
-narrativas 
do quotidiano 

marietta telles machado 
UFG . 

4 86780 

198501 2424 

.~!; .3(
817 

.
3

)-
34 

l llllll lUl ll
1

ll ll!ll li~ llll 
9589 

Narrativas do quottd1ano 



ALGUMAS· OPINIÕES SOBRE A 
OBRA DE MARIETTA TELLES 

.. LI com muito interesse os seus contos -
"As Doze Voltas da Noite", que logo sobres
saem pela fatura moderna, o ritmo conta
giante e as lirices invenções . Gostei da su
perposição e entrecruzamento dos planos de 
memória e da atualidade, da sua economia 
de meios no recorte e caracterização dos 
personagens e da autonomia de espirito com 
que os narradores das várias estórias curtas 
focalizam a realidade. Uma realidade abran
gente, seja dilo, que não exclui nem mesmo 
as dimensões da alucinação e do sonho. A 
sua técnica de cortes bruscos, de pinceladas 
nervosas, agrada-me. Penso em "Memórias 
no asilo", "Figueiras sem frutos", "Apelo". 

"Sábado de noite, abríl" é um belo noturno. 
O meu predileto, porém, é "Encanto, desen
contro". Você conseguiu fixar uma experiên
cia tão fugidia, efêmera e, pela transfigura
ção lírica, aureolar o banal. Clarice Llspec
tor, Tchekov são módulos perceptíveis, mas 

você tem vôo próprio 
OSWALDINO MARQUES 
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A obra - NARRATIVAS DO QUOTIDIANO" - reunin
do doze contos desenvolvidos numa atmosfera realista, apresenta 
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Estado." 

Goiânia, 12 de setembro de 1977. 

Aidenor Aires 

lêda Schma/tz 

José Mendonça Teles 



. ~. ..... .. 



"Aventuremos la vida 
pues no hay quien mejor la guarde 
que el que la da por perdida" 

Tereza de Ávila 

"O meu olhar é nítido como o gi.rassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda 
E de vez em quando olhando para trás ... ·, 

Fernando Pessoa 
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DO "FAIT DIVERS" À COLCHA DE RETALHOS: APRESENTAÇÃO 

86780 

1. O Díscurso Histórico. a) A CULTURA NATURAL 

Se tomarmos como verdadeiro que todo estilo ou que todo modo de 
representação da realidade surge como uma necessidade de uma sociedade 
de transíção (que se faz hoje com uma espantosa rapidez) e que, iman-ente
mente, tal transformação é uma modificação no plano de valores, também 
daquela representação, veremos que uma nova abordagem (ou novo enfoque) 
da obra corresponde a modos de representação característicos destes pe
ríodos de t ransição; isto é, quando necessidade e produto social (a obra) se 
confundem. Desde logo afirmaríamos que "este representar" nem sempre 
corresponde à qualidade artística (representação ideológica) dos vários planos 
em que se verificam o como de ser deste "reconhecimento" cultural. 

Deste modo, imersa em meio à vária obra (outras obras de outros 
autores), em uma coexistência ou interdependência, esta mesma obra pode 
englobar e simplificar as precedentes, na medida em que submete sua 
conotação ao plano das exigências de uma relação mais complexa (seja em 
fragmento ou em totalidade) penetrando no reino de equivalências, contradi
ções e referências que fazem o seu ponto de apolo, ao mesmo tempo dinâ
mico e estático, considerando a obra-em-si; isto é, o seu próprio contorno 
(a sua Invenção) e o seu lugar na convenção da representação (sua cons
telação). 

Nesta "cultura natural", urna obra se perde ou se encontra, quando 
os seus elementos sujeitam-se à múltipla interpretação do seu "res
surgimento para a vida", isto é, sua emersão, pulsando agora noutro sistema, 
que é o da crítica (personalidade individual mantendo ou não valores e ca
tegorias), que a faz, assim, também simultânea com a roupa de que se veste 
no tempo, função e necessidade . É assim que podemos ver na trajetória da 
obra um discurso equivalente à representação social . Naquela "constelação" 
(convenção da representação) Marietta Telles Machado ocupa o seu lugar de 
referência, como um dos produtos de uma das mais Importantes fases de 
transição da literatura que se faz em Goiás (d zemos faz), naquilo que escapa 
ao seu próprio parãmetro (sua invenção) para assumir uma convergência 
imposta pelo choque de modelos e de outras representações na ordem de 
escritura e do discurso . 
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A compreensão de seu discurso é o entendimento de relações propa
sitais, mas até certo ponto. Escapa, como em outros, ao nítido tributo do 
comprometimento com a cultura natural. Entretanto, sob certos aspectos, em 
seus dois livros de contos ("As 12 voltas da noite" e o presente "Narrativas do 
Quotidiano") seu contorno é também constelação quando se constata no 
material bruto da obra, a pertinência de substratos, tendências e linhas 
mestras fundamentais, estamentos encontrados nas obras de outros autores 
locais. Na estrutura de seu discurso, situam-se algumas coordenadas da 
"cultura natural", presa, quase sempre, aos traços marcados por uma "regu
laridade" no edifício principal da literatura produzida em Goiás. 

Estes modos de representação, sem fugir ao contexto literário, man. 
tém-se, às vezes, compulsoriamente, na corrente de transição dos valores 
desta representação ou deste estilo . MTM é filha dileta do nosso regionalismo 
(no sentido de motivação, não de escola, mas de manutenção de traços 
correlatos e auto-suficientes de uma corrente narrativa de nossa literatura). 
Sua invenção está Intimamente ligada à convenção desta representação (aos 
"valores"), pois além de nos induzir aos seus contornos, aprisionando-nos, 
nos remete como referência à participação de outros mundos e de outras 
galáxias dos inumeráveis discursos (aqui não entra em cogitação a validade, 
mas a existência do fato, como dado real proposto). 

Situada em uma encruzilhada, resultado de uma geração bastante 
criadora em nosso momento literário, em MTM cruzam-se, primordialmente, 
duas linhas fundamentais, que interceptando sua obra facilita. entretanto, sua 
compreensão . De um lado, o manancial de uma representação que, nos 
momentos de melhor brilho, herdado da tradição (tomada aqui como registro 
histórico; não o moralismo coadjuvante de privilégios e classes) faz dos con
siderados precursores (Pe. Zeferino de Abreu, Cora Coralina, Eurídice Natal 
e Silva, Pedro Gomes, etc) ao nome maior de Hugo de Carvalho Ramos, o 
primeiro desencadeador de um processo (ao nível do discurso histórico e, 
(Jor coincidência, também ao nível do discurso narrativo) que manteria por 
muito tempo, desafiando as próprias fases normais de transição, a continui
dade de um filão, por vezes admirável na prosa de Bernardo Êlis, Eli Brasi
liense, Carmo Bernardes, Bariani Ortêncio, para citarmos os mais representa
tivos. No fluxo principal de corrente, aparecem núcleos que, embora partici
pando de convenção da representação, vivenciam a presença de partes 
autônomas quanto ao discurso narrativo. Exemplos díspares deste processo 
situam-se em grupos, mesmo guardando as características mais originais do 
filão, mas geradores de outros modos de representação. Assim, podemos 
sentir na prosa de Aida Felix de Sousa, Rosarita Fleury, Humberto Crispim 
Borges e Ada Curado, os efeitos dos desvios da corrente, em outros planos 
estéticos mas que garantem a continuidade do processo Inicial. Jesus de 
Aquino Jayme e J. J. Veiga gravitam em outras órbitas, principalmente o 
segundo, para quem a literatura atinge um estado de real valor, mas que o 
seu "desgarro" do melo local o coloca um pouco acima da convenção 
literária escapando ao perímetro paroquial e inserindo-o noutro processo 
criador. Alaor Barbosa situa-se em uma fase tardia da tradição regionalista, 
pequeno interludio depois da corrente inicialmente citada 

Do outro, o afluxo normal do conhecimento moderno, dos nucleos 
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3is agressivos da poesia e da prosa, daquela modificação e daquela trans
rmação que fariam de sua geração traços lnconfundlvels na manifestação 
:1rárla do presente, ao se Insurgir contra o apego às formas e visões ou 
ocessos de transfiguração extra-literária que ainda fazem os regalos de 
na certa conduta, cujo âmbito escapa à própria obra. Neste último momen
• por onde se forjou talvez, até agora, a mais vislvel modificação no pano
ma geral de nossa llteratura, por força, obra e graça da própria realidade, 
• Impacto criado pelo afluxo de informações e Incremento do próprio meio, 
1 visualizar não mais o pequeno mundo antigo provinciano, mas a unlversa
.ação da conquista Intelectual. Nesta última leva, juntamente com MTM, 
>esar da multiplicidade de aspectos e soluções, já que os métodos de repre
•ntação tentam se equivaler à função social das obras e, por Isso mesmo, 
1xo desigual e infinito, pleno de proposições e fracassos, necessários a estes 
Hlodos de transição, situam-se outros nomes que por consequência da 
sparidade de obra ou equivalência estética desigual, surgem como pontos 
ferentes deste perlodo, ao nlvel da prosa: Luis Araújo, Heleno Godoy, Maria 
9lena Chelm, Yeda Schmaltz (somente agora na prosa, mas com o respaldo 
iterior desta época), Miguel Jorge, etc., cuja continuidade promoveu o apa
cimento de um Aldenor Ayres, por exemplo. 

MTM assume, assim, a postura desta transição, situando-se naquela 
tersecção que a encurralaria numa escolha forçada: o encontro e o destilar 
1s formas, a apreensão fragmentária de um mundo em permanente transfor
ação, a constatação de que os tetmpos mudaram ,a provlncia agora sob o 
gno das comunicações e das correntes migratórias Internas e lnternaclo-
1ls; a sociedade ruralizada em vias de urbanização e cosmopolillsmo, engen
•ando seus últimos estertores agõnlcos, a "estética da nostalgia" ~dendo 
avalanche da informação, rompendo seus diques e contornos, frente à am

lltuda da conquista e do horizonte modernos. MTM é, deste modo, con
!quência do processo. 

Veremos que este choque de proposições tem suas raízes em outro 
,to sociológico importante: MTM testemunha a passagem gradativa dos valo
is rurais e p•ovinclanos às manifestações de uma urbanidade (quase que 
m novo proces$o aculturador) com toda a complexa rede vivencial dos novos 
impos. Ê Interessante notar que no plano de seu discurso histórico (e evl
entemente na construção de seu código) sua narrativa se situa, desde "As 
oze voltas da noite", seu primeiro livro, na dualidade daqueles planos geo
ráflcos, numa oscilação constante da Imagem pendular, entre o Rural - Ur
ano - Rural. Isto denotará, interceptado, numa equivalência e uma perda. 

b) O desgarro e • mulher de Lot 

Talvez o traço pertinente mais v1slvel, correndo paralelo à representa
ão da realidade: a perda da 'cultura natural", nostálgica, agora Invadida e 
101entada. Sua narrativa fragmenta-se à sujeição da perda e aspira, irredu
lvel ao mito do eterno retorno. Ê ai que MTM paga a sua divida: ao enfrentar 

m,to urbano é tentada, por seus encantos 
Na promlscu dade e no contato Intimo com o real instala-se o rompr

nento de seus padrões, a constatação de um ser desgarrado das pequenas 
;omunidades e lnch,lndo, repentinamente, na órbita da atualidade. Um 
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sentimento que percorre em seus dois livros de contos, indo da unidade à 
fragmentação e a um novo regresso proposto. Recolhido os fragmentos, 
quase sempre, uma impossibilidade e um testemunho silencioso diante de um 
mundo que morre às suas portas, Inexorável, belo e sem retorno. MTM teste
munha este desgarro e esta queda no abismo, diante dos valores, conquistas 
e aspirações do mesmo futuro. Embora sem medo, volta-se para trás. Este 
voltar-se, antes de ser sua perda, é, também, sua afírmação . Centrada nas 
perspectivas desta transição, seu discurso procura aquele equíllbrlo, que, 
pelas próprias condições reais, nunca será encontrado: seu discurso narrativo 
nem sempre é seu discurso histórico . 

li - O Discurao Narrativo 

A) - Aspectos da Narrativa. 

1 - A CONVENÇÃO DO ASSUNTO: o olho mágico 

Pelo que assinalamos anteriormente, o " assunto" (Informe da invenção) 
situa-se, essencialmente. embora no presente, ao nlvel de um núcleo rural 
deflagrador, no passado. De inicio. o olho mágico do narrador: a relação 
intrínseca e provisória entre ele (o narrador) e o eu (o discurso), Isto é, 
entre o seu aer e o seu parecer . Ao nível de seu universo imaginário, sua fala 
(parole) é enunciada através de substratos geográficos circunscritos, em meio 
de uma simplificação: 

RURAL .... . . .. * URBANO RURAL 

(Unidade) (Desintegração) (Procura da unidade perdida) 
RETORNO (Desenlace) 

Os modos e determinados aspectos sempre estão submetidos ao visor 
do narrador: nada de amplitudes; existe um modo de ser (o do narrador) que, 
quase sempre, se confunde com seu parecer (coisa narrada) . Este parecer 
cobre o mais intimamente possível a teia da trama . 

Lukács salientava a existência de duas posições básicas diante das 
quais o escritor se defronta e que constitui o seu dilema: participar ou obser
var. Este dilema motivará dois métodos, isto é, duas representações do real 
ao nível de escrita: narrar ou descrever. Dependendo disto criará uma falsa 
contemporaneidade da relação autor / história. A partir de uma falsa objetivi
dade cria-se uma falsa subjetividade, invalidando o processo. A escolha do 
assunto é na opção, evidentemente repercutindo ao nível da originalidade de 
ver, encarar e transformar o mundo, ainda que seja no plano de escritura . 
Na geografia histórica de suas raízes, o olho mágico do narrador seleciona e 
inventa. O Informe real é, ao mesmo tempo, auunto e invenção . 

No caso, os dados do discurso (fala) de MTM vestem-se de uma carac
terística subjetiva, tentando unir o ser e o parecer; ao sobrepor o tema e o 
olho, o resultado é o escape deste olhar entre dois mundos circunscritos, 
como uma faixa de luz entre duas densidades iguais e acumula tivas . Embora 
não descrevendo, os modos de representação da narração sujeitam-se ao 
prisma do olho mágico : vê, observa, sente, compadece, apaixona ; mas não 
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interfere A porta est f'\ fechada A "magem" do narrador: o olho mágico da 
porta, sua postura ideológica. MTM observa mais do que participa. Esta é 
a sua contradição: no assunto a realidade da ficção; em sua ficção, geral no 
embate com a particularidade. 

2 - OS ELEMENTOS DA COMPOSIÇÃO - A'guns Aspectos 

a) AÇÃO COMO DISCURSO: O NUCLEO GERADOR 

A estória é sempre derivada de uma orde'll geral, CUJO arquético 
situa.se no "fait divers" , resultado de uma apreensão de particularidades, 
mesmo quando estas, por sua vez, são adquiridas em substratos ou Impres
sões de matrizes emocionais. No plano geral dos contos, a tamllia é sempre 
o fulcro do as~nto, seu mediador e fonte de enriquecimento Ai reside o nó 
do conflito: na lógica das ações. MTM constrói através do andamento de 
narração (em muitas vezes através de um "longuer" bastante característico) 
e de um ritmo especial de leitura, novo núcleo gerador sempre deflagrado 
de uma nova ação secundária. Isto não lhe permite descrever a geografia 
do real, mas no mapa de suas experiências, o sentimento geográfico da 
ação. O fato desencadeante é sempre resultado de uma perda (real) ou 
lacuna (Imaginária e prevista). Neste embate conflltivo e nunca resolvido, 
como veremos, através do monólogo ou do diálogo camuflado, a ação ~egura 
e resume o motor da estória . No plano d~ narração, por breves Instantes, 
nos remete ao real descritivo, num lance de dados que pode (ou não) satis
fazer a lógica do leitor. Influenciada pelo discurso teatral, facilmente, a 
narração se desdobraria em novas soluções. Aliás, em alguns contos, os 
núcleos tornam-se pequenas peças desdobradas. sob um gesto e uma per
sona originais 

b) O CURSO DA NARRAÇÃO. 

Na totalidade das várias estruturas da sua narração, configuram-se 
dois sistemas: 

1 - característico de 'AS DOZE VOLTAS DA NOITE" -

1 - em grande parte, narrada "por trás", exemplo da narrativa clás
sica; herança da cultura natural; 

2 - na maioria das vezes a visão do narrador confunde-se com a 
personagem. Firma.se ai o caráter memorialista de grande parte dos contos, 
correspondendo em alguns pontos, à configuração de uma narrativa moderna, 
favorecendo a visão múltipla mas ainda com bastante timidez ao longo da 
linguagem Primeira e terceira pessoas intercalam-se, se Interceptam em 
momentos estanques da narração; a primeira também pode ser VOCt, criando 
um novo participante na cadeia do significado. 

3 - Uma matriz rara no sistema I da mistura da visão de fora" 
e da " visão com' - MTM cria um tipo de narração, ainda frágil, mas que 
coloca em evidência soluções bastante modernas ao nlvel do conto um 
único narrado na segunda pessoa Introduzindo o uso do tu, criando uma 
terceira personagem confidente o autor (' ·Horas de uma mulher ') 
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Vemos que a matriz da linguagem do autor está em seu primeiro livro. 
"Narrativas do Quotidiano'' será a continuidade do processo, que incluido em 
nova constelação, apenas afirmará a retenção dos resíduos e a utilização 
mais segura dos pontos da narração. Agora já se interceptam de maneira 
mais aguda os seus modos de composição: 

li - estruturas de " Narrativas do Quotidiano". 

1 - utilízação dos modos precedentes; 

2 - contos com planos de septações e intercorrênclas na linguagem; 
primeira e terceira pessoas cruzam-se agora em pequenos cortes, às vezes na 
mesma frase, sempre intercalados por "flashes", usados, às vezes, indis
criminadamente: 

3 - contos em que o narrador se revesa com a personagem; des
crição e narraçi!o; 

4 - narrador como personagem; interceptações de personagens se
cundários e "flashes" definitivos; alternância e encadeamento iguais ou 
desiguais; 

5 - estruturas mais complexas, ainda com intercalações, narradas na 
primeira, segunda e terceira pessoas, destacando na vária ampliação, o apare
cimento de outros personagens conlidentes na segunda e terceira pessoas, 
em geral, lntromissores), quase sempre com "flashes back" confidenciais e 
referentes no plano geral da narração . 

Em MTM a primeira e a segunda pessoas sempre narram; a terceira 
pessoa (o narrador não confidente) sempre observa e descreve. As vezes, por 
força da onisciência do narrador, realidade e ilusão ficcional se confundem: 
a ideologia do escritor aparece. O "corpus" da obra é povoado por peque
nas digressões, por um "destaque" que, ao "suspender" a narração, diver
sifica na seleção do fato, a ótica do leitor. Assim, determinados comentêrlos 
e "distanciamentos" tornam.se referentes impróprios, deslocados da repre
sentação normal do fluxo do discurso. Este sublinhar é um ornamento barro
co e, portanto, desnecessário . Verifica-se isto principalmente nos monólogos 
e nas confissões da personagem, onde o Narrador se projeta, desfigurando 
a proposição da coisa narrada, Invalidando, às vezes, a máscara verdadeira 
do "pathos" Quase sempre a parole do narrador não Interessa à fala dos 
personagens 

c) VARIAÇÃO DA VARIEDADE 

Em sua obra a variedade é restrita entretanto, utilizando as proposições 
Inovadoras da narrativa atual, observa-se uma grande variação em seu dis
curso narrtivo Matrizes e substratos associam-se e se chocam, regular ou 
Irregularmente. Isto promoverá uma série de visões ou ângulos, que resumirá 
o enfoque do parecer; Isto é, ao tentar variar a linguagem. diríamos Inventar, 
poucos são os substratos variados : em alguns casos, o assunto é apenas uma 
variação de uma referida forma Observe-se, por exemplo, o primeiro conto 
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"A 'Doméstica", de "As doze voltas da noite' e "Mergulhada na urbe', último 
conto de ''Narrativas do Quotidiano". E, de certo modo, "A Irmã de lnécio", 
seu melhor conto de uma fase Intermediária de sua prosa. 

d) dramatls personae: relações 

Vivenciadas através de um fluxo de memória, seja através de um mo. 
nologo interior ou diálogo camuflado (em seu primeiro livro os diélogos 
Inscreviam.se no plano real da escritura; eram percebidos como diálogos 
escritos; em "Narrativas do Quotidiano" os diálogos se escondem e se reali. 
zam no plano subjetivo da personagem, agora sem os Indicas da escritura), 
MTM é, antes de tudo, memorialista (visões, apegos, distâncias e lembranças 
de seu substrato emotivo). 

Paralelamente, uma outra força ativa conclui e configura uma especia
liZação cênica, derivada do palco Na construção de seus contos reflete-se 
através dos diálogos, um núcleo conflitivo de uma ação na épica cotidiana. 
MTM consegue assim, uma dramatlc1dade e uma contenção, às vezes interes
sante, quando se constata a veracidade da emoção . Resultado deste proce
dimento encontram-se nos planos narrativos de "A Irmã de Inácio". Noutros 
como núcleo emotivo: a angústia da mãe ou a loucura do filho, personagens 
de "A mãe e seu filho". E ainda situações: do clima de "Extravio" à propo
sição do fantástico de "Vamos para Bodô", ao invisível do terror de • Medo", 
onde nos dois últimos, real e irrealidade coexistem, a partir da inusitada ação 
propulsora 

Suas personagens estão sempre em conflito decorrente de uma perda, 
hiato provocado por valores e deslocamentos: o autor apenas constata; não 
interfere. (não sabe como interferir na dor coletiva) 

No plano Individual: 

CONSENTIMENTO TENTATIVA DE AFIRMAÇÃO . NEGAÇAO FUGA 
ou 

PERDA (ANTERIOR) - BUSCA --• PERDA (PRESENTE) - REGRESSO 
no plano estrutural. 
UNIDADE -- FRAGMENTAÇÃO -- TENTA TIVA DE RETORNO A UNIDADE 

(ou desintegração) 

CONSTATAÇÃO -- IMOBILIZAÇÃO 

Observamos que a transformação do mundo em MTM não se estabelece no 
assunto, mas no deslocamento da "lat,a de vida' . esta lotogral,a é, s,multa. 
neamente, bela e dolorosa Sempre o Narrador promove as falas Inicial e 
final da narrativa. o miolo ou o núcleo do desgaste é a permanência do con
fronto e da não resolução do conflito mod,lica...se constatando O interessan
te é que este conflito esté no choque dos valores familiares não resolvidos 
por torça do próprio contexto real: a urbe substituindo o campo; o tempo 
ocupado pelo espaço vago da memória ou momentaneamente carregado de 
interrogações e Incertezas; o desequillbrio no momento seguinte da reflexão; 
o desvio modificando a estrada principal; a grande lenda aberta no edillcío 
da instituição, desestruturando-o introduzindo a loucura e a Insensatez de 
uma outra época 
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MTM cria dentro de um neo-realismo regional; assim é testemunha dé 
um mundo moderno que morre, ou melhor, de um mundo que se transforma, 
rápido e urgente, mas que, ao fixar sua morte, concentra.-se no momento exato 
do trespasse, na perda real Idos valores humanos em uma sociedade em 
transição. 

UI - A PANELA DA BRUXA E O CONSUMO DA POÇÃO 

Desgarradas, sem passado, sem presente, desfilam suas personagens: 
mulheres, a grande maioria (há uma preocupação constante com a situação 
da mulher frente aos novos valores) : solteironas, professoras que perderam o 
casto amor; velhas perdidas entre recordações e fatos passados; domésticas 
e jovens ingênuas que se prostituem na noite da cidade grande; sonhos des
feitos de um velho professor; meninos perdidos no tempo; o fugaz instante 
dos encontros; mendigos famintos e descarnados; jovens reprimidos pela 
velha ordem, perdas, desencontros, enganos, a ociosidade e o discurso do 
vazio dos privilegiados, abnegações, pequenas tristezas, pequenas alegrias. 
No meio do caldeirão, as diferenças sociais contrastantes, a violência de uma 
outra época, maquinal e mecanicista, que faz com que estas personagens 
gravitem em órbita ainda mais afastada das reais proposições humanas; a 
engrenagem do capital e de suas relações; o tempo, este nosso tempo onde 
o medo e a insegurança se instalaram no aqui e agora; na ausência de par
ticipação da maioria na construção de um futuro próximo; na carência espi
ritual das ações e, principalmente, o testemunho de sua amada cidade, Goiâ
nia, palco de seu reino e de sua criação . 

Interceptada em seu tempo, MTM revela com os modos de sua repre
sentação este momento de transição nos dois planos, históricos e narrativo, 
de que na crônica da velha casa a casa da cultura natural) é sintomático 
uma personagem de origem rural, em seu monólogo, afirmar que "esses sons 
do modernismo só vieram profanar a solidão da velha casa" ("Crônica da 
Velha Casa" ) . Vemos que o velho Poisson de Terrail (citado no conto) e os 
mestres do folhetim do século passado Já não cabem no moderno edifício 
onde Joyce, Sarraute, entre outros, bem como o cinema, o rádio, a televisão 
e a psicanálise vieram desalojar o ranço, a solidão e o desuso; onde a " esté
tica da nostalgia" é o sonho morto em formas sepultas . O contorno geográfi
co já não delimita: expandiu-se no mapa real das transformações . Rumo ao 
sonho futuro, qualquer que seja ele . Sinal e identificação de um novo tempo . 
E que essa colcha de retalhos do cotidiano, motivo artesanal regional, como 
ela, autor e inventor, na construção demorada das mãos e retalhos esparsos 
de várias cores e tecidos, cubra com o real de que é reita e trabalhada, a 
ifldigência moral de nossa miséria e de nossa vergonha. Esta é a sua parole. 

t;ar1os Fernando Magalhãea 

setembro, 1978 

Término: 25 
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IDADE 



Tenho um trono e aqui meu reino: esta cadeira pesada e o 
quintal. Da janela vejo as coisas, meio irreais, sob a névoa de meus 
olhos . Penso e rememoro, que dessa graça, a de recordar, ainda não 
fui despojada. As lembranças afloram, em fragmentos, como peda
ços de uma fita rompida, recomposta em desordem. Ouço meus 
grilos, o sabiá chamando chuva, nas tardes quentes e tristes, meus 
galos cantando fora de hora, mau agouro, dizem, e meu coração 
se arrepia. Ali perto estão as laranjeiras, não as distingo bem, ima
gino, derramando flores, espalhando um perfume bom, que me faz 
doer o peito. É tempo de flor. O chão em volta deve estar um ta
pete só, tecido dessas florinhas brancas, delicadas, frágeis. Diga-me, 
Maria, como estão as frutas este ano? Ora, Dona Quirina, como 
sempre foram, que pergunta. O sol será diferente hoje do que ontem? 
Se chove o devido, a senhora já sabe, as mesmas mangas, as mesmas 
jaboticabas, os mesmos cajus. Este ano deu muito, não deu, Maria? 
Jaboticabas negras, profusas, rodeando os galhos, colares de mil 
voltas, contas gordas e lustrosas, sabor acre-adocicado, vida breve, 
que maribondos, abelhas e passarinhos também as apreciam. Cascas 
roxas, carnudas, que dão doces e licores. Eu era noiva, Maria. ele 
me trouxe aqui. O bangalô novinho, elegante, estilo novo. assunto 
de muito tempo para o povo. Vim para conhecer, visita formal, nele 
a gente ia morar. Minha mãe me acompanhava e a dele já me espe
rava. Eu lhe tinha temor e respeito. Seus cabelos eram brancos, 
arrumados sempre num coque perfeito. Rodeava-lhe o pescoço um 
colar de contas de ouro com uma rosinha de coral. Seu roc;to era 
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severo e calmo. Minha filha, aceita um cálice de licor de jaboticaba? 
Minha mão tremia ao receber o cálice delicado de cristal rosa. Eu 
fiquei reparando a beleza 10 licor naquele cálice. Ele tinha coisas 
muito finas, que eu não vira até então. Nunca tomei, senhora, um 
rubor de acanhamento tingiu minhas faces . Eu tinha dezessete anos. 
:É fraco, filha. De repente sai valsando pelo laranjal florido, meu 
corpo flutuava, meus cabelos se encheram de minúsculas pétalas, 
de pólen cheiroso, borboletas e passarinhos seguiam meus movi
mentos, nosso suave balé. Aceita mais um, filha? Minha mãe, afli
ção mal disfarçando, tocou-me de leve o braço. Sim, mais um, se
nhora. Dessa vez, foi ele, meu noivo, que me estendeu suas mãos, 
seus olhos que me absorviam, nosso bailado pelos espaços, nem 
sabíamos de tempo, de leis, só nós dois e a vida. Já lhe pedi tantas 
vezes, Maria, explique-me como estão meus olhos! Que no espelho 
eu olho e só vejo meu vulto apagado no meio de ~ombras. E~ta sala, 
sei-a, porque gravada no livro da memória. Sei desta cadeira resis
tente, pura madeira de lei, que de coisas boas e sólidas ele gostava. 
Sei de cada palmo desta casa, onde meus pés caminharam uma rota 
de mais de meio século. Sei do rumo desta janela, de onde espero 
cada estação que as frutas voltem, para a grandeza de meu reino, o 
meu quintal. Sei dos múltiplos sons, do silêncio e da solidão de cada 
dia. Responda-me, como estão meus olhos, Maria? Se tivesse uma 
filha, ela diria. Há certas coisas que só mesmo uma filha faz. Diga, 
por favor. Ora, Dona Quirina, que pergunta, estão desbotados. Des
botados, como, menina? Quase sem cor, a idade, a senhora sabe. 
Eles eram como jaboticabas. Ele gostava muito de meus olhos. 

Ela tateia procurando a bengala. A mão direita roça pelo 
assento do sofá e se detem no exame de um buraco. Vai retirando 
fiapos e coisas. O jogo desta sala era de veludo adamascado, beje, 
com florões grená. Meu sobrinho torto disse que ia trocar minha 
mobília. :É velha demais, tia. fora de moda. Não captava sua solidez 
e nobreza. Não protestei. Quando eu cerrar os olhos, o meu reino 
vai esfacelar-se. Já começou. Agora esse sofá de plástico, feio e 
vulgar. Este rasgão foi feito a canivete. por moleques de rua. Mal
vados. Aproveitam enquanto estou S07inha. Também roubam 
minhas frutas. Bolinha é mansa. não c;abe e pantá-loc;. Maria não 
se importa. E quem irá se importar? Para que? 

Ela caminha a passos lentos em direção à janela, para a 
constância desse estar: o trono e o reino. Eu escuto um som dife-
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rente. Trovão, talvez. Sim, é trovão. O vento sopra assanhado. Os 
trovões se amiudam. Relâmpagos estarão riscando com pressa o 
céu. Sinto frio, Maria, tremo como as folhas lá fora. A enxurrada 
levará o tapete branco. Pena. Mas é preciso chover. Ouço uma 
porta bater. O vento assovia. A ninhada de galinha, Maria. Que 
será dos pobres pintinhos? Morrerão sob o aguaceiro, sem dúvida. 
Há roupa no varal, meu Deus. Você de certo não se lembrou de reco
lher. Os trovões apertam-me o peito. Não me acostumo nunca. 
Ele gostava, ficava alegre, dizia que trovão era música, esperança 
de chuva, sinal de fartura. Levanta-se da cadeira, seus difíceis mo
vimentos, seu arrastado passo pelas espessas sombras do corredor. 
Maria, você está dormindo? Entra no quartinho dos fundos, apalpa 
a cama, fria e vazia. Que horas serão? Meu sobrinho torto levou 
o relógio de parede. D isse que era para consertar. Na verdade, nem 
sei se tinha algum defeito. Eu não andava podendo subir para dar-lhe 
corda. Às vezes passava dias parado. Suas badaladas eram Lindas. 
Ele gostava muito de meu relógio. Ficou contente quando minha 
mãe mo entregou. Pertencera à minha bisavó. Era de procedência 
francesa, contava minha mãe. Elegante, tinha portas de cristal de
senhadas com flores de lis e um pêndulo dourado. Você saiu, Maria, 
sequer me avisou. Não tem consideração com igo. Nenhuma. 
Trato-a como gente de casa, até lhe conto minhas coisas. Imagine 
se fosse no tempo dele, você não passa ria da cozinha . Disseram-me 
que você anda falada com esse namorado que arranjou. A vida é 
sua. Quis fazer de você a minha neta, a neta que eu não tive . Você 
não soube merecer. Nem gratidão tem. Faz tudo tocado, some sem 
falar. me engana nas contas, me responde. Deixa. Quem planta, 
colhe. 

T ateando ela vai para o terreiro. Tropeça aqui e ali, mal 
amparando-se na bengala. As roupas estão enxumbradas, pesadas. 
A chuva está pra cair. Sinto cada pingo graúdo. Não haverá tempo 
para recolher tudo. Que escuridão! E a ventania! Tenho de voltar 
pra dentro. Divino Pai Eterno. perdi o rumo da porta. Ai! Um 
buraco. Ela caí. Grossos pingos invadem seu rosto, vão encharcan
do aos poucos suas roupas, suas compridas aias. A mão tateia pro
curando a bengala escapulida na queda. Grita socorro. Ventos rai
vosos chicoteam as árvores. Trovões tonitroam constantes. Socorro! 
Sua voz é rouca e desesperada. Relâmpagos riscam no céu seu 
rápido trajeto luminoso. Agora o corpo inteiro se entrega à lama. 
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Socorro! Já é débil a sua voz e ela chora . Soluça. As águas entram
lhe pela boca e olhos. Ela treme. Maria! Ela clama, chama, gemen
do. Tenta mudar de posição, porque lhe adormece o braço . G r ita 
de dor. Não consegue mover a perna direita. Lamenta, cada vez 
mais baixo, num doloroso sussurro. As idéias vacilam, imagens 
acorrem com nitidez, fundem-se no obscuro da mente, para depois 
reacender . Essa chuva é sua, Zabezinha, você rezou pra chover . 
Anda por ai tona, com os cab~Jos d~sgrcnhados, chamanoo o povo 
para a peniLência. Eu não fui à procissão lá na cruz do cerrado, 
porque já não aguento. Aliás, nunca fui. Tinha uma certa vergonha, 
confesso. Você cantando a ladainha com sua voz fanhosa, de b6c::io, 
levando flores, pedras, garrafas dágua para depositar aos pés da 
cruz. R egina sacratissimi rosarii. . . ora pro nobis. . . Regina pa
cis. . . ora pro nobis. . . Alguém morreu ali, no marco da cruz, 
solitário marco, seria um tropeiro, um carreiro, um peão, velha cruz. 
braços firme'", bnnhados por muitos sóis e se.,os, orvalhos e ventos, 
paisagem triste e silencio a. mais ainda com a seca. No dia em que 
você morreu, Zabezinha, caiu a chuva mais linda. Milagre! Milagre! 
Milagre! R epetiam respeitosos e maravilhados todos os lábios. Dê
me a mão, amiga velha, preciso levantar, não vê? Quero um cafe
zinho quente, depois um chá de sabugueiro para cortar o resfriado. 
Quero o chale para esquentar meus ombros e a bengala, para me 
firmar. Amanhã, quando o sol vier, estará tudo tão claro, limpo e 
cheiroso, passarinho cantará de regozijo. meu sabiá, o mundo nas
cendo de novo. 

A enxurrada grossa . lamacenta. carregando folhas seca,;, 
passa apressada e impiedosa, quase cobri_ndo seu corpo. Move a 
mão com extrema dificuldade, tentando encontrar o escapulário. 
Regina pacis, ora pro nob:s ... Não consegue encadear uma prece. 
As janelas do bangalô batem com fúria. A luz apagou-se. a casa 
'>e encolhe nas sombras, a noite está medonha de e cura. Bolinha. 
arrepiada, empurra a porta, olha a escuridão e uiva fundo, Hm uivo 
de medo e dor. A velha recomeça o gemido quase imperceptível. 
Mais um pedaço da fita em fragmentos, a rememória, seu peno,;o 
caminhar. Sim. o filho que não lhe dei, únka sombra entre nó . 
Foi por esse desgosto que ele se cansou de mim? Ou Lalvez não me 
tenha amado como eu o amei. Foi um cah·ário quando ele arranjou 
a outra, a forasteira. Nunca a vi, di1em que era bonita e linha uns 
olhos verdes perigo o~. Eu me fechei aqui dentro, humilhada e sé,. 
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Vá procurar a Vindilina, me aconselharam, os trabalhos dela não 
falham . Eu era nova, tinha medo da vida e de tudo. Nunca saira, 
aliás nunca sai desse mundinbo nosso, tão pequeno . Eu tinha pavor 
da Vindilina, de sua casa onde moravam bichos estranhos, coruja, 
gato preto, morcego, djziam. A tremer bati à porta de sua casa, 
velha casinha descascada e feia, na rua de Baixo. Com bondade ela 
me recebeu, um sorriso de compreensão iluminando sua cara enru
gada e antiga. Já sei, minha filha, sei de tudo, quem não sabe das 
coisas nesse lugarejo? Pode ir em paz, meu trabalho não falha. Você 
não acredita muito, eu sei. Mas ele vai voltar. Foi só uma loucura. 
Espere e confie. Ele voltou, um espinho ficou fincado no meu co
ração, para o resto da vida. E o filho não lhe dei. Deus não qui,;. 
Ele morreu cedo, levou pra terra seu desgosto. E eu fiquei so7inha, 
carregando o peso desse longo, desse interminável caminhar. 

Maria, corpo j~vem, selvagem de vida, molhado de chu\â, 
cabelos negros escorre'11'do pelas costas douradas, empurra o portão 
do jardim. Enferrujado, ele extremece, range num gemido e cede. 
Está assustada. Seu homem segue-a. Atravessam o jardim, pene
tram na casa, pé ante pé, entram no quartinho do fundo. Está tudo 
aberto, murmura ela. O homem puxa-a para si. alheio à fúria lá 
de fora e às tragédias de outra vida. Ele aperta com ardor o corpo 
ele Maria, esmaga seio~ e lábios, depois ambos rolam. os corpos aqul:!
cidos no fogo da posse frenética. O desejo amortecido. acalmam-se 
e voltam à consciência da realidade. Ela troca de roupa, ajeita os 
cabelos e chega à janela. A chuva diminuira, é mais brando o vento. 
O céu clareou e ránidoc: e,;gMcos de nuvens passam, deixando entre
ver raras estrelas. Maria sente um arrepio pelo corpo, ao olhar a 
praça deserta. PcrsiJna-c:e e corre a abraçar c;eu homem. Você sabe. 
debaixo dessa velha mangueira, da praça. o povo conta que à meia
noite começa a dança dos esqueletos. -;6 se escuta o chocoalhar de 
ossos e se vê uma luz esverdeada saindo dos olhos ocos das caveiras. 
Tenho medo. Esse diabo de Bolinha não para de uivar. Maria sente 
o peito opresso por um pavor que cresce. Uivo dá azar. Cruza os 
dedos e bate três vezes no peitoril da janela. O homem abraça-a 
com força. beijando-lhe os cabelos. Nossa, esqueci da velha! Santo 
Deus, exclama, soltando-se dos braços do homem. A coitada morre 
de medo de chuva braba. Vai até o quarto da velha. A cama está 
vazia. Dona Quirina! grita apavorada. Anda pela casa desorienta
da. Bolinha continua a uivar na porta da co7inha. D ona Quirina! 
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Dona Quirina! Dona Qu irína! grita de cômodo em8Aài2iS. Q,ai 
à porta da cozinha, espanta Bolinha com o pé, a cachorrinha corre 
ganindo. Espia o terreiro. Está tudo negro e silencioso. Pra casa 
dos vizinhos ela não foi. É uma velha sistemática, enraizada nesta 
ca~a. Nunca sai. O vento continua a bater as janelas escancaradas 
e ela repara que entrou muita água pela casa a dentro. Bolinha corre 
para o terreiro, pula, late desesperada, vai e volta. Ficou doida, 
Bolinha? Mais essa. Escuta. Tem medo do silêncio e da escuridão. 
Credo, vou me embora dessa casa. Não, não posso, tenho de encon
trar a velha. Cria coragem, acompanha a cachorrinha ao terreiro. 
Parece-lhe OU\ir um som e~quisito, um gemido. Os olhos aos poucos 
vão aco tumando-sc à escuridão. Bolinha continua a correr de um 
lado para o outro latindo, doida. Maria descobre uma trouxa bran
ca. enêolhida na lama. Deus do Céu, Dona Quirina! Deus do Céu, 
velha maluca. Vem me ajudar homem. Ela ainda respira. Com difi
culdade, arrastam-na para dentro de casa. 
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O BEBt KARKALMANITA 





Quatro horas da tarde. Essas mulheres estão bem, no ter
raço da mansão, rodeada de árvores, flores, fontes. O sol doira e 
o calor é doce. As águas azuis da piscina movem- se em delicadas 
ondas e um grilo insinua seu cri-cri no canto dos pássaros. As con
versas borboleteiam fúteis pelas arcadas coloniais. Nada de moda, 
de perfumes, de fofocas, é a antifriã que diz. Recebe as amigas para 
uma reunião dita éria e importante. Ao salão azul, queridas. Lá 
nos concentraremos melhor. E as mulheres elegantes. ajeitando seus 
vestidos longos e acertando os decotes, dirigem-se ao salão azul onde 
se assentam em círculo. Trouxeram papel e caneta para as anota
ções? Anotando se reflete e se grava melhor. Tentaremos discutir 
algo sério e tomaremos decisões pelo bem da humanidade. Trata-se 
de uma iniciatjva que transcenderá as nossas fronteiras. Será a mais 
humanitária e a mais grandiosa de nossas campanhas. Temos sido 
egoístas e insensíveis. Não poderemos viver só por nos os vestidos, 
nossas jóias e nosso caviar. Palmas e gritinhos. Silêncio, por favor. 
Quero chamar a colunista Mary para expor o tema. Ob. não, sou 
jornalista, não oradora. Não estou preparada. Que isso, qualquer 
de nós está apta a falar. Não somos a nata da sociedade? Cabeças 
oca é o que somo . Todas e voltam para essa estranha mulher. que 
acabara de falar, jovem. rosto fino marcado de olheiras. um olhar 
vivo saltando do rosto, vestido de crepe branco num corpo e,;guio. 
Ela olha em torno. dedo entrelaçados. reflexão pendente da fronte. 
Deixem que eu fale. Muito bem. Palmas. Karkalman está em 
guerra. Karkalman? Olhares seteiam o rosto obtuso da loira. que 
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perguntou e se torna vermelha e confusa. Bem, a oradora prosse
gue, a meta agora é desenvolver nossa cultura para sermos mulheres 
participantes. Acabou-se a era das cabeças ocas. Karkalman e tá 
para lá de Marrakesh, no continente... Bem, consultem uma 
enciclopédia. A pesquisa é por conta de vocês. Como eu ia dizen
do, há por lá uma guerra atroz, os noticiários da TV estão dando 
todo dia, por falar em TV, vocês sabem que ela é massificante, os 
programas horrorosos, mas o noticiário, esse não. Não sejamos 
aljenadas. Viva o woman's lib. Vejam os noticiários. Recomendo. 
Prosseguindo, a guerra destrói Karkalman, o inimigo avança im
placável - um perigo (de que cor?) ameaça o mundo. Rezemos. 
Mas as maiores vítimas são as crianças, pobres inocentes, que 
morrem como animaizinhos desamparados ou sobrevivem famintos. 
órfãos, sem teto. Pensem bem. E nossos filhos? Gordinhos, 
protegidos, dormem em leito de cetim, estudam em nossos colégios 
(de elite), passam férias no Velho Mundo ou em no sas praias 
particulares, frequentam clubes, tem cachorros de raça e brinque
dos eletrônicos. Pensem bem. A consciência doi, não doi? ou 
nem existe consciência? E' um horror! agora, quem fala num 
grito é uma dama de cabelos lilazes. Não há solidariedade no mun
do. J::. só dinheiro. E sexo, berrou outra. E egoísmo. Muito bem. 
Muito bem. Palmas. Há e se monstros fazendo guerra. E nós pen
sando nos nossos vestidos e nas nossas recepções. Somos ou não 
somos cristãos? Claro que somos cristãos. E nascemos num país 
rico, grande, belo e cheio de paz. Muito bem. Palmas. Nenhuma 
de nossas gerações sofreu o horror da guerra. Nenhuma. Palmas. 
Nosso país é abençoado. Ê o país do futuro. Ele governará o mun
do. Será a grande potência. E quando tiver a hegemonia, só haverá 
paz, porque tem uma vocação irreversível para a paz. Um momento, 
por favo r, my dear, modere o verbo. Hegemonia? Ê a loira obtusa, 
de lábios muito vermelhos em forma de coração, linda bouquinha 
belle-epoque, que levanta a dúvida. Então, e a dama de branco reto
m a a palavra, olhe no dicionário. O Novo Aurélio está ótimo. 
Hegemonia é uma palavra tão comum. Então, dizia eu, minha pro
posta é. . . Minhas queridas, é hora do chá, ou do aperitivo. como 
quiserem. Eu aceito um drinque, fala a que chamam de poeta . 
Vocês sabem que a imaginação se alimenta também de um copo. 
N ada para aclarar a idéia como ele, bendito o que inventou o uís
que . . . escocês . 
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A luz do sol, agora menos viva, é ouro reverberando na su
perfície da piscina e nos repuxos das fontes . As brisas sopram deli
cadamente. R uido de taças, copos, chícaras, cheiro de chá de jas
min, tortas, torradas, uísque. Música, senhora dona da casa. É ver
dade, como fui esquecer. Clássica ou popular? A clássica entedia. 
PopuJar, anima. Americana. Tango, adoro. Italiana , é tão român
tica e viva . A Marselhesa! Exercitemos nossos taJentos, Ana ao pia
no. Ou a Marise no violão. Não, não tenho vontade. Só penso nos 
bebês karkalmanitas. 

O sol prepara-se para seu mergulho no horizonte. As nuvens 
forma m um curioso cortejo de gigantes, animais, seres fantásticos, 
com uma face vermelha e outra escura, uma opaca, outra brilhante, 
absurdas e maravilhosas formas. A poeta em:aminha-se para o terra
ço. Olha aquele por-de-sol glorioso. A beleza às vezes dói, ela 
pensa. Dói porque toca uma parte infinita da gente. Há um encon
tro quase agõnico. Beleza variada, una, perfeita, humana, visível, 
invisível, próxima, distante. Sacode o copo. O gelo tilinta no cristal. 
Quer mais uma dose, uma dose bem grande para entrar naquele 
transe, naquele estado em que as coisas não são mais opacas, tor
nam-se transparentes. uma extensão do próprio corpo, o corpo mul
tiplicando-se em mil elementos. Tocam-na de leve no ombro, que
brando-lhe o transe. Um momento mágico, hein, poeta e quem fala 
é a oradora. E a outra diz, você eloquente expositora da guerra de 
Karkalman, por que é tão falsa? Apenas aderi ao ambiente, tor
nei-me uma delas. Não repugna essa farsa? Vou levá-la às últimas 
consequências, a oradora responde. E a poeta pediu licença para ir 
buscar outra dose de uísque bem grande. 

A um chamado da anfitriã, as convidadas voltam para o 
salão azul . Venham, minhas queridas, há muito o que discutir. E 
logo à noite, o banquete na mansão dos Monteiro de Castro. As 
mulheres acomodam- e nos seus lugares, barulhentas. A poeta olha, 
em silêncio, os pedacinhos de gelo flutuando no uísque. a dose já 
pela metade . Atenção, nossa inteligente e querida oradora vai con
tinuar . Prosseguindo - é a fala da oradora - quero apresentar 
minha proposta de ajuda. Antes, desejo ouvir a opinião de vocês. 
Como poderemos ser solidárias com Karkalman? T alvez enviando 
dinheiro e alimento. essa é a opinião da loira de boca de coracão. 
Vocês ouviram falar da ponte do arroz numa guerra asiática? Faça
mos a ponte do leite ou do feijão. Que burra. que burra! pensou 
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alguem, que palpile infeliz. Que ugcrem ,ocês? Mais nenhuma 
idéia? Pois a minha proposta é: adotemos orfãos de guerra. Alguns 
países esLão fazendo isso. Adotemo filhinhos Karkalmanitas. Ar
ranquemos da garra feroz da guerr.:i essas pobres vítimas e façamos 
deles cidadãos úteis e defensores da paz. Muito bem! Muito bem! 
Palma . Como serão ele ? Morenos? Ah inhos? De olhos oblíquos? 
Cabelo prelos ou loiros? Lisos ou encaracolados? Serão mais que 
filhos do nosso sangue, serão filhos de nossa solidariedade, de nosso 
amor uni,·er<;al. Muito bem! Muito bem! Palmas. Que acham da 
idéia? Magnifica. Como torná-la efeti\'a, então? Redigiremos uma 
mensagem e assinaremos toda , colocaremo nosso endereços e en
caminharemo<; a quem de direito. Já pensaram que repercussão fa
bulosa? 1 ossos nomes irão para as colunas internacionais. A men
sagem deve ser redigida agora. Quem se habilita? Silêncio . A poeta! 
S1m, ela. Aplausos. Não, eu não "ºu redigir. Oh! Por que? Não 
vou adotar um órfão karkalmanita. Oh! Por que? Que decepção, 
logo ,ocê. l lá muitos menores abandonados em nosso 2aís. Por 
que não O'> adorar? Ora. isso é um outro ca'>o. Eles são delinquente'> 
e \'em de ambientes horríveis. Como trazê-los para nosso lar? Pode
mos achar um meio de salvá-los. A guerra aqui é silenciosa e lenta 
1:: um monstro terrível e im isível. que se chama miséria. Então a 
oradora fará a mensagem. Eu Lambém não. Não vai adotar um 
órfào kurkalmanita? Eu também não. Ah! E por que falou tudo 
is o? Lancei a idéia pra , ocês. 

A noite entrara vagarosamente. Em meio ao aroma de per
fumes france,;es, perpassou um ar de con trangimento. Assim, a 
nossa reunião fracassou? Não passou tudo de uma brincadeira de 
m au gosto? Era a anfitriã que falava com voz lamentosa. Ab oluta
mente, a poeta gritou. Ela voltava com outra dose de uisque. Somo 
apenas duas a di cordar. M ínima minoria. O salão azul está cheio. 
Dou uma idéia: redijam em equipe. Por que não aproveitar aquela 
frase de Maric;e: "Nós. filhas de'lse país rico, genero o e grande, 
com uma irrever Í\ el vocação para a paz. solidário com o muodo 
cm hora<; trágica . . " Magnífico! Continuemos. Um borborinho 
distendeu-se pelo salão . 

A poeta novamente contemplou seu copo através da luz. A 
do e esta,a quase ao fim. Era preci o terminar. Seu corpo jâ e tá 
ficando levemente entorpecido. Tem vontade de gritar, de grilar 
sob aquela perigosa lucide1. Vai sair . T alvez nem ~e despeça. Vocc 
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não vem comigo, oradora? Sim, com você, depois o chofer leva 
meu carro. O carro da outra deslizou pela alameda, deixou o jardim, 
ganhou a rua. Lá fora a noite linha um milhão de estrelas. O pior, 
poeta. é que a gente percebe tudo, e nada diz e nada faz. A poeta 
ligou o rádio bem alto e foram, mudas, contemplando as mansões 
elegantes que, à passagem dos carros, desfilavam sólidas ante seus 
olhos. Em torno da cidade, os morros com pequeninos focos de luz 
e os mistérios de um mundo desigual escondidos nos barracões si
lenciosos e envergonhados. 





EXTRAVIO 





Eu cheguei ao lugar combinado às \inte e três horas em ponto. 
Todos me esperavam. Trouxe a encomenda, disse. Eles me abraça
ram eufóricos. carregaram-me nos ombros, numa algazarra alegre, 
como se fora eu um campeão de futebol . Senti-me tocado de alegria 
e de uma ânsia febril de experimentar logo a coisa. Repartiu-se a 
jóia e a sessão começou. Nem me lembro do tempo. Só sei que meus 
passos pareciam os de um astronauta no vácuo e tudo era nebuloso 
como um sonho. Arranquei da mão de Horácio as chaves, entramos 
no ca rro. Como se eu comandasse e todos mudos obedecessem. Par
timos sem rumo previsível, os coqueiros da avenida em louco desfile 
pelos nossos olhos nublados, as retas fugindo e ziguezagueando, o 
prédio do velho cinema transformando-se num palácio oriental, e -
t relas caindo, dançando no céu. Depois a vi, na rua que circunda o 
bosque. Estava de branco, sim. toda de branco, suéter, calças bem 
justas e um cabelo comprido esparramado pelas costas. o vento da 
noite a dentro deveria estar brincando neles. Passava apressada. 
teria na mão uma pasta. Estava linda, linda, esguia como uma deu
sa, teria vindo do bosque? Freei o carro numa parada violenta, pneus 
tinindo no asfalto, calma. seu filho da mãe, alguém disse. Desci 
e baforido, ela começou a correr. Olá. meu bem, sou de paz. Agar
rei-a pelo braço. Ela deu um grito. tapei-lhe a boca. Escuta, bone
ca, vamos nos dhertir. Sou de paz. Tenho grana. Ela afrouxou o 
debate. ficou quieta, indecisa. Passei-lhe o braço pela cintura, venha. 
amorzinho, arre tei-a para o carro. Cu no volante. ela bem perto 
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de mim, muda de susto, eu sei, o carro em louca corrida, as ruas 
desertas, desfile frenético de luzes, a cidade ficando para trás. 

O chão estava úmido, lembro-me bem. E seu corpo que se 
debatia em desespero impregnou-se de um cheiro silvestre que mais 
me endoideceu. Possui-a como um demônio, feri seus lábios, seus 
frágeis membros, jovens e tenros, seus gritos roucos, seus soluços, seus 
dolorosos gemidos, que foram morrendo aos poucos. Refocilei-me 
no seu corpo, ofereci-a aos outros como prêmio máximo de um 
bestial festim. E me lançava de novo sobre ela até exaurir as 
minhas forças e as dela, depois apertei seu pescoço para que não 
restasse nem um pouco de alento, para que jamais pronunciasse meu 
nome, que talvez nem soubera, para que jamais reconhecesse a 
minha imagem. H orácio gritava como um possesso, como um animal 
ferido, penso que nem a possuiu. Vamos embora, seus brutos, seus 
animais, vamos embora seus loucos. O corpo dela, nas sombras da 
noite, com cheiro de sangue e terra preta, as roupas estraçalhadas, 
ficou inerte e gelado como a noite, sem mais um queixume ou gemi
do. Brancura manchada de sangue e terra negra. 

Horácio gritava rouco e tu, exausto, encostaste o rosto na 
terra . Cleusa era um ponto diluído em tua mente, nunca chegou a 
ser nada para ti, encontraste-a como se encontra um cachorro ino
fensivo ou uma men ina que pode ter qualquer nome. Cleusa, a tua 
menina. Olhando-te com aqueles o lhos de espera, embora muda, 
a gritar pense no seu futuro, seu pai lutou tanto seja um bom filho 
pense no seu futuro é preciso ter uma profissão uma posição casar 
e ter filhos e ter filhos um cidadão honrado seja um cidadão honrado 
seja um cidadão honrado seja posição profissão posição posição 
posição. Quando te afastavas de Cleusa, ficava-te um asco, abor
recimento pelos valores que ela te lembrava, frases não ditas que 
zumbiam em teus ouvidos, postulados de um mundo apodrecido e 
falso, aspirações ridículas que não querias aceitar. Aceitar o que? 
I r para onde? Horácio gritava rouco, seus gritos em eco pelo mata
gal. Aflorou-te ao pensamento a imagem de Dalva, Dalva carne 
vendida, corpo esfarrapando-se na entrega sem amor, boca sugada 
por desejos vorazes, Dalva mais gente, porque sofrida, ofendida na 
carne e na alma, Dalva mais lúcida, Dalva seu primeiro amor talvez, 
Dalva que persistia intacta no fundo de tua consciência, quando 
caias como um bruto sobre o corpo da menina de branco. Dalva te 
condenaria desta vez, tinhas certeza. Meu bem. cuida-se. não é 
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que::.tão de submeter-se. Eu te compreendo, você sabe disso, forme, 
vire doutor, ganhe dinheiro, não se consuma inutilmente, não se 
afunde no lodo, Valtinho, a vida vale muito, apesar de tudo. Sim, 
vale. Vale muito. Eu não presto, você sabe disso, sabe que classe 
de mulher sou, mas te quero muito bem, o que posso te oferecer 
é i so, meu corpo e esse conselhos de quem já viveu mais e sabe 
muito do mundo. 

São teias que te prendem? São teias que me prendem? Um 
Limo pegajoso gruda meus pés, mão gigantesca agarra minha gar
ganta, fios me envolvem, milhares, milhões, para onde me levam? 
Não quero ir, não quero esse caminho, nenhum camínho me serve. 
Parar e recomeçar. Recomeça r o que? Nijo me deixam, empurram
me, meus olhos estão vendados. Horácio é proporcional, bem arran
jadinho, bem colocadozinho, um cachorro na coleira. 

Tu rias quando Horácio te apanhou e empurrou-te com vio
lência para o carro. Ele bufa no silêncio, vermelho e exasperado, 
as banhas tremendo. O que foi que eu fiz? perguntas. Horácio com 
os olhos fixos na estrada, mal percebida na pouca claridade da 
madrugada já próxima. Diga alguma coisa, Horácio, me mate, me 
jogue na estrada. Cale a boca, filho da puta, ele explode com ódio, 
as palavras te batendo no rosto como uma chicotada. Manhanzinha 
com luz empurrando a neblina, árvores de galhos pretos nus como 
braços suspensos em súplica. Do chão escuro arrebenta um verde 
daqui e dali. brotinhos com duas folhas como minúsculas mãos 
postas . Começo das águas. Parto verde da terra. Matei? Não e não. 
Não matei . Examinas tuas mãos, os dedos. de um por um. Pergun
tas e dúvidas em redemoinho em tua cabeça. Sentes no corpo o es
tranho cheiro. o dela. o da terra preta e húmida, o de sangue. Tuas 
mãos parecem vermelhas e te entontece um vento que perpassa e que 
traz dentro dele momentaneamente sons de gemidos, roucos lamen
tos, duro ilêncio, os gritos de Horácio. Horácio, ela morreu? Tu 
perguntas a tremer. bem baixo. com medo da própria voz. da própria 
frase. que se formou súbita em tua mente. Cale a boca. seu filho 
da puta. Dessa vez com menos violência. cansaço na voz. dirigindo 
com cuidado por causa dos buracos da estrada, encurvado, a massa 
toda do corpo pra frente, o ro to vermelho e exausto . Ela morreu? 
Não sei, nem sei se minhas mãos a destruíram. O sol alto, cigarras 
cantam. cantam com força. um festival. O canto das cigarras sem
pre foi para ti um risco sem fim no infinito. por ele ias escorregando 
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cm busca de um mundo inatingível. Um dia disseste a teu pai dc,ta 
busca impo 1vel. Deixe de bobagem, menino, \Ocê está é com 
minhoca na cabeça. Você tem é que trabalhar, ganhar dinheiro O 
resto é doença. Tu te recordas agora do engenho do avô. Aquela 
roda enorme de madeira, água caindo, roda rodando. cana entrando, 
garapa caindo. garapa gelada de madrugada. As rachadas de melado 
fenendo. os jiraus com torrões de açúcar de barro cobertos de fo has 
de bananeira, en>,ame de abelhas e maribondos pousando nos res1-
duos expostos. No bojão de cobre a pinga ia caindo, gota por gota. 
No porão. as pipas de cedro empilhadas, pinga boa é \'elha, pinga 
boa é ,elha. Tu. Gremilda, os íilhos do vaqueiro, Ba tião. o capataz, 
entrando escondido no porão, ítio proibido, abrindo a torneira 
das pipas. aparando a cachaça cm chícaras esmaltadas e cada um 
provando, provando o líquido proibido. E tu provaste o líquido proi
bido. Tu entístes o mundo girando. girando. um suor frio e,cor
rendo pelo corpo e Gremilda - Poxa. molengo. cu tá amarelo como 
flor de algodão! e todos se puseram a rir. o mundo foi uma ri..,ada 
contínua. uma gargalhada. Riam os morcegos do porão. riam os 
ratos a pac;sar esquh oc;, as andorinhas com ninhos nos beirai,. os 
cachorros vadiando no, curraic;. Bastião ria, teu pai, tua mãe. um 
imenso gargalhar. E tu gritaste, com voz estranha e rouca, agre,,iva 
e dolorosa: eu bato em todo mundo. mato quem rir ... Todos \e 
calaram, ficaram quietos como pedra. C começou um \ácuo enor
me. triste e real. Um solavanco te sacode. es jogado para frente. 
tua testa aproxima-se do vidro. Poderia ser um vidro partido, C,lbcça 
contundida, bola e sangue. <.angue inútil. matéria e nada. Fim e 
morte, fim de tudo. Um pác;saro bate no para brisa. ,;eu peit'l se 
e"maga. o corpo tomba. Nunca mais cantará, ou fará seu ninho 
ou voará. Cu o matei? Pássaro preto, não é. Horácio? O amigo 
parece ignorar-te, na face sombras de preocupação e revolta. Datva 
de, ia estar ,1qui para a_iudar-me. É inteligente e boa. nem parece 
uma puta, meu primeiro amor. Um ri o neí\OSO acode teu corpo . 
Faço ver os. vomito versos. sabia, Horácio? Ah, que entende , ::>cê 
di,so? É também um cachorro na coleira. Dalva derramaria uma 
lágrima por mim? Minha mãe e eu re-;smcitaremos o engenh). 
Faremoc; uma cachaça oura, purí c;ima "ALEGRIA" <;era ,eu 
nome. Fabricada e engarrafada por Walter Rodrigues Figueiredo. 
Um nome nobre. eu tenho pedigree, Horácio é um vira-latas. fica
rei rico, toda e; as portas ,;e abrirão para mim. \.1eu nome acontt.:cr~ 
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nos jornais todos os dias. Construirei uma casa de colonial espanhol, 
com jardim interno com fonte e arcadas. Terei um piano de cauda, 
tapetes persas, taças de cristal e candelabros de prata. Vestirei um 
roupão \'erde, fumarei havana e tomarei scotch. Vomitarei meu~ 
"ersos. me aplaudirão, erei o rei da cachaça. 

Tu examinas tuas mãos, de novo, teus dedos de um por um. 
Inconscientemente repetes um gesto e horrorizado sacodes os bra
ços. a cabeça. Tentas afastar da mente um quadro e outro, uma 
série. o corpo dela, nu, sacudindo de extremecimentos, o som rouco 
que lhe saia da garganta, apelos e soluços, cheiro e gosto de sangue, 
cheiro e tosto de terra. de tenra herva, os outros te empurrando para 
terem a sua vez. Horácio chorando e gritando. Bestas feras. Tu 
agora dás um grito. um grito tardio, quieto, filho da puta, para 
completar você quer que arrebentemos a cara? Tu levantas os olhos 
para a estrada. A casa está lá embaixo, rodeada de morro , uma fila 
de coqueiros à entrada e o verde brotando da queimada. O gado 
estará no curral, os cachorros latirão quando chegares. Teu pai 
estará de pé e te olhará com olhos frios. Nunca viste outra expres ão 
no rosto dele: 6 acusação. Apesar de tudo, não o odeia . Sempre 
olha te para ele corno um cão ferido, à espera de um milagre. Atrá,; 
virá de manso tua mãe. Ela sempre foi para ti a imagem do sofri
mento. Tua mãe bondo a, humilde, submissa. medrosa. Haverá lá
grimas nos seus olhos. Só lágrimas, a vida inteira, o que arrancaste 
dos olhos dela. Ela de ejará abraçar-te. mas tem medo, medo de teu 
pai. Sempre te protegeu, embora muda. Sempre rezou por ti, inutil
mente. Então, seu vagabundo. desta vez o que foi, chegando aqui em 
plena segunda-feira? Teu pai gritou-te, sem ao menos dizer o Deus 
te abençoe que tu tanto esperava . E o ladrar dos cães era como uivos 
na clara e ensolarada manhã. 
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A IRMÃ DE INÁCIO 





Eu não queria diLer nada a Inácio, vivemos nessa apertura, 
ele trabalha o dia todo e estuda à noite. Nem almoça em casa, come 
lá um sanduiche qualquer ou às vezes leva a marmita. De lá mesmo 
pega o ônibus e vai para o colégio. Não qúeria dar-lhe aborrecimen
to, devo poupar meu homem, ele é tão bom e esforçado. Mas não 
repara certas coisas, nem tempo tem. Mulher é mais observadora . 
Eu nunca impliquei com a irmã dele vivendo conosco. Ela é nova, 
tem apenas dezessete anos. não assentou o juizo. Bem que ela podia 
me ajudar um pouco na costura. já que não para em emprego. 
Trabalhar de doméstica. cruz credo. Que bobagem, todo trabalho 
é honrado. Eu nunca impliquei. É uma boca a mais, é espaço de 
menos nesse barracão apertado, é desconforto pra meus filhos. Ela 
é irmã do Inácio. meu marido, meu homem bom. Eu tenho dó dele, 
mas coitada de mim. Morro na costura e ainda cozinho, lavo, limpo, 
compro, levo menino à escola. Estou ficando velha de tanta peleja, 
entra segunda. ai c;egunda. Se ele não estuda se, me folgava mais. 
Ele. porém, me explica que se não estudar não passará de um escra
vozinho de salário mínimo. Além do mais. tem um coração do ta
manho do mundo, quer ajudar a família. penso nos velhos, naquela 
penúria lá no interior. Já deram seu murro, precisam de mais 
conforto. Ele chegou cansado naquela noite. bem que meu corpo 
desejava ele. porque Inácio é também muito carinhoso e eu sou uma 
mulher feliz de carinhos, mac; eu tinha que falar. Sei que oc; olhos 
dele ficariam pregados no teto pela roite a dentro e seu corpo, mur
cho para o amor. Mas eu tinha que falar. Você não reparou o ves-
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tidó <Te Rosa quando saiu domingo, J nácio? P ois repare nos traje 
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, de certo 
pensou que eu costurei um vestido pra irmã dele e estava querendo 
provocar elogio. 

ººº 
No sábado tenho aula à tarde, chego em casa por volta das 

dezeno,e horas. Entrei e vi Rosa, minha irmã, pronta para air. 
Muito, muito bonita com seus dezessete ano . Morena, cabelos com
pridos, muito pintada, nem parecia aquela caipirinha que eu trou
xera do interior. O vestido vermelho, de crepe, eu entendo, 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 apres. ada. Deu um clarão na 
minha cabeça e eu liguei a pergunta de I rene. L evei um choque. A -
sentei-me na poltrona, ela está esburacada, precisando de um remen
do pelo meno . Coitada da Irene, nem tem tempo de cuidar direito 
da casa. Olhe ai, onde é que e sa menina foi arranjar essas coisas, 
já que está de empregada? Fomos criados na pobreza, lá naquele cu 
de mundo sem horizonte, mas uma r iqueza meu pai deixou pra nós: 
honestidade e honra. Is o só não era bastante e um pequeno eito 
de terra repartido com doze, não dava pra cada um ficar nem em 
pé na ua propriedade. R abo de enxada a vida inteira? Não. Sai e 
vim. Começo de vida de todo moço pobre, nem é preci o repetir. 
Já como comerciário, conheci I rene e juntamos o trapo . Ela tinha 
carteira assinada de salário mínimo na loja de um turco. mas na 
verdade ganhava menos. Aquilo era só pros fiscai . Loucura nossa 
era ca ar. Ca ei, porque vi que I rene é uma mulher de coragem e 
ambição. A gente passava fome se não fos e ela noite e dia na 
máquina. Ganhei a sorte grande casando-me com I rene. Com R oc;a 
ela nunca implicou, não dá um piu, mesmo vendo que minha irmã 
não ajuda nada. Só a escola à noite e andar ai chique como filha 
de gente rica. 

ººº 
Cu entrei na sala. esta, a e curo, e me as ustei quando vi 

I nácio encolhido, penc;ativo. no canto da poltrona. Uai, meu homem, 
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chega, fica ai caladinho, não vem dar um beijo em 8, is. Oue 
história é essa? Ele me olhou e seus olhos e tavam tristes - eu 
reparei nos trajes de R osa, disse. Não quero pensar coisas, Inácio. 
Milagre não existe, tudo tem sua explicação. Não posso dar pal
pite, você vai pensar que é implicância, porque sua irmã mora aqui. 
Eu quero muito bem a ela, como hei de querer todo parente seu, 
tudo 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 vestido fora presente de uma colega, 
no dia de seu aniversário. Os sapatos, os brincos, a gargantilha tudo 
foi presente de quem não sei mais quem, dai eu deixei de perguntar, 
ficava chato, né? Os meninos chegaram, foram pulando no colo do 
pai. Aninha, a menor, está que nem uma b'oneca, de vestidinho com
prido, os cabelos de maria-chiquinha amarrados com fita cor de 
rosa. O pai gosta de todos, é claro, mas para essa ele se desmancha, 
fica com cara de bobo encantado. Com a folia dos meninos, o assun
to se desmanchou. Inácio continuou carrancudo e de noite tinha os 
olhos pregados no teto. Dia seguinte, domingo. eu reparei, Inácio 
estava num esforço danado para ficar alegre. Normalmente meu ma
rido é brincalhão, raras vezes fica nervoso, mas quando tem preo
cupações, 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 
paoai está nervoso, mamãe? Então meu marido pega-o, suspende-o 
até quase bater a cabeça no teto, o menino ri contente. Depois vem 
os outros gritando - eu também. eu também. H oje, domingo. ele 
sairá com os meninos para um passeio, o Mutirama. talvez. Eu 
ficarei fazendo o almoço, macarronada e frango como ele gosta. todo 
domingo. Ele chegará do passeio trazendo guaraná e cerveja. se 
tiver dinheiro. Se não tiver, eu faço um refresco de limão china, do 
quintal de Dona Sebastiana. Lá tem muito e ela é muito agradável, 
não se importa de dar. Hoje tem jogo do Vila e Atlético. Ele está 
triste, mas irá, é um torcedor roxo do Vila. 

ººº 
Hoje é segunda e de hoje não pas a . Tenho que tirar essa 

suspeita de minha cabeça. Ela doi como um espinho fincado no meu 
coração. Rosa é mais que uma irmã . É como uma filha. Eu a 
trouxe para dar um futuro pra ela e quero sua ajuda pra melhorar 
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a condição de ,·ida de meus pais. Quero um futuro limpo. Não fui 
à aula. Segui Rosa até a porta do colégio. Vim de ta.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 fácil esperar, para mim que 
não estou acostumado a fica r atoa. Vou comer um saquinho de 
pipoca. Já fumei demais. Vejo o guarda parando muitos carros. 
As pessoas não sabem obedecer às leis do trânsito . Há muitos me
nores vadiando, brigando, importunando os que passam. Será que 
eles não tem casa, nem pai, nem mãe? Lá vem uma turma saindo. 
São vinte e uma horas. Terão terminado as aulas? Escondo-me atrás 
do tronco dessa árvore. Lá está ela, com duas moças. Atravessam 
a rua. Devo ser rápido, se não vou perdê-las de vista. Vão para o 
movimento, é claro. Falam alto e sem preocupação. Olham as 
vitrines. Homens passam, voltam-se para elas, dizem coisas. Al
cançam o famoso Café Central. Ali os homens costumam se reunir 
para falar de negócios, de política (dessa úllima, ao pé do ouvido), 
.do futebol, do sexo. Ali é bom para caçar mulheres. É um verda
deiro desfile. É ponto de bêbados, de vagabundos, de fazendeiros. 
Lá está o impag:hel mendigo bi::ha. cabeludo, fazendo discursos 
florcadoc;, mete latim no meio, declama versos, desfila gingando, 
há uma risada geral e chistes, que a distância não me permite per
ceber. Rosa e as companheiras agora passam, muito devagar, olhan
do os homens. corpo ondulando, convite no rosto. Para um carro. 
É um galaxie branco. Tem exatamente três pessoas, contando com 
o motorista. As três 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 taxi. Siga o galaxie branco, digo, a voz mal 
saindo da garganta. Não quero encrenca, diz o motorista do taxi. 
Você será pago. Sou de paz, não se incomode. É só uma questão 
de honra. O galaxie branco seguiu para a rodovia de São Paulo, 
paraiso dos motéis. Andava em marcha regular, o taxi seguindo-o com 
-discrição. O galaxic parou em frente a um motel. Pare, disse eu 
ao motoric;la do taxi. Fiquei perplexo e confuso. Não sabia o que 
fa1er. Desceram. cada um com o braço no ombro da sua. Perma-
1'1eci um momento indeciso. sem saber o que fazer. Verificar só a 
origem dos vestidos bonitos, das gargantilhas. das bolsas não me 
bastava. Era necessário uma providência. Deixar Rosa, minha 
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irmã, menor, com aqueles homens? Rosa, eu sonhei para ,ocê um 
futuro limpo, lhe trouxe para estudar, pensando nos velhos. Você 
eslá 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 estudasse. que você encontrasse um moço 
bom, que tivessem sua cazinha 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. R osa. você não pensa. você tem apenas dezessete 
anos . E um Inácio anônimo, um irmão miserável para le proteger. 
Espere, disse eu ao motorista. Corri para eles, agarrei o braço de 
minha irmã , arrastei-a, sua bisca, hoje vócê 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, esmurram-me. arrancaram-me R osa, bateram em mim até 
jogar-me no chão inútil. Será um namoradinho ofendido? Um 
primo? Rosa foi-se com eles. Eu estava zonzo, o nariz sangrando. o 
corpo doido, nada pude dizer, porque a vergonha também me cala
va. Minha roupa estava suja de lama. Apanhei o taxi que me esp~ 
rava. Pedi ao motorista que toca<;se depressa. Cruzamos a cidade, 
ganhamos o bairro de ruas esburacadas. de lâmpadas apagadas, 
desolado, feio, mais triste nesta noite. F rente a minha casa. o taxi 
parou, fui acertar as contas. Não tinha consciência clara do tempo 
que ele estivera a meu serviço. Revirei a carteira, os bolsos, a 
capanga , o dinheiro não dava para pagar o serviço. O motorista, 
impaciente, estava percebendo a coisa. Seu joão ninguém, por que 
se mete numa aventura? Quem é você para competir com aqueles 
graúdos? Dê-me a grana, senão faço escândalo. Vou à polícia, acor
do seus vizinhos, ouviu, vagabundo? Tome esta caneta, disse eu, ela 
poderá completar o pagamento. O motorista jogou-a na lama -
uma porcaria desta! Tome o meu relógio. disse eu. ele pagará por 
tudo . Vá embora. pelo amor de Deus. Vagabundo, berrou ele ao 
sair . Eu tremia, algumas gotas de sangue ainda saiam de meu nariz. 
Cambaleando, entrei em casa com cuidado. para não acordar Trene_ 
João ninguém! Só me restava chora r. 
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A MÃE E SEU FILHO 





Não que ele seja preguiçoso, mas é preciso chamá-lo cada 
manhã. Criança é assim mesmo, umas acordam de madrugada, 
outras dormem até tarde. Se eu entreto no serviço, fica ele dormin
do até o sol arrebentar mamona. Ela se assusta, vai correndo 
acordá-lo. Mesmo nas férias o pai quer que ele espirre logo da 
cama. Costumo preparar o café bem cedo para o marido, ele exige 
um desjejum reforçado. Nesse país as pessoas não sabem comer. 
Cedo é que é hora de se alimentar bem. Mais tarde esquenta o leite 
e o ovo e vai por o menino para fora da cama. Depois fica vigiando 
pra ver se ele come direito. Se tiver qualquer problema, é tudo culpa 
dela. Coma, meu filho, a maçã, tome o ovo e o leite, passe manteiga 
e geléia no pão, não se esqueça do queijo. Coma direito que é pra 
crescer, ser forte e virar homem. Seu pai diz que é pra comer tudo. 

Naquela manhã o pai saira muito cedo, como de costume 
e à saída a recomendação, todo dia a mesma coisa: não deixe o 
moleque na cama, não quero filho malandro. Ela põe ordem na 
cozinha, lava as coisas sujas do lanche da noite anlerior, está sem 
empregada, uma tragédja, mulher é e crava mesmo e promo. Retirou 
as fru tas da geladeira, escolheu um ovo, pô-lo no fogo. também o 
leite, colocou louça e talher na mesa. th, menino, que dia vai 
aprender a se levantar sozinho? Da porta do quano grita: levanta. 
meu filho, é hora, Joãozinho. Ah, e o pai des e na telha de passar 
por aqui. A vizinha bate à porta. Vem pedir um pouco de açúcar 
emprestado. Desculpe-me incomodá-la tão cedo. essas empregadas 
deixam acabar o último grão para avisar. parece que fa1em até 
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propósito. Meu marido joga a culpa em cima de mim. É isso, 
mulher que trabalha fora deixa os filhos jogados e a casa de perna 
pro ar. Será que compensa? L ugar de mulher é em casa. Nero 
acredito que ele pense assim, tão inteligente, e um quadradão a 
respeito de mulher. Se essas domésticas prestassem, se evitaria 
muita coisa. Ela entrega o copo de açúcar à vizinha, está apressada, 
a manhã passa voando, puxa, que mulher faladeira, que matraca, 
quero lá saber o que seu marido pensa de mulher. A vizinha sai, 
ela fecha a porta aliviada. Dessa vez derrubo o Joãozinho da cama. 
São mais de oito horas. Caminha para o quarto, pela porta entreaber
ta vê a cama vazia. Enquanto falava com a vizinha não percebera 
movimento algum, sinal de que ele se levantara. Procura-o no 
banheiro, não está. Nem na cozinha, nem no quintal. Nem no seu 
quarto, nem na despensa. Assusta-se. Pra rua não ia sair de pija
ma. É um menino muico recatado. Depois de crescido, não tira a 
roupa nem perto de mim. Ele tem maneiras delicadas, eu o crio 
para ser um moço fino, digno de frequentar a sociedade, não como 
o pai, com o perdão da crítica. às vezes um grosseirão. Joãozinho 
será diferente. Nunca o deixo com menino de rua. Nem com vizi
nhos. Brinquedo só com os primos, sob minhas vistas. Menino 
soltos por ai aprendem coisa feia. Crescem uns tarados. Ele não 
será como o pai, nem como os outros. O coração bate acelerado. 
Agarra o avental, enrola-o, torce-o com força. Onde estará meu 
filho? Telefono pra meu marido? Não, por Deus. E le é violento. 
Pode ser uma malandragem do Joãozinho, embora ele não costume 
fazer essas coisas. Mas uma vez é a primeira. Menino é assim 
mesmo. Se o pai sair do serviço, poderá espancá-lo. Já bateu nele 
tantas vezes injustamente. Com a história da escola. por exemplo. 
O coitadinho tinha razão de não querer voltar. A escola desse 
bairro é frequentada por gente muito sem classe. A maioria do 
meninos não tem educação de berço. São uns selvagens e cruéis. 
Imagine, puseram apelido nele de F lorzinha. Ele vivia praticamente 
isolado, nunca topara os jogos sujos dos meninos, não ia espiar as 
pernas de Juliana subida na mangueira do pátio. nem ficava pegando 
nas meninas, nem tinha histórias de safadezas pra contar. Goc;tava 
era de conservar o uniforme limpinho. os cabelos bem penteados. 
cadernos e livros em ordem. T enho revolta daquela tarde. À porta 
do colégio ele foi me encontrar rasgado, amarelo e humilhado. T i
nha os olhos vermelhos. O que foi, meu filho. me conta. Qc; 
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meninos grande fizeram uma roda no pac,o, arrastaram-no para o 
meio. aos empurrões, desceram-lhe as calças para ver se ele tinha 
bibiu. Debandaram-se a rir e deixaram-no ali só, descabelado, ras
gado. subindo as calças a tremer e a chorar. Nem coragem teve 
para denunciar. Eu soube de9ois. Selvagens. E nenhuma providên
cia da diretoria. Coisas dessas, de certo acontecem aos montes ali. 
Naquele dia ele não quisera jantar. Nada contei ao pai. Deus me 
livre. À mesa o pai ameaçava. Doente você não está, que história 
é e sa de não comer? Você quer é corrião no couro. Engolira uns 
pedaços de carne entre soluços, a n1ãe perto, cortando-lhe o bife, 
coma filhinho, você tem que se tornar um homem. Lágrima<; cor
rendo-lhe pelo rosto, você é um bruto, não sabe corrigir o filho. 
E você está é estragando-o com mimos. Florzinha ... Cale a boca, 
seu imbecil. Cale a boca você. sua burra. O menino olha aterrori
zado para os dois, sai correndo direto para o banheiro e vomita, 
vomita. A mãe sai atrás, meu filho, seu pai está nervoso, tome um 
pouquinho dágua, depois você come, quando a fome vier. 

Ela torna a olhar no quintal, perscruta-o, palmo por palmo, 
ha,erá algum canto sccreco, onde se esquecera de procurar. Retorna 
os pa sos, vai ao banheiro, abre a cortina do bo.xe, passa a mão pela 
banheira como se invis,vel estivesse o corpo do filho. Meu Deus, 
nã-o procurei no jardim. Ouve o .::hilreio dos pássaros. Lembra-se, 
como é possível esquecer o dia infeliz da caçada? Você vai à caçada 
com a gente, Joãozinho. Filho meu não fica o tempo todo com o 
nariz mecido nos livros e o bico na flauta. Tem que ser macho, 
enfrentar bicho na espera, meter a cara na escuridão, aguentar 
mosquito na pele. Você vai. Não gosta? Pois vai aprender a gostar. 
E o filho, com terror, entra na noite escura, ouvindo o piar soturno 
de uma ave, o grito noturno de animais na espreita, arranhando-se 
nos galhos, nos cipós, nos espinho , erra tiro no bicho que o medo 
não lhe permite ver e perde a lanterna que lhe foi dada para ilumi
nar o caminho. Na segunda de manhã, o pai vaj às gaiolas dos 
canários, olta-os de um por um, rindo sádico. Isso é pra você 
aprender a ser macho, a ter responsabilidade, a não ter medo de 
escuridão. O menino olhou as gaiolas vazias. Não derramou uma 
lágrima. Elas como seu pequeno coração: desertas e secas. De noite, 
ele acordara empapado de suor, sonhara com os canários esvoaçando 
contra o vitrô de eu quarto, cantando tristes. Deixem-no voltar, 
Joãozinho, cantaremos de no, o par.i você. Abra sua janela, vollare-
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mos pra gaiola. Estamos com fome, Joãozinho, queremos cantar 
pra você. Ele abria a janela, só o silêncio da noite e as estrelas 
quietas. Voltava trêmulo para a cama, cerrava os olhos e os caná
rios entravam, voejando sobre seu rosto, aninhando-se nos seu, ca
belos, pousando !>obre suas mãos. Ele dava um salto na cama, como 
a cair num abi!>mo fundo, assentava-se. Agora seus olhos desco
briam fantasmas dançando pelos cantos do quarto. Queria chamar 
a mãe, pedir-lhe que se deitasse com ele. que o aquecesse. Ou que 
o levasse para a cama larga, onde se aconchegava a ela, como nas 
noites de viagem do pai. Era quando se sentia fel iz, seguro. o pai 
ausente. A mãe era dele, nem se importava que os colegas o cha
massem de Florzinha, nem sonhava com os canários. Tocava sua 
flauta livre, com alegria, a mãe perto vendo-o. Era um aluno talen
to o. aluno de futuro. Tinha alma de artista. 

Quem disl>e que ele saiu de pijama? A mãe vai ao quarto 
para verificar com mais calma. Sim, ele saiu de pijama. No espaldar 
da cadeira a camisa xadrez. ele adorava aquela camisa, as calças de 
brim beje acetinado. Próximo à cama os sapatos e neles a meia 
grená combinando com o xadrez da camisa. No criado a correntinha 
de prata com a cruz. E a flauta. Ultimamente, ele tocava flauta 
todas as noites. O pai se irritava. Esse menino quase não fala 
comigo, é todo dia a mesma coisa. só a flauta e os livros. Sou lá 
bicho papão. Quando eu pergunto, responde gaguejando. 

A mãe anda estonteada de lá pra cá. Como é possível esse 
menino desaparecer assi m de manhã. sem o café, sem me avisar. 
Nunca pôs o nariz na rua sem minha permissão. Que estranho. 
O leite derramou-se pelo fogão, sobe pelo ar um cheiro de coisa 
queimada. Tenho que descobrir esse menino. Fico pela cac;a feito 
uma barata tonta. Terá ele sumido de manhã? Chamei-o da porta 
nem sei quantas vezes, ando tão atarantada, nem reparei direito na 
cama. Quem sabe se fugiu de noite? Não. ele morre de medo do 
escuro. Impossível. O almoço vai atrasar-se. Meu marido apron
tará um pampeiro. É um homem de horário. Britânico, como diz 
ele. Mulher. pobre coitada, é uma serva, culpada de tudo . As 
vezes tem que possuir uma varinha de condão para dar conta do 
recado. Tenho o curso de Cultura Geral à tarde. Estou cansada de 
receber esse adjetivo na cara - burra! Deixarei de er burra. Hoje 
em dia prendas domésticas não cola mais. Meu Deus, onde andará 
meu filho? Leva à cabeça as mãos aflitas. Um desespero forte pinta-
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lhe na face cedo envelhecida. Para um instanLe. Presta atenção. 
Sons no quarto do Joãozinho. Uma voz esquisita. R ádio? Será 
rádio? Há tempos o filho lhe pedira um. Por não ter renda própria 
fica sem graça de andar atrás do marido pedindo dinheiro. Não é 
rádio o som que vem daquele quarto. Empurra a porta com medo. 
A cama continua vazia. A estranha voz vem de cima. Virá do teto? 
Das paredes? Quer alçar os olhos, mas o medo paraliza-a. Teima e 
vence o peso que lhe acalca a nuca. Olha. Lá em cima do guarda
roupa. o torço nu. os olhos perdidos. está ele. Meu filho, grita, que 
brincadeira sem graça é essa? Aquela voz estranha sai da boca 
daquele menino, que é seu filho e que nesta clara manhã está em 
cima <lo guarda-roupa, batendo os pés nas portas de madeira, atiran
do-lhe, agora todos os objetos ali amontoados, tudo o que está ao 
alcance de suas mãos. fala coisas inintelegíveis, pássaros que lhe 
furarão os olhos, inimigoc; com couraça de bronze, aponta fantas
mas nos cantos, depois ri, ri, ri sem parar. Em seguida aperta os 
olho,, depois levanta O'\ braços para afugentar pássaros invisíveis, 
fala pedaços de frases, sai, mulher. sai inimigo, para começar a rir 
e a chorar de novo. A pernas da mãe fraquejam, ela vai se enco
lhendo e se abaixado devagarinho, gemendo baixinho. então debru
ça-,e no chão. E ali ficarão oc; dois até que o pai os encontre. 
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NUA E AZUL 





Primeiro seus olhos azuis dirigiram-se da janela do décimo 
sétimo andar para a rua estreita, ondulada pelo movimento colorido 
dos carros. Depois uma angústia sem conta foi brotando do peito 
e espalhando pelo corpo como garras frias e cruéis. Suas mãos, 
apertava-as como se quisesse romper as frágeis falanges. Duas lágri
mas, em seguida muitas correram-lhe desatinadas pelo rosto pálido. 
Desatou as mãos e com gesto apressado tentou Jimpar as lágrimas 
com medo de alguma testemunha. Não, ninguém. Apenas sombras 
deslizando pelos quartos 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. atraves
sa\ a a peça correndo. detinha-se no vão de alguma porta, mergulha
va a cabeça no corredor ou no outro cômodo, espreitava à direita, 
à esquerda. Nada. Só silêncio e sombras. 

Agora já não chorava, o rosto imóvel (de cera ou pedra?) 
e o olhar sem rumo. Correu para a sala. Assentou-se no chão, 
pernas dobradas. braços crundos, em posição iogue. Pensamento 
longe. longe. Volta à sala. Põe-se a rir para os quadros presos na 
Parede. "O Cangaceiro". Aldemir Martins. Um braço erguido, a 
arma. um passo. um gesto de morte ou dança selvagem e mais a bola 
ao alto, o sol talvez. Assoviou a cguir e levantou-se decidida . 
Retirou da parede "O Cangaceiro" e todos os demais quadros, havia 
muitos. e amontou-os cuidadosamente na mesinha de mármore. Em 
torno. colocou as peças de decoração que encontrou na sala, uma 
ânfora de cobre, um cinzeiro de ágata. jarras de porcelana. Dançou. 
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inclinando-se várias vezes para os objetos que depusera sobre a me
sinha, num sagrado arranjo. O suor formava em seu rosto gotas 
de instantâneo brilho. Ajoelhou-se, mãos postas, cabeça inclinada, 
rezou: faça ó Deus que ... faça 6 Deus que eu seja . . . Acariciou 
a face de um bebê invisível e cantou uma canção de ninar. Reco
meçou a prece: que ele cresça forte, 6 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. Venha, reze comigo: ,·ocê 
é tão mudo, ó Deus, por que não me escuta, a mim e a ele? 

Oeitou-~e no tapete e dormiu. O dia seguinte se chamava 
terça e era oito de novembro. Para ela não. O tempo era contínuo, 
compacto, fluindo inteiriço, um suceder de luz e escuridão, de estre
las e sol, de ruas vazias e ruas cheias, de carros recolhidos e carros 
correndo, de ilêncio (nunca total) e ruidos. Só. Segunda, terça, 
quarta, oito. nove, dez de novembro. dezembro, tudo igual. Sem
pre igual. 

Despertou com os primeiros movimentos que acordavam a 
rua, os primeiros trabalhadores, semiclaridade, o parto da madru
gada nalgum horizonte e de novo o velho sol. Passou água pelo 
rosto e apertou o estômago. Não comia, desde quando, não tinha 
consciência. Comer. Comer, um ato 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, 
rndo a mesma coisa. Não distinguia o sabor. Ajoelhou-se diante 
da mesinha, aperta de novo o estômago, agora com ambas as mãos. 
E rezou: tire a minha dor, 6. Oeus. Faça com que eu saiba ... 
Lc .. antou-se depressa e correu para o quarto. Seu quarto era no 
fundo, pequeno, escuro, feio. Cama, guarda-roupa, mesa, mal so
brava espaço para locomover-se. Se estendia o braços, ou estava 
apressada, esbarrava-se nos móveis. No quarto, enrolou a roupa de 
cama e decidiu: vou lavar meu colchão. Está imundo. I-mun-do, 
i-mun-do. Aquela palavra. assim repetjda, 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 e trelas. Depositou o colchão dobrado na cama e sacudiu 
os braços, cm seguida estendeu as mãos, tentando de certo recolher 
as estrelinhas. ln útil o gesto. apanhou novamente o colchão. Jevan-
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do-o para o tanque. Por um triz não o derruba no pátio interno do 
prédio. Ele voaria dezessete andares e não era um colchão decente 
para voar assim. Viu que o tanque era pequeno, não havia possibili
dade de acomodar ali objeto tão difícil. Tiro todo o capim, depois 
torno a enchê-lo, ora. No tanque foi despejando o capim moido de 
tantos anos pelo peso de seu corpo. Abriu a torneira. 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 tanque e 
foram invadindo a área. Esteve um momento imóvel (rosto de cera 
ou pedra?) . Não, não pensava nada. 

Resolveu. Deveria enrolar o tapete. Ele não podia enchar
car-se. Ficaria terrivelmente danificado. Tinha que arrastar atguns 
móveis. Eram poucos, mas sólidos. Tenteu empurrar o primeiro 
deles e ele se moveu, preguiçoso e pesado, apenas uns poucos centí
metros. EJa assentou-se no chão e encostou a cabeça no sofá. O 
suor de novo inundou seu rosto. 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 tom
baram 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 
mata escura, inascessível, um mistério. Ta atingi-lo. Tinha-o pro
curado a vida toda. 

Seu corpo extremeceu 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 arrastar 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 tocou-lhe os sentidos. Afundou os dentes na 
viçosa fruta e seus olhos marcam-se de esperança. Mastigou com 
lentidão, engolindo até a última partícula. polpa, sementes e cascas. 
Voltou 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, 
P<>rque ali havia uma rede . Retirou o punho da rede. atirou-a longe. 
com uma estranha hostilidade. Dependurou-se no gancho. Punha 
nele toda a força de seu corpo. balançava-se para lá e para cã. rindo 
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com ruido. 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 gan
cho, era uma decisão . Aos poucos ele foi cedendo. Com o auxílio 
de uma faca de cozinha, conseguiu-o. 

Agora, uma forte lassidão atinge-a. Desenrola o tapete e 
deita-se. Seu corpo magro e livre esparrama-se no chão. As pálpe
bras fecham-se sobre o azul dos olhos e um sono escuro, sem 
sonhos, aquieta-a . 

O terceiro dia chamava-se quarta-feira. Estava recem-nas
cendo. 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 estava a dez centímetros e carregava frag
mentos de capim. Retirou os sapatos. Não era bom andar chapi
nhando 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 sen iço. Tão brancas, tã.:> 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 cinto. 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 não soube se 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 torres 
e rendilhados, desenhou-se em seu sonho. Era uma floresta escura. 
O paláci-o brilhava. Ela haveria de atingi-lo. Sim. atingi-lo-ia. 

Desperta, molhou o rosto, os cabelos claros. Saiu da banhei
ra e ali dentro jogou todas as peças que encontrou, inclusive suas 
roupas, mergulhando-as bem. Então. viu-se no espelho. Não, não 
quero meµs cabelos azuis! No armário havia uma tesoura e o apare
lho de barbear. Separou duas mechas no alto da cabeça, uma à 
direita. outra à esquerda. Cortou o , esto dos cabelos rente ao couro 
cabeludo. Com o barbeador raspou toda a cabeça. deixando apenas 
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as duas mechas longas que lhe caiam pelos lados rumo às orelhas. 
Agora dança nua e azul pelos quartos, pela sala, pela área 

da cozinha, esparzindo água por todos os Jados. 
Num tempo sem medida, a água transbordará. com fragmen

tos de capim, atingindo as escadas externas e os outros apar
tamentos. 

Nua e azul. magra e tiritante, tremendo, os pequenos seios 
perfeitos exlremecendo, os olhos fitando o longe - aguardava e se 
ausentava. 

Na água transbordante. talvez a !.Ua denúncia. 
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O LIVRO INACABADO OU 
UMA TEORIA NÃO DIVULGAD.\ 





ão se sabe bem como ele foi parar naquela escolinba de 
subúrbio, quase rural, frcquentadJ por meninos do bairro nascente 
e das chácaras circunvizinhas. Dizem que ele ajudou a construir o 
humilde prédio e saiu com uma subscrição para conseguir os bancos 
toscos. o quadro negro. Era autodidata de regulares letras e idéias 
CQnfusas. escrevendo de vez em quando na lousa pharmácia, geo
graphia, epocha, cdade e apagava depressa ante os olhos espantados 
dos meninos. Ensinava a e crever, ler e contar e uns rudimentos 
de humanismo e civismo. de que linha ele vagos conhecimento<;. 
Domava a classe com sua mansidão e humildade. levando sempre 
o filho louro. de olhos azuis, que ele punha assentado junto à sua 
mesa. P rofessor Quinca, viúvo. era para o filho franzino e traquina. 
o pai e a mãe. Cozinhava para ambos. limpava mal-e-má a casa. 
lavava a roupa. A deficiência se via pelas roupas: sempre encardi
das e amarrotadas. Olhe ai. o pai e o filho sairam da cabaça! grita
vam os moleques de pura maldade, porque não havia ali quem não 
fosse amarrotado ou rasgado. ou cujos pés não e afundasc;em na 
poeira do chão. 

À noite. profe.,.sor Quinca. ob uma lâmpada fraca, brasa 
dependurada num fio enegrecido de fumo e bostinhas de mosquitos, 
martelava uma Remington do começo do século, cujos tipos can
sados dançavam indecisos antes de deixar sua marca no papel. Do 
lado esquerdo, os rabiscos manuscritos, que ele lia com o nariz quase 
a esbarrar neles. tal a fraque7a da luz e o cansaço dos olhos. No 
papel, entre os trechos datilografado<;, deixava ec;paço em branco. 
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onde, à luz do dia, nas manhãs de sábado, domingo e feriado, tra
çava desenhos com um compasso, um transferidor e um esquadro: 
delineava figuras geométricas, desenhos astrológicos, rosa dos ven
tos, traçava, sobre mapas, retas e círculos. Elaborava uma teoria 
para desvendar certos mistérios do destino humano, mistura fantás
tica de astrologia. arqueologia, geografia, astronomia. Ele espunha 
tudo de modo confuso, seguro, seguríssimo de que iria acrescentar 
algo de valioso para a compreensão do homem, sua origem e o des
tino humano. 

Janta cedo, em horário de roça, mal anoitecia, o menino na 
cama, arreliando. vem pai, vem me contar histórias, aquela dos doze 
trabalhos de Hérculos, do Centauro, do Minotauro! Vem. Ele gos
tava muito de ler para o filho es as lendas, busca de explicação dos 
mistérios do mundo pelos deuses que a fecunda e maravilhosa imagi
nação dos gregos inventou. As vezes fazia uma salada de feitos 
e deuses, que o filho, sabidas de cor e salteado as lendas, corrigia 
irritado. Se preciso . o professor cantava canções de ninar e quando 
o filho adormecia sorrindo, voltava paciente à velha R emington 
e mergulhava de corpo e alma na sua teoria, às vezes grafando como 
já foi dito, palavras como differença, à moda antiga, porque, parece, 
tudo se arraigara com tanta força dentro dele. como se tivesse crista
lizado e imunizado à qualquer mudança. Os cachorros latiam na 
noite silenciosa do bairro. algum galo cantava fora de hora, se a 
lua era clara, algum bêbado gritava ou cantava desentoado como 
uma velha vitrola sem corda, as horas caminhando lentas, no bojo 
da escuridão. até que o can aço o fazia cabecear em cima de suas 
teorias, expostas no branco papel com omissões, rebatidos, enganos 
e confusões. Tomava as folhas com cuidado, colocava-as na surrada 
e nodosa pasta de papelão e dormia sonhando talvez com deuse que 
tinham nas mão o,; fios incompreensíveis do destino humano. 

De manhã fazia para o filho um mingauzinho, quando ele se 
recusava a comer o pão dormido e seco ou resmungava contra o 
café ralo e de pouco doce. E lá se iam os dois para a escola, que 
não era longe. o menino irriquieto, todo o caminho pulando como 
um cabrito e na sala de aula a dar mau exemplo, rabiscando pala
, ras feias no quadro negro ou jogando aviãozinho de papel nos seus 
colegas. A turma era heterogênea, na idade, no aber, no entendi
mento, só igual na pobre1a e na pouca educação. 
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À tarcJe. ia ele, pasLa debaixo do braço, o menino no seu en
calço, demoninho louro cabritando sempre e· o pai com doçura, não 
faça isso meu filho, seja educado, não proceda assim. Ele parava à 
porta da biblioteca pública, que era vizinha de algumas repartições, 
ali interpelava os LranseunLes, pedia um minuto de atenção, abria 
pacientemente a pasta: escute, moço, estou desenvolvendo uma teo
ria, que explicará certos mistérios do destino humano. . . veja aqui 
de onde veio o homem. . . olha a posição dos astros. . . veja essa 
rota nesse mar, aqui, anLe de Cristóvão Colombo passaram os 
vickings ... O transeunte olhava curioso, nada captando da nebulo
sa explicação, espantando-se com a ortografia, com a feiúra da 
apresentação do texto. com o pitoresco das ilustrações, fazia men
ção de sair. Espere moço, queria pedir uma ajuda sua para a pu
blicação deste livro, qualquer tanto me ajudará muito, eu ficarei 
satisfeito. sua colaboração é imponante. O senhor sabe, publicar 
um livro fica dispendioso, sou um professor de subúrbio, sem dinhei
ro e sem protetores. Se lodos me ajudarem, publicarei meu livro, 
é um velho sonho meu. O senhor pode acreditar, esse livro é impor
tante, virá acre centar novas luzes para a compreensão do destino 
humano. Os transeuntes mais sensíveis contemplavam-no com pe
nalizada compreensão, davam-lhe uma ajudazinha e seguiam, às 
vezes sem perceber o seu levantar de mão, numa solene e larga 
continência, o curvar de sua cabeça, os cabelos brancos e anelados 
caindo-lhe pela testa, seu modo de agradecer. Ajuntava as folhas, 
fechava a pasta, colocava-a debaixo do braço, vem, meu filho e en
trava na biblioteca pública, testa suada, pedia velhos alfarrábios e 
ali cochilava descansando. Depois seguia, entrando pela centésima 
vez nas repartições públicas da vizinhança. sempre expondo sua 
teoria e pedindo a ajuda, quase sempre negada, mas ouviam-no com 
paciência, tocados talvez por aquele modo suave de falar, como um 
profeta a de vendar mistério , aquela sua fé firme e confiança no 
que arquitetava. O bairro foi crescendo, virando bairro de cidade -
grande, reclamam uma escola maior , reclamam um professor novo, 
separação de classes de graus diferentes de adiantamento, onde já 
se , iu o Prof. Quinca en inando a mesma coisa entra ano, sai ano, 
confundindo os alunos com eu modo de escrever e ensinar, não, o 
mundo é outro, preci amos tomar provid1:ncia, formar uma Hga dos 
amigo· do bairro, queremos progresso, não, o professor Quinca não 
sen e, está muito velho, tem a cabeça nas nuven . 
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Agora lá vai ele, o Professor Quinca, o paletó de Hnho, hoje 
pardavasco, mal se percebe ter sido azul claro, calças muito largas, 
camisa de tricoline amarelada e esfuracada, gravata preta, muito 
larga, com listras brancas, onde mal se disfarçam um punhado de 
buraquinhos. O filho, já rapazinho no seu encalço, calças apertadas 
e muito curtas, pulando e correndo sempre, bem à frente ou bem 
atrás do pai, olhos azuis ainda maiores no rosto pálido. O , elho 
Quinca anda pelos corredores das repartições atrás de uma apo)en
tadoria. Não sabe quem o nomeara prof e sor, estado, município, 
perdera o documento, encaminha o requerimento através de uma 
portinhola, amanhã pergunta pelo processo, não, não há nada aqui, 
o senhor não deu entrada. Certamente não autuaram o documento, 
não formaram os auto , não acreditaram na sua petição, feita com 
aquela onographia, os rebatidos. a letra trêmula da assinatura. 

O processo não está, moça? E pere um pouquinho. vou mos
trar-lhe meu livro, é uma teoria para desvendar certos mistérios do 
destino humano. olhe esses desenhos. Já conheço, professor, des
culpe, ma já lhe dei. mai de uma vez. 

O filho. demoninho branco, está na praça em frente ao pré
dio. jogando uma pelada com outro moleques. O velho se apro
-'ima, trôpego. sempre manso e humilde. vem, meu filho. O menino 
caminha rápido à frente. elétrico, apesar da magreza. anda, ,·elho, 
que moleza é essa. parece uma lesma. cada dia mais lerdo. O Pro
fessor Quinca vai trocando as pernas, a-; calças de linho branco 
mais largas. cada dia mai largas. cobrindo o corpo murcho 

1'<uma tarde. ele voltava para casa. Viera da peregrinação 
pelos corredores oficiais, em busca do proces o de aposentadoria. o 
filho correndo à frente, anda velho. os pcs duros de frio, sapatos 
molhados. a roupa úmida Seus passos empurravam as folhas verde 
e os pedaços de gelo, uma geada desabara repentina pela cidade. um 
fenômeno, as án ores tinham os galhos qua<;e nús. Ele se arrastara 
tiritante. a pasta molhada. recebera no rosto rajada de vento e 
pedra. 

Em casa não pudera preparar o jantar, sinto muito, meu 
filhinho, acho que tenho febre. um frio. um frio terrível no corpo. 
Vou dormir com fome. , elho caduco. também es a comida de ca
chorro que você me fa7 todos os dias. até é bom ficar com fome. 
Você não quer ouvir a lenda do Vclocino de Ouro. meu filho? ~ão 
não quero. não aguento c;ua" lendas e c;eu livro. 
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Já na cama, ele aperta a pasta, humílde,&!fl & çeíto. 
Depois de muitos anos é a primeira noíte em que não escreve uma 
línha ou não conserta outras. Que pena estar tão velho, vou me 
aprofundando cada vez mais na minha teoria, chegando mais perto 
dos mistério . Tenho uma nova ínterpretação para a posição daquela 
estrela. . . o sono debruça-se sobre seu rosto e ele dorme agarrado 
ao livro. Ali proximo, no leito pouco asseado, dorme, enganando a 
fome e a traquinagem, o filho louro. 

No outro dia o Professor Quinca consegue levantar-se com 
debílidade extrema, catando um pouco de forças para coar o café. 
Nem o pão. o pão seco para o filho, nem um ovo, um ovo quente. 
Pobrezinho, tudo culpa minha. Prepara o insosso mingau, que o 
filho engole resmungando. A manhã está bonita, meu filho, vamos 
para a cidade, não posso perder um dia, estou fraco, é verdade, mas 
preciso cuidar de meu processo e do livro também. Não renho 
muito tempo pela frente, sabe. Vá você, velho, ficarei com o Pedro . 
Vou a casa dele, ver se como, entende? Ver se como. assim não dá. 

Cada dia mais largas. mais amarrotadas e mais manchadas 
estão suas roupas, sua calça de linho tremendo ao vento, o paletó 
que desce até os joelhos. Agarra seu livro dentro da pasta, empurra 
os cabelos brancos. agora já bem longos, para detrás das orelhas 
e ,ai caminhando, lento. lento. humilde e murcho. A caminhada 
engole a sua manhã. em boa parte. Ele atinge a avenida. Não con
segue chegar à Praça Cívica. Assenta-se no frio banco de cimento. 
A manhã fen ilha de atividade e os pardais estão silenciosos. A cí
dade cresceu e cresce. pensa ele com espanto. Eu a ví crescer. 
Tijolo por tijolo. casa por casa. edifícío por edifício, o asfalto co
bríndo aos poucos a vermelhidão da terra, bairros brotando como 
mílagre. Ela, a cidade querida. crescendo, filha sua, de seu amor, 
e ele ensinando, a ler, a escrever e a contar, rudimentos de geogra
phia. de aritmética. Quer por-se de pé. pernas pesadas, mal ensaia 
um movimento. Levanta o braço, moço, ô moço, escute, este é o 
livro que estou escrevendo. uma teoria nova, veja aqui a ilustra
ção ... Sua voz é fraca, quase inaudível, o transeunte passa-lhe uma 
rápida olhadela, não para. segue sua incógnita rota. O rosto do 
professor Quinca agora é uma máscara de acentuada palide1, as 
rugas mais salientes, a humildade cantando nele. Ele abre a pasta, 
procura o desenho que lhe parece significativo. Assim fica mais 
fácil. quando alguém pasc.ar, eu mostro com mais rapidez. Exponho 
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tudo em breves palavras, há muitas pessoas inteligente que com
preenderão. Ele sente um frio enorme. Quer cruzar os braços, mas 
eles permanecem quietos, jogados. As mãos repousam sobre a pasta 
aberta, sobre os desenhos. Será a rosa dos ventos? Será um mapa 
com rotas misteriosas? O edifício da frente treme. Tremem as 
árvores com seus pardais silenciosos. A cabeça do Professor Quinca 
pende para trás. Ah, sim, agora ele desvendará todos os segredos, 
porque sua alma inicia a viagem para os astros. 
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SEM HORIZONTE 





I 

A REUNIÃO 

A reunião fora convocada para o salão paroquial. Oito horas 
da noite. Pontualmente chegaram todos: o delegado, o juiz, o pre
feito, a diretora do colégio, uma mãe representando as mães de famí
lia, um pai representando os pais de família, uma jovem represen
tando as jovens comportadas (era muito religiosa, a primeira da 
classe, a flor do exemplo), um jovem representando os moços sérios 
da cidade (era muito aplicado, o primeiro do colégio, da ala mas
culina, muito sério e compenetrado) . Então, senhores, levantou-se 
uma das autoridades presentes, todos sabem o motivo de nossa 
reunião. mas vou em breves palavras historiar os fatos: está aconte
cendo em nossa cidade um fato muito triste - a dissolução dos 
costumes. Idéia<; talvez trazidas pela T V, essa onda de modernismo 
e evolução, nossa ju,entude está de cambando para a imoralidade. 
Os bailes acontecem cada quinze dias, luz negra no salão, imagi
nem! Menores se embebedando, danças de rosto colado, quando não 
a gritaria indecente do rock, meninas mostrando os seios e o umbigo, 
absurdo! Perdoem-me por falar aberto, hoje não usarei de subterfú
gios, nem eufemismo. darei nomes aos bois, não me envergonho, 
não tenho medo. No último baile, três meninas, menores, embebe
daram-se, foram carregadas para casa, deprimente, vergonho o. 
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D alva, desculpem-me, tenho de citar nomes, desapareceu com Júlio, 
foi, não se sabe pra onde, voltou, não se sabe que hora . O pai vive 
viajando, a mãe não se importa . Aliás, eu vou falar claro, essa 
reunião é secreta, tudo de que se tratar aqui é confidencial, a mãe 
de prosa com esse tal de advogado, moço novo, ninguém sabe se 
solteiro, casado ou desquitado, pode até ser. Ela, nova ainda, pare
ce irmã da filha, bonita, vive rindo pra todo mundo, dizem que rece
be o advogado em casa na ausência do marido. Um dia recebeu-o 
de shorl, é verdade que conversaram sempre na sala e ninguém viu 
nada de suspeito, mas não está certo. A empregada contou para 
alguém que de vez em quando ela lhe oferece uisque, não sei se uma 
dose ou mais, e escutam discos, com a presença às vezes da filha 
e do tal de Júlio. Contaram-me que ela tem uma coleção muito boa 
de música popular brasileira e de clássicos. Ela é filha daqui, a mãe 
de Dalva, mas viveu muito tempo no Rio de Janeiro, dizem até que 
ela já viajou para o Exterior, vocês sabem, vem com essas idéias 
avançadas, que não cabem numa cidadezinha como a nossa, de cos
tumes sadios e cristãos. Bem, isso foi um preâmbulo pra chegar ao 
âmago da questão. Um momento, quero falar, era a mãe de família, 
sejamos, meus senhores, francos e objetivos, é preciso que se proí
bam os bailes. Eu poderia contar, nesta noite. muitas e muitas 
histórias, porém isso não vai modificar a situação. Só uma coi a 
eu reclamo: se os fatos acontecessem de modo discreto, sem escân
dalo, vá Já, afinal, estamos vivendo numa era moderna, não pode
mos controlar a vida particular de cada um, nem nos interessa. a 
mim, por exemplo, não me interessa. Mas, imaginem vocês, essa tal 
de Sofia, que dizem ter uma amizade forte e oculta por um figurão 
da cidade (a mãe de família olha significativamente para todos os 
homens, prescrutando-lhes o semblante), vive no hotel, dizem que 
vende produtos de beleza, não sei, ela é realmente um mistério. anda 
chique como poucas, aparece nos bailes toda pra frente e fica dan
çando e provocando o rapazes. Sabem como são os menino nessa 
idade, podem até se desencaminhar. 

Levanta-se a jovem. feia, sem graça. desajeitada, mal perce
bida, com licença, quero falar: é por is o que não frequento os baile , 
fi co humilhada junto com tais tipos, ela não é estudante, nem nada. 
M uito bem! Mu ito bem! Não estamos aqui para elogiar, falou outra 
autoridade, mas é preciso que se diga o que é justo - esta jovem 
(e apontou para a jovem) é o exemplo para os outros, dedica-c;e de 
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corpo e alma aos estudos, a obras sociais, ao coro da igreja, não 
tem tempo para futilidades. Muito bem! Muito bem! É preciso que 
~e proibam os bailes. Deve haver um ato oficial formalizando a de
cisão. Um momento, pediu o jovem, magro, chocho, tímido, tremia 
um pouco e falava gaguejando - que as reuniões festivas sejam em 
datas históricas, nas festas típicas. por exemplo, São João, com a 
presenp de nossos pais e da autoridades. Muito bem lembrando, 
aplaudiram todos. A juventude precisa de diversão sadia. Como 
dizíamos, voltou a autoridade. é preciso um ato para formalizar a 
nossa decisão: uma portaria do prefeito proibindo os bailes. Muito 
bem! Muito bem! O prefeito levantou-se gaguejante, não tinha cul
tura nenhuma, comentavam as más línguas com uma ponta de exa
gero, que ele assinava a rogo, houve cochichos pouco discretos quan
do ele se levantou - só posso baixar atos administrativos baseado na 
lei. Não fica bem proibições sem base legal. Por outro lado, eu iria 
me indispor com muitos correligionários, sabe-se lá se suas filhas 
gostam de bailes? O pai de família levantou-se furioso - o senhor 
foi eleito com nossos votos, está se omitindo, numa hora grave, 
com medo de perder eleitores, a política acoita a imoralidade. Uma 
palma ou outra. O alcaide levantou-se vermelho e confuso - sou 
contra a imoralidade. é claro, mas não posso proibir bailec;. Não 
existe lei para isso. O Juiz pediu a palavra: foge à minha juri dição 
baixar atos de tal teor, penso. contudo, que o Sr. Delegado pode 
tomar tal atitude, face à defesa da ordem, da moral e dos bons 
costumes. Muito bem! Muito bem! Ergueu-se a diretora do colégio, 
que se mantivera muda até aquele momento. Devemo,; acatar a voz 
daquele que conhece a lei e que é o guardião de todos o nossos 
valores. Acatemos a opinião do senhor juiz. Que o delegado baixe 
a portaria com urgência. Muito bem! Muito bem! Palmas. A mãe 
de familia cochichou ao om ido da jo\'em: ela está é puxando saco 
do juiz, porque é apaixonada por ele. E ele não dá a mínima pra 
ela. Dizem que a gamação do juiz é a Sofia. Pensa que ele é bobo? 
Sabe escolher, como homem que é, antes de ser juiz. Eu ou macaca 
velha, filha , conheço os homens. O delegado levantou-c;e - tenho 
fama de truculento. moralista e redical, porque sempre jogam por 
cima de mim decisões como esta. Não me importo, tenho coragem, 
sou respaldado pelas autoridades maiores do e lado. Deixem comigo. 
Eu resolvo a parada. 
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II 

OS JOVENS 

Um grupo de jovens está reunido no pátio do colégio. Falam 
com exaltação, punhos se levantam, gesticulações nervosas, vozes se 
elevam, pedidos de silêncio, cada qual quer falar primeiro, quer ser 
ouvido primeiro, quer fater prevalecer sua opinião. Oalva e J úlio 
são os líderes. Quando falam, os outros prestam atenção. Já sabem 
da nova? pergunta Oalva . Os bailes estão proibidos. Sairá uma 
portaria do delegado, vocês já sabiam? Dizem que é a primeira de 
uma série de proibiçõe . Vão proibir o banho no rio, por causa dos 
maiôs e do calções. Vão proibir o teatro, porque o diretor é bicha. 
Um forasteiro desmunhecado, que se diz artista, mas que veio di -
seminar maus costumes entre nó . O delegado arrancou menores da 
seção de cinema, o cínema vai fechar, sabiam? Não há público . Os 
jovens é que o sustentavam. Os coroas não vão ao cinema. O que 
lhes intere sa ver um filme? São quadradões. Vêem os enlatados 
na TV. Não paga nada. A família toda vê sem ingresso. Estão 
percebendo, falou Júlio, onde está o nosso horizonte. Porisso todo 
mundo vai embora. E os que ficam estão mortos, podres. nem 
gente são, nem seres vivo . Os animais aqui tem o que lhes convem 
- o fruto natural, a caça, a amplidão para correr e cantar. E nós? 

Vamos trazer o Primeiro e a Primeira para dar-nos explica
ções. gritou um rapazinho exaltado. M uito bem! Muito bem! Nós 
o julgaremos. Júlio ubiu a um caixote e falou - sim, vamos ter 
um papo com eles. Nada de radicalismo, somos gente civilizada, 
nada de violência. Vocês trê ai. vão buscá-los. Tranquilos, hein. 
Não demorou muito, a comitiva do três voltou com ar triunfante. 
escoltavam o Primeiro e a Primeira que vieram sem oferecer resis
tência. Recebeu-o uma forte vaia. Silêncio! Silêncio! Dalva, apre
senta a Primeira. Bem. minha gente, essa é a Primeira, participou 
da reunião repre entando alguém, <1 mim é que não foi. Muito bem! 
Muito bem' Palmas. Você vai dizer-nos. agora, menina, o que houve 
por lá. Ela. pálida, assustada. gaguejou: não, eu não sei de nada , 
não decidi So c:ei da portaria, isso vocês já sabem, não precisam er 
cruéis com a gente. só cumpri meu dever. cada qual tem seu ponto 
de vista. Uma forte vaia abafou ua voz. ão podia haver delongas. 
O intervalo do recreio terminan,1 breve. Levaram o Primeiro para 
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o centro do círculo - então conte-nos, lá, seu representan te de uma 
figa , o que houve na reunião? o que foi que você disse? Eu não disse 
nada, gemeu ele. Defendi as festas típicas, diversões sadias com 
nossos pais. Que é sadio? gritou Júlio, quem catalogou o que é sadio 
nesse bando de hipócritas? A representante das mães de família foi 
amante de Seu Juca, o juiz tem um caso com Sofia, o prefeito tem 
sua menininha, a diretora é uma frustrada, suspirando de paixão 
inútil pelo juiz. Responde-me, o que é sadio? o que se faz nas som
bras, ou a alegria autêntica, à luz do dia? Vaias e gritos estrugiram 
de todas as bocas. Nem siquer ouviram a campanhia, o chamado 
para o próximo período de au la. A Diretora apareceu assustada no 
pátio perguntando que barulho era aquele. certamente os subversi
vos estavam fazendo desordens. 

ºº º 
A noite esta\.a clara. Esse céu lindo, o céu goiano, tremen

damente estrelado. como igual não há. O silêncio era um toldo 
sobre a cidade . Olha res estariam espreitando pelas frestas das jane
las. Amantes ocultos, se entregando temorosos e assustados. Co
madres, reunidas para julgar ou imaginar o comportamento de fu
lano e beltrano. A turma chegou à praça na hora exata. Foram-se 
ajuntando, discreto . cautelosos. Os apos coaxavam no córrego 
próximo. Trouxeram dois violões. Afinaram o som, Dalva coman
dou, as voze levantaram-se. seguras, firmes, entoadas. Cantar é 
preciso, viver não é preciso. Faz escuro, mas eu canto . E cantaram, 
sambas, modas sertanejas, músicas de carnaval. Cantavam. felizes. 
Cantar o seu protesto. O canto espalhou-se pela praça, invadiu 
becos e vielas. Os sapos certamente silenciaram, escutando. Então. 
o delegado apareceu . Enfiava na calça as fraldas da camisa. Teria 
vindo de sua mulher, vaca de presépio, ou de sua menininha. es
condida e anônima. assustada ao receber o desejo recalcados do 
homem da lei? Ele se aproximou, sinistro, demônio vingador. de 
espada à mão e ol hos de fogo, manto negro esvoaçando pelos om
bros . Parem, moçada. não há licença para serenata. Tem menores 
no meio de vocês. Todo mundo pra casa . A canção transformou-c;e 
numa vaia. E Júlio com ódio - é abuso de autoridade. Como pode 
o senhor proibir a mocidade de cantar? Deixe-nos cantar. Quem 
pode proibir os pássaros de cantar, ou o sol de brilhar. ou a poesia 
da lua nac; noite quietas? Fal o moralista! H ipócrita! Pra casa, 
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gritou o delegado brandindo a invisível e pada. Pra casa, meninada, 
senão, todo mundo pra cadeia. E você, pirralho. disse agarrando 
Jú 'io, você é o cabeça, você desacatou a autoridade, desordeiro e 
vagabundo, você vai ver o sol quad, ado. 

IJT 

DALVA E JúLIO 

Machucaram-te, amor? Maltrataram teu corpo? Foram bru
tos contigo? Não Le importes. Sê forte. Lembras-te do que o Cristo 
disse: podem matar o corpo, mas não matam a alma. Podem prender 
o pássaro na gaiola, mas nunca destruirão seu desejo do infinito. 
Eu st::i como tu te sentes. Nunca mudarás de uma hora para outra 
as mentaüdades. No cérebro dessa gente os preconceitos petrifica
ram-se e se tornaram infensos a qualquer mudança. Gritaste pelos 
outros, porque tu já és livre, eu sei. Não te entristeças. Teu grito 
rompeu a crosta, as sementes penetraram na terra, um dia tudo 
mudará. Tudo o que propusemos, não passava de idéias de vaga
bundos e de desordeiros, porque, como disse alguém, o horizonte 
deles é o horizonte de uma ameba. Não te importes. Não consegui
remos agora. Outros conseguirão. 

Obrigada, querida, eu recebo tuas palavras e as compreendo. 
Vamos para a cachoeira. Lá é longe. Estaremos a sós. Chegou a 
hora do amor e da liberdade. Não vês? As borboletas pousam doces 
nos ramos. Os pássaros lançam seu apelo de amor . As águas caem 
formando o arco-iris. Por todo lado é o amor. No balido das ove
lhas, no cricri dos grilos, no mugido dos bois. Eles, os embrutecidos, 
já falaram de tudo e de todos. De teu pai ausente. De tua mãe ma
ravi lhosa, de nós, de tua honra, de minha liderança, de nossos pro
jetos. Estamos sufocados. não concordas? É preciso que procure
mos nosso próprio caminho. Agora vem. Vem ser minha . Deixa 
que meu corpo se una ao teu. Eles jamais perdoarão ou compreen
derão o amor. Não importa. Partiremos. Construiremos nosso pró
prio horizonte. porque a noite aqui . nesse mundinho pobre. está 
muito negra. E permanecerá por muito, muito tempo ainda. Vem, 
minha querida, vem ser minha. 
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VAMOS PARA BODô 





Tu te assentas à mesa às treze em ponto, sol quente. calor 
absurdo. Tua sede pede uma cerveja, geladíssima, que te cairá no 
estômago vazio e te causará uma flutuação agradável, uma liberta
ção. O mundo é um forno, barulhento, poluido, insuportável. Inse
tos humanos passando, miúdos, desorientados, desprotegidos. Cor
rendo, correndo, correndo. Às vezes olham-se com olhos assustados, 
não, não é possível parar. Doidas peças mecânicas de uma engrena
gem enorme. Uma pausa, uma demora e estarão atrasados. serão 
engolidos, arrancados do lugar, substituídos. Terão de recomeçar 
tudo, não acharão o caminho. Perdidos. irremediavelmente perdidos 
nessa louca engrenagem. 

I mprudência tua tomar uma cerveja a es a hora . Uma pede 
outra, quando começas é-te muito difícil dominar, virá o sono. Terás 
uma dura tarde de trabalho pela frente. A reunião no fim do expe
diente. O curso à noite. Não, não terás o prazer de tomar a tua 
geladinha. Hoje não. Resta-te engolir o bacalhau da Noruega neo;ta 
sexta-feira de quaresma. Cardápio imposto pela mulher . Bacalhau. 
não o aprecias, muito, mas não criarás caso por causa da comida. 
Isso é-te secundário. Como também te é indiferente comer carne ou 
bacalhau numa sexta-feira de quaresma. Abstinência, que sentido 
tem isso? Tens acaso tempo de ser religioso? Religião é o ,;acrifício 
quotidiano. Corres, entra dia sai dia. Corre<;. não consegue<; te esca
pulir dessa dança frenética. Pequenas atividades que te davam pra
zer, essas manias pessoais, colecionar, por exemplo, já não signifi
cam nada. Perderam o encanto de antes . Hoje és um homem sério, 
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de muitas responsabilidades. Tens que morrer no trabalho, produzir, 
ganhar dinheiro, muito, para consumir. Muitas aquisições dão 
sratus. Tu precisas de status. O selo de Jersey que te deram para a 
coleção; lindo, o campo verde, uma faixazinha azul do céu, a vaca 
em primeiro plano, a legenda "The Jersey cow" e o retrato da rainha . 
Como apreciá-lo se teu pensamento naquela pilha de cinquenta pro
cec;sos sobre tua mesa , à espera de despachos urgentes? E a indigesta 
interpretação de leis, decretos, portarias, resoluções? 

Serves-te de um pedaço de bacalhau, partindo-o com lentidão 
em pequenas falias. Paras o garfo em posição vertical no centro do 
prato. Vês pescadores loiros, corados das ilhas de Lofoten, apanhan
do peixes, exatamente este peixe. esta porção que irás deglutir numa 
tarde tropical. Um gnono vickfog obe à beira de teu prato, sorri-te 
matreiro. 

- Vamos a Bodô ver o sol à meia-noite? 
A Canção do Solveig inunda a sala. Ali à frente abre-se o 

mar lindamente verde e os barcos lentos a percorrerem suas lonju
ras. Peixes dourados revoluteiam no vai-vem das ondas. 

Tu, de garfo à mão, pões-te a marcar o compasso da música. 
Assovias. rosto feliz, braços bailando no ar, rítmo perfeito. O gnomo 
acompanha-te com suas mãozinhas minúsculas e ri, ri. os olhos es
pertos faiscando, as barbinhas loiras, que um vento forasteiro agita. 

A porta da copa abre-se com estrépito. 
- Que é isso. homem de Deus. está louco? 
A mulher, esta que é tua companheira de cama e mesa há 

muitos anos. rosto magro, olhos descontentes, espia-te um segundo, 
as mãos nervosas agarrando o avental cheio de manchas de óleo. 

- É, acho que você anda meio doido mesmo. 
Tu abaixas os braços envergonhado, a cara vermelha de susto. 

em tentas justificar. Apanhas desconcertado um pedaço de baca
lhau da terra vicking e o engoles com violência. 

Começas a tossir, a tosse gradúa, o ro to porejando na quente 
carde tropical. Tosses desesperado, agarras o guardanapo. tapas a 
boca. A tosse não para. corres para o banheiro . 

- Pensei que tinha retirado todas as espinhas! Também 
pudera, não passo de uma e crava nesta casa. Fa2endo de tudo . 
Sem empregada. Aliác;. sou sua empregada. Tome, engula fa rinha, 
é bom. 
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Tu apontas aflito o molho de chaves. Ela arranca o avental, 
ajeita os cabelos. Chama com aflição o elevador. Na rua em frente, 
naquela hora e sempre, o trânsito engarrafado. Tu to ses, os olhos 
lacrimejando, as buzinas desesperadas. Ninguém tem um minuto a 
perder. Depressa. Depressa. Depressa. 

Atravessam o corredor penumbroso do pronto ocorro. Na 
ala de cirurgia o médico ordena-te que tenhas calma. Estás terrivel

mente nervoso. Ele foca a luz sobre teu rosto de traços congestio
nados. Apanha o laringoscópio com gestos lentos e o introduz na 
tua boca. 

- É tu<lo !)imples, muito s'mples, num minuto se resolverá. 
Com os o '. hos nubla<los, tu mal consegues distinguir equili

bra<lo na lâmpada do foco teu minúsculo e barbudo amigo. Sua 
mão e querda apoia-se na cintura e com a direita marca o compasso 
da música, assoviando sempre a Canção do Solveig. 

- Vamos para Bodô, vamos? Vamos ver o sol da meia-noite? 
Deh.e de ser tolo. Partamos. Ainda é tempo! 

Lá fora o mundo ferve às três horas da tarde. 
Tua mu lher, ao lado. assiste ã operação de rosto fechado . 

'o íntimo maldi7 o incidente que veio atrapa'har a marcha de seus 
sen iços domésticos. 

E tu estás terrivelmente atrasado para despachar todos os 
processos que devem sair, sem apelo, de tua mesa nesta tarde. 

Agora estás deixando a sala de cirurgia. Vês homens de 
branco que cruzam em todas as direções. pacientes carregados em 
macas . gemidos, choro de crianças, vozes em semitons. atmosfera 
que te oprime o peito, mundo que machuca teus nervos. 

Tu ca minhas apressado, camisa semi-aberta no peito, as duas 
pontas da gravata soltas, cabelos caindo na testa, tua mulher cor
rendo ridícula para alcançar-te. Mudo tu arrancas das mãos dela, 
da mão de ta mulher que é tua companheira de cama e mesa, as 
cha, e do carro e em silêncio terminas o trajeto escuro do corredor. 
Pões o carro em movimento e no inferno do trânsito não receias 
cometer toda as infrações: cortadas, avançar de sinais. Por fim. 
paras com violência à porta do edifício. a gaiola onde tu resides. 

- Pu:<a. pensei que não fo e chegar viva . 
T ua mulher bate a porta do carro com velado ódio. Depoic; 

grita. quando percebe que não vais de cer: "e teu paletó e tua pasta?" 
Tua c;aida é violenta e os pneuc; cantam na curva desvairada. Tu 
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alcanças o trevo, a seguir a estrada federal, cujo asíalto escaldante 
cria reverberações fantasmagóricas. 

- No capô do carro o gnomo vicking ri frenético e com a 
mão em concha na boca vai gritando: 

- Vamos para Bodô, vamos? Veremos o sol da meia-noite, 
Lofotlen e os mares imensos! 

A estrada se estende ao infinito e se alarga, se alarga, se 
alarga. Torna-se verde, intensamente verde, mais que planta e gra
ma, verde-mar. Já é mar. mar-oc~ano, mar tenebro o, mar miste
rioso. As ondas batem criando espuma de renda, peixes doiraôos 
saltam nas ondas, barcos vogam tranquilos. Vão para lá, para o 
infinito. 

Tu já não corres. Voas. 
Ou navegas, talvez. 

92 



CRôNICA DA VELHA CASA 





&6780 

Se ainda me resta algum prazer, é passear pelo jardim. Tudo 
rue 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 parasitas descendo pelos galhos. carinhosos véus, as 
rugas do secular tronco, os musgos. velha árvore, testemunha muda 
e viva. Ali vejo a pontezinha, talhada de pedra, escurecida pelos 
anos. Sob, o córrego. um fio dágua correndo fiel por todo esse 
tempo. Um pouco de poeira pousa nas folhas amarelecidas. um 
cinza triste envolvendo a-: coisas, apelo de chuva no ar. Gosto da 
velha casa, de sua quietude, dos quartos e salas com seus tapete<; 
puídos, dos candelabros apagados (hoje eles nunca se acendem), 
dos lustres imersoc; nas sombras. Trouxeram um aparelho de TV. 
Mandei colocá-lo no último dos quartos, bem longe. Esses sons do 
modernismo só vieram profanar a solidão da velha casa. Custa-me 
crer que de meu isolamento eu possa pre enciar fato dessa geração 
louca, desgrenhada e insolente. Ah, se Felício vis e certas coi ac;. 
Sem dúvida, se ele vivesse. tudo seria diferente. Eu não consegui 
manter as rédeas. confesso. Felício era forte demais. era o centro 
de meu mundo. Quando ele se foi, tudo se soltou de repente. Por 
menos que eu queira. volta-me sempre à lembrança aquele domingo. 
Desde então. essa palavra - domingo - inspira-me horror. Hum
berto, meu filho. aproximou-se de mim e disse que ia partir. Pois 
parta, meu filho, respondi. Mas eu não vou partir de mãos va1ia,;. 
re pondeu ele. A senhora dirá que eu já herdei. Não é \uficiente. 
Quero ,ender o gado, com o produto, abrirei um ec;crilório em São 
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P aulo. Se vou prejudicar minhas irmãs? Falei com elas, estão de 
acordo, repartiremos o que for apurado . Estamos como urubus 
sobre a fortuna? Injustiça. Para que tudo foi construído, senão para 
nós? Não é fácil manter a velha casa, as terras, o jardim, os em
pregados. Mas a renda que fica com a senhora é suficiente. Espe
rar que a senhora feche os olhos? Ah, não, vai demorar muito. A 
senhora é sadia como um coco e eu tenho pressa . O tempo da mo
cidade é breve. Não, mãe, não somos cruéis, nem insolentes. A 
senhora faz parle desta casa como os velhos tapetes, o piano precio
so e mudo, o cofre com suas jóias, escondido, sabe Deus onde. Por 
falar nisso, quero herdar o lustre da sala de jantar. Anote, para seu 
testamento, tá claro? Não é preciso fazer esses olhos de espanto, 
mãe. estou sendo prático. Cínico, eu? É verdade, aparentei sempre 
tranquilo, fui o seu Beto 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 limpar 
a boca do filho rebocada de sujeira, para oferecer um copo dágua 
depois do alívio, ter ouvidos e coragem para escutar tudo . Mãe tem 
que ter estofo de heroina 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 incapaz de perdoar. 
Mesmo sabendo que hoje ele é um monte de ossos ou pó, que sua 
alma foi para o céu ou o inferno (se é que isso existe), mesmo sa
bendo, sua memória 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. Dê 
licença um momento, vou preparar uma dose de scocht, eu trouxe a 
minha provisão. A garganta vai ficando seca, a cabeça oca, um 
deserto por dentro. Bem. aqui estou de volta . A senhora se lembra 
de minha festa de aniversário? Eu digo minha festa, porque aquela 
marcou. Tive outras, que aceitei de má vontade. Só ficou aquela. 
Com ela eu sonhava. noite e dia. O pensamento alvoroçado: como 
seria? a mesa. os presentes, as brincadeiras, meus amiguinhos, o 
mundo de doces e de salgados, eu dormiria bem tarde, brincaria com 
as meninas. No dia da festa, havia convidados. gente granfina e 
um jantar solene. Este não estava no meu programa, eu o dispen
sava. Meus olhos caíram nos doirados vinhos contidos nas garrafa,; 
de formas e rótulos bonitos. Fantasia de criança. Penc;ei que eu era 
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livre, podia pedir tudo, já que era meu ani\ ersário. Pai, posso tomar 
vinho? Ele olhou-me com olhos duros . Encheu a taça. Tome, disse 
seco. Eu provei. Minha garganta e meus olhos arderam. Meu pai 
conversava com Dr. Jorge. Tom.!, disse ele com voz forte, com 
aquele jeito que eu bem conhecia. Tomei outro gole. Tossi. Tome 
mais. começou a rir feroz, tome tudo, vá. Dr. Jorge - seu Felicio, 
quer matar o menino? É um menino metido a homem, se eu o marar, 
é filho meu, não concorda, Dr. Jorge? As paredes começaram a 
dançar, a mesa levantava-se e baixava. Fez-se um silêncio constran
gedor. 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 só isso, 
loucuras de menino peralta. Você se lembra, mãe. quando ele me 
prendeu três dias a pão e água. num quarto escuro e triste? Não 
sabe porque, minha inocente mãe? Eu nunca lhe disse, nem ele tão 
pouco. Desculpe, a senhora hoje vai saber. Não é crueldade da 
minha parte, eu juro. As coisa precisam ser esclarecidas. Baita 
uma pergunta na minha cabeça - será neces ário? A quem eu iria 
dizer. senão à minha mãe? Ele me encontrara no quarto de Rita. 
Eu tinha doze anos e Rita era bonita, era linda. a mulher maic; linda 
que até então eu conhecera. R ita me facultava seu corpo para os 
mistérios do amor. Eu descobria a vida. a beleza do exo. a grande?a 
do corpo. R ita era cria de nossa casa, de confiança. era uma mulher, 
que me importava o resto, nos meus sonhos loucos de m,:nino? 
Papai surpreendeu-nos no quarto dela. Está começando cedo, mo
leque, rugiu. Nada mais disse. Apenas isso. Fechou-me num quarto 
escuro. três dias a pão e água. Espancou Rita até que ela ficac;c;e 
um trapo. T udo porque a desejava. puro recalque; pura apelação . 
Desejava R ita e não tinha coragem, era um homem dito íntegro. 
Nada me liga a meu pai, mãe, nunca nada me ligou a ele. Só ódio. 

Depois daquele domingo odioso. eu não conseguia por ordem 
no meus pensamentos. Beto. meu querido Belo, meu doce menino. 
Domingo passou a ser para mim uma palavra terrível. Triste associa
ção. R ita percebeu. E la permaneceu conosco. Velha, gorda, lerda, 
c;enhora de todas as nosc:as misérias. Quando pode, vem com seus 
olhoc; maldosos, olhando para mim C'Om um sorriso debochado. hoje 
é domingo. como se sente. sinhá? Põe a mão no meu ombro: vá 
pas,;ear pelo jardim. hoje é domin-go. sinhá. Solta c;ua risadinha vin-
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gativa e sai sacudindo as banhas pelos corredores. Eu me segu ro 
como posso pelos corredores penumbrosos, esbarro nos móveis, na 
cristaleira, vidros e cristais tremem. Minha vista está fraca, como 
minhas pernas. Não consigo mais ler, nem escrever. É R ita quem 
lê as cartas. Ela tem boa leitura, Felício faz questão de mandar-lhe 
ensinar a ler e a contar. Eu nunca respondo as cartas. R ita não é 
muito boa em norma. Quando eles querem notícia ou dinheiro 
(dinheiro, quase sempre . . . ) aparecem por aqui. Humberto só vol
tou uma vez, depois daquele domingo. 

ººº 
Ouço um barulho de automóvel. Alguém está chegando. 

Extremeço. Quase ninguém me visita. Foram-se os velhos conheci
dos, gente boa, que valia a pena ter como amigo. Hoje as amiza
des só existem por interesse, ninguém liga pra conversa de uma velha 
como eu. D izem que eu fiquei amarga e dura com os anos. Todos 
tem medo de minha cara. No tempo de Felício, eu era uma mulher 
dócil e às vezes até alegre. Ele, meu apoio, praticamente pensava 
por mim, porque, homem sistemático, decidia tudo. Eu aceitava, 
é claro, porque ele era o meu marido, o meu senhor, inteligente, 
decidido, respeitado ,temido, que mais queria eu? Dava-me conforto, 
deu-me seu nome, seu afeto e nossos filhos, eu estava completa. 

Rita, vá abrir a porta. Está chegando gente. Ana M aria 
entra puxando pela mão um homem moço. Não me movo da cadei
ra. Minha filha aproxima-se, dá-me um rápido abraço e beija-me 
nas faces. Deus a abençoe, fil ha, digo. Fixo o rosto do homem, 
tentando ver-lhe o semblante, naquela hora de lusco-fusco diminuia 
ainda mais o alcance de minha vista. Acho-o um pouco mais alto, 
mais espigado, mais claro, parece. É o Dr. Jorge, meu genro? Eu 
sabia que Ana Maria não estava bem com o marido. Soube há 
muito tempo. H ouvera uma reconciliaç.ão? Para isso eu desfiara o 
terço noite após noite, mês após mês. Ela nunca me dava as not í
cias direito. R ita é que pegava as coisas pela metade e vinha me 
interrogar . Ana Maria afirmara-me certa vez que nenhum filho 
t inha coragem de abrir-se comigo, de falar com franqueza. Que 
meus olhos e meu coração eram de pedra. Porisso é que eu sabia 
sempre meias-verdades. Temiam o meu furor. A verdade inteira é 
que meus filhos foram engolidos pela cidade grande e transforma
ram-se em seres estranhos. 
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Eu me recusei sempre a sair da velha casa. Minha última 
viagem foi com Felício para comprar o enxoval de Ana Maria. 
Depois disso, nunca mais. Nada me arranca daqui. Sou plantada, 
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 estava pintada como antigamente só as mu
lheres de 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 atrasada, aliás sempre esteve atrasada, de séculos, 
respondeu. Calma, Ana Maria, disse o homem que a acompanhava. 
Saiam de minha frente, eu disse. Amanhã a gente conversa, tornou 
ela. Rita, arrume um quarto especial para o Paulo. E o meu, beim? 
E o jantar, aquela comidinha maravilhosa que você sempre preparou 
pra nós, tá bem? Rita arregalou os olhos atemorizada. voltava-se de 
mim pra eles e deles pra mim. Meu primeiro marido, mãe, gritou 
Ana Maria deixando a ala, meu pai escolheu, este, escolho eu. 
Certa e feliz! Achegou-se ao homem, que lhe pas ou o braço pelo 
ombro e ambos perderam-se na sombra do anoitecer do mê de 
agosto. Leve-me para o quarto, Rita. Não apareci para o jantar. 
Nem para o café do dia seguinte, nem para o almoço. Eles perma
neceram em casa mais um dia. Diz a Rita que passeavam pelo pomar 
e pelo jardim como dois namoradinhos. À tarde. sumiram no bo que 
e só voltaram ao anoitecer. Os empregados ficavam espiando es
pantados, aos cochichos. Na manhã do terceiro dia. logo cedinho, 
Ana Maria entrou no meu quarto - mãe. eu vim me despedir e 
entregar-lhe esta lembrancinha. 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 volte aqui mais 
com este homem. Só conheço um genro, o Dr. Jorge. Minha bên
ção , ocê leva para os meus netinhos. Eta aiu lentamente. na ponta 
dos pés. Cerrou a porta. Então eu chorei. ao ver de. aparecer no 
,ão da porta o vulto de minha filha. 
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Os dias continuaram arrastando. Quarto crescente, lua nova, 
lua cheia, lua minguante. Chuva, seca, calor, inverno. Tempo de 
p lantio, tempo de colheita. Ninhada de pintos, bezerros novos, roça
da de pastos, empregados saindo, empregados entrando, capataz me 
enrolando, geada matando planta, roça bonita de arroz, roça de 
milho atrasada. Rita silenciosa pelos cantos, casamentos e batizados, 
enterros e nascimentos . Sol indo e vindo. Notícias de H umberto, 
cartas de Ana Maria jogadas ao fogo. Minha vista cada vez mais 
curta. E Rita, 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 só . 

Dessa vez eu não ouvi o barulho do automóvel. Rita apres
sou seu andar molengo. Vem chegando gente, sinhá. Era meio-dia 
de um dia calorento. H avia 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, outro dacolá, cada cidade com um nome mais 
estranho. Andara no estrangeiro, Ana Maria contara para Rita. Ela 
se fora depois da morte de Felício. Eu não fizera resistência nenhu
ma, porque com a dor, eu permanecera apática, depois é que meu 
coração foi-se fechando. Quando ela se despediu, ficou uma pergun
ta dependurada nos meus lábios - como pode uma moça solleira 
sair pelo mundo sozinha? O lugar dela é na casa dos pais até o 
casamento. Deixei Maria partir, porque ela sofrera muito. Voltara 
do internato, mocinha nova, cheia de ilusão. Começara o namoro 
às escondidas com o Quinzim, o filho do antigo capataz. Era meni
na , com muitos sonhos na cabeça. Quinzim figurava um moço de 
boa estampa. Rita dizia - sinhá, tem coisa entre esses dois. De 
vez em quando eu vejo eles conversando no pomar. Cale a boca, 
R ita, não diga bobagem. Você está é com malícia na cabeça. Quer 
que o Felício escute, sua enxerida? Cuide de seu serviço, esses assun
tos não são pra seu bico. Levei um abalo naquele dia. Felício era 
muito rigoroso com os filhos. Passava da conta, eu reconheço isc;o. 
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. 
mac; eu nunca o tinha visto espancar um filho. Só o olhar gelava 
qualquer um. Ele espancou Maria, até que eu entrasse no quarto 
e pedic;se pelo amor de Deus. que parasse. Ele deu um berro comigo 
- c;ua palerma, não , ê nada, por culpa sua é que certas coisas 
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acontecem. Acodi Maria, que foi para a salmoura, com o corpo 
cheio de vergões. Mandou que eu lhe arrumasse as malas. No dia 
seguinte ela voltou para o internato. O capataz sumiu com sua famí
lia. Rita me contou que andava de boca em boca que Felício man
dara bater até quase matar no Quinzim, outros diziam que ele man
dara 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 terninho azul anil, com blusa branca 
de cambraia por dentro. Parecia roupas de rapaz. Eu nunca aceitei 
bem essa história de mulher ,estir de homem. Mas se o homem um 
dia vestiu saia. é porque cada época tem seus costumes. Eu nunca 
encurtei, nem espichei minhas saias. Gosto delas no tornozelo e 
desde que Felício morreu eu só me visto 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. Esta é minha amiga Dolores. mãe, uma 
querida, uma adorada amiga. É argentina, fala meio enrolado. mas 
com o tempo a senhora Yai se acostumar. Era uma jo,em loura. de 
olhos azuis. Rita disse que é uma moça linda, eu não podia perceber 
bem, porque minha , ista está cada vez pior. Maria era inquieta, não 
parava muito para conversar comigo. Só soube que ela empregara 
bem a parte da herança. que , iajara muito. que era tradutora (eu não 
sabia que existia essa profissão) . Ela me trouxe uma linda manti
lha de Sevilha. O tempo todo Maria ficava passeando com a amiga 
e a tratava com grande carinho. Dizia Rita que elas andavam pelo 
bosque de mãos dadas. que estavam sempre alegres. que não se sepa
ra, am nunca. Tinha qualquer coisa nes<.a Dolores que não a dei'<ava 
entrar no meu coração. Quando de manhã , inha beijar-me e dizia 
essa frase que acabei gravando "bu~nos dias, mamita", meu coração 
se fecha, a. Dizia Rita que os emprrgados achavam muita graça na 
sua fala e estavam sempre comentando do jeito das duas. Estranha
"ªm também que uma mulher tão 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 as,;assinou o amor no meu 
coração. mãe. nunca mais eu amei um homem. 

101 



uma manhã, as duas entraram de repente no meu quarto. 
Agora eu me levanto tarde, ao contrário dos meus hábitos de tantos 
anos, porque o reumatismo anda castigando minhas pernas. Espero 
a manhã e quentar. depois é que deixo a cama. Pela casa, é sempre 
Rita que me guia, enão, esbarro nas coisas e acabo ficando nervo a. 
Rita diz que até o capeta corre de mim quando e~tou com raiva. 
São os de enganos que vão tomando conta do coração da gente e 
tirando toda a alegria e calma. Eu me assento na cadeira de balanço 
na varanda e fico e piando o tempo, um tempo que não tem fim. 
A<:.. duas entraram no meu quarto, Maria foi dizendo com seu modo 
alegre - cu já me vou, velha matriarca, nunca fui tão feliz em 
minha vida como nesses dias aqui. Nada resta das antigas mágoas. 
Perdão e paz para meu pai no túmulo! Paz para a velha matriarca 
e eu ca arão! Eu pus a mão na cabeça de minha filha, olhei-a bem 
com estes meus olhos de pouca luz, fez-se um nó na minha garganta, 
uma dor gritando no meu peito. Nada consegui diler. Quando a 
amiga de Maria. com aquela ,ozinha que não me agradava -
"adiós, mamita!" - me beijou nas faces, parece que aqueles beijos 
me fizeram mal. Então, ao ver o vulto de minha filha sumindo-se 
no vão da porta. eu tive a impres ão de que ela dec;apareceu no ar, 
que não era mais minha filha e que nunca. nunca maic; eu a veria 
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Ela se levantou cedo, como de costume. A manhã estava 
linda, lavada, brilhante, após a pesada chuva da noite. No horizonte, 
a explosão do amanhecer, vermelho vivo, prata, raios de sol entre
-escapando por flocos de nuvens de belos e fantásticos desenhos. 
Pelo tempo pouco, não se deteve a examiná-los, embora a rápida 
percepção fizesse irromper em sua alma uma poderosa fluência de 
sensibilidade, de candente emoção, rompendo muros, cadeias. chaves, 
libertando-a com enorme força. Ela se conteve. num minuto caiu 
da exallação, mergulhou no real e um soluço seco e surdo estalou 
no seu peito. Apanhou o carro. Já na cidade amanhecente, ac; buzi
nas irritadas, os cortes indisciplinados, o ódio oculto e silencioc;o. 
Ruas e praças desfiguradas por uma obra esquisita, árvores ceifadas. 
carros furando rotas proibidas. Um desalento. Surpreendeu-se 
freiando com violência, gritos roucos atrás de si. sinais obcenos dos 
que passavam ao lado. "Quer morrer, desgraçado?" Disse com uma 
voz esganiçada, incrivelmente saída de sua própria garganta. Um 
operário atônito atravessara-lhe pela frente. Animal, são todos uns 
animais irresponc;áveis. que só prestam para nos atrapalhar a vida. 
Cretino. E c;e eu o matasc;e? E a chantagem da família. a exploração 
da imprensa? Chorou. Animal, pobre coitado. Aonde foi minha 
caridade cristã. ou isso nem siquer existe? Animais somos todos nós: 
agressores, humilhadoc; e ofendidos. Homens enfermoc; nessa c;ocie
dade enferma. Teve comic;eração de si e da humanidade. À porta 
da repartição. não encontrou mais o lugar para seu carro. \1erda. 
ocuparam minha vaga. Vieram mais cedo do que eu. Agora. dei~o 
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longe meu carro. Vão arranhá-lo. Arrancarão a antena. Tirarão 
os pneus. Ou vão roubá-lo inteiro. Se eu ficar sem ele? Faltam 
dois anos para pagá-lo. Privo-me de viagens, de roupas boas (tenho 
um status a manter), toco-me quarenta horas semanais naquela 
maldita sala e, no fim, nada. R oubarão meu carro. Só restará uma 
dívida inútil pela frente. Mjnha viagem, ó Deus, minha viagem, 
tenho de sair desse túmulo, dessa pobreza quotidiana, sacudir esse 
mofo de província. Não sou mais gente, sou coisa, objeto, bicho, 
máquina de trabalho, sei lá. Se roubarem meu carro, não posso ir 
hoje tomar a vacina. H á um surto de epidemia na cidade, dizem, 
djzimando dezenas de pessoas. Eu não posso morrer. Afinal, sou 
pintora. De fim de expediente, é verdade. De sábados cansados, de 
feriados vazios. Mas crio alguma coisa . Isso me salva. E me dá 
rumo. Os demais. os anônimos são uns coitados . Empanturram-se, 
fazem amor, dormem, fofocam, invejam, caluniam. sonham - será 
que sonham? Acho que sou medíocre e covarde. Quem sabe, quem 
sabe se não sou? O terror se abate sobre ela. Aqui talvez o carro 
fique bem. Há casas por perto. Se o ladrão vier, talvez deem o 
alarme. Ou permanecerão calados. O carro não é deles, proprie
dade sua, que lhes importa seja roubado ou não? Envolver-se com 
polícia a troco de nada é que não vão querer. Meu carrinho lindo, 
sem um arranhão. Ficará um pouco na esquina. E se vier um louco 
e amassá-lo? Ele não está no seguro. Tremo só de pensar. Não 
posso agora sofrer um baque no orçamento. H á o caso de minha 
irmã: meu sobrinho está envolvido com drogas. Tenho de socorrê
la. Não posso vê-la jogada no sofrimento, sem apoio moral e dinhei
ro. Meu cunhado não presta mesmo. Com ele não se pode contar. 
Agora ela caminha sem perceber o alarido de colegiais que passam 
aos bandos. como se sua alegria fosse anômala na atmosfera pesada 
do mundo. Bem que eu precisava de um vestido novo para sair com 
Oto. Ele detesta mulher deselegante. Minhas roupas estão surradas . 
Tenho medo de perdê-lo. Oto é o único apoio que eu tenho, o único 
ombro onde posso descansar minha cabeça . Pensando bem, Oto não 
é assim tão legal. A gente poderia se casar. Ando neurótica, com 
esses anti-concepcionais. Ouvi por ai que a pílula pode causar males 
horríveis, morte. invalidez. Como deixá-la? Viveria sob o terror de 
conceber um filho. Não tenho e trutura para enfrentar família, so
ciedade. amigos, colegas. Sou uma mulher madura e covarde. Não, 
não há condições. Ando horrível, horrível. Com Oto, tenho de 
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aparentar tranquilidade, ele detesta mulher histérica. D etesta pro-
blemas. esses que ele diz, "problemas femininos, de cuca de mulher". 
Virgem Santíssima, dentro de um minuto já terá esgotado a tolerân
cia do ponto . Tenho de chegar na hora . O exemplo é tudo para 
meus subordinados . Terei moral e firmeza para exigir. O carro fica 
lá. Entrego-o para as almas, ela o guardarão. Sim, guardarão. 
Ainda bem que cu tenho a minha reserva de fé. Não posso esquen
tar muito a cabeça. Preciso de calma, muita calma . Nesse fim de 
semana, devo terminar meu quadro, o quinto para a exposição cole
t iva. Se essas míseras horas de fim de semana, não as posso dedicar 
t ranquila à minha pintura, para que vivo? Para Oto? Ele não me 
oferece o mínimo de segurança, de amanhã . Diz que me ama . Não 
gosto de aborrecê-lo com perguntas insistentes acerca de nosso futu
ro. Afinal, nem sei bem o que significa segurança para mim. Busco 
Oto com alegria. Não temos muita coisa em comum, de arte, por 
exemplo, ele não entende nada, mas me estimula e gosta de me ver 
criar. No fundo. sente-se orgulhoso de ser o amor de uma pintora. 
Bem, o carro fica lá. Deus o guarde. 

Ela se assenta diante da mêsa. H á um monte de papéis, des
pachos, processos . Olha através da janela . Mariposas voam em mil 
direções imprevistas, nessa manhã emergente de chuva. Uma ando
rinha trâsfunga. entra de repente em sua sala, assustando-a. "Me 
leve, minha querida, na liberdade de suas asas. Me leve para o infi
nito. Liberta-me do medo". Ela não sabe qual processo escolher 
primeiro, tudo é urgente, tem de ser feito. Nada espera. Não há 
pausa. calma, reflexão. E la examina a ponta do lapis, verifica se a 
esferográfica escreve . Perdi minha Cross dourada, minha linda ca
neta, presente do Oto. Perco tudo, tudo. Batem de leve à porta. 
Pelo quadro do vidro, ela reconhece o rosto. É a assessora. Manda-a 
entrar. embora preferisse uma pausa para ordenar os pensamentos e 
a marcha dos trabalhos. A assessora entra com ar desolado, indecisa, 
f lutuante. "O Sr. X diz que se a senhora não resolver o problema 
dele. vai denunciá-la. Desculpe-me se eu digo tu ... tudo. Mas é 
preciso, não é? Sabe coisas de ua vida, viu-a num determinado 
lugar ... Se a senhora continuar dura, diz ele, palavra lá dele, vai 
sair-se mal." Ela fica parada, ausente, olhando as maripo as na sua 
dança desordenada. A andorinha libertou-se, mas ainda per iste no 
ar o negro e invisível sinal dos círculos amedrontados que ela traçou 
na sala. como se pedisse socorro com aqueles olhinhos a sustados, 
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tcmero~a da perda de !>Ua liberdade. A a~se sora permane~eu de 
pé, expectante. ..E então?" murmurou a medo. ..Cntão o que?" 
perguntou a outra alheada. Depois, ríspida, "saia". Ele vai denun
ciar-me, o Sr. X. O terreno, o ar, os tempos andam férteis para as 
delaçõe . Cumpro o meu dever e ele vai denunciar-me. Procuro 
agir com energia e justiça e ele "ªi denunciar-me. Sabe coi-.as de 
minha "ida. Que importa o que faço, se aqui dentro ajo com de
cência e dignidade? Sou namorada do Oto. Se durmo com ele ou 
deixo de dormir não interessa. Não estou mais que cumprindo uma 
lei muito natural. Minha vida e minha liberdade me pertencem. O 
mais é hipocrisia. 

\quele medo horrí\'el cresce em ua alma como uma noite 
muito negra. Pela parede branca ornada de cartazes florido~ come
çam a surgir línguas, línguas. mil línguas e pelos ec;paços um ,ussur
ro hodiendo de \07es em diferentes ton . risinhoc;. cochich ,._. Lá 
fora. a-; mariposa<; crescem e se transformam em uma mancha que 
rodopia alucinante. 

O telefone toca e o corpo dela extremece. Estira o braço 
para apanhar o fone e seu braço .! um api:ndice e,tranho, como e.e 
não pertencesse a <;eu próprio corpo. É uma peça autômata, que 
obedece a comandos irreconhecívci,. "Alô", lambem a voz não vem 
de dentro de ,i, lá de sua alma. ,cgura e certa. "Preci,o falar com 
, ocê. Telefono para dizer-lhe que ... " É a outra "ºz que e corre 
pelo fio. igualmente estranha, , inda de um corpo conhecido e dis
tante. uma distância que não é fí,ica. A mesma massa branc.t de 
maripo,.ts crescidas. agigantadas. rodopia lá fora no .;eu ritno alu
cinatório. "Telefono para dizer-lhe que passo fora o fim de '-Cma
na." "I! a abertura da coletiva. Oto, gostaria de que você e .c"ve,.,e 
presente. Estou expondo ao lado Je muita gente boa. r: um d11 :m
portante para mim. Já não ,ou uma prome,,;a ou uma espcr,1. sou 
pintora." O mesmo soluço seco emergiu de seu peito e e'-corregou 
pelo fio. "Infelizmente não po ,o, sinto muito." ,\ mão ,·encida e 
maquinal recolocou o fone no gancho. Oto não entra em minha 
vida como penetra meu corpo: com força e ardor. Possue-me. mac; 
não me dá a mão para minha trave,;sia. Não o tenho para meu 
momentos decio;ivos. Ele apena ra, crescer o meu medo. E,,e medo 
que se debruça ,;obre minha alm~ como uma noite muito negra. 
Cle se omite, ele c;e ausenta. Eu o teria, cu o c;eguraria se fõ,.;emoc; 
casado,? Penc:;o que não Nós. sere, humanos, somos c:ós e nu,. 
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Batem à porta com pancadas violentas. Ela procura sair de 
seu torpor. Enxuga rapidamente os olhos. Tem razão o poeta. 
" ão mostres nunca aos outros a tua dor". A irmã ent1a, desgrenha
da. magra, com um vestido humilhantemente manchado de nódoas 
e curas. amarrotado, frouxo sobre um corpo magro e infeliz. "Ele 
foi preso. no Distrito Federal. Meu filho, nunca mai vou vê-lo." 
Chora, a. abafando os gritos com um lenço amarrotado. "Calma, 
contenha-se. Não faça escândalo aqui'.. "Como, não faça escân
dalo? É meu filho, meu filhinho. Não vou vê-lo mais. Vocé é a 
madrinha e tem prestígio. Dê um jeito. Pelo amor de Deus." O 
sobrinho querido, meu afilhado. Ele é tão bonito e perdeu tão cedo 
o rumo da vida. Tão lindo com aquela barba escura e os cabelos 
encaracolados parecendo Jesus Cristo. Tão moço e perdeu- e num 
sonho muito louco. Quis buscar uma nova dimensão das coisas. 
E está se desintegrando, se consumindo, entrando cada vez mais 
profundamente em sua concha. Incomunicável, olhando pra não sei 
onde com aquele olhar remoto. Sobrinho, querido. vão encerrar-te 
numa ~ala estreita. de onde, provavelmente não verás o sol, nem o 
céu, nem escutarás pássaro nenhum. Onde não terás um compa
nheiro para falar contigo da outra dimensão. Talvez te interroguem 
e te coloquem debaixo de uma luz estranha para transtornar tua 
mente tão lúcida e tão acima. Eu te carreguei nos braços, tu te 
lembra ? Eu brinquei contigo de cowboy e de índio e desde pequeno 
gosta,a de errar por flore ta miraculosas e reinos inconcebíveis. 
Se pelo menos de manhã te dessem um pão bem fresquinho com 
mameiga. que lu adora . O pão sempre foi sagrado para ti. Se 
pudesse. tu diLias. eu o comeria de joelhos, porque é puro e é minha 
própria vida. Tu ficarás pálido por falta de sol. Quando corrias de 
cov.bo~ num ca\'alo de pau. eras corado como um tomate. E te 
de. \iaste, muito cedo, meu querido, cedo demais, porque procuravas 
mais do que podias encontrar. 

Ela se le, antou num supremo gesto de esforço, passou a 
mão de leve pelo cabelos da irmã, que agora gemia baixinho. 
"Vamos. eu a le-.o para casa e vê-:;e o que se pode fazer." Chamou 
a asc;ec;sora. "Vou sair por algum tempo. P roblemas particulare . 
Tome conta." No alão contíguo, o pessoal pousou as mãos sobre 
o teclados da máquinas. Algumas pessoas faziam rodinhas e fala
"ªm em voz baixa. A assessora cerrou a porta indecisa, flutuante, 
entreabriu o lábio,; para perguntar algo, mas silenciou, irresoluta 

109 



em saber exatamente como formular a pergunta. Ela caminhou 
segurando a irmã . A noite do medo cerrou-se sobre ela. Nem havia 
mais um horizonte colorido onde pudesse descansar os olhos. O 
carro estava lá, quieto, sem nenhum arranhão, quente como um for
no, ao sol impiedoso. Ela entrou no trânsito, vacilante, alheia. De 
novo buzinas, xingatórios, gestos obceno . E o medo. Só o medo. 
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Pai e mãe não queriam que eu viesse. É esquisito moça sol
teira e menor ir sozinha pra cidade grande. Não concordo com esses 
usos de hoje em dia. Moça tem 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 estudar. Arranjar um bom emprego e depois casar 
com um moço da cidade. Não, não vou ficar aqui no interior, nessa 
vidinba 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? A gente 
nunca consegue nada, só 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-se ao 
vento. Eu me encantava e me atrapalhava com tanta gente passando, 
buzina de carro. os empregados das lojas olhando as pernas das mu
lheres, 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 entusias
mo. 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 o afilhados. eu pensava. 
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1 8 f ;~ois de uns dias, ela começou ª ficar aflita, com medo de 
que eu nao arranjasse serviço e nem lugar pra estudar. Dinheiro, 
meu pai não podia mandar, porque somos dez irmãos. Ele cria lá 
seu porquinhos, suas vaquinhas e suas galinhas num pedaço de 
terra. Mas vida de roça é dura, muito trabalho e pouca renda. Em
prego de doméstica eu não queria. Isso, lá no interior eu arranjava. 
Sei ler e escrever bem. Aprendi tudo o que eu podia na escola rural. 
Dizem que eu sou inteligente. Dai a madrinha se lembrou de Dirce, 
a filha da vizinha, que trabalhava no comércio. Dirce é uma moça 
saída . esperta, ganha bem. Quem sabe se ela ajuda você a arranjar 
erviço? 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 perguntou se eu sabia ler e escre
ver. Muito bem, moça bonita ajuda a vender. Tire sua carteira de 
trabalho, pago meio salário pra começar, se for boa empregada. eu 
aumento depois. Olhe, na carteira consta o salário, se fiscal apare
cer, bico calado. Feiz ganha pouco, não pode pagar muito. É pra 
entrar às sete e meia. Uma hora para o almoço. Mora longe? Come 
por aqui mesmo. No começo vai estranhar, depois acostuma. A 
aida é à seis da tarde. Nos dias de bom movimento, ai mais 

tarde. É preciso deixar a loja arrumada para o dia eguinte. 
Comecei minha vida de levantar às cinco da manhã, porque 

a linha de coletivo de meu bairro era uma lástima. Mesmo a sim, 
tinha dia que eu chegava atrasada e Seu Faiz me olhava com cara 
ruim, com aquele bigodão feio na cara. No começo, meu almoço era 
um pastel enxarcado, uma coxinha massuda e um refresco no mer
cado. Pra variar. às vezes eu trazia um sanduíche de casa e inteirava 
com um copo de leite. Depois passei pra marmita. Seu Feiz me 
deixava esquentar a comida. Até me acostumar, eu me sentia trê
mula, fraca, lembrando do arroz quentinho de mãe. a mandioca bem 
cozida, o torresmo, o feijão amarelinho e cheiroso. O leite de lá 
nem se compara com esse daqui, ralo e sem gosto. Também não 
faltava ovos e queijo. Lá eu não dava muito valor, agora é que sei. 
Aqui tudo é comprado. a água, até a bucha pra lavar os pés. o 
princípio, eu tossia com a poeirada das caixinhas e me can ava do
brando blusas, roupas. guardando coisas que os fregue es olhavam 
aos montões pra não comprar nada. E tinha de fazer cara boa, por
que se vendia mal. Seu Feiz ficava de mau humor, quando não bron
queava bruto, a culpa é sua, não sabe agradar os fregue e . Se eu 
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coll\er ,na um pouquinho com a Dircc, porque a loja on~ ~"1r8 Q 
balhava ficava quase , i1inha, o patrão e zangava. Não pakb 't'in~ re
gada para conversar fiado. De noite, eu e tava moida, meu corpo 
caia na cama e eu dormia como uma pedra. Eu era corada, abe. 
Agora ando branca, parecendo barata desca cada, como dizem na 
minha terra. Lá eu andava muito ao sol. Aos domingos, eu não 
po<lia me divertir muito. porque dinheiro não sobrava para extra 
Era 6 condução e comida. Minha roupa foram ficando descora
das e minha única sandá lia estava numa feiúra de dar vergonha. 
A Dirce andava num chique danado. De certo ganhava bem. porC)ue 
tinha mais tempo de serviço. 

Quando Seu Feiz saia, eu aproveitava para <lar uma conver
sadinha com os colega da redondeza. Fui arranjando un amigo-,. 
Conheci o João, de uma loja de eletrodomésticos, e namorei com ele. 
Era um namorinho inocente, porque João viera do interior, era 
estudante e não tinha muito tempo. Ele me mo me acon elha,a: 
por que você não ei.tuda, targarida? É o único jeito de air des a 
escravidão. Como estudar. se moro longe. e dinheiro não dá pra 
nada. e e tou sempre nes e cansaço? 

Num dia, el.quentando minha comida no fundos da loja, 
reparei um retrato Jc mulher dependurado na parede. Era uma 
mulher bonita, de olhoc; muito negro • cabelos pre o-. ao alto e rou
pas e curas. É minha mulher, <li se o patrão. Está longe, na minha 
terra, com meu três filho . Um dia vou mandar buscá-lo , quando 
o dinheiro der. Ela e'>pera por mim. enquanto is o, vivo ozinho. 
é uma , ida dura, 1argarida. 

Eu andava triste, pensando no desencontro e nas dificulda
des da \'ida. Algum domingo, João ia ,·er-me. 1adrinha não o 
olha\'a com bons olho . ão quero saber de namoro. você nova, 
menor, tem é que trabalhar e estudar. Pra que saiu de casa. pra 
fica r ai de namorico sem futuro? Eu aguentava calada. porque e ... ta
va morando na casa dela e ela e ta, a no lugar de minha mãe. O 
João, coitado, fazia um acrifício danado pra ver-me: os tostões 
contado pra pagar ônibu . um guaraná que me oferecia. o tempo 
roubado do e~tudo . A madrinha deu pra falar, pra implicar com 
tudo, pra jogar indiretas. A vida anda dura, e todo mundo não 
ajudar. a gente não dá conta nem de comer Chegou ate a pegun
tar-me quanto eu ganha,a. o que fa7ia do dinheiro, e eu andava 
com umas roupas tão feia e; e sandálias tão estragadas. Perguntou 
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também se eu mandava dinheiro pra família. Outro dia quis saber 
se eu ia à minha terra ver pai, mãe e meus irmãos. Vão pensar que 
você se esqueceu deles só porque está morando na capital. Eu tinha 
razão de ficar triste. 

U ma tarde eu estava arrumando as mercadorias para guardar, 
roupas feitas, bolsas, aviamentos, tudo numa desordem, o movimento 
fora grande. ma as vendas não muito. porque os tempos andam de 
crise e o dinheiro cada vez 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 patrão. 

Sorri animada e feliz. Seu Feiz ficou muito contente e ofere
ceu pra levar-me em casa. Eu agradeci e disse que não precisava 
esse trabalho, mas no fundo eu desejava, pois estava 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 entre a bigodeira dele. 

No domingo eu vesti a roupa nova para esperar o JoãÕ. Es
tava com vergonha da sandália velha e esperava que ele não olhasse 
pra meus pés. Ele veio e disse que eu estava muito bonita. Saimos 
pra passear, tomamos um guaraná, comemos pipoca e ríamos como 
duas crianças felizes. Pela primeira vez o João me beijou e foi com 
o sol quente mesmo, ele muito sem jeito e vermelho de emoção. 

Madrinha continuava reclamando da carestia da vida e co
mentou: hum, até que enfim comprou roupa nova! No meio da se
mana Seu Feiz disse que se eu quisesse uma sandália nova, faria 
um vale. Eu podia ir ã sapataria da esquina, que era de um amigo 
dele, podia comprar mais em conta. Naquele dia, ele me convidou 
pra ir a um restaurante que servia comidas da terra dele. Eu aceitei 
encantada, porque estava mesmo precisando de uma comida mais 
reforçada. Comi tanto. que por pouco sentia mal. Depois, ele cha
mou para ir ao cinema, eu achei que ficava feio não aceitar. já que 
ele estava sendo tão gentil comigo. Eu levarei você pra casa, a 
M adrinha não vai se importar, vai? Você está com o patrão. D iga 
que é servico. Balanço. No cinema, ele chegava seu rosto muito 
perto do meu e eu c;entia uma quentura esquisita no corpo. nem sei 
explicar. Houve uma hora. numa cena emocionante, ele pegou a 
minha mão e apertou com força. Eu me assustei, fiquei sem jeito, 
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se o João soubesse, ele não ia gostar. Seu Feiz até que era um 
homem bonito, moreno, fortão. A porta de casa. ele dis e que moça 
bonita não precisava trabalhar tanto. Era só pensar um pouco. Eu 
entrei sem entender e custei a pegar no sono. 

Eu nunca contei pro João que saira com Seu Feiz. Pra que? 
Só para dar briga? João era educado e muito respeitador, mas ne as 
coisas de ciúme todo homem fica violento. No mês seguinte, oito de 
novembro, dia de meu aniversário, o patrão deu-me uma calça com
prida de pre<;ente. Oi e que moça bonita tem de andar na moda. 
Nunca pensei que o patrão fo e ficar tão bonzinho comigo. Ora, 
também acho que eu merecia. Estava cada vez majs eficiente no 
serviço. A'té de mexer com banco eu estava dando conta . 

A madrinha continuava a reclamar do custo de vida. Parece 
que ela nem tinha outro assunto, quando me via. Chegou ate a 
dizer que uma boca a mais sempre pesava numa família. Fazia fal ta 
até um canto onde e põe uma cama. Fiquei chateada e amanheci 
calada e tri te. Seu Feiz notou, perguntou o que era, não gostava 
de me ,er daquele jeito, disse. Eu não devia ter essas intimidades 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 e cotava. Só 
cuidava de !.Ua , ida, anda, a bem vestida, estudava, divertia-se, que
ria lá saber dos problemas dos outros. Para o João eu não contava 
as minha coisas, a gente encontrava tão pouco e porque aborrecê-lo 
com as minhas contrariedades? Ele sempre me perguntava e eu ia 
bem de ser,iço. se esta,a satisfeita. Eu respondia que sim. Pode 
deixar. dis e o patrão, deixe essa tristeza. Eu aumento cem cruzeiros, 
hoje você leva eles pra sua madrinha. 

a sexta-feira o patrão dis e que e a madrinha con"ida se, 
ele ia almoçar lá. Le,aria carne, trigo, ensinaria a fazer 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 fo se lá. Eu nem sei bem porque não 
queria a presença de João . Eu mesma não entendi . De certo é por
que se eu me ocupa,,e com ele, não poderia dar atenção a Seu Feiz . 

Madrinha fi cou muito entusiasmada com a história do almo
ço, o patrão em sua ca a pobre e humilde, uma honra, comida farta 
c;em despe a. era muito bom No domingo bem cedo, chegou Seu 
Fei1 com um mundão de coisa,;. Parece que le\'ou o mercado pra 
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nossa casa. Desde que eu vim pra capital, a não ser o dia do restau
rante, nunca vi ra tanta fa rtura. Eu nunca tinha bebido, mas nesse 
domingo, estava alegre, bebi uns dois copos de cerveja e me vi solta 
no ar, meio sonhando, meio confusa. Lá dentro só sentia uma pon
tinha de tristeza. Saudade de minha gente que estava 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 Fciz me abraçou com força, passou 
as mãos pelos meus seios, 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 visto o lobisomem no fundo 
do quintal. Muito atordoada, nem sei o que respondi. Mas estava 
todo mundo meio alegre e ninguém ligou. Madrinha e padrinho gos
taram muito de seu Feiz e disseram que era um prazer se ele voltasse 
outro domingo para almoçar. 

O patrão estava cada vez mais atencio o e amigo e já me 
pagava o salário mínimo. Um dia perguntou-me se havia alguma 
coisa que eu desejasse muito. Estudar. 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 ma
drinha? Ah, ela está é louca pra ver uma boca de menos e um can
tinho desocupado. Você visita-a nos domingos e feriados. Di fíci l 
arranjar quarto? Pode deixar que eu cuido . Conheço a namorada de 
um amigo meu. Ela quer arranja r uma companhei ra de quarto. 

Assim eu me mudei para o centro e fui estudar na escola da 
Dirce. Tinha medo de que meu dinheiro não desse, mas o patrão 
disse que não me preocupasse, que tudo ia dar certo. Agora eu rara
mente via o João. Ele estava cada vez mais ocupado com seus estu
dos e com problemas de família. Eu de vez em quando ia ver a ma
drinha com seu Feiz. Ela me recebia educada, mas pouco expansiva. 
Não sei o que lhe estava passando pela cabeça. Podia ter sido franca 
comigo. Não sei porque as pessoa tem tanto medo de dizer o que 
pensam. 

Num ábado o patrão e tava alegre. cantava aquelas músicas 
cc;quisitas lá de sua terra. de mistura com samba, com música serta
neja. de que dizia goc;tar muito. Viu o pas arinho verde, patrão? 
perguntei rindo. Ele não entendeu e me pediu explicação de minha 
pergun ta. Sim, vi o pac;sarinho verde. Nunca mais vou voltar para 
minha terra, nem vou trazer minha mulher. Já estou rico. sabe. 

I IS 



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, e aqui 
não tiver, vá comprar em outro lugar. Eu sei que aqui só tem bugi
ganga, coisa cafona. Você é bonita, merece o melhor. Vamo a 
uma festa hoje à noite. Ah, por falar nisso, eu tenho uma pulseira 
escrava, de ouro pesado, menina, eu trouxe de minha terra. Se qui-
er, pode usá-la. Quero você uma rainha nessa noite. Não está di

reilO? Que bobagem, menina, direito não está você namorando esse 
moleque do João, que não tem um tostão furado. Direito não está 
,·ocê morrendo de trabalhar e de estudar, endo tão nova e tão linda. 
Vamo no 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 gente era aquela, que ria, dançava agarrado, um 
vozerio, som berrado, escuro, os dentes, as roupa , os olho das pe -
soa brilhando muito, como se fosse tudo de prata. Era luL negra. 
explicou ele. Você nunca viu, sua roceirinha. brincou e me beijou 
a face. Os garçons circulavam trazendo bebidas e tira-gostos varia
do . Ele falou com o garçon, eu nem entendi, sentia-me sufocada 
com o barulho, a fumaceira dos cigarros, as mulhere decotada,; e 
muito pintadas, cheiro forte de perfume e bebidas. Tome, disse ele 
me apre entando um copo com um liquido avermelhado, onde eu 
distingui pedaços de gelo e limão boiando. A bebida desceu quei
mando-me a garganta. eu não estava aco tumada, senti meu,; olhoc; 
ardendo. Ele bebia rápido. Aproximou-se de mim, passou o braço 
no meus ombro . você está linda. querida. Tome mais, não tenha 
medo. Depois fomos dançar, dançamos nem ei quanto tempo, nem 
sei que música, meu corpo colado ao dele. seus lábio,; colados noc; 
meus. Que is o. eu Feiz, não e tá direito. tentava eu dizer. mas as 
palavras me morriam na garganta, eu não dizia nada. nada, nem ele, 
nem tinha coragem de olhar para o olhos dele, que deviam brilhar 
como olho de demônio. como os olho do outroc; homens. Tome 
mais um pouquinho, meu corpo se grudava ao dele, sentia repulsa e 
pra1er, alegria e dor. Depoic; ele me! levou para um pequeno qu:\rto. 
lá era tudo , ermelho. não me lembro bem, linha e pelho e flore , cu 
hebera qua e um copo, virou tudo uma névoa, uas mão foram desa
botoando meu vestido. tirando com pressa toda a-; peça de meu 
corpo e desceu obre mim como um demônio. eu não fiz rcc;i,t\!ncia. 
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meu corpo também era de fogo. Quando a névoa passou, devia ser 
madrugada lá fora. Já não havia tanto ruido. Em minha cabeça 
havia passarinho e galo cantando, Veludo latindo no curral, mãe 
ajuntando as galinhas no terreiro para o milho, quiri ... qui ... qui ... 
Vi o João me beijando num sol quente de domingo, atrás dos ar
bustos da praça, sua boca tinha gosto de pipoca Então eu me agarrei 
ao corpo adormecido de Seu Feiz e chorei desamparada. 
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"Fazer literatura para crianças é tarefa dilfcll 
e Marietta Telles Machado encontra-se muito 
bem neste campo. "Encontro com Romãozl
nho" tem agradado a todas as crianças pela 
beleza das histórias, pela linguagem simples, 
pelos ensinamentos colocados de maneira 
sutil, sem Imposição e, sobretudo, pela capa
cidade da autora de se fazer entendida por 
seus leitores mirins, fazendo-os descobrir um 
mundo novo, cheio de encantamentos." 

MIGUEL JORGE 

"A verdade é que n'AS DOZE VOLTAS DA 
NOITE cada conto da escritora é uma grata 
surpresa. Compare-se, por exemplo, º'Horas 
de uma mulher", com º'Memórias no asilo". 
São caminhos diferentes, com características 
peculiares, mas todos eles impregnados de 
ternura. Lendo-se, porém, ''Milagres no Na
tal", tem-se um outro caminho totalmente di
ferente, em que a ternura se reveste d6 san
tidade e de beleza natalina. Ê essa c3pacida

de de dar tratamento Inesperado aos diferen
tes temas que faz o grande vigor da escrito
ra. Ê essa natureza generosa e extrovertida, 
capaz de transfundir e transfigurar na alegria 
da fruição, que se transforma em Marietta 
Telles Machado, talento capaz de dar senti
do e beleza às coisas do mundo, conforme 
se pode sentir em textos como este· "O me
nino procedeu conforme !01 ordenado. De
correu um instante e ei-lo na fazenda Era 
tempo das ãguas. Os pastos verdes, os 
campos floridos. o gado gordo .•· 

MARIO RIBEIRO MARTINS 
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