, seu querido João. Há vinte anos partira. Suas barbas brancas como se 

banhadas de luz negra.Tem a mesma expressão de calma bondade. Miguclzinho 

se fora há dez anos. Tem o rosco corado de adolescente, o mesmo rosco. 

Levantou-se. Já não andava, levitava.Uniram-se num único e inteiro abraço. 

Em seguida tomaram o carro de rodas douradas e cavalos alados. E foram 

subindo, subindo para junto das estrelas. O universo todo estava cm festa. 

Lá cm cima, cercamencc, encontrariam o Deus Menino em pessoa. 
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MILAGRE 3 

Sua vida, que dura carga, peso maior para a fraqueza de seus ombros, 

desesperança pra seus sonhos. Sabia amar e esperar. Mas havia espinhos cada 

cüa, só espinhos. De manhã, a escola. Era professora primária, de infeliz salário. 

Tarde e noite a costura. Costura. Pão para os quatro filhos, escola, roupa, 

médico, pequenas miudezas de cada dia que só entram com o cünheiro. Marido 

ausente. Dera a ele tudo, amor e compreensão. Mais amor que tudo. Ele se 

cansara, calvez de sua constância, de seu amar fiel, de seu doar sem novidades, 

do barulho das crianças, do sempre-mesmo da vida. Fora-se para outra mulher, 

juncara suas coisas e partira sem uma explicação. Esquecera-se dos filhos, 

do amor aos filhos, do pão dos filhos. Toda tarde ela esperava a volta. Era 

um reacender de esperança nessa hora inexplicável de luz morrendo devagar 

e primeiras estrelas pingando no céu. Tinha de esperá-lo à carde e em cada 

carde. A noite precedente lhe parecia sempre a úJcima de solidão no leito. 

E o findo dia, o último de cada centavo contado e cüvicüdo. O tempo se arrastou 

ou ela se arrastou no tempo, com as prestações da casa em atraso, o ordenado 

em atraso, o ruído da máquina pelas madrugadas. Olhos cansados e vermelhos 

de pregar botões, fazer bainhas, os cadernos de deveres dos alunos e mais provas 

a corrigir. Ainda a alegria forçada, pois os alunos não podiam ver-lhe no rosco 

o sofrimento persistente e quotidiano. E mais algum homem que a molestava, 

pois lhe sabia o marido ausente. E um amigo para quem não podia rir e a 

quem não devia acompanhar porque era ausente do marido. 

Dezembro chegara. Costuras dobradas, madrugadas de cansaço. Os 
sapatos dos filhos escavam furados. Os úlcimos vestidos de Rosinha, quase 

uma mocinha, não lhe serviam mais. Perderia a casa se não liquidasse os atrasos 

nesse último mês do ano. "Que vamos ganhar de Papai Noel, mamãe?" Era 

penoso ter de explicar ser impossível um brinquedo, algo que não fosse 

escritamente o necessário, muita coisa se inventa, menos o dinheiro. À no ice, 

saía para comprar os aviameoros, levava os meninos. "Veja, mamãe, autorama, 

que beleza! Olhe o carro que acende os faróis, corre e buzina. Olhe a casa 

de boneca. E nossa árvore de Natal? Não vai fazer o presépio?" 

O Natal passou a ser uma corcura. Porque forçar a ser festa? A ser alegre? 

A dar presente? Ela tivera Natal e quantos. Só na inllilcia importa o Natal. 
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Os filhos não o rêm. Vinte e quarro de dezembro chegara. Deixou que à noi re 

a vizinha levasse as crianças para a festa das virrines. Ver, ao menos ver a alegria 

da noite. Terminaria os dois vestidos e, se desse tempo, poria o Menino Jesus 

na mesa, colocaria umas flores, acenderia umas velas. Depois faria um lanche. 

Um lanche pobre. Um sanduíche para cada um e um saquinho de balas. 

Cantariam Parabéns para o Deus Menino, seria até uma coisa diferente e bonita. 

Alguém, alguma vez, lembrara-se de cantar Parabéns para o Menino? Que 

ela soubesse, nunca. 

Já se aproximava a meia-noi ce quando a viz.inha chegou com as crianças. 

"Mamãe, olhe, Ze:z.inho ganhou ... ". "Marina ganhou ... " "Pare, por amor de 

Deus", gritou. O filho olhou-a com mágoa. Ela aproximou-se dele, abraçou-o 

e beijou-o, molhando seus cabelos loiros com as lágrimas que vieram 

desesperadas. A vizinha presente, "vamos, sua reimosa, vamos cear lá em casa. 

Eu sei que você não ceve rempo ... "Ela conseguiu ainda sorrir, meneou a cabeça 

negativamente e mal pôde dizer breves palavras de agradecimento. 

"Bem, meninos, vamos cantar os Parabéns para Deus Menino para 

que Ele nos ajude. Rosinha, comece!" 

As vozinhas animadas se ergueram. Eram um som límpido na Noite 

San ta, naquela rua afastada. Eis que batem à porca. As cabecinhas se voltaram 

curiosas sem que o canto fosse interrompido. Ela estranhou, quem viria a 

essa hora? Nessa noite cada um se preocupa com o seu Natal sem ver a dor 

ao lado. Quem seria? 

Abre a porca receosa. Então, ele foi entrando. No primeiro instante, 

não conseguiu ler a luz que ele tinha nos olhos, mas viu-lhe o feixe de cabelos 

brancos na cesta e os braços carregados de presentes. 

M ILAGRES NO NATAL 

Comentário 

"Milagres no Natal" é uma trilogia formada por três contos breves, 

que têm vários elementos em comum. O primeiro é o tempo da ação. Como 

o tículo já sugere, rodas as três narrativas se passam na véspera de Natal.Todas 

têm igualmeme uma mulher pobre como protagonista, porém as idades variam: 
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em "Milagre I", Ana Maria é pré-adolescente e ganha seu primeiro presente 

de Natal (um verdadeiro milagre, cão raros os presentes em sua vida), uma 

rosa vermelha de seu primeiro amor nunca esquecido. 

"Milagre 2" tem como protagonista Dona Mafalda, na outra extremidade 

da vida, vivendo seu úlcimo Natal. Esse texto trata com grande delicadeza 

os temas da solidão, da velhice e da morte, sempre presentes nas ficções de 

Mariecca. O mais cerco e inevitável dos desastres humanos, a morre, aqui aparece 

cransfigu rado em milagre. Sem medo nenhum e com o coração cheio de paz 

e alegria, Dona Mafalda faz sua travessia reencontrando sua família, que fora 

na frente, e cem a convicção de que "lá em cima, cercamente, encontrariam 
o Deus Menino em pessoa". 

O conto "Milagre 3" tem uma professora.entrando na meia-idade como 

protagonista." Ausente de marido", luta, na escola e na máquina de costura, 

pela sobrevivência digna de sua família. Mais uma vez, a autora acolhe com 

olhar compassivo e amoroso as mulheres excluídas da sociedade, sem vez e 

sem voz, e também a esta concede um milagre, o da volta do marido 

arrependido na noite de Natal, esperança que nunca perdera. 

Esses três miniconcos, de estrutura sim pies e recursos tradicionais, não 

se colocam encre os textos mais elaborados ou originais da autora, mas revelam 

uma face muito forte de Marierca enquanto pessoa e enquanto ficcionista, 

que é seu profundo sentido de pertencimento à humanidade, sua capacidade 

de compartilhar o sofrimento dos humildes e, sobretudo, das mulheres 

inferiorizadas socialmente. 

NOTAS 

L Pique - brincadeira infamil rambém conhecida como pega-pega ou pegador. 
2. Canasrra - ca.iu revestida de couro cm que se guardam roupas ou outros objetos. Equivale 

a baú. 
3. Richelicu - bordado branco que combina panes bordadas cm fesconê e panes vaudas. 
4. Barbas-<lc-pau- wna das muiw variedades de bromélias, basonrc comum n2 Maa Adântica. 

O formato filiformc e o com acini.cnrado f':ucm lembrar barbas ou cabelos grisalhos, 
mouvando seu nome popular. 

5. AW<:nte - cxprcssãocufcmísc1ca de uso regional cm Minas e Goiás, sigruticando ~separado 
do ctmjugc·. É usada ramo p.u-a definir o cônjuge que se afastou da f.uníl~ (mando ausente) 
como o que foi abandonado (aUS<:nte de marido). 
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DE NARRATIVAS DO QUOTIDIANO 
(1978) 

A IRMÃ DE INÁCIO 

Eu não queria dizer nada a Inácio, vivemos nessa aperrura, ele trabalha 

o dia codo e estuda à noite. Nem almoça em casa, come lá um sanduíche 

qualquer ou às vezes leva a marmita. De lá mesmo pega o ônibus e vai para 

o colégio. Não queria dar-lhe aborrecimenro, devo poupar meu homem, ele 

é cão bom e esforçado. Mas não repara cercas coisas, nem tempo tem.Mulher 

é mais observadora. Eu nunca impliquei com a irmã dele vivendo conosco. 

Ela é nova, cem apenas dezessete anos, não assentou o juízo. Bem que ela podia 

me ajudar um pouco na costura, já que não pára em emprego.Trabalhar de 

doméstica, cruz-credo. Que bobagem, rodo trabalho é honrado. Eu nunca 

impliquei. É uma boca a mais, é espaço de menos nesse barracão apertado, 

é desconforto pra meus filhos. Elaé irmã do Inácio, meu marido, meu homem 

bom. Eu cenhod6dele, mascoicadademim. Morro nacosruraeaindacozinho, 

lavo, limpo, compro, levo menino à escola. estou ficando velha de cama peleja, 1 

entra segunda, sai segunda. Se ele não esrudasse, me folgava mais. Ele, porém, 

me explica que se não escudar não passará de um escravozinho de salário 

mínimo. Além do mais, cem um coração do tamanho do mundo, quer ajudar 

a Familia, pensa nos velhos, naquela penúria láno incerior. Jáderarnseu murro,2 

precisam de mais conforto. Ele chegou cansado naquela noite, bem que meu 

corpo desejava ele, porque Inácio é também muico carinhoso e eu sou uma 

mulher feliz de carinhos, mas eu rinha que faJar. Sei que os olhos d de ficariam 

pregados no ceco pela noite adentro e seu corpo, murcho para o amor. Mas 

eu tinhaquefaJar. Você não reparou o vestido de Rosa quando saiu domingo, 



Inácio? Pois repare nos trajes dela. Ele veio me abraçando e dizendo que 

bobagem, deixe isso pra lá, eu quero é você e já está muito tarde. Amanhã 

não é feriado. Ele achara a pergunta esquisita, não compreendera nada, decerto 

pensou que eu coseu rei um vestido pra irmã dele e escava querendo provocar 

elogio. 

No sábado tenho aula à carde, chego em casa por volta das dezenove 

horas. Encrei e vi Rosa, minha irmã, pronta para sair. Muito, muito bonita 

com seus dezessete anos. Morena, cabelos compridos, muito pintada, nem 

parecia aquela caipirinha que eu trouxera do interior. O vestido vermelho, 

de crepe,3 eu emendo, porque vendo tecidos na loja de meu patrão, sapatos 

dourados, brincão de argola, gargantilha, bolsa combinando com o vestido. 

Fiu, fiu, ora se viu, saindo uma das dez mais desse barraco! brinquei eu. Ela 

fez um requebro, jogou um beijo e saiu apressada. Deu um clarão na minha 

cabeça e eu liguei a pergunta de Irene. Levei um choque. Assenrei-me na 

poltrona, da está esburacada, precisando de um remendo pelo menos. Coitada 

da Irene, nem cem tempo de cuidar direito da casa. Olhe af, onde é que essa 

menina foi arranjar essas coisas, já que está desempregada? Fomos criados 

na pobreza, lá naquele cu-de-mundo sem horizonte, mas uma riqueza meu 

pai deixou pra nós: honescidade e honra. Isso só não era baseante e um pequeno 

eito de cerra repartido com doze, não dava pra cada um ficar nem em pé na 

sua propriedade. Rabo de enxada a vida inreira? Não. Saí e vi m. Começo de 

vida de rodo moço pobre, nem é preciso repecir. Já como comerciário, conheci 

Irene e juncamos os trapos. Ela cinha carteira assinada de salário mínimo na 

loja de um turco, mas na verdade ganhava menos. Aquilo era só pros fiscais. 

Loucura nossa era casar. Casei, porque vi que Irene é uma mulher de coragem 

e ambição.Agente passava fome se não fosse ela noite e diana máquina. Ganhei 

a sorre grande casando-me com Irene. Com Rosa ela nunca implicou, não 

dá um piu, mesmo vendo que minha irmã não ajuda nada. Só a escola à noite 

e andar af chique corno filha de gence rica. 



Eu entrei na saJa, estava escuro, e me assustei quando vi J nácio encolhido, 

pensativo, no canto da poltrona. Uai, meu homem, chega, hca aí caladinho, 

não vem dar um beijo em sua nega, que história é essa? Ele me olhou e seus 

olhos escavam uisces- eu reparei nos trajes de Rosa, disse. Não quero pensar 

coisas, Inácio. Milagre não existe, rudo tem sua explicação. Não posso dar 

palpice, você vai pensar que é implicância, porque sua irmã mora aqui. Eu 

quero muito bem a ela, como hei de querer rodo parente seu, rudo que lhe 

pertence me interessa e merece o meu carinho. Eu perguntei a ela onde arranjou 

o vestido verde, aquele outro que você não reparou. Disse-me que o vescido 

fora presence de uma colega, no dia de seu aniversário. Os sapatos, os brincos, 

a gargantilha, rudo foi presente de quem não sei mais quem, daí eu deixei 

de perguntar, ficava chato, né? Os meninos chegaram, foram puJando no 

colo do pai. Aninha, a menor, está que nem uma boneca, de vestidinho 

comprido, os cabelos de maria-chiquinha amarrados com fica cor de rosa. 

O pai gosta de rodos, é claro, mas para essa ele se desmancha, fica com cara 

de bobo encantado. Com a folia dos meninos, o assunto se desmanchou. Inácio 

continuou carrancudo e de noite tinha os olhos pregados no reco. Oiaseguinte, 

domingo, eu reparei, Inácio escava num esforço danado para ficar alegre. 

Normalmente meu marido é brincalhão, raras vezes fica nervoso, mas quando 

tem preocupações, fica irritado e por qualquer motivo surra os meninos, o 

que me deixa muito triste, porque as crianças adoram-no. Quando ele chega 

em casa sério, Bernardo me pergunta na maior inocência papai está nervoso, 

mamãe? Então meu marido pega-o, suspende-o até quase bater a cabeça no 

reco, o menino ri contente. Depois vêm os outros gritando - eu também, 

eu também. Hoje, domingo, ele sairá com os meninos para um passeio, o 

Murirama, talvez. Eu ficarei fazendo o almoço, macarronada e frango, como 

de gosra, todo domingo. Ele chegará do passeio trazendo guaraná e cerveja, 

se tiver dinheiro. Se não àver,eu faço um refresco de limão-china, doquinral 

de Dona Sebasàana. Lá tem muiro, e da é tão agradável, não se importa de 

dar. H oje tem jogo do Vila e Atlético. Ele está rrisre, mas irá, é um rorcedor 

roxo do Vila. 
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Hoje é segunda e de hoje não passa. Tenho que cirar essa suspeica de 

minha cabeça. Ela dói como um espinho fincado no meu coração. Rosa é 

mais que uma irmã. É como uma filha. Eu a crouxe para dar um futuro pra 

ela e quero sua ajuda pra melhorar a condição de vida de meus pais. Quero 

um futuro limpo. Não fui à aula. Segui Rosa acé a porca do colégio. Vim de 

cá.xi. Estou aqui nesse canto escuro para não ser visto. Ela acaba de chegar, 

bem vestida, é a mais bonita de quantas eu vi por aqui. Mistura-se ao bando 

barulhento dos colegas. Não é F.ícil esperar, para mim que não estou acostumado 

a ficar à coa. Vou comer um saquinho de pipoca. Já fumei demais. Vejo o 

guarda parando muitos carros. As pessoas não sabem obedecer às leis do crânsico. 

Há muitos menores vadiando, brigando, importunando os que passam. Será 

que eles não têm casa, nem pai, nem mãe? Lá vem uma turma saindo. São 

vime e uma horas. Terão terminado as aulas? Escondo-me atrás do tronco 

dessa árvore. Lá está ela, com duas moças. Acravessam a rua. Devo ser rápido, 

senão vou perdê-las de vista. Vão para o movimento, é claro. Falam alto e 

sem preocupação. Olham as vicrines. Homens passam, voltam-se para elas, 

dizem coisas. Akançam o famoso Café Central. Ali os homens costumam 

se reunir para falar de negócios, de polícica (dessa úlcima, ao pé do ouvido)/ 

de futebol, de sexo. Ali é bom para caçar mulheres. É um verdadeiro desfile. 

É ponto de bêbados, de vagabundos, de fazendeiros. Lá escá o impagável 

mendigo bicha, cabeludo, fazendo discursos floreados, mete latim no meio, 

declama versos, desfila gingando, há uma risada geral e chistes, que a distância 

não me permite perceber. Rosa e as companheiras agora passam, muito devagar, 

olhando os homens, corpo ondulando, convite no rosto. Pára um carro. É 

um Galaxie5 branco.Tem exatamente três pessoas, comando com o motorisca. 

As crês se aproximam. É Rosa quem fala por elas. Ficam uns cinco minutos 

conversando. Ela consulta as outras duas, os três do carro consultam-se entre 

si e por fim entram, Rosa à frente. Eu tomo um táxi. Siga o Gala.xie branco, 

digo, a voz mal saindo da garganta. Não quero encrenca, diz o motor isca do 

táxi. Você será pago. Sou de paz, não se incomode. Ésó uma questão de honra. 

O Galaxie branco seguiu para a rodovia de São Paulo, paraíso dos motéis. 

Andava em marcha regular, o táxi seguindo-o com discrição. O Galaxie parou 



em frente a um morei. Pare, disse eu ao motorista do táxi. Fiquei perplexo 

e confuso. Não sabia o que fazer. Desceram, cada um com o braço no ombro 

da sua. Permaneci um momento indeciso, sem saber o que fazer. Verificar 

s6 a origem dos vestidos bonitos, das gargantilhas, das bolsas não me bastava. 

Era necessário uma providência. Deixar Rosa, minha irmã, menor, com aqueles 

homens? Rosa, eu sonhei para você um futuro limpo, lhe trouxe para estudar, 

pensando nos velhos. Você está aqui, com o mistério dos vestidos bonitos, 

das noites, cada noite um homem, sua beleza gasta na orgia, o dinheiro saindo 

da venda de seu corpo, não, Rosa, não foi isso que eu planejei para você. Eu 

queria que você escudasse, que você encontrasse um moço bom, que tivessem 

sua casinha humilde, mas honrada, com você trabalhando, enviando o possível 

de dinheiro para os velhos. Você conhece esses brutos que querem usar seu 

corpo e depois jogá-la na sarjeta? Não, Rosa, você não pensa, você tem apenas 

dezessete anos. E um Inácio anônimo, um irmão miserável para te proteger. 

Espere, disse eu ao motorista. Corri para eles, agarrei o braço de minha irmã, 

arrastei-a, sua bisca, hoje você não vai. Minha irmã deu um grito de surpresa, 

mas não disse uma palavra. Os três homens, como numa cena muda, acercaram
se de mim e de minha irmã, esmurraram-me, arrancaram-me Rosa, bateram 

em mim até jogar-me no chão, inútil. Será um namoradinho ofendido? Um 

primo? Rosa foi-se com eles. Eu estava z.onw, o nariz sangrando, o corpo 

doído, nada pude dizer, porque a vergonha também me calava. Minha roupa 

escava suja de lama. Apanhei o táxi que me esperava. Pedi ao motorista que 

tocasse depressa. Cruzamos a cidade, ganhamos o bairro de ruas esburacadas, 

de lâmpadas apagadas, desolado, feio, mais triste nesta noite. Em frente à 

minha casa, o táxi parou, fui acercar as contas. Não tinha consciência clara 

do tempo que ele estivera a meu serviço. Revirei acaneira, os bolsos, a capanga, 

o dinheiro não dava para pagar o serviço. O motorista, impaciente, escava 

percebendo a coisa. Seu joão-ninguém, por que se mete numa aventura? Quem 

é você paracompecircom aqueles graúdos? Dê-mea grana, senão Faço escândalo. 

Vou à polícia, acordo seus vizinhos, ouviu, vagabundo? Torne esta caneta, 

disse eu, ela poderá completar o pagamento. O motorista jogou-a na lama 

- uma porcaria desta! Torne o meu relógio, disse cu, ele pagará por tudo. 

Vá embora, pelo amor de Deus. Vagabundo, berrou ele ao sair. Eu tremia, 
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algumas goras de sangue ainda safam de meu nariz. Cambaleando, entrei em 

casa com cuidado, para não acordar Irene. João-ninguém! Só me restava chorar. 

A JRMÁ DE INÁCIO 

Comentário 

Esce conco, do livro Narrativas do quotidiano (1978), recoma, com 

variações, o tema de "A doméscica", conto que abre As doze voltas da noite. 

Mais uma vez, Marierca volca o olhar para a mocinha que vem do interior 

e é corrompida pela cidade grande. Aqui, a jovem interiorana não cem a 
ingenuidade da proragonisca de "A doméscica". Ingênuo é Inácio, que sofre 
um abalo ao descobrir a vida dupla de sua irmã. 

Tecnicamence, a autora divide a narrativa em segmencos, cada um 

composro de parágrafo único estendido, que registra o pensamento do narrador 
e que traz os diálogos embutidos, cais como a memória de Inácio ou de sua 

mulher. Os quatro segmentos narrativos alternam as vozes de Irene e de seu 
marido Inácio. O assunto é um só: o inexplicável comportamento de Rosa, 

que mora com eles. O úlcimo segmento, mais longo, cabe a Inácio. 
O artifício da fragmentação da narrativa em quatro partes e dois 

narradores moscra-se eficaz sob muitos aspectos neste como: sugere a dificuldade 
do diálogo entre casais quando uma questão famjliar está envolvida; revela, 

no primeiro fragmento, o espírito observador da mulher e sua maior perspicácia 
na interpretação dos faros; permite uma aproxjmação do problema a partir 

de perspectivas diferences; favorece a inclusão de faros anteriores através da 

memória de Inácio; reforça o clima de ansiedade que assalta Inácio ao seguir 

a irmã, pelo uso da presenávidade, recurso esálísáco de que se vale parcialmente 

no segmento final. No fecho, a aurora retoma outro traço freqüente em sua 

ficção e que marca grande parte dos contos contemporâneos, que é o final 
em aberro. 

NOTAS 

1. Peleja - expr~ão corrente em Goiás com o significado de labuta, esforço. 
2. Dar murro - esforçar-se, lrabalhar com afinco. 
3. Crepe - cec1do leve, da aspecco ondulado, fcico com fio de seda narural ou San[(!cica. 
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4. Falar de poHcica ao pé do ouvido- referência oblíqua à época em que o livro saiu (1978), 
quando a insatisfação com o regime era grande, e a repressão maior ainda. 

5. Galaxie - automóvel de luxo fabricado pela Ford nos anos 60. Possuí-lo indicava posição 
social elevada. 

N UA E AZUL 

Primeiro seus o~hos azuis dirigiram-se.da janela do _décimo sétimo andar 

para a rua estreita, ondulada pelo movi menro colorido dos carros. Depois 

uma angústia sem conta foi brocando do peito e espalhando pelo corpo como 

garras frias e cruéis. Suas mãos, apertava-as como se quisesse romper as frágeis 

falanges. Duas lágrimas, em seguida muitas, correram-lhe desatinadas pelo 

rosco pálido. Desacou as mãos e com gesto apressado tentou limpar as lágrimas 

com medo de alguma testemunha. Não, ninguém. Apenas sombras deslii..ando 

pelos q uarros vazios e a constante iminência de alguma voz. De vez em quando 

parecia-lhe sentir alguma aproximação humana. Quem sabe? Quem sabe? 

Girava o corpo rápida, acravessavaa peça correndo, detinha-se no vão de alguma 

porca, mergulhava a cabeça no corredor ou no outro cômodo, espreitava à 
di reita, à esquerda. Nada. Só silêncio e sombras. 

Agora já não chorava, o rosto imóvel (de cera ou pedra?) eo olhar sem 

rumo. Correu para a sacada. Assentou-se no chão, pernas dobradas, braços 

cruz.ados, em posição iogue. Pensamento longe, longe. Volta à sala. Põe-se 

a rir para os quadros presos na parede. O cangaceiro, de Aldemir Martins. 1 

Um braço erguido, a arma, um passo, um gesto de morte ou dança selvagem 

e mais a bola ao alto, o sol calva. Assoviou a seguir e levantou-se decidida. 

Retirou da parede O cangaceiro e codos os demais quadros, havia muicos, e 

amontoou-os cuidadosamente na mesinha de mármore. Em corno, colocou 

as peças de decoração que encontrou na sala, uma ânfora de cobre, um cinzeiro 

de ágaca, jarras de porcelana. Dançou, inclinando-se várias veres para os objetos 

que depusera sobre a mesinha, num sagrado arranjo. O suor formava em seu 

rosto gotas de inscancâneo brilho. Ajoelhou-se, mãos poscas, cabeça inclinada, 
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rezou: faça ó Deus que ... faça ó Deus que eu seja ... Acariciou a face de um 

bebê invisível e cantou uma canção de ninar. Recomeçou a prece: que ele 

cresça force, ó Deus, que ele viva muitos anos e seja a aJegria de meus dias. 

Meu filhinho, anjo meu, não se aproxime muiro da janela, você pode cair. 

Venha, reze comigo: você é cão mudo, ó Deus, porque não me escuta, a mim 

e a ele? 

Deitou-se no rapere e dormiu. O dia seguinte se chamava terça e era 

oiro de novembro. Para ela não. O rempo era contínuo, compacro, fluindo 

inteiriço, um suceder de luz e escuridão, de estrelas e sol, de ruas vazias e ruas 

cheias, de carros recolhidos e carros correndo, de silêncio (nunca coral) e ruídos. 

Só. Segunda, terça, quarta, oiro, nove, dez de novembro, dezembro, tudo 

igual. Sempre igual. 

Despertou com os primeiros movimentos que acordavam a rua, os 

primeiros trabalhadores. sernidaridade, o parco da madrugada nalgum horizonte 

e de novo o velho sol. Passou água pelo rosco e apertou o estômago. Não comia, 

desde quando não tinha consciência. Comer. Comer, um aco estranho, perdera 

o significado, não tinha consciência que isso era necessário para a renovação 

de suas próprias células, para o seguimento do fio vital. Pão, doce, tudo a 

mesma coisa Não distinguia o sabor. Ajoelhou-se diante da mesinha, apertou 

de novo o estômago, agora com ambas as mãos. E rezou: tire a minha dor, 

ó Deus. Faça com que eu saiba ... Levantou-se depressa e correu para o quarto. 

Seu quarto era no fundo, pequeno, escuro, feio. Cama, guarda-roupa, mesa, 

mal sobrava espaço para locomover-se. Se estendia os braços, ou escava 

apressada, esbarrava nos móveis. No quarto, enrolou a roupa de cama e decidiu: 

vou lavar meu colchão. Está imundo. l-mun-do, i-mun-do. Aquela palavra, 

assim repetida, pareceu-lhe curiosa. Ela gargalhou. Era de capim o seu colchão. 

Forro poeirento. Fizera questão de trazê-lo, quando viera trabalhar ali. Não 

quisera por lei nenhuma trocá-lo por outro. Apanhou o colchão. O esforço 

fê-la vacilar. Viu em volta da cabeça numerosos pontículos luminosos como 

estrelas. Deposicou o colchão dobrado na cama e sacudiu os braços, em seguida 

estendeu as mãos, tentando decerto recolher as estrelinhas. Inútil o gesto, 

apanhou novamente o colchão, levando-o para o tanque. Por um triz não 

o derruba no pátio incerno do prédio. Ele voaria dezessete andares e não era 

um colchão decente para voar assim. Viuqueo tanque era pequeno, não havia 
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possibilidade de acomodar ali objeto cão difícil. Tiro rodo o capim, depois 

corno a enchê-lo, ora. No tanque foi despejando o capim moído de tantos 

anos pelo peso de seu corpo. Abriu a romeira. Riu-se de ver a água escorrer, 

esconder-se naquela massa escura e inchá-la. Riu-se mais quando as águas 

ultrapassaram as bordas do ranque e foram invadindo a área. Esteve um 

momento imóvel (rosco de cera ou pedra?). Não, não pensava nada. 

Resolveu. Deveria enrolar o tapete. Ele não podia encharcar-se. Ficaria 

terrivelmente danificado. Tinha que arrastar alguns móveis. Eram poucos, 

mas sólidos. T encou empurrar o primeiro deles que se moveu, preguiçoso 

e pesado, apenas uns poucos centímetros. Assentou-se no chão e encostou 

a cabeça no sofá. O suor de novo inundou seu rosco. E outra vez os pontinhos 

luminosos como estrelas dançavam diante de seus olhos. Com as mãos em 

concha tentou apanhá-los. Seus gestos eram lentos e os braços tombaram no 

colo.Tornou a recostar a cabeça. Cerrou os olhos. Viu um palácio de marfim 

na escuridão do sono momentâneo. Palácio de numerosas torres e finos 

rendilhados, escondido no seio de uma maca escura, inacessível, um mistério. 

la atingi-lo. Tinha-o procurado a vida roda. 

Seu corpo estremeceu e ela deu um salto. Abriu os olhos. Lá fora era 

um dia excessivamente claro e limpo. Ela descerrou as cortinas e a claridade, 

na sala, delineou o contorno dos objetos. Continuou a ar rascar penosamente 

os móveis. De vez em quando parava e apertava o estômago (oh! o estômago!). 

Clareou-lhe a razão por um momento: era preciso viver, sobreviver-portanto 

comer alguma coisa. Da geladeira retirou uma maçã: o vigor do vermelho 

arroxeado cocou-lhe os sentidos. Afundou os dentes na viçosa fruta e seus 

olhos mareiam-se de esperança. Mastigou com lenàdão, engolindo até a última 

partícula, polpa, sementes e cascas. Volcou aos móveis. Houve algum progresso 

na remoção. Conseguiu enrolar mais um metro de tapete. 

Foi então que ela viu o gancho. O gancho da rede na saleta, porque 

ali havia uma rede. Retirou o punho da rede, atirou-a longe, com uma estranha 

hosri lidade. Dependurou-se no gancho. Punha nele toda a força de seu corpo, 

balançava-se para lá e para cá, rindo com ruído. Veio-lhe o empenho de arrancá

lo. Pôs-se a puxá-lo com força atroz, fragmentos da parede caindo e rachaduras 

no feitio de uma aranha desenharam-se na parede. Arrancaria o gancho, era 
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uma decisão. Aos poucos ele foi cedendo. Com o auxílio de uma faca de 

cozinha, conseguiu-o. 

Agora, uma force lassidão atinge-a. Desenrola o tapete e dei ta-se. Seu 

corpo magro e livre esparrama-se no chão. As pálpebras fecham-se sobre o 

azul dos olhos e um sono escuro, sem sonhos, aquieta-a. 

O terceiro dia chamava-se quarta-feira. Escava recém-nascendo. Nas 

árvores da avenida, os pardais fazendo festa. Ela não os ouvia. Imaginava-os. 

Sentiu frio, batia os dentes. Apalpou as roupas, úmidas. A água escava a dez 

centímetros e carregava fragmentos de capim. Retirou os sapatos. Não era 

bom andar chapinhando na água pegajosa. A cozinha era um lago escuro 

salpicado de capim, a área de serviço, igual. Ela abriu ainda mais a torneira 

e dançou com os braços estendidos como uma bailarina feliz. 

Ela viu peças de roupas brancas dependuradas no arame da área de 

serviço. Tão brancas, cão brancas, é preciso que sejam azuis! Ajuntou todas 

aquelas peças, levou-as para o banheiro. Abriu a portinhola do armário. O 

pó azul retirado, deitou-o na banheira, onde a água escorria. Mergulhou as 

mãos na água, agitou-a para que se colorisse por igual. Eu quero ser azul! Serei 

azul! Sim, serei azul! Começou a despir-se. Tirou primeiro o cinco. Ah, por 

quantos dias aquela fivela de metal magoava seu corpo. Tirou as peças de 

uma por uma. Entrou na banheira, deitou-se na água fria e azul. O corpo 

magro tiritava. Por muito tempo-ela nãosoubese o tempo era muito-ficou 

quieta, experimentando um arrepio de gozo no corpo com o contato da água. 

Outra vez a escuridão do sono inclinou sua cabeça. O palácio branco de marfim, 

com corres e rendilhados, desenhou-se em seu sonho. Era uma floresta escura. 
O palácio brilhava. Ela haveria de aàngi-lo. 

Desperta, molhou o rosto, os cabelos claros. Saiu da banheira e ali dentro 

jogou todas as peças que encontrou, inclusive suas roupas, mergulhando-as 

bem. Então, viu-se no espelho. Não, não quero meus cabelos azuis! No armário 

havia uma tesoura e o aparelho de barbear. Separou duas mechas no alto da 
cabeça, uma à direita, oucra à esquerda. Cortou o resto dos cabelos rente ao 

couro cabeludo. Com o barbeador raspou toda a cabeça, deixando apenas 

as duas mechas longas que lhe caíam pelos lados rumo às orelhas. 

Agora dança nua e azul pelos quartos, pela sala, pela área da cozinha, 
esparzindo água por todos os lados. 
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Num rempo sem medida, a água rransbordará, com fragmentos de 

capim, aringindo as escadas exrernas e os outros aparcamentos. 

Nua e azul, magra e tiricante, tremendo, os pequenos seios perfeitos 

estremecendo, os olhos ficando o longe - aguardava e se ausentava. 

Na água rransbordante, calvez. a sua denúncia. 

NUA E AZUL 
Comentário 

"Nua e azul" é um conto que reúne dois cernas recorrentes na ficção 

de Mariecca T eUes Machado: a solidão e a loucura. Além disso, a protagonista 

se inscreve no rol das moças vindas do interior para a capical em busca de 

emprego. Do mundo antigo, ela guarda o colchão de capim, que decide lavar 

e, lavando-o, ela o destrói irremediavelmente. Essa é uma bela metáfora de 

si mesma, que se destrói (o cexco abre a possibilidade de ela afogar-se) e se 

desfigura (cosa os cabelos) na tentativa de se purificar. 

O conto, sem dúvida, cem características iniciáticas. Asolídão, os gestos 

ricualíscicos (o arranjo dos objetos na sala), as situações de risco (as diversas 

possibilidades de suicldio), a lavagem do colchão, o banho dei mersáo, a nudez, 

o corte dos cabelos, o tingimento de azul - tudo parece fazer parte de uma 

cerimônia, tudo parece estar envolto num clima sacralizante. 

Apenas a origem do colchão e a referência ao quarto que ocupa 

denunciam ser esta mais uma doméstica vencida pela cidade grande. Seu bioàpo, 

pálida, magra e de olhos azuis, parece afastar-se, porém, do padrão físico 

esperado. A necessidade do aco purificador parece estar, como em "A 

doméstica", de As do:u voltas da noite, em uma gravidez inesperada e, neste 

caso, calvez interrompida, ou, ainda, num infanticídio, ou num acidente. 

O trecho seguinte se abre para qualquer uma dessas alternativas:" Acariciou 

a face de um bebê invisível e cancou uma canção de ninar. Recomeçou a prece: 

que ele cresça forte, ó Deus, que ele viva muitos anos e seja a alegria de meus 

dias. Meu filhinho, anjo meu, não se aproxime muito da janela, você pode 
. » 

cair. 



O narrador de terceira pessoa, aderido à consciência da protagonista, 

vai fornecendo ao leitor a medida exara de sua loucura. Sentindo e vendo 

a realidade com a protagonista, o narrador nega-se a analisar, criticar ou julgar 

seus aros. Sensibiliza-se e os descreve, apenas, a partir da perspectiva da moça 

pálida. 

A proragonisra, cujo nome não é revelado, ignora a própria condição, 
mas sua loucura se revela ao leitor de várias maneiras: ela vê coisas e ouve 
vozes inexistentes; perde a noção do tempo e, como se estivesse no tempo 
mítico, para ela o calendário e o relógio não contam; dá risadas sem motivo 
aparente; perde a noção dos limites de suas ações, como quando abre a torneira 
e deixa a água invadir o aparcamento todo; inclina-se a impulsos de 
autodestruição, começando pela recusa à alimentação. 

Com respeito a esse último aspecto de seu comporcamenro, observa-se 
que a aurora dissemina ao longo do texto diversas possibilidades de suicídio. 
A abertura do conto, por exemplo, diz que "seus olhos azuis dirigiram-se da 
janela do décimo sétimo andar para a rua estreita( ... ). Depois uma angústia 
sem conrafoi brotando do peito( ... ) como garras frias e cruéis". Quem conhece 
a longa tradição de suicídio por defenescramento em Goiânia, logo se prepara 
para esse ripo de desfecho. O trecho já citado, mencionando o filho, reforça 
essa possibilidade. Depois, a mesma imagem se repete quando quase derruba 
o colchão na área de serviço, e pensa: "Ele voaria dezessete andares e não era 
um colchão decente para voar assim" -e vimos que o colchão pode ser tomado 
como uma metáfora da protagonista. 

A anorexia, a recusa em alimentar-se, também pode ser vista como 
uma forma de suicídio lemo. "Comer tornara-se para ela um aco estranho, 
perdera o significado" e a fraqueza faz com que veja pontinhos luminosos, 
estrelas cadentes. A fascinação que sente pelo gancho da rede também acena 
para uma remota possibilidade de suicídio por enforcarnenco, mas a saída 
que escolhe é o suicídio pela água. O texto não mos era, apenas abre o caminho 
para uma morte purificadora por afogamento na banheira, com a mente 
apaziguada, numa bela atualização da imagem de Ofélia. 

Como cantas outras narrativas de Mariecta, esta tem o final em aberto, 
ainda que direcionado para um desfecho trágico, quando diz que a protagonista 
"aguardava e se ausentava". 

74-Sd~"' 



r 

NOTA 

1. AJdemir Martins - artisra plástico cearense, faz desenho e gravura. Conhecido 

inrernacionalmenre, retrata temas ligados ao Nordesce brasileiro (cangaceiros, vaqueiros, 

rendeiras), assim como frutas, flores, gacos e peixes, num estilo muiro pessoal, rendendo 
à geometriz.ação das formas. 

CRÔNICA DA VELHA CASA1 

Se ainda me resta algum prazer, é passear pelo jardim. Tudo rui ao meu 

redor, menos ele, que foi o orgulho de Felício. Aqui no meio, esta árvore, 

não lhe recordo o nome, que importa, digna na sua idade, as parasicas descendo 

pelos galhos, carinhosos véus, as rugas do secular tronco, os musgos, velha 

árvore, testemunha muda e viva. Ali vejo a poncezinha, calhada de pedra, 

escurecida pelos anos. Sob ela o córrego, um fio d' água correndo fiel por todo 

esse cempo. Um pouco de poeira pousa nas folhas amarelecidas, um cinza 

triste envolvendo as coisas, apelo de chuva no ar. Gosco da velha casa, de sua 

quierude, dos quartos e salas com seus tapetes puídos, dos candelabros apagados 

(hoje eles nunca se acendem), dos lustres imersos nas sombras. Trouxeram 

um aparelho de TV. Mandei colocá-lo no último dos quartos, bem longe. 

Esses sons do modernismo s6 vieram profanar a solidão da velha casa. Custa-me 

crer que de meu isolamento cu possa presenciar faros dessa geração louqi, 

!esgrenhada e insolente. Ah, se Felício visse cercas coisas . Sem dúvida, se 

ele vivesse, rudo seria diferente. Eu não consegui mancer as rédeas, confesso. 

Fdkio era force demais, era o centro de meu mundo. Quando ele se foi, rudo 

se solcou de repente. Por menos que cu queira, volta-me sempre à lembrança 

aquele domingo. Desde então, essa palavra-domingo - inspira-me horror. 

Hum berro, meu filho, aproximou-se de mim e disse que ia partir. Pois parta, 

meu filho, respondi. Mas eu não vou partir de mãos vaz.ias, respondeu de. 

A senhora dirá que eu já herdei. Não é suficiente? Quero vender o gado, com 

o produto abrirei um escrir6rio em São Paulo. Se vou prejudicar minhas irmãs? 
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Faleí com elas, estão de acordo, repartíremos o que for apurado. Estamos 

como urubus sobre a fortuna? Injuscíça. Para que rudo foi construído, senão 

para n6s? Não é fácil manter a velha casa, as cerras, o jardím, os empregados. 

Mas a renda que fica com a senhora é suficíence. Esperar que a senhora feche 

os olhos? Ah, não, vai demorar muíco. A senhora é sadia como um coco e 

eu renho pressa. O tempo da mocidade é breve. Não, mãe, não somos cruéís, 

nem insolentes. A senhora faz parte desta casa como os velhos tapetes, o píano 

precioso e mudo, o cofre com suas j6ías, escondido, sabe Deus onde. Por 

falar nisso, quero herdar o lustre da sala de jantar. Anote, para seu testamento, 

está claro? Não é preciso fazer esses olhos de espanco, mãe, estou sendo prático. 

Cínico, eu? É verdade, aparentei sempre tranqüilo, fui o seu Beco passivo. 

De repente eu acordei. E hoje é domingo, sabe, permita que eu diga tudo. 

Estou vomitando a verdade, convenhamos, mãe é também para essas coisas: --- ---
para limpara bocado filho rebocada de sujeira, para oferecer um copo d'água 

depois do alívio, ter ouvidos e coragem para escutar tudo. Mãe cem que ter 

estofo de heroína e coração de leoa. Se a senhora não sabe, vou ser claro: sempre 

odiei meu pai. Quero apagar toda a lembrança dele. Não sou o primeiro, 

nem o último filho na terra a dizer isso, nem é uma atitude original. Odiei 

e odeio, sou íncapaz de perdoar. Mesmo sabendo que hoje ele é um monte 

de ossos ou p6, que sua alma foi para o céu ou o inferno (se é que isso existe), 

mesmo sabendo, sua mem6ria me perturba. Deixe-me falar de umas poucas 

lembranças, perdoe-me, senhora, talvez seja a última vez que eu toque nesses 

assuntos, mas escute-me, por favor, seja forte. D ê licença um momento, vou 

preparar uma dose descotch, eu trouxe a minha provisão. A garganta vai ficando 

seca, a cabeça oca, um deserto por dentro. Bem, aquiestoudevolra.Asenhora 

se lembra da minha festa de aniversário? Eu digo minha festa, porque aquela 

marcou. Tive outras, que aceitei de má vontade. S6 ficou aquela. Com ela 

eu sonhava, noite e dia. O pensamento alvoraçado: como seria? a mesa, os 

presemes,as brincadeiras, meus amiguinhos, o mundodedocesedesalgados, 

eu dormiria bem carde, brincaria com as meninas. No dia da festa, havia 

convidados, gente grã-fina e um jantar solene. Este não estava no meu programa, 

eu o dispensava. Meus olhos caíram nos doirados vinhos comidos nas garrafas 

de formas e r6cu1os bonitos. Fantasia de criança. Pensei que eu era livre, podia 

pedir rudo, já que era meu aniversário. Pai, posso tomar vinho? EJeolhou-me 
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com olhos duros. Encheu a caça. Tome, disse seco. Eu provei. Minha garganta 

e meus olhos arderam. Meu pai conversava com Dr. Jorge.Torne, disse ele 

com voz forte, com aquele jeico que eu bem conhecia.Tornei ouuo gole.Tossi. 

Torne mais, começou a rir feroz, come tudo, vá. Dr. Jorge-Seu Felício, quer 

matar o menino? É um menino metido a homem, se eu o matar, é filho meu, 

não concorda, Dr. Jorge? As paredes começaram a dançar, a mesa levantava-se 

e baixava. Fez-se um silêncio constrangedor. Levei a mão à boca. Ele apanhou 

um guardanapo, enfiou-o na minha boca, Falou-me entredentes, saia da mesa, 

saia, moleque mal-educado. Rosnava as ordens, seus olhos eram de fogo. 

Acabara minha festa de aniversário. Fiquei marcado, mãe. Não foi s6 isso, 

loucuras de menino peralta. Você se lembra, mãe, quando ele me prendeu 

três dias a pão e água, num quarto escuro e crisce? Não sabe por quê, minha 

inocente mãe? Eu nunca lhe disse, nem ele tampouco. Desculpe, a senhora 

hoje vai saber. Não é crueldade da minha pane, eu juro. As coisas precisam 

ser esclarecidas. Baila uma pergunta na minha cabeça - será necessário? A 

quem eu iria dizer, senão à minha mãe? Ele me encontrara no quarto de Rica. 

Eu tinha doze anos e Rica era bonica, era linda, a mulher mais linda que até 

então eu conhecera. Rica me facultava seu corpo para os mistérios do amor. 

Eu descobria a vida, a beleza do sexo, a grandeza do corpo. Rica era cria de 

nossa casa, de confiança, era uma mulher, que me importava o resto, nos meus 

sonhos loucos de menino? Papai surpreendeu-nos no quarto dela. Está 

começando cedo, moleque, rugiu. Nada mais disse. Apenas isso. Fechou-me 

num quarto escuro, crês dias a pão e água. Espancou Rica até que da ficasse 

um uapo. Tudo porque a desejava, puro recalque; pura apelação. Desejava 

Rira e não cinha coragem, era um homem dito íntegro. Nada me liga a meu 

pai, mãe, nunca nada me Jjgou a ele. S6 6dio. 

Depois daquele domingo odioso, eu não conseguia pôr ordem nos 

meus pensamentos. Beco, meu querido Beco, meu doce menjno. Domingo 

passou a ser para mim uma palavra terrível.Triste associação. Rita percebeu. 

Ela permaneceu conosco. Velha, gorda, lerda, senhora de todas as nossas 

misérias. Quando pode, vem com seus olhos maldosos, olhando para mim 

com um sorriso debochado, hoje é domingo, como se sente, sinhá? Põe a mão 

no meu ombro: vá passear pelo jardim, hoje é domingo, sinhá. Solca sua 

risadinha vingativa e sai sacudindo as banhas pelos corredores. Eu me seguro 
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como posso pelos corredores penumbrosos, esbarro nos móveis, na cristaleira, 

vidros e cristais tremem. Minha vista está fraca,4 como minhas pernas. Não 

consigo mais ler, nem escrever.! Rica quem lê as carcas. Ela tem boa leitura, 

Felfcio fez questão de mandar-lhe ensinar a ler e a contar. Eu nunca respondo 

às cartas. Rica não é muito boa em norma. Quando eles querem notícia ou 

dinheiro (dinheiro, quase sempre ... ), aparecem por aqui. Humberto só voltou 

uma ve:z., depois daquele domingo. 

Ouço o barulho de automóvel. Alguém está chegando. Estremeço. 

Quase ninguém me visita. Foram-se os velhos conhecidos, gente boa, que 

valia a pena ter como amigo. Hoje as amizades só existem por interesse, 

ninguém liga pra conversa de ~elha como eu. Dizem que eu fiquei amarga 

~ dura com os anos.Todos têm medo de minh; cara. No tempo de Fclfcio, 

~ era uma mulher dócil e às vezes até alegre. Ele, meu apoio, praticamente 

pensava por mim, porque, homem sistemático, decidia rudo. Eu aceitava, 

é claro, porque ele era o meu marido, o meu senhor, inceligence, decidido, 

respeitado, cem ido, que mais queria eu? Dava-me conforto, deu-me seu nome, 

seu afero e nossos filhos, eu escava completa. 

Rica, vá abrir a porta. Está chegando gente. Ana Maria entra puxando 

pela mão um homem moço. Não me movo da cadeira. Minha filha aproxima-se, 

dá-me um rápido abraço e beija-me nas faces. Deus a abençoe, filha, digo. 

Fixo o rosco do homem, tentando ver-lhe o semblante, naquela hora de lusco

fusco diminuía ainda mais o alcance de minha vista. Acho-o um pouco mais 

alto, mais espigado, mais claro, parece. to Dr. Jorge, meu genro? Eu sabia 

que Ana Maria não escava hem com o marido. Soube há muito tempo. Houvera 

uma reconciliação? Para isso eu desfiara o terço noite após noite, mês após 

mês. Ela nunca me dava as notícias direito. Rica é que pegava as coisas pela 

metade e vinha me interrogar. Ana Maria afirmara-me cerca vez que nenhum 

filho tinha coragem de abrir-se comigo, de falar com franqueza. Que meus 

olhos e meu coração eram de pedra. Por isso é que eu sabia sempre meias

verdades. Temiam o meu furor. A verdade inteira é que meus filhos foram 

engolidos pela cidade grande e transformaram-se cm seres estranho;. Eu me 
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recusei sempre a sair da velha casa. Minha última viagem foi com FeHcio para 

comprar o enxoval de Ana Maria. Depois disso, nunca mais. Nada me arranca 

daqui. Sou planrada, enraizada como a velha árvore do jardim. Não sinto 

necessidade de sair. Meus filhos partiram, foram-se embora, só retornam com 

idéias loucas, que me chocam e me desgostam. Houve um momento de silêncio. 

Ana Maria limpou a garganta. Voltei a perguntar- é o Dr. Jorge? Mãe, eu 

me desquitei, a senhora não sabe? Esse é Paulo, meu noivo. Permaneci calada. 

Não estendi a mão. Ana Maria era bonita. Mas escava pintada como anôgameme 

só as mulheres da vida usavam. Eu olhei bem para seus olhos. Um rancor 

brotou de meu peito. No meu tempo, mulher só casava uma vez, disse eu. 

Que história é essa de noivo? Os tempos mudaram, mãe. A senhora está 

arrasada, aliás sempre esteve arrasada, de séculos, respondeu. Calma, Ana Maria, 

disse o homem que a acompanhava. Saiam de minha frente, eu disse. Amanhã 

a geme conversa, tornou ela. Rica, arrume um quarto especial para o Paulo. 

E o meu, hein? E o jancar, aquda comidinha maravilhosa que você sempre 

preparou pra nós, tá bem? Rira arregalou os olhos atemorizada, voltava-se 

de mim para eles e ddes para mim. Meu primeiro marido, mãe, gritou Ana 

Maria deixando a sala, meu pai escolheu. Este, escolho cu. Cerra e feliz.! 

J\cltegou-se ao homem, que lhe passou o braço pelo ombro e ambos perderam-se 

na sombra do anoitecer do mês de agosto. Leve-me para o quarto, Rira. Não 

apareci para o jantar. Nem para o café do dia seguincc, nem para o almoço. 

Eles permaneceram em casa mais um dia. Diz a Rica que passeavam pelo pomar 

e pdo jardim como dois namoradinhos. À tarde, sumiram no bosque e só 

volta.raro ao anoitecer. Os empregados ficavam espiando espancados, aos 

cochichos. Na manhã do terceiro dia, logo cedinho, Ana Maria entrou no 

meu quarto - mãe, eu vim me despedir e entregar-lhe esta lcmbrancinha. 

Não estendi a mão para recebê-la. Nós duas desajeitadas no silêncio. Quero 

pedir a sua bênção, já estou saindo. Adeus, Ana Maria, disse eu, não voice 

aqui maiscomcscchomem. Só conheço um genro, o Dr.Jorge. Minha bênção 

vod leva para os meus netinhos. Ela saiu lcnr.amcncc, na ponta dos pés. Cerrou 

a porta. Então cu chorei, ao ver desaparecer no vão da porra o vul co de minha 

filha. 

Os dias continuaram se arrastando. Quarto crescente, lua nova, lua 

cheia, lua minguante. Chuva, seca, calor, inverno. Tempo de planeio, tempo 
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de colheita. Ninhada de pintos, bezerros novos, roçada de pastos, empregados 

saindo, empregados entrando, capataz me enrolando, geada matando planta, 

roça bonita de arroz, roça de milho arrasada. Rica silenciosa pelos cantos, 

casamentos e batizados, enterros e nascimentos. Sol indo e vindo. Notícia 

de Humberto, cartas de Ana Maria jogadas ao fogo. Minha vista cada vez 

maiscurca. E.Rica, hoje é domingo, sinhá. Não vai dar um passeio no jardim? 

Seu risinho maldoso que já não me feria. Meu coração cada vez mais duro 

e s6. 

Dessa vez eu não ouvi o barulho do aucom6vel. Rica apressou seu andar 

molengo. Vem chegapdo gente, sinhá. Era o meio-dia de um dia calorento. 

Havia muita luz lá fora e um cheiro de flor de mangueira espalhado pelos 

ares. Ela veio entrando barulhenta, Maria, a minha filha. Havia um século 

que ela se fora. Mandara um cartão daqui, oucro dacolá, cada cidade com 

um nome mais estranho. Andara no escrangeiro,Ana Maria contara para Rica. 

Ela se fora depois da morte de Felício. Eu não fizera resistência nenhuma, 

porque, com a dor, eu permanecera apática, depois é que meu coração foi-se 

fechando. Quando ela se despediu, ficou uma pergunta dependurada nos 

meus lábios - como pode uma moça solteira sair pelo mundo sozinha? O 

lugar dela é na casa dos pais até o casamento. Deixei Maria partir, porque 

ela sofrera muito. Volcara do internato, mocinha nova, cheia de ilusão. 

Começara o namoro às escondidas com o Quinzim, o filho do antigo capataz. 

Era menina, com muitos sonhos na cabeça. Quinzim figurava um moço de 

boa estampa. Rita dizia-sinhá, rem coisa entre esses dois. D e vez em quando 

eu vejo eles conversando no pomar. Cale a boca, Rica, não diga bobagem. 

Você está é com malícia na cabeça. Quer que o Fel feio escute, sua enxerida? 

Cuide do seu serviço, esses assuntos não são pra seu bico. Levei um abalo 

naquele dia. Felício era muito rigoroso com os filhos. Passava da conta, eu 

reconheço isso. Que do túmulo ele me perdoe. Eu o vi empurrando Maria, 

levando-a para o quarto e percebi que ele tirava o corrião. Ele era severo, mas 

eu nunca o tinha visco espancar um filho. S6 o olhar gelava qualquer um. 

Ele espancou Maria até que eu encrasse no quarto e pedisse pelo amor de Deus, 

que parasse. Ele deu um berro comigo-sua palerma, não vê nada, por culpa 

sua é que certas coisas aconccccm. Acudi Maria, que foi para a salmoura, com 

o corpo cheio de vergões. Mandou que eu lhe arrumasse as malas. No dia 
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seguinte ela voltou para o internato. O capataz sumiu com sua família. Rica 

me contou que andava de boca em boca que Felício mandara bater acé quase 

matar no Quinzim, outros diziam que ele mandara castrar o moço. 

Oh, minha querida matriarca, foi Maria dizendo. Fazia tantos anos! 

Ela ainda parecia a mocinha a encher de alegria a velha casa. Eu firmei bem 

os olhos e vi, o tempo não deixara marca no seu rosto. Continuava lisa, brejeira, 

viva, uns olhos muito grandes e negros. Vestia um cerninho azul-anil, com 

blusa branca de cambraia por denrro. Pareciam roupas de rapaz. Eu nunca 

aceitei bem essa história de mulher vestir de homem. Mas se o homem um 

dia vestiu saia, é porque cada época tem seus costumes. Eu nunca encurtei, 

nem espichei minhas saias. Goscoddas no tornozelo edesdequeFelício morreu 

eu só me visco de cinza, azul ou preto, uma vez ou outra de branco. Maria 

me abraçou com força, fazia anos que ninguém me abraçava daquele jeito, 

senti alegria, parece que meu coração floresceu. Escaé minha amiga Dolores, 

mãe, uma querida, uma adorada amiga. t argentina, fala meio enrolado, mas 

com o cem po a senhora vai se acosrumar. Era uma jovem loura, de olhos azuis. 

Rica disse que é uma moça linda, eu não podia perceber bem, porque minha 

vista esrá cada vez pior. Maria era inquieta, não parava muito para conversar 

comigo. Sósoubcquedaempregara bem a pane da herança, queviajaramuico, 

que era tradutora (eu não sabia que existia essa profissão). Ela me trouxe uma 

linda mantilha de Sevilha. O tempo todo Maria ficava passeando com a amiga 

e a tratava com grande carinho. Dizia Rica que elas andavam pelo bosque 

de mãos dadas, que escavam sempre alegres, que não se separavam nunca. 

Tinha qualquer coisa nessa Dolores que não a deixava entrar no meu coração. 

Quando de manhã vinha beijar-me e dizia essa frase que acabei gravando, 

"buenos dias, marni ca", meu coração se fechava. Dizia Rica que os empregados 

achavam muita graça na sua fala e estavam sempre comentando do jeito das 

duas. Estranhavam também uma mulher cão bonita como Maria nunca se 

ter casado. Não gosto de perguntas acerca da vida de meus filhos, eles falam 

o que querem falar. Eu criei coragem e perguntei- por que você não se casou, 

minha filha? Meu pai assassinou o amor no meu coração, mãe, nunca mais 

eu amei um homem. 

Numa manhã, as duas cnc:ra.ram de repente no meu quarto. Agora eu 

me levamo wde, ao contrário dos meus hábitos de tancos anos, porque o 
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reuma ás mo anda castigando minhas pernas. Espero a manhã esquentar, depois 

é que deixo a cama. Pela casa, é sempre Rica que me guia, senão esbarro nas 

coisas e acabo ficando nervosa. Rica diz que acé o capeta corre de mim quando 

estou com raiva. São os desenganos que vão comando conta do coração da 

gente e tirando toda a alegria e calma. Eu me assento na cadeira de balanço 

na varanda e fico espiando o cempo, um tempo que não cem fim. As duas 

entraram no meu quarto, Maria foi dizendo com seu modo alegre - eu já 

me vou, velha matriarca, nunca fui cão feliz em minha vida como nesses dias 

aqui. Nada resta das antigas mágoas. Perdão e paz para meu pai no cúmulo! 

Paz para a velha matriarca e seu casarão! Eu pus a mão na cabeça de minha 

fiJha, olhei-a bem com esces meus olhos de pouca luz, fez-se um nó na minha 

garganta, uma dor gritando no meu peito. Nada consegui dizer. Quando a 

amiga de Maria, com aquela vozinha que não me agradava-"adiós, mamica!" 

- me beijou nas faces, parece que aqueles beijos me fizeram mal. Então, ao 

ver o vulco de minha filha sumindo no vão da porca, eu cive a impressão de 

que ela desapareceu no ar, que não era mais minha filha e que nunca, nunca 
. . 

mais eu a veria. 

CRÔNICA DA VELHA CASA 
Comentário 

"Crônica da velha casa", seguindo a metáfora usada por Machado 

de Assis (ver Nota 1), sã~, de faco, as ~mbranças da dona da casa, cujo 

pensamento o leitor acompanha, já que ela própria narra sua história. Apegada 

à sua casa e a seu jardim antigos, e auxiliada pela velha empregada Rica -

serviçal, mas nunca confidente ou amiga-, a velha senhora fecha-se em sua 

solidão, cercada de recordações boas e más. 

Fazendo prevalecer a visão que a procagonisca cem dos faros, por causa 

da escolha do foco narrativo, a autora, contudo, não priva o leitor de avaliar 

ou eras perspectivas, as dos filhos dessa mulher, dando-lhes voz dentro de suas 

lembranças. Arravés desse artifkio na construção do cc:xro, pode-se ver a imagem 
de FeHcio, o falecido patriarca, marido da narradora, converter-se, de austera 

e respeitável, em cirânica e odiosa. "Felkio era force demais, era o centro do 
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meu mundo", diz a narradora no início do conro, e constrói para o leitor 

uma imagem positiva desse varão antigo. Aos poucos, porém, o rdato sucessivo 

das visitas dos três filhos vai descortinando outra verdade. 

No cracamento dado aos filhos, vê-se que a aurora apresenca-os na ordem 
decrescente de idade (do primogênito à caçula) , e num grau crescente de 
encobrimento da verdade (do mais franco à mais dissimulada). Humberto, 

o filho mais velho, à força de humilhações, mantivera-se submisso enquanto 
o pai era vivo. Morro o pai, abre-se, irado.com a mãe, "vomicandoa verdaden 
e exigindo sua parte na herança. Ana Maria, tempos depois, vem apresenta: 
o noivo à mãe, que se recusa a recebê-lo. Não aceita o divórcio da filha (o 

primeiro marido, um homem mais velho, fora escolhido pelo pai) e ela vai 
embora, com a mãe negando-lhe a bênção e queimando as canas que depois 
lhe envia. A caçula Maria, mais carde, reaparece depois de longas viagens, 

icõme_.anhada de uma amiga. As relações são menos tensas, quase cordiais 
e, quando as moças panem, a velha diz: "Tive a impressão de que não era 
mais minha filha e que nunca, nunca mais a veria". 

É interessante observar que Marietta se valeu de um anificio para mostrar 
obliquamente a passagem do tempo. É o embotamento dos sentidos da velha 
senhora, que marca o avanço de sua senilidade. À medida que o tempo passa, 
sua vista vai ficando cada vez. mais cuna, e da precisa apoiar-se mais na audição 
e nas informações alheias. A chegada de Ana Maria é percebida pelo ouvido: 
"Ouço um barulho de aucomóvd". Quando, mais tarde, chega Maria, a caçula, 
sabe-seque transcorreu um cempoconsiderávd, poisa narradora diz: "Dessa 
vez eu não ouvi o barulho do automóvel". A cegueira já é praticamente total, 
como se depreende da despedida: "Eu pus a mão na cabeça de minha filha, 
olhei-a bem com estes olhos de pouca luz". 

AJém de marcar os lapsos temporais entre as visicas dos filhos, o avanço 
dacegueiracumpre também uma função metafórica. Ainda que Maria conte 
o trauma da adolescência causado pelo pai; ainda que declare que nunca mais 
amou um homem; ainda que suas intimidades com a amiga provoquem 

mexericos na cidade, a cegueira da mãe - de visão e de perspicácia - não a 

deixa perceber que a filha é lésbica. 

NOTAS 

1. O drulo deste conco remete a &llifuias "4 (QS4 11tlha, úhimo livro de comos orpniz.ado 
por Machado de Assis e que inclui o conhecido pocnu • A Carolina· como dedicatória. 
O próprio au1or esclarece o significado mm.fórico do drulo, diz.cndo ser sw vi<h a asa 
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velha e os textos ali reunidos, suas relíquias, e dii: "Uma casa tem muita veisuas relíquias, 

lembranças de um dia ou de outro, da cristeia que passou, da felicidade que se perdeu· . 

2. Vista fraca - ver como artifício semelhante (a perda dos óculos) é também utilizado por 

Lygia Fagundes Telles no conro ~ As cerejas". 

MERGULHADA NA URBE 

Pai e mãe não queriam que eu viesse. :É esquisito moça solceira e menor 

ir sozinha pra cidade grande. Não concordo com esses usos de hoje em 

dia. Moça cem é que aprender a cozinhar bem, costurar, fiar, fazer sabão e 

farinha e arranjar um bom casamento. Não é isso que eu quero, meu pai. 

Vou desmanchar meu noivado com o Zé. Só tenho dezessete anos, vou pra 

cidade morar na casa da madrinha e escudar. Arranjar um bom emprego e 

depois casar com um moço da cidade. Não, não vou ficar aqui no interior, 

nessa vidinha de casar, parir filho e trabalhar feito uma escrava. O mundo 

hoje é outro. É isso o que dá mulher ficar estudando demais, dizia meu pai. 

Então fique aqui, vai ser professora. Professora? Agente nunca consegue nada, 
s6 os protegidos do Coronel Fulgêncio. 

Vim. Pai e mãe ficaram tristes, mas me abençoaram. No começo a 

cidade me dava uma zonzeira, principalmente a rua Quatro, coalhada de lojas, 

com roupas coloridas dependuradas nas portas, malas, bolsas de plástico, 

bugigangas, tecidos esvoaçando ao vento. Eu me encantava e me atrapalhava 

com canta genre passando, buzina de carro, os empregados das lojas olhando 

as pernas das mulheres, homens de pastas apressados, moços bonitos, Lindos, 

iguais àqueles do cinema e da TV, que passavam mexendo comigo (dizem 

que eu sou bonita), eu envergonhada sem entender direito as coisas. 

Minha madrinha me recebeu amável, mas sem muito entusiasmo. Era 

pobre e morava num bairro muito longe. Eu representava mais uma boca 
e um canto de menos na sua casinha. Madrinha é pra essas coisas, para ajudar 
os afilhados, eu pensava. 

Depois de uns dias, ela começou a ficar aflita, com medo de que eu 

não arranjasse serviço e nem lugar pra estudar. Dinheiro, meu pai não podia 



mandar, porque somos dez irmãos. Ele cria lá seus porquinhos, suas vaquinhas 

esuasgaJinhas num pedaço de cerra. Mas vida de roça é dura, muito trabalho 

e pouca renda. Emprego de doméstica eu não queria. Isso, lá no interior eu 

arranjava. Sei ler e escrever bem. Aprendi cudo o que eu podia na escola rural. 

Dizem que eu sou inteligente. Daí a madrinha se lembrou de Oirce, a filha 

da vizinha, que trabalhava no comércio. Dirce é uma moça saída, esperta, 

ganha bem. Quem sabe se ela ajuda você a arranjar serviço? Não demorou 

muito Dirce me arranjou uma vaga no Bazar Flor do Líbano, de um tal de 

Seu Feiz. Ele me olhou de baixo em cima, é bem bonitinha, disse, e me 

perguncouseeu sabia ler e escrever. Muico bem, moça bonicaajudaa vender. 

Ti re sua carreira de trabalho, pago meio salário pra começar, se for boa 

empregada, eu aumento depois. Olhe, na carteira consta o salário, se fiscal 

aparecer, bico calado. Feiz ganha pouco, não pode pagar mui co. É pra entrar 

às sece e meia. Uma hora para o almoço. Mora longe? Come por aqui mesmo. 

No começo vai estranhar, depois acostuma. A saída é às seis da carde. Nos 

dias de bom movimento, sai mais carde. É preciso deixar a loja arrumada para 

o dia seguinte. 

Comecei minha vida de levantar às cinco da manhã, porque a linha 

de coletivo de meu bairro era uma lástima. Mesmo assim, cinha dia que eu 

chegava atrasada e Seu Feiz me olhava com cara ruim, com aquele bigodáo 

feio na cara. No começo, meu almoço era um pastel encharcado, uma coxinha 

massuda e um refresco no mercado. Pra variar, às vezes eu traz.ia um sanduíche 

de casa e inteirava com um copo de leice. Depois passei pra marmita. Seu 

Feiz me deixava esquentar a comida. Até me acostumar, eu me sencia trêmula, 

fraca, lembrando do arroz quentinho de mãe, a mandioca bem coi.ida, o 

torresmo, o feijão amarelinho e cheiroso. O leice de lá nem se compara com 

esse daqui, ralo e sem gosto.Também não faltavam ovos e queijo. Lá eu não 

dava muito valor, agora é que sei. Aqui cudoécomprado, aágua,acéa bucha 

pra lavar os pés. No principio, eu cossia com a poeirada das caixinhas e me 

cansava dobrando blusas, roupas, guardando coisas que os fregueses olhavam 

aos montões pra não comprar nada. E tinha de Fazer cara boa, porque se vendia 

mal, Seu Feiz ficava de mau humor, quando não bronqueava bruco, a culpa 

é sua, não sabe agradar os fregueses. Se eu conversava um pouqutnho com 

a D irce, porque a loja onde ela trabalhava ficava quase vitinha, o patrão se 

85-&ku 



zangava. Não pago empregada para conversar fiado. De noite, eu escava moída, 

meu corpo caía na cama e eu dormia como uma pedra. Eu era corada, sabe. 

Agora ando branca, parecendo baraca descascada, como dizem na minha terra. 

Lá eu andava muico ao sol. Aos domingos, eu não podia me divertir muito, 

porque dinheiro não sobrava paraexcras. Erasóconduçãoecomida. Minhas 

roupas foram ficando descoradas e minha única sandália estava numa feiúra 

de dar vergonha. A Oirce andava num chique danado. Oecerco ganhava bem, 
porque tinha mais tempo de serviço. 

Quando Seu Feiz saía, eu aprovei cava para dar uma conversadi nha com 

os colegas da redondeza. Fui arranjando uns amigos. Conheci o João, de uma 

loja de derrodoméscicos, e namorei com ele. Era um namorinho inocence, 

porque João viera do incerior, era estudante e não cinha muito tempo. Ele 

mesmo me aconselhava: por que você não escuda, Margarida? Éo único jeito 

de sair dessa escravidão. Como estudar, se moro longe, se dinheiro não dá 

pra nada, se estou sempre nesse cansaço? 

Num dia, esquencando minha comida nos fundos da loja, reparei um 

retrato de mulher dependurado na parede. Era uma mulher bonita, de olhos 

muito negros, cabelos presos ao alto e roupas escuras. É minha mulher, disse 

o patrão. Está longe, na minha cerra, com meus três filhos. Um dia vou mandar 

buscá-los, quando o dinheiro der. Ela espera por mim, enquanto isso, vivo 
sozinho, é uma vida dura, Margarida. 

Eu andava triste, pensando nos desenconcros e nas dificuldades da vida. 

Algum domingo, João ia ver-me. Madrinha não o olhava com bons olhos. 

Não quero saber de namorico, você nova, menor, tem é que trabalhar e estudar. 
Pra que saiu de casa, pra ficar aí de namoro sem futuro? Eu agüencava calada, 

porque escava morando na casa dela e ela estava no lugar de minha mãe. O 

João, coitado, fazia um sacrifício danado pra ver-me: os costões contados pra 

pagar ônibus, um guaraná que me oferecia, o tempo roubado dos estudos. 

A madrinha deu pra falar, pra implicar com tudo, pra jogar indirecas. A vida 

anda dura, se todo mundo não ajudar, a gence não dá conra nem de comer. 

Chegou até a perguncar-mc quanto eu ganhava, o que fazia do dinheiro, se 

cu andava com umas roupas cão feias e sandálias tão escragadas. Perguncou 

também se eu mandava dinheiro pra família. Outro dia quis saber se eu ia 
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à minha cerra ver pai, mãe e meus irmãos. Vão pensar que você se esqueceu 

deles s6 porque está morando na capital. Eu tinha razão de ficar triste. 

Uma carde eu escava arrumando as mercadorias para guardar, roupas 

feitas, bolsas, aviamentos, rudo numa desordem, o movimento fora grande, 

mas as vendas não muito, porque os tempos andam decriseeodinheirocada 

ve:z. mais difícil. Eu arranjava as mercadorias com capricho e paciência e Seu 

Feiz ali olhando. Menina, se você quiser levar essa blusa e essa saia, eu faço 

pelo custo. Você vai me pagando devagar. Fiquei tão feliz que me deu vontade 

de dar um abraço no pauão. 
Sorri animada e feliz. Seu Feiz ficou muito contente e ofereceu pra 

levar-me em casa. Eu agradeci e disse que não precisava esse trabalho, mas 

no fundo eu desejava, pois escava mais cansada do que nunca. O carro do 

patrão era velho, mas servia pra rodar. Ele foi conversando muito e assobiava 

alegre. Eu achei engraçado o assovio saindo por enue a bigodeira dele. 

No domingo eu vesti a roupa nova para esperar o João. Escava com 

vergonha da sandáJia velha e esperava que ele não olhasse pra meus pés. Ele 

veio e disse que eu escava muito bonita. Saímos pra passear, comamos um 

guaraná, comemos pipoca e damos como duas crianças felizes. Pela primeira 

vez o João me beijou e foi com o sol quente mesmo, de muito sem jeito e 

vermelho de emoção. 
Madrinha conánuava reclamando da caresáa da vida e comentou: hum, 

até que enfim comprou roupa nova! No meio da semana Seu Feiz disse que 

se eu quisesse uma sandália nova, faria um vale. Eu podia ir à sapataria da 

esquina, que era de um amigo dele, podia comprar mais em conta. Naquele 

dia, ele me convidou pra ira um rescaurancequcservia comidas da cerra dele. 

Eu aceitei encantada, porque escava mesmo precisando de uma comida mais 

reforçada. Comi tanto que por pouco sentia mal. Depois, ele chamou para 

ir ao cinema, eu achei que ficava feio não aceitar, já que de escava sendo tão 

gencil comigo. Eu levarei você pra casa, a madrinha não vai se importar, vai? 

Você está com o patrão. Diga que é serviço. Balanço. No cinema, ele chegava 

seu rosco muito perco do meu e eu senria uma quenrura esquisita no corpo, 

nem sei explicar. H ouve uma hora, numa cena emocionante, de pegou a minha 

mão e apertou com força. Eu me assustei, fiquei sem jei co, se o João soubesse, 

de não ia goscar. Seu Feiz até que era um homem bonito, moreno, forcão. 
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À porta de casa, ele disse que moça bonita não precisava trabalhar tanco. Era 

só pensar um pouco. Eu entrei sem encender e custei a pegar no sono. 

Eu nunca tinha pro João que safra com Seu Feiz. Pra quê? Só para dar 

briga? João era educado e muito respeitador, mas nessas coisas de ciúme todo 

homem fica violenco. No mês seguince, oito de novembro, dia de meu 

aniversário, o patrão deu-me uma calça comprida de presente. Disseque moça 

bonita tem de andar na moda. Nunca pensei que o patrão fosse ficar cão 

bonzinho comigo. Ora, também acho que eu merecia. Escava cada ve:z. mais 

eficience no serviço. Até de mexer com banco eu estava dando conca. 

A madrinha cbncinuava a reclamar do custo de vida. Parece que ela 

nem tinha outro assunco, quando me via. Chegou até a dizer que uma boca 

a mais sempre pesava numa família. Fazia falraaré um canto onde se põe uma 

cama. Fiquei chateada e amanheci calada e triste. Seu Feiz notou, perguncou 

o que era, não gostava de me ver daquele jeito, disse. Eu não devia ter essas 

incimidades de contar coisas de minha vida pra ele, mas eu não tinha com 

quem desabafar. Minha única amiga era a Dirce, mas nunca vi ninguém mais 

estonteada. Gostava de falar muito e pouco escutava. Só cu idava de sua vida, 

andava bem vestida, estudava, divenia-se, queria lá saber dos problemas dos 

outros. Para o João eu não concava as minhas coisas, a gente encontrava cão 

pouco e por que aborrecê-lo com as minhas concrariedades? Ele sempre me 

perguntava seeu ia bem de serviço, seestavasacisfeica. Eu respondia que sim. 

Pode deixar, disse o patrão, deixe essa tristeza. Eu aumenco cem cruzeiros, 

hoje você leva eles pra sua madrinha. 

Na sena-feira o patrão disse que, se a madrinha convidasse, de ia almoçar 
lá. Levaria carne, trigo, ensinaria a fuzcr as comidas de seu gosto. Cerveja 

também tenho de levar, para alegrar a reunião. Domingo era o dia de meu 

encontro com João, mas arranjei uma desculpa para que ele não fosse lá. Eu 

nem sei bem porque não queria a presença de João. Eu mesma não entendi. 

Decerto é porque se eu me ocupasse com ele, não poderia dar atenção a Seu 

Feiz. 

Madrinha ficou muito entusiasmada com a história do almoço, o patrão 
em sua casa pobre e humilde, uma honra, comida furta sem despesa, era muito 

bom. No domingo bem cedo, chegou Seu Feiz com um mundão de coisas. 

Parece que levou o mercado pra nossa casa. Desde que eu vim pra capicaJ, 
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a não ser o dia do rescaurance, nunca vira canta fàrtura. Eu nunca cinha bebido, 

mas, nesse domingo, escava alegre, bebi uns dois copos de cerveja e me vi 

solca no ar, meio sonhando, meio confusa. Lá dentro só sentia uma pontinha 

de tristeza. Saudade de minha gente que escava longe e que eu não sabia quando 

ia rever. Não me lembro bem das coisas, só sei que uma hora eu estava com 

Seu Feiz no fundo do quintal, atrás de umas plantações, quando seu Feiz me 

abraçou com força, passou as mãos pelos meus sejos, muito agitado, meio 
doido, dizendo que eu era uma maravilha de menina. Corri para dentro 

assustada, o pessoal riu e me perguntou se eu tinha visco o lobisomem no 

fundo do quintal. Muito atordoada, nem sei o que respondi. Mas escava rodo 

mundo meio alegre e ninguém ligou. Madrinha e padrinho gostaram muito 

de seu Feiz e disseram que era um prazer se ele voltasse outro domingo para 

almoçar. 

O patrão escava cada vez mais atencioso e amigo e já me pagava o salário 

mínimo. Um dia perguntou-me se haviaalgumacoisaqueeu desejasse muito. 

Escudar, respondi. Por que você não arranja um quarto com uma colega e 

não vem morar mais perto? Ia facilitar muito. Morando longe daquele jeito, 

era difícil. Sua madrinha? Ah, da está é louca pra ver uma boca de menos 

e um cantinho desocupado. Você visita-a nos domingos e feriados. Difícil 

arranjar quarto? Pode deixar que eu cuido. Conheço a namorada de um amigo 

meu. Ela quer arranjar uma companheira de quarto. 

Assim eu me mudei para o centro e fui escudar na escola da D i rce. Tinha 

medo de que meu dinheiro não desse, mas o patrão russe que não me 

preocupasse, que tudo ia dar certo. Agora cu raramente via o João. Ele estava 

cada vez. mais ocupado com seus escudos e com problemas de família. Eu 

de vez cm quando ia ver a madrinha com Seu Fciz. Ela me recebia educada, 

mas pouco expansiva. Não sei o que lhe escava passando pda cabeça. Porua 

rcr sido franca comjgo. Não sei por que as pessoas têm tanto medo de ruzcr 

o que pensam. 

Num sábado o patrão escava alegre, cancavaaqudas músicas esquisitas 

lá de sua cerra, de mistura com samba, com música sertaneja, de que dizia 

gostar muito. Viu o passarinho verde, patrão? perguntei rindo. Ele não entendeu 

e me pediu explicação de minha pergunta. Sim, vi o passarinho verde. Nunca 

mais vou volw para minha terra, nem vou cra:z.cr minha mulher. Já estou 
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rico, sabe, menina? Posso mandar muito dinheiro pra ela. A vida é assim, 

cada um tem que seguir o seu destino. O meu é aqui, o dela é lá. Escute, 

Margarida, escolha o conjunto mais bonito pra você, se aqui não tiver, vá 

comprar em outro lugar. Eu sei que aqui só tem bugiganga, coisa cafona. 

Você é bonita, merece o melhor. Vamos a uma festa hoje à noite. Ah, por 

&lar nisso, eu tenho uma pulseira escrava, de ouro pesado, menina, eu trouxe 

de minha terra. Se quiser, pode usá-la. Quero você uma rainha nessa noite. 

Não está direito? Que bobagem, menina, direito não está você namorando 

esse moleque do João, que não tem um tostão furado. Direito não está você 

morrendo de trabalhar e de escudar, sendo tão nova e tão linda. Vamos nos 

divertir, você vai adorar. Está com medo de mim? Mas que bobinha, minha 

pombinha tola! 

Eu nunca tinha ido numa boate. E não sabia bem que casa era aquela, 

que gence era aquela, que ria, dançava agarrado, um vozerio, som berrado, 

escuro, os dentes, as roupas, os olhos das pessoas brilhando muito, como se 

fosse tudo de prata. Era luz negra, explicou ele. Você nunca viu, sua roceirinha, 

brincou e me beijou a fuce. Os garçons circulavam trazendo bebidas e tira-gostos 

variados. Ele falou com o garçom, eu nem entendi, sentia-me sufocada com 

o barulho, afumaceiradoscigarros,asmulheresdecocadase muito pintadas, 

cheiro force de perfume e bebidas.Torne, disse ele me apresentando um copo 

com um Hquido avermelhado, em que eu distingui pedaços de gelo e limão 

boiando. A bebida desceu queimando-me a garganta, eu não escava acostumada, 

senti meus olhos ardendo. Ele bebia rápido. Aproximou-se de mim, passou 

o braço nos meus ombros, você está linda, querida. Torne mais, não tenha 

medo. Depois fomos dançar, dançamos nem sei quanto tempo, nem sei que 

música, meu corpo colado ao dele, seus lábios colados nos meus. Que isso, 

Seu Feiz, não está direita, tentava eu dizer, mas as palavras me morriam na 

garganra, eu não diz.ia nada, nada, nem ele, nem tinha coragem de olhar para 

os olhos dele, que deviam brilhar como olhos de demônio, como os olhos 

dos outros homens. Tome mais um pouquinho, meu corpo se grudava ao 

dde, sentia repulsa e prazer, alegria e dor. Depois ele me levou para um pequeno 

quarto, lá era rudo vermelho, não me lembro bem, tinha espelho e flores, 

eu bebera quase um copo, virou rudo uma névoa, suas mãos foram 

desabotoando meu vestido, cirando com pressa codas as peças de meu corpo 
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e desceu sobre mim como um demônio, eu não fiz resistência, meu corpo 

também era de fogo. Quando a névoa passou, devia ser madrugada lá fora. 

Já não havia canto ruído. Em minhacabeçahaviapassarinhoegalocantando. 

V eludo latindo no curral, mãe a juncando as galinhas no cerrei ro para o milho, 

quiri ... qui ... qui .... Vi o João me beijando num sol quente de domingo, atrás 

dos arbustos da praça, sua boca tinha gosto de pipoca. Então eu me agarrei 

ao corpo adormecido de Seu Feiz e chorei desamparada. 

MERGULHADA NA URBE 
Comencário 

Mais uma vez remos, neste como, a mocinha vinda do interior para 

trabalhar na capital. O espaço é bem definido, a cidade de Goiânia, reconhecível 

na menção à Rua Quatro, com suas lojas de roupas, seus comerciantes árabes 

e o Mercado Central. O tempo não é preciso, mas nos problemas sociais 

reconhecemos a marca da contemporaneidade. 

Margarida, a protagonista, cem dez.cssetc anos, a mesma idade de Rosa, 

a irmã de Inácio, e dois mais que Maria, a doméstica de As dou voltas da noi~. 

Como Maria, Margarida narra sua própria história e, como Rosa, não quer 

ser doméstica, quer algo melhor para si. 

Apesar dos pontos de concaco, observa-se que cada wna dessas mocinhas 

interioranas tragadas pela cidade grande cem seu perfil próprio, sua 

individualidade. Das três, a mais ingênua e pura, pairando acima de toda 

sordidez parece ser esta Margarida de "Mergulhada na urbe". Exposta às 
provocações e ao assédio dos passantes e acé do patrão, como as mercadorias 

que vende, não vê malícia em nada, não percebe subentendidos ou segundas 

intenções. Esse traço de seu caráter facilita o processo de degradação que a 

engolfa. Sem querer, sem sentir, sem entender, ela passa de balconista a amante 

do patrão, com uma pureza de intenções que chega a comover o leitor. 

Quanto à -construção, o mérico maior desce como reside no com 

confessional que a autora lhe imprimiu, narrando-o pela boca da protagonista 

e reproduzindo a perspectiva ingênua com ela percebe a realidade. 
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DE CEIAS E SONHOS (INÉDITO) 

DOIS ANJOS SOB A LUZ 

Desde pequena, Antônia gostava de estar à beira do cear1 observando a 

mãe tecer. Olhava com incensa curiosidade os desenhos que iam surgindo 

com o vaivém da lançadeira e o rápido mover da pisadeira. Sempre que 

apanhava o tear sozinho, lá escava a menina remando imitar a mãe! Amiúde 

aparecia linha embaraçada, lançadeira caída e outras confusões. A mãe 

compreendia e perdoava. No fundo até admirava o interesse da filha. Quem 

sabe se Antônia, um dia, não seria uma grande tecedeira? Por mais que a mãe 

se esforçasse, as irmãs mais velhas nunca demonstraram vontade de aprender 

o segredo de tecelagem. Tecer, bordar e costurar eram habilidades que não 

podiam fa1 car no preparo das moças prendadas para o casamento. A mãe ri nha 

certeza de que Antônia ia dar-Lhe o gosto de tomar-se a continuadora do ofício 

de que tanto se orgulhava. 

Aos dezesseis anos, bonita como a flor da campina, com uns olhos escuros 

e cheios de miscérios, as mãos belas e bem calhadas para o capricho da arre, 

Antônia se casou. Nessa época já era conhecida da vizinhança pelas suas 

qualidades de excelente tecedeira. Levou um enxoval bonito, rodo feiro por 

ela. Teceu dezenas de cobertas de cores vivas, com motivos variados: estrela, 

pé de gato, laranja partida, caramujinho, rosa da maca, caracol. Do enxoval 

também constavam ou eras peças: toalhas com beirada de renda, lençóis alvejados 

e brancos como arminho, corres de calça e camisa para o noivo. Era moça 

formosa, prendada, arrisca do cear. 

A felicidade de Antônia foi completa e breve. Poucos anos depois de 

casada, o marido morreu numa derrubada de mato. Um angico que tombou 

fora do rumo esmagou-Lhe o peito. Nunca tiveram filhos. 



Viúva, Anrônia passou a cecer cambém por necessidade. Tirava do tear 

o sustento e o consolo da solidão de cada dia. Quanto mais tecia, mais se 

esmerava no ofício. Arranjava tempo também para cuidar de um pequeno 

jardim com canceiros de rosas, de alecrins e boas-noi res. Sua casinha era branca, 

asseada, as prateleiras forradas, as vasilhas brilhando como espelho. 

Todos os dias, à boca da no ice, Antônia, apesar do cansaço, ajoelhava-se 

aos pés do Menino Deus e rezava pedindo proteção. A cada vince e cinco, 

acendia uma vela para o Menino e rezava um cerço. Era uma devoção muito 

force que a mãe lhe transmitira. E de resto, rodo Natal fazia o presépio com 

um grande carinho. Tinha intenção de fazê-lo enquanto vivesse. 

Com o passar do cempo, Antônia viu crescer a sua fama de tecedeira. 

Os homens adoravam vestir os cortes de calça por ela tecidos. Na maciez dos 

panos, no bom gosto das cores, na simetria dos riscos, na delicadeza dos 

desenhos permanecia algo da magia das mãos de Antônia. De léguas e léguas 

chegavam encomendas. A codas ela acendia a cempo e a hora. Assim, sua 

despensa era farta, as lacas de biscoito, farinha e polvilho escavam sempre cheias. 

No terreiro ciscavam as galinhas gordas, uns crês porcos no chiqueiro. O 

monjolo crabalhava conscancemence na limpa do arroz e do café. 

Chegou o mês de dezembro. Logo na primeira semana, Antônia planeou 

as latinhas de arroz para enfeitar o presépio. Andou pelos matos procurando 

barbas-de-pau e moeu pedra para fazer a areia branca que cobria o chão do 

presépio. Nesse Nacal, comprou um espelho novo para fazer o lago. De Natal 

a Natal, acrescentava um outro demento, um bichinho diference, um enfeicinho 

original. Vinha gente de todas as redondezas para admirar a sua arce. 

Nas vizinhanças do Retiro de Antônia, morava Seu Chico Bento. 

Fazendeiro rico, homem de respeito, era de um dos apaixonados pelos tecidos 

de Antônia. Só usava calças de panos saídos do seu cear. Nem os cussores,2 

nem os linhos-cenco-e-vince, nenhum pano de loja o atraía, por mais que 

fosse chique ou estivesse na moda. Gostava daqueles corres macios, de cores 

suaves e de fino gosto que revelavam o capricho das mãos habilidosas e belas 

que os cec1am. 

Seu Chico era casado com Dona Belina, mulher que a vizinhança 

costumava chamar de jararaca. Vaidosa, prepotente, invejosa, seu coração 

enchia-se de ódio à simples menção do nome deAncônia, a tecedeira. Olhando-
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se ao espelho, observava, desolada, as pelancas e barbelas pelo pescoço, sob 

o queixo. Via, com revolta, os pés-de-galinha em torno dos olhos e nos cantos 

da boca. Inconscienremenre, com parava-se com Antônia. Por que e para que 

aquela mulher solitária conservava o viço da juventude? Qual o segredo de 

tanta saúde e beleza? O que havia nos panos que tecia para o sem-vergonha 

de seu marido se enrabichar poreles?Tinha um mistério naquilo. Era feitiço, 

sem dúvida. Por mais que Belina passasse no rosto pomada e ungüentos, sebo 

de carneiro e de novilha, pomada Minâncora e creme Simon, não conseguia 

o mais leve sucesso. Cada dia ficava mais rabugenta, mais pelancuda e mais 
feia. 

Belina jamais gostara de Natal. Esse tempo só lhe trazia recordações 

crisces. Tristeza vaga e funda. Ela casara-se apaixonada por Chico Bento, um 

moço corado, altão, de grandes olhos pretos e bigodes lindos. Era um rapagão 

de fazer inveja. Foi justamente num Nacal que ele, um pouco bêbado, 

confessara-lhe que guardava uma mágoa secreta no fundo do coração. Daí 

é que ela foi percebendo que o Chico nunca lhe dera o carinho esperado. Era 

tudo ilusão sua. Ele casara por casar. EJa, Belina, sem dúvida era um bom 

partido: moça trabalhadeira, prendada, de boa família, simpáticaoseu tanto, 

e para completar- rica. Se ele tinha o seu amor impossível, refugiou-se num 

casamento de conveniência. A vida de Belina, que canto sonhara, era agora 

esse vazio, na alma uma névoa de revolta e desesperança. Nesse tempo, ela 

pegava a cismar. Chegara à plena certeza de que não encontrara na vida nada 

doqueesperava. No Natal desse ano escava, então, comaalmaapertada,essa 

chuvarada, esse céu cinzento, a lama dos currais, a cantoria comprida das 

cigarras, ah, que peso insuportável no coração! 

Belina escava à janela submersa nos próprios pensamentos. Daí viu 

o João Ferraz ensacando uma leitoa gorda, queesperneavaegricava, tentando 

libertar-se do saco de aniagem. O capataz prendeu o fardo na garupa, amontou, 

ganhando a estrada. Belina viu-o sumir-se na curva. O Chico Bento entrou. 

Escava silencioso, os olhos espiando longe, o pico de palha na boca. "Aonde 

vai o João Ferraz com aquela lei coa na garupa, Chico?" O homem dependurou 

caJmamente o chapéu no cabide, passou as mãos pelos cabelos pretos, cirou 

o cigarro da boca e respondeu devagar: "É um presente para Dona Antônia, 

para ela assar na noite de Nacal". Bclina ficou branca, o coração sop1tando 



de ódio. Agarrou-se com força ao espaldar da cadeira, mas não disse uma 

palavra. Saiu da sala e foi dar uma volca pelo quintal. O chão escava úmido 

com as águas da chuvarada renicence. As flores das mangueiras exalavam um 

perfume doce. Um sabiá cantava triste no alco do cajazeiro. "Uma lei coa para 

Antônia, a tecedeira. Bandido! Salafrário! Dona Antônia! Essa é muito boa. 

Para mim ele não se lembra de oferecer nada. Nem um sabonete, nem um 

chinelo. Eu, a moura, a besta de carga, a parideira, com essa cara plissada, 

essa bundaça gorda, os pneus na ci neura. Para mim, nada. Nem carinho, nem 

muito obrigado. Isso não vai ficar assim. Como me chamo Belina Moreira 

Benco, vou cirar isso a limpo." Levou um escorregão numa poça de lama. 

Firmou-se num galho de mamoneira, que se partiu com o arranco. Mal 

conseguiu equilibrar-se, pálida de susto e raiva. Concinuou andando a dar 

chutes nas galinhas, nos cachorros, nas plantas, num desejo forte de estrangular 

qualquer ser vivo queacravessasse seu caminho. "Isso não vai ficar assim, ah, 
não vai ficar mesmo. Dona Antônia!" 

Antônia deixou o cear. Foi para a cozinha providenciar a janta. Bateram 

à porca. Foi acender. Era João Ferraz com a lei coa. "Seu Chico Benco mandou 

para a senhora. Para comer no Natal." Comovida ela aceitou a oferta, pedindo 

ao capataz que levasse o animal para o chiqueiro. "Por que esse incômodo? 

Não carecia que Seu Chico Benco se preocupasse comigo. É mui ca bondade 

dele. Eu estava mesmo de tenção de comer uma lei coa na noice de Natal. A 

verdade é que não renho nenhuma no jeico. Como o vizinho foi adivinhar? 

Ao comê-la, vou me lembrar da bondade de Seu Chico Benco. Que o menino 

Jesus abençoe o rebanho dele. Só Deus mesmo para pagar uma bondade dessas." 

Ofereceu uma xícara e café com quitanda3 para o moço. Ele partiu com o 

recado de muicos agradecimentos e muitas lembranças. Saudasse também 

a Dona Belina em seu nome. 

Chegou a no ire de Natal. Antônia mandou matar a lei coa. Assou uma 

parte. Ficou costada e saborosa, porque era exímia no cem pero. Ela jancou 

cedo, na hora de coseu me. Ficou olhando a carde cair. Depois de muicos dias 

de chuva, o céu clareou. Nuvens brancas, esparsas, caminhavam apressadas 

no espaço. O horizonce barreou-se de vermelho, espalhando uma luz rosada 

por cima das coisas. Um galo cantou fora de hora. À beira do curral, berravam 

os bezerros. Valente, o cachorro rajado, lacia furioso ao pé da janela, olhando 
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para a estrada. Por fim veio a noite, com muitas estrelas e uma cerca melancolia 

pairando no ar. Antônia não deixava a tristeza tomar coma dela. Era uma 

mulher force. Só uma pontinha de saudade deitava sombras no seu coração. 

Lembrava-se do Zeca, marido carinhoso e bom. Pena que viveram juncos 

tão poucos anos. Foram anos incensos, cheios de ternura e compreensão. Ela 

nunca pensara em outro homem. Nenhum seria como o Zeca. Saudades do 

pai já falecido, uma presença constante em seu pensamento. E a lembrança 

dos irmãos que estavam longe, nesse mundão velho de Deus. A vida é assim 

mesmo. Seja rudo como Deus é servido. Antônia acendeu as velas no presépio. 

Rezou o terço. Depois foi para o quarto e se abrigou sob as alvas e cheirosas 
roupas do leito solitário. 

João Ferraz não gostou da incumbência dada pela pacroa. Mulher quando 

se enche de raiva contra ourra mulher vira bicho mesmo. O coração de Dona 

Belina devia estar derramando de veneno. Dar uma ordem daquela. O pior 

era que não ánha coragem de desobedecer. Que força csquisi ta a daquela mulher 

que o dominava que nem cobra atraindo passarinho? Ela o seduzia e dava-lhe 

medo. Notava nela uns cercos olhares! Chô, chô pensamento! Deus me livre 

se ela entrasse na cabeça e visse seu pensamento. A cara dela escava parecendo 

jenipapo, mas acé que guardava um resco de beleza. Devia ter sido bonita, 

sim. Hoje parece que ela anda por uma banda e Seu Chico por ou era. Esse 

ódio rodo era coisa de mulher enjeitada, de coração mordido de despeito e 

inveja. Chô, chô pensamento! Deus me livre se ela sonhasse um dia com as 

cismas dele. Tinha consideração pela patroa. E vagos sentimentos inconfessos. 

Além do mais, Dona Belina prometera-lhe boa recompensa. Não era coisa 

de se desprezar. Com o dinheiro, compraria o burro marchador do Quincas, 

com arreata e tudo. Entraria garboso na Capela, o lugarejo próximo, fazendo 

inveja a rodo mundo. A vantagem não era só essa: a proteção de mulher rica 

só vai abrindo caminho pra gence na vida. Só tinha uma sombra naquele 

mandado. Dona Antônia é bonita demais. Bonica como uma Aor da campina. 

Um dó matar uma mulher como aquela . .É verdade que ela é metida a sanca, 

acé um pouco orgulhosa. Orgulhosa? - vacilou ao pensar. Não, orgulhosa 

não. Não o tratava cão bem quando ia buscar encomenda ou cumprir alguma 

ordem de Seu Chico Bento? Tinha uma coisa; Dona Bdina pocLa até ter razão. 

O patrão não era 8ordcsechcirar. Quem garantia que não havia um chamego 
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secrero entre os dois? A patroa não engolia desaforos. Aquela história de mandar 

presente de Natal pra outra no nariz dela, na verdade, era muita falta de 

consideração. 

João Ferraz apalpou mais uma vez a cintura para ver se a peixeira estava 

lá. Tirou as alpargatas. Arrastou um caixote até o rumo da janela lateral da 

sala. Achou melhor entrar por af. Se fizesse algum barulho, a viúva não ia 

acordar, porque seu quarto era longe. Com sua força de animal arrebentou 

a taram ela. Esperou um pouco.Tudo em silêncio. Que sorte! O V alente, lacidor 

e barulhento como ele só, nem se mexeu, não deu um pio. João Ferraz com 

seu pés chatos e gretados pulou para dentro da sala. Esperou que a vista se 

acostumasse com a escuridão. Pôs-se a andar como um gato. Passou rente 

ao presépio, quase esbarrando nele. Tocou de novo o cabo da peixeira. Seu 

coração se acelerou, batendo desordenado. Prendia a respiração com esforço. 

O suor inundou-lhe o rosco escuro queimado de sol. Empunhou a peixeira. 

Num movimento bruto, escancarou a porta com o pé. Antônia ressonava 

tranqüila. Parecia uma santa dormindo, de cão perfeita, assim com aqueles 

cabelos solcos e o rosco corado como romã. Do quarto exalava um perfume 

de jardim. Ao contemplá-la, foi de êxtase e ódio o sentimento de João Ferraz. 

Deslumbramento e raiva. Que escampa do céu! Mas uma mulher como aquela 

nunca poderia ser sua. Quem era ele? Um qualquer, sem eira nem beira. Pobre, 

feio, bobo, sem educação, um escravo dos outros. Que diferença fará para 

ele que viva ou morra Dona Antônia? O capataz levantou o braço, o aço da 

faca brilhando no espaço. Fez um movimento parasalcarsobreacama. Uma 

força estranha o deteve. Foi então que ele percebeu a luz. Arregalou muito 

os olhos, boquiaberto e trêmulo. Caiu de joelhos e o grito ficou preso na 

garganta. Suas mãos tombaram. A faca despencou sobre o assoalho. A cama 

de Dona Antônia, a tecedeira, escava alumbrada por uma luz de claridade 

infinita. À cabeceira velavam dois anjos com rostos serenos e luminosos. O 

capacaz permaneceu petrificado por uma eternidade. Quando conseguiu mover

se saiu cambaleante como um bêbado, esbarrando nas porcas, nos bancos, 

provocando um grande barulho. Com dificuldade, alcançou a janela, pulou 

para o terreiro e partiu, correndo como um doido. O Valente, desta vez, foi 

no seu encalço, laundo até cansar. 
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Com o barulho, Antônia abriu os olhos. Assentou-se no leito. Percebeu 

a claridade. Sorriu acreditando que sonhava. Puxou a alva colcha de algodão, 

repousou a cabeça no travessei roe dormiu tranqüila as últimas horas da noite 

de Natal. 

DOIS ANJOS SOB A LUZ 

Comentário 

Este conro percence ao livro Ceias e sonhos, volume que a autora deixou 

inédico e que reúne doze conros produzidos entre 1964 e 1984, a maioria 

dos quais teve publicação anterior em jornal. O mesmo núcleo temático -

o N atai e sua celebração - atravessa todos os conros, dando unidade ao volume. 

As situações, o esquematismo dos personagens, o desfecho ao estilo das 

narraávas maravilhosas e a I i nearidade na sua construção fu.zem com que" Dois 

anjos sob a luz" se distancie dos demais contos incluídos nesta primeira parte 

da Seleta e se aproxime do tipo de literatura majs voltada às raízes populares 

e ao meio regional que Marietta privilegiou na última década de sua vida. 

Os personagens desta história singela são planos, maü tipos do que 

indivíduos, e lembram os clássicosconcos de fadas folclóricos, sobretudo pela 

importância dada às atividades femininas de fiar, tecer e bordar. O tempo 

se apresenta cronológico e linear, com breves referências ao passado, apenas 

na medida em que cajs i ncursóes esclarecem melhor os Faros presentes. O espaço 

é limitado e, a julgar pelo regime climático, hábitos, detalhes da flora e fauna, 

a ação se passa em algum recanto interiorano de Goiás. Com relação aos 

costumes, os arranjos natalinos de Antônia reprisam os de Ma.falda, no segundo 

episódio de "Milagres no Natal". O tempo é um tanto estendido, como nas 

narrativas folclóricas, perdendo, com isso, o conto em tensão e unidade. 

NOTAS 

1. T car- instrumc.mo pruruuvo de F.abriar rccidos cm casa, .unda bastMttc usado nas pequenas 
cidades do 1nrcnor de Goiás. Fiar, tecer e bordar sio auVJdadcs rrad1cionalmcnrc víst.u 
como femininas e, nos rdatos míucos e folclóricos, all!m de conscicufrcm acributos de 
femiruJjdade, podem ser vm.u como representações metafóricas da gestação. 



2. Tussor - espécie de cecido leve de seda. 

3. Quitanda - em sua acepção mais difundida, é um estabelecimento que comercia frutas 
e verduras. Em Goiás, e no cexco, porém, cem acepção distima, significando guloseimas 

fricas ou assadas, próprias para refeições ligeiras {pão de queijo, broa, brevidade, peca etc.). 

100-S..kta 



SEGUNDA PARTE 

NARRATIVAS POPULARES E LITERATURA 
INF ANTO-JUVENIL 

O cenário de minha meninice foi a quieta e 

mcantadora paisagem interiorana: os graruks quintais, 

as ruas estreitas e calmas, as mariposas voa,UÚJ depois 
das chuvas, o cheiro bom da terra molhada, as plantas 

brotanda. 

Também a inftncia era povoada de assombrações, 

bruxas.fadas, demônios ocultos nas sombras da noite, 

vivos na palavra da povo, palpitantes na imaginação 
da gente, entre o meda e o fascínio. 

Mariena T elles Machado 
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NAS SENDAS DO IMAGINÁRIO 

S
e considerarmos a totalidade das obras publicadas, veremos que Marietta 

Telles Machado cumpriu uma crajet6 ría nítida em sua vida literária. 

Estreando na literatura para adultos, em que experimentou as mais diversas 

possibilidades formais na arquitetura de seus concos, opcou , a partir da 

publicação simu1rânea de Narrativas do quotidiano e O congresso das bruxas, 

em 1978, por um modo de escrever mais despojado e por uma temática mais 

regionalizada, em sintonia com o público de leitores em formação que buscava 

atingir. O quadro segu ince, visualizando cronologicamcnce a sucessão de cículos 

publicados, revela com clareia esse percurso: 

Narrativas para iuiultos Ano 1 Narrativas populares e infanro-
juvenis 

GirasJdis em transe 1968 
As d;,u vo/uzs da nozu 1970 

1976 , Encontro com Romáozinho 

Narratwas <Í4 quotidiano 1978 O congrwo das brux;u 

1 1983 O bumnho d;, pmrpzo 

1984 A trairão nas umnhas d;, Coelho 

1985 Os frutos <Í4urad4s d;, pequl2Llro 

1 ' (2.' ed.) O congrw o das brw:as 

1987 Samo Antômo das Gnmpas 

(2.' ed.) O bumnho d;, pratpio 

1992 Teatro para manras (tdiçao 
póJtuma) 

l Coku!nea (cdiç.io p6stuma) 2000 1 

Em Goiás, a liceracura infantil teve sua primeira manifestação em 1960, 

com uma obra de Alaor Barbosa. 1 Por~m. ~ o Encontro com Romáazinho, de 



1976, que marca a consolidação dessa modalidade de ficção no Estado. Pela 

constância de sua produção e pela consciente preocupação em manter-se fiel 

às raízes da terra e do povo goiano, Martetca T elles Machado destaca-se encre 
os demais autores infamo-juvenis goianos como a mais genuína voz destas 

plagas falando às crianças de Goiás. 
Uma questão que se levanta é sobre as funções da literatura infantil. 

Para que ela serve? Em épocas passadas, existia um consenso de que os texcos 

infantis deveriam servir de reforço à educação dada pela família e pela escola. 
Entenda-se aqui educação como sinônimo de adestramento, e a dica função 

educativa do livro de histórias consiscia em moldar o comporcamenco passivo 
do jovem leitor através de textos moralistas e admomcórios. Todas as narrativas 

que se reduz.em à oposição cransgressão/castigo, ou a seu inverso virtude/prêmio, 

enquadram-se nessa função. Concom1cancemente com a função moralista, 
os cexcos infantis têm servido tradicionalmente para suplementar ou reforçar 

a função da escola acravés da cransmissão de conhec1mencos específicos. São 
os textos de teor didJnco, ainda cão numerosos, e que tiveram seu grande 

mcenávador em Monteiro Lobaco. 
Mais recentemente, essas duas funções tradicionais vêm cedendo espaço 

a outras, a saber: a função lúdica, que vê na leitura um Jogo, um encretcntmento 
gerador de prazer, descompromecído com um recomo cm termos de 

comportamento ou deconhec1mencos; a função artfscica, que visa a despertar 
no 1ovem leitor um prazer de ordem escéctca, à semelhança do que se ob1eciva 

com a literatura para adulcos e com a arre em geral; e, finalmente, a função 
cdcica, que procura levar o le1cor a refletir sobre a realidade social que o 

circunda.Todas essas funções podem ser detectadas na obra de Mar1ena T elles 
Machado. 

Manecta demonstra ter marcada preferência pelas narrativas exemplares, 

que constscem num modo cLdícico de representar o mundo e de propor moddos 

de comportamento, revelando uma intenção claramente pedagógica. 

Os ep1s6d1os exemplares, isco é, aquelas situações colocadas como 

exemplos de como proceder (ou de como não proceder) remontam às 

velhíssimas f.ibulas de Esopo e persistem, <le forma aberra ou velada, até hoje. 

fus;i exempl.uidade cr·a.mpan:ce em dive™» conto) de Marieru. Tdlcs Machado, 

principalmente nos que compõem Encontro com Romãozinho. Aliás, isso seria 
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inevitável, considerando que a própria autora afirma na abertura desse livro: 

"Recontei umas lendas e tirei alguns personagens do folclore goiano. Algumas 

lendas e coadas ouvi-as em criança". 

As antigas narrativas conservadas pela tradição oral, é sabido, costumam 

ser extremamente moralizantes. "O velho do surrão", história contada há 

gerações para as crianças desobedientes, por exemplo, chega às raias da cruddade 

para comprovar que é preciso que as crianças dêem ouvidos às suas mães. 

"A lenda do joão-de-barro e do bem-te-vi", por suava., mostra que não se 

deve ser indiscreto. O conto "A traição nas cerrinhas do Coelho", depois 

transformada cm peça de ceacro, também traz uma mensagem moralizante, 

embora não repressiva como as anteriores. Essa história prega a solidariedade, 

mostrando que é preciso que todos se unam para ajudar os mais fracos e 

necessitados na hora da dificuldade. Em O congresso das bruxas, o ccor 

moraliz.ancese mantém, cendo, contudo, seu impacto atenuado pda presença 

simultânea do lúdico, arcíscico e crítico: 

Seis contos em que: real e: fancáscico mesclam-se: na transfiguração do 

bem e: do mal, no sentido da liberdade: e: da pn, da ambição e: da 

solidariedade. As narrativas, movimentadas, encerram lições de moral 

e devida. A linguagem elaborada revela preocupação escilíscica e interesse 

em transmitir um falar tipicamente: regional, mesclado de: expressões e: 

vocabulário rico. A ambiência do senão, das macas, da fauna e: da flora, 

flui dos diálogos enrre árvores, crianças, bichos, animais e até robôs, o 

que: dá uma atmosfera mágica e: cerco humor às hisrórias.2 

Considerado cm seu sentido mais amplo, o ceor didático pode ser 

detectado em todas as obras infanto-juvenis já a partir da linguagem. Nos 

textos de Mariena T elles Machado, bem como nos de oucros autores, verifica-se 

uma tendência cm ampliar o vocabulário de seus leitores miri ns, habi I icando-os, 

dessa maneira, a dominarem progrcssivamencca Jjnguagcm culca manipulada 

pclosadulcos. Além desse pressuposto dementar, os textos costumam repassar 

dados culturais que não aqudcs tidos como históricos: são as lendas, as tradições, 

as superstições, os costumes sociais. É a chamada memória culrural, fator 

decisivo na afirmação da identidade de um povo e requisito para a sua plena 



cidadania. Sob essa perspectiva, podem ser considerados também didáticos 

os contos infantis da autora. 

Com referência à função lúdica, podemos fazer a mesma ressalva 

apontada na função didática. Existe uma ludicidade a priori no ato de ler, 

portanto, todos os livros infanto-juvenis cumprem essa função em maior ou 

menor grau. ~ narrativas que abrem espaço significativo para a fantasia 

privilegiam essa função. O conto "Casamento de bichos", de Encontro com 

Romáozinho, repleto de imagens visuais, coloridas e ins6licas, semelhantes 

às de desenhos animados, realça uma postura lúdica entre texto e leitor. 

Regina Zilberman, estudiosa da literatura infamo-juvenil brasiJeira, 

credita à visão preconceituosa que a sociedade cem da criança ("criatura 

diminuída e dependente") o descaso de grande parte dos escritores dessa 

literatura para com os aspectos estéticos. A prop6sito, afirma: 

Todavia, cal como ocorre a todo texto com ambições artísticas, o 
compromisso maior de uma obra destinada à inflncia é, antes de mais nada, 

com o sucesso estético e, conseqüencemente, com a arce. Pois não há urna 
incompatibilidade entre esses dois fatores-a necessidade tancode respeitar 
o interesse do leitor infantil, como de, simultaneamente, ter qualidade. 

Afirmar o contrário é que seria pernicioso: corresponderia ao endosso da 
concepção acravés da qual a sociedade cscigmatiu a criança e a culrura volcada 
a ela, considerando-a como um ser inferior, com direito tão-somente a 
produtos de validade mcnor.J 

No panorama da produção infunto-juvenil de Goiás, merece destaque, 

pda preocupação estética com a linguagem, O congresso das bruxas, segundo 

livro de Mariecta T elles Machado destinado ao público jovem. No como "O 

homem verde", dessa coletânea, a autora descreve o anoitecer com esta bela 

imagem poética: "A noite, vaporzinho escuro guardado numa caixa de ágata, 

foi retirado de seu esconderijo e começou a crescer até com ar conta de tudo". 

Na abertura de "O encontro do minuto", também do mesmo livro, da consegue 

caracterizar a protagonista, uma menina de castigo por não escudar, em breves 

pinceladas, numa descrição meronímica que sugere a mobilidade de uma cârm.ra 
cinematográfica em sucessão de clom: "Ri tinha escava~ janda do sobrado 
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onde moravam, o lápis esquecido na mão, a mão no queixo, o caderno na 

mesa, o livro caído no chão". 

Os textosdescinadosà in~ciadurante muito tempo procuraram ocultar 
a face mais dura da vida através de um véu de ingenuidade, numa espécie 

de pasteurização do mundo. Acreditava-se com isso estar prestando um serviço 

ao menino, recardando-lhe um confronto penoso com a realidade. Um pioneiro 

a derrubar fronteiras entre os temas infunàs e os de adultos foi Monteiro Lobato, 

que provou ser possível coexistirem fantasia e realidade, contos da carochinha 

e nociciários de jornais. Seguindo essa abertura feita por Lobato, sintonizando 

a mente infantil com o mundo que a circunda, por mais desagradável que 

ele possa ser, mas sem abdicar da fantasia, percebe-se na ficção de Marietta 

uma constante preocupação com os problemas sociais e ambientais. As narraàvas 

da aurora trazem freqüentes referências a problemas ecológicos, cruciais nesta 

transição de milênio. Diversos contos alertam contra a devastação das matas, 

a matança indiscriminada de animais e as técnicas agrícolas arcaicas, como 

se vê, por exemplo, em "O homem verde" e "A floresta ambulante", de O 

congresso das bruxas. 

É interessante observar que esses dois primeiros livros de Marietta 

destinados à criança, Encontro com Romiibzinho ( 1976) e O congresso das bruxas 

(1978), apresentam pontos de semelhança e de contraste. Por um lado, 

assemelham-se na linguagem, na escolha do conto como modal idade narraóva, 

no amplo espaço concedido ao diálogo (revelando a familiaridade da autora 

com o teatro) e numa preferência acentuada pela ambientação em cenário 

natural. Poroucro lado, percebem-seênfases tcmáócasdisómas nos dois livros. 

Encontro com Romiiozinhocenrra-se na memóriaculruraJ de Goiás, que inclui 

referências a elementos da flora e fauna do cerrado, registro de crendices e 

costumes populares, rccontos de lendas e histórias de registro oraJ. _É um olhar 

que se volta preferencialmente para a tradição, para o passado. O congresso 

das bruxas traz a inovação de tentar uma aliança entre o tradicional e o 

tecnológico, o m í óco e o cicná.fico, conc.edendo ênfase especial a um problema 

próprio do mundo de hoje, que é a questão ecológica, sendo, neste aspecto, 

exemplar o conto "T aci na prisão de vidro", história de uma tartaruguinha 

do Rio Araguaia, vivendo num aquário doméstico, sua prisão. 
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Os dramas sociais, rdacionados com o anonimato das pessoas na cidade 

grande e a marginalização do pobre, preocupações sempre presences nos contos 

de Mariena T eUes Machado destinados ao público adulco, também encontram 

eco na sua obra infamo-juvenil. Insinuam-se já em Encontro com RomiÜJzinho, 

no como "O menino da lagoa", e, depois, compõem o núcleo cemácico central 

de sua trilogia de concos natalinos de O burrinho do presépio ( l 983). Esses 

três eixos cemáricos, a memória cultural, os problemas ambientais e a denúncia 

social, são observáveis ao longo de toda a produção infànco-juvenil daaucora, 

com graus variáveis de ênfase. 

Em l 985, vem à lU2 Os frutos dourados do pequiuiro, em que a autora 

recria micos indígenas, lendas do ciclo do ouro em Goiás e histórias de 

assombração. Dada sua vinculação com o imaginário popular e a memória 

cultural goiana, este livro guarda um parentesco com Encontro com RomiÜJzinho. 
Dois anos mais tarde, em 1987, sai a publicação da única novela juvenil de 

Mariena, Santo Antônio das Grimpas, narrativa que se si rua no limite encre 

a ficção e a memória. 

Poscumamence, em 1992, é publicado Teatro para crianças, reunindo 

crês peças inFamis. Dessas, "A traição nas cerrinhas do Coelho" é republicação 

de volume editado separadamente pela Onda Editora Contemporânea, em 

1984. Na edição mais recente, suprimiram-se as letras de cinco músicas de 

Divanir Pimenta, que abriam as cenas. Diferença maior, porém, se observa 

entre a forma ceacral e o como homônimo, de Encontro com Romáozinho. O 

com conciliatório e subalterno do Coelho em relação ao Lobo, na primeira 

versão, cede lugar à união de esforços do grupo de animais para subjugá-lo. 

Assim, percebe-se um teor crítico e uma consciência política muito maior 

nos personagens da versão ceaaal de "A aaição nas cerrinhas do Coelho". 

A escolha dos ce:ictos para esta coletânea foi norteada pelo objecivo mesmo 

que deve ter uma Seleta: oferecer aos leitores uma visão ampla da variedade 

da produção lirerária de um escritor. Por isso, esra segunda parte mostra crês 

modalidades cemáricas observáveis nas narrativas populares (uma lenda, uma 

história de tesouro escondido, uma narrativa de assombração) contadas pela 

aurora, e crês amostras de literatura inFanco-juvcnil selecionadas por gênero 

(um como, um capCrulo de novela, um acode peça ceacral). Se bem observados, 

pode-se constatar que rodos esses textos, à primeira vista cão díspares, têm 
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um fio condutor, um do em comum que os une, que é o trânsito de seus 

personagens e ações do mundo da realidade para o do imaginário. 

NOTAS 

1. BARBOSA, Alaor. Monteiro Lobato das crianras. Goiânia: Editora Caminho, 1960. 

2. Resenha conuda no segundo volume da Biblior;rafia analínca da l11aarura ,nfanril r ; u11rn1l 
pubbcada no Brasil 1975- 1978. Porto Alegre: FNUJ/Mercado Aberto, 1984. p. 168. 

3. ZILBERMAN, Regina. lncroclw.indo a Licemura inf.1mo-juvenil. &vista Pt'1'1prcnva, 
Florianópolis: UFSC, ano li, n. 4, p. 89, 1:an./1un., 1985. 
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DE E NCONTRO COM ROMÃOZINHO (1976) 

ENCONTRO COM ROMÃOZINH0 1 

Manhã clara de domingo, com a natureza lavada pela linda chuva caída 

na noice anterior. Cajueiros vermelhos de frutos, pcquizciros em Aor, 
cheiro bom de natureza se renovando. Havia a mata, do outro lado apedrei ra, 

um verdadeiro pátio narural forrado de enormes lajes. Em uma das margens 
limitada por um barranco aJco, corria esperto fio de água, quase escondido 

pelo rufo de vegetação que se debruçava sobre o barranco. A água caía em 
cachoeira, formando lá embaixo um poço, onde os meninos costumavam 
se banhar. Além da pedreira, o campo. 

Esse seria para os meninos mais um domingo de passeio e de surpresas. 

Eles atravessaram a maca seguindo os encaracolados caminhos forrados de 
folhas secas. Alcançaram a pedreira, ali deixaram as mochilas e meteram-se 

à aventura. Iam começar apanhando caju. Cada quaJ queria descobrir o pé 

mais carregado e cada dcscoberca era aquela festa. Subiam pelos galhos, 

sacudiam-nos e o chão se forrava de vermelho. Ajuntaram os frucos acé que 
e odas as vasilhas estivessem cheias. Sol já quase no meio do céu e a fome dando 

aJarme, dec1d1ram voltar à pedreira para o lanche. Quico, o maior do grupo, 

vinha sempre à frente. Andava depressa como se civcsse boca de sece léguas. 

As meninas gricavarn: 

- Me espere, Quico. 

Ele respondia: 
- Mulher é bicho mole, fica andando igual lesma. 

- E.spere, chefinho. 



De nada adiantava. Elas que apressassem o passo se não quisessem ficar 

perdidas. 

Assentaram-se numa das lajes para descansar um momento. Olavinho 

foi apanhar a comida. Haviam-na deixado escondida num buraco do barranco. 

Surpresa: nada encontrou. Quem sabe se eu me enganei, pensou. Procurou 

em rodos os lugares possíveis. Nada. Então deu o alarme: 

- Gence, o lanche sumiu. 

- Sumiu como? 

- Sumiu. 

- Ah, Olavinho, você é um lerdo, não procura direito. 

- Lerdo? Tente procurar! Dou um prêmio pra quem encontrar. 

Todos se levantaram e começaram a revolver o barranco, mexendo 

nas moitas, nos cufos de capim, nas plantas rasteiras. 

- Olhe, Olavinho, brincadeira cem hora. Isso é arte sua. 

-Arte minha? Mais fácil ser sua, que é metido a engraçadinho. 

- Engraçadinho é você. 

- Vão brigar agora, é? falou Babi. 

- Olhe, o tempo que está dando palpice, procure direito. Aliás, isso 

pode ser arte das duas donzelas. 

- É, tudo de errado, culpa das meninas. Pura discriminação. 

- Burrice pensar que foi um de nós. Não estávamos todos juncos? 

Procura daqui, procura dali. Nada. Começaram a perder o fio da meada. 

- E agora? 

- Temos que voltar. 

-É medo? 

- Não, por causa da comida. 

-Tem caju. 

-Muito bom, passar um dia comendo caju. 

- Melhor que nada. 

H aviam deixado os cajus sob uma árvore próx.ima da pedreira. Ao 

chegarem ali, encontraram um monte de caju ao pé da árvore. As cestas haviam 

desaparecido. 

- E essa, agora? 
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Ouviram um ruído nos gaJhos, uma risadinha, um baque no chão. 

Um ser saiu cm doida carreira. Seria bicho? Seria gente? 

Quico era valente de verdade. Olavinho também. Mas que escavam 
desconcertados, isso escavam. Babi olhou pra cima. Lá escavam dependuradas, 

bem atadas com cipó, codas as cestas. 

- Isso pode ser obra de macaco. 

Olavinho subiu. Desamarrou o vasilhame. Tornaram a recolher os 
cajus e volcaram pra pedreira. 

- Chupem caju, gence. 
Ninguém tinha ânimo. 
Af Melela lembrou-se de que escava com muita sede. 

- Nossa, e os copos? 

- Faz.emos copos de folha. 
- Vamos comar pico. Eram os copos de alumínio da vovó. 

- Não foi culpa nossa, ora! 
Ficaram calados e pensa ovos por um momento. S6 se fosse geme. Decerto 

era gente invisível. 

- 1:. assombração, Quico. 
- Deixe de ser boba, menina. Primeiro, assombração não existe. Segundo, 

se existir só aparece à meia-noice. 
- Minha ria disse que aparece a qualquer hora. A mulher do vaqueiro 

contou que viu a mula-sem-cabeça. 
- Deve ccr sido de noite e no cempo da quaresma. 
- Diz.cm que naquela gamcleira do curral da fazenda de meu cio cem 

dança de esqueleto toda sexta-feira à me1a-noice. 
- Olhe, gence, é melhor parar com essas conversas. 

Mclcla já não conseguia esconder seu pavor. 

De repente viram as mo1w de cima do barranco se mexendo. Em seguida 
um ruído de correria. Levantaram-se codos ao mesmo tempo. Encontraram 

as sacolas do lanche. V enficaram. Dentro estavam todos os apetrechos, indus1ve 

os copos. A comida mesmo se fora. 

Quico ponderou: 

- 1:. melhor a gence volcar. 
- E o banho no poço? E a armadilha pra coelho? 
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- Fica para a próxima. 

Volcariam pelo mesmo caminho, atravessando a mata. A maca era 

relativamente nova. Há muitos, muitos anos houvera ali uma floresta virgem, 

cheia de animais grandes e perigosos. Hoje, essa mata teria seu meio século 

de existência, sendo habitada por animais de pequeno porte e inofensivos: 

macacos, coelhos, galheiros etc. Podia ser que houvesse algum lobo, desses 

que gostam de comer as flores dos pequiz.eiros. Ou alguma oncinha numa 

furna muito escondida. Ali dencroera um frescor,com mil trilheiros forrados 

de folhas secas, fontezinhas brotando de surpresa, lindas borboletas a esvoaçar, 

cipós e parasitas despencando-se das árvores esguias. Os meninos escavam 

um pouco assustados. Apanharam as coisas rapidamence. 

nessas. 

- Eu vou à frente, você atrás e as damas no meio, ouviu, Olavo? 

E entraram na mata. 

Andaram um pouco em silêncio. De repente Quico parou. 

- Será esse o caminho? 
- Bonito, não é, Seu Quico? Só faltava essa. 

- Bonito o quê? Só eu que sou obrigado a saber o caminho? 

Um animal guinchou e os sons se prolongaram em eco. 

- Nossa Senhora! exclamou Melela em pânico. 

-Calma, por favor. Não faça escândalo. Gente covarde não deve entrar 

- Também não precisa grilar, chefinho. 

- Calem a boca, geme. 

-Seguimos? 
- Em algum lugar a gente há de chegar. 

Prosseguiram a caminhada. Uma ave cantou. Que ave seria? 

De repente ouviram a mesma risadinha de antes. 

- Santo Deus! Bicho não ri. 

- Psiu! 

Uma voz ecoou: 

- O caminho tá errado! O camiiiiinho tááááá crraaaaaadooooooo! 

- Ouviram? perguntou Quico com os olhos arregalados. 

-Claro! 

- Quem sabe se a gente pára um pouquinho? 
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- Você está é louco, chefe. A gente cem é que sair dessa maca o mais 

depressa possível. 

- Então vamos. Rápido. 

- O caminho cá errado! ... 

A mesma voz, o mesmo eco prolongado agicou a maca. E a mesma 
risada. 

- Vamos parar ali debaixo daquele angico. 

Quico se esforçava para manter sua dignidade de chefe. 

- Pra que parar, Deus do Céu? 

- Pra raciocinar. 

- Quem sabe se a gente volta? 

- Não. A gente pára um pouco. É bom que se descansa. Os cestos escão 

pesados. 

- Estou morrendo de sede. 

- Lamento, mas não se vê água por perco. 

Pararam. Espreitaram em rodas as di reçóes. A perturbação era demais, 

por isso não distinguiam bem o caminho cerco. Um bando de periquitos passou 

em algazarra. Em seguida o silêncio. Um cipó cruz.ou o espaço com algo 

dependurado em sua ponta. E aquela risadinha. 

Seria macaco? Macaco não ri. 

O cipó voltou. AJgo pousou no chão. Era um bicho e andava como 

gente. Do tamanho do Olavinho. Preto que reluzia. Não tinha rabo, nem 

nada. 

Era bicho? Macaco não era, porque macaco cem rabo. Macaco não 

anda desempenado como gente. Ede, o coisa, cinha cabelo, cabelo encaracolado. 

Ele caminhou agarrado na ponta do cipó e chegou perco dos meninos. 

- Vem, que eu mostro o caminho. E bem no ouvido da Melela: 

- Menina bonita! A comida cava ótima. 

Os meninos deram-se as mãos e começaram a correr sem destino. 

- É por aqui! É por aqui! Vem sem medo! 

Deu um estalo na cabeça do Quico. Ele agarrou o Olavinho e falou-lhe 

ao ouvido: 

- É o Romãozinho, companheiro. Ele é legal. A gente não precisa cer 

medo. Escutem, Melela e Babi, calma! 
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Quico conseguiu acalmá-los ~or um momento. Começaram a andar 

mais devagar. Colocou o polegar e o indicador na boca e deu um assobio 

prolongado. 
- Perdeu o juízo, Quico? disse Melela quase chorando, a cravar-lhe 

as unhas no braço. 

Quico não respondeu, mas assobiou mais duas vezes. O negrinho 

apareceu amoncado num macaco. 
- Cadê o caminho, companheiro? falou Quico valente como gente 

grande. 
-Venham por aqui. O macaco dava rápidossalcos. Os meninos correram 

para não perdê-los de vista. Chegaram a um crilheiro largo. 

- É aqui. 

- Obrigado, Romãozinho. 
- De nada. Da próxima vez me deixem a macula nesta encruzilhada. 

Eu não roubarei a merenda de vocês. Tem muita coisa bonita aqui na maca. 

Eu guiarei vocês. 
Passou pertinho da Melela e disse ao seu ouvido: 

- Adeus, menina bonita. 

O cipó riscou o ar. Seguiu-se uma risadaestridence. Parece que a maca 

teve um arrepio. Os pés apressados na corrida faziam chiar as folhas secas. 

Os raios de um sol vivo começaram a penetrar pelas bordas da maca. Lá ao 

longe, no fundo do vale, apontou a casa. E foi com alívio que os meninos 

a enxergaram. 

ENCONTRO COM ROMÁOZINHO 

Comentário 

"Encontro com Romãozinho" é o conto que dá nome ao livro com 

que Maricrra T elles Machado estréia na literatura destinada a crianças e jovens 

cm 1976. Escc é um conco rcprescncauvo da obra infamo-juvenil da autora 

por vários motivos: por nomear o livro e ser sua estréia nessa modalidade de 

literatura; por ambientar-se num espaço de cerrado nitidamente goiano; por 

trabalhar seres, costumes, crcnd1ces e superstições do imaginário popular do 
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Centro-Oesce; e por inserir-se no universo infantil através da aproximação 

com os contos de fadas folclóricos. 

Mariecta cem em sua obra ficcional, seja dirigida a um público adulco, 

seja a um infancil, uma preocupação muico grande com a questão da identidade 

regional. A maioria de suas ficções traz marcas espaciais definidas, si rua-se 

no imerior do Brasil, em Goiás. Ainda que poucas vezes se nomeiem as cidades 

ou bairros onde as narrativas aconcecem, a menção à flora e à fauna, aos 

costumes e às tradições regiona.is define o espaço de forma inequívoca. O 

início de "Enconrrocom Romãozinho" já traza marcado cerrado: "cajueiros 

vermelhos de frucos, pequizeiros em flor". Outras árvores da região são 

mencionadas, como o angico e a gameleira, bem como animais da região: 
macacos, onças, galheiros e periquitos. 

A cultura regional também comparece de diversas maneiras, como no 

costume de crianças irem colher caju no campo; a popularidade das h iscórias 

de assombração; a aparição do Romãozinho, espécie de saci, criatura do 

imaginário do Cenrro-Oeste. 

O aspecto mais significacivo desce como é seu parentesco com as histórias 

folclóricas, com os chamados comos de fadas. Muitas passagens deste "Encontro 

com Romãozinho" lembram o clássico "João e Maria". Em primeiro lugar, 

vê-se a distribuição simétrica de papéis femininos e masculinos, como no 

conros dos Grimm (um menino e uma menina no como alemão, dois meninos 

e duas meninas no goiano). Depois, o realce dado à necessidade de sacisfazer 

a fome, nos dois conros. Nas duas histórias, os meninos perdem-se na maca, 

semem medo.ouvem vozes e escutam ocamodeumaave. Também nas duas 

narracivas, há o aHvio de um final feliz, com o regresso a casa. 

NOTA 

1. Romioz.inho- personagem folclórico de Minas e Go,~ Semclhame ao saci, é um moleque 
que se comprazem fuer maldadcsecsrrípulias. Conrudo, t.unbém é capai de aiudar pessoas 
que se perdem na mau, rrocando seus &vorcs por comida. 
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DE Os FRUTOS DOURADOS DO 

PEQUIZEIRO (1985) 

LENDA DO PEQUJL 

Tainá-racan2 rinha os olhos cor de noite estrelada. Seus cabelos desciam 

pelas espáduas como um rufo de seda negra e luzidia. O andar era elegante, 

cadenciado, macio como o de uma deusa passeando, flor entre flores, no seio 

da mata. Maluá.3 borou os olhos em T ainá-racan e o coração saltou, louco 

e fogoso, no peito do jovem e formoso guerreiro. "Ela é mesmo linda como 

a esrrda da manhã. Quero-a para minha esposa. Hei de amá-la enquanto durar 

minha vida!" 

Doce foi o encontro e, juncos e casados, a vida dos dois era bela e alegre 

como o ipê florido. De madrugada, Maluá saía para a caça e para a pesca, 

enquanto a esposa tecia os colares, as esteiras, moqueavao peixe, preparando 

o calugi para ofertar ao amado, quando ele chegasse com o cesto às costas, 

carregado de peixe e fruras, as mais viçosas, para oferecer-lhe. 

O tempo foi passando, passando. No enlevo do amor, eles não 

perceberam quantas vez.es a lua viajou pela arcada azul do céu, quantas vezes 

o sol veio e se escondeu na sua casa do horizonte. Floriam os ipês. Caíram 

as flores. Amareleceram as folhas, que o vento levava em loucas revoadas pelos 

campos. Os vermelhos cajus arcavam de fartura e beleza os galhos dos cajueiros. 

As castanhas escondiam-se no seio da terra boa. Rebentavam-se em brotos, 

e novos cajueiros desponcavam. As cigarras enchiam as macas com sua forte 

sinfonia e sua vida evolava-se, aos poucos, em e.ada nota de seu canto. 

Nascimentos, mortes, transformações e os dias andando, andando. 

Ap6s três anos de casamento, numa noite bonita, em que o rio era um 

calmo dorso de prata à luz do luar e os bichos noturnos cantavam fundas 



tristezas e medos, Maluá encostou a cabeça no peito de T ainá-racan e apertou-a 

com ternura. No olhar de ambos, há muico, havia uma sombra. Nenhum 

deles tinha a coragem de fular. Uma palavra de mágoa, cerniam, poderia quebrar 

o encanto de seu amor. A beleza da noite estremecia o coração sensível de 

T ainá-racan. Ela ajuntou a alma dos lábios e perguntou com a voz. trêmula, 

em sussurro: 

- Estás triste, amado meu? Nem é preciso que respondas. Há tempo 

vejo uma sombra nos ceus olhos. 

-Sim, respondeu o valente guerreiro. Tu sabes que eu estou triste e 

cu também estás. A dor é a mesma. 

- Onde estás nosso filho que Cananxiués não quer mandar? 

- Sim, onde escá nosso filho? ... 

Maluá alisou com carinho o venere da formosa esposa. "E o nosso filho 

não vem", murmurou. Dois pequeninos rios de lágrimas desliz.aram pelas 

fuces coradas de T ainá-racan. Um vento forte passou pela floresta. Uma nuvem 

escura cobriu a lua, que não mais tornava de prata as águas mansas do rio. 

T rovóes reboaram ao longe. Maluá envolveu T ainá-racan nos braços e amou-a. 

"Nosso filho virá sim. Cananxiué no-lo mandará." 

Quando os ipês voltaram a florir, no ano seguinte, numa madrugada 

alegre, nasceu Uadi6 
- o Arco-íris. Era lindo, gordinho, tinha os olhos cor 

da noite estrelada como os da mãe e era force como o pai. Mas, havia algo 

diference, algo que espancou o pai, a mãe, a tribo inteira: Uadi tinha os cabelos 

dourados como as flores do ipê. Maluá recebeu o nascimento do filho como 

um presente de Cananxiué. Seu coração, contudo, estremeceu com a 

singularidade dele. Começou a espalhar pela tribo a lenda de que o menino 

era filho de Cananxiué. O menino crescia cheio de encanto, alegria e de uma 

inteligência incomum. Fascinava a mãe, o pai, a aldeia, a tribo coda. Com 

rapidez incrível aprendeu o nome das coisas e dos bichos. Sabia cantar as baladas 
tristes e alegres que a mãe ensinava. Era a alegria e a festa da mãe, do pai, da 

tribo. 

Um dia, Maluá, com outros guerreiros, foi chamado para a luta. Os 

olhos pretos de Tainá-racan encheram-se de lágrimas. O rostinho vivo de 

Uadi se ensombreceu. À despedida, seus bracinhos agarraram-se ao pescoço 

do pai e ele falou: "Papai, vou-me embora para a noite, dePois, chegarei ?A 
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casa de Tainá-racan, a mãe, lá no céu". E seu dedinho róseo apontou o 

horizonte. O corpo de bronze do guerreiro se esuemeceu. Seus lábios moveram

se, mas as palavras teimavam em não sair. Ele apertou, com força, o menino 

nos braços e, por fim, falou: "Que é isso, filhinho, tu não vais para lugar 

nenhum, nenhum deus ce arrancará de mim. A rua casa é a casa de tua mãe, 

T ainá-racan, aqui na cerra, e a de ceu pai. Se for preciso, não partirei para 
a guerra. Ficarei contigo." 

Nesse momento, Cananxiué, o senhor de todas as macas, de todos os 

animais, de rodos os montes, de rodos os vales, de todas as águas e de todas 

as flores, desceu do céu sob a forma deAndrerura,7 a arara vermelha, e gritou 

um grico forte:" Vim buscar meu filho!" Agarrou-o e levou-o pelos ares. T ainá

racan e Maluá caíram de joelhos. O guerreiro abriu os braços gritando: "O 

filho é nosso, sua casa é casa de sua mãe, T ainá-racan, aqui na cerra! Devolve 

meu filho, Cananxiué!" O grito de Maluá ecoou pela maca, ferindo de dor 

o silêncio. O peito do guerreiro palpitava de sofrimento corno uma montanha 

ferida pelo cerrernoco. O velho chefe guerreiro aproximou-se dele, bateu-lhe 

no ombro e bradou: "Teus companheiros já partem. Maior que tua dor é 

a rua honra de guerreiro e a g.16ria de nossa tribo! Vai, meu filho. Cananx.iué 

buscou o que é dele. Muitos outros filhos ele te dará. T ainá-racan é jovem. 

Tu és jovem. Vai, guerreiro, não deixa a dor matar rua coragem!". 

Maluá partiu. T ainá-racan encostou a fronte na terra, onde pouco antes 

pisavam os pezinhos encantados de Uadi. Chorou. Chorou. Chorou três dias 

e três noites. Então, Cananxiué se apiedou dela. Baixou à cerra e disse: "Das 

ruas lágrimas nascerá urna planta, que se transformará numa árvore copada. 

Ela dará flores cheirosas que os veados, capivaras e lobos virão comer nas noites 

de luar. Depois, nascerão os frutos. Dentro da casca verde, os frutos serão 

dourados corno os cabelos de Uadi. Mas a semente será cheia de espinhos, 

como os espinhos da dor de ceu coração de mãe. Seu aroma será tão tentador 

e inesquecível que aquele que provar do fruto e gostar, amá-lo-á para jamais 

esquecer. Corno também amará a cerra que o produziu. Todososanos,encherci, 

generosamente, sua copa de frutos, que os galhos se curvarão com a fartura. 

Ele se espalhará pelos campos, irá para a mesa dos pobres e dos ricos. Quem 

estiver longe e não puder comê-lo, sentirá uma saudade doida de seu aroma. 

Nenhum sabor o subsciruirá. Ele há de dourar rodos os alimentos com que 

121 - S&u 



se misturar e, na mesa em que esciver, seu odor predominará sobre rodos. 

Ele há de dourar cambém os licores, para a alegria da alma". 

T ainá-racan ergueu o olhar, aquele olhar onde brilhou a primeira estrela 

da consolação. E perguntou ao deus: 

- Como se chamará, Cananxiué, esse fruco bom, cujo coração são os 

espinhos de minha dor, cuja cor são os cabelos de ouro de Uadi ecujoaroma 

é inesquecível como o cheiro dessa maca, onde brinquei com meu filhinho? 

- Chamar-se-á Ramauó,8 pequ1, minha filha. Quero ver-ce alegre de 

novo, pois ce darei muitos filhos, force e sadios como MaJuá. E ceu marido 

voltará cheio de glória da baralha, pois muitos séculos se passarão acé que 

nasça um guerreiro cão destemido e cão honrado! Ele comerá desce fruto e 

gostará dele por roda vida! 

Tainá-racan sorriu. E o pequizeiro começou a brocar. 

LENDA DO PEQUI 

Comentário 

Publicado inicialmente em 8 de novembro de 1981, no DiárUJ da Manhii, 
a "Lenda do pequi" éo cexco que inspira o tfrulo do volumedeconcos a que 

pertence, Os frutos dourados do pequizeiro. Esce livro abre, em 1985, uma 

produção que se sicua a meio-caminho entre os contos literários de técnicas 

inovadoras deAs dou voltas da noite e Narrativas do quotidiano e a série inFanco

juveniJ iniciada em 1976 com Encontro com Romãozinho. 

Com grande despojamento de lmguagem ( não tão visívd nesce conto 

e nas demais lendas indígenas do volume), beirando muitas vezes o escilo direco 

dos cexcos informativos, este livro acende a um objetivo didáàco bem definido, 

o da preservação da memória. 

O volume divide-se em crês partes, cada uma contemplando uma fààa 

da rica herança cultural goiana. São as lendas do imagmário indígena; as 

h1scónas de tesouros escondidos, memória do ciclo do ouro em Goiás; e as 

histórias de assombração, correntes em todo o Brasil e muito populares em 

nosso Estado. 
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A "Lenda do pequi" é uma criação de Marietca, não apenas fruto de 

sua imaginação de concisca, mas, também, de seu labor de pesquisadora. 

Diversas cribos indígenas inventaram histórias que jus ri ficassem mi ricamente 

a existência de frutos, flores e animais dos cerrados do Centro-Oesce. A aurora 

conta um suposto mico karajá, impregnando sua narração de um com idealizado 

e de uma aura quase bíblica, que lembra as provações sofridas pelos patriarcas 

do Velho Tescamento, e as promessas que Deus fez a eles. 

O cuidado com a linguagem, eivada de termos da língua karajá e 

construída poeticamente com imagens que evocam o indianismo de Alencar, 

faz de a "Lenda do pequi" o conto de maior destaque de Os frutos doimuÚJS 

do pequi:uiro. Este conco foi também selecionado para integrar a Antologia 
do conto goiano II - o conto contemporâneo (ver Bibliografia). 

NOTAS 

1. Pcqui - fruto oleaginoso e aromático, característico do cerrado goiano, muito utilizado na 
counha regional. 

2. Tainá-racan - nome próprio feminino karajá, que significa emela (rainá) grande (racan). 

3. Maluá - nome próprio masculino na Ungiu karajá. 

4. Calugi alimento indígena que indui milho, arroz e mandioca. 

5. Canaswué - divindade karajá. 

6. Uada - conforme o próprio texto esclarece, significa arco-íris. 

7. Andrerura - arara vermelha, cm karajá. 

8. R.amauó - nome indígena do pcqu1. 

O SONHO SUBMERSO 

Fundado por volta de 1700, o Arraial do Ferreiro era a mais antiga povoação 

da província de Goyaz. Recebeu esse nome porque, no tempo do 

descobrimento, lá vivia um artífice, mestre na arte da ferraria, de muita fama 

pelas redondezas. O Ferreiro ficava a uma légua de Vila Boa, a Capital da 
província. Como a maio na dos pnm1tivos arra1a.is goianos, de nasceu na época 
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da febre do ouro. A paisagem em volta era igual à de toda área de mineração: 

rios desviados de seus caminhos naturais, tabuleiros e gmpiaras, 1 a cerra sangrada 

em valos profundos, montes de cascalhos, montanhas rasgadas, chão traçado 

de crilheiros no vaivém da faina insôfregada extração. Pi carecas e almocrafes2 

trabalhavam noite e dia. Os olhos dos garimpeiros grudavam-se no fundo 

das bateias, buscando as cobiçadas folhecas3 e pepiras.4 Queriam ouro, muito 

ouro! Sempre mais! 

Um dia, a cerra exausta gritou um rouco "Não! ... " - aos que a cavavam. 

"Não mais! Chega de violar as minhas entranhas!" O ouro exauria-se e os 

homens paniam. Assim aconcec.eu no Arraial do Ferreiro. As minas esgotaram-se 

e a população flucuance foi-se embora. O Arraial entrou em lento declínio. 

Tempos depois, um faco veio apressar a agonia do povoado. Parecia uma 

maldição. As pontes do rio Uru e do rio das Almas foram levadas pelas 

enchentes. Os comboios tiveram que desviar as suas rocas. Os viajantes e os 

aventureiros não mais passavam por lá para contar as novidades. O isolamento 

e a pobreza levaram o Arraial ao fim. Dentro de alguns anos, restava uma 

centena de casas em ruína. A igreja de São João Batista, fundada pelo Tenente 

José Gomes em 1761, foi caindo aos poucos. 

No tempo das riquezas, celebrava-se no Arraial, anualmente, uma Famosa 

festa de São João, que atraía gente de longe. Vinham vagabundos, gicanos,5 

mez.inheiros,6 ledores de buma dicha.7 mulheres, multidão turbulenta, em 

busca de diversões e aventuras. A festa também se foi, deixando lembranças 

na memória dos mais antigos. Os derradeiros habitantes, quais fantasmas 

sobreviventes de um sonho dourado e fervilhante, espiavam, com os olhos 

mortiços e os gestos indolentes, as lagartixas correrem e brincarem nas fendas 

das ruínas. Nada mais esperavam. Talvez só a p rópria morte. 

Na época do declínio da mineração, corria pelo Ferreiro a história da 

Cabeça de Touro. Ela estaria no fundo da mina que pertencia ao Capitão 

José Pedro T eUes. A Cabeça de Touro, dizia a lenda, era a matriz do ouro, 

um bloco imenso, de tamanho e peso incalculáveis. Cabeçorra de ouro maciço, 

seus cabeJos eram os veios de metal que se espalhavam pela mina. Ela tinha 

índole ruim. T alvez por vingança contra os que remexiam nos seus cabelos, 

violando-os e roubando-os, ela bloqueava a porta da mina. Quem desse com 
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ela, podia desisár. Força nenhuma desce mundo, nem com o auxílio do diabo, 

conseguia sequer aluí-la. Tampouco prosseguir na extração. 

Entretanto, o Capitão T elles era um homem teimoso. Com o declínio 

das minas do Ferreiro, pobres e ricos haviam partido. Só permaneceram os 

que não puderam ir. O Capitão, não. Ficou, pois tomara como ponto de honra 

concrariar a lenda, vencendo a Cabeça de Touro. Rico, orgulhoso e obstinado, 

tinha na alma o delírio do ouro. Sonhava tornar-se dono de um brilhante 

império, com palácios de portas de ouro e batentes de prata com parede.s 

incruscadas de gemas preciosas. Queria os vastos campos cobertos de bois, 

engenhos e fábricas, uma multidão de escravos e vassalos. A fama de sua casa 

haveria de ultrapassar as fronteiras da província, voar do coração do país até 

bater às portas da corte. 

Homem sisudo, de pouco fular, o Capicão T clJes era temido e respeitado. 

Corajoso, embora duro com seus empregados e escravos, era justo e respeitado. 

A obstinação era o traço mais forte de seu caráter. Ele jurou que arrancaria 

a Cabeça de Touro, fosse ela do tamanho que fosse, pesasse as coneladas que 

pesasse. "Quando cu conseguir remover a Cabeça de Touro, vão saber do 

faco acé cm cerras d'além-mar. O nome do Ferreiro se tornará conhecido. 

As casas voltarão a ser habitadas, aqui de novo fervilhará de gente, porque 

cu espalharei o brilho do ouro em todas estas redondez.as. Assim há de ser! 

Assim será." Esses pensamentos agitavam a cabeça do Capitão, quando de 

caminhava pelas alamedas do pomar de sua chácara, nas vizjnhanças do 

povoado. Medicando, em silêncio, de ia fazendo os planos. 

Ao ju]gar que era chegado o momento de agir, o capitão chamou o 

feitor, homem de sua inteira confiança, e segredou-lhe: "Os planos para remover 

a Cabeça de Touro estão prontos". Descreveu-os com todas as minúcias e 

ordenou ao fci cor q uc preparasse rudo para desfechar o ataque, na madrugada 

do terceiro dia, após aquela conversa. 

Conforme o patrão ordenou, foi aunprido. Awam no gigantesco bloco 

de ouro uns argolões de ferro e neles a.nurraram pesadas e rcs1scences correntes 

do mesmo metal, encomendadas, cspccialmcncc, para aquele fim. Prepararam 

algumas dezenas de Juntas de boi. O mais foi convocar o pessoal: negros cacivos, 

índios, empregados, mulheres e até crianças. A ordem era dara e dura: rodo 

mundo era obrigado a participar da guerra contra a Cabeça de Touro. 
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De madrugada, os animais e os homens foram levados para a boca da 

mina. O Capitão T elles ia à freme, arrogante e altivo, com suas bocas lustrosas, 

seu chapéu de couro, a ch1bara na mão. Tinha ares de ensandecida grandeza, 

qual imperador comandando um exército de conquista. 

Nos argolões já encascoados no bloco de ouro e respectivas correntes, 

amarram as juncas de bois. Aradas nestes, vinham as cordas que deviam ser 

puxadas pela multidão de escravos e trabalhadores. 

O Capi rão deu a voz de partida: "Eia! Força!''. Ele fez escalar a correia 

do chicote, que zuniu no ar. Os homens, com o coração mordido pelo medo 

e pela ambição, muitos deles com a marca do relho no dorso suarento, 

acenderam, com furor, a ordem do patrão. Os bois gemeram, bufaram, 

retesaram os músculos, fincando com força os cascos na lama. Gritaram e 

gemeram os homens, as mulheres e as crianças. Havia uma louca ânsia de 
que a Cabeça de Touro fosse vencida. Tanto ouro! Desca vez, certamente, 

um pouco ia sobrar para eles. Até então, o metal brilhava um inscance em 

suas mãos para incendiar-lhes o sonho, indo depois para as arcas dos senhores. 

Com eles só restavam as marcas do trabalho escravo, o cansaço, a desesperança. 

Os a e ricos das grossas correntes e os gritos do Capitão, juncando-se aos bufos 

e gemidos dos animais, compunham uma estranha sinfonia. O suor inundava 

os rostos e os corpos dos trabalhadores. O Capitão, escalando o chicote, dava 

saltos, sujando de lama suas bocas lustrosas de couro do reino. Com o rosto 

rubro e os olhos desvairados, gritava: "Força, seus molengos! Ande, Manuel, 

ferrão nestes bois!". O sangue escorria no lombo dos animais. O tempo deslizava 

imperceptível. 

De repente, ouviu-se um formidável estrondo. Rugiu um trovão 

subterrâneo, como a voz de um demônio enraivecido. Susto, espanco e medo 

desabaram em derredor, sobre a natureza e os seres vivos. 

Um olhar de triunfo bnlhou nos olhos do Capuão. Seu coração acderado 

quase lhe rompia o peito. A Cabeça de Touro estava sendo removida! 

.. Vencerei esse demônio!" -ecoou pelas quebradas a voz do Capitão 

Telles. 

O trovão prosseguiu rugindo, medonho.~ bois e os homem afrouxaram 

as correntes e as cordas, fazendo menção de fugir. O Capitão vibrou a chibata 

a gritar ensandecido; "Força! ... M:us força! ... ~ agora!". 
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Nessa hora, as águas subterrâneas, aprisionadas no seio da cerra, liberadas 

pdo vácuo que se formou com a remoção do rochedo de ouro, precipitaram-se 

pela superfície, como um invencível monstro líquido. A cerra tremeu. Os 
barrancos do fosso começaram a se desmoronar. O Capitão gritava. Prosseguia 

gritando: "Força! Eia! Mais força, seus vagabundos!". O monstro veio vindo. 

O monstro líquido. Pavoroso. Então, ele engoliu tudo. 

Para o fundo do abismo foram o Capitão José Pedro Telleseseu império 

de palácios de ouro e rebanhos inconcáveis.8 Foram os índios e os escravos, 

com seus medos e sonhos. Foram os mansos bois e sua carne machucada. 

Deles não ficou sequer a sombra. 

Só restou o registro. Na memória do povo, nas asas da lenda, no infinito 

do tempo. 

O SONHO SUBMERSO 
Comentário 

Goiás, assim como Minas Gerais, fez pane da roca de garimpos do 

ciclo do ouro, na época colonial. A cobiça pelos metais e pedras preciosos 

e a atividade febril que desencadeou mudaram a fisionomia desses sítios 

interioranos, canco no plano econômico quanco no cultural. Em "O sonho 

submerso", de Os frutos douradas do pequiuiro, Marietta reconta uma das 

muitas histórias sobre jai.idas de ouro em Goiás. Seguindo a tradição das 
narrativas populares, esta é uma história de exemplo, da qual se pode extrair 

uma moral. 

Note-se como o estilo desce conto dtfere cocalmence dos anteriores 

desta Seúta. Não se verifica aqui a busca de inovação formal, pela 

experimentação com o foco narrativo, inclusão do discurso indireto livre, 

pluralidade de narradores, alternâncias temporais, utihzação de imagens 

metafóricas e outros recursos prescnres nos contos de As do:u voltas da noite 

e de Na"aNvas iÚJ quortdtano. Nem mesmo o cuidadoso tratamento da 

linguagem, que se viu em "A lenda do pequ1" e que se repete nas ou eras duas 

lendas indígenas, aqui comparece. 
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"O sonho submerso" é narrado em com casual, com distanciamento 

e objetividade, dando ênfase à linha do enredo, o que põe em realce seu caráter 

didático e moralizante. Neste e nos demais textos que o seguem no mesmo 

livro, percebe-se que a preocupação maior da autora está em registrar e preservar 

as narrativas colhidas na oralidade de sua região do que em produzir narrativas 

literárias com originalidade formal. 

NOTAS 

1. Grupian - ou gupiara, é o nome dado, nas regiões auríferas, ao cascalho cm camadas no 
sopé das montanhas, de onde se extr.u o ouro. 

2. Almocrafe - palavra de origem árabe que designa uma esp«ic de enxada usada na mincra~o. 
3. Folhcta - fragmento de ouro; folha delgada que se põe por baixo das pedras preciosas 

engastadas. 
4. Pcp1ras- grãos ou palhetas de ouro nauvo que se apresentam como pedrinhas faiscantes. 
5. G1tano - cigano da Espanha. 
6. Mcz.inhciro - curandeiro, indivíduo que vende ou aplica mezinhas. 
7. Biuna dicha - "boa sone", cm espanhol. Refere-se 1a habilidade que t~m os ciganos de 

ler o destino nas mãos das pessoas. 
8. Joel Rufino dos Sancos registra episódio scmclhancc cm A borija de ouro, publicado para 

o público infantil na Coleção Curupira, da Editora Ática. 

APAR1ÇÃQ1 

Manezinho era um negro bom e alegre. Fora vaqueiro em várias fazendas 

da redondeza. Animador de reuniões e pagodes, repinicava as cordas 

da viola e cantava suas modas que fazia gosto. Era competente na animação 

e no t rabalho. Vivia mudando de patrão. Não que seu serviço desagradasse, 

é que de gostava mesmo de variar de vida, de mudar para que as coisas ficassem 

mais animadas. Era figura muito conhecida na região de Santa T ereza, 

Bonsucesso e Salobro. 

A morte traiçoeira levou Manezmho muico cedo. Já passara dos 

ci nqüenta, mas velhice não dá conta de enrugar cara de negro. Seu rosco era 
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liso, alegre, seus dentes muito brancos, seu corpo desempenado e ágil. Foi 

um baque a morte do Manezinho. Gente como ele não devia partir nunca, 

muito menos, assim, cão cedo. A morte buscou-o de repente, sem aviso algum. 

Por muito e mu1ro cempo a ausência de Manezinho foi sentida. Nos 

terços, nas novenas, nos pagodes, nos casamentos, nos batizados, só se ouvia 

uma frase: "Ah,seo Manezinhocscivesseaqui!". A presença da viúva,sempre 

de preto, nos acontecimentos, tornava mais evidente a ausência do alegre e 

querido violeiro. 

Os dias foram andando na vida da roça. As chuvas vieram mais cedo 

para renovar o verde e apagar a crisceza da sequidão. Sabia-se que na colheita 

seguinte haveria fartura. Pouco a pouco a lembrança do Manezinho foi-se 

esvaecendo. Os pagodes volcaram a ter a alegria de antes: outros violeiros 

apareceram. A viúva cansou-se do vestido preco. E a vida continuou. 

Um belo dia, escava Seu Januário, úlumo patrão de Manczmho, 

arrumando a casa de despejo, para dar uma limpeza geral e tirar a poeira que 

se acumulara há tempos. Oiscrafdo, com o pensamento nos neg6c1os, ele ia 

fazendo o serviço, quase que maquinalmente. Mal percebeu que o quarcinho 

clareara. A casinha de despejo era um pouco escura e mais escura se tornara 

com os caixotes de mancimenco, as rulhas abarrotadas, os arreios dependurados. 

Às vezes, até as galinhas faziam ninho por lá. Seu Januário largou no chão 

a saca de café que escava empurrando para um dos cantos do cômodo. E o 

que viu? Em cima da tulha, dançava o Manczinho, com aqueles requebros 

moleques que cosrumava fuzer, sobretudo sob o efeito da boa caninha, fàbncada 

ali mesmo na fazenda. Os denccs relunam de branco. Na cabeça o mesmo 

chapéu de palha que costumava usar e o lenço vermelho no pescoço, com 

as pontas flutuando. Seu Januário teve um baque no peito. Homem valente, 

de sentiu as pernas fraquejarem. Pensou que esuvesse delirando. Limpou 

os olhos. Num instante, a luz fo1 morrendo e a figura do ManC7.1nho apagou-se 

devagar, arésumirporcompleco. Seu Januário era homem reservado. Guardou 

em silêncio o acontecido. Nessas histórias de assombração há muita fantasia. 

Homem séno, não dcseJava que dele duvidassem. 

O. Rica, a mulher de Seu Januário, gostava muito do Manczinho e 

admirava-o pela correção no trabalho e pelas arces na viola. Bondosa, ela era 

um pouco m~ dos agregados, dos meeiros, de rodos os que lidavam na fazenda. 
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Quando o Manezinho morreu, ela ficou muito abalada. Volta e meia escava 

falando nele. Um cerco cempo depois da aparição, D. Rica escava no jardim, 

cuidando das flores, com o amor de sempre. De repente, lá no canto da cerca, 

também o viu. Com o chapéu de palha na cabeça, como sempre, e o lenço 

vermelho no pescoço, dessa vez ele cocava viola. Mas a música era cão bonita, 

cão suave, parecia mais anjos cocando bandolim. D. Rica segurou-se na cerca 

para não cair. Não sabia sesonhavaou se escava louca. Abriu a boca paragricar, 

mas nenhum som saiu-lhe da garganca. Em breves instantes, ele desapareceu 

numa neblina. 

D. Rica entrou para a casa.Tornou um copo dágua para aplacar o susto. 

Sentou-se no banco da varanda. Ali ficou um cem pão, pensando, pensando. 

De noite quase não dormiu. Não foi de medo, propriamente, mas impressionava 

o jeito como ele aparecera. Tempos depois, a aparição foi na casinha do 

monjolo. Ela havia ido verificar se o fubá de arroz escava no ponto. A casinha 

era espaçosa. Pelas paredes dependuravan1-seas peneiras e algumas ferramencas. 

Havia um jirau com algumas gamelas. Tocos de aroeira serviam de banco. 

D. Rica ouviu um ruído estranho. As coisas pareciam se mexer. Ela abaixou-se 

para apanhar um punhado de fubá no pilão. Experimentou-o, passando-o 

por entre os dedos. Provou. Pôs o monjolo de novo a funcionar. O fubá estava 

meio grosso. Era preciso socar um pouco mais. Quando se virou para a parede 

dos fundos, lá escava ele de novo, o Manezinho da Viola. Dessa vez com um 

semblante triste. Que estranhos escavam os olhos dele! Pareciam implorar. 

D. Rica, tropeçando no baldrame,2 correu para a casa. Seus nervos escavam 

estourando. Que desejaria o Manezi nho para estar perru rbando os vivos dessa 

forma? Que obrigação teria deixado no mundo sem cumprir? Nisso, chegou 

Seu Januário. E ela foi dizendo tudo a ele. Não podia mais guardar o segredo. 

Por seu lado, ele relatou as vezes que o vira sobre a culha de arroz, dançando. 

Depois, esvoaçando em cima das chamas, quando fora pôr fogo no pasto. 

"Da próxima vez, eu vou perguntar o que ele deseja. Desse jeito não dá para 

continuar", arrematou D. Rica. 

Passados uns dias, a boa senhora escava na sala, fiando. Ela gostava 

de fiar. Eram os momentos em que descansava, pensava na vida, nos ausentes, 

nos discantes. Fiava horas e horas. Sua tecedeira era a comadre Ancônia.3 Era 

uma arrisca do cear. Sabia faur o nscadinho, o fuscão, a laranja partida, a 



bandeja com as xícaras, os caramujinhos. Tecia com perfeição. Dona Rica 

não tinha enchido o primeiro fuso, quando o Manezinho apareceu assentado 

no banco da frence. Ela parou a roda. Seu coração se acelerou no peito. Era 

mulher de coragem. Nunca recuara diante das dificuldades. Não seria agora 

que o medo ia dominá-la. Reuniu todas as forças para fazer a pergunta. A 

vozceimavaem não sair. Mas saiu:" Porquevocêestá voltando, Manezinho? 

Seu lugar não é junco dos vivos. Deixe os vivos em paz. Vai pra onde Deus 

te mandou!". Então ele falou com uma voz estranha que parecia vir de muito 

longe: "D. Rita, morri devendo uma promessa. Sea Senhora pagar para mim, 

nunca mais eu volcarei!". "Que promessa, Manezinho?" "Rezar uma novena 

de terço e acender uma vela para Sanco Antônio." "Hoje eu não estou prevenida 

de vela, mas amanhã mesmo vou começar." Uma vez mais D. Rica guardou 

sigilo daquela aparição e da entrevista. Não ia ser difícil o cumprimento da 

promessa,sem que os outros percebessem porque, naquela semana, Seu Januário 

e os filhos escavam de viagem para levar um gado para outro município. fu 
mulheres iam lidar com farinha e polvilho e o resto do pessoal, durante o 

dia, ficava era mesmo esparramado. 

Conforme prometeu, D . Rica cumpriu. Às três horas da carde, a partir 

do dia marcado, acendeu uma vela para Sanco Antônio e diante do oratório 

ela rezava o terço. E ele, de um lado, acompanhando. No último dia, Dona 

Rita viu que o semblante dele escava iluminado. Os olhos não tinham mais 

aquele jeito esquisito, de fazer medo. Quanto ela disse a última palavra da 

Salve Rainha, ele sorriu, agradeceu e foi-se apagando, sua figura desaparecendo 

aos poucos. Para nunca mais voltar. 

APARIÇÃO 
Comentário 

Entre as narrativas populares que povoam o imaginário sertanejo e, 

especialmente, o goiano, os casos de assombração rivalizam com as histórias 

de tesouros escondidos. Em "Aparição", Mar1erca registra a memória de sua 

região, relatando cosrumes, crenças, tradições. O modo de vida rural do goiano 

aparece nas referências aos trabalhos da roça, que incluem tanto as tarefas 
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masculinas, como planear e colher, fazer econserrar cercas; quanto as femininas, 

como fazer fubá, fiar ou tecer, cuidar do jardim. Acima de tudo, a autora 

enfatiza o valor da palavra dada, que para um sertanejo vale mais do que 

documento passado em carc6rio, e da qual nem a morte o desobriga. 

NOTAS 

1. Aparição - ou assombração~ o nome dado à visão súbtta de um ser sobrenarural, quase 
stmpre uma pessoa falecida que ená ou esreve envolvida emocionalmente com o individuo 
a quem se manifesta ou ao local onde perambula. Trara-st de um dos remas recorrentes 
das narrativas populares. 

2. Baldrame - soleira da porra ou suporte de assoalho. 
3. Antônia-personagem que reaparece em "Dois anjos sob a luz", com as mesmas habilidades 

de tecelã. 
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DE SANTO.ANTÔNIO DAS GRJMPAS 

(1987) 

O CAPETA1 NA JANELA 

Em cada época, determinado cipo de jogo ou brincadeira predominava. 

Entrava em moda e virava "febre". Durante as férias, a jogatina, como 

dizia minha mãe, acravessava o dia. No período letivo, o tempo do lazer parecia

me curco demais. Além dos deveres escolares, cada menino ou menina tinha 

a sua obrigação. Cabia-lhes fazer pequenas tarefas em casa, cais como aguar 

a horca, tratar das galinhas e dos porcos, apanhar gravetos. As obrigações das 

meninas eram mais chatas e mais numerosas? Moer café, cacar arroz e feijão, 

varrer a cozinha, limpar os móveis, passar as roupas dos irmãos mais novos, 

coar café ecc. 

No cempodaságuas,obrinquedo predileco era a finca, porque a umidade 

do chão facilitava a brincadeira. A finca, jogo de dois parceiros, consisàa em 

lançar ao solo um estilete de metal. Caso fincasse, faziam-se desenhos 

geométricos no chão, cencando-se fechar o risco do adversário. 

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 queexiscisse uma superfície plana, de tamanho 

suficiente para espalhar as pedras. O jogo podia ser independente ou de parceiro. 

fJe consumia cardes inteiras. Quando ccrminava. as pedras eram ruidadosamcnce 

guardadas em cail(as ou lacas vazias. 

Numa ocasião em que estávamos na "febre" da baliza, papai viajou, 

ficando mamãe sozinha conosco. Era tempo de chuva. Ainda não havia luz 

détrica na cidade. A noite estava escura, o vemo assobiava no telhado e trovões 

longlnquos enchiam-nos de terror. Mamãe mandou que meu irmão e eu 



fôssemos fechar a casa. Eu carregava a lamparina de querosene e meu irmão, 

que era maior, ia fechando porcas e janelas. E quantas havia, meu Deus! 

Fechamos em primeiro lugar a parte de dentro, deixando por úlcimo a sala 

de visicas. Para chegar a ela, atravessava-se um corredor, entrando-se por uma 

porca à esquerda. No final do corredor escava a porca da rua.Trancamos esca 

antes e, a seguir, entramos na sala de visitas. A chama da lamparina dançava 

com o vento. Meu irmão tratou de fechar as janelas. Eu aproveitei a espera 

para "balizar" com umas pedrinhas jeitosas que havíamos esquecido na mesinha 

de centro da sala. Mamãe ficava brava quando encontrava pedras espalhadas 

pelos móveis e pelo assoalho. Mas codo menino é cabeçudo, não é verdade? 

Meu irmão acabara de fechar duas janelas que davam para o cerrei ro. Dirigiu-se 

à primeira do lado da rua. De repente, deu um grito e saiu correndo pelo 

corredor escuro, deixando-me para trás, mais morca do que viva de susto. 

Corri ao seu encalço, a lamparina quase escapulindo de minha mão. A chama 

dançava com o vemo, 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 cambém acordaram assustados, chorando 

e pulando em volta da pobre mamãe. Desorientada com a gritaria, ela não 

entendia bem o que escava acontecendo. 

- Que história é essa de capeta, menino? - perguntou por fim, após 

nos acalmar. 
Mamãe sabia muito bem que meu irmão não era medroso, nem 

invencador de coisas. Ele repetiu sem pestanejar: 

- Eu vi o capeta na janela, mãe! 

- 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 escava lá, sim senhora, as duas mãos levancadas com as palmas 

voltadas para mim, os olhos vermelhos e um olhar esquisito. Abriu a boca 
e faJou 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. Cercamente ele veio porque a gente fica jogando no ice 



e dia, esquecendo das obrigações e aré mesmo de rezar. Passado o pânico, 

minha mãe, com um sorriso meio de croça no rosco, 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 incredulidade da mamãe: 

- Escava um pouco escuro. 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 muito a sério a questão 

da verdade e da mentira. Meu pai era um homem íntegro. Capazde nos perdoar 

por uma grande falta, surrava-nos por uma pequena mentira. Beco não escava 

inventando, nem mentindo. Alguma coisa ele tinha visco na janela. Mamãe 

sabia disso. Ela passou carinhosamente a mão na cabeça de meu irmão e disse: 

- Vocês estão ouvindo muiras histórias de assombração, meu filho. 

Sua cabecinha está cheia de medo, embora você negue de pé junco. Eu acredito 

em você. Mas o medo cria fanrasmas. Não foi nada. A imaginação, uma sombra, 

um clarão, calvez. O anjo da guarda está aí para protegê-los contra o mal, 

capetas e fantasmas. Rezem e durmam sossegados. 

Meu irmão prorescou mais uma vez, vermelho de irriração: 

- Mãe, eu vi um vuJco na janela, vi sim senhora! 

- .É, meu filho, há muita coisa misteriosa nos espaços, vamos dormir 

e esqueçam isso! Deus os abençoe! 

Colocou-nos na cama e nos beijou um por um. 

No dia seguinte, bem cedo, mandei o Duqui nha levar um bílhece para 

AnáJia. Dizia o seguinte: 

"Ailana, 

V2n?l lq53 5rg2m2 
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Anália veio correndo. Foi a primeira a saber da história do capeta. O 

caso espalhou-se pela cidade. Rapidamente roda a Santo Antônio acrescentava 

detalhes à cerrívd híscóríado "Encontro do filho de Seu Orávio com o diabo". 

Algum tempo depois, o mistério foi decifrado. O diabo não era ninguém 

mais, ninguém menos que o médi .... o da cidade, Dr. AJberco, maís conhecido 

por Dr. Berinho, amicíssimo da família. Naquela noíceele não sabia da viagem 

de meu pai. Foi procurá-lo paraocosrumeiro papoquebaciam algumas vezes 

por semana. Era um homem cfmido e sério. Realmente, ele se aproximou 

da janela no momento em que Beto ía fechá-la. T encou perguntar pelo papai, 

mas o menino assustou-se e saiu correndo. Envergonhado pelo susco de que 

foi causador e percebendo a confusão, pensou que sería pior se insisrisse em 

chamar novamente. Preferiu ir embora em silêncio. Ficou sem saber como 

explicar depois. Soubemos da verdade através de um amigo comum. 

Sem dúvida, foi a escuridão da noice, o uivo dos vemos e a ausência 

do papai que transformaram um pacato médico num temível diabo. 

O CAPETA NA JANELA 

Comentário 

SantoAntôniodasGnmpasé uma novela juvenil quesesirua na fronteira 

encre a memória e a ficção. Saindo de seu terreno habiruaJ, o como e a crônica, 

Marierca faz sua primeira incursão na narrativa longa. e nela procura recriar 

o espaço eo tempo de sua própria infância em H idrolândia, outrora chamada 

Sanco Antônio das G ri mpas. Essa cidadezinha real do interior de Goiás, onde 

morava a Fa.mfüa T dles na primeira metade do século XX, pode ser reconhecida 

na novela de Marierca, como também o leitor pode nela reconhecer a sua cidade 

nacaJ e a sua própria infância. 

O registro de um cempo e, com ele, o da memória culruraJ de Goiás, 

está em cada página desta narrativa: histórias de assombração, lendas, 

brincadeiras infantis, crendices, linguagem cifrada. A diRcil passagem da inP.incia 

para a maniridade, marcada pelo primeiro concaco com o amor e com a morte, 

é o ponto culminance da novela. 
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A Seleta traz um dos capítulos iniciais de Santo Antônio das Grimpas, 

em que surge uma aparição em meio a chuvas e trovões de uma noite escura. 

Tudo se explica depois, à luz do dia e da razão, mas o relato vívido da narrativa 

recria a atmosfera e a força que essas histórias de capetas até hoje conservam 

no imagi nário popular. 

NOTA 

1. Capeta - uma das muitas denominações dadas 20 esplri10 do mal, tam~m chamado de 

diabo, sacan.is, bdz.cbu, etnhoto, clo etc. Aparições do demônio e, mc~mo. cdcbra~o 

de comratos emre homens e demônios fazem pane dos temas preferidos das narrativas 

folclóricas. 
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DE TEATRO PARA CRIANÇAS( l992) 

ASSEMBLÉIA DOS CAPETINHAS 

Cena I 

(A árvore. Em cima dela o Romãozinho. 1 Passa Chico com uma pesada 

cesta de bananas e um ar cansado.) 

CHICO- Banana! Banana-maçã! Doc1nha e barata! Oui.emos cruzeiros 

a dúzia! 

( C hico passa a mão na resca)-Ai, como escou cansado. Que sol quence! 

Ninguém quer banana hoje. Acé agora, nada consegui vender. Minha mãe 

vai achar que eu escava com preguiça e não me esforcei. Será que anda rodo 

mundo duro, que não pode comprar nem meia dúzia de bananas? Minha 

mãe diz que a vida anda difícil. Dinheiro cada vez mais cuscoso. 2 Ela diz que 

seagence tivesse um pé de dinheiro, aí sim, não haveria canco problema. Mas 

ninguém cem mudadepédedinheiro. Bemqueeujáprocurei. Vou descansar 

um pouco nessa sombra. Daqui a pouco, quem sabe se eu não vou cer sorce? 

(Assenta-se ao pé da árvore. Coloca a cesta ao lado com as frutas. Encosta 

a cabeça no tronco. Cerra os oi hos. Dorme. Sonha Seu sonho é uma espécie 

de pesadelo, represencado por um bailado de figuras fancásncas. Um monstro 

quer pegar o menino Chico. Aparece uma fada com uma varinha de condão, 

com uma estrela na ponta e salva o menino, espancando os monstros. As figuras 

vão saindo lentamence. O menino acorda assustado. Esfrega os olhos, olha 

em corno. D epois recomeça a dormir. Romãozinho desce devagarinho da 

árvore. Apanha as bananas e põe numa capanga,J que ele carrega. Sobe de 
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novo para a árvore. Come urna banana e joga a casca no Chico, que acorda 

e se levanta de um salto. Olha em volca de si mesmo.) 

CHICO - Meu Deus, cadê as bananas? VeJo uma casca {Apanha-a 

e a examina). Nessas redondezas, não há ladrão. Manha mãe conta que urna 

única ve2 apareceu um pequeno ladrão. A mãe do menino amarrou urna 

cabulera, em seu peico, com as palavras escritas: "NUNCA MA1S VOU 

ROUBAR". Colocou o menino à porra de sua casa, para que rodos os que 

passassem o vissem. Não mais se ouviu falar cm roubo nesta cerra. Muitas 

coisas esquisitas andam acontecendo por aqui. Meu Deus! O que minha mãe 

vai d11.er? 

(O menino está apavorado. Romãoz.inho Joga oucra casca em cima 

dele e dá um grande assobio. Chico sai correndo.) 

(Cortina) 

Cena II 

(Passa uma velhinha, capengando, com uma trouxa de roupa, Cocó 

entra no palco de um lado, observando as coisas, como se procurasse algo. 

O que ele procura é oportunidade para fazer alguma danação. Em um canro 

do palco deve haver uma árvore e no oucro canto, com bastante noção de 

distância, um ranchinho.) 

COTÓ - (Aproximando-se da velha) -A mala está pesada, vovó? 

VELHA- (Assustada, sem ver ninguém, pois o caperinha para da é 

invisível.) 

Hein? Uai, alguém falou comigo? 

(Cocó dá uma sacudidela na mala.) 

VELHA - Divino Pai, que é isso? A mala está sofrendo um troço ou 

sou cu? 

(Cocó dá outro safanão. A velha cambaleia, o capetinha ri.) 

YELHA-(Apavorada, põe a mala no chão e assenta-se ao péda árvore.) 

- Como estou cansada! Nessa idade, ainda é dura a minha vida. Lavo roupa 

para não passar fome. Enquanto tiver forças, não aceitarei esmolas. Venho 

com essa mab pesada e a mala fica tremendo. Até parece que o Cão anda 



solto. ( O Cocó dá uma risada malvada.)- Parece que ouvi uma risada? Cruz 

credo! 

(Cocó fica furioso com a expressão "cruz credo" e começa a pular e 

a gritar. A velha fica muda por uns momentos. Cocó fica quieto. A velha 

continua agora quase indiferente.) 

Escou ouvindo sons estranhos sem ver nada. Se eu contar para a Comadre 

Ana, ela vaj dizer que eu cscou caducando. Ai, meu Deus, eu só queria sossego 

para fiar meus novelos de linha e fazer o meu croché. Queria também o meu 

biscoito de queijo quentinho codo sábado, como eu podia fazer ancigamence. 

Hoje, acordo de madrugadinha codo santo dia, mal os galos cantam.Torno 

meu café ralo temperado com rapadura. Depois é beira de córrego o dia inteiro. 

De carde, tenho de entregar a mala limpa. Fora a labuta de casa e cozinha. 

Parece que já vivi um século e não sou cão velha assim. O sol enrugou minha 

cara. A água fria do córrego me deu reumatismo. Meu marido se foi desta. 

Meus filhos abriram o pé no mundo.5 {Suspira profundamente.) 

(Cocó se comove. Arrependido, começa a chorar de pena da velha. 

Aproxima-se dela.) 

COTÓ- Vamos, Vovó, eu a ajudo, levante-se. 

(A velha levanta-se com rapidez. Apesar de lamurienta, é uma velha 

esperta. Está espancada.) 

VELHA- Meu Divino Pai! Ouço risadas e vozes. Nada vejo. Parece 

que escutei um chorinho. Não estou cega, nem surda. Muito menos doida. 

(Cocó apanha a mala e sai andando.) 

VELHA - Me espere, mala. 

(A velha segue a mala. Cocó anda depressa. Põe a mala perco da porta 

do rancho. Quando a velha se aproxima, de eira de seu alforje6 uns biscoitos 

de queijo e põe na mão dela.) 

VELHA - (Recebendo) - Meu Jesus Cristo! 

COTÓ - Não diga essa palavras, sua velha malvada! 

(Pula, grica, ouve-se um estouro). 

VELHA-(Com muita energia. grit:a)-Comadrc Ana, milagre! Milagre! 

Milagre, Comadre Ana! 

(Comna) 
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Cena III 

(Pode passar um bailado silencioso, meio nas sombras, com os mesmos 

personagens mascarados do sonho. Enquanto isso, um dos personagens 

mascarados, na boca de cena, vai fazendo a narração abaixo. Quando a narração 

termina, a música enua, cresce, enquanto uma sucessão de luzes coloridas 

vai sendo jogada, criando uma clima fantástico, até que a cortina desça.) 

PERSONAGEM MASCARADO (NA BOCA DE CENA): - "Aré aquela 

noite de quinta-feira, quando houve a primeira assembléia dos Capecinhas, 

Lagoa Dourada era um lugar tranqüilo. Nada de novo acontecia. Os dias 

eram iguais. Iguais eram as noites. Nessa época, não havia telefone, nem 

televisão, nem rádio. Os meninos brincavam de pique-esconde,7 de maré,8 

de queimada,9 de finca, 10 de roda. De vez em quando, à boquinha da noite, 

ouviam terríveis casos de assombração.Todos iam cedo para cama. As comadres 

gostavam dos mexericos e fuxicos. Os homens cuidavam de seus uabalhos 

e de seus negócios. Havia festa crês vezes por ano. Nessa ocasião, faziam uma 

enorme fogueira no largo da igreja, soltavam foguetes de estrela, de rabo e 

rojões. A banda de música de Seu Alàno cocava perto da barraquinha do leilão. 

Quando morria gence, o sino cocava com uma tristeza de doer o coração. 

E os meninos ficavam com um medo danado de Dona Morre, de olhos ocos, 

manco preto e com uma foice nos ombros. Era tudo igual, sempre igual. Depois 

daquela quinta-feira, o sossego acabou. Começou com a escória do Capecinha 

que tirou Pedro de seus escudos, para em seguida roubar o passarinho que 

ele queria criar. Pedro é um menino sério. Ficou cão encabulado que vai indo 

mal na escola. A pasta do Luís desapareceu da sala de aula e apareceu no celhado 

da casa de Seu Quinca.A mala de Sá Zabezinha11 andou sozinha e um espírito 

deu a ela uns biscoitos de queijo quentinhos. Na casa de Sá Joana, andaram 

misturando os mancimencos, isco é, o arroz com o feijão, o café com milho. 

Limparam as jabuticabas do quincal de Dona Amélia. Ela mesma não chupou 

uma fruta sequer. Os documentos do Coronel João escavam bem escondidos 

numa canas era trancada. Um belo dia, apareceram espalhados pela casa roda. 

Dona Mariquinha ouviu um assobio cão horroroso, saindo pelo buraco da 

fechadura, que as vasilhas tremeram nas prateleiras. Dizem que é arre do 

Romãozinho com um bando de Capecinhas. A coisa anda preca em Lagoa 

Dourada, minha gence: Cruz Credo, Ave Maria!" 

142-S..ku 



ASSEMBLÉIA DOS CAPETINHAS 
Comentário 

Marierca T elles Machado é aucora de diversas peças de teatro 1nfancil, 

encenadas em Goiânia e no incerior do Estado, com baseante sucesso de público. 

A primeira delas, e a que recebeu maior numero de montagens, é "A traição 

nas cerrinhas do Coelho", publicada em 1976 na forma de como cm Encontro 

com Romiiozinhoe adaptada para teatro, com alteração no enredo, no mesmo 

ano. 

Teatro para crianças é a edição póstuma de crês peças infantis: "A traição 

nas terrinhas do Coelho", "Asemence mágica" e "Assembléia dos capccinhas", 

cujo segundo aco foi selecionado para este volume. 

O enredo de" Assembléia dos capetinhas" pertence à tradição popular 

da região, figurando ora como "Lenda da gamele1ra", ora como "Na figueira 

do inferno", títulos com que aparece nas coletâneas de contos folclóricos 

recolhidos por Emílio Vieira e Regina Lacerda, respecuvamcnce. 

O cexco inicia com uma assembléia de demônios decidindo acabar com 

o sossego de um povoado e, já no primeiro aco, começa o trabalho dos 

capctinhas. Como nos bons autos vicentinos e anchiecanos, o bem triunfa 

no final e os meninos derrocam os capecas com a força da palavra mágica 

buscada na religião. A intenção subjacente, como se vê, alia a preservação 

da memória regional a um forte didatismo, marcas presentes cm toda a obra 

infanco-,uvenil da aurora. 
O segundo aco, aqui cranscrito, apresenta diversidade na composição 

de cada cena. Na primeira, vêem-se dois personagens de esferas diferences: 

um é da realidade, um menino; outro, da fantasia, é Romãoz.inho. Apenas 

o mem no cem voz. e não percebe a presença do moleque empolctrado na árvore, 

acima de sua cabeça. Essa circw,stânc1a vai caracterizar sua fala como monólogo. 

A segunda cena também é semelhante, com uma velha e um diabinho, que 

lhe é invisívd Con cu do, csce diabinho fala A.ssi m, as falas dos dois caraccenz.arn 
um diálogo. Por fim, a última cena desce ato traz à nbalca um narrador que 

se dingc d1retamenre ao público, sumariando e comentando os estranhos 

aconccc1mencos que vêm abalando a vida cb pequena comunicbdc. 



NOTAS 

1. Romãminho - personagem folclórico de Minas e Goiás, é um moleque que faz pequenas 

maldades. Conrudo, também aiuda pessoas cxrriviadas a saírem da mata, cm troca de 
al1mcnros (ver "Enconrro com Romãcninho", neste volume). 

2. Custoso - difícil. 

3. Capanga - bolsa. 
4. Cão - uma das muitas denominações do diabo. 

5. Abnr o pé no mundo - ir-se embora. 
6. Alforje - saco duplo, carregado ao ombro, com abertura no meio. 

7. Piqu~nde- jogo popular de rua, cm que várias crianças se escondem e uma as procura. 

8. Maré- jogo de vários competidores que pulam 1ndividualmeme sobre um desenho feito 

no chão. Também é conhecido como "amarclinha" (SP, RJ) ou como "sapata"(RS). 

9. Queimada - iogo de bola em que vários compeudores procuram acertar(" queimar") os 
que ficam no meio. Também é conhecido como "caçador"(RS). 

1 O. Finca - jogo em que vários competidores procuram alcançar marcas melhores jogando 

csuletc ou canivete ao chão, fincando-os na tcru (ver "O capeta na janela", neste volume). 
1 1. Sá Zabczinha - noce-sc que velhas com esse nome aparecem cm rn.au de um texto de Marietta 

TcUcs Machado e foram inspiradas cm personagem folclórico real da cidade da autora. 

A recorrência dos nomes infamis também é observável e se liga a nomes de crianças reais, 

da família ou da arruude de Marictta. 
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Este livro deve ser devolvido 
data carimbada. 

~ gênero\ por da versados se afoc;o~ram 

ao seu estilo, ao timbre de um temperamenro 

que, all'm de se pnmar pela ttcepàvidade e pelo 
acolhimenro generoso, n~o dcsdt'nhava a 

agudeu crltia e uma JUSta ordenaçlo de 
valores. 

Vivendo numa sociedade em que o peso 
maior tendia para o rradicional ismo, com visos 

patrian:.a.is. cu 1emprc desdobrou anre suas 

penonage,u a trilha do inconformismo e da 

reposiç.ío da cxmlncia cm uma perspectiva qut' 

cruc1a...c a proposta de horizonro mm 
are1ado., cspaço<o,. 

Para cer-sc a confirma.,:lo disso. basca 
compulsar os conto, de As dou volt11.1 '4 no,ue 

de .V•mum,s tÚ quotÜÍumo, de onde foram 
cxcraJdos a maioria do~ contos mclu~s na 

Pnmma Parte de<ca S,lrw Do segundo, 

"Cronica da velha ca.uº, por ncmplo, exibe o 

puuo de Marietta na m,urrctÇM> do tempo :.i 

mergulhar ;u raftts n:u profundd.u da 

memória. O · uo .k figuras. cm op«W 
mulheres, que Je;dobra ame o leitur, g.anha 
rcit"VO inesqun:l,d com a !one lllU{;Cffi W 

anc1l a docccer su.i. rcm1~~cia. num 

monólogo interior partuco 

Mmeru ltUo M.1ehado ube, porlm, 
Íl.,nr igualmente a. nor. · d.a jm-ial1,b<lt', da 

suprc..i e do ltmmo "S.íb .. do de noite, abrilº, 
·;-.:~ se tenra um homeM, nem um goro 

homemº, "Apeloº e. acima de tudo, "l.nanco, 

deiencontroº constituem primor1:~ Ja 

rcinvcn\iO do quo1id.wio por meio da :me da 

plllvra. O úlumo ,,ado co~e a proeza de, 

pela tntermcdüç o de uma npcn<1nda fugidia 
e rraruieme, aurcol.u o ban.i.l. 

:,-°' conro, da Autora, a ttciti.:.a prcd1lcca t 
de cortô brw.:oa, pm,dadas ntrvo=. Revela
se mau do q~ bih,I ,u supcrposiç5o e 

cntrrcruumcmo do. pwio. da mt'móna t' da 

atualidade. S.ao apurado, n dc:5Cnlio e .i 

caractmuçio d» ptt!Orugcns, bem como a 

auton.1m1a ~ ~pl11to com que O> namdoro 
loa.lium a rc.u1d.aJt'. 

O fakcimmto prmuturo ~ .\t.uictu 
Tdlo M.adudo foa, sem d1h ida, uma J'Cld.a 
1rrrpar-.a,d pua a httr;uura gowu 
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