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NOTA PRÉVIA

O objetivo principal desta seleta não é reunir os melhores textos de Jurandir Ferreira,
embora seja um dos critérios de seleção, como em geral se espera das antologias. Antes visa
complementar o painel esboçado com a biografia do autor (Volume I – Jurandir Ferreira: um
escritor entre montanhas), disponibilizando parte do material que lá aparece parcialmente
transcrito, parafraseado ou citado. Foram incluídos ainda alguns textos que, embora não sejam
referidos na biografia, podem interessar como complemento dos temas lá abordados, como é o
caso, por exemplo, das resenhas que Jurandir Ferreira escreveu sobre seus conterrâneos. Além
disso, há ainda dois contos inéditos: “História de macaco” e “Viva seu Nenê!”, talvez os mais
acabados dos poucos que o autor não publicou.
Com exceção do romance, que não pôde constar nesta seleta, por questões óbvias de
espaço, o autor se encontra aqui representado por todos os gêneros aos quais se dedicou com
alguma perseverança: I. Poesia; II. Conto; III. Crônica e Artigo; e IV. Resenha. A organização
dos gêneros procura seguir a ordem em que são abordados no decorrer da biografia. Há ainda
uma quinta parte: V. Entrevistas, constituída dos principais depoimentos e entrevistas
fornecidos pelo escritor ao longo de sua vida.
Os textos estão distribuídos, dentro de cada gênero, por ordem cronológica de
publicação. Os contos inéditos aparecem logo após os publicados.
No índice, abaixo dos títulos de cada texto, encontram-se as referências da publicação
inicial. Os dados de republicação, quando é o caso, aparecem apenas no interior do volume,
na primeira nota de rodapé do texto a que se refere.
Quanto às resenhas, os dados do livro abordado se encontram entre o título da matéria
e o corpo do texto.
Se o volume não contempla parte mais expressiva da obra de Jurandir Ferreira,
notadamente a crônica recolhida em Da quieta substância dos dias (1991), é devido à
preferência dada aos textos que não foram reunidos em livro.
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Poesias
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HORA MERIDIANA*

Na penumbra da sala canta um canário reinol.
Meio dia. Modorram as árvores ao sol.

Um galo encurita molemente,
preguiçosamente,
dolente...

Giram corvos
torvos
como folhas negras girando, no espaço.

Tédio. Calor. Mormaço...
Nem um movimento. Lassidão... Spleen...

A vida, às vezes, nos parece assim...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 10 dez. 1922.
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O BAILADO DA VIDA*

Um sol-pôr sangrento, além.
O trotrorejar truão dos automóveis na rua.

Adiante da minha janela passam misérias
escondidas em musselinas, casimiras e tafetás,
num bailado lento, longo, policromo, infindo...
O bailado da vida...

Há todo o fel de minha grande dor no meu olhar.

Eu envolvo-as no olhar.

(As misérias dançam, dançam)

A mágoa enorme que transborda, liquefeita, nos meus olhos
e tão obscura, tão pequenina...
Nem as detêm...

(As misérias indiferentes, passam, dançam, dançam...)

— Dança também a tua dor.

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 28 jan. 1923.
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SOMBRAS*

Rua de bairro pobre. Escura... Há sombras mortas
nos retangulares das portas

Sobre a rua outras sombras agonizam
como borboletas
de asas imateriais, asas pretas
agonizam...

Sombras largas... Doloridas como as tuas olheiras...
Sombras que são freiras
do convento do Silêncio... Sua angústia se desdobra
– volutas apagadas de uma cobra –
entre as luzes que são dores amarelas...

Amo-lhes o bojo
da ilusão – cadáver ou de nojo,
porque, na sua dor silenciosa e frouxa,
eu sinto dentro delas
teu vulto triste de glicínia roxa...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 15 abr. 1923.
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ROSAS VERMELHAS*

As rosas entre os mirtais,
mais castas que vestais,

Entre ciprestes, mirtos, álamos tristonhos,
na paz amiga e paternal da sombra,

nos hastis estremecoram
e ficaram mais pálidas que eram.

Deus estendeu as mãos divinas
e a alfombra
de rosas se constelou, alabastrinas
e brancas, como em sonhos...

E quando os dois ebúrneos corpos enlaçados,
vibrantes do prazer, coleantes e colados
caíram entre os rosais
as rosas se coraram tanto,

Eva sorriu, e todo o olor
que da sua boca evolou

tanto...
que nunca mais ficaram brancas... nunca mais...

nas brancas corolas pousou.
Foi a alma casta da flor,
das rosas do Paraíso
o primeiro sorriso.

Essas rosas de corolas
vermelhas como bocas de espanholas,
rubras como sangue,
eram brancas, do ar exangue...

Mas, um dia, um diabólico desejo
uniu o casal... Um beijo
brotou de sob os lábios que pecavam...

Houve um êxtase no mundo...
Um espasmo sensual... um silêncio profundo
Nem os finos veios d’água sussurravam...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 13 maio 1923.

Eram cor de marfim,
não eram vermelhas assim...
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A FONTE QUE NÃO VEIO*

A noite parecia um grande guarda-chuva preto
aberto sobre a terra...
E o rio dentro da noite,
rolando o grande corpo de água,
estuava...
A fonte na serra
suspirava sua mágoa
de água corrente e o chamava
(o rio rolava, rolava...)
A fonte foi a ele e a ele se fundiu
num abraço de amante, num largo espasmo de espumas...

Era um rio
uma vez. A fonte ao longe
chamava-o, chamava-o (Meneava lascivamente o corpo branco
todo nu) Longe...
Ele ouviu a voz chamando-o apaixonadamente,
e profundo, pesado e feio
e indiferente,
rolou, rolou pensando que a fonte viesse
(A voz da fonte emudeceu como a voz dum pássaro que canta
no ar, canta
e depois desaparece...)
A fonte não veio...

Quando o rio morreu no mar, chorava a saudade
da fonte que não veio...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 22 julho 1923.
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AUSENTE*

Sonolência azul na sala...
A chuva caindo tamisada sobre as árvores friorentas.
Chuva, tédio branco, que faz a manhã brumosa e as horas lentas...

Clorofórmio bom do espírito, morfina cor de opala,
Chuva branca chuva fina,
chuva feita de cristais de cocaína...

Sala cor de angústia e de melancolia...
Um piano... Uma paisagem... Um grande vaso... Uma fotografia
O tédio... O torpor... A sonolência...
Como todos, boiando à tona do Silêncio... A sala morta, a sala fria...

Um grande vaso de engraçados desenhos Satsuma
onde glicínias soluçando despetalam-se uma a uma...

A chuva chiando... O silêncio... A sonolência
velando a agonia d’uns olhos se afogando na grande mudez da tua ausência...
A tua dolorosa e magoada ausência...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 16 set. 1923.
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A SOMBRA SOBRE A VIDA*
Sereno entrei a Vida.
Olhos alegres, rosto alegre, fronte erguida.
Sorri para o céu azul, para o sol e no chão
às ervinhas pobres dei um pouco da minha mocidade,
um carinho e um gesto de bondade,
um grito de alegria e de admiração.
Sorri. No caminho por que eu ia
tudo, parece, andava a rir... porque eu sorria
e choraria, talvez, se eu chorasse...
A face do mundo é a nossa própria face.
Andei léguas e léguas sem saber,
no gosto de andar, na sensação de ver.
Andei Reinos Encantados de palácios e castelos
[ ] porque eram belos.
Depois, ao meio da grande caminhada,
menos flores na relva, mais pedra na estrada...
Apreensões. Desassossegos e cansaços.
Medo. Mágoa. Dúvida e quebranto
fizeram dos meus olhos dois mares de pranto.
Estenderam no ar meus longos braços
desanimados contra a Vida,
desesperados como braços de suicida.
E eu vi então
um vulto negro soluçando sobre o chão.
Era convulso e negro. Acaso a Dor?
Era a minha imagem. Era apenas o Amor
– a minha dolorosa, a minha própria sombra
projetada sobre a alfombra.
*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 4 nov. 1923.
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A CIDADE DO SONHO*

Ela veio na manhã branca de abril
E entrou para o átrio silencioso do meu espírito
pelas portas abertas dos meus olhos admirados.
Ela entrou como uma mulher,
com seu vestido maravilhoso de brumas,
com seus olhos fantásticos e profundos
com seus olhos profundos como naves góticas...
Ela entrou com os braços cheios de flores,
os lábios cheios de luz da manhã,
misticamente, silenciosamente...
A cidade do Sonho... A cidade boêmia...
A cidade dos poetas tristes, dos trovadores vagabundos,
dos grandes casarões que lembram
velhos in-fólios, antigos livros de reza
do tempo da pavana, do tempo bom do minuete...
Cidade das catedrais de órgãos sonâmbulos
que vivem sempre a murmurar
para a penumbra misteriosa das naves
falas que minha alma de incréu não compreende...
Cidade do Sonho. Eu vivi dentro de ti
porque, tu, na glória da tua eterna contemplação,
vives dentro em mim.
Eu sinto no vazio do meu ser
a luz crepuscular dos teus olhos de monja
e o teu hálito de incenso...

*

Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, p. 1, 16 dez. 1923.
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VOU PARA MORUMIRANGA*

Vou para Morumiranga,
A vida mansa me chama,

Não é preciso de engenho
Pra conhecer esta arte

Dormirei sem pesadelos,
Tomarei café na cama.

Da gente mudar de vida
Mudando p’ra alguma parte.

Livre de apoquentações,
A gente fica passeia,

Vou para Morumiranga,
Tomarei banhos termais,

Não há mendigos na rua,
Todos têm a pança cheia.

Sararei desta paixão,
Porei um fim aos meus ais.

Depois de me libertar
Desta dor que desatina,

Morumiranga se encontra
Nas abas da Mantiqueira,

Penso em me estabelecer,
Porei farmácia de esquina.

Não é cidade inventada
Como a de Manuel Bandeira.

Vou tratar dos caipiras
E gentes itinerantes,

Lá nas adegas se bebe
Quanto vinho se quiser.

Vou dar injeção na bunda
Das donas mais elegantes.

Para quem é forasteiro
Tudo ali é de colher.

Ganharei muito dinheiro,
Serei poeta consagrado.

Flores e frutas de Drops,
Muitos hotéis de primeira,
Grandes árvores no parque
Sobre a água cantadeira.

*

Jornal Novidades, Poços de Caldas, n. 10, p. 4-5, jul. 1984.

Chegarei a ser prefeito,
Quem sabe se deputado.
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DESCRIÇÃO DO MEU QUARTO

Não é absolutamente indispensável uma escada
no começo de qualquer poesia mas não há jeito de evitar
esta escada que dá para o meu quarto.
Isto é menos que pura fantasia é uma descrição
e a descrição é a linguagem feita de palavras sem repugnâncias
e suas omissões quer fatos.
Portanto é preciso galgar esta escada
desagradável que seja
esta escada é um fato
também sem ela o meu quarto seria menos compreensível.
Sobe os seus treze degraus que gemem
ao mais leve contato com os pés
como se fossem treze seres doloridos.
Eu sei que o número treze e o degrau que geme
são lugares-comuns já sem grande efeito
mas são detalhes verdadeiros. Não tenho culpa
é uma escada antiga à moda antiga.
Sobe. Esses degraus mal-assombrados que sofram
é o destino da velhice o destino das coisas
que ainda chegam vivas ao fim da sua história.
Sobe com teus pesados sapatos vai subindo.
Aí está a porta. São duas folhas com duas tintas diferentes
carnavalescamente ridículas e desiguais.
Uma pintura de muitos anos e outra pintura
mais nova que ficou por acabar.
Não há mais fechaduras empurra-a.
Eis o meu quarto. Podia ser o quarto de Van-Gogh
que também era um quarto feio triste e pobre
Fábulas, 1949.
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mas é pior. É um quarto anônimo e sem glória
é o meu quarto. Olha em torno com teus olhos que enxergam bem.
Trapos
móveis mutilados corpos incompletos
sob as nódoas do tempo e a moinha do abandono
o chão envilecido as paredes sem cor a vidraça
com esse brilho dolorido e impuro que tem o olhar dos cegos
tudo como estranhas carniças de animais mortos no campo
exibindo a ossada à luz do dia.
Aqui e ali o desenho de uma flor sobre uns restos de tecido
lascas de espelho e pontas de metal que a ferrugem poupou
abrem numa alegria que não vive
o sorriso áspero e mudo o sorriso
sem lábios da caveira.
E nos cantos pelas teias
as aranhas magras e finíssimas
como se fossem também
esqueletos de outras aranhas
balouçam sobre as pernas
capilares e acrobáticas
a sua pequenina monstruosidade.
Aranhas é o que ficou palpitando
nas pegajosas nuvenzinhas
como estrelas caricaturais
neste céu em escombros.
Porque isto foi um céu. Agora olha
com teus olhos que enxergam bem
olha para além do tempo com os olhos da tua imaginação.
Ali no braço daquela cadeira o vestido dela
há vasos de flores sobre a mesa e quadros na parede
a ponta de cigarro no cinzeiro ainda queima.
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Podes ver a cor dos seus cabelos
e sentir bem perto o seu perfume
ouvir a minha voz grave e feliz
e ouvir a sua voz incomparável.
Poderás entender algumas palavras não todas
certas palavras daquele tempo já não têm mais sentido.
E verás depois sob a luz de uma tarde distante
o silêncio nos meus olhos um silêncio tão grande
e tão desolado como o silêncio do mar no silêncio da noite
não verás mais nada em torno.
Apenas um ruído ouvirás. Alguém passou por essa porta
e fechou-se atrás de si.
Mas vamos. O vento arrasta os papéis sobre o chão
e assusta as aranhas que dormem sobre as teias.
Vamos descer de novo pela escada.
E cuidado com os degraus tão velhos e banais
que gemem tanto.
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HORA MERIDIANA

Na penumbra da sala um canário reinol
canta o seu canto de cantor profissional.
E longe, em meio às hortas que dormem sob o sol,
um galo cucurita, vermelho e passional.
O mais é a cidade esbrasida e vazia
sob os velhos telhados dos tempos coloniais
em cujos longos bordos a luz do meio-dia
põe aéreas cortinas de sombras verticais.
É o urbano. Nas ruas nenhum passo.
Os vermes do bochorno, acesos de mormaço,
fagulham na soalheira que em tudo se derriça.
E os urubus girando na altura azul e doce
prelibam o festim, como se a terra fosse
escaldante carcaça, esplendente carniça.

O tocador de requinta, 1975.

II
Contos
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VOCAÇÃO

Mas sonhei. Sonhei que andara imitando Machado de Assis, o qual me parecia irado,
com uma cabeça que não era a dele, mas a cabeça do velho pintado por Villares, uma cabeça
mergulhada em barbas muito alastradas, com dois olhos esfumaçados, gelatinosos e úmidos. E
sua cólera se tornava furiosa cada vez que o pince-nez, preso ao fio de seda preta, teimava em
despencar, mal ajeitando-se no nariz extremamente afilado.O mestre agitava-se, falando com
um ímpeto que lhe fazia despegar das gengivas e tremer entre os lábios a dentadura postiça.
Dava ele com os braços e com as pernas como se estivesse executando um sapateado e as
pelancas de seus pescoço imortal enroscavam-se no colarinho alto, por baixo das barbaças.
— “Estou avacalhado na minha obra!”, gritava sem pejo, como simples homem da
rua, o ameno e pundonoroso romancista. “Estou coberto de imundície, já não há mais
respeito!”
As lágrimas lhe desciam pela face ressecada e peluda e ele punha-se a cabrear por
cima dos móveis, atirando contra mim os volumes que apanhava ao acaso, os quais
rodopiavam, estrelejando no ar as páginas revoltas, batiam secamente nas paredes e rodavam
para o chão onde ficavam descompostos e inertes como aves baleadas, enquanto o pince-nez,
preso pelo fio à lapela rodopiava doidamente em torno dele e os vidros cintilavam e
estalidavam, batendo contra os botões do paletó.
Eu era o espoliador e a imundície. Sim, era eu. E me calava, sucumbindo na minha
culpa. Escrevera no estilo do estilista, escrevera com o jeito, com as maneiras dele, entrara
nos livros dele, na glória dele, insinuara-me nos seus romances, na intimidade de suas
personagens como um gatuno que entra com chaves falsas e tudo violara, tudo trouxera para
livros meus, com assinatura minha, ganhando notoriedade, fama, dinheiro. E ele, o dono, ali
estava impando, refervendo, formidável de indignação e de pulos pela sala.
“Ele defende o que é seu”, ia eu refletindo, à medida que observava o grande mestre se
desengonçando em capoeiragens. Porém, de repente um medo enorme venceu minha
humildade e eu me precipitei aflito:
— O sr. vai ter um ataque! Estou vendo que vai ter! Deite-se neste sofá, pelo amor de
Deus!
O que eu queria, na verdade, era amansá-lo e pô-lo conformado com o plágio. Então
passou a não existir, apagou-se muito simplesmente e eu continuei a conversa com o professor
Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 5 jul. 1953.
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Tiburtino, que apareceu e se escorropichou de botinas no lugar de Machado de Assis e de lá
apontava para mim o dedo feio e ameaçador:
— “Ou se é stendhaleano ou se é balzaqueano. Escolha ou será desclassificado!”
Acordei com o sol da vidraça a me bater no rosto e quase a cair da poltrona. Talvez me
despertasse a voz da minha gorda Miosótis, que vinha me trazer os jornais. Dei com os olhos
de Villares, vi que tudo ao redor estava em ordem e continuei derreado, pensando nas
sugestões daquele sonho, na soneca da sesta. Era verdade. Eu não havia pensando nisso, ou
por outra, não havia acertado com isso, mas era isso com certeza o que eu esperava, sem o
saber, nos vazios de minhas horas, no entrar pelos aposentos largos e bocejantes da casa, na
sonolência das digestões solitárias, no demorado chuvisqueiro de ceticismo que peneirava um
desencanto enjoado no meu coração. Era escrever. Era glória, a erva na qual a besta humana
tem a ilusão de pastar a imortalidade dos deuses.
Pelas contas fiz, nada me faltava para tornar-me um escritor, visto que eu era, em
primeiro lugar, um vagabundo absoluto. Os engenhos, as plantações, as casas, as ações e
apólices, corriam bem, sem que fosse necessário me apoquentar. Escrever sem dinheiro,
escrever com o olho em avisos de banco enfiados por baixo da porta, escrever perseguido
pelos credores, como Balzac, era ser muito caradura. E escrever para ganhar a vida, viver
comendo os miolos, como se diz, sempre me pareceu uma coisa pior do que viver de esmola.
Mas comigo tudo era muito diferente.
Se me faltar estilo, considerei, vou buscá-lo onde há do meu paladar e do mais
escolhido, vou buscá-lo exatamente no Machado que me buscou em outros que por sua vez
buscaram em outros. Quando em menino uma ou outra vez apareci com um artiguete no
jornal, já o professor Tiburtino exclamava, acusando as inclinações do fedelho: “Oh manes de
Machado de Assis!” E pelos caminhos do tempo eu esquecera o gosto as letras. Podia voltar a
elas. Lá estava às ordens, bem encadernado e enfileirado na estante, o grande homem do
Morro do Livramento. Para maneiras de escrever ninguém tira patentes. Por isso na família
literária é às vezes quase impossível distinguir entre o broto e a árvore, entre o pai e o filho, a
não ser que o próprio produto revele a marca do produtor. Uma discreta, uma bem manipulada
imitaçãozinha vem a ser mesmo, segundo alguns, uma deferência, um obsequioso elogio ao
autor imitado.
Em conclusão, acabei estas considerações assestando que modelaria por Machado de
Assis em tudo o que escrevesse. O gênio se macaqueia, mas com isso não se contrai o seu
fôlego, a sua capacidade de levar a cabo uma obra, de incutir-lhe vida, interesse, movimento.
Porém, eu há muito que cheguei à casa dos quarentas e já disse um famoso figurão que ao
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chegar aos quarenta o homem está autorizado a compor as suas memórias. Eis o assunto. Não
bastaria? É um gênero sem os perigos e as exigências de outros gêneros. Uma espécie de
literatura vegetariana, vitaminada, como talvez dissesse o Monteiro Lobato. E diverte. Será
que não diverte? Livra-me de visitas e me porá de novo ao par de mim mesmo. Contudo,
interessará isso? Ora essa, como iria eu responder por mim próprio, tendo, como tenho, a mais
modesta opinião sobre o indivíduo que sou e que fui! Entretanto, vim a refletir que uma
existência não se pode isolar do seu meio, como se isolam produtos químicos num
laboratório. Uma existência não se destaca sem levar consigo as raízes cheias de terra, onde
tantas outras existências vizinhas se prendem. Não tinha o direito de dizer que pelo menos
essas não interessassem. E veio-me uma súbita, uma resoluta vontade de contar a minha vida,
isto é, a vida onde eu vivi.
Mandei fechar as portas para começar. Naturalmente, além de caneta e papel que ali
estavam, precisava recolher-me, livrar-me de importunações. O professor Tiburtino era desses
que aparecem em casa a qualquer hora e pegam numa conversa que não tem fim.
Miosótis fechou tudo, correu as cortinas com seus braços descansados, pretos e
gordos. O sol e os rumores da rua se afastaram. Uma levíssima penumbra fez mais amorenada
a madeira dos móveis, que cheiravam sutilmente no morno aconchego da sala. Estirei-me
novamente na poltrona para chamar as recordações. Ouvi os chinelos de Miosótis descendo
para o quintal. Cerrei os olhos.
Recordações, como isso é abundante e banal! E as pálpebras foram-se tornando
pesadas. Muito pesadas.
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VIAGEM A ABRE-RODAS

Belbutin e Meditúvio cavalgavam lado a lado pela estrada de Abre-Rodas e a viagem
lhes parecia mais longa do que desejavam. Havia seis horas que estavam batendo caminho
sem encontrar sinal de que estivessem aproximando-se da vila. Belbutin, porém, não dava
mostras de preocupar-se muito e desde que saíram não parara de falar, contando sempre um
caso após outro, pois era homem de muita memória e fantasia. Meditúvio, ao contrário,
escutava em silêncio e olhava as matas e as nuvens com um olhar receoso e grave.
Quando Belbutin terminou de contar o último caso, Meditúvio lhe disse:
— Que diabo de ermo! Será que nunca se chega ao fim disso ?
— Qual! respondeu Belbutin. Você se desanima por nada. Não se lembra do pobre que
encontramos ainda há pouco? Ele não nos afirmou que com estes nossos animais estaríamos
em Abre-Rodas dentro de uma hora ?
Meditúvio achava que o pobre era velho demais, já devia estar um tanto caduco. Podia
ser mesmo que nem conhecesse aquelas paragens. E como chegassem a um lugar aprazível
onde uma água limpa atravessava o caminho, Meditúvio resolveu insistir:
— Vamos apear aqui e comer alguma coisa enquanto os cavalos bebem, pois não
sabemos se a distância ainda é grande ou pequena e o sol já vai descendo para a tarde. Se a
noite nos apanha no caminho, pelo menos estaremos de barriga cheia, o que é menos mau.
— Não é tanto assim, retrucou o companheiro, puxando o seu relógio. Em Abre-Rodas
certamente nos esperam e estamos ainda apenas um quarto para lá das três horas.
— Além de tudo pode chover esta noite. O calor é de chuva, disse o outro.
— Não veja as coisas sempre pelo pior, meu caro amigo, respondeu Belbutin com um
sorriso um pouco irônico. Você vive a botar seu pessimismo em tudo. O pessimista é um
sujeito que está sempre com luto no miolo. O pensamento dele é como um órfão,
amedrontado, desprotegido, temeroso e por isso mesmo se apega aos fatos pequeninos.
Conheci em Conceição dos Montes um homem que era o maior dos pessimistas do mundo.
E Belbutin fazia menção de narrar uma nova história quando Meditúvio atalhou que
sem embargo era hora de comer, visto que nem mesmo havia almoçado aquele dia, esperando
como andavam entrar em Abre-Rodas a cada momento.

A campainha e o camundongo, 1955. Republicado em: Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 18 ago.
1962.
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— Aí está uma pequena coisa! exclamou Belbutin. A barriga! Um enche-tripas leva
consigo uma triste preocupação. A preocupação do animal que pasta, do animal de engorda e
que acaba afinal em bico de urubu ou na balança do açougueiro, sem ter tido glória maior do
que o papel do embrulho. Não, meu amigo. Menos comida e mais alegria. O mundo é dos
espíritos alegres, é dos humoristas, dos otimistas, dos brincalhões. Eu levo minha vida na
pândega e me dou bem
— Não sei de homem nenhum que possa ser otimista com o estômago nas costas,
considerou Meditúvio, de cabeça baixada para a corrente onde os cavalos haviam parado para
beber.
— Isso é difícil para você, meu caro, devido à sua natureza fechada. Mais algum
tempo comigo e você encontrará o jeito de conseguir que o espírito não se cozinhe no molho
da matéria. Abrir a alma é destampar a panela onde estão as necessidades do corpo e não
existe coisa melhor para uma abertura de alma do que fazer troça de tudo.
— Sim, mas durante o caminho você bebeu todo o café que havia na garrafa, comeu o
único pedaço de queijo que restava e não deixou sequer uma banana, enquanto eu esperava
que parássemos para almoçar juntos.
— Fiz isto? bradou Belbutin, manifestando grande surpresa. Oh! Se fiz foi
absolutamente sem sentir. Mas vejo que não é elegante de sua parte acusar assim com tanta
mesquinheza, o seu sócio, amigo e companheiro. Como pode você prestar atenção a coisas
dessa ordem, quando falávamos de assuntos de tão alta importância e tínhamos em volta este
deslumbrante espetáculo da natureza? Oh! Até que ponto descem as almas!
Belbutin abanou a cabeça desolado e desatando o lenço que trazia metido em volta ao
colarinho passou-o demoradamente pela face. Tinha a expressão de uma profunda e amarga
tristeza.
Parecia tão sinceramente ofendido e magoado que Meditúvio esteve a ponto de temer
que o amigo se desfizesse em lágrimas e apesar do embaraço que a situação inesperada lhe
causava apressou-se em desculpar-se. Não fizera nada com o intuito de diminuir o
companheiro, dissera apenas o que lhe havia parecido verdadeiro e natural.
— Longe de mim a intenção de lhe fazer uma ofensa, rematou Meditúvio com uma
voz quase apagada pela emoção.
— Bem! respondeu Belbutin sem fitá-lo, enquanto repunha o lenço ao pescoço. Muito
bem! Já que você se desculpa, isso demonstra sensatez de sua parte e me alegra bastante.
Demos por esquecido o acidente e toquemos para diante.
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Esporeou a sua montaria cujos cascos fizeram a água esguichar para longe. E entraram
a trotar no caminho firme quando Meditúvio deu pela falta do burro em que traziam as
canastras e o qual, por ser um bicho mais lerdo e carregado, vinha sempre a algumas braças
para trás. Com aquela avivada conversa nem havia notado a falta do animal. E como não o
visse vir nem escutasse rumores dele no ar tão parado e tão quieto que se poderia ouvir o
andar de um mosquito sobre uma pedra, desandou pela estrada em busca dele, enquanto
Belbutin prosseguia.
— Mais esta! pensava Meditúvio. E se o raio do burro se despencou por aí nalguma
brenha ou precipício, que havia tanto? Lá se vai embora o nosso guarda-roupa todo e todos os
nossos petrechos. Vai ver que o maldito burro se meteu por algum atalho neste mato. Queira
Deus estejamos perto de Abre-Rodas, pois que tudo nos atrasa.
Mas não andou meia-hora que encontrou o burro comendo o capim que crescia sobre
um barranco e para evitar mais contratempos deu-lhe com o chicote e tocou-o adiante de si.
Vendo o animal com as cargas intactas balouçando sobre o lombo, Meditúvio vinha
ponderando que efetivamente Belbutin não o censurava à toa. De fato, andava sempre com
qualquer coisa de preto no pensamento. Ali estava o burro são e salvo e ele momentos antes já
o imaginava precipitado aos fundos de algum despenhadeiro. Era mesmo um pessimista, um
errado. Não devia nunca azedar-se com o pobre Belbutin, o grande, o incomparável Belbutin,
rei dos mágicos. E Meditúvio ia tocando a passo lerdo, como que retardando-se de propósito
para refletir sobre o episódio a que dera causa e para censurar-se de não ter procedido com a
necessária dignidade no caso do almoço. Também não lhe saiam da lembrança as
circunstâncias nas quais conhecera e se associara ao atual companheiro.
Vivia Meditúvio lá para uns fins de mundo, no Alecrim, que era uma vila espalhada
entre hortas e laranjeiras, num alto de morro. Tinha um hotel. Mas era tão raro passar por ali
um forasteiro que o hotel se não dava lucro também não dava o menor trabalho. Meditúvio
apenas se aquentava com ele para honra dos moradores do Alecrim, rivais da população
vizinha, chamada Água Muda, onde desde muito funcionava uma bem aparelhada hospedaria.
Por isso Meditúvio se considerava um herói local e contava com o reconhecimento dos
alecrinenses. Fazia o hotel funcionar como se na verdade tivesse clientela. À hora das
refeições a grande mesa era posta com numerosos pratos e talheres. Então o dono do hotel
apanhava a sineta e ia com ela badalando até a porta da rua. Depois voltava, repunha a sineta
no armário, assentava-se e comia sozinho. Feita a refeição e fumado o seu cigarro, ele
assentava-se e punha-se de gaita à boca ou dedicava-se ao estudo da prestidigitação. E como
fosse bastante habilidoso e tivesse bom ouvido ia-se aperfeiçoando pouco a pouco.
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Porém não demorou que os alecrinenses começassem a zombar dele por causa da
sineta e a fazer pouco de sua música e dos seus truques. Foi quando aconteceu no Alecrim
uma coisa extraordinária. Chegara um hóspede. Acudiram depressa os que queriam ver essa
rara figura humana que dorme e come num hotel. Mesmo porque esse hóspede não era outro
senão o formidável Belbutin, o mais famoso ilusionista do mundo, cujos prodígios, dizia-se,
haviam maravilhado as grande cidades. Ele fazia aparecer leite, vinhos o licores dentro de
copos vazios, tirava do ar moedas e flores, com um simples assopro enchia de pássaros vivos
uma gaiola onde antes nada existia. E praticava tantas coisas que fazia o assombro dos
espectadores. Além disso imitava com perfeição a voz de muitos animais, era inesgotável em
anedotas, lia a sorte pela linha das mãos, conhecia pela letra o caráter das pessoas, recitava
lindas poesias para as senhoras e tocava muito bem o cavaquinho.
Como não houvesse uma sala de espetáculos no Alecrim, o mágico insigne fez as suas
exibições no próprio hotel, que por muitos dias se tornou o lugar mais freqüentado da vila,
excetuando a igreja.
Foi fácil que Belbutin logo conhecesse as habilidades de Meditúvio, o qual desde os
primeiros momentos o auxiliou, servindo-lhe de assistente em suas sessões ou fazendo mesmo
com ele, no intervalo das mágicas, um dueto musical que o público aplaudia vibrantemente. O
conceito de Meditúvio subiu muito na opinião geral. Quando na hora da comida escutavam a
sua sineta, já ninguém dizia como antes “Olha o idiota do Meditúvio”.
Um dia, porém, Belbutin anunciou, que ia partir. Meditúvio preparou com cuidado a
conta de seu hóspede e apresentou-a a ele, mas este em vez de pagar o que devia pôs-se a
examinar o que ali estava escrito, carregando o sobrecenho, num ar de muita seriedade e
atenção, o que levou Meditúvio a suspeitar que houvesse lançado alguma coisa imprópria ou
algum preço exagerado. Porém o hóspede chamou à parte o hoteleiro e quando se acharam a
sós num lugar discreto lhe disse:
— Vejo graves coisas na sua letra e por nada deste mundo deixaria de revelá-las a
quem me tem sido um hospedeiro tão diligente e amigo como nunca encontrei outro nas terras
que tenho percorrido. E pôs os seus olhos firmes dentro do olhar de Meditúvio, que balbuciou
com emoção: “É bondade sua”. O outro continuou.
— Vejo na sua letra as mais altas virtudes que possam dar nobreza cristã ao espírito de
um homem. Sua alma é altruísta e modesta, condescendente e discreta. Isso, contudo, chega a
um grau que passa além das medidas compatíveis com as necessidades da existência num
meio vulgar. Não sei se me explico de um modo claro. Mas em resumo, essas qualidades nada
trazem de bom ao indivíduo que as possui, visto como, por serem tão extraordinárias passam
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sempre como coisas absurdas às quais os homens que se consideram esclarecidos jamais
prestam a menor atenção. As qualidades realmente superiores são inacreditáveis ou todos
procuram obscurecê-las, quando não procuram tirar delas o melhor partido para si. Creio que
agora estou sendo mais compreensível. Mas vamos chegar aos fatos. Examinando em
conjunto a sua letra, observo que o amigo é um perseguido pela maldade dos que vivem a seu
redor. Vejo ainda que você os entende de maneira diferente daquela por que é entendido.
— Talvez seja, murmurou Meditúvio, bastante interessado.
— Aqui nestas maiúsculas, nestes traços elevados, nestas vogais redondas e fechadas
— prosseguia Belbutin, pormenorizando — noto o engano e a má fé em redor de sua vida,
penetrando nela e furando-a na base como o caruncho que fura a boa madeira, que nem por
ser é menos insensível à obra oculta que lavram no seu íntimo os insetos destruidores. Afirmo
que o meu amigo é vítima de ilusões tremendas. O seu mundo é, como poderia dizer, um
mundo astral ou ideológico, em contraposição ao mundo real, o mundo terrícola, o dos
interesses, o das trapaças, o das mentiras, o das hipocrisias habilmente armadas. Tão
habilmente armadas que vistas de cima, vistas de seu mundo, elas se apresentam com a mais
natural e mais verdadeira das aparências.
— Muito bem! Muito bem! falou Meditúvio, supondo que o mágico não tivesse mais
nada para dizer. Como é admirável encontrar tanta coisa numa simples conta de hotel. Sempre
invejei isto nos grandes homens — a sabedoria!
— Cheguemos, porém, à realidade, à dura realidade, acompanhando o curso de suas
letras, continuou aquele conhecedor de escritas. Alguém que vive na sua intimidade lhe deve
ser infiel. Há nelas alguma coisa que revela o seu pendor pelos meios tons, pelas cores
melancólicas e esfumadas. Necessariamente será uma pessoa morena. E dentre as pessoas,
aquelas que melhor dissimulam, as que menos sabem ver e que se tornam as mais traidoras e
mais adversas às qualidades superiores do homem, está apontada desde o Velho Testamento.
É a sua companheira, a mulher. E a mulher é um conta-corrente onde o homem só tem
débitos, pois como desde muito os homens perfeitos abandonaram a terra, a menor
imperfeição é lançada nesse livro a alto preço, de que elas nunca se sentem pagas em todo o
espaço de uma existência. Isto, entretanto, é simples divagação. Analisemos com lógica, sobre
dados concretos. Eis a conclusão a que chegamos — sua mulher o engana!
Meditúvio arregalou para Belbutin os olhos sobressaltados, todavia este lhe impôs
sobre o ombro a mão confortadora, mas categórica.
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— É a sua mulher por todas as razões que acabo de expor e ainda por mais uma que
lhe será possivelmente incontestável. Essa mulher tem um sinal em seu corpo. Um sinal assim
como um bico de pássaro.
— Mas vê-se até isso aí nas letras? indagou ansioso e vexado o infeliz hoteleiro.
— Vê-se, mas é preciso ter olhos diferentes para ver aqui uma coisa destas. Veio ainda
outras particularidades, mas prefiro poupá-lo de dizê-las agora.
Meditúvio parecia arrasado com uma demonstração de tal maneira sábia e
concludente. Abaixou a cabeça e calou-se, como que esmagado por uma inflexível evidência.
— Coragem, meu amigo. É fácil vencer os fatos desde que os temos pela frente. Não
se deixe confundir e abater.
E deu-lhe Belbutin uma palmada amigável nas costas, o que o fez reagir com alguma
vivacidade e replicar.
— Mas Sr. Belbutin, esse negócio de mulher morena com bico de pássaro não existirá
outra além da minha? Veja se o Sr. não está enganado.
Belbutin, erguendo de novo o papel que tinha na mão, perscrutou-o ainda por alguns
instantes e voltou a sentenciar:
— Não. Infelizmente não costumo enganar-me em questões do tão alta importância.
Essa mulher, aqui está bem claro, é quem paga a conta aos fornecedores e, isto não queria
dizer-lhe, a sua letra demonstra uma total incapacidade para ganhar dinheiro ou mesmo para
preocupar-se com coisas referentes a ele. É ou não é exato ?
Era extraordinariamente exato, e tão extraordinariamente exato que Meditúvio, mesmo
na sua grande perturbação, não deixou de maravilhar-se e de render homenagens ao
formidável Belbutin.
— E que hei de fazer agora? perguntou ele. Diga-me o Sr., que é um homem de bem!
— Nada! respondeu Belbutin com imperturbável firmeza. Lembre-se dos exemplos da
história. Foram traídos os césares e os guerreiros, os poetas, os filósofos, os reis e os santos,
que repartiram a sua grandeza e a sua glória com suas pérfidas mulheres e praticamente não
fizeram nada. Faça como eles, sobrepondo-se ao ultraje ou afastando-se do leito profanado.
Entretanto pela cabeça de Meditúvio passavam intenções menos históricas e desfilava,
sob um ódio doloroso e humano, intrigando-o e enchendo-o de suspeitas, uma interminável
multidão de nomes e de caras.
— Diga-me, Sr. Belbutin, suplicou ele, se é que está aí nas letras, com quem é que ...
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— Não adianta que o saiba. Sua vida precisa permanecer onde sempre esteve, no
domínio elevado dos conceitos, da preocupação da arte e na pureza das abstrações e não no
grosseiro limite das pessoas.
— E não houve entre esses maiorais e filósofos nenhum que tenha esganado a mulher?
— Sim, alguns o fizeram, certamente — concordou Belbutin com alguma relutância
— mas não é por isso que a história os celebra. Resolvamos o caso com decência e equilíbrio,
portando-nos com a altivez que convém aos homens de nossa categoria. Abandonemos esta
casa infame. E passando o braço pela cintura de Meditúvio, meteu a conta no bolso e disse
estas palavras que ele jamais esquecera:
— Somos duas criaturas servidas pelo dom do extraordinário. Realizamos o que o
vulgo inculto não pode realizar. Somos únicos e um destino feliz nos aproximou e há de selar
com os mais estrondosos sucessos o nosso trabalho em comum. A dupla Belbutin &
Meditúvio não terá igual em todo o mundo até hoje conhecido. Seremos sócios daqui por
diante, percorreremos a terra e faremos fortuna.
Então Meditúvio arreou e carregou os animais. Porém antes de montar deteve-se um
momento, como que para tomar uma importante resolução. Sentiu o sangue bulir no corpo e
veio-lhe um irresistível impulso. Entrou resolutamente em casa, foi direito ao armário,
empunhou a sineta e a trouxe de lá, metendo-a entre a carga. Feito isso, partiram.
Andaram de déu em déu, pelo conhecido e pelo desconhecido. Cortaram chapadões
faiscantes e serras sombrias, viveram entre gentes e cidades estranhas, conheceram aplausos,
mas tiveram também de suportar adversidades e afrontas. Muitas vezes, sem que ele pudesse
entrever de onde partiam nem descobrir o que os havia provocado, choviam sobre eles os
insultos, não sendo raros os lugares dos quais, para fugir às ameaças e agressões, precisavam
retirar-se às escondidas, pelas altas horas da noite. E o mágico famoso, quando Meditúvio o
interpelava, dispensava-se de considerar a questão ou apenas comentava com displicência:
— Eu os perdôo, esses malfeitores. Está escrito que os homens de gênio serão
perseguidos pelos seres que vivem no atraso e na ignorância. Se algum dia visitássemos uma
aldeia dos Xavantes que mais poderíamos esperar senão sermos assados e comidos no meio
da taba? Cada povo tem o seu modo de apreciar o estrangeiro. Uns o furtam, outros o
ridicularizam, outros o ameaçam e quebram a pedradas, outros o abatem a tiros e o enterram e
outros, por final, talham-no pela cabeça ou pela barriga e o devoram. E assim, ser um
estrangeiro é sempre viver na aventura, desafiando o imprevisto que é a natureza humana,
variável em cada ponto da terra. Cabe-nos encerrar hoje o que ontem nos tenha acontecido e
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esperar que tornemos uma boa cerveja na primeira oportunidade. Esta é a regra de viver, meu
amigo.
Meditúvio escutava com embevecimento as palavras de Belbutin e cada vez lhe
dedicava admiração maior e era cada vez mais reconhecido ao acaso que o fizera associar-se a
homem de tanto mérito e fama, cuja descendência remontava a grã-senhores do Cáucaso, à
ilustre e poderosa casa dos Belbutin-Vanskizinsky, do século IV. Por isso tudo e embora ele
lhe permitisse tratá-lo como de igual para igual, Meditúvio achava de seu dever manter-se a
uma certa distância na vida de seu nobre companheiro, nunca tratando de inteirar-se dela, a
não ser no que ele próprio se dignava de informá-lo. De mais, o cuidado da tropa, das
arreaduras e da carga, a limpeza das botas, o arranjo das roupas e trastes de espetáculo
traziam-no tão ocupado todo o tempo, que não lhe sobrava um minuto para inteirar-se do que
fazia ou não fazia Belbutin sempre que chegavam a uma povoação.
De si mesmo, pouca conta era a que dava o próprio Meditúvio. Não podia negar,
todavia, que os seus humores houvessem mudado ao passar aquele tempo. Ficara com uma
trave na alma, ao que lhe parecia. Devaneava mais, falava menos e os seus devaneios, por
mais terras que andasse, corriam sempre na direção das coisas longínquas da sua vida. A cada
momento, por exemplo, estava revendo a plácida vila do Alecrim estendida sobre o lombo do
morro, com o largo vazio ao meio e a torre da igreja cheia de andorinhas, que da porta do
hotel ele ficava a olhar, enquanto as nuvens, correndo por cima do cruzeiro, lhe davam
também a impressão de estar voando com a terra, com a vila, com a torre e com as andorinhas
num vôo delicioso e fantástico. Não tinha intenção de destruir o valor das revelações que
Belbutin arrancara a linguagem das letras. Quem duvidaria de Belbutin? Mas ficou a ele,
insignificante e fraco Meditúvio, a impressão de que fizera naquele dia uma coisa inacabada e
imperfeita.
Ainda agora, enquanto fazia o burro andar à frente na estrada de Abre-Rodas,
acontecia-lhe de novo refletir assim ao ver a sineta metida na alça da cangalha onde iam as
canastras. Pensava nisso quando começara culpando-se pelo desaguisado que tivera com o
amigo. E ia a subir por uma empinada encosta e eis que Belbutin, já chegado ao topo, lhe grita
a arrebentar a goela:
— Depressa, ó amigo! Abre-Rodas à vista! Abre-Rodas à vista!
Quando atingiu o alto e se avizinhou do outro cavaleiro, nada encontrou adiante de
seus olhos que fosse diferente do que vira até então naqueles caminhos. Continuavam para
frente as mesmas serras e matas sem viva alma. Contudo o seu extraordinário companheiro,
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em vez de apontar para o horizonte, apontava triunfante para umas folhas de papel caídas à
beira da estrada.
— Não lhe dizia? esclareceu ele. Estamos com Abre-Rodas a surgir. Aí está o sinal.
Papel impresso! Rasto de gente civilizada. Aproxima-se o momento de chegar, não lhe dizia?
Vejo Abre-Rodas por detrás daquela curva. Sossegue a barriguinha, meu caro, que logo
teremos o mais formidável jantar de toda nossa vida!
Meditúvio olhou as folhas amarfanhadas e sujas de velhas sujeiras e viu que na
verdade eram páginas de almanaque antigo por ali usadas há muito por algum viajante
apertado pelas cólicas, pois não havia no chão outras pegadas de carruagem ou de coisa viva.
E sem nada mais comentar, retomaram ambos a jornada, esporeando os animais suarentos e
cansados. Porém ao cabo de pouco veio a tarde baixando e a noite se fechou sobre eles que
não enxergaram mais a um passo de distância a não ser quando os relâmpagos acendiam do
céu à terra a sua luz palpitante e rápida. Então a chuva começou a estalar em gotas espaçadas
a princípio para em dois quartos de hora transformar-se num temporal onde a água, a ventania
e os trovões tanto os encharcavam como ensurdeciam, promovendo tais ruídos que parecia
virem abaixo as matas e as montanhas, enquanto os cavaleiros sentiam sob as pernas a carne
das montarias estremecer de susto, apavoradas com os coriscos e a treva que se revezavam
naquele torvelinho de ares e aguaceiros. Ao tiro dos trovões, a mataria acompanhava com um
trágico ranger e retorcer de galhos e de quando em quando um velho tronco, vergado pela
ventania, rebentava nas raízes, desabando com fragor. Para os dois viajantes, que nada sabiam
daquelas regiões, era terrível ter de abandonar seu destino ao instinto dos cavalos que
andavam passo a passo e de ouvir-lhes as patas batendo e atolando numa terra enlameada e
invisível. Meditúvio e Belbutin falavam-se de vez em quando para não se perderem um do
outro. Era, porém, Meditúvio quem ia à frente, puxando o burro, o qual lhe dava grande
trabalho e canseira, pois a cada momento empacava e o cabresto fugia-lhe da mão. E assim
iam indo através de sustos e tropeços até que pouco a pouco foi o temporal diminuindo e
acabou por amainar. Todavia a noite continuou negra como antes e assoprada pelo vento
gelado e assobiador. Já não pensavam mais em Abre-Rodas. Molhados, doloridos e famintos,
com o espírito excitado pelo medo, cuidavam tão somente de achar sob um rancho um pedaço
de terra seca onde pudessem fazer fogo e descansar. E iam de olhos arregalados no escuro
quando a um clarão do relâmpago notaram que se aproximavam de uma fazenda. Era uma
casa alta, velha, de mau aspecto e com muitas janelas, erguida em meio de um descampado.
Alegraram-se muito com esse encontro e pararam para examinar o local e achar a melhor
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maneira de chegarem até lá. Viram, entretanto, que a porteira não cedia, por mais força que
fizessem e resolveram amarrar os animais a uns paus que ali encontraram
— Vamos entrar e bater à porta, disse Meditúvio.
— Bater à porta ? interrogou Belbutin, que depois de longo recolhimento nas horas de
pavor, destravara a língua e reassumia a loquacidade e o tom de mestre. Acha você que Sergei
Belbutin-Vanskizinsky deve bater a uma porta desconhecida e implorar pousada?
Disponhamos as coisas menos suplicantemente, segundo convém a nossa condição e,
sobretudo, com mais espírito e senso humorístico. Façamos um pouco de música. A música
despertará com brandura os moradores e os disporá tão bem a nosso favor que nos convidarão
para dentro e então acederemos dignamente.
E ainda esta vez considerou Meditúvio que tais coisas nunca passariam por sua plebéia
cabeça e que certamente as situações alteram o procedimento dos homens de prol, uma vez
que há momentos suspiravam por uma simples coberta de sapé onde se abrigassem e agora,
diante de uma casa de fazenda, se lhes impunham aqueles circunlóquios e habilidades para
conseguir um catre no qual estendessem o corpo.
— Palavra que não me lembrei disso, com a fome e o frio que estou, disse ele. Desde
muito só temos no embornal uns pedaços de pão encharcado e com tal gosto de pêlo de cavalo
que não há quem os coma.
— Pois vamos ter logo com que nos regalar — assegurou Belbutin. Apanhemos os
instrumentos.
Meditúvio foi às canastras e com grandes dificuldades, de lá retirou a gaita e o
cavaquinho. Em seguida caminharam pelo curral escuro e em silêncio. Pararam a uma pouca
distância da casa, onde podiam ser bem ouvidos.
— O que vai ser? indagou baixinho Meditúvio.
— Uma coisa alegre, suave e penetrante. Vamos ao “Beijinho Doce”, respondeu
cochichando Belbutin.
E deram voz aos instrumentos. Mal, porém, haviam começado a tocata, os cachorros
vieram uivando para eles e os atacaram tão ferozes e em tal número que o derrubaram na lama
várias vezes e os morderam e rasgaram tanto que teriam sido espedaçados se não
conseguissem por fim alcançar uma cerca de tábuas para onde subiram e aos pés da qual os
animais raivosos continuavam ladrando e saltando como feras. E quando esperavam que com
aquela barulheira toda alguém aparecesse para salvá-los, abrem-se algumas janelas e de lá uns
vultos, com horrendos gritos, puseram-se a atirar sobre eles. Só lhes restou desabarem da
cerca para o lado de fora e fugirem o quanto lhes permitiam as pernas, a escuridão da noite e
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os cachorros que continuavam no seu encalço, assanhados pelo tiroteio. Apenas encontraram
uma árvore, para ela subiram sem saber como e se enforquilharam pelos galhos enquanto em
baixo, rosnando, a cainçalha os rondava.
Assim tiveram de passar ali todo o resto da noite. E só pela madrugada, quando se
certificaram de que os cães se haviam afastado, puderam descer e fugir daquele medonho
lugar. Estavam ambos com as roupas em tiras e tão enlameados e feridos que mal puderam
montar de novo em seus animais. Belbutin, sendo um tanto gordo e menos ágil passara mais
vezes pelo dente da matilha enfurecida e tinha tantas dentadas pelo corpo que não fazia outra
coisa senão gemer e estava tão deformado de rosto que mal se podia reconhecê-lo.
Foram tocando pela estrada até um ponto distante onde saíram numa grande campina
em que soltaram os animais a pastar e puseram ao sol os seus trastes molhados. Lavaram os
ferimentos, acenderam fogo e estavam a secar nas chamas os restos de pão com gosto de pêlo
de cavalo quando viram que vinha ao longe, um sujeito montado num boi. Andava o boi
passeiro e o que o montava também vinha lerdo e balouçado sobre o lombo da montaria.
Animaram-se os dois viajantes ao enxergar uma figura humana por aqueles sertões e se
apressaram em vir aguardá-lo e pedir-lhe notícias sobre o sítio onde se achavam e sobre o
caminho de Abre-Rodas. Mas ao aproximar-se o estranho cavaleiro, que cavalgava tão
desusada besta de montar, vendo-os talvez em tão miserável estado, procurou o quanto antes
safar-se deles, esporeando seu boi que galopou aos corcovos pela estrada.
Viram-se de novo sozinhos e muito intrigados com o modo tão desassemelhado com
que andava em viagem aquele sujeito, do qual nem uma palavra puderam escutar.
— Isto é um fim de mundo, afirmou Meditúvio. Gente que monta em boi arreado
parece coisa do demônio.
— É a mesma gente que deixa os seus cães atacarem os visitantes e ainda por cima
atira de espingarda sobre a música e volta a dormir tranqüilamente como se houvesse atirado
em gambás de galinheiro.
— Terra de povo esquisito e sanguinário, pelo que temos visto.
— Não é lugar onde se possa ficar em segurança, acrescentou Belbutin, cujo
humorismo caía em eclipse parcial. É muito possível que ainda venham sobre nós e nos
liquidem se permanecermos aqui. Mais acertado seria se nos escondessemos em algum mato
ou nos afastássemos para mais longe.
Meditúvio ponderou que melhor fora serem assassinados do que refugiarem-se no
mato onde certamente as onças viriam atacá-los. Restava-lhes retemperar as forças e seguir
caminho. Assim falando voltaram os dois para a fogueira na qual enxugavam o pão que
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sobrara, porém este havia caído entre as chamas e já não era mais que cinza e carvão.
Belbutin, desolado e aflito, censurou o companheiro por aquele descuido e estendeu de
comprido sobre o capim, pois lhe era difícil ficar por mais tempo de pé com as dores e a
fraqueza que sentia. Então pela primeira vez Meditúvio se arrepiou ligeiramente contra a
palavra inexcedível do sábio companheiro. Assim mesmo foi como um arrepio de água quieta
onde caísse de repente uma ponta levíssima de espinho.
— É hora de você destampar a sua panela, disse-lhe. Nada melhor que uma abertura
de alma nestes momentos. É a sua receita. Eu, porém, que não posso abrir a minha e que estou
fechado numa fome de dois dias, vou ver o que se coma aqui pela vizinhança.
E saindo com seu facão à cinta se afastou para uns capões e lá encontrando alguns
coqueiros, derrubou um e tirou-lhe o palmito, comeu a metade crua e trouxe a outra metade ao
companheiro, que em poucos momentos a devorou até o lenho.
Então Meditúvio aprontou os animais, ajudou a ajeitar-se na sela o dolorido Belbutin,
cujos fundos tinham sofrido com mais violência a fúria dos cachorros. E por isso ia ele à
maneira como antigamente montavam as senhoras, assentando-se de lado, com uma perna
enroscada na cabeça do arreio e um pé afirmando na caçamba. Tocavam tão depressa quanto
lhes permitiam aqueles incômodos, o que todavia não chegava nem mesmo a ser um andar a
trote.
A paisagem se tornava cada vez mais plana e a estrada que seguiam já não era senão
um trilho apagado entre os alagadiços e a macega. Podiam enxergar a algumas léguas ao redor
e nada viam que se parecesse com Abre-Rodas e nem mesmo sequer com um sinal de vida
humana. Pisavam um campo sem fim e tinham sobre eles o céu ardente e nuvens de
mosquitos.
Belbutin abanava furiosamente o lenço para afugentá-los e rosnava contra eles todas
as pragas do inferno. Meditúvio, continuava calado, mas apesar de tudo parecia calmo. Sentiase menos inferior ao mestre Belbutin e o pequeno desabafo contra ele lhe trouxera um
inesperado bem-estar. Nunca ousara o menor remoque a pessoa do incomparável descendente
do Cáucaso, em linha reta, desde o século IV. E agora que o havia arriscado tinha a impressão
de que sempre o desejara fazer. Havia como que desfeito um feitiço, arrancado uma mordaça,
afastado uma sombra de seus olhos. O grande homem que o trouxera submisso, fascinando-o
como se fora um semideus, já aparecia diante dele em proporções menores. Ali estava o exformidável Sergei Belbutin-Vanskizinsky de través nos arreios, mordido pelos cachorros,
alimentado a palmito cru, debatendo-se contra os mosquitos, enganado pelas folhas de
almanaque, sem o cavaquinho mágico e sem Abre-Rodas, balouçado ao passo do cavalo,
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como um ridículo homem comum. Então Meditúvio começou novamente a recordar-se da
torre do Alecrim, do hotel, do largo que ele enchia com o retinir da sineta e, acima de tudo, da
sua infiel e inesquecível Deniza. E agora chegava a fazer uma coisa que antes lhe havia sido
impossível. Analisar o acontecido. Refletir sobre o que Belbutin havia visto em sua letra. Um
adultério numa conta de hotel! E seria mesmo adúltera aquela Deniza, tão ajeitada em casa,
tão religiosa, tão sem vaidade? Era difícil de acreditar, difícil de entender, por mais que ele
fosse matutando sobre o caso, enquanto a revolta e a mágoa se misturavam às vezes numa
grande saudade, numa verdadeira paixão que nunca sentira pela mulher em outros tempos.
Entretanto ninguém acusa sem motivo a mulher alheia, concluía Meditúvio. É que
positivamente Belbutin o havia visto nas letras, por mais que esse modo de constatar a
desonestidade de uma esposa lhe parecesse impenetrável, como um gênero de conhecimento
acima de sua inteligência. Ainda se via obrigado a conceder que alguma coisa de genial
possuía o diabólico espírito do Belbutin.
Ao cabo de algumas horas em que andara a pensar e repensar sobre isso e nas quais
haviam parado várias vezes para que o companheiro descansasse o retalhado assento,
avistaram uma lagoa junto da qual havia um casebre de barro coberto com folhas de palmeira.
Aí chegaram já de tarde e encontraram à porta um casal de pretos. O que viam pareceu-lhes
coisa quase sobrenatural. Tinha tudo o aspecto de velhice incontável, como se fosse obra feita
nos princípios do mundo e houvesse ficado no abandono através dos séculos. As paredes do
casebre entortavam-se em todos os sentidos, sendo de admirar que não houvessem desabado
sobre os moradores. E emergiam do um chão em que não existia um palmo de trilho onde
tivessem trafegado passos de gente, dando o mato a impressão de viçar tanto que refazia de
noite o que os pés haviam pisado de dia. Em todos os trastes pousava uma cor de antigüidade
e de sujeira? Os próprios pretos eram secos, foscos e descarnados como duas múmias e
estavam de pé mas hirtos como dois mortos quando os viajantes chegaram os cavalos até
perto deles. Só pelos dois pares de olhos amarelos se distinguia que eram gente viva. Entanto,
logo Belbutin e Meditúvio perceberam que se tratava de pessoas nem tão fora do comum nem
tão más como temiam, pois os receberam com brandura e humildade. Deram-lhes de comer
carne de jacaré com farinha de milho e serviram-lhes um pouco de mate fervendo, que foi
bebido pelos quatro na mesma cuia. A carne do jacaré, preparada num fogão que era apenas
um monte de pedras a um canto da casa, poderia comparar-se a uma carne de burro com gosto
do peixe. Mesmo assim comeram bem e estendendo os arreios e coxonilhos no chão, aí
passaram a noite com mosquitos e morcegos voando-lhes sobre o corpo e com o cantar de
milhões de sapos e de aves noturnas.
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No dia seguinte de madrugada o preto saiu com eles prometendo levá-los a um lugar
onde poderiam curar-se daquelas mordeduras de cachorros e de pernilongos e conduziu-os a
um buritizal onde jorrava da rocha uma água quente e de cheiro muito ativo. Os dois aí se
banharam de corpo inteiro e depois de alguns momentos já se sentiram aliviados. Voltaram a
esse banho todos os dias e viam que rapidamente os inchaços desapareciam e as feridas
curavam-se. Chegava de novo o momento de se porem a caminho de Abre-Rodas. Mas nem o
preto nem a mulher conheciam lugar com aquele nome. Talvez ficasse para o lado das serras
que dali se enxergavam como leve ondulação cor de cinza entre as nuvens mais baixas do
horizonte. Nunca iam senão a um pequeno porto de rio chamado Areias, que ficava do lado
oposto e a um dia de distância dali. Havia para baixo, isto é, para o lado onde nascia o sol,
uma estrada de cavaleiros que, se não fosse para Abre-Rodas, ia de certo para outro povoado
onde poderiam informar-se. Eles não andavam naquela estrada por causa dos índios que as
percorriam e que não gostava deles.
— E a fazenda que deixamos atrás e onde nos aconteceu tanta desgraça? — perguntou
Belbutin.
— Lá não mora ninguém, explicou o preto. Não é fazenda, é uma casa onde todo
mundo morreu de peste e caiu de velha, ficando só a fachada e as cercas de pé. O dono dela
era um homem tão perverso que matava por gosto até os animais de sela. Quando estes
acabaram ele passou a montar nos escravos, cuja barriga rasgava a esporadas. Por fim andava
montado em lombo de boi, o único bicho que ele respeitava. Contam que ele aparece desse
jeito por lá, rondando a estrada.
Belbutin e Meditúvio sentiram arrepiar-lhes o couro com essa história tão estranha e
inesperada. Contudo, Meditúvio, ainda meio incrédulo, indagou:
— Mas e o tiroteio que desfecharam contra nós e que estourava brilhando como um
fogo amarelo? E a cachorrada que nos atacou a uivos e dentes tão aguçados que nos deixaram
em trapos?
— Alma do outro mundo pode fazer tudo, nhô branco. Isso não é nada demais.
E efetivamente se lembraram de que pela madrugada os cães foram desaparecendo,
sem que os vissem mais ou sem que percebessem rumor ou sinal deles. Haviam sido atacados
por atiradores e cachorros fantasmas. Bem lhes parecera medonho aquele sítio e não
resistiram ao impulso de fugir para longe. Meditúvio recordava-se também dos pedaços de
pão que encontrara dentro da fogueira, quando tinha idéia de havê-los deixado a boa distância
dela. Sem dúvida, o lugar era assombrado.
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Isso cortava-lhes a esperança e o desejo de ainda retornar pelo mesmo caminho, pois
haviam ponderado que se lá chegassem com dia claro seriam melhor sucedidos. Entretanto,
sentindo-se curados e bem dispostos, restavam-lhes tomar um rumo qualquer, mesmo porque
eram tantas as coisas extraordinárias passadas ali que os dois viajantes se perguntavam de
novo se porventura o casal de pretos não seria também um simples casal de espectros. Veiolhes então uma pressa enorme de se verem longe do arruinado casebre, pondo-se em busca do
terras menos sobrenaturais. Todavia, espectros ou não, os dois pretos haviam sido bons e úteis
no quanto lhes fora possível e certamente deviam agradecer-lhes e recompensá-los de sua
hospitalidade e trabalho.
— Devemos deixar-lhes alguma coisa em sinal de reconhecimento pelo que fizeram
por nós, falou Meditúvio, quando pela última vez se banhavam nas águas quentes do buritizal.
— Sem dúvida que deixaremos, concordou Belbutin. Nunca um membro de minha
família se recusou a um dever de reconhecimento. Hei de testemunhar-lhes a minha profunda
gratidão.
Meditúvio pensava em dar-lhes o burro com as canastras onde muito havia que
pudessem aproveitar naqueles ermos. O animal lhes seria de grande utilidade. Levariam à
garupa dos cavalos a roupa e os apetrechos indispensáveis a seus trabalhos. E esse presente
lhe parecia bastante modesto em vista dos benefícios que haviam recebido. Belbutin
encareceu ainda mais aqueles benefícios, mas era de opinião que o burro não adiantaria a
pessoas que nada tinham para transportar, que não sabiam andar de outra maneira que não
fosse a pé o que assim mesmo poucas vezes saíam de casa no correr do ano. Desse modo o
burro lhes seria mais uma inutilidade e um estorvo do que coisa aproveitável. Quanto às
canastras e o seu conteúdo, a mesma ordem de raciocínios podia fazer e às mesmas
conclusões havia de chegar. O melhor seria deixar o caso para ser resolvido na oportunidade,
sem se desfazerem daquele patrimônio.
— Haveremos de encontrar um modo satisfatório e significativo de regalar aos nossos
amigos, concluiu Belbutin. Fique isso a meu cargo e tudo sairá como convém.
Chegada a hora de despedirem-se e já bem informados sobre a maneira de alcançarem
a estrada, veio a preta a eles com um pacote feito com folhas de taioba e uma pequena cabaça
rodeada por um trançado de embira. Era um punhado de ovos do pato bravo cozidos e um
pouco de vinho de buriti. Se acaso se demorassem na viagem, não passariam nem fome nem
sede aquele dia. Então Belbutin tomou com efusão aqueles presentes, que acomodou com
cuidado em um bornal. Depois, metendo a mão no bolso, apanhou um pacote donde extraiu
um papel que entregou solenemente ao preto velho, dizendo-lhe:
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— Aqui está a prova da nossa imorredoura gratidão. Queremos que a nossa imagem
nunca saia de vossa casa, uma vez que não podemos mais aqui ficar em pessoa. Eu vos
autorizo a pregá-la em vossa parede e a dizer a quantos venham visitar-vos que aqui esteve
Sergei Belbutin-Vanskizinsky, dos Vanskizinsky do século IV. Eu vos concedo a nossa
fotografia.
Era um papel impresso com o retrato de Belbutin e Meditúvio em trajes profissionais,
rodeados de figuras cabalísticas e que Belbutin fazia distribuir ao público nos lugares onde
dava espetáculos. Os pretos, comovidos, tinham cheios de lágrimas os seus olhos amarelos.
Então eles se abraçaram e partiram.
Trotaram muitas horas na direção indicada e quando já lhes parecia um tanto duvidosa
a existência do caminho que ia para as serras, Belbutin teve uma grande exclamação e
apontou radiante para a distância, parando o cavalo e erguendo-se nos estribos.
— Veja lá! Agora nada me dirá que andamos errados. Há de ser um dos rebanhos que
pastam nas vizinhanças de Abre-Rodas, a qual segundo me descreveram, é uma povoação rica
e de muitas vacarias.
Meditúvio fitou naquele rumo e viu entre árvores anãs, aos fundos do imenso
chapadão, o gado que se espalhava em várias direções.
— Queira Deus que seja mesmo, falou ele.
E tocaram mais ligeiros, tendo porém que puxar o burro pelo cabresto, porque o
animal não dava mostras de ter a mesma pressa e a cada momento ameaçava estacar, sendo
preciso que um dos viajantes o alertasse a guascadas. E à medida que se aproximavam da
boiada, percebia Meditúvio que os animais se agitavam entre as árvores, correndo em tumulto
em meio delas, fugindo alguns em disparadas loucas por entre as ramas e metendo-se outros
até a barriga pelos alagados, cuja água batida pelos cascos em atropelo enegreciam e
espirravam alto, cintilando ao sol. Era gado sem dúvida, porém era o gado bravo, vivendo em
vida selvagem no deserto. Quando atinaram com isso estavam tão perto que podiam ouvir o
bufo e o tropel dos bois assustados e enraivecidos e alguns deles em atitudes tão ameaçadoras
que pareciam a ponto de atacá-los. Então Belbutin para pô-los em fuga deu um grande grito. E
o efeito foi tremendo. Os touros maiores avançaram ferozes para eles que fugiram a galope,
metendo a espora e o chicote nos cavalos. O burro, contudo, não podendo acompanhá-los na
carreira, foi envolvido pelos seus perseguidores que lhe arrebentaram a carga e a cangalha,
derrubando-o muitas vezes no chão donde ele se levantava, defendendo-se aos coices e
corcovos enquanto os bois bravios de quando em quando apanhavam-no com os chifres e o
atiravam para o ar. E tantos foram os chifres a atravessá-1o que dentro de pouco tinham os
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bois as cabeças tintas de sangue e de tripas e o pobre burro jazia estendido com as vísceras
saindo-lhe do couro e escorrendo-lhe entre as patas. Depois disso um ou outro boi ainda corria
para ele de chifre em riste ou pisava-lhe na carcaça. Mas vendo que o burro não se mexia
mais, puseram-se a andar-lhe em volta, olhando de cabeça erguida para os horizontes, com
olhos largos e ferozes.
Quando os dois cavaleiros atingiram uma pequena elevação e perceberam que os
touros já não vinham a persegui-los, pararam e puderam ver o triste fim que tivera o seu
cargueiro. Belbutin, pálido e engasgado de susto, assistia com um pesar de morto as canastras
abrirem-se e fazerem-se aos pedaços, desaparecendo pelo vasto campo, onde os animais
corriam e lutavam, todo o seu conteúdo. E ao epílogo daquela estranha batalha entre
ferraduras e chifres, levou as duas mãos ao rosto, num doloroso desespero:
— Perdemos toda a nossa carga! Oh, meu Deus, perdemos tudo!
E Meditúvio, trêmulo de emoção, quase em lágrimas, ajuntou:
— Salvou-nos a vida. Morreu o nosso burro. Mas se isso se pode dizer de um burro,
eu digo que ele morreu como um herói.
— Mas vamos-nos daqui sem demora, acudiu Belbutin. Se aquelas feras nos apanham,
cada boi nestes ermos terá ao pescoço amanhã uma gravata de intestinos.
E levou insensivelmente a mão à barriga. Estava intacta, mas abalada pelo grande
susto. Fustigaram os animais e seguiram depressa, olhando para trás de espaço a espaço para
assegurarem-se de que não vinha em pós deles o rebanho assassino. E já foi bem tarde, quase
ao cair da noite, que chegaram a um cerrado onde a estrada passava. Aí apearam exaustos e
com muita fome e sede, mas não tinham nada o que comer ou beber. Os ovos de pato e o
vinho de buriti haviam desaparecido. Meditúvio afirmava que o bornal devia ter escapado,
perdendo-se na desordenada fuga a que foram obrigados. Belbutin, no entanto, achava a coisa
menos simples.
— Não acredito. Aqui tudo me parece bruxarias e fantasmas. Não lhe dizia que
aqueles pretos não eram gente como nós? Tudo quanto nos aconteceu é pura feitiçaria. E o
que ainda nos espera daqui por diante não sabemos.
— Acalme-se — retrucou Meditúvio por sua vez — Deixe de lado o pessimismo e
vamos ver se há palmito aqui na redondeza. Não havia palmitos. Mas felizmente havia grande
número de carregadas macaubeiras e eles se dispuseram a passar a noite ao pé do fogo,
assando e comendo as gomosas frutas. E depois de se fartar, Belbutin estaria menos
apreensivo não fosse o urrar das onças que ao andar das horas começou a encher aquelas
negras paragens onde o céu e a terra se misturavam num mesmo negrume cheio de estrelas e
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pirilampos. A cada momento deitavam mais lenha à fogueira para afugentar os animais
selvagens e apertados pelo medo passaram em silêncio os dois até a madrugada, quando de
novo montaram os cavalos e continuaram a viagem. A estrada seguia numa reta a perder de
vista na planície e era apenas uma linha de rastros correndo ora na areia ora no barro. Abria-se
entretanto à frente deles como a estrada da salvação. Queriam ter posto os animais a galope,
se os pobres animais suportassem, tão magros e cansados já iam. E ao baixar de novo a tarde,
mal haviam chegado às serras, que não eram, vistas de perto, senão uma série de morros
pedregosos e baixos, de que os cupins haviam tomado posse, erguendo neles, por milhares, as
suas cidadelas e casamatas, entre as quais piavam as corujas. Aí arrancharam mais uma vez,
esgotando a provisão de macaúbas, que tinham trazido. E corno estivessem a cair de sono
deitaram-se entre os arreios e dormiram. Ao despertar, com um sol vermelho a subir no
horizonte, escutaram uns rumores que lhes pareceram muito estranhos. Era como que o eco de
morteiros rebentando ao longe, a espaços regulares. Os dois viajantes levantaram-se num
salto.
— São rojões dizia Belbutin, dançando de contente em meio ao cupinzal. São rojões
que estouram!
Mas nada podiam ver no céu que amanhecia, por mais que olhassem para cima dos
morros. Depois como nada mais ouvissem, foram a procura de seus cavalos que haviam
soltado a pastar na véspera e só acharam o de Meditúvio. Já tinham batido o campo grande
parte da manhã, quando descobriram afinal o que faltava. Estava ele morto num rasgão de
enxurradas com as patas para fora e muito sangue coalhado pelos dentes e orelhas.
— Mais feitiçaria! Era só o que nos faltava! esbravejou Belbutin bracejando de cólera.
— Qual feitiçaria, amigo Belbutin. Isso é mordida de cobra. Demos graças a Deus de
tal coisa não ter acontecido a nós, que dormimos como dois inocentes. E por agora vamos
montar os dois no cavalo que nos resta.
E assim fizeram, indo Meditúvio à sela e Belbutin à garupa, trotando na direção em
que ouviram os estampidos. E não andaram muitas horas transpondo aqueles morros que
descobriram ao longe um rio largo e reluzente e o casario estendido pelas margens. O sino da
igreja repicava e de novo tornaram a ouvir os estampidos. Não eram contudo de nenhum rojão
ou morteiro e sim tiros de peça que ao meio-dia davam nova salva. Naquela região havia
forças aquarteladas.
— A população parece estar em festas, falou Meditúvio.
— É verdade — confirmou Belbutin. Como não haviam de festejar a chegada de
Sergei Belbutin-Vanskizinsky a um lugar destes? Nada mais razoável que o acontecimento
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seja assinalado pelo exército e pela igreja. É fácil que tenham mandado pessoas para
descobrir-nos e avisar de nossa chegada, enquanto dormíamos naquele paraíso de cupins,
corujas e cobras. Não sei é se fica bem apresentar-me assim, montado à garupa, aos olhos do
nosso público.
Então Meditúvio desceu do cavalo, pôs-se a andar a pé e Belbutin montou sozinho,
arranjando-se e aprumando-se o melhor que podia para receber a manifestação dos
admiradores. E quando estavam a entrar nas primeiras ruas, escutaram clarins e tambores e
logo viram apontar o regimento marchando em forma e seguido por grande massa de povo.
Vinha à frente o comandante, montando um pequeno cavalo, com uma grande espada que
balouçava ao longo do estribo. Atrás dele marchavam pelotões de soldados escuros e
descalços.
Belbutin sorridente e Meditúvio de grave semblante pararam a uma esquina à espera
das aclamações. E o comandante passou por eles escanchado na sela, com um cigarro
pendendo ao beiço, sem dar mostras de os ver. E assim também passaram os soldados e o
povo, seguindo na direção do rio e deixando sozinhos e atônitos na rua vazia, o maior de
todos os mágicos e seu resignado companheiro.
Vendo que Belbutin se mantinha em silêncio, de face transtornada, olhando a massa
distanciar-se, falou Meditúvio, a modo de explicar o equívoco:
— Deve ser alguma data nacional ou são as forças que estão em manobras.
E como à esquina houvesse uma venda com sujeitos à porta, Meditúvio indagou deles
o que significava aquilo que para Belbutin devia ser parte de um programa de recepção.
— É dia do banho do regimento, esclareceu um dos tipos.
E logo estes os deixaram e seguiram para o rio, inclusive o vendeiro que fechou sem
demora as portas do botequim, correndo a reunirem-se ao espetáculo cívico oferecido pela
força militar, numa demonstração pública de amor ao asseio periódico. Incitamento necessário
à população de Abre-Rodas, que desde as suas origens, negava as propriedades higiênicas da
água.
— Ficando depois disso nenhuma dúvida de que os habitantes desta terra ignoravam a
aproximação de Sergei Belbutin-Vanskizinsky, penso que não adianta ficarmos pasmados
nesta esquina — falou Meditúvio, olhando o companheiro que não dava sinal de si e cuja
fisionomia ainda revelava uma estranha perturbação. Parecia haver-se esgotado ali todo o
saldo de otimismo e loquacidade que Belbutin, apesar dos muitos contratempos e desastres
daquela viagem, ainda guardava em seu temperamento. O que se passara devia tê-lo
impressionado vivamente, a ponto de emudecê-lo e tornar-lhe carregadas as feições. Não foi
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tão pouco o desengano sentido ao ver a manifestação transformada em simples delírio por um
regimento que ia lavar-se. Nem o fato da turba, magnetizada pelo fenômeno, haver passado
por ele, que esperava aclamações, sem ao menos deter-se. É que entre os que iam no meio do
povo divulgou Belbutin alguns indivíduos cuja presença pareceu trazer-lhe grande inquietação
e surpresa.
— Vi certas caras — confessou ele que me pareceram de terríveis facínoras e
bandidos, com os quais devemos precaver-nos. E preferia enfrentar outros mil tropeços e
desgraças no caminho que ficar um dia neste povoado em meio deles.
— Não os achei tão maus — respondeu Meditúvio. E para falar verdade, até me
divertiram.
— Garanto que são malfeitores e que devemos sair daqui.
— Nada nos farão se os tratarmos bem. Pense na força militar, a que podemos pedir
socorro e garantia, se acaso quiserem provocar-nos e atacar-nos sem motivo. Afirmo que por
minha parte me sinto em segurança. E olhe para isto — disse ainda Meditúvio, mostrando a
cinta frouxa e a barriga murcha — olhe como ficou isto depois de um mês a carne de jacaré e
macaúbas. Não! Tenha paciência! Vamos pelo menos comer e descansar como gente, ainda
que seja uma só noite.
— Barriga ! voltou a exclamar Belbutin, como outrora. Miserável habitante da própria
barriga!
— É verdade, retrucou Meditúvio, e nada mais desejo agora do que cuidar da minha
habitação.
E como fossem andando pelas ruas vazias e chegassem a um largo onde havia uma
tabuleta de hotel à porta de uma casa, Meditúvio endireitou para lá e Belbutin, vendo que não
conseguia demover o companheiro, achou de concordar.
— Pois então comamos. Porém nada de pousar neste antro de salteadores.
— Mas se nós temos apenas um cavalo, perdemos toda a roupa e mais os trastes de
viagem, de que maneira sairíamos novamente por esse mundo de sertão que nem ao menos
conhecemos!
Discutindo assim e tendo amarrado o animal à porta, entraram no hotel onde estava
apenas uma cozinheira velha, a quem Meditúvio pediu que lhes desse de comer, fosse o que
fosse. Entretanto, para enorme desgosto de Meditúvio respondeu-lhe a velha que nada havia
sobrado do almoço e ela nada podia fazer sem que ali estivesse o patrão. Mas o patrão e a
família tinha ido ao rio assistir ao banho dos soldados e seria muito difícil que ele consentisse
em voltar tão cedo.
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— Mande chamá-lo. Mate um frango e bote na panela enquanto ele não vem, dizia
Meditúvio, aflito e persuasivo. Quando ele chegar já estará a comida em andamento.
Porém a velha não se animava, temendo que o patrão não aprovasse a sua iniciativa e
nem que fossem incomodá-lo por tão pouco.
— Desista, homem ! — insistia Belbutin. Aqui, se nos derem frango, se houver algum
frango que resista este clima, será um frango pior do que carne de urubu.
— Não é possível, replicava o teimoso Meditúvio, já assentado à mesa. Estou que não
agüento de fome.
E vo1tando-se novamente para a velha, implorava:
— Mande chamá-lo. Diga-lhe que é um colega hoteleiro de Alecrim que aqui está e
ele não deixará de atender.
Contudo a velha não se mostrava disposta a ousar. Então Meditúvio recorreu a outro
expediente. Meteu uma moeda entre os dedos da cozinheira
—Diga-lhe que aqui está o mágico dos mágicos, o grande Belbutin! Não se esqueça do
nome: Belbutin, o incomparável Belbutin!
Então a velha se demoveu e chamou uma menina aos fundos do quintal e deu-lhe o
recado. A menina saiu em desfilada, gritando pelas ruas: Belbutin, Belbutin, Belbutin!
Este pôs-se a andar nervosamente de um lado para outro, enquanto a cozinheira velha,
agora menos temerosa, punha à frente de Meditúvio uma cafeteira e um prato de broas a que
ele se atirou sem nada esperar. O mesmo fez Belbutin ao qual Meditúvio, mastigando e
bebendo o café, ia dizendo:
— É bom que o homem venha. Pode ser que arranjemos com ele outro cavalo ou
mesmo um outro burro.
Porém isso não tranqüilizava o mágico e a sua inquietação parecia aumentar
inexplicavelmente. Meditúvio nunca o vira tão agitado e frenético e chegava a condoer-se
daquela ansiedade. Logo agora, que estavam a salvo de fantasmas e de bois selvagens é que
lhe vinha aquela espécie de alucinação com malfeitores.
E tendo comido as broas, Belbutin voltou a andar novamente de um lado para outro,
em silêncio e logo voltou à conversa interrompida:
— Não acredito que o hoteleiro tenha animais para nos vender. Enquanto você o
espera vou por aí a ver se faço uma boa compra.
Saiu e montou a cavalo. Mal porém havia dado às rédeas que um magote de homem
aparece no largo e põe-se a correr sobre ele que foge a todo galope. E vendo que o não podem
alcançar, aqueles homens sacam os revólveres e procuram derribá-lo a tiros sem o conseguir,
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pois logo o viram entrar por uma rua e desaparecer. Depois se reúnem de novo e tomam às
pressas outra direção.
Meditúvio, tomado de surpresa e de terror. engasgou-se com o pedaço de broa que ia
engolir e mal pôde ver se o companheiro escapara aos seus agressores, tal é o acesso de tosse
que o abala. Quando afinal se desengasgou, percebeu que haviam chegado o hoteleiro e mais
outro homem, o qual lhe descreve o que tinha sucedido. Vendo-o a tremer e desfigurado pelo
susto, o homem trouxe-lhe um pouco de vinagre que lhe fez cheirar e lhe esfregou nos pulsos
e na fronte. Quando notou que havia recobrado os seus nervos, o homem assentou-se à mesa e
começou por perguntar-lhe:
— Não é o Sr. Meditúvio, de Alecrim? Não precisa temer que nada lhe acontecerá —continuou. Eu sou Bernardino e certamente o meu nome não lhe é desconhecido.
Entretanto Meditúvio não tinha nenhuma idéia naquele momento de ter ouvido falar
em qualquer Bernardino de quem pudesse guardar lembrança.
— Então se explica — prosseguiu o outro —porque o Sr. continuou por tanto tempo
em tão nefasta companhia. Fui também, por alguns anos, secretário e companheiro de
Belbutin, que me fez promessas tão sedutoras quando nos encontramos e que me tornou, por
suas falcatruas e desonestidades, o mais miserável dos Bernardinos deste mundo. Por causa
dele abandonei os meus negócios e a casa de meus pais, certo de voltar com a fortuna feita.
Mas não só perdi o que possuía como acabei com os costados na cadeia quando ele escapava
depois de fazer uma das suas, e por causa da qual eu fui julgado e condenado como cúmplice.
Belbutin não só me deixou à minha própria sorte como nunca me pagou um só tostão do que
me devia. Garanto que o Sr. também nunca foi pago.
Meditúvio confirmou que efetivamente até aquela hora estavam suas contas por
acertar.
— Possivelmente nunca mais acertará, disse Bernardino. Aqueles homens que ainda
há pouco o alvejaram, vão em busca de seus animais e continuarão a persegui-lo até cortaremlhe as orelhas. Eles o vêm rastreando há longo tempo para se vingarem do que Belbutin lhes
fez. Sabendo que ele estava a caminho de Abre-Rodas, vieram esperá-lo e depois de muitos
dias, já estavam para deixar o lugar, quando correu à beira do rio a notícia de que ele havia
chegado e vieram todos, cada um mais decidido a arrancar-lhe a pele. A um roubou ele no
jogo toda a fortuna. Ao outro leu tais coisas nas linhas da mão que ao seguir por elas o bom
homem acabou na mais absoluta ruína. Ao outro vendeu por grande quantia um aparelho de
fabricar dinheiro e que, de resto, não fabricava coisa alguma. Um, por sua lábia e influência,
se casou tão mal e teve tal sogra que lhe criou um ódio de morte. Outro comprou dele um
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elixir da longa vida e perdeu para sempre as forças da juventude. Outro, afinal, que o acolhera
no seio da família, viu suas moças rousadas. Aí está, resumindo muito, o que fez Belbutin a
estes honrados cidadãos.
— Rousadas! exclamou Meditúvio, estranhando o termo.
— Sim, rousadas. Pense no pior que se pode fazer contra a honestidade das mulheres e
é isso. Agora eu o felicito de se ter livrado de semelhante companheiro. Passando no Alecrim,
soube de sua sorte e o lamentei. Tê-lo-ia avisado antes, se o encontrasse, mas ainda é tempo.
Volte para o seu hotel e para sua esposa que, segundo os meses transcorridos, desde que lá
estive, a estas horas já lhe deve ter dado uma criança.
— Uma criança! Um filho meu? Pobre Deniza!
E Meditúvio, cheio de emoção, de arrependimento e de lágrimas, pôs-se a rememorar
para seu novo amigo o estranho episódio da conta do hotel e a maldizer o diabólico Belbutin.
Pobre Deniza! exclamava ele à noite, já deitado e cheio de ternura. Como teria ele tido
a coragem de acreditar no malfadado mágico? Entretanto agora voltaria para ela, voltaria a
morar para todo o sempre no velho, severo o tranqüilo Alecrim.
No dia seguinte o bom e generoso Bernardino ajudou-o com dinheiro de seu bolso e
ele partiu de barca pelo rio até o porto mais próximo do sua vila natal. Dali andou a pé pelas
estradas, que lhe pareciam sempre risonhas e macias. Chegou, por fim. Correu à casa.
Abraçou soluçando a amada esposa e viu em seus próprios braços o filho pequenino. Um belo
e redondo garoto que tinha os olhos, a boca, a testa e as orelhas, exatamente como Belbutin.
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A CARTOLA DOS POLINÉSIOS

Para começar do princípio uma história que de outra forma passaria como simples
maquinação literária, preciso dizer que o livro chamado Memórias de um porco existiu
realmente, não sendo verdadeira apenas a autoria que lhe atribuem. Descobri tal obra por um
trecho publicado na Seção livre dum volumoso jornal de domingo. Seria antes esse trecho
estranho e longo anúncio e talvez ficasse melhor se incluído entre os Negócios e
oportunidades. Só conheci duas pessoas que o leram: eu e meu concorrente Antonino Bayard,
então um dos proprietários da famosa empresa de publicidade que tem o seu nome de família.
Possivelmente também não o leu quem vem seguindo por aqui abaixo o curso destas linhas.
Todavia não precisa lamentar-se de sua distração ou de seu descuido, porque recortei e em
seguida repito, não digo na íntegra, mas faltando apenas alguns pacotes de pontos de
exclamação, que o autor usava com a mesma quantidade e freqüência com que um alfaiate usa
alfinetes em suas provas. Ou pouca coisa mais do que isso. E dizia assim:
“Comprei um grande carro, saldei uma grande dívida. A dívida não era propriamente
nova, mas o carro, esse era de fato apetecimento antigo que tive de iludir e acalentar durante
anos e mais anos.
Minha família foi gente que nunca andou senão a pé, qualquer que fosse o tempo ou
distância. Só usava automóvel alugado e isso mesmo em horas graves, para trazer o doutor
quando havia doença em casa. Então o acerto com o motorista era quase uma solenidade,
coisa tão séria como o levantamento de uma hipoteca ou o resgate de uma letra. O motorista
assentado na sala de visitas, lhe traziam café, os da casa vinham cumprimentar. Meu pai
assentava-se com uma imperturbável doçura, conversava com sua voz massa e cheia de
atenções. Depois tirava de dentro do paletó a grande carteira de pelica marrom e puxava o
dinheiro. As crianças assistiam emudecidas aquele grande acontecimento. Tratávamos sempre
os choferes com iguais homenagens. Bastou, por exemplo, que o Nicolau deixasse um dia a
pá e a picareta e passasse a guiar um carro de praça para que o olhássemos desde aí com toda
a deferência e respeito. O Nicolau, ao volante de uma Fiat daqueles velhos tempos, com a
blusa do ofício e o boné à cabeça, havia acrescentado à sua pessoa uns ares de oficial do
Exército e de cavalheiro abastado, apesar das mãos cascudas, apesar do cabelão e do toco de
cigarro entre a bigodeira. Alguma coisa de magnífico passara a ressublimá-lo. Era o cheiro ou
antes o perfume de gasolina, eram o brilho, a força, a opulência do carro que se infundiam
JF et al. Os 18 melhores contos do Brasil, 1968. Reunido em: Saia branca, 1972.
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nele e lhe atribuíam uma intraduzível conspicuidade. Nicolau se tornou um amigo de meu
povo e muitas vezes dignava-se comer conosco à mesa, quando eu era menino. Ouvindo
gabarem-lhe as qualidades, chegava a desejar que ele um dia se casasse com a mana Cinira.
Assim teríamos um automóvel na família. Porém fiquei desolado com a indiferença de Cinira.
Deixar escapulir um chofer! Nicolau acabou mudando-se, privando-nos da importante
amizade com um dos primeiros motoristas de nosso município.
Passei a olhar de olhos compridos outros carros que apareceram mais tarde, dentro dos
quais se repimpava gente afortunada, enquanto eu subia ou descia descalço, ao sol ou à chuva,
as ruas do grupo escolar e, depois, a longa avenida, sempre cheia de lama ou de poeira, que ia
para o colégio.
Em Curitiba, alguns colegas iam às aulas em seus automóveis e deixavam os carros
parados à sombra, ao lado da escola. Eram sujeitos gozadores, que não faziam isso para
ofender. Mas os estudantes peões se irritavam. E foram tais as desafrontas, que o reitor teve
de adotar medidas enérgicas e a polícia obrigada a intervir. Declarou-se a guerra entre
estudantes motorizados e estudantes a pé. Dois carros foram destruídos aos gritos de “abaixo
os fidalgotes”. Para justificar o quebra-quebra, invocaram-se os Direitos do Homem, a
necessidade da luta contra os imperialismos, citavam-se a Rerum Novarum e até os Ensaios de
Montaigne. Chegava-se a recitar Dante e Castro Alves. Servia tudo quanto agitasse o espírito.
Por fim os ânimos serenaram e nenhum estudante se atreveu a bater porta de automóvel à
frente da escola.
Embora fosse talvez o estudante mais pobre, tomei a defesa dos fidalgotes.
Parecíamos, dizia eu, uma tribo de selvagens do Pacífico, massacrando um companheiro para
tomar-lhe a cartola que ele roubara aos despojos de um europeu. Cartola na cabeça do índio
nu é coisa muito séria. Mais do que qualquer coroa de realeza. Todos querem ou arrebatá-la
ou fazê-la em farrapos. E por causa dela, a cartola, tão natural e acessível entre os homens
civilizados, corre o sangue no meio dos polinésios. Estávamos todos atiçados, tumultuando a
vida escolar, quando na América do Norte, como era tão sabido, operários de macacão iam de
automóvel para as fábricas, sem que por esse motivo se provocasse um motim ou um
descompasso no trabalho das oficinas.
Os argumentos eram ou pareciam tão sensatos quanto ineficazes. Demais em uma
revolução, mesmo de estudantes, ninguém quer saber de argumentos. O raciocínio tem pouco
prestígio ante os músculos aflitos de todo revolucionário, que nele encontra mais um tropeço
que um estímulo para as fervuras de sua vocação heróica. Eu defendia os tais fidalgotes e
intimamente desejava ser como eles eram.
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Foi no automóvel do Gusmão, um dos que escaparam às agressões e ao qual eu
habitualmente servia como bagageiro ou como auxiliar de choferagem, onde vi como se
conduz e como se manobra um carro. Que sensação quando pela primeira vez me vi sozinho
ao guidon! (Não se usava ainda dizer volante.). Essa emoção devia eu à Dona Gema, uma
santa criatura. Podia dizer mesmo uma santa cobaia, um laboratório de pesquisas em carne e
osso, nunca fechado a nenhuma prova, experiência e investigação. Pelo menos dois terços de
sua existência decorreram como um longo queixume entre o ambulatório, o raio X, a
enfermaria geral, professores, estudantes, enfermeiros, tratada ora por este, ora por aquele,
mas sempre e cada vez mais compassiva e mais doente. Afinal Gusmão, a propósito não sei
de que leucemias, lançou sobre ela os seus cuidados, que a princípio foram entusiásticos.
Logo, porém, o alegre doutorando se cansou e a doente, devolvida à sua família, perdeu a
fascinante visão do hospital. A pobre Dona Gema estava a essa altura perdidamente viciada
nos cuidados médicos. Só se sentia tranqüila quando um doutor lhe punha as mãos ou quando
se lhe mexia em qualquer parte do corpo e se lhe retirava qualquer coisa que se examinasse.
Então uma luz muito meiga aparecia no seu rosto velho e agradecido.
Certa manhã de domingo foram correndo ao hotel, à procura de Gusmão. Dona Gema
piorara. Mas o Gusmão, que se deitara pela madrugada, não estava em condições de atender.
Prometeu mandar seu “assistente”. E foi pelo telefone, mesmo da cama, que ele, mugindo de
sono e de preguiça, me perguntou se não me interessava pelo caso e me pediu que tirasse um
bocado de sangue à Dona Gema.
— Pra fazer o quê?
— Faça o que você quiser — me respondeu. — E pode levar o meu carro.
Não preciso dizer que foi esta a última vez que Dona Gema prestou seus serviços ao
progresso da ciência. Mas em compensação eu girei sozinho pelas ruas que o domingo fizera
mais largas e mais claras. Sentindo sob meu dedos o carro possante, eu as via através do párabrisa como se fossem as ruas de um mundo submisso e obsequioso. Via-as como deveriam
vê-las os olhos sem problemas que eram os olhos do Gusmão. O carro cintilava como uma
jóia enorme. Das almofadas se erguia um perfume euforizante de dinheiro novo e de
elegâncias caras. A vida mundana, as conquistas, a abundância e o brilho, todo o patrimônio e
todo o ser do Gusmão e de sua família passavam pelos meus nervos, levavam-me a ponto de
esquecer que eu tinha um único terno de roupa e um único par de sapatos. Era com delícia que
eu klaxonava os outros carros e aos transeuntes descuidados e passava rolando perto da
calçada onde havia mulheres. Encontrei algumas enjoadas conhecidas, que primeiro
arregalaram os olhos e depois abriram para mim sorrisos mais largos que a própria boca.
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Foi com pesar que parei por fim à porta do hotel. Entreguei as chaves ao porteiro e saí
com um gostoso amortecimento nos joelhos, sentindo sob meus passos aquele plebeu e duro
contato com o chão da rua, o meu caminho habitual, o caminho de todo mundo, rente às casas,
queimando calorias, separado, pelas sarjetas, do caminho por onde deslizavam os que apenas
queimam octanas.
O Gusmão ainda dormia. Fui pensando na boa estrela daquele rapaz. E agradecendolhe aquelas emoções que me sobravam dele. Quando poderia ter um carro que fosse meu? Um
rico, um fabuloso carro?
De repente, porém, veio-me à lembrança a figura da doente. A casinha miserável, a
menina que correu para dentro gritando ‘o doutor está aí!’ Dona Gema estertorando num catre
velho e as mulheres tristes e arruinadas que a velavam. A fumaça que subia do fogão
rebentando e, numa gaiola torta, um papagaio indiferente, coçando-se.
No meu bolso ia a vênula com o sangue de seus últimos instantes. Um sangue que me
pareceu doloroso e negro como um sangue de martírio. Sangue cheio de sofrimento, de
resignações e de perguntas. Sangue que um dia despertara a mulher entre sustos e temores,
numa adolescência distante. Que gerara filhos e sonhos, que se transformara em leite e em
lágrimas. Que suportara dores e animara movimentos, vozes e sorrisos. Ali estava dentro do
vidro, morto, mais morto do que todos os outros, naquele coágulo cor de vinho sob o soro cor
de topázio. Sangue de quem nunca tivera um automóvel.
Valeu-me porém passar pelo café onde os estudantes falavam tão alto que logo tudo se
transformou em pilhérias e cigarros. Pouco depois a fascinação do automóvel se estabelecia
de novo em mim. E foi pela vida afora. Comprei-o afinal. Exatamente como tanto desejei
desde menino e que significaria para mim um sinal de tranqüilidade, repouso e plenitude.
Fui pagar, como disse, uma velha dívida, que datava daqueles magros tempos de
estudante. Eu a devia à Sociedade de Assistência aos Lázaros, de cujo cofre eu às vezes
surrupiava, à guisa de empréstimo, alguns níqueis para não passar muita fome. Fui levar à
Sociedade um cheque que corresponde a uma pequena fortuna. Restituí, multiplicando-o
copiosamente, o dinheiro furtado aos leprosos. Agora poderia dizer que não devo nada a
ninguém. Não faltará quem em acredite e me inveje. A opulência subentende créditos morais
que às vezes não merecemos. Tenho hoje tantas coisas que poucos chegaram a ter, incluindo
este espetaculoso Lincoln Sedan construído com todas as perfeições que as oficinas de Detroit
podem pôr num carro para fascinar o gosto de milionários do Texas. No entanto, pesa-me a
lembrança daquele distante passeio de domingo no carro de Gusmão. A intranqüilidade se
apodera de minhas alegrias e escorraça os apetites de grandeza, contra os quais, de dentro do
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tubo, o sangue de Dona Gema ainda vem protestar. Hoje tenho quase a certeza de que, se
houvesse levado aquele sangue ao laboratório e tivesse feito as pesquisas segundo realmente
exigia o estado de Dona Gema, ela não teria morrido. A displicência, a ignorância de Gusmão
se irmanaram à minha insensibilidade e à minha vocação sibarítica. Preferi aceitar o
diagnóstico de leucemia e a idéia de que a velha estava nas últimas. Sempre que entro no meu
carro vejo o sangue de Dona Gema, as mulheres rezando em torno do catre, dentro da
enfumaçada trapeira. E o carro não me dá nenhum prazer. Para isso me faltam as mãos
cascudas do velho Nicolau. O carro me entristece e me envergonha. Tenho a impressão de que
o roubei a Dona Gema, ou de que por ele atraiçoei a ela e a sua pobre gente que em Curitiba
ainda suporta uma vida de favelados.
É um Lincoln como ficou dito, modelo especial, pouco rodado, sem nenhum defeito
ou acidente, impecável de ponta a ponta. Dou-o pelo preço que comprei aos contrabandistas
de Manaus (US$ 15.500), contanto que o comprador traga o recibo da importância passado
pelos herdeiros e sucessores de Dona Gema, que residem no bairro do Marmeleiro, na capital
do Paraná (uma filha, um genro, cinco netos).”
Ao ler esta narrativa, que vinha anônima, achei evidente que toda ela fora elaborada
para dar ênfase ao seu desfecho comercial. Construía-se um arranha-céu com o único
propósito de pregar no último andar uma tabuleta dizendo “Vende-se um automóvel”. Era em
suma um anúncio aberrante e excessivo, absolutamente fora dos padrões habituais. Suspeitei,
portanto, que bem podia ser obra e arte da Publicidade Bayard, onde nada se fazia segundo
regras e convenções, mas sim com petulância, excentricidade ou absurdo, para agradar a uma
certa espécie de clientela. Convenci-me de que a coisa saíra da Bayard e que além disso
parecia encobrir negócio sujo. E num negócio sujo é que eu queria apanhar aqueles tratantes.
Sem perda de tempo corri ao endereço mencionado. Era na nova riquíssima Avenida
Pacaembu. Havia um grande ajuntamento de automóveis e de povo em frente aos jardins da
casa. Antes de estacionar, vi luzir minha certeira intuição. Uma das primeiras coisas que
surgiram diante de mim foi a gravata borboleta sob o queixo gorducho de Nino Bayard. E
depois o seu paletó corretamente abotoado, as calças sem bainha sobre os sapatos de couro
fino, ele todo e completo, sem lhe faltarem os cigarros americanos e correntinha de ouro do
chaveiro. Ao dar comigo o publicitário e poeta concretista Nino Bayard instalou entre as suas
bem cuidadas bochechas um sorriso polido e brilhante, como quem encaixa um monóculo
num olho, não para enxergar mas para enfeitar a vista. E dentre o punho da camisa, apertado
por uma difícil abotoadura, espichou a mão para cumprimentar-me. A mão me pareceu irônica
e triunfante, por isso apertei com antipatia. Se era mesmo anúncio, o resultado fora além da
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medidas, atraíra boa massa de povo, ao que se podia notar de relance. Porém logo pude ver
por ali carros da polícia e carros da reportagem da televisão e dos jornais. Entre estes havia
um, dos mais distantes na longa fila, que dava a partida muitas vezes sem que o motor
quisesse pegar. Entrementes lhe abriram a tampa do cofre e ele ficou de boca aberta enquanto
alguns indivíduos andavam em torno ou metiam a cabeça dentro dele. Nem faltava um
vendedor de sorvetes, que aproveita a ocasião.
Um guarda civil guarnecia o portão da casa e barrava a entrada. O caso parecia
oferecer um aspecto ainda pior do que eu supunha. Perguntei-me que trapalhada haveria
aprontado o tratante Nino Bayard. E não foi preciso esperar muito, pois me apareceu em
seguida o Marcondes que, embora afobado com o carro do seu jornal, que enguiçara, contou o
que depois a imprensa publicou em manchetes, com flashes tétricos. O dono do Lincoln
aparecera morto à porta da cozinha, quase nu, a cabeça mergulhada numa lata de lixo. A
polícia fazia o seu trabalho dentro da residência, inquirindo por fim uma velha simplória e
aterrada, a única pessoa que há anos servia ao falecido médico, um doido inofensivo, segundo
o seu testemunho. Sua vida desde algum tempo era vigiá-lo a fim de que ele não comesse
todas as porcarias que encontrava. A morte parecia natural, mas a polícia e a imprensa tinham
de fazer como se não fosse, até a completa comprovação. Daí a casa invadida e varejada pelos
investigadores e repórteres.
Esses fatos contados pelo Marcondes me puseram de certa maneira um tanto
desconcertado.
— Que diabo! — disse eu. — Pensei em coisa diferente.
— Também — emendou Nino Bayard, fumando seu Camel. Pensei mesmo que se
tratasse de um dos magníficos anúncios da sua agência, palavra!
O Marcondes, de mangas arregaçadas, com graxa de automóvel até na cara, arrastoume pelo braço em direção ao meu carro. Seu calhambeque ia ser guinchado para a oficina e
ele tinha de acompanhar. Pediu-me que lhe levasse e lhe guardasse até mais tarde a sua pesada
pasta de couro. Estava furioso com os sujeitos que lhe venderam o auto com garantia de novo.
— Nem bateria, nem gerador, nem carburador, nem nada! Ladrões!
Joguei a pasta para dentro do carro e, para surpresa minha, sua fechadura cedeu,
despejando um heterogêneo conteúdo, muito ao feitio do Marcondes, que sempre fora
desorganizado, trapalhão e desleixado. Na pasta havia de tudo quanto ele mexia ou andou
mexendo em tempos, incluindo papéis e guardanapos, como pedaços de fumo, lápis de cor,
balas de revólver, amostras de pano, sementes, pilhas elétricas e alguns livros. Entre estes
havia um manuscrito que era o das Memória de um porco, escritas por Amadeu Santuzzi, o
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médico que acabava de morrer na Avenida Pacaembu. Marcondes provavelmente as
surrupiou, valendo-se da confusão que se fez na casa do defunto. Comecei a folheá-las ao
acaso e acabei lendo-as do princípio ao fim, através da noite. Era a história de Amadeu
Santuzzi, de sua família, de seus amigos, seus sócios e conhecidos. Acredito nunca ter lido
confissões tão cruas, nem ter notícias de pessoas tão repugnantes ou tão degradas e infelizes
como as descritas naquelas páginas. As desgraças, que podiam servir de tema aos Lorca e aos
Anouilh se alternavam com episódios. Santuzzi escrevera essas memórias completamente só,
sem parentes nem amigos. Toda a sua família havia desaparecido pouco a pouco, numa
sucessão de tragédias. Mas o importante, o irresistível interesse da leitura, estava na podridão
com que eram apresentadas as personagens vivas, com nomes autênticos e grandes nomes, os
industriais, os banqueiros, os juízes, os diretores de hospitais e de colégios, as grandes damas.
E no meio desses todos, ele próprio, o médico Amadeu Santuzzi, o porco como ele se
chamava.
Pensei o que poderia ser para um escritor ou para um jornalista a publicação daquela
verdadeira e assombrosa história. Entretanto não tinha a menor idéia de como o Marcondes,
repórter pobre, endividado, medíocre, suportando uma família numerosa, iria aproveitar
profissionalmente aquele formidável material. Nem ele me disse nem lhe perguntei. Reparei a
fechadura e fechei de novo a pasta que ele, sempre agitado e sob inexplicáveis urgências,
agarrou e desapareceu. Não ouvi falar mais sobre as Memórias de um porco nem qualquer
jornal disse mais uma palavra que fosse sobre a vida ou a morte de Amadeu Santuzzi. Porém
o repórter Alfredo de Almeida Marcondes começou a prosperar. As aperturas deixaram de
atormentá-lo. Passou do calhambeque aos bons carros, do terno surrado e único às roupas
novas, da casa de subúrbio ao apartamento. Toda a família floresceu e veio a ter os seus
grandes dias. É que, quando repontavam novas ambições ou se apresentavam algumas
dificuldades, Marcondes apelava para as Memórias, tirava-lhes um capítulo e ia vender um
pedaço do seu corpo ora a um fabricante de bebidas, ora a um fabricante de remédios, ora a
este ora àquele figurante das confissões de Amadeu Santuzzi. Dessa forma o aperreado
jornalista sem talento passou a ser um homem de dinheiro, cuja rápida carreira se apontava
como exemplo digno de louvores. Por fim, deu-se o que todos sabem. Marcondes pereceu
num desastre de avião. Mas o capítulo de uma obra que se encontrou com seu cadáver e que
lhe valeu tantos póstumos encômios como homem de letras, era o último pedaço do porco que
ele ia vender ao último personagem de Amadeu Santuzzi.
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RUFINA

A conversa de Rufina era cheia de coloridos mutáveis e doces, como essas paisagens
que a gente vê nas serras, com o trem correndo alegre na estrada, sob a tarde limpa. Conversa
meio de mulher feita, meio de colegial. Havia um jeito garoto dela dizer as coisas. Tanta graça
na gíria que ela usava. Não sabia que Rufina era torcedora de futebol. Rufina, tão delicada,
com um sorriso tão puro, com mãos tão pálidas e tão belas. Rufina estudando inglês. Quantas
coisas em Rufina que eu não sabia, que eu nunca saberia.
Fiquei a pensar nisso quando senti o seu perfume que havia ficado em meus dedos.
Perfume delicioso, não há dúvida. E talvez delicioso demais. Por isso lavei minhas mãos
demoradamente, com muita espuma de sabão, com muita água, como se lavasse um
pensamento que eu não queria admitir.
Na reunião a sala estava abafada, fazia calor e o presidente falava para um auditório
asfixiado e circunspeto. Também me pus a ouvi-lo de boa vontade, mas efetivamente o calor
estava de cozinhar, com aqueles grandes lustres acesos. Passei o lenço no rosto alagado e senti
de novo o perfume de Rufina. Foi quase com susto que o senti. Não o esperava mais. Não o
esperava mais especialmente ali, quando necessitava prestar atenção às palavras do
presidente. Palavras em tom baixo, meio murmuradas, pedindo ouvido afiadíssimo. Cruzei
rapidamente os braços, firmando os dedos sobre as mangas do paletó. Era um jeito para me
livrar do perfume de Rufina. Mas foi por pouco tempo. Com um calor daqueles, as mãos não
sabem estar quietas. E dali a instantes, novamente o perfume, novamente Rufina diante dos
meus olhos. O outro pedaço de Rufina, as outras palavras de Rufina que eu queria evitar. Não
a Rufina brejeira, falando como torcedora de futebol, como menina de colégio. Era a Rufina
que eu procurava esquecer e o perfume insistia em lembrar. A moça que me comovia e em
quem eu ficava olhando, olhando, de olhar parado, enquanto ela conversava. A Rufina que
tinha um calor magnético na pele e um caso no fundo de sua alma. O presidente continuava o
seu discurso, mas eu não podia ouvi-lo. Ouvia Rufina e ouvia a mim próprio. Será que ela
queria dizer aquilo mesmo? Será que Rufina gosta de mim? E o diálogo se armava
mentalmente, eu e Rufina conversando, reconversando. Eu, perturbado, cheio de confusões e
de alvoroço. Ela, clara, alegre, senhora de si.
— Decerto que eu gosto, seu bobo.
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— Quando é que você fala alguma coisa a sério? Quem é que pode achar um pingo de
verdade nas suas brincadeiras? Você tem cara de gostar de alguém?
— Eu me controlo.
— Ora, controlo! Não é questão de controlar. Os sentimentos fortes não digo que não
sejam controláveis, mas a gente sempre os surpreende num momento ou noutro. Ainda não vi
nada disso em você. Deixe de histórias. Você está querendo é me botar preocupado pra se rir
de mim.
Mas que é que eu estava fazendo? Estava simplesmente ridículo. Precisava cair em
mim.
— Rufina, você quer me fazer um favor? Deixe de brincadeiras.
E lhe pedi para não estragar a nossa amizade. Sou um homem maduro. Feliz ou
infeliz, não sei. Nem a sociedade, que nos vigia, quer saber. A sociedade não discute nem
julga os casos pessoais. Não tem que dar satisfações a nada. Ela é que cria e que destrói tudo.
Não seria exceção no meu caso ou no caso de Rufina. Amargurava-me admitir que ele de fato
existisse e ao mesmo tempo sentia um íntimo contentamento, um desejo tímido e assaltado de
temores, mas um desejo efetivo de que ele se afirmasse.
Rufina me havia falado apenas de maneira imprecisa, entre muitas pilhérias, no seu
problema sentimental. O seu amor chegara tarde, disse ela. Havia outra em seu lugar. Então
lhe aconselhei que aceitasse a luta e escorraçasse a outra. Entendia que ela era muito capaz de
concorrer com vantagem.
— Impossível, me respondeu. Absolutamente impossível. Era coisa de anel no dedo,
coisa inconquistável, defendida por forças esmagadoras. O que ela podia fazer era ficar de
longe, contemplando. Era lançar para as estrelas, no alto, um olhar delirante.
Não foi mais do que isso o que ela me disse, há muito tempo. Entretanto, o perfume
que ficara agora em meus dedos parecia comunicar-me uma completa intimidade com o seu
sonho, parecia enlaçar-me e falar-me numa linguagem sem palavras.
Por isso eu temia aquele perfume. E por isso começou o devaneio na sala aquecida de
luzes e de gente. Foi uma libertação para mim quando uma fumaça de cigarro se levantou
sobre as cabeças. Acendi também o meu cigarro. O perfume desapareceu, o presidente
continuava o discurso e eu poderia integrar-me de novo no meu papel de unidade consciente
no auditório.
O telefone tocou numa sala vizinha. Um homem, andando em bico de pés, foi atender.
Dentro de mim os nervos se levantaram em ondas altas e atropeladas e no meio desse mar em
tumulto uma idéia começou a jogar como um barco em perigo. Era possível que fosse Rufina
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me chamando. Rufina telefonava muito. A todas as horas. A todos os propósitos. Em qualquer
parte da cidade ela me descobria, telefonava. Era só para me ouvir, dera-lhe uma enorme
saudade, de repente. Ou era para encontrar-se comigo. O primeiro telefonema foi mesmo
assim. Você vai ao clube todas as manhãs? Quero uma carona. Posso ir no seu carro?
Rufina tinha medo da água. O maiô modelava-se admiravelmente. Dava-lhe
surpreendentes perfeições. Mesmo inteiramente molhada, tiritando de frio. Lembrava uma
daquelas baigneuses de Monet ou de Chabas, que eu havia admirado em antigas exposições.
Rufina pilheriou como sempre. Não sabia como até ali eu não prestara nenhuma atenção nela.
Não a percebera. No entanto ela era totalmente incomum. Cada dia que se passasse, menos eu
podia esquecer a sua máscara. Pois não. Estava comigo, dentro do seu perfume, a sua
máscara. Se eu dissesse o seu rosto, o seu semblante, a sua face, era dizer coisas referentes a
outras pessoas, não a Rufina. Os seus malares, os seus olhos, a sua boca eram de um talhe
puro e forte, cheio de uma inexplicável intensidade teatral. Lembrava-me apenas isto:
máscara. Máscara que se houvesse modelado no rosto de heroínas como as mulheres de
Sófocles, por exemplo. Mais tarde, quando queria estabelecer confrontos, só me ocorriam
grandes figuras. Bertha Singerman, quase sempre, a que eu achava incomparável.
Afinal o telefone não era comigo. Lá estava assentado de novo em sua cadeira o
homem que fora atender. Uma salva de palmas irrompeu subitamente como um bando de aves
mágicas que houvessem levantado vôo do assoalho, debaixo das cadeiras, donde quer que
estivessem escondidas, e tatalavam centenas de asas rijas, estrepitando umas contra as outras,
ou contra as paredes, contra as lâmpadas acesas e fugindo sobre as cabeças do auditório pelas
janelas escancaradas. O presidente terminara o discurso. Um outro membro do diretório
estava de pé e de olhos baixos sobre as folhas de papel começava a ler o discurso. Não pude
apanhar mais do que algumas palavras dentre as muitas que o presidente pronunciara, uma
vez ou outra olhando para mim. Já não se tratava do perfume de Rufina. Ele chegava a
desaparecer de todo. Ou vinha de direções inexplicáveis e passava longo e vivo, como se
despertasse do próprio corpo de Rufina. O que me punha agora inquieto era esse perfume se
transformar em imagens. Em trazer quadros delirantes. Aquela noite de maio. O luar
aconchegava a Terra aos fundos do infinito, pintava o mundo em branco e preto, como uma
enorme e silenciosa fotografia em torno da estrada onde paramos o carro. Não bastava que
Rufina me visse de manhã, quando a levava ao clube e às vezes à tarde, no meu escritório.
Não bastava que me falasse o tempo todo que passávamos juntos, nem o tempo dos muitos
telefonemas. Não bastava que nossas vidas se houvessem transformado em um diálogo
incessante e que os fios de nossos pensamentos nos ligassem um ao outro, acima ou através de
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todas as convenções. Para Rufina a existência era uma aceitação e não uma discussão dos
fatos. Para Rufina a vida não cometia erros. Todas as coisas apetecidas estavam bem.
Sobre as almofadas de feltro cor de tabaco, a nudez de Rufina dentro do carro me
queimava em delírios que eu nunca tivera e em dores que eu nunca suportara. Rufina virgem.
Duma beleza que nem Salomão com toda a sua sabedoria e todo o seu amor não seria capaz
de descrever. Creio em Deus, Rufina. Creio em Deus que me dá olhos para te ver — solucei
eu. E os olhos de Rufina semicerrados. Transfigurada. Seu corpo feito de luas cálidas e
plásticas, de planuras tórridas e crepusculares, de retalhos de noites cintilantes e mornas,
fremia numa oferenda total. As pontas de seus seios eram róseas e latejantes como se
abotoassem em minúsculas auroras pagãs. Os seus beijos, os seus contatos, levando o corpo e
a alma em doidas vertigens aos extremos limites da consciência e da vida. Ela toda uma
exasperante oferenda. Não, Rufina, não posso. Não devo.
O mundo retornando do abismo, se recompondo, reunindo seus pedaços. Voltaram em
torno as coisas banais. Montanhas escuras apareceram. Árvores cobertas duma negra
imobilidade. O luar se retirava como um enfermo para esconder-se nos horizontes e morrer
sob as estrelas. Coisas táteis e próximas surgiam. As vidraças, o teto do carro, o volante.
Rufina começava a vestir-se. Você é um covarde. Continuou a vestir-se em silêncio.
Perdão, como poderia eu te fazer o menor dano? Rufina imóvel, de olhos parados, sem
responder. O carro corria de volta como uma formiga de antenas luminosas ao longo do luar
agora morto no seu grande esquife de montanhas. Os soluços dos ventos e o choro monótono
do motor. Agarrado à direção, eu náufrago, eu soterrado num desmoronamento, eu mutilado
numa explosão, sentia o pasmo dos desencarnados. As luzes da cidade se aproximando. Eu
emergindo na voragem, ressurgindo dos escombros, me completando.
Um velhote a meu lado me tocou o braço delicadamente, me falou em voz baixa,
pedindo fósforo. O membro do diretório lia o seu discurso, olhos baixos sobre o maço de
papel, a calva reluzindo. Algumas cabeças viravam-se nas cadeiras, olhavam na minha
direção. Olhos curiosos.
O telefone não voltou a tocar. Onde andaria Rufina àquelas horas? Com quem? Suas
amizades me irritavam. As amizades masculinas, é claro. O pulôver de tricô que ela fazia para
o instrutor do Country Club, suas consultas com o radiologista, suas alegrias com o secretário
da Fazenda, no último carnaval, todos eles devassos, todos eles abutres, todos eles sempre à
caça de jovens como Rufina. Meus ciúmes faziam crescer minhas fraquezas como um
fermento faz crescer o pão de farinha ruim. Me tornava inquieto ou submisso ou generoso
como um demente. Rufina era como se fosse uma doença, um vício, uma droga de sonhos
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maravilhosos. O prazer de lhe dar coisas, muito acima dos meus recursos, de me empobrecer
por ela. Uma cruz de brilhantes, um Chabas original, as sinfonias de Beethoven, um estojo de
pele de foca, raquetes de tênis, maiôs. E sete dias milionários em Guarujá, no hotel luxuoso.
Sete dias de amor. O mito de Rufina filha de família. O mito de Rufina virgem. O mito em
que só eu acreditava e me perdia.
Rufina pilheriava cínica. Você é um juiz, sim. O juiz mais idiota que já houve.
Eu era um juiz. Aí estava o meu maior rebaixamento e a minha desgraça. Ser juiz é
alguma coisa de inumano. Ser um bronze, um edifício, um monumento, um código. Esta é a
doutrina, o mandamento e o testemunho que se levantam sobre a casa do juiz e a sua pessoa.
Nisso ele tem de alimentar o seu espírito, sempre que mostre a sua cara ao povo. Juiz e Rufina
jamais poderiam misturar-se. No entanto, o seu perfume, lembrança talvez dalgum jovem
radiologista ou instrutor de esportes, se tornara uma obsessão em mim. Continuava a não
ouvir senão a sua voz, trazida pelas evocações de todo momento. Rufina ia embarcar no dia
seguinte. Deu-me a notícia na rua. Estendeu-me a sua mão e olhou-me com a sua máscara
admirável. Na rua, como se fossemos apenas dois conhecidos. E o telefone continuava mudo.
Dentro dele, como dentro dum pequenino túmulo, Rufina morta. Rufina transformada em
silêncio.
Houve palmas, novamente. O membro do diretório concluíra o discurso. Palmas
insistentes. Muito mais entusiásticas e rumorosas que as primeiras. O orador era
cumprimentado pelos elementos da mesa. Novos olhares agora se dirigiam para mim. Pouco a
pouco o burburinho se desfez e a sala voltou ao seu calor, à sua circunspeção, à sua quietude
anterior. E desta vez toda a sala tinha os olhos sobre mim, como se estivessem à minha
espera. O presidente deu-me a palavra. Comecei a falar. E, ao contrário do que se passara
antes, houve a princípio uns remuos no auditório. Alguns pigarreavam. E à medida que fui
falando os ruídos aumentavam. Cochichos. Arrastar de cadeiras. Tosses. Até que um
individuo grandalhão levantou-se e bradou com energia: Não apoiado! Daí sucederam-se os
apartes. As discussões e o tumulto entre os presentes se generalizaram de tal modo que a
sessão se dissolveu na maior desordem. Sem compreender o que se passara, deixei o recinto,
sob o olhar reprovador de alguns ou sob a indiferença de quase todos. A reação ao meu
discurso foi inesperada. Embora de improviso, tinha certeza de haver pronunciado falas
sensatas.
Toquei para o escritório. Quem sabe se Rufina ainda telefonaria. Quem telefonou foi o
presidente. Lamentava o que havia acontecido. Estava amargurado e desapontado. Também o
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dizia em nome do partido. Mas enfim, concluía ele, os fatos são os fatos e não tinham mais a
fazer.
Nada de Rufina telefonar. Fui me deitar muito tarde. Levantei-me muito cedo, antes,
bem antes do trem partir. Manoela, que dorme profundamente, nem percebeu. Voltei ao
escritório e esperei, olhos e ouvidos no telefone, minuto por minuto, até que o trem saísse.
Não recebi uma palavra de Rufina.
Cheguei tarde para o almoço e, como sempre esperava em tais conjunturas, havia
tempestade em casa. Uma tempestade que ia do silêncio trágico da preta cozinheira,
cachimbando ao lado do fogão com as comidas prontas, até a sala onde Manoela, atirando o
jornal sobre as cadeiras, se voltava coriscando para mim. O almoço estava secando nas
panelas desde as onze, Biúla e Nenê tinham sido servidos para não chegarem atrasados na
escola. Uma família tão pequena e eram necessárias duas mesas, duas trabalheiras. Isso por
causa do meu relaxamento, pela minha falta de ordem. Não havia cozinheira que se
conformasse com o procedimento de um patrão da minha qualidade. Mas se a Benedita saísse
de uma hora para outra é que ia ser bonito. Marmita de novo. Comida de pensão. Comida de
preso. Para uma dona-de-casa a situação que eu criava ia além das coisas mais inqualificáveis.
E depois de um respeitoso e discreto intervalo, imposto pela presença de Benedita que, de pito
à boca, vinha trazendo os pratos, Manoela murmurava cheia de horror: “Você tenha a
paciência, mas é de amargar!”
E nesta atmosfera de barômetro baixo, o relógio passando das duas horas, o sol
entrando claro demais pelas vidraças e Manoela se desabafando, íamos engolindo o almoço,
enquanto de minha parte procurava afrouxar a tensão psicológica do ambiente, falando sobre
os faróis amarelos do Veríssimo, muito bons para viagens em noite de neblina, e o caso tão
longo e tão importante que era o caso de ser o Cadillac um carro mais nobre e de maior classe
em vista do Chevrolet que, entretanto, vinha a ser mais harmonioso de linhas, mais adequado
ao nosso tipo de estradas e, sem nenhuma dúvida, muito mais econômico. Manoela,
compreendendo o automóvel apenas como uma coisa a evitar-se em qualquer oportunidade ou
sentido, pois o que apenas faz é consumir muito dinheiro, não parecia aceitar minhas
explicações. E antes se exasperava mais por tratar-se do Veríssimo, que ela considerava um
grande cacete e o maior dos meus parasitas. Ele que se casasse e deixasse de atrapalhar a vida
dos outros. Então lhe contei o que Veríssimo havia dito a respeito de Ritinha. O prolongado
namoro desfeito, já a horas de um noivado que todo mundo aguardava. E as razões do
rompimento. Achei que ela, tendo um fraco por essa espécie de assuntos, então se aplacasse
com a notícia. Mas, falhando também aí, acabei concluindo que não me cabia mais do que
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refugiar-me como habitualmente no silêncio e em minha cerveja, velha companheira de meus
momentos de atribulação. Minha loura companheira, cor das tardes de ouro dos meus tempos
de estudante, olhando na várzea o sol se pôr sobre o rio e, mais ao alto do horizonte, as
nuvens noivas, nuvens brancas e leves como espumas. Tardes livres e felizes. Fizera um
soneto a ela e às tais nuvens noivas, soneto que me trouxera nomeada entre os colegas. Ainda
o sabia de cor e enquanto enchia e esvaziava os copos ia recitando-o mentalmente. Versos
bobos, talvez. Não teria coragem de dizê-los a ninguém. Mas era doce recordá-los de vez em
quando. Davam-me a impressão de comunicar-me um estado de espírito que eu perdera para
sempre. Rejuvenesciam-me. Transportavam-me para o seio de antigos sonhos apenas
sonhados. Isolavam-me do mundo. Quando nada, libertavam-me de Benedita e de Manoela.
Versos e cerveja dos tempos de estudantes. Aqueles cada vez mais poucos e esta cada vez
mais aumentada. Quando Manoela se irritava — e era sempre — um pouco de álcool ajudava
a esquecer e suportar. Há instantes em que só ele será capaz de nos restituir a coragem e de
criar um mundo completamente novo em torno de nós. Então as coisas mais difíceis se
resolvem e as dores mais agudas se retiram. Fraqueza, pensarão muitos. Fraqueza, pensarão
todos que não conhecem Manoela. E tenho a impressão de que somente eu é que a conheço.
Porque só a mim é que ela fala em sua própria linguagem, uma linguagem que só eu
compreendo. Benedita pode ouvi-la algumas vezes da cozinha. Mas não a entende. Enquanto
almoçamos, só eu a entendo. Eu sei, por exemplo, que o verdadeiro motivo de sua cólera não
é o fato de haver atrasado ao almoço. Isto não passa, como não passou, de simples pretexto
para acusar-me de coisa muito mais grave. Não, Manoela nada sabe do que eu sinto pela
Rufina. Ou saberia? Não, o verdadeiro motivo é a política. Manoela nunca vai direito à causa
e a demonstra e discute. Suas ojerizas invariavelmente se iniciam nos rebordos da questão e
fazem antes uma série de retorcidos pelo caminho, como que para esquentar o sangue, até que
entre no terreno claro onde se vai ferir a luta.
Muitas vezes, olhando o meu pobre quintal, cheio de carrapicho e de mamona, chego a
pensar no espírito de Manoela. Não tanto pelo carrapicho, que também de algum modo se lhe
assemelha. Mas pela mamona. Vegetal onde a uma inflorescência apagada e triste se seguem
cachos de frutas violentamente verdes e espinhudas. É preciso que muitos ventos assoprem,
que sobre elas muitas cigarras façam ruído e que por muitos e muitos dias as soalheiras
desçam quentes do azul para que as frutas amadureçam, sequem e, por fim, estalem as
cápsulas e salte para o chão um punhado de sementes perigosas. Ficam depois nos galhos as
cápsulas abertas num sorriso vazio, convulsivo e inútil.
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Manoela não sabia que eu tinha ido à reunião e muito menos o que lá eu havia dito.
Nada lhe contara. Soubera naquela manhã pelo telefone, conversando com Dona Zoraide
Cocão, esposa do Chico Cocão, homem que tivera papel destacado nos trabalhos da dita noite
e que por índole e por ofício (como redator do jornal situacionista) se colocara ao lado das
propostas feitas pelo governador. Dona Zoraide informara que minha atitude causara surpresa,
pois que eles me consideravam como amigo. Principalmente como amigo da cidade. Mas que
afinal todos me queriam bem e desejavam que apesar de tudo não houvesse embaraços em
nossas relações e que por causa disso meus interesses não saíssem prejudicados.
Manoela não podia compreender onde eu estava com a cabeça para fazer uma coisa
daquelas. Nós, que dependíamos de todo mundo, metermo-nos em política e, além de tudo,
numa política contra o governo, era fazer o papel mais idiota possível. Quando supunha ela
que ia ter um pouco de sossego, lá surgia eu com uma das minhas. Não bastava o caso do
delegado, o da viagem a Buritizal, a encrenca com o prefeito, a briga com o Dr. Nereu? E,
para completar, política. Esta agora! Queria ver só do que é que nós iríamos viver e onde
iríamos viver. Andávamos de déu em déu, como ciganos. Ora neste lugarejo, ora naquele.
Sempre levados pelo capricho dos políticos. Havíamos perdido todos os padrinhos. E agora
uma nova remoção era inevitável. Dona Zoraide não dissera claramente. Essas coisas,
Manoela sabia, nunca se diziam assim. Não era preciso. Ali ninguém nunca desacatava
impunemente o situacionismo. E logo quando me iam indicar para deputado.
Longe o trem de Rufina, correndo como a sua conversa na tarde limpa. Longe o meu
pensamento. Havia tomado duas cervejas ao almoço. E quando tomo duas cervejas tudo
começa a andar bem.
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O MOSAICO

Se os aqui presentes nem ao menos conheceram a Condessa queiram permanecer
em silêncio, porque na verdade, dentro das fronteiras deste reino, se considera defectivo,
sem os direitos de ir e vir, sem liberdade de pensamento e palavra todo indivíduo que
não haja experimentado a visão daquela senhora sereníssima, que Deus guarde, e os
transportes d’alma que a mesma senhora, louvada seja, a todos infundia. Antes de
conhecê-la passei muitos e muitos anos em estado de larva, caminhando por ondulações
e alimentando-me de folhagens, apenas me era dado pressentir através de cílios
vibratórios e de antenas que a Condessa existia em algum ponto do cosmos, apenas me
era dado perceber o exterior do palácio onde ela em determinado mês, o de mais ameno
clima, sem chuvas, sem verões e sem ventanias, vinha viver a vida simples na cidade
quieta, entre a paisagem verde e as coisas nativas que éramos (que éramos quase que
exclusivamente para esse episódio da Condessa, para que ela nos comesse, nos bebesse e
nos respirasse, para que lhe fizéssemos bem ao corpo e ao espírito). A gente sentia que a
nossa função, se bem que não imposta por nenhuma palavra e sim por uma consciência
tácita, a nossa função era a de nós sermos a alface das suas saladas, a água das suas
torneiras, as velas dos seus candelabros, isso tudo, está claro, num plano onde
estivéssemos em nossas melhores condições de pureza, segundo convinha. Algumas
coisas indispensáveis jamais poderíamos ser, como por exemplo a alfafa dos seus
cavalos de raça, porque ser alfafa estava acima de nossas possibilidades, nem nunca
havíamos visto esse manjar de que se alimentava a pessoa daqueles seus animais, o qual
manjar vinha não se sabe por que meios das coudelarias dos seus outros palácios
maiores, era o que supúnhamos. Se entretanto sonhássemos que por alguns poucos
instantes nos fosse dado alcançar a condição de alfafa, um sonho que nem sonhando
ousávamos era ser algum daqueles seus cavalos pois estes nos pareciam de uma
sublimidade inatingível mesmo para os esforços de imaginação mais tresdobrados, seria
isso não tanto mas pouco menos do que pensar que poderíamos transformarmo-nos na
própria Condessa. Quando nos referíamos a eles, os cavalos, sentíamos o honrado desejo
de tirar nosso chapéu com respeito, se estivéssemos de chapéu, ou de fazer qualquer
outra reverência, tal a nossa admiração, bem como nos parecia imprópria e descortês a
palavra “cavalos” que, por conhecermos outra, usávamos para os designar. Tinham eles
Saia branca, 1972.
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o desenho geral do cavalo, nos termos em que esse animal, enquanto crioulo, sempre
existira diante de nossas vistas, pastando o capim que repontava do sarrascal nos nossos
pastos ou levando ao lombo cargas e pessoas, tudo sem estilo, sem maestria, sem
acabamento, sem lustre, bichos difíceis, arrepiados e mal feitos, muito ao gênero da terra
e do homem a que serviam. Os da Condessa, por Cristo nosso senhor, estes como que
eram cavalos elaborados com esmero e envernizados, gastando-se neles artes e materiais
de tal modo fabulosos que eles nos pareciam páginas literárias de tão inacreditáveis. A
idéia que tínhamos é que eles eram feitos de uma carne metálica onde entravam o ouro e
a prata em abundância, pedras preciosas, sedas e veludos, marfim para o esqueleto, ágata
para os cascos, fósforo e flama de relâmpagos para, que eles fossem tão
resplandescentes e tão ágeis. Cada um (porque eram todos de grande altura e tamanho)
devia ser lotado por uma centúria de almas de heróis atletas para que funcionassem com
semelhante força, precisão, inteligência e beleza. E ainda assim não está completa a
descrição, as palavras não chegam a reproduzir o retrato desses cavalos tão bem como
tivemos o privilégio de ver, a natureza deles se transformava de momento a momento e
conforme a atitude que assumissem podiam passar do estado sólido, mineral ou
cristalino, para um estado elástico, fluido ou gasoso e até mesmo para um estado de
ectoplasma, radiante e etéreo, sem nenhum peso concebível, como se fossem esculpidos
em nada mais que na própria luz. Por eles sabíamos que a Condessa estava para chegar,
vinham alguns dias antes com um séquito de criados, cada qual desses criados
envergando roupas muito especiais segundo as suas funções, sendo todos de tão grave e
imponente aspecto que nenhum de nós se atrevia a lhes dirigir a palavra, talvez isso
fosse mesmo inútil, os criados, se é que eram mesmos criados, tinham os modos e as
fisionomias

de

pessoas

extraterrenas,

não

nos

compreenderiam

nem

seriam

compreendidas por nós, o mais certo (isso observávamos) era se entenderem apenas
entre eles e os cavalos. Então a notícia logo se espalhava na cidade, as janelas do palácio
muito numerosas eram abertas para os arranjos e preparativos sem que nada pudéssemos
ver lá dentro delas por causa das cortinas e dos stores que as velavam. As paredes do
edifício cobriam-se agora de um fino sorriso tomando todas as suas faces, como se se
cobrissem de uma vibração musical, à semelhança daquela apenas subentendida nas
paredes de um violino que em certo momento fosse mostrado fora da caixa que o
escondia e essa presença da música, percebida por todos, passava do palácio para as suas
dependências, as suas árvores e jardins, ganhava as casas em torno e dali toda a cidade
com seus habitantes.

265
De tarde quando as aleluias vinham dos campos revoar ao longo das ruas e suas
asas diáfanas pareciam coloridas pelo sol poente, os moradores assomavam às suas
portas ou paravam nas calçadas para admirar uma das carruagens da Condessa, quase
sempre uma carruagem descoberta, puxada por dois daqueles seus sobrehumanos
cavalos, na qual passeavam pessoas de muita aparência, possivelmente convidados da
rica senhora, ou parentes, sabíamos por acaso quem fossem? Pelas tardes a Condessa
quase nunca aparecia à nossa vista, mesmo assim o fato de passar a sua carruagem era
um espetáculo mais emocionante para nós e de muito maior esplendor que o próprio cair
do dia sobre as montanhas com suas cabeleiras de matas, o céu descendo à terra pelos
tapetes do crepúsculo. De manhã é que às vezes nos acontecia vê-la com suas roupas de
montaria, cavalgando no alto de seu cavalo entre outros cavaleiros e cavaleiras,
possivelmente os mesmos da carruagem, não os identificávamos de certo por estarem
transformados por efeito das novas vestimentas. De resto não precisavam ser
individualmente reconhecidos por nós que os considerávamos com deferência unânime,
eram (e isso bastava) a categoria de pessoas que integravam, independente de tipos,
nomes ou fisionomias, a nobreza que chamávamos “a gente do palácio”. A Condessa é
que nos importava em especial e quem a tudo e a todos transmitia prestígio, seu
aparecimento era o que nos fazia de um a um mudos, absortos, delirantes, postos numa
doce perplexidade pelo infinito de coisas grandiosas que ela sugeria montada assim no
seu ginete a cujos menores movimentos se seguiam curtos e sucessivos resplendores e
cujo trote ao longo das ruas ora fazia a terra cantar, ora parecia um bater de asas. E
ficávamos largo tempo imaginando como faria a senhora para subir à sela e montar o seu
puro-sangue, haveria talvez dois gigantes que a colocariam delicadamente lá em cima ou
subiria por uma escada de ouro e madrepérolas ou o mesmo animal se abaixaria,
ajoelhando-se junto dela para oferecer-lhe o acesso ao dorso onde se fixavam os arreios
de pele de salamandra e de unicórnio. O que quer que assim fizéssemos em conjecturas e
reflexões dessa espécie, cada minuto de nossos pensamentos pertencia à Condessa, aos
seres, objetos e acontecimentos relativos ao que conhecíamos como seu ilimitado
domínio. Não é nada de admirar, portanto, o alvoroço que causou a notícia de que a
Condessa decidira ir em pessoa à nossa escola, o diretor começou desde esse instante a
preparar tudo quanto fosse condigno para a recepção, enquanto nós procurávamos
adivinhar se a Condessa chegaria montando o seu cavalo predileto, ou de carruagem, ou
mesmo a pé. Não foi de nenhum desses modos, a Condessa chegou em um automóvel
tão grande como um salão de festas e tão silencioso e macio como um aquário, o

266
chauffeur (trajado de alto a baixo como oficial chauffeur) abriu a porta e a senhora logo
surgiu diante de nós que de tanto deslumbramento quase levitávamos ao cantar em coro
o hino de boas-vindas que uma professora havia composto expressamente para a
cerimônia. O diretor, com a barba feita e os cabelos penteados, beijou-lhe a mão e o
menos que esperávamos era que ao fazer tal ele caísse fulminado porém não caiu e se
manteve muito sorridente enquanto conduzia a Condessa por entre a massa do povo e as
filas de alunos cantores, ambos, a Condessa e o diretor, seguidos pelo chauffeur, que
levava nas mãos uma grande caixa. No auditório escolar houve ainda músicas, meninas
recitaram, o diretor discursou, a Condessa recebeu um buquê de orquídeas, musgos e
avencas e em seguida se retirou com seu chapéu, suas luvas, sua longa sombrinha de
rendas e desapareceu envidraçada novamente no soberbo automóvel enquanto nossos
corações continuavam batendo aflitamente.
Logo mais estavam professoras e mestre diretor reunidos em torno à caixa trazida
pelo chauffeur para ver o presente ou doação da Condessa, todos admirativos, via-se isto
bem mais nos semblantes do que nas palavras as quais se condensavam em nuvens
emocionadas sob um arco-íris de exclamações, a senhora ilustre havia honrado a escola
com numerosos espécimes da mais escolhida louça do seu palácio, na verdade que
partidos e fora de uso, xícaras, pratos, açucareiros, pires, bules e outras peças
dificilmente identificáveis por se acharem agora sob a forma de cacos, mas todas de
famosa procedência, material desfeito nos acidentes do serviço palaciano e por final
recolhido à grande caixa de papelão que o diretor, cessada a curiosidade pública,
mandou guardar no armário mais seguro cujas chaves ficavam no chaveiro que ele trazia
à cinta. Algum tempo depois o armário foi aberto e a professora de artes, para honrar a
lembrança daquela visita iniciou com os pedacinhos da louça um trabalho em mosaico,
na idealização, nos esboços, na elaboração e no acabamento do qual decorreram vinte
anos, mas ao cabo desses vinte anos toda a população pode contemplar na obra realizada
o retrato da Condessa como o de uma santa bizantina, assim foi.
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HISTÓRIA DE MACACO

Nas rodas de macacos, geralmente mal vistas, que ele freqüentava, disseram-lhe que
os homens não eram senão macacos modificados. E para aperfeiçoar-se era bastante instituir a
vontade em um sistema de forças disciplinadoras. Aprendera assim a acreditar num livrearbítrio capaz de conduzir o indivíduo a superar-se e a penetrar num plano considerado
impossível, ou pelo menos a ultrapassar o nível das massas. O jovem macaco Xerim bem cedo
iniciou a sua luta nestes propósitos, mas um obstáculo se levantava próximo a todo instante
em torno dele para baldar e desmentir suas filosofias. Esse obstáculo era a mãe, uma velha
macaca, muito vigilante e criada nas tradições do seu povo, a qual macaca vivia limpando a
casa, fazendo fruta passa e beiju de forno para vender e para cuidar dos seus macaquinhos.
Não percebia nenhuma vantagem nisso de macaco virando homem. Para quê? perguntava ela.
E ela mesma respondia. Bastava ser um macaco de bem e nenhum homem, por mais
semelhança que tivesse com um macaco, não seria melhor. A gente não deve ceder à
inspiração dos maus conselhos e desvairar-se em manias de ser o que não é. Mãe macaca era
inflexível neste importante ponto de vista e exigia que sua prole o observasse com a
necessária obediência. Para dar ensino prático ao seu filho Xerim, ela o mandava sair pelos
arredores, em busca de milho e de frutas. Fazia-o limpar o forno, arear o taxo, lavar as frutas e
açucarar ao sol. À noite mandava-o sair com o tabuleiro para as vender à porta do circo ou do
cinema. Logo pela manhã a mãe vinha acordar o jovem macaco e obrigava-o a sair da cama
para começar na lavação dos urinóis, na varrição da casa, na areação dos talheres e na rega da
horta, ofícios que deveriam levá-lo a formar uma consciência de utilidade honrada e uma
personalidade consoante com o seu padrão social. Para tirá-lo aos lençóis, muitas vezes tinha
a mãe de guinchar os mais abomináveis vocábulos que figuram no jargão dos macacos. Posso
garantir que esse jargão é abundante em locuções e termos chamados “proibidos” e que ao
ouvir um só deles o jovem Xerim logo punha-se de pé. Mas não é que ele fosse um vicioso
dorminhoco. Muitas vezes não pregava os olhos. Os grandes silêncios da noite ou os
murmúrios da madrugada como que lhe dilatavam a alma com todos os seus anseios de ser
homem. E ele sonhava acordado, as cobertas puxadas sobre as orelhas, quando a mãe, pontual
como um corneteiro de regimento, bradava à porta do quarto “Levanta, ó cabeludo!” Porque,
diga-se de para esclarecer este ponto, Xerim era bem mais hirsuto que o suficiente para os
indivíduos de sua espécie. Ou então, nos dias de boa veia, esquecendo o áspero vocabulário, a
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mãe lhe recitava um refrão irônico e folclórico, aprendido com os avós de seus avós e que, se
bem o resumo e o traduzo, dizia mais ou menos assim: “Sobe, guloso verme, a árvore macia
onde balouçam os cheirosos frutos, sobe enquanto o galho duro não desça sobre ti!” E ato
contínuo desfechava uma série de rápidas e certeiras vergalhadas sobre o sonhador Xerim.
Mãe macaca lembrava uma preceptora do país de Charles Dickens. Não subestimava a
punição física. Antes a sabia prodigalizar com abundância de ânimo e com a reconfortante
certeza dos seus bons efeitos. Muita coisa, pensava ela, não pode transmitir-se de um ser para
outro pelos métodos abstratos, através das palavras, ou por sinais, como nos semáforos. Nem
sempre se consegue comunicar idéias deste modo e fixá-las em outras almas, tão rapidamente
quanto consulta a urgência de quem tem muitos afazeres e necessita poupar o tempo na
penosa obrigação de preceituar os filhos. Aliás, a mãe desprezava mesmo a dialética e a arte
da eloqüência. Quando meia dúzia de varadas no couro de Xerim, que demandavam apenas
meia dúzia de segundos, eram de resultado mais pronto que meia dúzia de sermões, leréias ou
apólogos edificantes, com meia hora cada um, porque escolher exatamente o caminho mais
longo? Quanto derriço de parola e discurseira se podia resumir em uma única bordoada? Se
brandida por braço adestrado e oportuno, valeria mesmo por todo um curso de pedagogia ou
pelo conteúdo de toda uma biblioteca. Ilustrando o caso, não há motivo para um enfermo
passar a vida a empanturrar-se com arrobas de nauseabundos fígados para melhorar o teor de
seu sangue, quando uma pitadinha de cobalamina que lhe injetam nas carnes dá-lhe maiores
benefícios. Aqui não se insinua que mãe macaca raciocinasse propriamente nestes termos.
Nem precisava. Era das fendas do seu subconsciente ou dos invisíveis sambaquis biológicos
do seu id que lhe subiam como fogos-fátuos aquelas luzes de conhecimento e aquelas regras
que lhe punham na mão a vara mestra ou o cipó doutrinador.
Depois de algumas surras Xerim parecia outro. Voltava a coçar-se e catar-se
brilhantemente, a dedilhar as virilhas e a praticar outras lindas maneiras, tão apreciadas em
sociedade. Xerim se tornava um modelo de boa civilidade para a juventude de sua terra. ?A
própria população reconquistava a paz, o sossego e a decência. Não havia agora nenhuma
visita que não expressasse por este motivo os seus grandes louvores. Pela sua conduta e
aparência, Xerim em verdade acabou tornando-se o orgulho da família, tanto e tão
precocemente acumulara e desenvolvera as qualidades que honravam os mais estimados
macacos daquele tempo. A mãe recolhia esses louvores com a dignidade e a segurança com
que se recolhia os ovos de suas galinhas. Xerim era obra sua, criação dos seus peitos maternos
e do seu punho educador. Mandava pois a justiça que todas as homenagens tributadas ao filho
passassem primeiro pela mãe.
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Há todavia neste mundo tantos enganos como no mundo dos macacos, onde esta
história se passou. Com todo aquele semblante de macaco regenerado, que abjurara de suas
antigas aspirações, continuava Xerim a alimentar no íntimo de seu coração e mais do que
nunca o desejo de ser homem. A adesão efusiva aos padrões macacais era o ardil de que uma
velha onça, desdentada, cega de um olho e com fama de feiticeira, lhe havia aconselhado.
Antigamente as extravagâncias de Xerim haviam tido grande repercussão e trouxeram
para a cidade uma triste reputação. Os macacos forasteiros logo demonstravam a sua
curiosidade sem respeitos, às vezes um tanto mordaz “Onde é que se pode ver o macaco que
vocês têm aí, o tal que está estudando para se transformar em homem?” Os da terra
abaixavam os olhos e calavam embaraçados. Isso inquietava a todos e inquietava a mãe e a
obrigava a fazer com que o espionassem em toda parte a fim de lhe ir ao pêlo quando o
surpreendessem de livro à mão. Porque o grande responsável por aquela loucura de Xerim
era, em conclusão, o livro. Uma espécie de livros, bem entendido, incerta e mal definida.
Desse modo todos os livros se faziam suspeitos e eram conseqüentemente interditados.
Xerim nunca vira um homem em dias de sua vida. Por ali ninguém nunca pusera os
olhos sobre esse ser de que se diziam as coisas mais fabulosas. Parecia, contudo,
inquestionável a sua existência. Ao menos a juízo de Xerim o homem existia e ele, fosse
como fosse, queria ser homem. Queria ser homem de forma integral, física, moral e
intelectualmente, pouco importando que o considerassem perjuro. Outros macacos já haviam
sido antes dele e disso o informavam as suas leituras. É verdade que a transformação se
operara pela mão compassada e pouco generosa que se chama Natureza. Mas a inteligência é
uma coisa que em muitos casos suprime, dispensa ou supera a Natureza. Xerim estava
convencido dessa verdade. E para chegar mais prontamente às últimas conseqüências é que
ele aceitara a astúcia da onça. A mãe, então persuadida de sua sinceridade, não o policiava
com o mesmo rigor, não o moía tanto de pancadas, não o sobrecarregava no trabalho com
urinóis etc. Xerim podia trancar-se à noite no quarto e ler os livros que falavam nos homens.
Podia mesmo trabalhar para estranhos. Sempre que via um quintal atravancado com ferro
velho ou garrafas vazias, ele se oferecia para limpar. Os donos do quintal ficavam
maravilhados de encontrar quem fizesse de graça tal serviço. Xerim levava o ferro velho e
vendia ao macaco ferreiro. Levava as garrafas e vendia ao macaco taberneiro, mas o que ele
fazia com o dinheiro apurado era segredo. Só se soube depois, muito depois. Xerim entrava na
farmácia e comprava drogas. Hoje um pacote, amanhã outro e os ia levando para o mato, na
beira do ribeirão. Quando o macaco farmacêutico lhe perguntou o que ia fazer com tanta
droga, ele disse que estava experimentando fabricar pé de moleque sintético. Os da farmácia
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se admiravam do seu talento alquímico. Todavia calavam-se e procuravam não queimar em
vão os seus fósforos mentais. Afinal Xerim comprou um barril, fez uma tina e levou também
para o ribeirão. Botou água na tina, despejou as drogas dentro dela, mexeu, mexeu e fez um
banho depilatório. Entrou nela até o pescoço. E quando notou que estava bem depilado,
exatamente como a estátua do homem que havia visto no livro, então saiu. Pôs sobre o corpo
uma toalha de banho à guisa de túnica, ainda exatamente como havia visto no livro. E
caminhou para a cidade, o mais aprumado que podia ser. E tudo ia muito bem. Xerim estava
radiante. O seu andar, o seu porte e o seu semblante eram os de um herói, de um santo ou de
um rei. Os primeiros macacos que o viram pelas ruas talvez supusessem que se tratava de um
banhista voltando das termas e não lhe deram grande tento. Mas acontece que o calor e as
brisas da manhã foram secando sobre a pele de Xerim o líquido depilante. E as drogas
dessecadas começaram a lhe arder e a coçar muito. De sorte que no centro da cidade não lhe
foi mais possível suportar os comichões. Com isso lhe caiu a toalha dos ombros e a sua lisa
nudez se expôs aos olhos da multidão de macacos e macacos em trânsito por ali. Fez-se
imediatamente um terrível silêncio. Rápido, fulgurante como um corisco. Em seguida estalou
numa esquina a voz de um dos macacos: “É um homem!”
Ao ouvir tal coisa, Xerim parou de coçar-se, aprumou-se o mais possível e quanto
convinha para aquele grande e glorioso momento. E por um instante sorriu ufano. Mas a turba
armada de paus e pedras ou apenas de seus próprios punhos, ribombou sobre Xerim como
uma tempestade. E quando se viu que aquele corpo não era mais que sangue, carne, vísceras e
ossos espapaçados sobre o chão, tudo serenou. Em torno o furor se substituía por uma
ofegante curiosidade, por uma ou outra exclamação histérica. “O monstro! Que afronta! Que
audácia!” Todo mundo acudia para ver o homem morto e esbugalhado. Um dos curiosos,
virando-lhe para o sol a face lacerada e examinando-a com humor não se conteve: “Olhem
como se parece com o Xerim!”
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VIVA SEU NENÊ!

Nenê Capitão tinha exatamente trinta anos e dezenove mortes. Era do signo de Taurus,
um sujeito ágil e violento, amável e fascinante. Mulheres e homens morriam por causa dele.
As mulheres pelos seus olhos verdes e os homens pelo seu revólver, está claro. Não, cadeia
não foi feita para ele. Os fazendeirões, os chefes políticos e até o presidente do Estado lhe
tinha grande estima. Estava no peito dos graúdos. Nenê Capitão não é um criminoso comum,
dizia o senhor presidente, o Nenê Capitão é um respeito, é uma providência, um braço da
democracia. E como é que braço da democracia pode ser preso e cumprir pena? Também ele
não gastou os seus trinta anos para fazer as dezenove mortes, deixemos isto bem explicado,
gastou quinze. Aos quinze anos estreou brilhantemente numa bagunça em pensão de
raparigas. Veio o sargento Nabor, uma fera, com dois soldados, duas feras menores. Nenê
Capitão matou o sargento, quebrou a cabeça, o tronco e membros dos dois soldados. E
acontecendo que o sargento era odiado na praça por motivos policiais e não policiais, o jovem
Nenê Capitão se tornou o herói da cidade e redondezas. Não se passou muito tempo que o
Otávio da Cândica, ou Otávio da Olaia, ou Otávio Pernambuco, razoavelmente encachaçado,
resolveu pegar a sua negra em plena rua, ao sol quente de domingo e entre todo o rebuliço do
povo, à frente do mercado. A preta não estava por aquilo assim em público e se debatia
gritando “me deixa, sem vergonha!” ao mulato que a arrastava para a parede e lhe erguia as
saias. Imediatamente armou-se o clamor mas os homens que avançaram para Otávio tiveram
de fugir riscados pela faca que reluzia em suas mãos. Foi quando chegou Nenê e num só
golpe desarmou o mulato que ali mesmo caiu com a faca lhe arrancando a alma sob um
borbotão de fressuras. Daí saiu herói pela segunda vez e com carta de desordeiro e matador de
gente que o tornaria legendário, embora suas mortes subseqüentes fossem menos meritórias.
Depois desse episódio ainda nem três anos e Nenê Capitão já havia abatido à bala nas suas
cavalhadas, seis maridos enganados (por ele). Seus olhos verdes e sua cor morena
continuavam fatais para as damas casadas e solteiras, ainda que vez por outra nem tudo lhe
saísse bem. Contava o Mauriti da venda, sabedor por inteiro de toda a história, que o velho
André Capitão, o venerado pai e homem de muita honra, apanhou o filho Nenê a ponto de
colher as flores de laranjeira da própria irmã e nisso lhe deu uma grande surra de pau e o
atirou para sempre fora de casa. O acontecido não impediu Nenê de continuar interessado
nesse gênero floral, pois um balanço a olhos gordos no fim de sua vida avaliava em setenta e
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seis o número de virgens, apenas em território da zona rural, que era de sua preferência. Pois
bem, crescendo como crescia a sua fama, para aí o chamavam os fazendeiros, senhores que
estivessem precisando de resolver assuntos de homem. Quanto aos chefes políticos e aos
doutores bacharéis advogados a pendência era coisa de ganhar ou não ganhar as eleições,
onde Nenê Capitão comparecendo se podia contar. Não se falando nas artilharias, comandos e
marchas da revolução, na qual Nenê praticou em tropa do tenente Cabanas e em algumas
entradas da coluna Prestes. Mas a vocação nativa dele não eram estes serviços de guerra nem
nisso adquiriu tanto buraco de bala, febres e hemorragias sempre curados em hospitais de
luxo, foi nos serviços dele, particulares, a rogo de pessoas lá de cima ou que ele se dava de
cuidar voluntário e por conta própria, na sua esportiva de improviso, a buliçosa e festiva
jagunçada. Onde Nenê Capitão chegava, quem tivesse nariz sentia um cheiro de convite de
enterro e de tudo quanto se implica no aludido convite, se bem que o funerário todo ainda
jazesse anônimo, sem pronunciar o nome de quem ou de quantos, isso nem o próprio Nenê às
vezes não sabia. Por isso naquela noite de sábado, quando se festava o fim de mutirão na
fazenda de seu Fonso, dançando os mutirãozeiros em desabrido rapa-farinha sob viola,
sanfona e cachaça, assomou assustado o filho mais velho para perto do pai que ajudava a
servir as bebidas: “Lá vem o Nenê Capitão!” Seu Fonso, que ia puxando o saca-rolhas de uma
garrafa entalada entre as coxas, parou de puxar, paralisado na descarga da notícia. “Não
brinca! Onde é que ele tá?” E arregalou os olhos em volta. “Apeou aí na venda de seu
Canhoto e vem vindo em três, é ele mais o Chico Diabo e um outro pequetito.” As papadas e
as barrigas de seu Fonso, porque pareciam várias, esfriaram e tremeram como geladeiras
velhas. “Fala baixo, porqueira!” Mas a gente em volta já havia escutado e alguns se moviam
com o que era seu, catando a estrada. Seu Fonso correu para a porta, abrindo os braços, num
dos quais a mão segurava a garrafa com o saca-rolhas cravado e que nas circunstâncias
figurava como um signo sinistro, era preto, uma cruz preta, deformada mas assim mesmo com
bastante imponência de cruz. Seu Fonso barrou o povo. “Não foge, minha gente, que aí o
negócio se azanga, o homem vai se queimar!” E correu para o lugar do baile, onde a notícia já
havia chegado, subiu numa cadeira, como que fosse fazer um discurso, a garrafa com o sacarolhas agitando sobre as cabeças “Por favor, minha gente, muita alegria! Alegria meu povo!
Toca o baile pra diante!” E se voltando para os músicos, instalados numa carroceria de
caminhão, gritou para o mestre sanfoneiro “Ataca, seu Benedito!” Seu Benedito atacou a todo
o fole, o rapa-farinha recomeçou e o fazendeiro foi receber Nenê Capitão mais os amigos, as
chilenas de prata maciça retinindo lindamente no calcanhar das botas. Os olhos de Nenê
Capitão eram mansos e pareciam até doces como a garapa que as mulheres e crianças estavam
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bebendo pura e os homens bebiam com cachaça e limão. Nenê Capitão sorria também um
sorriso branco, de paz, muito combinado com os olhos dele, só que de perto, a gente
prestando atenção, via os dentes caninos encavalados, porém não se encontrava em sua pessoa
geral, nada de descomum, para assustar. E com isso os do mutirão perderam a paúra e
baixaram na garapa e nas folganças. O fazendeiro agora estava agitado mas com sorrisos lhe
passeando pelo corpo todo como se fosse uma urticária de alegria. “Vocemecês estão na vossa
casa, seu Nenê. Adivirtam-se à vontade, isso é uma honra na minha família! Joaquina! gritou,
vem cumprimentar seu Nenê!” Seu Fonso esfregava as mãos nem percebendo que era para
secar o suor. “Lalau, serve aqui estes nossos convidados, não me deixe faltar nada pra eles! E
se vocemecês quiserem pouso, aqui tem largueza até demais, cama não é que falta.” E rio com
uma hospitalidade maior do que a própria fazenda. Ato contínuo, subiu de novo na cadeira,
Lalau agora ajudando, pôs-se de pé, bateu palmas no alto, seu Benedito parou a sanfona, os
dançadores pararam, seu Fonso ergueu os dois braços “Viva seu Nenê! Cada qual respondeu
com um berro mais possante, um caco de telha se desprendeu do forro e bateu no chão, os
tocadores romperam e o baile continuou, atroando a casa e fazendo tremelicar as garrafas e os
vidros do guarda-louça. “Lalau, esparrama a garapa na turma!” E Lalau, com um avental de
saco, agarrando a jarra, com as duas mãos, enchia os copos. Seu Fonso ainda palpitava
trêmulo no capítulo da hospitalidade. “Se seu Nenê dá licença e não percisa de nós pra mais
alguma serventia, lhe digo que esta mazurca de seu Benedito é minha paixão, ele sabe disso, o
danado! Joaquina, minha velha, vamos pra sala! Você também não dança, seu Nenê?”
Pergunta boba, todo mundo sabia o quanto Nenê Capitão gostava de arrasta-pés, catiras,
baculerês e batucadas. Era do tipo coreográfico, folclórico, musical, pois esses gêneros
estavam sempre sortidos de mulheres. E Nenê Capitão a essa altura já sabia de seu par, tomou
as mãos da moça e saiu dançando para o baile, este cada vez mais quente, cada vez mais
apinhado à medida que Lalau enchia e esvaziava a jarra de garapa. Vendo a mulher dele
mazurcando com Nenê Capitão no meio daquele povo de todos os seus conhecidos,
companheiros, amigos, compadres e comadres, alguns até parentes, além dos patrões,
Raimundo Póca o que fez primeiro foi deixar a vergonha ferver dentro dele com aquela
afronta. Ficou parado no lugar, podia se dizer que tinha virado um prego, se aquele ar fosse
uma tábua. Parecia a princípio cravado no espaço, nem mesmo o seu pensamento bulia dentro
dele. Em seguida foi deixando assentar o juízo, clarear a idéia, tinha de pensar numa saída, se
houvesse alguma. Ficou parado no lugar, por três vezes tomou uma suspiração profunda, o ar
entrando nos peitos dá coragem; acabou de beber seu copo de garapinga. “Lalau, faz favor.”
Encheu de novo o copo. O vexame era grande, nunca passara por um assim, e o perigo era
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ainda maior. Chico Diabo e Neca Borges, os dois capangas de Nenê Capitão se chegaram, um
de cada banda. Seu Raimundinho, estão te cuspindo na cara, comendo tua mulher debaixo das
tuas fuças, pois olha como o valentão emperna ela e chama ela no peito, isso é o mesmo, só
que por cima da roupa. Ninguém estava lhe dizendo isso, mas Raimundo Póca via isso em
cada cara. Conhecia as suas poucas forças, sempre fora mofino, desde criança, não agüentava
serviço pesado. Daí ele ter aqueles ofícios maneiros de fazedor de pios, fazedor de cestas de
taquara, fazedor de pilões e de gamelas, às vezes também, sobrando tempo, fazedor de santos
de madeira. Agora mesmo estava ali na capela da fazenda uma Nossa Senhora das Dores com
seis palmos de altura, fabrico dele. E se dizendo que era bom nessas manufaturas não era
muito para gabar, a profissão de homem assim considerado estava mesmo no assunto de
coisas brutas que a natureza de Raimundo Póca não se punha consoante. O nome de
Raimundo Póca não lhe puseram por debique? Então ficou ali quieto, cismando de como, tão
inferior, podia medir-se com Nenê Capitão Treme Terra e seus dois capangas. Mas não queria
dizer que sujeito de pouca força fosse também de pouco verniz na cara e arriasse diante de má
situação. No matão da serra, pra banda dos Botelhos, o dito Raimundo Póca, ele sozinho, só
ele e Nossa Senhora das Dores, madrinha sua, tivera de haver-se com uma onça que ia pra
mais de quatro arrobas, um gatão que era homem de arrastar um garrote de ano e meio, mas
quem ficou morto no mato foi a onça, ainda que ninguém acreditasse nessa história. Assim
estava ali, na festança do mutirão, fazenda de seu Fonso, marcado por dois capangas, Olímpia
sua mulher lá adiante, na dança, debaixo da bolinação de seu Nenê. Ele estava ali, encostado,
de cabeça baixa. Ergueu o braço com o copo de garapa, na direção de Chico Diabo, o corpo
todo gingando mole, engromelou um “viva seu Nenê” e bebeu um trago. Saiu dali
cambaleando. Quando chegou num escuro, apoiou a mão na parede da tulha para manter a
vertical, desabotoou as braguilhas da calça, ficou pichorrando. “Vigia se ele não tem arma”,
disse Chico Diabo. “Tem não”, respondeu Neca Borges. “Então deixa solto esse elemento que
o cujo tá pra lá de bagre.” E saíram, Raimundo Póca enveredando para os lados da capela e
dali a pouco reaparecendo entre o povo do baile. “Cachaça braba do Raimundinho! Dor de
corno!” diziam. E ele bamboleando daqui pra lá, se comportando com perfeição na base do
caco cheio, desinibido, anulado, irresponsável. E, finório, não tirava do olho a sua Olímpia na
unha do gatão. Agora dançavam a quadrilha que seu Fonso marcava, as papadas suando, todo
mundo de camisa aberta por via do calor. Como é que ela estava se arranjando com o bruto, a
sua Olímpia, se ela nem nunca lhe contara que sabia dançar? Num derradeiro relance
Raimundo viu os olhos de sua mulher fulgurantes de assombro e tão mimosa, tão branca
assim mesmo como um cacho de flor de cambuí que um vento mau balançasse no ramo. Nenê
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Capitão, dançarino divertido, ia dar um volteio mas soltou um bufo levando as mãos ao peito
e caiu sem vida. Raimundo Póca lhe mandara no coração uma ponta certeira, justamente o
punhal de pau cadeia que ele fizera com tanto apuro e sentimento para o peito de Nossa
Senhora das Dores.

III
Crônicas e Artigos
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ARROZ DOCE COM CANELA

Meninos, ainda que sem dinheiro, têm o playground no seu bairro, nos colégios tudo
quanto é esporte. Os mais favorecidos têm os clubes onde os pais são os primeiros no
estímulo aos filhos à vida esportiva. No meu tempo o que nós tínhamos era a rua de terra
pedregosa, de um amarelo que passava ao havana e ia até ao rosa desmaiado, conforme o
lugar. Se era defronte às casas de comércio, a cor se misturava à do estrume dos cargueiros e
dos carros de bois que aí estacionavam. Todavia, que não haja exagero nas proporções do
estrume. Porque havia sempre e por todo o ano, ao menos em frente à nossa casa, o
capinzinho gramado que era nativo, não crescia mas se alastrava para além das sarjetas, cobria
um grande pedaço do chão ao redor de um alfeneiro novo que a prefeitura tinha plantado. Aí
era o nosso playground, o nosso clube, centro de reuniões para os moleques do quarteirão,
todas as tardes quando não chovesse. Pela rua, nessa parte do dia não transitavam senão
alguns poucos pedestres, podíamos brincar e fazer todas as diabruras. O capinzinho servia de
acolchoado ou tapete onde se exibiam os nossos moleques acrobáticos ou vira-canhotas,
planta-bananeiras, lutas romanas. Também aí às vezes se dava o bate papo das aventuras de
cada um, as aventuras tão maravilhosas como maravilhosas sempre foram as primeiras de
nossa vida.
Estávamos sempre num grupo de dez ou mais de dez, ou menos de dez, conforme as
conjunturas do dia. Éramos brancos, pretos, mulatinhos, brasileiros e italianinhos. Éramos os
filhos de negociantes, pedreiros, ferreiros, carpinteiros, sapateiros e cocheiros daqueles
arredores. Havia os filhos de doutores, dos capitalistas e grandes fazendeiros, mas esses
filhos, que jamais víamos de perto, talvez tivesse naquele tempo o que todos têm nos dias de
hoje. Pode ser. Porém o nosso playground e clube esportivo era mesmo a rua, de um lado
atapetada de estrume e do outro lado atapetada pelo capinzinho verde e perene. Muitas vezes,
no cair da tarde, quando as andorinhas, os bem-te-vis e toda a passarinhada se havia
recolhido, parávamos de brincar para correr entre os bandos de aleluias em cujas asas
esvoaçantes fulgurava a luz do sol poente. Outras vezes o dia estivera quente ou a noite caíra
cedo. Ou sabe lá o que havia acontecido nos matos que eram tão próximos da rua e, no escuro
que se fazia, víamos virem de lá, como lufadas de pequeninas estrelas rodopiantes e verdes, a
passagem de ondas de vaga-lumes. Uma tarde houve em que a tarde foi longa. Havíamos
lutado e rolado sobre o arrepiado tapete do nosso capinzinho e estávamos cansados. Os
Proferido na Rádio Cultura de Poços de Caldas, [19--].
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companheiros, uns agora, outros mais logo, foram deixando aquele nosso campo de esportes e
me vi sozinho sobre a relva, assentado sob o tronco do alfeneiro. Com surpresa, achei uma
moeda entre os tufos de capim. E logo em seguida mais uma. Haveria outra? Sim, houve
muitas. Fui procurando e encontrando. O capinzinho me pareceu que naquela tarde dera para
frutificar em dinheiro. Que prodígio, eu pensei. E continuei procurando até que me convenci
que o tesouro mágico se esgotara. Não tinha mais nenhuma além das moedas que havia
encontrado e que somavam exatamente dois mil e seiscentos réis em prata e níquel. Eu já não
era o menino de camisola, dos quatro anos. Já passava dos sete, vestia calça com bolsos,
aprendia leitura e tabuada na escola do mestre Rodrigo, um português recurvo e de longos
bigodes. Já sabia que dinheiro não dá em capim. Alguém tê-lo-ia deixado ou tê-lo-ia perdido.
Contudo eu não acreditava que qualquer dos meus companheiros de molecagem pudesse ter
tanto para o perder ali. Esperei até que a noite baixasse, que se acendesse na esquina, ao alto
do altíssimo poste de ferro floreado a lâmpada leitosa e oblonga da luz voltaica, em torno da
qual começavam a revoar as bruxas e os besouros. Podia ser que fosse aquele dinheiro de
algum adulto, sabe lá de quem, que ali o deixara ou o perdera. Meu é que não era. Nem eu
sentia a mínima vontade de me apropriar dele. Até mesmo segurá-lo comigo até que o dono se
apresentasse não me pareceu coisa que eu devesse fazer. Era hora de ir para casa. Antes de
dormir, procurei dona Bernardina que na sala de jantar traçava canela em pó sobre pratos de
arroz doce. Mãe, eu lhe disse, pois sempre a chamei assim. Mãe, olha este dinheiro que eu
achei agora pouco. Ela parou o que estava fazendo. Bateu as mãos uma contra a outra por
causa da canela nos dedos, limpando-as para receber as moedas que lhe entreguei. Ela contouas em silêncio, me perguntou onde eu as achara. Contei-lhe que fora no capinzinho lá da
frente da casa, depois de brincar com os companheiros, ficar sozinho etc. Ela me olhou com
seus olhos que eram formosos e que sabiam ser duros e continuou a perguntar detalhes.
Chegou a irônica, a sarcástica, segundo também gostava de parecer e ajuntou: Vai ver que
você encontrou uma, depois outra e foi achando, achando dinheiro pelo capim afora! Quando
lhe disse que era exatamente assim, ela me agarrou ao mesmo tempo pelas duas orelhas e me
sacudiu violentamente a cabeça, para me dizer que não seria ela a crer nesse mentira e que eu
contasse logo onde tirara tal dinheiro para evitar que viessem coisas piores. Sacolejado pelas
orelhas em fogo, sentindo o cheiro da canela de suas mãos misturar-se ao gosto salgado das
lágrimas que logo rebentaram no meu espanto, no meu desespero, suportei calado aquele
castigo até que ela também cansada me soltou. Corri para a cama. E logo dormi. Não há
injustiça que tire o sono das crianças. A punição imerecida fica para doer mais tarde. Dormi
também porque talvez a consciência violentada estivesse tranqüila.
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No dia seguinte, logo pela manhã, quando estava arcado em minha obrigação de arear
os talheres, ouvi o pai chegar junto à dona Bernardina: Está aí o Carlito, dizia ele, filho de
Serrão, e veio perguntar se ninguém achou dois mil e seiscentos.
Carlito era um menino magriço, de caninos encavalados, filho do dono da Casa
Serrão, o qual pela primeira vez estivera na véspera medindo forças conosco sobre o nosso
tatame de capim. O velho Serrão morreu. A Casa Serrão fechou. Carlito se mudou, também
morreu. Morreu pai, morreu mãe. Ficou o silêncio sobre os dois mil e seiscentos. Um silêncio
que hoje, apesar da distância, ainda troveja.
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O LOBO E OS CORDEIROS

No dia 10 deste mês a Editora Martins reuniu os literatos para lhes dar um banquete.
Tudo era franca, psicologia e tipograficamente livresco. A começar pelo cardápio,
coisa bem redigida, bem ilustrada, bem impressa, no qual se invocou Mallarmé para advertir
os convivas sobre a natureza e os fins do jantar: “Tudo o que existe é feito para acabar em
livro.” Talvez mais bem informados ou talvez menos românticos, nós, os mineiros,
acharíamos que nem tudo por aqui põe o pé nos alvos caminhos do livro. Mas pelo menos
passa pelo jornal ou pelo rádio e se transforma em notícia, como Carlos Drummond haveria
de dizer.
Parecia, à primeira vista, que os fidalgos salões do Automóvel Club se disfarçavam
num ambiente lafontaineano, onde o lobo estivesse a dar uma festa aos cordeiros. O editor
José de Barros Martins ali reunira os seus editados, seus tradutores e ilustradores e, por via
gástrica, lhes homenageava o cérebro, mandando servir-lhes o que há em São Paulo de mais
rico e saboroso em adegas e cozinhas. Lá se encontravam os letrados representativos dos mais
primorosos phylai paulistas, escritores avulsos de outras partes do Brasil, todos
eminentíssimos. Todos ou quase todos. Os poucos que não éramos eminentes não ficamos à
sombra. Porque não havia sombras. A exuberância de brilho dos grandes nomes e dos grandes
livros que eles haviam escrito inundava a sala e a todos confundia no mesmo e glorioso
resplendor. Nenhum poeta ou escritor obscuro poderia reconhecer a própria obscuridade
naquele forno atômico onde se operava a desintegração de metais raros das letras nacionais,
emanando uma luminosidade absoluta, capaz de transmitir-se a todos os vizinhos que a não
tivessem.
Enquanto comiam e bebiam finamente às custas do lobo editor, quase duzentos
cordeiros do redil literário retouçavam as lãs do talento. Um ou outro pensava em coisas,
divagando. Mentalmente passava em revista outros banquetes de intelectuais ou outros
banquetes armados intelectualmente no seio das grandes obras. Desde o banquete de Lucien
Chardon, em Honoré de Balzac e o de Marchenoir, em Leon Bloy, até os banquetes de Sancho
e de Platão. E à medida que ao acaso e sem nenhuma aparente analogia se pensava em tais
conspícuas ou desastradas comezainas, iniciavam-se os discursos. E o aspecto de tudo pouco a
pouco se transformava. Dir-se-ia então que os cordeiros é que, com as dentuças da eloqüência,
ameaçavam devorar o próprio lobo José de Barros Martins, o qual, feliz de ver arrepiar-se o
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talentoso pêlo dos oradores, sorria encantado e impecável. De resto, Lígia Fagundes Telles,
Guilherme da Silveira e Sérgio Milliet deitaram excelentes orações. E quando falou um pouco
este nosso desgovernado Sul de Minas, a palavra simples e serena do homem de Estado
desenfeitiçou os bichos de fábula e todos, sem nenhuma exceção, voltaram a ser homens
satisfeitos e amigos. E entre todos era exatamente José de Barros Martins o mais amigo e o
mais satisfeito. Apertar num abraço de confraternização, que lhe custava uma pequena
fortuna, aquela numerosa tribo de intelectuais, fazia-o por certo, dono e autor de um dos
gestos mais simpáticos e mais raros neste mundo das letras brasileiras. Dos mais simpáticos e
mais raros, pela inteligência e pela grandeza de alma com que foi executado.
Com isso a Editora Martins põe em novos termos as relações entre editores e
escritores. E demonstrou Martins tão notável cultura e tão delicado tato que o jantar acabou
apagando e confundindo as linhas divisórias entre livreiros e intelectuais, não se sabendo onde
terminava o homem de letras e onde começava o homem de negócios. Só um autêntico
homem de letras poderia fazer o que fez José de Barros Martins aos homens de letras do
Brasil.
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THE BEGGAR’S SHOP

Na evolução da sociedade brasileira, na instrução e na saúde de suas massas incultas,
pobres e supersticiosas, tem cabido ao farmacêutico um papel que o deveria inscrever entre os
homens que prestam ao Estado um dos mais assinalados serviços. É ele que se coloca em um
lugar mais acessível e trabalha em inseparável conexão com essas massas. É o tubo
comunicante entre as multidões e a medicina, da qual tanto necessitam aquelas e através do
qual se pode estabelecer no país o equilíbrio sanitário. Menos formal, menos dispendioso,
mais plebeu – milhares de criaturas enfermas acodem a ele e nele confiam. E ele procura
responder-lhes, quando não com a última das palavras ao menos com o mais humano dos
sentimentos, servindo sempre de luz e direção para um caminho acertado.

O PIONEIRO
Quando há sertões empestados e inabitáveis, para lá chamam o farmacêutico. Ele aí
aparece como o saneador, o guia, o amparo, o salvador providencial, até que, transpostas as
horas amargas, desbravados os pantanais, dominadas as condições de vida mais atrozes,
vencidas com audácia as oposições do meio às primeiras implantações do progresso – ele terá
preparado, não o caminho para a própria vitória, mas para a vitória de outros, que então
surgem e o atiram a um plano secundário e obscuro. Porque ele terá construído nos sertões
inóspitos a casa confortável para o doutor.
Continua, porém, trabalhando e auxiliando na expansão e na civilização do povoado
afim de que o engrandecimento da população traga novas possibilidades de êxito para seus
negócios. E cultiva essa esperança até que, verificada a plena floração do centro urbano, aí
repontam outros que novamente o derrotam. Na cidade que ele ajudou a plantar, a povoar e
crescer, ele preparou também, não a clientela certa para os seus serviços, mas a freguesia certa
para o droguista.

A MESA DO RICO
E é afinal para a casa do droguista que o farmacêutico vê desfilar às belas horas do
dia, todo um cortejo de compradores – ele inclusive, para cúmulo de sua humilhação. Já não
passa de um tributário, dobrado ao poderio financeiro do outro.
[Boletim da Associação Comercial de Poços de Caldas?], jan. 1943. Republicado com algumas diferenças e
com o título “Farmácia e literatura: the beggar’s shop”, em: Mantiqueira, Poços de Caldas, 17 ago. 1997.
Literatura, p. 9-D.
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Todos os dias, à tardinha, cerra estes suas largas portas de aço à cara do respeitável
público e passa a gozar suas noites e seus longos, inteiros e tranqüilos domingos, longe de
doentes importunos. E é destas ausências, destas poucas e ridículas sobras apanhadas sob a
mesa do magnata, que o farmacêutico passa a viver, reservando-se o triste consolo, tão pouco
notado, aliás, de ser o arrimo de indivíduos desesperados nos momentos em que o droguista
ressona ou se diverte.

ATRAVÉS DA LITERATURA
Sua profissão perde assim o lustre que empolga as atividades emancipadas e
prósperas. Olham-na como um ofício inglório e pacato, exercido entre frascos que lhes
lembram apenas as torpezas dos males humanos com os quais quase acabam em confundi-la.
E quando alguns de seus profissionais alcançam a altitudes atingidas por um Scheele,
ninguém se lembra de chamá-los de farmacêuticos, porém acham impossível que tais grandes
homens tenham sido puros e insofismáveis doutores. O talento e a farmácia, na opinião
corrente, passam por coisas incapazes de consórcio espontâneo.
Citando os ofícios de muitos dos nossos mais notáveis homens de letras, uma famosa
emissora, ainda há pouco, enumerava engenheiros, médicos, bacharéis, funcionários e
quejandos. Mas ao chegar em Alberto de Oliveira lamentava o speaker que esse infeliz
houvesse sido “apenas farmacêutico”. E assim lhe conferia um espantoso recorde em
humildade de ocupação. Numa peça de teatro, A vida começa aos quarentas, L. Fedor,
procurando uma personagem que fosse eficazmente hilariante e ridícula, realizou-a pondo em
cena um farmacêutico, sem ao menos lhe dar um nome. Tudo se passa como se a profissão
daquela figura fosse alguma coisa de humorística por si mesma. Em Seu Quinzinho da
farmácia, Mário Sette faz da farmácia e do farmacêutico um retrato imoral e burlesco. Em
Madame Bovary Flaubert encarnou em Homais o tipo da ignorância faladora, pedante e
malévola. Em Les caves du Vatican André Gide atribui ao farmacêutico um exemplo de
estupidez e sujeira, mostrando-o a passar o tafetá na língua antes de pregá-lo ao rosto do
freguês. Cervantes e Le Sage não o pintam com menos mordacidade no D. Quixote e no Gil
Braz de Santilhana. Em A capital, Eça de Queirós cobre-o de suas sátiras candentes. Em
Eusébio Macário, Camilo enxovalha-o com o que há de pior no seu estilo empastado. Nas
Farpas, o incomparável Ramalho Ortigão gasta uma página das mais mordazes para descrevêlo suarento e sucumbido entre os trabalhos da botica e os trabalhos de uma boléia de
diligência provinciana. Em La pharmacie des Prés, um certo J. Rosny le Jeune, para compor
um dos romances mais sensaborões de toda a França, retrata um farmacêutico ao qual atribui
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todo o opaco e todo o incolor de um mediocridade intelectual absoluta. Pittigrilli, epigramista
erótico e infernal, com cujo cinismo se delicia a inconsolada e solitária ternura das vieillesfilles e o deboche dos sexagenários, cataloga os farmacêuticos entre os retardados mentais e
lhes dá as mais achincalhantes figurações. O seu Farmacêutico Papalardo é um tipo de
inexcedível imbecilidade.
Muito ainda poderia alongar-se quem se dedicasse ao cuidado de seguir através o
farmacêutico em sua viagem através da literatura universal e em muitos outros autores o
encontraria injuriado e reduzido a condições chulas e cruéis. Para concluir seja dado
mencionar a maneira pela qual o via o velho Shakespeare no Romeu e Julieta. Ele aí aparece
miserável, mortificado, desprezado e venal. Eis o diálogo que, no quinto ato, se passa o jovem
Capuleto e o Apothecary, quando o herói entra no que o autor chama de the beggar’s shop:

ROMEO
Come hither, man, I see that thou at poor;
Hold, there is forty ducats: let me have
A dram of poison; such soon-speeding gear
As will, disperse itself through the veins,
That life-weary taker may fall dead,
And that the trunk may be discharged of breath
As violently as hasty powder fired
Doth hurry from the fatal cannon’s womb.

APHOTECARY
Such mortal drugs I have; but Mantua’s laws
Is death to any he utters them.

ROMEU
Art thou so bare and full of wretchedness,
And fear’st to die? Famine in thy cheeks,
Need an opression starveth in thy eyes,
Contempt and beggary hangs upon thy back,
The world is not thy friend nor world’s law:
The world affords no law to make thee rich;
Then be not poor, bur break it, and take this.
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A INFECÇÃO
O mundo não é, efetivamente, seu amigo. Os intelectuais não o perdoam, não o
perdem de vista e sobre ele derramam o escárnio e a biles. Não será porém a farmácia a única
de suas vítimas. Tudo quanto existe de mais respeitável no mundo está exposto à estupidez ou
à perversidade do riso e à irreverência dos letrados. Nem eles mesmos se livram de si
próprios. “se quando fatuo delatare volo – dizia Sêneca – me rideo”.
A farmácia não podia deixar de oferecer ao dente do humorismo o lado podre com que
ele se alimenta. E a cada ano mais medrada – aparece a sua face malsã. Todos os prejuízos e
todos os fatores de desagregação avançam para ela e só uma coisa será capaz de salvá-la – a
cultura. Entregue ao laicismo e à ignorância, ela está entregue à irresponsabilidade, à
desorganização e ao desaparecimento. Divorciada dos homens de saber e prostituída pela
turba dos mercadores tornar-se-á o pasto de todas as depravações, entes de extinguir-se.
Lentamente ela está sendo cedida aos charlatões e ao lavradores de vidros, que nela se
infiltram pelas redobras da lei, invadem e contaminam este ramo das artes médicas, como
órgão científico e gangrena como órgão social.
A farmácia é um patrimônio coletivo que reclama e merece profunda ingerência da
autoridade pública na sua organização e completa reforma de todos, afim de que ela seja
preservada nas suas funções, protegida nos seus direitos e melhorada nos serviços que presta
ao país.
Assim falando, referimo-nos à farmácia em seus moldes clássicos, aquela que melhor
serve às necessidades nacionais e não às suas modernas especializações que visam supri-la ou
superá-la.
Pois resta saber é se estas especializações poderão preencher por si sós o lugar vago
pelo assassínio da verdadeira farmácia e se droguistas e laboratoristas se encontram
habilitados a prestar à saúde pública brasileira os mesmos serviços prestados pelo
farmacêutico em todos os recantos do país e o que lucrará, com os processos comerciais
daqueles dois, a economia coletiva.
Ao governo atual, de ordinário, tão solícito em estabelecer princípios de justiça que
asseguram o direito dos mais fracos, seria oportuno endereçar estas considerações. Pois o
farmacêutico se tornou neste momento um proletário que o capitalismo droguista visa
manejar, corromper em proveito próprio e esmagar por fim.

A INTOXICAÇÃO PROFISSIONAL
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Além destas circunstâncias pouco favoráveis ao desenvolvimento da farmácia seria
ainda impossível esquecer os malefícios causados sobre o indivíduo pela atmosfera tóxica dos
laboratórios farmacêuticos. Mesmo em boas condições de arejamento e iluminação, jamais
encontrados em tais lugares sob a forma ideal, a constante inalação de gases tende a colocar as
profissionais num estado de intoxicação crônica, impregnando seus organismos de substâncias
químicas as mais diversas, muitas das quais terrivelmente daninhas.
É sobre o aparelho respiratório e sobre o sistema nervoso que essa atmosfera química
produz as suas mais assinaladas performances, ajudando a enriquecer o fichário dos tisiólogos
e povoando os domínios da neuropatologia depressiva.
Tais alterações orgânicas, para as quais não se pode apontar nenhum fator
isoladamente, porque resultam de uma infinidade deles, não tem ainda nome específico no
cadastro toxicológico.
Ninguém jamais o tentou, mas se levado à conclusão um inquérito neste sentido, ele
revelaria que há um enfermidade profissional farmacêutica, obscura, mal definida, insidiosa e
cuja responsabilidade cabe inteiramente a defeituosas condições de trabalho, sofridas em
longos períodos diários.
Venham os higienistas que falam de sol e de ar livre, venham os sociólogos e técnicos
que tratam da organização e racionalização das atividades humanas, venham os pretensos
servidores da espécie, venham os sacerdotes, venham homens que se dedicam a rudes tarefas
braçais, venham todos os que se gabam ou se lastimam de grandes esforços mentais ou
corpóreos assistir ao que são os longos dias e noites de trabalho de um farmacêutico. E
pasmem de ver como um homem, dentro da vida moderna, suporta condições de labor e de
existência tão antiquadas e como tão mal compreendido e remunerado, ele se exclui e se isola
da liberdade e dos recreios da vida comum chegando sua renúncia à imolação da própria
saúde, perdendo-a num local onde tantas vezes ele a faz nascer para os outros, ou arriscando-a
em fáceis e terríveis contágios entre infelizes a quem trata e acode.
Nesta hora desportiva do homem civilizado, em que a openair life é menos um
passatempo em moda que um imperativo caminho para a salvaguarda das energias orgânicas,
apregoado e obedecido em todo o mundo e onde os campos de treinamento físico são
freqüentados pelas classes mais heterogêneas, justamente aquele que pelo seu sedentarismo e
pelas vicissitudes profissionais mais tem necessidade de para aí acorrer e que daí se vê
excluído – posto que o ofício é para ele uma implacável sonegação de tudo, mesmo de ar livre
e de reerguimento físico. O farmacêutico, sem quebra de seus interesses comerciais,
dificilmente encontrará momentos para dar-se ao luxo de qualquer esporte. O weekend, o
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descanso dominical ou mesmo o proletaríssimo regime das oito horas lhe são severamente
interditos.

O BICHO
É claro que este herói não é o adventício, o indivíduo que se achega à farmácia para
espoliá-la, como o bicho que penetra na fruta e nela deita a sua imundície. Este representa o
material onde se embebe a pena dos que rebaixam a farmácia. Sempre que aqui aludo ao
trabalho construtivo e admirável do farmacêutico estou me referindo a um ser alfabetizado e
consciente das atribuições que lhe cabem como legítimo profissional e não aos seus vermes
intestinais.
Produção – diz a frase célebre de Rui Barbosa – é função da inteligência. Como
podem produzir mesmo em atos de natureza moral as inteligências calvas de idéias e
conhecimentos que praticam a velada pirataria da farmácia e cuja indigência mental torna tão
bem assente e conformada à casa do Galeno a qualificação shakespereana de “loja do
mendigo”? Dentre eles nunca mais saiu um Scheele1, mas saíram e saem, num constante e
profuso chorrilho, os “Quinzinhos” da farmácia.

1

Carl William Scheele (1742 – 1786), farmacêutico sueco. Pesquisador da área de química, foi o responsável
pela descoberta do cloro e do molibdênio.
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PERNAS DE DANÇARINO E CABEÇA DE SÁBIO

São Gonçalo do Sapucaí é uma terra exausta, que produziu muito ouro. Os grãsenhores de outros tempos rasgaram-na em todos os sentidos, esgotaram-na e deixaram-na
triste, pobre e cheia de fundas feridas e desoladas escaras. Lá ficaram os abismos cavados a
pulso de escravos pela mineração saqueadora. E abrem para as nuvens e para as tempestades
as grandes gargantas, onde outrora abriam, sob mãos palpitantes, os filões generosos e
virgens. Hoje, a terra de São Gonçalo só produz boa gente, que colhe as frutas da horta e
cuida do gado nas pastagens. Não há mais quem se lembre das aventuras e das histórias que
corriam nas lavras abandonadas. Parece ter-se extinguido em todos a memória do passado,
onde tantos dramas, tantos heroísmos, tantas figuras trágicas ou sublimes, nasceram e
desapareceram para sempre. A história de São Gonçalo, toda a sua glória e todo seu orgulho,
parecem gravitar sobre um pequenino fato que nada tem de comum com o ouro de seu solo. E
é o que todos evocam e mencionam, cheios de desvanecimentos e de carinho. “Aqui, dizem os
sangonçalenses, morou e foi juiz o grande Raimundo Correia!” É, por este simples fato e não
por outros que os brasileiros lembram a existência daquela pequenina cidade mineira.
Como São José do Rio Pardo viveria ignorada e perdida entre tantas cidades banais, se
por ali não houvesse passado Euclides da Cunha, a boa gente de São Gonçalo, sem Raimundo
Correia, já nada teria para falar de si mesma e nada teríamos de novo para falar de São
Gonçalo. O homem que tinha horror às trovoadas, o juiz que lavrava em versos as suas
sentenças, o gênio, o admirável poeta que todo o país sabe de cor, lá deixou a memória
imperecível de sua passagem e lá vive e se faz assinalar a cidade com um pouco da glória de
seu nome. Quando se afirmasse que São Gonçalo do Sapucaí nada é e nada representa,
alguém poderia nobilitá-la e torná-la respeitável, retrucando: “Mas foi esse lugar o caminho
de uma vida extraordinária. Por suas ruas, por suas casas, através de seus velhos moradores,
transitou a figura solar do grande poeta. Raimundo Correia morou nesse lugar!” Logo nos
acodem à lembrança os tão amados e tão sabidos sonetos e São Gonçalo está redimida de
todos os seus pecados. E toda a possível banalidade que nela possa existir, se transfigura,
alteia e resplandece, como se fosse uma água parada refletindo o rosto vivo de um deus. É
como se, na hospitalidade que deu ao poeta, São Gonçalo se transformasse de algum modo,
num berço transitório da poesia eterna. E dos versos de Raimundo retira São Gonçalo um

Proferido na Rádio Cultura de Poços de Caldas, 25 jul. 1949.
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ouro que não se esgota, um ouro mais belo e mais abundante do que saiu de suas lavras, em
todos os tempos.
Estas considerações surgem agora ao ver passar pelas ruas de Poços de Caldas, com a
simplicidade de um ginasiano em férias, com um sorriso claro, a silhueta levíssima de um
indivíduo que lembra a do famoso sapateador Fred Astaire. Porém, este homem, ao contrário
do astro de cinema, pouco talento é o que tem nas pernas ágeis e muito o que lhe sobra na
grande cabeça. É Antonio Candido de Melo e Souza, um dos mais novos e um dos mais
assombrosos conhecedores das letras nacionais, um dos mais acatados professores da Escola
de Filosofia de S. Paulo, cuja palavra inspira respeito a todos os meios cultos do país, como se
se tratasse de um velho e venerando mestre. Entretanto, ele mal acaba de entrar na casa dos
trinta anos. E nessa idade ele empreendeu e está concluindo uma história da literatura
brasileira, obra que outros, como Ronald de Carvalho, José Veríssimo, Sílvio Romero e
Agripino Grieco, só puderam tentar muito tempo mais tarde, na fase dos cabelos brancos,
quase no fim de uma existência. Porque ninguém poderá se aventurar a um balanço e à análise
meticulosa de três séculos de confusa produção literária sem ter lido pelo menos durante
cinqüenta anos. Reduzir pela metade esse tempo, é superar todos os exemplos conhecidos. É
ser prodígio. Mas prodígio é exatamente o que Antonio Candido tem sido. Nas escolas, nos
concursos, na cátedra, na crítica, a sua vida intelectual e a sua inteligência têm se exposto
numa constante demonstração de super abundância, de excesso que ultrapassa as regras e as
medidas comuns. Seu nome, que agora se rodeia de tanto prestígio e tanta autoridade, não
precisará de muitos anos para consagrar-se definitivamente como o dos que mais honram e
engrandecem a cultura nacional.
E Antonio Candido de Melo e Souza é quase um filho de Poços de Caldas. Ao seu
ilustre avô, dr. José de Carvalho Tolentino, que aqui residiu nos fins do século passado, deve
a nossa população muitos impulsos iniciais à cidade termal. Aqui nasceu a sua mãe, dona
Clarice Tolentino de Melo e Souza. Aqui viveu seu pai, o dr. Aristides de Melo e Souza, o
qual enriqueceu as letras médicas, deixando-nos uma obra de valor inexcedível e de interesse
básico para o estudo de nossa crenologia.
Antonio Candido veio menino para cá. Brincou com a criançada de seu tempo,
estudou com nossos rapazes em nossas escolas e colégios. Depois o seu destino tomou a
direção das alturas e de ano para a ano, de vitória em vitória, o seu nome conquistou a
evidência que tem hoje. Ele sobressaiu a todos os seus dignos antepassados, aprimorando com
esforço e com trabalho os resultados a que o predestinavam o caráter e o talento hereditários.
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Se nos faltassem, para evocar, algumas figuras ilustres, e se algum dia nos víssemos
atirados entre boqueirões de lavras mortas, como São Gonçalo do Sapucaí, ou isolados e
esquecidos numa beira d’água, como São José do Rio Pardo, para salvarmo-nos de nossa
inexpressividade ou de nossa insignificância e para fazer com que se lembrassem de nós e nos
amassem e respeitassem, talvez fosse bastante dizer: “Aqui, meus senhores e minhas
senhoras, na sua juventude, brincou, viveu e estudou Antonio Candido!”
Esse mesmo que hoje passa pelas ruas com sua leveza de pássaro, com suas pernas de
ballet, com seu pescoço metido numa gravata irresponsável e com um boné carbonário e
boêmio sobre a cabeça de jovem sábio.
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O HERÓI E SUA MÁQUINA

Quando chegou o primeiro trem de ferro a estas serras, um imperador é que veio trazêlo e foi uma festança que durou vários dias. Quando chegou o primeiro automóvel, um
coronel estava dentro dele, o coronel Luiz da Pedra; e toda a cidade saiu às portas para ver
aquela coisa ruidosa estrodejando rua afora. Por muito tempo o ford de bigodes evoluiu por aí
sob os olhos enamorados de todo o mundo. Quando o primeiro avião se aventurou cá por estes
ares e acabou aterrissando de focinho em um dos nossos velhos e saudosos brejões, o
acontecimento levou anos e anos para sair do cartaz. Ninguém parecia com vontade de
esquecer a glória de haver testemunhado com os próprios olhos o formidável prodígio: a
máquina voadora.
Pois acabo de testemunhar um fato que não é menos significativo do que nenhum
desses outros e não vi nem imperadores nem coronéis para dar importância ao sucedido, nem
curiosos para dizer um oh! Vi chegar sobre um caminhão, na mais modéstia, no mais fechado
incógnito, na maior promiscuidade com mercadorias e cargas de toda espécie, a primeira
linotipo. E não havia em torno a menor emoção, o menor respeito, o menor interesse, quando
suponho que as multidões deviam estar presentes, vivando a recém-chegada; e banda de
música e foguetes; e discursos, pelo menos do prefeito, dizendo isto: que aquele era um
momento histórico, pois mais do que o automóvel e o avião, aquela máquina acelerava o
progresso do município, porque facilitava e acelerava a velocidade das idéias, de que depende
todo o progresso humano etc. etc. Dando as boas vindas oficiais a esse notável invento
moderno, poderia dizer também que a presença desse engenho mecânico era comparável à
presença de um deus, capaz de operar maravilhas quando invocado para as transformações
inspiradas em sãos propósitos; comparável a um gênio dócil, capaz de mudar em força
esmagadora o leve roçar dos dedos e o imperceptível esvoaçar da palavra do homem.
E depois do discurso lançado nestes termos eloqüentes, a vibrante massa popular
arrebataria nos braços comovidos a portentosa máquina e entre ovações conduzi-la-ia à
oficina, onde o seu sangue de chumbo fundido palpitaria num ritmo generoso com todos
repartindo essas duas coisas que só as máquinas não negam aos viventes: a verdade e a
justiça.
Suponho que assim devia ser, mas não foi. Enquanto descarregavam o caminhão, era
apenas eu, comparsa acidental, quem olhava a máquina e me esquecia do mundo, pensando no
Gazeta de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 3 fev. 1951.
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alcance daquele fato, no obscuro e no alheamento em que ele se passava, na influência que a
linotipo iria ter na vida de uma cidade jovem que está criando força e juízo. E pensando
principalmente no sujeito que tivera a inteligência e a bravura de saltar sobre todas as
indecisões, todas as bobices e obstáculos e trazer para Poços de Caldas a primeira linotipo. Já
sabia que o herói, famoso na praça por mercê de outras façanhas, era J. B. G. (homem cuja
popularidade nos levará a designar, como George Bernard Shaw, pelas simples iniciais).
Estejam certos de que se a cidade cuidava não dever coisa alguma a João Batista Garcia, fica
a dever-lhe de agora em diante um serviço de raro valor. É o passo mais de gato-de-botas que
demos no sentido de bem aparelhar um jornal e de construir uma imprensa de verdade, pelo
menos no sentido material. E precisaria, alguém ser muito burro para não entender o que
significa para a vida coletiva um jornal bem aparelhado e uma verdadeira imprensa, coisas
impossíveis sem linotipo.
Desejo que este fato seja ao menos conhecido pelos atuais habitantes desta cidade, se
não puder ficar na gratidão de todos. E espero que no futuro, quando a professora municipal
ensinar aos seus alunos que Melo Palheta foi quem trouxe o primeiro pé de café para o Brasil;
e foi Walter Releigh quem primeiro levou as batatas para a Inglaterra; ou que foram os
africanos que primeiro trouxeram o amendoim para a América, dirá também, ao chegar à
história do município, que foi J. B. G. quem trouxe a primeira linotipo, transformando o jornal
feito à unha, como nos tempos de Gutenberg, num jornal feito à máquina. A professora
(pessoa naturalmente sem exageros) comentará que quando nada esse fato serviu para a
redenção profissional de muitos tipográficos, se é que não transformou de maneira completa a
própria cidade.
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MUITA POESIA E POUCO PASTO

Naquele tempo em que o lombo dos morros e o lombo dos burros eram filhos gêmeos
da distância e em que as sossegadas bestas de carga e os sertanejos caminhos levantavam
poeiras bandeirantes sob o céu da história, naquele tempo em que afinal a civilização parecia
um bicho monstro, espécie de centauro, posto que era feita com pessoas caminhando sobre
cascos, existia uma instituição econômico-social de eminente importância, hoje raramente
lembrada. Essa instituição era o pasto. Devia existir nas vilas e cidades um bom pasto a que se
recolhessem a tropa, as montarias e os bois carreiros incumbidos de vencer estradas, ativar
compras e vendas, transportar notícias e aproximar as criaturas. A esses ferrados ou não
ferrados funcionários do progresso nacional, aos quais no curso das caminhadas se
propiciavam a espora, o ferrão e a guasca, recompensava-se pagando-lhes a jornada de
trabalho com uma noite de repouso e capim entre cercas de arame farpado. Nem eles ao que
se saiba exigiram mais, nunca pediram aumento de salário, nunca como se diz fizeram uso da
força que têm para protestos, reivindicações ou greves. Mantinha-os talvez naqueles úteis
serviços uma consciência cívica, a noção do comunitário bem da Pátria, hoje escasseante,
mesmo entre espécies zoológicas de anel no dedo.
Eram eles, os bois e as bestas, a força motriz de base, os construtores de cidades, os
enriquecedores do povo até o advento das novas máquinas auto-rodantes. Quando
sucessivamente apareceram o trem de ferro, o caminhão, a jardineira, o avião e o jipe, a
verdejante estrela dos quadrúpedes logo descambou para o ocaso das aposentadorias não
remuneradas. A nação se esqueceu deles, do seu peludo, rico e honrado trabalho com o
auxílio do qual havíamos sustentado toda uma corte estrangeira, dois reinados, repúblicas e
revoluções. Nem eles até hoje levantaram sequer uma orelha contra a ingratidão. Mas o
próprio bronze, que por este Brasil afora se tem desperdiçado na glorificação dos mais
discutíveis merecimentos, deve azinhavrar-se de revolta contra essa injustiça. A nação
brasileira tem em débito um monumento a esses três heróis: o burro, o cavalo e o boi. Não
fosse temer as cóleras de outras poderosas vaidades, eu proporia que com eles
inaugurássemos o nosso Panteão Nacional. Em outras terras onde tais franciscanos irmãos
nossos tanto não hajam feito a bem da humana prosperidade, eles ao menos aqui ou ali
misturam-se com as gentes nas praças e vias públicas e no meio do povo gozam de intocável
cidadania.
Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 7 jun. 1953. Reunido em: Da quieta substância dos dias, 1991.
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O que em parte justificaria a homenagem e resgataria os juros de nossas dívidas a
esses três quadrúpedes benfeitores é a lembrança dos constantes logros a que os havemos
submetido. Disse que lhes pagávamos o trabalho com uma noite de repouso e de capim. De
repouso quem sabe. Mas de capim muitas e muitas vezes não se apresentava sob os focinhos
senão um desalmado e incomível barba-de-bode ou um escasso capim-de-colchoeiro, tão
roído este que nem mesmo as formigas achavam nele o que cortar.
O pasto, instituição pública de alterosa relevância, freqüentemente, como tantas
outras, não passava de uma figura de retórica. Em Poços de Caldas, entre os megafundiários
pastos do coronel Agostinho, existiu o pasto algo funéreo e famoso, o pasto do João Sabino,
que era onde se enterravam os defuntos da vila e onde está hoje a praça Monsenhor Castro
com a sua basílica. Havia o pasto do Chalet, a meia altura da serrania, onde se encastelavam
as mansões de nossos amigos e vizinhos paulistas. Havia o pasto do Zé Custódio, que se
estendia para as cabeceiras do ribeirão da Serra, hoje povoadas pelo bairro Dom Bosco e pelo
bairro Santa Rosália. E mais perto do centro, se é que vila tem direito a alguma geometria de
zoneamento, ficava o pasto do Bonadeiro, cujas cercas de arame e cuja porteira fechavam a
rua Pernambuco quase sobre a esquina da rua Rio Grande do Sul, pasto que se transformou no
Mercado Novo, no estádio da Caldense e no refino e luxo das mil moradias do bairro Jardim
dos Estados.
Isso foi na era das galinhas soltas, uma era não registrada pelos cronistas mas
certamente importante na evolução das cidades brasileiras. Uma era pré-trabalhista em que
todos trabalhavam, todos se conheciam e se ajudavam, a pobreza partilhada se tornava
abundante, Deus existia, uma vivificadora beleza nativa se passava para as almas e as galinhas
mariscavam no capim à frente das casas, apenas guardadas pelos olhos verdes das montanhas.
Aquele pasto do Bonadeiro foi o paraíso terrestre das minhas artes de menino. Quando
eu o conheci, a rósea peroba de sua rangedora porteira já havia passado para o cinzento, que é
a cor da servidão das madeiras ao sol. Lá estavam os charcos com suas águas paradas e suas
águas andantes, todos eriçados de varas-de-foguete, de biris e de taboas, entre os quais
floresciam aguapés e nenúfares, capituvas e bananas-do-brejo. Toda a flora e a miúda fauna
dos paludes sul-mineiros, a polimorfa população batráquia, saparia cantadeira. E os preás,
saracuras e socós, bandos de pintassilgos e de anuns, uma vária, festiva, permanente nuvem
passarinheira.
Além disso, no pasto do Bonadeiro as pescarias eram de peneira e se pescavam
lambaris pintados de ouro e prata, de rubis e de esmeraldas, lambaris ornamentais, como
peixinhos de aquário, ou melhor, como peixinhos fabricados na joalheria do Padre Eterno.
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Dando para a barranca do rio, onde as águas formavam um poço em que nadávamos, crescia
uma restinga de mato fabuloso, jardim botânico e parque boticário, onde se colhiam frutas de
comer e plantas de remédio. As moitas do araticum, cujas cascas têm o tom do chocolate, se
abotoavam às vezes de gualdas flores desenhadas em hélice e o perfume que elas trescalavam
se sentia ao longe.
Exatamente onde hoje está o edifício do mercado ficava a casa da família, junto ao
imenso barracão de zinco do que foi a olaria do italiano Pietro Bonadeiro. A amassadeira, do
lado de fora, maquinava o barro, tocada por uma besta que marchava em torno fazendo girar o
cilindro e as pás que punham argila crua e encaroçada no ponto de argila para tijolo. Não
faltava, nem podia faltar, a horta pomareira com seus tomates, seus legumes e seus
pessegueiros. Havia moças na família e eu via sempre uma delas, de braços arregaçados e de
brancos dentes, que cantava batendo roupa na pedra lavadeira junto à água correntia. Muitas
vezes eu via a madre, a boa dona Maria Bonadeiro, tão ágil e tão magrinha dentro do seu
vestido xadrez, de olhos tão ridentes e bons e luminosos como se fossem duas estrelas em
uma nuvem de rugas e de cabelos brancos. Dona Maria assava em seu forno de terreiro, que
era um forno convexo como um grande ninho de joão-de-barro, os pães mais extraordinários
que eu havia provado. Porque eram pães amassados e cozidos como que por um daqueles
anjos de Botticelli ou de Peruggino que viera envelhecer e sofrer no Brasil Com essa ternura
com que os anjos humanos envelhecem. E também porque alguns desses pães, bem menores,
eram feitos especialmente para um menino brasileiro que vivia molecando pelo pasto.
À tardinha, depois do seu trabalho, eu encontrava Pietro Bonadeiro, o velho,
cachimbando grandes cachimbadas em seu comprido cachimbo italiano. Magro, de chapéu
preto, barbas e bigode brancos, os seus olhos azuis fitavam o céu em que o sol tombava. Em
torno dele se movia apenas a fumaça do cachimbo se desnovelando à viração da tarde e
adivinhava-se o seu pensamento em rumo à terra pátria no vôo das suas lembranças.
Dentro da casa, limpa e modestíssima, viam-se quadros na parede, um retrato a óleo
do rei Umberto I, um busto de Garibaldi feito com o próprio barro da olaria. Tudo arte de um
dos filhos, o menino casmurro que se chamava Luís Bonadeiro. Além deste havia ainda um
segundo filho chamado Marcelo. Este havia limpado com seus braços um pedaço do pasto, o
qual enchera de areia branca e onde instalara o que ele chamava ora de gymnasium, ora de seu
picadeiro. Aí estava seu campo acrobático, as paralelas, barras, argolas, halteres e outros mais
desses clássicos musculadores. Não me admirei tanto de o ver fazendo incríveis
demonstrações de força como se fosse um artista de circo. Fiquei mesmo pasmado quando me
disseram que o vigoroso e alegre rapaz, o amassador e queimador de tijolos, o campeão de
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muque, era também um poeta. Aquelas mãos, que por ofício pegavam na pá, que trabalhavam
no barro, que suspendiam halteres de dez arrobas, escreviam versos. Não foi simples conciliar
aquela pessoa de Marcelo Bonadeiro, de barba raspada e cabelos curtos, de calção e salientes
peitorais estufando a camisa de meia, gente igual a todos deste mundo, com a figura abstrata e
cabeluda dos poetas, que só viviam, como Castro Alves, por exemplo, no mundo morto da
glória e dos livros. Entretanto, depois da exibição atlética ele passou mesmo à poesia.
Apanhou o paletó e tirou de lá os seus versos. Leu alguns, não para mim, que eu ainda não era
gente, mas para os grandes que estavam lá. Eu apenas me julgava com direito de ouvir e
arregalar os olhos. Era extraordinário mas era aquilo mesmo. Pela primeira vez eu me
encontrava diante de uma revelação superior, de um poeta vivo e semovente. Ele foi também
para mim, quando mais tarde o conheci melhor, a primeira lição de força de vontade, de amor
aos livros e principalmente de humildade. Aquele rapaz o que sabia aprendera com ele
próprio, sem ajuda de ninguém, entre os silêncios e as vozes do pasto, entre a friagem do
brejo e a fornalha dos tijolos. Quando recorria a algum mestre, esse mestre saía encadernado
ou em brochura e podia chamar-se Victor Hugo, Tolstoi, Gorki ou Gonçalves Dias, seus
autores preferidos. E era tão bem-humorado, tão simples, tão sem gabolices. Nunca deixei de
ler o que ele escreveu e que não mostrava senão a poucos. Do seu livro, que ele nunca chegou
a publicar, por muito tempo guardei de memória um soneto chamado “Descrença”, que não
era dos seus melhores e do qual ainda me ficaram duas quadras:

Senhor, riscai do livro do Infinito
O meu nome profano e miserável.
Mas nem por ser do vosso amor proscrito
eu não me acurvo à lei inexorável.

Eu trago a alma presa no conflito
dessa luta feroz, inenarrável.
Solto na eterna noite o eterno grito
da dúvida, a tirana abominável.

Era assim o pasto do Bonadeiro. Encontrava-se de tudo por lá. Tudo quanto pode
haver no barro dos brejais e tudo quanto pode existir de mais apurado e sutil nesse palpitante
barro vivo onde habitam as almas. Porém, ai burros esfalfados, bois de canga e cavalos
magros da minha infância! Se pastásseis poesia, se pastásseis o capim do sonho, se pastásseis
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por estética e não por estômagos vazios, decerto não haveríeis ralado tanto os vossos focinhos
numa busca inútil.
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O 1º DIA DA CRIAÇÃO

Naqueles dias muitos estrangeiros vinham instalar-se na cidade e nas fazendas
vizinhas. Já não é mais assim. Ou talvez nós os notássemos melhor do que hoje pois éramos
um burgo pequeno. Também porque fossem os primeiros e trouxessem em si tantas novidades
e contrastes. Eram italianos, turcos, franceses, espanhóis, portugueses, alemães, suecos e mais
uma porção de outros, vindo quase todos nas grandes arribações humanas do começo do
século. Vendo-os agora de tão longe, relembro como nós os observávamos e discutíamos. Se
chegamos a ser um bocado importantes, se aprendemos artes, línguas, vícios, ódios, amores,
virtudes, é possível que lhes sejamos por isso bastante devedores. Neles nós víamos a vida
cheia de transbordamentos e de imagem, o agudo sentido de propriedade, o prazer do trabalho
e dos negócios, o preço e a utilidade de tudo, a intensa ligação com o mundo. Parecia-me que
nós, os nativos, não precisávamos incomodar-nos com isso. A vida se oferecia com a paz e a
abundância que não conseguíamos esgotar, éramos os donos e senhores da terra. Ela não nos
inquietava, não nos surpreendia, não nos excitava a curiosidade nem a cobiça. Dava-se a nós
como um gordo seio materno. Talvez nossa única preocupação era a de não nos fartarmos
demais. Tudo estava tão bem como Deus havia feito. Era tão grátis, tão sossegado, tão
completo. E a gente sabe que não havia realmente essa perfeição. Não havia excesso de nada.
Éramos até bem pobres. Um simples punhado de casas ao fundo de uma cratera milenar, ao
qual chegava, subindo e descendo as serras uma vez por dia, um pequeno trem de ferro. Mas
para os olhos e para o coração do menino tudo está como o paraíso no primeiro dia da criação.
Gostaria de não falar nesse trem de ferro. Pois enquanto o menciono agora, faço-o
com um tanto de má vontade. Devia louvá-lo e dizer que ele ajudou muito no
desenvolvimento de minha terra e de minha gente. Mas no íntimo quero persuadir-me de que
ele foi mais mau do que bom. Porque eu penso se houve ou não vantagem nesse tal
desenvolvimento. E daria tudo se me pudessem devolver a antiga freguesia com ruas
alastradas de capim por onde passavam os velhos tílburis puxados por dois cavalos. A cidade
se desenvolveu mas agora nós mesmos somos um pouco estrangeiros aqui. Já vão tão longe os
gigantescos piqueniques onde se congraçava sob as matas e ao pé das cachoeiras quase toda a
população. O desenvolvimento fez muita coisa, mas fez-nos todos mais ou menos estranhos
uns aos outros. Sob o ponto de vista lírico, que é sempre o meu, o progresso é o que mais
atrasa a espécie humana. Imagino o dia – vejam o meu espírito retrógrado – em que se atirará
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fora, como inúteis, todas as suas maravilhosas invenções. Criaremos uma civilização de mãos
limpas, uma civilização sábia e sem o progresso. Mas é uma tolice raciocinar assim e armar
estas vãs filosofias. O nosso trem de ferro era não só inevitável como indispensável. A coisa
mais importante de toda a região. Só para vê-lo, famílias lá dos cafundós de Minas cortavam
dias e dias de estrada, a lombo de bestas, entre chuva e lama, sol e poeira. E chegando, viam
que o trem de ferro não era um espetáculo apenas para eles. Desde que o imperador viera
inaugurá-la, a estação passara a ser o lugar mais notável da praça, concorrendo nisso com a
igreja, o mercado o cabaré Gibimba e o Hotel da Empresa, onde se hospedavam os ricaços
que vinham alimpar o sangue na água dos banheiros. A plataforma contava sempre com um
público interessado e numeroso. Tornava-se um sítio de encontros sociais Era onde, nas horas
de embarque e desembarque de passageiros, os grandes acontecimentos locais tinham um
palco definitivo. Ali compareci com freqüência a banda de música do Major Trindade ou do
Pedro de Castro para musicalizar as boas-vindas a ilustres figuras nacionais. Havia multidões,
foguetórios e discursos. Os grandes homens sempre amaram as estâncias termais e nós lhes
retribuímos com recepções calorosas. Porém, mesmo fora desses dias, como já disse, lá
estavam inúmeros espectadores. Quantos podiam não deixavam de comparecer com uma
pontualidade de autênticos habitués. E alguns foram fiéis a essa freqüência por muitos e
muitos anos.
A estação era um edifício de dois pavimentos, obra de artista um tanto barroco, onde o
brique singelo das paredes se encimava com rendilhado branco nas cumieiras e berais e se
apoiava nas balaustradas e colunatas de ferro, pintadas com tinta verde escura. Linhas ao
mesmo tempo delicadas e sólidas, cujo desenho sobressaía ao lado de altas paineiras,
magnólias, casuarinas e muchocos sempre abotoados de vermelho. Esse formoso lugar onde
sempre se marcavam todos os índices do nosso quotidiano era o principal responsável pelas
nossas exportações e importações de toda a espécie. Não existisse o trem de ferro, não
teríamos sido acessíveis aos estrangeiros de que eu vinha falando. Conheci muitos deles e
cada um me valeu uma advertência, uma experiência, uma lição e um exemplo. Entre eles
havia um francês de Marselha que se chamava Avon Olix, barbeiro. Tinha a barbearia ao lado
do João Turco e da banca de bicho do espanhol João Sanchez. Era um velho despolpado e
ósseo, com cavanhaque branco, olhos claros, duros e distantes. Avon estava sempre assentado
em sua cadeira à porta da rua, sozinho, as pernas cruzadas, mostrando uma canela que saía
com meias pretas do cano das calças e acabava em dois surrados sapatos de verniz. Era um
velho triste, de uma tristeza agressiva. Muitas vezes eu passava devagar para vê-lo ou, se
acontecia dele estar a atender algum freguês, parava à porta para observar o seu trabalho e
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ouvir o seu áspero sotaque. Ele se me afigurava perfeitamente mefistotélico, um capeta
disfarçado, sem a mesma natureza dos nossos conhecidos e vizinhos. Entretanto, não sei como
nem porque, eu alimentava a esperança de que ele um dia se humanizasse e a sua carranca
saísse redonda e risonha dentre o cavanhaque e as sobrancelhas, como a do Pantaleão, o
barbeiro e latoeiro que funcionava um quarteirão abaixo. Ao chegar o tempo das frutas ele
expunha à porta as suas uvas e os seus figos e pessegos. E eram tão belos e mansos esses
produtos da horta do Avon, que me parecia impossível também não se contivesse a doçura
deles no homem que os cultivava e os vendia. E descobri logo mais um novo motivo para
abrandar a aparência maligna do velho francês. Apareceu na barbearia um ajudante, rapazote
moreno, de cabelos muito crespos e de lábios grossos, um perfeito contraste com a figura do
Avon. Fiquei sabendo que o jovem era seu filho Felício. A mulher se chamava Maria, irmão
do preto João Nambú. Então dei por comprovado que o barbeiro não tinha partes com o
demônio nem era diferente de nós outros, posto que fora ter um filho em tudo semelhante a
tantos meninos brasileiros. Perdi meus receios e pavores. Já o olhava com pena de sua
velhice, de sua magreza, de sua barbearia pobre onde entrava tão pouca gente. Até que não o
vi mais. O Felício estava agora sozinho na barbearia, um laço de crepe negro em torno à
manga do paletó. Já não saía à calçada para fazer zunir os seus piões, de que sempre trazia os
bolsos cheios. Foi quando também vi a preta Maria, irmã do João Nambú. Era o que era a
figura de nossas cozinheiras daquele tempo. O vestido de grandes saias se arrastando, a cara
de luto fechado. Uma cara compassiva e humilde. Não sei que grande respeito eu senti por
aquelas duas criaturas, a mãe e o filho, como se elas fossem duas formigas expulsas do
túmulo Avon, do qual todos os seus gestos pareciam depender.
Depois de tudo se apagou tão rápido. Desapareceu Felício. Desapareceu Maria, irmão
do preto João Nambú. Pensei em Marselha donde o Avon tinha vindo. Como será que
Marselha teria recebido a triste notícia? Porém nunca veio nada, nada de Marselha.
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HÓSPEDES ILUSTRES

Os jornais antigos que se publicavam na antigamente chamada “estância” de Poços de
Caldas costumavam trazer uma seção com esta epígrafe. Porém a moda sumiu há muitos anos,
ou porque os hóspedes ilustres passaram a ser por demais numerosos a ponto de não caberem
todos na mesma folha, ou porque todos os nossos hóspedes reclamassem o direito ao mesmo
adjetivo na imprensa local onde a discriminação faltava com a cortesia hospedeira, ou ainda
porque os realmente ilustres fizessem questão de não serem anunciados e de passarem de
mistura com a torrente indefinida que se perde nos ilustríssimos e excelentíssimos senhores de
qualquer envelope comercial. O ilustre quando sobe para estas matas e montanhas que ainda
nos restam o que quer é paz e sossego, é ser visto na rua apenas como um turista não batizado,
um episódico cifrão de carne e osso; e no hotel onde se hospeda ser conhecido pelo número
do apartamento. No geral nosso bom serviço hoteleiro e os respeitável público se comportam
nisso com uma discrição satisfatória, a menos que o ilustre em referência seja um ilustre da
pesada, em grau de cataclisma, que de todo não se possa esconder, como é o caso do craque
de futebol ou de algum caruso do rock.
Quando Rui também aqui esteve para refazer a saúde e descansar, só o conseguiu
trancando-se na casa que alugara. E quando pelos mesmos motivos para aqui veio Santos
Dumont, teve o prefeito de proibir o tráfego na rua do hotel onde estava o nosso herói.
Nessas conjunturas de furiosa popularidade então é bom que a imprensa local tenha
suprimido sua coluna dos “Hóspedes Ilustres” para os que chegam. Mas poderia ou deveria
manter a sua mesma seção de “Hóspedes Ilustres” pretéritos, aqueles que à hora da notícia já
estivessem fora de perigo, além, muito além daquelas serras que azulam no horizonte. Pode-se
alegar que isso não é jornalístico, pois a notícia tem de aparecer montada no fato ou mesmo
chegando antes do fato e não depois. Todavia como no caso especial do hóspede ilustre a
notícia que vem para sobremesa se explica pelas razões já aludidas, o fato anunciado aumenta
em sabor, tanto quanto lucra em sabedoria o jornal que esperou oportunidade para o servir no
final do banquete.
Foi assim que, talvez entre outros, tivemos agora nosso hóspede ilustre que se chama
Plínio Doyle. Esteve umas duas semanas hospedado com sua esposa Dona Esmeralda no
Hotel Gambrinus. Não vem ao caso contar o número daqueles que em Poços de Caldas sabem
da sua qualidade de figura ilustre. Não tem importância. Nos círculos literários de letras
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graúdas ninguém o ignora como figura realmente única. Ele dedica sua vida, inteligência e
fortuna à literatura brasileira, sem ser ele mesmo um homem com a carroceria, a placa e a
buzina de literato. Sua biblioteca, exclusivamente brasiliana, ocupa uma casa mantida por ele
à rua Barão de Jaguaribe, no Rio de Janeiro. É um bibliófilo, um colecionador de raridades
literárias nacionais, um conhecedor consumado de obras, documentos, histórias, balelas e
verdades de ontem e de hoje sobre quem escreve no Brasil. Todos os sábados à tarde sua
biblioteca se transforma na mais agradável, escolhida e cordial academia de letras para onde
acodem pontualmente muitos dos escritores que residem no Rio, gente que em matéria de
linguagem escrita já ultrapassou a quarta dimensão, como Drummond, Houaiss, Josué
Montelo, Mário da Silva Brito, Joaquim Inojosa e por aí afora. Além disso Plínio Doyle é um
dos diretores da Casa de Rui Barbosa, na rua São Clemente, casa que é museu, biblioteca,
notável centro de cultura e que pasma pelos milagres de reconstituição, pela ordem e
abundância de informações. Nosso Plínio Doyle aí trabalha com todas as energias de sua
prodigiosa saúde física e intelectual. E nisso não perde tempo nem mesmo quando vem a
Poços de Caldas para ver se ainda alcança uns saldos locais de oxigênio e de paisagem verde.
Daqui levou ele um punhado de cartas autógrafas e inéditas de Raimundo Correa e Augusto
de Lima endereçadas ao poeta Randolfo Fabrino. E dois grandes volumes da Galeria dos
Brasileiros Ilustres, de S. A. Sisson, com excelentes litogravuras de personagens do segundo
império, volumes impressos em 1861. E partiu feliz de haver achado coisas que outro nenhum
turista jamais haveria pretendido encontrar. E aí está mais uma vez caracterizado o hóspede
ilustre pelo que leva com ele em sua viagem de volta.
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ÉRICO VERÍSSIMO EM POÇOS DE CALDAS

As torres da imprensa nacional, desde as mais solenes e distantes, têm promovido um
demorado e profundo planger de sinos pela morte de Érico Veríssimo. São os ofícios fúnebres
por quem viveu para a literatura numa vocação claustral e numa vida beneditina. Era um ser
literário; as letras o seu sangue, o seu burel, a sua fé. E sem nada em sua imagem de homem e
na simplicidade de habitante do Bairro Petrópolis, em Porto Alegre, que nele alterasse o
comportamento do cidadão consuetudinário e anunciasse essas grandezas que hoje avultam e
ficam como um arco-íris ou a colorida refração do seu espírito no horizonte enevoado que ele
deixou vazio. Ou talvez tais hipérboles, ainda que na sua maior verdade, não tenham o sentido
e a coerência que não encontro em palavras para integrar agora em sua morte o escritor
glorificado no cidadão singelo, discreto e urbano que conhecemos em Poços de Caldas em 4
de março de 1949. Eram os tempos de uma “Sociedade de Cultura e Arte” que trazia para aqui
os intelectuais brasileiros de maior projeção. Fui recebê-lo no aeroporto onde ele chegou de
São Paulo num avião da Vasp. Vinha fazer uma conferência; e nós, os miúdos, amorfos e
inexpressivos provincianos mineiros, logo o rodeamos para oferecer-lhe as duas únicas coisas
que estavam a nossa alcance e em nossa obrigação: hospitalidade e um auditório com público
ouvinte. Embora ele já fosse quem era, não dava ares, se fazia de indivíduo comum ou assim
estava no seu natural e nos sentíamos todos muito à vontade e sem problemas no trato com
ele. Debaixo dos sobrancelhões escuros o olhar era sempre compassivo, sem nenhuma dessas
faíscas de ironia e piedade, que quase nunca se escondem no olhar de homens inteligentes. De
igual modo o rosto, a palavra, o gesto. Decidimos que ele era um “cara legal”, embora essa
expressão vernácula ainda não estivesse em curso naqueles dias.
A conferência de Érico Veríssimo foi às 20 horas de 5 de março de 1949, na boîte do
ex-Cassino Imperial, então fechado e hoje demolido. O título dessa conferência, que
anunciamos segunda suas instruções, era “Na Oficina de Frankenstein”. Something terrifying,
como se poderia supor nesse título de filme com Bela Lugosi? Não. O escritor falaria de sua
oficina literária e de como e porque dentre dela eram construídos os seus personagens. Se
havia alguém aterrorizado de antemão, éramos nós, da “Cultura e Arte”, a respeito do público,
habitualmente arisco aos convites para conferências. Nessa noite, porém, a sala estava cheia,
superada a sua lotação de mil lugares. Confirmava-se o prestígio do escritor a quem Elza
Monteiro Ferreira, sua empolgada leitora, saudou e apresentou os respeitos e as honras da
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cidade. A conferência foi, naqueles tempos em que ainda havia galicismos, coroada com um
galicismo hoje mais nacionalizado que um queijo Danone: foi um sucesso. Não é que no final
houve até pedidos de autógrafo? Isso para o mineiro de ordinário enrustido e para o público
municipal, de ordinário “difícil”, eram arroubos e consagrações jamais acontecidos.
Havia andado por aí, mostrando a Érico Veríssimo algumas coisas de nossas
montanhas que lhe pudessem interessar. Mas desejava eu também colher do escritor o seu
autógrafo e na ocasião não possuía uma única das suas obras. Telefonei então aos meus caros
amigos da Livraria Vida Social perguntando-lhes se tinham por lá algum Érico Veríssimo e se
poderiam me mandar à minha casa alguma coisa dele, enquanto eu circulava pela cidade em
sua companhia. Quando voltamos à tarde e entramos em meu escritório ele perguntou logo:
“É nisto que você quer que eu ponha o meu jamegão? A livraria tinha mandado não um obra,
mas uma pilha de exemplares de tudo quanto Érico Veríssimo havia publicado até aquele ano,
uns dez ou doze volumes. Érico assentou-se à escrivaninha e pacientemente foi autografando
um por um. Talvez eu deva ser, portanto, quem tenha a sorte de possuir o maior número de
autógrafos seus com uma só data.
Após a sua conferência, como fazíamos com outros intelectuais que costumavam
tomar a sua refeição ou o seu petit verre depois de haverem falado, fomos num grupo ao
Restaurante Carletto, lugar que me parecia digno de nossos ilustres convivas. Érico nos
acompanhou com toda a gentileza. Mas só então, para escusar-se de nada comer nem beber,
me contou que estava saindo de uma rude hepatite e sob severas disciplinas de regime. E fez
questão de continuar à mesa como um comparsa bem humorado, em nada embaraçante,
embora fosse ali um homenageado abstêmio. Deixou Poços de Caldas no dia seguinte. “Estou
encantado” – disse – “Voltarei em setembro”. Contudo nunca mais o vi a não ser em retratos
de jornais que acompanhavam notícias de sua vitoriosa ascensão literária e também
infelizmente marcavam o estalar e o desfazer do jovem perfil sob as tensões do mundo e o
desgaste do tempo sobre a nobre máquina vivente. “Venha em outubro ou novembro” – me
dizia em uma de suas últimas cartas – “é o melhor tempo em Porto Alegre”. Não fui. E assim
desaparece, quem sabe, um dos poucos motivos para eu rever a capital dos gaúchos. Ele
também era lá um atrativo turístico, do mesmo modo que aqui foram Escobar e Pedro
Sanches.
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DA FERRAMENTA COMO OBRA DE ARTE

Quem vai a uma Bienal, mesmo aquele mais histórico modernista, não deixa de sentir
às vezes, diante de certas obras de arte, um silencioso, sincero estupor, senão algumas
atordoantes cólicas de empanturramento pelo absurdo, frios suores de asfixia estética, além de
incoercíveis soluços intelectuais pelo espasmódico das suas extravagâncias. Por muito na
ponta da língua que se conheça a gênese das artes com todas as suas teorias, a complacência
total é difícil. Há obras expostas que não têm nem mesmo essa beleza das coisas horríveis.
Está nas primeiras obrigações da obra de arte produzir no observador sentimentos artísticos, o
êxtase nem sempre explicável em palavras. E você pode entrar e sair de uma Bienal para
outra, de uma exposição para outra, de um museu para outro sem sentir mais que dor de
cabeça. Porém a nova Casa Carneiro, instalada no mercado velho, faz o espectador imaginarse em um museu de arte moderna tão atual, tão completo como despretensioso. Está com as
proporções monumentais do museu, a dignidade e a beleza de um museu, a exposição de
objetos com tais efeitos de arte como se fosse um museu. Até o antigo edifício com sua torre,
sua cúpula de ardósia, construída em 1916 pelo italiano Luiz Zuanella e seus filhos pedreiros,
ganhou em imponência, em expressão arquitetural, fazendo supor que continua sendo uma
obra do governo onde houvesse um Malraux, o que salvou da ruína e do limo as fachadas
avoengas de Paris. Todos sabem, no entanto, que é apenas uma casa de ferragens, que o seu
propósito não é a cultura e sim o movimento comercial, a contabilidade e o lucro. E apesar
disso a casa é toda ela um estranha e fascinante profusão de beleza, uma fabulosa amostra de
arte viva, com milhares de pequenos e grandes objetos esculpidos, às vezes extremamente
belos, que são as ferramentas. É uma exposição de arte pragmática ou utilitária e todavia
nenhuma Bienal terá dado ao espectador aquele encanto palpitante, aquela mesma alegria de
conjunto, aquela sensação dinâmica do belo-útil, a arte da forma e do desenho de cada peça
representando a arte do homem operário no seu trabalho criativo. Esta nova Casa Carneiro é
uma surpresa e, em todos os sentidos, um enriquecimento para a cidade. Os dois jovens
comerciantes ferragistas, Élio e Marcello Carneiro, acabam de fazer no seu ramo de negócio
uma das mais impressionantes demonstrações de operosidade e tenacidade associadas a um
fabuloso bom gosto e senso de beleza, o que se imaginava quase impossível no plano das
mercadorias dos balcões.
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A VISITA

A visita é um desastre pessoal, modesto nas aparências e molesto nas conseqüências. E
como se diz em arquitetura que a função cria a forma e se diz em fisiologia que a função cria
o órgão, as casas modernas não têm mais a sala de visitas, o recinto de mais grandeza nas
casas antigas, o lugar dos móveis atoalhados, espanados, encapados, lugar proibido às
crianças e pessoas de pés sujos, em que às vezes não faltavam, para maior serventia e
requinte, nem mesmo as duas escarradeiras sobre o tapete, uma a cada lado do sofá. Pois a
visita, como a sangria, o clister e o suador, já há bem tempo que caiu no desuso. Nas casas
funcionais de nossos dias os mestres arquitetos, atendendo ao declínio daquelas etiquetas ou
colaborando numa profilaxia contra os seus últimos praticantes, substituíram a sala de visitas
pela sala de estar que é, para mais propriamente dizer, uma sala de estar sozinho, livre de
importunos. Se ali a família agora se rodeia de amizades, é de suas amizades eletrônicas, o
som, o rádio, a radiola, o toca-fitas, a televisão. Em maior número esta última a quem o lar
entrega suas horas, sua inteligência e seu afeto como jamais foi dado entregar a máquina
alguma deste mundo. Com ela a família já não precisa nem mesmo de conversar. A conversa
e a presença humana hoje lhe são fornecidas através de aparelhos, fios, canais e tubos, como o
gás, a luz, a água e chegam de usinas abastecedoras onde são fabricadas em grande escala.
Assim a família não precisa principalmente dos de fora. Estes quebram o embevecimento do
espetáculo, o interesse da notícia, o capítulo da novela, a expectativa dos programas. A visita,
em resumo, é o mais grave acidente da televisão. Quando soa a companhia à porta dos
telespectadores e a ingênua visita entra cumprimentando, cheia de efusão e de homenagens,
mal saberá que aos olhos dos visitados naquele instante se transformou em um exame de
borrachudos, em uma afável morrinha, uma sarna falante, para quem o sorriso dos donos da
casa se abre mais amarelo do que um ipê em mês de agosto e mais enrolado e constrangido
que um carretel de linha. Virou, em resumo, bomba de vácuo que ali vem extinguir os sons e a
chama das alegrias domésticas. Por muito importante ou muito apetecida que fosse em outras
horas, naquelas circunstâncias a visita nunca terá a importância e o fascínio daquela máquina
de écran luminoso que por desgraça acaba de se fechar como o olho dum morto querido, ali
mesmo sepultado sob as raízes da árvore metálica, para ele triunfalmente plantada ao topo da
casa. Esse morto ressuscita. E ninguém anseia e pensa noutra coisa a não ser a hora da
ressurreição.
A visita, 1977.
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Por isto, se já visitava pouco, só visito agora por motivos religiosos. Só visito os
santos e os lugares sagrados do meu hagiológio particular, os meus raros amigos. Deles pelo
menos estou certo de que não têm televisão. Ou, se têm, sei das horas em que por sua vez se
encontram imperturbados e felizes ante o pequenino e convexo horizonte do vídeo, onde tão
bem se acomodam todos os vazios, inclusive os imensos vazios da alma, os tenebrosos,
densos vazios da angústia aberta em cada peito e que acode a cada oferta de ternura, de sonho
e de consolo, mesmo que essa oferta venha do próprio coração das máquinas. Porque é afinal
a máquina que está embalando maternalmente o homem moderno, órfão de si mesmo. É ainda
a máquina que distribui a cada qual um pouco da sua poesia industrializada, muitas vezes a
única a nosso alcance nos supermercados de emoções em que vivemos.
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CHIQUINHO SELEIRO

Pelas décadas de 10 para 30 na estância ainda descalça e meio acaipirada pelo capim e
pelo mato baixo que insistiam nos seus direitos e traziam capinando ruas uma turma da
prefeitura, já existia um certo zoneamento espontâneo, umas poucas áreas com caracteres
próprios. Uma delas era o que se conhecia como o bairro do mercado. Esse mercado, dito
mercado velho, eu conto para os novatos, ficava à margem direita do ribeirão da Serra. na
esquina da rua então chamada rua Paraná com a avenida Francisco Sales, vasto edifício que
hoje passou a mãos particulares e abriga um mundo de negócios ferragistas.
Este mercado, do qual estou falando, não é porém o primeiro daquele ponto e sim o
terceiro. O primeiro se inaugurou nos fins do século XIX e, segundo uma testemunha
daqueles tempos, era um “edifício alpendrado, tosco, pequeno, imundo e grotesco”. O
segundo resultou de uma ampliação e reforma desse primitivo, em 1904. A terceira e última
reforma, se não me engano, veio a dar-se em 1918, quando os pedreiros do construtor e
também cervejeiro Luiz Zuanella aumentaram, embelezaram a arquitetura, ergueram a cúpula
de ardósia que ainda lá está e fizeram o seu interior amplo, arejado e de fácil asseio como era
necessário. Tornou-se então o mercado um centro concorrido e importante para o
abastecimento de víveres à população correntia e forânea que vinha aos banhos, à população
residente e aos fazendeiros, sitiantes, colonos e caboclos que dos arredores traziam as
curiosidades e abundâncias que podem sair das lavouras e dos campos.
Se até lá não houverem dado cabo de mim com todos os meus rabiscológicos e
historiográficos pecados, um dia hei de escrever a crônica desse mercado desde as suas
origens, com suas figuras maiorais, seus administradores, seus feirantes, sua freguesia, seus
pitorescos, seu folclore, o ritmo respirante desse nosso antigo pulmão mercantil. Como a
Estação da Mogiana, como o Grande Hotel, como os balneários e os cassinos, o mercado
estava sempre no curso biológico e econômico da povoação produzindo acontecimentos e
fixando tradições. Considerados os respectivos graus de valência, era como foram les halles
em Paris, famosos centros populares, hoje substituídos por um museu de concepção
ultramoderna, que nem supera nem iguala nenhum dos outros muitos já há séculos existentes
na capital dos franceses.
Nas vizinhanças do mercado estabeleceram-se casas de comércio, grandes e pequenas,
por ele diretamente influenciadas. Quase todos os negociantes tocavam os seus negócios e aí
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residiam com suas famílias. Naquela quadra de que estou tratando, lá se encontrava a Padaria
Alemã, de Theodoro Stein, rebatizada no correr da Primeira Guerra como Padaria Selecta. Na
esquina fronteira estava a Casa Almeida, de secos e molhados, pertencente ao português
Antônio Pessoa com seu vinhedo de quintal que se estendia até os muros da Loja Maçônica.
Nas duas outras esquinas desse cruzamento ficavam os armazéns e os balcões dos irmãos
Euzébio e Lourenço Dias Ferreira, armazéns que dispunham de uma área de terreno murado e
com galpão de zinco para tropas de burros e seus tropeiros. Lá estava o sobrado de Aureliano
e Maurílio Siqueira de Carvalho, outro negócio de secos e molhados funcionando também
como relojoaria, ao lado do qual uma ferraria onde com outros ajudantes e aprendizes
trabalhavam Girolamo Borato, Isidoro Cobalto e Pietro Mercadante. Em frente dessa ferraria,
que se encostava às paredes do mercado, estava a sapataria e torrefação de café pertencentes a
Carlos Enrique, outro italiano, e sua família. Vinham a seguir o cartório do Nhonhô Gavião, a
casa do mestre-de-obras Manuel Loureiro, a loja de tecidos cio turco Filas Nahas, o chalé de
bicho e frutaria do espanhol João Sanches, o açougue do Inacinho, nome popular de Inácio
Longo. Para rematar o quarteirão, na esquina de baixo, troteando o mercado e a ponte do
ribeirão, o armazém de gêneros do país, do qual era dono o negociante João Bandeira, homem
risonho e baixote que ensinava aos meninos falofóricas frases em latim macarrônico.
Destes e de outros muitos que a estes sucederam em repetidas mutações naquele bairro
ainda falarei se porventura, como deixo claro, o tempo carrasco permitir. Agora quero falar de
um que esse referido tempo carrasco acaba de para sempre nos levar e que era o mestre seleiro
Francisco Siva. Ele foi o derradeiro a retirar-se com sua morte daquela numerosa e
trabalhadeira e boa gente que habitou naqueles velhos trintanos o bairro do mercado e ali
permaneceu até agora. Os demais, todos eles debandaram para outros sítios e bairros, muitos
para o bairral da eternidade.
Jovem, Chiquinho veio abrir ao seu ofício a loja de uma porta só. E com as simples
ferramentas da sua arte começou a trabalhar ao mesmo tempo no couro cru e no seu destino.
Quem o viu naqueles começos decerto notou que aquilo era a sua vocação, viu o quanto ele se
embebia no trabalho, tão aplicado e constante que ninguém mais o conhecia e o estimava
senão como o Chiquinho Seleiro. Verdade que um seleiro não é um estadista, não é um
letrado, um cientista, um desses homens que alcançam a glória e de quem o mundo ouve falar.
Mas Chiquinho Seleiro teve a difícil grandeza dos pequenos, aquela que não conhece nem
platéias nem pompas. A despercebida e silenciosa grandeza da dignidade e da honradez
cumpridas hora por hora na dureza do trabalho artesanal. Assim ele chegou sem deslizes e
sem máculas ao cabo do seu karma. Quando soou a sua hora, contados mais de sessenta anos
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de labuta, Chiquinho Seleiro havia passado de sua porta de aluguel a dono de uma grande loja
e a dono do sobrado que sempre fora um índice de riqueza no bairro do mercado.
Ele, afinal, vencera. A família feliz, criada e educada no seu exemplo. Todavia,
venceu mais pela firmeza de espírito e pela fidelidade a si mesmo, pela conduta com os
princípios da cartilha profissional e com as regras e contra-regras deste mundo rosiano,
onceiro. Com Chiquinho Seleiro extinguem-se as tradições de um bairro que era um lugar
onde tantos valores contraditórios se harmonizavam, onde a boa convivência provinha da
profana liturgia que está no ritual poético dos víveres, na comunhão universal que é a
necessidade de nutrir-se e de sentir-se com poderes sobre os pratos da balança que se chamam
compra e venda. Chiquinho Seleiro foi um grande no bairro do mercado, foi um grande tão
pura, discreta e modestamente que nem deu para perceber que ele havia subido tanto.
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A MORTE DE JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

No dia 2 deste mês de dezembro a morte veio despojar a cidade de São João da Boa
Vista de um dos seus valores culturais e históricos mais eminentes, excluindo do seu convívio
aos 86 anos, o homem extraordinário que foi Joaquim José de Oliveira Neto. Para falar com a
retórica das frases feitas, às vezes insubstituível pela sua exatidão, o seu desaparecimento abre
um irredutível vazio no seu meio social e na alma dos seus muitíssimos amigos. Pode-se dizer
que depois de sua morte a cidade de São João da Boa Vista nunca mais será a mesma. Nunca
mais será a mesma ao menos para nós que lá íamos visitá-lo em sua casa como quem fosse a
um santuário intelectual onde uma liturgia da inteligência era cumprida com fervor incessante.
Sua palavra era sempre exuberante, clara e sábia, revelando o homem que em hora nenhuma
se separava de sua biblioteca, posto que a trazia gravada em seus neurônios como num disco a
laser. Ao contrário do que Benjamin Constant o francês, autor de Adolphe e amigo de Mme.
de Stäel, dizia de si mesmo, a palavra falada era o seu forte, grande era sua fama de orador
para toda sorte de auditório, embora fosse ou desse a entender que era um agnóstico. A
palavra falada estruturava o terreno onde os seus talentos e sua agilidade mental se sentiam à
vontade. A palavra escrita é um carro de boi, segundo Monteiro Lobato. Ele escrevia pouco,
em crônicas ou curtos artigos para a imprensa, os quais guardavam mesmo assim um cunho
invulgar.
Em uma temporada que há anos fizemos em Águas da Prata, Oliveira Neto foi visitarnos no Hotel São Paulo onde nos instalamos. No amplo, confortável e silencioso saguão
estávamos palestrando em meio a outros hóspedes acomodados nas poltronas em torno. A
certa altura, como sempre acontecia, só ele falava para os nossos ouvidos atentos em sua clara
e educada voz. E havia tanto charme em sua pessoa e naquilo sobre o que ele dissertava, que
um por um daqueles hóspedes em torno, pessoas desconhecidas, foram-se aproximando e
logo, de pé, formavam um círculo em volta para ouvi-lo.
Médico, a medicina para ele seria uma fonte secundária de conhecimentos, não era
tudo, porque tudo o interessava de um ponto de vista superior, objetivo e lúcido com que ele
sempre discorria de maneira despretensiosa e simples. Foi, por sua própria natureza e talvez
involuntariamente, para todos nós e no convívio social de toda hora, um inteirado e autêntico
professor. Sabia muito e aí estava integrada toda a sua personalidade. Eu o conhecia há mais
de cinqüenta anos e em todo esse longo espaço de tempo me foi dado testemunhar não só a
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riqueza de sua cultura como a invariável constância de sua integridade de caráter, a qual ele
trazia de uma tradição familiar. Os Oliveira eram grãos-senhores, sesmeiros nestas reuniões.
Lá está em São João da Boa Vista, imortalizado em bronze na praça pública o avô Joaquim
José de Oliveira, austero e respeitável patriarca, figura totêmica do povo sajoanense.
Fino, equilibrado e diplomático, espírito modelado pela cultura francesa do seu tempo,
ele às vezes me lembrava Montaigne pelas suas filosofias e pelo seu bom senso. Para viver
bem, ele certa vez me disse, precisamos cuidar de três coisas: da saúde, de nosso dinheiro e da
nossa reputação. E esses três mandamentos ele os observou até o último dos seus dias.
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A CASA DE ANTONIO CANDIDO

Bom seria que pudéssemos nos dar sempre a esse trabalho samaritano de zelar pela
restauração e conservação daqueles edifícios que vão envelhecendo e que na sua mudez e no
seu silêncio são donos de episódios relevantes da história de nossa gente ou quando a sua
própria arquitetura não seja ela mesma um raro padrão de beleza, digno de sobrevivência.
Para isso, eu creio não temos sido os homens mais indicados e capazes. Como em muitas
outras jovens sociedades do mesmo tipo, o nosso maior interesse no caso é pender para outros
valores que sejam logo visíveis, materiais e imediatos, como investimentos de pronto retorno,
mais saboreados porque entendidos. Nisso temos posto nós a eficácia cotidiana dos nossos
esforços alinhando-nos sob a bandeira furtacor e de tantos significados que se chama
progresso. Este progresso tem as suas respeitáveis razões, sem dúvida. E não é em contrariá-lo
algumas vezes que se está a desejar a cidade transformada em uma outra Ouro Preto, que
disse adeus ao futuro. Também não é para deixar repetir-se a esdrúxula e inexplicável
iniqüidade que foi o bota abaixo da nossa primitiva estação ferroviária a qual havia sido
inaugurada com a visita de Pedro Segundo em 1886 e que faria bela figura como gare de
metrópole no mais alto mundo.
Transformação e crescimento de cidades têm os seus limites ditados pela própria
biologia urbana e podem ser às vezes estritamente culturais, segundo o coração do povo acha
que deve ser. E assim (com licença!) me aventuro a pedir aos que decidem estes assuntos um
tanto de sua atenção para a casa número 129 da Rua Capitão Afonso Junqueira, a casa de
Antonio Candido, se por acaso não a tenham notado antes de mim. Esta casa foi construída
em 1915 por um varão eminente daqueles tempos, originário de Campos dos Goitacazes, no
Estado do Rio de Janeiro, pessoa de inflexível caráter, chamado Sebastião da Gama Cruz, o
qual fundou na vila o comércio ferragista e deu trabalho por sua integridade, inteligência e
energia, ao situacionismo político, segundo nos conta Mário Mourão em sua Síntese históricosocial de Poços de Caldas. Era então aquela área onde Gama Cruz a construíra um carrascal
em que a vila terminava. Daí, encontrando na esposa pouca vontade de residir nessas alturas,
o sr. Cruz passou a dita vivenda, uma das melhores do lugar, ao “banhista” Vicente de Barros,
rico fazendeiro e industrial de Limeira, parente próximo de Ademar de Barros, futuro
governador de São Paulo, o qual passou a nela fazer as suas alegres temporadas de veraneio
termal. Em 1922 Afonso Junqueira comprou-a de Vicente de Barros e nela residiu com sua
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esposa, dona Maria Ovídia e sua filha Batita até 1929 quando veio a morrer, passando a
propriedade, anos depois, para as mãos do banqueiro sr. João Moreira Salles, o qual a
conservou até o ano de 1940 no qual o dr. Aristides de Mello e Souza, já seu inquilino desde
1930, com toda a sua família, passou por sua vez a ser o dono dela.
Esta família, além do dr. Aristides, que se especializara na França e na Alemanha para
ser, como foi, o primeiro diretor das Termas Antonio Carlos e se preparava para concorrer à
cadeira de Clínica Médica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, contava, claro, a
esposa dona Clarice Tolentino de Mello e Souza, que aqui nascera e vinha a ser filha do dr.
José de Carvalho Tolentino, também médico, figura de influência histórica em nossa
organização balneária. Para o dr. Aristides, homem ilustrado tanto em ciências como em letras
(publicara em 1936 sobre as águas sulfurosas de Poços de Caldas os Estudos de Crenologia
obra mestra) dona Clarice vinha a ser a esposa ideal. E tiveram três filhos muito inteligentes,
um dos quais, Antonio Candido, era menino prodígio, marcado para um destino incomum.
Hoje, para além dos seus setenta anos, é um nome respeitado onde quer que se fale dele neste
país. Sobre ele ou a propósito dele o que existe de mais expressivo na cultura brasileira já
escreveu, a curto espaço um do outro, dois belos volumes, os quais eu penso poderiam
chamar-se tratados de homenagem, fato jamais acontecido antes, que eu saiba, com nenhum
outro professor universitário do Brasil. Com a sua palavra na cátedra, seus escritos em jornais
e em livros tornou-se o mais eminente de quantos críticos literários há em língua portuguesa.
Acumulando um surpreendente número de talentos, Antonio Candido é ainda, como seu pai,
um homem de caráter. Há alguns anos lhe foi conferido pela Câmara dos Vereadores o título
de cidadão honorário de Poços de Caldas, título que muito se ajusta ao seu grande amor por
esta cidade. Contudo em 1989, lamentando as circunstâncias a que isso os obrigavam,
Antonio Candido e os seus tiveram de vender a casa número 129 da Rua Capitão Afonso
Junqueira. Hoje perdeu ela já as suas árvores companheiras, a antiga vegetação do seu jardim
da frente e ganhou novos complementos, nada a ver com as suas tradições. Não perdeu ainda
e espero que não perca nunca o encanto, o significado destas evocações que em termos tão
inábeis estou tentando fazer. Se ela não permanecer para o futuro na sua perfeita integridade
conforme pessoalmente eu desejo, que fique ao menos na retina dos seus vizinhos mais
próximos e mais antigos, que fique ao menos no conhecimento e no respeito do leitor paciente
que me acompanhou até aqui.

IV
Resenhas
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MÁRIO DA SILVA BRITO, BIÓGRAFO

Sobre Biografia, de Mário da Silva Brito (São Paulo,
Martins, 1952).

Quando li Biografia de Mário da Silva Brito (Ed. Martins, 1952), já estava mais ou
menos informado de seu conteúdo através de críticas e de registros literários, alguns meio
samongas e outros muito bem feitos, procurando aferir e fixar com honestidade esses valores
oscilantes que tem sempre a obra de arte diante dos caprichos de cada opinião pessoal. Por
isso mesmo confesso que de minha parte não estive lá de muito boa afinação com o que se
escreveu sobre aquela obra e seu autor. Um dos citados críticos prevenia o leitor contra o
feitio material com que o poeta fez editar o seu livro: mais largo do que comprido, quando
habitualmente qualquer volume é mais comprido do que largo. É uma excentricidade,
caramba. Mas é uma excentricidade a que, antes de Mário da Silva Brito, já se havia dado o
poeta Pablo Neruda ao publicar em 1941 a edição quadrada de seu Crepusculario, em
Santiago do Chile.
E nisso não está nenhuma qualidade nem nenhum defeito de poeta algum, seja ele da
Cordilheira dos Andes ou do morro do Jaraguá. Há sujeitos que editam coisas na mais
sacramentada ortodoxia gráfica e até com exuberâncias, faustos e lavores materiais sem que,
no entanto, ninguém leia essas coisas. Porque é só a casca, só o cuietê que presta. O miolo não
vai além da palha intelectual que o bicho do esquecimento come sozinho e ele mesmo acaba
desconfiando que o troço tem detefon.
Isso de se olhar se o livro é cônico, romboidal ou cúbico é preocupação que só deveria
ocorrer se livro fosse como cabaça e só valesse pelo oco e pelo feitio que oferece.
Mais do que o formato do livro é o título que faz o leitor matutar. Francamente,
Biografia para designar um volume de versos que não biografam, propõe um raciocínio de
ordem estética, metafísica ou psiquiátrica bastante séria. Mas aí tudo se resolve também com
simplicidade, risonha e facilmente, considerando-se que, de fato, não existe nexo na poesia
moderna, tudo nela é atrapalhado, pilhérico. Cinicamente atrapalhado, pateticamente
pilhérico. A poesia moderna é como a vida moderna. Um descompasso, um delírio de
homem-massa, do homem que não pode mais ser ele mesmo e que vagueia no mundo com a
consciência das multidões, onde o riso, que é o gesto humano mais apetecido, apenas se vê
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sobre a cara imóvel dos defuntos. E há risonhos defuntos em tudo, entre a tristeza da gente
viva. Há defuntos dependurados em toda parte, em toda parte a figura física e filosófica da
morte. Em toda parte defuntos podres sorrindo e homens irrequietos debulhando lágrimas,
porque ainda não são defuntos ou porque rapidamente se tornam em candidatos a defuntos.
Tudo sem lógica, sem pé nem cabeça, tudo esparramado em uma esotérica e dolorosa
confusão de linguagem e de almas que é a vida moderna, a poesia moderna.
Portanto o leitor não se admire, Biografia não é biografia. Mas o poeta Mário Brito
está dentro dela e até há uma cronologia para os poemas. Daí talvez é que tenha vindo a
lembrança de botar aquele nome no livro.
Outra coisa curiosa eu pude notar e esta é muito em favor da obra. Na poesia de
Mário Brito não se projeta o focinho de nenhum totem, pelo menos totem meu conhecido.
Poetas nacionais formam grupos de gente que são como gente dos arraiais do Campestre, do
Machado ou dos Botelhos. Cada habitante de cada um deles tem o jeito de falar, de andar,
de vestir, e até de proceder, de seu Fulano, sujeito mais proeminente, o totem do lugar. Na
poesia brasileira uns reproduzem o ritmo longo e irônico dos passos de Carlos Drummond
de Andrade topando pedra em meio do caminho, outros andam segurando Manuel Bandeira
pela aba do paletó e querendo também uma fugidia estrela da manhã, outros fingem o
desalinho e o lábio fecundo de Mário de Andrade. Cada um lembra, apenas lembra, não
digo mais, porém lembra o gesto, a linha, a carranca do totem, Campestre, Machado,
Botelhos. Mário Brito parece que não. A poesia dele é uma coisa dele. Pode não agradar a
todo mundo, a isso nenhuma poesia se obriga, mesmo as cretinas não conseguem tanto
resultado. Neste país onde poucos sabem ler, mais poucos lêem poesia, menos ainda poesia
moderna, pouquíssimos gostam dela e raríssimos a entendem ou simplesmente a perdoam.
Não sei se a modéstia me permite dizer que estou entre estes últimos, porém arrisco afirmar
que a poesia de Mário Brito em Biografia é forte, amarga, fria e profunda no geral. E
quando límpida, a sua limpidez é feita para indicar o movimento dos monstros escondidos
sob a superfície tragicamente lisa dos episódios e das palavras.
Mário Brito é homem que proíbe a distribuição gratuita de seus poemas. Entretanto,
para satisfazer a curiosidade presumível do meu sub-presumível leitor, roubo ao cioso poeta
de Biografia uma pequena amostra do que imagino ser o mais expressivo dessa poesia e uma
das mais belas imagens encontradas entre os modernos:
Enquanto uma estrela
latejava como um coração
nas unhas duras
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de um cactus monstruoso.
E este belo pedaço de belíssimo “Réquiem”:
Os anjos seguem os teus passos pelo olhar das estrelas,
e por ti, que és tenro e puro, caminham quatro homens fatigados.
Tua sege, minúscula e leve, ondula como um berço
e a noite, que em nós cintila, já é a roxa treva dos mortos.
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UM MÉDICO NA TEMPESTADE

Sobre Um médico na tempestade, de Eduardo Adami
(São Paulo, Saraiva, 1954).

Um amigo meu, que acreditava em horóscopos, foi preso por ferimentos graves. É que
ele se encontrou com o qual uns anos antes lhe havia previsto o futuro. E tudo depois saiu tão
às avessas que meu revoltado amigo, não trazendo na hora do encontro nenhuma arma,
agrediu-o com a caneta-tinteiro, deixando-lhe marcados no couro os doze signos do zodíaco.
Diga-se, porém, em defesa de sua aparente truculência, que o juiz lhe ouviu as razões e ele foi
absolvido.
Se assim saem os horóscopos que se traçam à vida dos homens, melhores nunca
saíram aqueles tirados à vida e ao destino dos livros. Enumeráveis, sabem-no os literatos, são
as obras sepultadas no esquecimento logo em seguida a uma rumorosa popularidade. Também
incontáveis são aquelas malsinadas pela opinião dos seus contemporâneos e que no entanto
não fazem senão adquirir mais vitalidade, mais beleza e mais glória com o correr dos tempos.
Vi certa vez uma pequenina enferma de doze anos à cuja mãe o doutor, abaixando a cabeça
comovida e respeitosamente, sentenciou: “Infelizmente não há mais nada a fazer”. A mãe
apertou a vela acesa na mãozinha imóvel e começou a chorar sobre o corpo da filha,
esperando o fim. As horas passando. E hoje a menina agonizante é uma robusta mulher que
tem à volta de si outros alegres e robustos filhos.
Erram os doutores que se metem a cozer mortalhas com o pano precário da própria
ciência. Errou o grande Victor Hugo quando em 1842 dizia a H. Rochefort, então diretor de
L’Intransigeant: “Pelo que ele escreveu, Montesquieu há de ficar, mas Stendhal não ficará
porque nem ao menos imagina o que seja escrever“. E a respeito de Le rouge et le noir dizia
ainda o mesmo Hugo ao mesmo Rochefort: “Tentei a leitura e não sei como pôde você ir além
da quarta página”. Por aí se vê como é arriscado lidar com o futuro, principalmente com o
futuro dos romances e dos romancistas. E esse risco pode parecer ainda mais aventureiro e
mais sujeito a surpresas quando se trate de obra inédita, como é o caso de Um médico na
tempestade, de Eduardo Adami, que a editora Saraiva promete lançar este ano. Talvez eu
esteja enganado e isso breve se verá, mas cuido que no mundo intelectual brasileiro destes
últimos anos nada será comparável ao próximo aparecimento desse livro. E se dele ora me
Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 22 mar. 1953.
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ocupo com uma antecedência desusada nos hábitos da crítica, faço-o como quem dá ao bebê
os cuidados pré-natais, a fim de prepará-lo para resistir e sobreviver ao meio, onde a
mortalidade chinesa da obra escrita faz de cada volume um provável esqueleto na vala comum
da inteligência nacional. O país é desses reinos abíblicos em que ainda se bate palmas ao
analfabetismo triunfante e no qual as letras têm na música de samba o único lugar seguro
onde refugiar-se. Acredito que Um médico na tempestade seja qualquer coisa extraordinária
que merece resistir ao estrangulador invisível que assassina o intelectual com os punhos
gelados do silêncio, onde quer que o apanhe. Mas uma obra daquela natureza nunca me
encontrará emudecido ou impassível. E estas linhas, se de nada valem para anunciar uma
criação literária do mais vibrante e mais verdadeiro sentido social e humano, servirão ao
menos para contribuir ao conhecimento de sua gênese ou para espetar a atenção e a
expectativa de um ou outro leitor que por aqui passe caceteado ou distraído.
Talvez nada mais simples e nada melhor para isso que repetir os termos da carta que,
na madrugada de 2 de setembro de 1950, escrevi ao autor, depois de haver lido seus originais
durante toda a noite:

“Meu caro Adami:

Se de um livro escrito com sangue se tem o direito de dizer que ele é “mal escrito”, o
seu o é em alto grau.
Porém existe nele tão exuberante sinceridade, tão impetuosa intensidade dramática e
tal palpitação humana que os defeitos gramaticais e a imperfeição do estilo se transformam
eles mesmos em fatores patéticos, em qualidades na narrativa, em elementos imanentes à
verdade simples e às realidades brutais que são postas em cena.
Em meio daquela estranha tempestuosa precipitação de espetáculos pungentes o que se
ouve é o tropel sinistro das misérias e desgraças do homem. Ele tudo abafa e tudo supera. É
como uma wagneriana sinfonia onde as grandes vozes da música fazem passar desapercebido
o pequenino estalar dos instrumentos.
A sua leitura me empolgou e em muitas e muitas passagens não pude conter as
lágrimas, como diante da comovedora bondade do hoteleiro Caldas e da terrível morte de
Guilhermina. E é preciso ser um grande escritor ou ser uma grande alma para comunicar a
outrem emoções tão profundas. E esses dois valores tão bem se correspondem.
Posto que me deu a honra de solicitar meu parecer, devo dizer-lhe que reduziria a
dedicatória a apenas dois ou três nomes os quais seriam simplificados e chamados
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familiarmente. Suprimiria as palavras de “advertências necessárias” ou então atenderia o
conselho do mestre Brás Cubas quando diz que “o prólogo melhor é o que contém menos
coisas”. Seu livro é muito vibrante para necessitar de explicações ao leitor. Passaria uma
revisão nas cacografias, nas cacofonias, modificaria as poucas palavras e expressões
positivamente inadequadas que assinalei em alguns períodos.
Mas se não quiser ter esse trabalho, publique-o assim mesmo como está e ninguém
haverá realizado monumento mais duradouro e mais trágico, nem retrato mais fiel, mais
doloroso e mais vivo da realidade brasileira, nem terá posto diante dos olhos humanos
quadros mais horrorosos ou mais sublimes. Abraço-o comovido e peço aos homens que façam
o que Deus já terá feito: abençoar sua nobre existência e distingui-la como as que mais
honram e dignificam o pobre mundo em que vivemos.”

Depois disso, escreveu-lhe mestre Godofredo Rangel, em 18 de janeiro de 1951.

“Caro Dr. Eduardo Adami

Seu livro se enquadra perfeitamente no gênero “Memórias”, não obstando a essa
classificação o fato de não ser escrito na primeira pessoa. Li-o com muito interesse, e isto,
leigo que sou em medicina, significa que ele poderá interessar não só aos médicos – novatos
ou experientes, como à grande massa dos leitores. Esse gênero de “memórias” tem muita
cotação em nosso público ledor, constituindo exemplo disso as obras traduzidas de outras
línguas e versando sobre atividades médicas, que entre nós tem tido divulgação. Que preciosa
lição de humildade, paciência e heroísmo seu livro encerra para os que iniciam a sua carreira!
E, ao mesmo tempo, que conforto, verem que dificuldades assoberbantes podem ser vencidas
com estudo, dedicação e pertinência! É verdade que os poderá atemorizar um pouco,
mostrando as tragédias em que um dia se verão envolvidos, e toda a miséria humana –
material e espiritual – em que se terão de acotovelar. Mas um pouco de receio é sempre útil, a
fim de estimulá-los a preparar-se melhor para a luta que os espera. O interesse de certos
episódios é tal, que nos parece estar lendo um comovente livro de ficção. A vida se encarrega
de criar, por si mesma, situações que equivalem a verdadeiros contos escritos com o sangue e
o sofrimento dos humanos, dispensando, desse modo, a inventiva do escritor. Cito em rápida
seleção, como exemplo, os seguintes episódios: A cena do parto em casa do truculento
Fabiano, completada pelo episódio dos tiros falhos na serpente; a cena do lôbrego e misérrimo
casebre do casal de surdos e da parturiente mentecapta; a alegre faina do mutirão para a
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abertura de uma estrada; a despedida da moribunda que beijou as mãos do médico (pág. 123);
a orfandade dolorosa da criança que perdeu a mãe, seu único arrimo, (pág. 133); ao assalto à
noite, na estrada, e a “generosidade” dos ladrões; a história do maquinista enquanto a
máquina, varando a noite, devora distâncias (pág. 229); o homem que após perder a filha e a
mulher enlouqueceu; o agregado explorado e traído pelo patrão devasso (pág. 245); a eterna
tragédia da lepra (pág. 248); a abnegação de Hercília que, ao sair do leprosário, encontrou seu
lar destruído e, perdoando o marido, voltou a ser enfermeira dos leprosos (pág. 254); a luta
mental no caso da cesariana que o Dr. Marcos não teve coragem de fazer (pág. 244); o
episódio do envenenador da esposa (pág. 436)... Quantos romances pungentes não se
condensam nesses e outros capítulos da vida real!
Em todo o seu livro, caro Dr. Eduardo, sangra a realidade de todos os dias e, além de
seu interesse puramente literário, serve conforme disse no princípio, de lição de humildade e
coragem para os médicos recém-formados que vão exercer seu humanitário sacerdócio nos
rincões bravios e sem recursos onde o sertanejo se vê entregue à sua própria sorte.
Eis, a meu ver, em linhas gerais, o grande merecimento de seu livro Um médico na
tempestade.
Como fecho destas linhas, caro Dr. Adami, cumpre-me exprimir o prazer que senti em
conhecê–lo pois as suas quatrocentas e tantas páginas equivalem a uma presença pessoal – diz
até mais, sobre as qualidades do Dr. Marcos – que ao cabo da leitura ficamos estimando e
admirando.
Com um abraço amistoso do
Godofredo Rangel”.

Se, no entanto, não ousei traçar aqui um horóscopo a Um médico na tempestade, ao
menos se poderá dizer que lhe estou “deitando as cartas”.
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QUEBRA-COCOS

Sobre Quebra-cocos, de Lindolfo Lino (Belo
Horizonte, Mantiqueira, 1953).

Ulisses Carivaldo Valério Matoso, legítimo descendente do mais plutarqueano barão
dentre os barões dos dois Reinados e dentista sem clínica, às vezes chegava em casa à noite
ufando de canseira.
Trabalhamos hoje, puxa!
Na verdade, meu ilustre amigo regressava simplesmente de uma beira de rio onde,
assentado à sombra, acompanhara durante longas horas o trabalho e os riscos que haviam
martirizado uma leva de operários na construção duma ponte. A mania era espiar construções,
ver a inteligência e o braço dos homens a levantar e concluir uma obra pesada ou difícil.
Passava dias inteiros assim. Regalava-se com o espetáculo. Absorvia-se nele inteiramente,
seguia-o em todos os seus detalhes, vivia cada gesto dos trabalhadores e cada fase de
progresso ou de fracasso na lida. E se estafava. Também o trabalhador platônico tem suas
canseiras e seus júbilos. Um ofício pitoresco e excitante, esse de espectador no ofício dos
outros.
É, mais ou menos, o que tem sido o meu ofício neste magro e pálido rodapé, onde
estou sempre ocupado com a literatura alheia e, freqüentemente, com literaturas ainda em
obras, as inéditas, de que ainda não se retiraram os últimos andaimes e não foram
definitivamente dadas ao público. Assim como o meu grande amigo Ulisses Matoso era um
seduzido pelas construções de pedra, tijolo e cimento armado, em que se empenham máquinas
barulhentas e músculos retesos, sou um fascinado pelas construções escritas, onde a vida
trabalha com tudo o que lhe pertence e onde os ruídos maiores são os ruídos de chuva com
que a máquina de escrever vai fecundando as folhas de papel.
Ver iniciado o trabalho do escritor, examinar a matéria-prima e as ferramentas das
quais se serve, assistir à sua labuta às vezes serena e paciente, às vezes febril e atormentada,
depois ser o primeiro a olhar a obra concluída, ser o primeiro a dizer sobre ela as primeiras
palavras é um prazer em que entram as delícias de uma participação gratuita, a importância e
as emoções do revelador privilegiado. Quando isso me acontece, palavra que me sinto bem.

Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 3 maio 1953.
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Hoje é o Quebra-cocos, de Lindolfo Belico que me oferece as alegrias de mestre de
obras feitas. Vi o Belico de orelhas quentes, às voltas com os seus contos. Depois ele os foi
trazendo um a um, até que li todo o calhamaço. E não se pense que uso a palavra calhamaço
como pejorativo. Toda a obra literária que sai do escritor para a máquina é a princípio um
calhamaço, um hediondo conjunto de papéis [...]* perderia o emprego se apresentasse ao
patrão uma coisa daquele gênero. Mas o importante era saber se o escritor e o datilógrafo se
equivaliam e gostei francamente dos contos. O calhamaço valia pelo seu conteúdo.
O conto, gênero literário tido como difícil, é muito mais difícil do que dizem. E o
conto regional, além de ser difícil, tem estado esquecido, fora de moda e desacreditado.
Nestes últimos vinte anos, depois de Monteiro e Valdomiro Silveira, parece que só tivemos
Sagarana de Guimarães Rosa chamando a atenção do público e dos críticos. Alguns destes,
como Antonio Candido, chegaram a botar Guimarães Rosa acima de Lobato. Aparecer,
portanto, com um tipo de literatura pouco freqüentado e onde o escritor tem de se medir com
raros mas tão respeitados nomes, é de fato um desafio à gente topetuda. E com os contos
regionais de seu Quebra-cocos, Lindolfo Belico não se sai mal. Suas histórias são contadas
com um estilo quase de reportagem, rápido e objetivo. E aí está uma das qualidades capitais.
É a maneira de narrar observada em certos escritores americanos, como Hemingway e
Faulkner. Muitos de seus personagens vivem intensamente, com uma naturalidade e um
realismo que fariam inveja a tantos autores nacionais para quem se curva a reverência dos
suplementos literários.
E Lindolfo Belico não é o que se pode chamar de um letrado. Ele lê pouco – o que
também é fato comum em escritores de renome. Em compensação, viveu muito – no que por
isto se exprime de luta, de experiência humana e de contato com os rancores cegos do mundo.
Foi menino judiado em Ponte Nova, onde nasceu e de onde, aos quinze anos, saiu sozinho e
sem dinheiro, para aprender a ler e para ganhar o pão de cada dia. Teve mil e um empregos
humildes. Conheceu a vida enxadeira, com calo de guatambu nas mãos, entre canaviais e
becos de café e a vida perfumosa, grã-fina e perdulária dos grandes cassinos. Acabou como o
vemos hoje: dono de tipografia, pai de família. Enfrentando revezes, privações e destemperos
da sorte, estudou e aprendeu a ler. É ele agora quem, no seu Quebra-cocos, nos ensina a
escrever.
Ele mesmo está editando o seu livro em suas oficinas e logo o veremos nas livrarias.
Ao folhear as suas páginas, se o leitor não gostar da sua literatura, é pelo menos impossível
*

Na publicação em jornal, a coluna traz uma linha repetida, ocupando provavelmente o espaço do trecho que
falta. O original não foi encontrado.
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que não sinta um humano e fraterno respeito pelas raízes dolorosas com que a fantasia ali
encontrou seiva na vida corajosa e exemplar do seu autor.
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DAS HONRAS DE SER MASCATE

Sobre a 3. ed. de Itinerário de Pasárgada, de Manuel
Bandeira (Rio de Janeiro, Ed. do Autor, 1966).

O Itinerário de Pasárgada está na classe dos “testamentos” que procuro colocar mais
ou menos na categoria dos de Rilke e de Rodin. Mais de Rilke, sem dúvida. E também, sem
dúvida, mais importante do que este para o escritor ou poeta da língua portuguesa, sei lá se de
qualquer outra língua. De sua leitura só me ficou uma grande tristeza, uma espécie de vexame
que não escondo: é de não tê-la feito senão agora, nesta terceira edição, quando a primeira foi
lançada já há doze anos. Doze anos perdidos para a comunicação integral com esse generoso
espírito e com esse grande homem que é Manuel Bandeira. Doze anos de ignorância dessa
obra foram doze anos de incalculáveis prejuízos para mim. Quero que compreendam, por
obséquio, que não me refiro a ignorar o autor, o que seria inconcebível, nem a ignorar a
existência desse livro. Uma das primeiras coisas que aprendi de cor quando menino foi um
soneto de Manuel Bandeira intitulado “A morte de Pan”, publicado numa revista de
propaganda dos cigarros Souza Cruz. Daí por diante os seus versos nunca me escaparam. O
que eu não sabia era da verdadeira significação do Itinerário de Pasárgada, do fabuloso valor
do seu conteúdo, da sua profundidade e lucidez, das prodigiosas lições que o leitor pode
colher em cada página ou em cada palavra do poeta, sem sentir que está sendo lecionado. Isto
não se encontra na obra de Rilke. As cartas escritas pelo autor dos Cadernos de Malte Laurids
Brigge a Franz Xaver Kappus não perdem, apesar do tom amável e simpático, um certo estilo
sentencioso, de mestre dando aula. No Itinerário de Pasárgada Bandeira conversa com o
irmão leitor, sem um pingo de ênfase, sem nenhum ranger de cátedra e com uma geral e
completa sabedoria sobre a matéria de que se compõe o poeta e a sua profissão. E, no entanto,
nenhum homem notável do Brasil já escreveu com tanta nobreza e tanta dignidade. Nem
mesmo aqueles que passaram por nós com forma de sábios ou de simples, como Mário de
Andrade ou Álvaro Moreyra. No Itinerário de Pasárgada não há apenas a revelação de como
o poeta se tornou poeta. Há também a revelação, mais profunda e significativa, de como o
poeta se tornou um homem. Nenhum outro livro usa palavras tão modestas e tão pequenas
para dar com tamanha exatidão a medida dessas duas miragens no horizonte do pensamento
humano – a arte e a vida.
Diário de Poços de Caldas, Poços de Caldas, 19 maio 1966.
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Ninguém lê tudo quanto deseja ou tudo quanto se publica, nem mesmo os
profissionais estabelecidos com oficina de belas-letras. Que direi eu, pobre farinheiro de
monjolos literários cá em Minas! Muitas obras notáveis aparecem e desaparecem longe de
nosso alcance, lá pelas capitais. Não temos livrarias nem bibliotecas bem cuidadas, a compra
de livros fora dos seus grandes mercados oferece muitas dificuldades. Agora mesmo, não
fosse passar por aqui um prestativo mascate de livros, talvez ainda corresse mais tempo sem
eu conhecer o Itinerário de Pasárgada. O vendedor que vem oferecer novidades editoriais
levando de porta em porta essa nobre mercadoria que é o livro e que por ser nobre é às vezes
tão mal recebida e tão mal tratada pelos VIPs de armazém, é um cidadão a que o governo
deveria desde logo conceder patente, uniforme, soldo, honras e privilégios de general em
tempo de guerra. São homens que se colocam na vanguarda de uma feia batalha e de ordinário
a comandam e suportam com bravura. Ninguém contesta que conseguir colocar livros é como
conseguir colocar bombas no território inimigo. Livro e dinamite psicológica é a mesma coisa
na luta pela vitória da inteligência. E como explosivo a serviço da civilização, ele faz o que
todo mundo sabe que faz, não preciso repetir.
Mas, voltando a Manuel Bandeira, um livro como o Itinerário de Pasárgada é
engenho que leva tremenda carga civilizadora, capaz de urbanizar um país de cavernícolas e
de abrir os horizontes a uma nova nação ou a uma nova humanidade, se cada qual o
compreender como eu o compreendi.
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JOÃO DE MELLO MACEDO: O HOMEM E O POETA

Sobre Versos de outro tempo... (São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1946); Cântico do pioneiro (Autores
Reunidos, 1961); e Arribada (São Paulo, Ed. X,
1935); todos de João de Mello Macedo.

Meu primeiro encontro com João de Mello Macedo foi por volta de 1921 em Pouso
Alegre, no sul de Minas, onde existia uma Faculdade de Farmácia que ele estava cursando.
Tinha os seus dezesseis anos e era um efebo louro cujo perfil lembrava o de Alexandre o
Grande. Seu porte apolíneo se tornava ainda mais notório por fazer quadro a uma precoce e
vigorosa maturidade intelectual. O poeta e o homem de inteligência já estavam prontos e
acabados no corpo do adolescente. Pouso Alegre daqueles tempos vinha a ser uma cidade
cheia de casarões com seus imensos quintais e cheia de humanismo que sempre caracterizou a
alma das velhas cidades mineiras. Seus níveis de cultura eram dados não somente pelo seu
Palácio Episcopal com seu ginásio e seus padres, mestres, exímios latinistas, como pelos
oficiais de seu Regimento de Artilharia Montada, suas figuras eminentes na política do
Estado, seus advogados, professores e homens de letras. Era um centro intelectual apreciável,
com dois jornais para onde afluía a literatura dos seus escritores. Meio urbano concorrido pela
busca permanente de idéias e de livros não lhe faltavam nomes cujo valor se fazia
reconhecido por todos como os poetas Vinicius Meyer e Presciliana Duarte ou o romancista
Amadeu de Queiroz e versados em língua portuguesa como Mário Casassanta e Mittermayer
Pereira de Queiroz. Nele o jovem Macedo também logo se integrou e se tornou festejado e
querido. Desse tempo é o soneto “Oração” que lhe confirmou o renome:

Numa ânsia panteísta, ânsia doida e bizarra,
Vou ao campo passar o mês que enflora a terra,
Qual sereno pastor que pelos prados erra,
De alpercata e rabel, de bordão e samarra.
Anda Flora a sorrir... Seu manto se descerra,
Fazendo florescer o mirto e a verde parra
No ermo onde estou. Contemplo o vale, a gruta, a serra,
A Vanguarda, Votuporanga, 6 e 7 nov. 1981. Republicado em: Suplemento Literário de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 30 jan. 1981.
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A mata, que ressoa aos hinos da cigarra.
De a selva penetrar meu desejo se acirra.
Entro e ajoelho no solo, a que a folhagem forra,
Sentindo que anda no ar um perfume de mirra.
Triste, soa do vento a sonora bandurra.
E, antes que a luz do sol lá no ocidente morra,
Sobe a prece pagã, que em meus lábios sussurra...
O estudante ainda imberbe conheceu a fama. Não a que ele estava a merecer, porém a
fama tecida de louros regionais porquanto o soneto que tanto admirávamos saíra apenas em
duas folhas de minguada tiragem como A vanguarda, semanário de Santa Rita de Cássia, terra
natal do poeta, e na Gazeta de Pouso Alegre.1 A rebeldia modernista que desvairava a
Paulicéia distante ainda não ameaçava as pedras de talha do barroco literário no interior de
Minas Gerais onde ainda resistia o gosto pelos alexandrinos e pelas rimas orfeônicas e raras.
Os modelos cultuados, quer na prosa quer no verso, eram os clássicos portugueses e os
parnasianos da França. As notícias sobre a “nova estética” chegavam de São Paulo nos jornais
e com pouca força, alcançando os horizontes de Pouso Alegre pelo demorado resfolegar de
duas estradas de ferro, a Rede Sul-Mineira e a Mogiana. Parecia mesmo, e assim pareceu a
tantos pelo Brasil inteiro, mais uma escaramuça de moços brigões, mais um episódio ou um
experimento de passageiro efeito no país das artes. Mas, fosse como fosse, João de Mello
Macedo, já havia formado definitivamente o seu talento poético à maneira antiga. E a ela se
manteve ligado, como Honório Armond, Noraldino Lima ou Pedro Saturnino, poetas de sua
região, que ele admirava, hoje quase só lembrados nas cidades de Minas Gerais onde viveram.
Outra amostra bem representativa dos versos deixados por ele é este modelar “Coqueiros na
ventania”:

Debalde desfraldais na ventania
A vossa cabeleira farfalhante!
Debalde eu solto a minha fantasia
Ao vento do meu sonho delirante...
Debalde assim lembrais, na serrania,
Cocares de uma tribo heróica e ovante,
1

A Gazeta de Pouso Alegre, fundada por Alípio Nogueira, em 1916, circulou por mais de dez anos. Entre seus
colaboradores, constam alunos da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Pouso Alegre, como João de Mello
Macedo, José Carlos Lisboa e o estreante JF, que chegou a assumir a redação do jornal na ausência do redator
Candido Alves Nylo.
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Que, em correrias loucas, na porfia,
Fizesse esse tropel rumorejante.
Debalde, sim! ó coqueirais da serra!
Pelas raízes vos prendeis à terra
E ao desespero vos lançais em vão.
Sonhais, como eu, espaços infinitos...
E sois, no entanto, Prometeus malditos,
Acorrentados, para sempre, ao chão!
Este faz parte do livro intitulado Versos de outro tempo..., sonetos que ele reuniu e fez
editar por conta própria nas Oficinas Gráficas da Revista dos Tribunais, de São Paulo, em
1946, quando, como se sabe, a insurreição dos André Breton, Max Jacob, Appollinaire etc.
havia vencido e imposto uma nova allure à figura das Musas. Em face disso ou talvez por
temer pela boa qualidade da sua poesia ou por vê-la diferentemente sob a forma de livro, o
poeta a manteve por muito tempo encaixotada. Os volumes foram saindo a medo, de longe em
longe, presenteados aos amigos ou, se vendidos, doado o produto a obras assistenciais. Mas
como “passadista” não foi irredutível nem deixou de se mostrar impressionado com obras
saídas da Semana Moderna de 22, como os Epigramas irônicos e sentimentais de Ronald de
Carvalho publicados naquele ano.1 Empreendeu também sua experiência vers-libriste em um
livro intitulado Cântico do pioneiro. Se os Versos de outro tempo... afeiçoam o artista com
seu esmero lapidador os do Cântico do pioneiro mais se afiguram ao padrão social do homem
urbano em suas relações com o homem sertanejo.
João de Mello Macedo descendia de ricos boiadeiros do Sul de Minas e também
contava sua família com nomes fulgurantes no mundo das artes e das letras, como Antonio
Candido e Odilon Azevedo. Em Cântico do pioneiro estão essas discrepâncias perfeitamente
harmonizadas. É um livro generoso, uma epopéia dos desbravamentos do Oeste de São Paulo
onde a arte do poeta tem emocionante vibração e franciscana profundeza. Não lhe faltaram
por último consagradores elogios de muitos mestres como Lívio Xavier, Agripino Grieco,
Guimarães Rosa, Aristeu Seixas e Nelson Werneck Sodré. Diplomando-se em farmácia João
de Mello Macedo tenta o curso médico em Belo Horizonte mas desiste no segundo ano, vai
para o estado de São Paulo, na área conhecida como sertão, na Araraquarense, para além de
Rio Preto, um lugarejo denominado Tanabi e lá se estabelece como farmacêutico. Lá se
1

O livro de Ronald de Carvalho foi bastante comentado entre os jovens escritores de Pouso Alegre. José Carlos
Lisboa chegou a publicar um estudo intitulado “Sobre os Epigramas irônicos e sentimentais do sr. Ronald de
Carvalho – Breves impressões” (Gazeta de Pouso Alegre, Pouso Alegre, 29 out. 1922).
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relaciona e se torna compadre de meio mundo, lá cresce com o povoado que progride rápido e
se torna uma cidade. Lá se casa, enviúva, torna a casar, envelhece e morre. No meio século
em que lá viveu, viu a floresta virgem abrir-se em cidades, em fazendas e em rodovias. O
mineiro de Santa Rita de Cássia integrou-se na paisagem paulista com a veemente paixão de
um nativo. Daí esse pequeno e admirável recanto poético do desbravamento paulista nos
tempos modernos, que é o Cântico do pioneiro, editado em 1961 com ilustrações de Ademir
Martins. É uma coleção de poemas dedicados à terra, à mata, aos bichos, à coragem e ao
trabalho anônimo dos motoristas de caminhão, dos caçadores, dos grileiros, das estradas de
ferro e de todos os desconhecidos heróis da civilização do Oeste:

E não foram Bandeirantes
que passaram à História
de botas de cano alto,
de sotambaque e bacamarte,
na glória imperialista e prear indígenas,
no sonho verde da conquista das esmeraldas
O mesmo cântico dos chãos rurais e do homem a eles vinculado está em outro volume
de poemas intitulado Arribada que é anterior de 1935. Neste contudo o poeta ainda conserva
do passado parnasiano certas marcas formais, como a rima. E é todo de uma grande beleza
como se pode ver por esta “Sintonia”:

Na hora religiosa do cair da tarde,
em que tudo tem ressonâncias profundas;
nessa hora espiritual de serena tristeza,
em que as vozes humanas se confundem
com a vozes da própria natureza,
quedo-me a olhar;
descendo ao longo da estrada boiadeira,
entre nuvens doiradas de poeiras,
a ondulante e morosa procissão
das boiadas que chegam do sertão...
... e a ouvir:
o gemido entrecortado das buzinas,
que os ponteiros modulam,
à vanguarda do gado...
e o abôio dolente e prolongado dos peões,
musicalizando a marcha sonolenta dos bois.
Há nessa harmonia bárbara e errante,
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a perder-se nos longes da quiçaça,
como que a angústia sexuada e forte
da minha raça!
Na monotonia desses sons morrentes
espelham-se as vastidões desoladas
das campanhas ensolaradas,
onde seriemas pernaltas estridulam
escalas amorzantes de pipilos...
E vem bailar, no ritmo disperso dessa música,
que o anoitecer torna mais lírica,
a saudade das polcas paraguaias,
dançadas ruidosamente de esporas
nos baculerês de Campo Grande...
e a lembrança da terna cuiabana,
flor agreste de amor e de carinho,
que ficou, lá para trás, à porta da choupana,
numa curva distante do caminho...
Um outro poema desse mesmo volume, o “Peão de boiadeiro”, foi musicado e gravado
em disco que alcançou grande difusão nos meios populares e rurais. Nenhum bardo paulista
que eu conheça cantou tão fortemente a saga dos seus obreiros sertanistas e dos seus
urbanizadores. E Mello Macedo foi ele mesmo um desses pioneiros, pois também rompeu a
jungle habitada de antas e de onças para plantar a sua cidade, aquela que foi batizada com seu
nome e é chamada Macedônia. Aqui se tem a confirmação de que o principal produto de
exportação de Minas Gerais é o próprio mineiro. Assim deixou ele nas terras de São Paulo
talvez um marco perene de sua passagem. Macedônia foi o poema que mais lhe custou à alma,
o que foi mais longamente sonhado, concebido e criado. Merece crescer com vigor e beleza,
segundo o sonho do poeta, representando as grandezas do seu espírito e tornando-se por sua
vez um cântico e um monumento em honra dele.
João de Mello Macedo morre aos 78 anos em conseqüência de uma nefropatia
maligna. Não deixa filhos. Deixa sobre os horizontes do oeste paulista o seu nome impolido
que vale por uma geração inteira.
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APITO DE TREM

Sobre Apito de trem, de Geraldo Tasso (Brasília, A.
Rocha, 1996).

É normal, por exemplo, que a um consumidor de fruta apenas interesse o que é e o que
está na fruta quando ao botânico tanto interessa a mesma fruta como toda a planta fruteira.
Assim imagino o leitor posto na pele do consumidor e o crítico literário na do botânico,
levando este em conta não somente o produto como também o indivíduo que o produziu. As
duas coisas creio eu se integram, se explicam e se completam, embora não venha esta a ser
opinião de todo mundo. Na questão de Apito de trem, livro de contos lançado com especiais
galas em 17 de janeiro último na cidade de Franca, é difícil não cuidar ao mesmo tempo de
causa e efeito, daquela escrita e do seu escritor, o advogado Geraldo Tasso que se aposentou
nas funções de desembargador em Brasília. Geraldo Tasso é um braquicéfalo algo pícnico,
uma personalidade balzaquiana, poderosa e lutadora inteligência para a qual a fortuna em sua
clássica e elevada acepção latina tem sido um caminho à margem da escada de Jacó, caminho
galgado com decisão e coragem, nem sempre entre os anjos cantando ao som de harpas mas
sempre no sentido das alturas, no sentido de um possível paraíso humano. E o próprio Balzac
acredita que “tout le bonheur est fait de courage et de travail”, frase dele usada por Paulo
Mantegazza como epígrafe em sua Arte de ser feliz e que quer dizer: toda a felicidade se faz
de coragem e de trabalho. Assim Geraldo Tasso, se tem conseguido subir na dita escada é por
ser trabalhador e corajoso. Conhecemo-lo mocinho como excelente locutor de rádio numa
época em que as ondas hertzianas serviam sozinhas para a navegação das notícias de grande e
pequeno calado. Depois tivemos Geraldo Tasso feito bacharel à custa própria, logo integrado
na burocracia judiciária. Seguiu-se uma sua candidatura para deputado, de efeitos sísmicos na
política do torrão provinciano, cujo vigor socialista pode ser avaliado pelo número de cabos
eleitorais que contra ele mobilizou o abastado coronelato rural. O poderoso capitalismo
daqueles dias barrou-o no rumo do Congresso, todavia não o esmagou. Com o seu ingresso e
as sucessivas promoções na magistratura foi surgindo o escritor. E surgiu naquele gênero que
melhor poderia assentar ao seu claro, valente e sorridente espírito, o gênero picaresco, modo
de olhar o mundo que adotaram tantos mestres imortais em grandes literaturas. Seu Manual
do chicanista, rabelaisiana sátira sobre alicantinas e gaucheries na vida forense, fez logo o
[Mantiqueira], Poços de Caldas, 1996.
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maior sucesso em toda parte por seu engenho e jocundo chiste, absolutamente original em
páginas vernáculas. Fez carreira imediata e se multiplicou em edições muitas. Neste Apito de
trem de que falamos renovam-se de alguma forma aqueles talentos do escritor Geraldo Tasso,
o quanto lhe permite o condicionamento na categoria de contos, na qual não lhe faltaram
doutos e qualificados aplausos como o de Paulo Rónai. Já o seu próprio título de Apito de
trem traz em si mesmo uma boa cópia de evocador e sugestivo pitoresco em relação a fatos e
coisa que a incoercível fertilidade renovadora da burrice nacional costumava produzir e que
hoje só existem em nossas cabeças sob a forma de silenciosas e reprovadoras lembranças
como a vil e radical destruição das ferrovias. É claro que o livro não cai nessas tristezas. É
alegre como já disse. Alegre, brejeiro, festivo e anunciador de surpreendentes feitos e
façanhas, é todo o seu longo e bem modulado apito. Vale a pena esquecer os tantos e tão
badalados bestsellers que nos são postos goela abaixo pelos nossos patrões estrangeiros e
saborear o apetitoso texto deste nosso escritor patrício.

V
Entrevistas
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COMO NASCEU UM ROMANCISTA*

Numa entrevista para o Diário de Poços de Caldas o Sr. Jurandir Ferreira, fazendo as
suas confissões, nos conta como nasce um romancista e como se faz um romance. De simples
discípulo de Godofredo Rangel a vitorioso homem de letras. Como os antigos gregos, acha
que a poesia é tudo.

Numa dessas tardes de setembro de tanta beleza nos céus caldenses fomos procurar o
sr. Jurandir Ferreira, autor justamente de O céu entre montanhas, romance passado em nossa
cidade, mas que tem um sopro humano e universal, como reconheceu a crítica, e autor não
menos consagrado de um livro de poesias intitulado Fábulas. O ilustre intelectual gentilmente
nos recebeu em sua elegante residência acedendo em nos conceder a entrevista que se segue,
na qual, letra por letra, está o próprio pensamento do entrevistado, motivo pelo qual se reveste
de enorme importância, quer como experiência do romance, quer como confissão de vida. E
nossa primeira pergunta foi esta:
DPC

Como, quando e por que despertou a sua vocação literária?

JF

Como é que alguém vai saber quando essas coisas começam? – respondeu-nos ele –
Não existe nunca um sintoma bem definido, pelo qual se possa fazer o diagnóstico
precoce da doença literária.
Quando a natureza nos retira dos seus etéreos viveiros e nos transforma em carne e
depois nos transforma em gente, tudo está começado. Na noite em que a velha parteira
Maria Inácia veio às pressas e se desenrolou do seu xale de lã para me levar à bacia do
meu primeiro banho, poderia dizer à minha mãe: “Coragem, dona Benvinda,
infelizmente é um literato.” Mas não disse. Pelo menos ao que eu saiba. Maria Inácia
nada percebeu e minha mãe continuou iludida até que um dia ela viu a desgraça com
os próprios olhos. Meu pai era dono de um armazém onde havia um escritório com
uma grande e vasta escrivaninha e um grande banco de madeira torneada. Agarrei-me
às pernas do banco, subi a ele, apanhei a caneta e um cartão comercial em cujo verso
em branco eu garatujei minha primeira obra escrita, mensagem de natal em que eu
pedia a um parente distante um casal de coelhos brancos e de olhos cor de rosa. Ao
alto da parede, acima da escrivaninha, meu pai havia colocado a folhinha mandada

*

Diário de Poços de Caldas, 29 set. 1953.
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pelos fabricantes de fósforos para o ano de 1912 que ia começar no mês seguinte. Eu
estava com seis nos de idade. A literatura se manifestava na convulsão daqueles
primeiros garranchos de peditório a um Papai Noel que não iria entendê-los nem
atendê-los. Eu, porém, me encantava com eles. E desde aí a escrita para mim foi
sempre uma arte e um modo de comunicação com outras almas. O modo melhor, o
que me é natural e preferido. Não gosto de conversar. Não sei conversar a não ser com
pessoas íntimas. O meu verdadeiro mundo é aquele onde apenas se lê e se escreve. Por
isso o analfabeto é no meu entender uma inconcebível monstruosidade, que me causa
a mais sincera compaixão e, às vezes, a mais profunda repulsa.
Aos oito anos achei num balcão do armazém uma gaveta cheia de livros, que um dos
caixeiros, com pinta de letrado, costumava ler nas horas vagas. Não resisti à tentação e
li o que me foi possível. Não tudo, porque eu precisava ler às escondidas. O medo que
minha mãe me apanhasse num desses flagrantes delitos de vadiagem e corrupção
intelectual, era um medo fundado em bons motivos. Ninguém infringia impunemente
a disciplina doméstica onde o trabalho ativo ou o estudo das lições escolares eram
deveres rigorosamente fiscalizados. Ela cuidava fazer de seus filhos homens práticos e
empreendedores, enquanto a literatura parecia não colaborar com seus desejos.
Mesmo assim, metido pelos cantos ou estendido no alto das pilhas de sacos de café,
consegui ler muita coisa da gaveta proibida. Minha primeira leitura foi Inocência de
Taunay. Depois surrupiei As aventuras de Roberto Lavarède ou a volta ao mundo com
cinco tostões, de cujo autor não me recordo. E passei a José de Alencar, Bernardo
Guimarães e outros. O que não tive coragem foi deitar unhas no Crime do padre
Amaro. O Jerônimo Caixada, funcionário do armazém e proprietário da “biblioteca”,
dizia coisas medonhas a respeito da brochura e de Eça de Queirós. E ah, se minha mãe
me apanha com aquilo na mão! De outras vistas, porém, era minha tia Afonsina, junto
de quem se refugiaram minhas tendências depravadas de menino que lê romances. Ela
não só deixava de fazer a menor censura como me estimulava, emprestando-me
quanto Ohnet, quanto Blauto Ibanez, Perez Escrich, Alexandre Dumas ou Victor
Hugo lhe apareciam em casa. Foi um ponto de apoio e um desafogo para minha
meninice. È possível que sem ela eu tivesse sucumbido ao temor das proibições,
capitulando à guerra anti-literária dos meus. É possível que sem ela o meu destino
houvesse derivado para caminhos bem diversos do que hoje se cruza com uma
pergunta sobre vocação literária.
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Ao chegar aos nove anos, os livros da gaveta e os livros de tia Afonsina me haviam
escaldado os miolos. Senti-me no dever de arranjar uma namorada. Arranjei. E então a
vocação explodia e houve um laborioso derramamento de poesia. A esse tempo
Casimiro de Abreu me empolgava. Mais ainda me empolgava Gonçalves Dias, cujo
conhecimento eu havia feito através da bonita voz do seu Manuel Penner, outro
caixeiro do nosso armazém, quando ele, debruçado sobre O Estado de S. Paulo,
aberto em cima do balcão, lia um longo estudo crítico a respeito da vida e da obra do
grande poeta. Para aquela namorada e para outras que se seguiram, compus e guardei
escondidos os mais horríveis versos do mundo. E as tais namoradas muitas vezes nem
sabiam que o eram. Com algumas eu nunca havia trocado um palavra sequer. Não
tinha importância. Eu já conhecia a história de Laura e Petrarca, Dante e Beatriz, etc.
etc. O importante é que elas servissem de motivo do meu culto às letras.
Mas eis que os meus dois irmãos mais velhos descobrem o meu caderno de poesias.
Foi uma festa em casa. Os da família, o pessoal do armazém, os vizinhos, todo mundo
conheceu os meus segredos líricos, tão cuidadosamente guardados. E os dois gaiatos
não faziam outra coisa senão recitar meus versos o dia inteiro e a qualquer propósito,
com as entonações mais sarcásticas e mais velhacas, o que me punha furioso. E como
se esses não bastassem para mortificar-me, o primo Norberto, de ordinário simpático e
discreto, achou de recitar-me na sua farmácia, diante dos fregueses, quando eu lá
aparecia. E ele declamava os meus versos com tal dose de chalaça nos olhos, na voz e
nos gestos que me dava ganas de suicidar-me. Era preciso ser forte para resistir às
pilhérias daqueles grandes malandros. Era preciso que alguém me acudisse. E quem
me acudiu e me tomou a defesa na ocasião foi Leopoldo Ferreira, o único poeta da
família. Salvou-me também o colégio. Eu estava com doze anos. Minha mãe, não sei
se desesperada com minhas insubordinações ou por acreditar que eu desse gente
mandou despachar-me para o internato, em Santa Rita do Sapucaí, na época, um dos
melhores colégios de Minas. Lá vivia e lecionava Português, envolvido pela
admiração de todo mundo, o escritor Godofredo Rangel. Era alto, pálido, louro,
magríssimo. Ao vê-lo tinha-se a impressão de um homem inorgânico, um homem frio,
desbotado, seco e translúcido como um homem de jaspe. Mas enfim, eu conhecia um
escritor em pessoa e meu maior desejo foi fazer bonito perto dele.
E logo apareceu uma oportunidade. O colégio iria editar um jornalzinho. Os alunos
escreveriam e Godofredo Rangel faria a revisão e a censura do que os alunos
escrevessem. Então, para estrear em letra de forma eu escrevi “O crepúsculo”, em
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quatro folhas de caderno. A coisa foi para as mãos do mestre e eu esperei
emocionadíssimo. Depois de longos e longos dias de espera, o jornalzinho surgia. Mas
onde o meu grande e formidável crepúsculo? Custei a encontrá-lo num cantinho de
página. Godofredo Rangel reduzira a dez linhas apenas aquelas quatro amplas e
abundantes páginas crepusculares. O que fora um vasto apagar do dia se transformara
num apagar de pau de fósforo. E ali estava em carvão, na tinta preta, em alguns
centímetros de papel, como e fossem os resíduos dum passageiro fogacho. O mestre
havia cortado quase tudo. Isto significava que eu não sabia escrever. Daí para cá
minha vida tem sido um trabalho e uma insistência sem tréguas para ver se ainda
aprendo.
DPC

Falando propriamente de ficção quando nasceu a sua idéia de se tornar romancista?

JF

Essa idéia é também antiga e mais ou menos sem data. Ela me perseguiu durante toda
minha vida e pelo espaço de trinta anos exerceu sobre mim a sedução das grandes
coisas humanas para as quais eu sempre me considerei pequeno. Entendi que se me
metesse a romancista não daria conta do recado. Tive problemas e lutas muito sérias
para conseguir viver como vive o homem comum. As exigências de ordem imediata
me cumularam de deveres que eu não teria podido enfrentar se me abandonasse à
carreira das letras. Não podia me dar a esse luxo, como não pode a maioria dos
intelectuais pobres do Brasil. Mas houve uma hora em que não cabiam mais
protelações. Era tarde, eu estava madurão. Se eu não largasse tudo, talvez morresse
engasgado com o romance. Para me libertar desse engasgo eu escrevi Um céu entre
montanhas.

DPC

Poderia contar-nos algo do seu processo, isto é, como o sr. faz um romance?

JF

Acredito que não tenha receitas especiais ou métodos fora do comum para a
fabricação do romance. Para escrever preciso apenas de uma caneta-tinteiro, papel
bem branco, noite bem quieta e um maço de cigarros. Prefiro as horas que vão da
meia-noite até a madrugada. É freqüente que eu escreva um capítulo várias vezes. E
no geral, depois de pronto todos os capítulos, pego tudo e escrevo de novo. A
datilógrafa bate à máquina. Então eu releio e ainda altero, refundo e torno a reescrever
muita coisa. E apesar disso não me sinto satisfeito com o que escrevi. Penso no
Godofredo Rangel. Quem sabe se reduzindo as trezentas ou quatrocentas páginas a
cinco ou seis a coisa não ficaria melhor?
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DPC

Poderia dizer-nos como nascem as suas personagens? Elas vêm por inspiração do céu
ou de algum demônio particular? São imaginadas, catadas na vida à maneira dos
realistas ou são um misto de fantasia e realidade?

JF

Na fabricação do romance está entendida a fabricação das personagens. Sem estas,
como é evidente, o romance não pode funcionar. Do material para a construção delas
alguma coisa a gente cata na rua, pelas praças e sarjetas. Outra parte a gente vai
buscar na luz das estrelas mais distantes, lá onde nascem os mundos e os anjos.
Porém, o fornecimento maior é o de origem diabólica. Isso tudo misturado em
proporções variáveis produz os seres que vivem e se movimentam nas páginas do
livro.

DPC

Qual a sua concepção de vida? Essa sua concepção de vida transforma a sua
concepção de romance? Em que sentido? Quais as influências nacionais ou
estrangeiras que mais incidem em sua obra?

JF

Creio que a vida importa numa concepção imanente nela e que o simples fato de viver
implica seu conceito de existência. Às vezes, não é fácil traduzir essa concepção.
Teríamos de entrar no baile de máscaras da metafísica, onde as figuras atuam sem
rostos e com nomes simplesmente simbólicos. Mas é claro que minha concepção de
vida alimenta a concepção de tudo quanto escrevo e de maneira fundamental. Quanto
à influência de outros escritores em minha maneira de escrever não poderia
especificar nenhum. Nunca escolhi os meus mestres. Tanta gente por esse mundo
afora escreve bem. E todos os que escrevem bem me influenciam.

DPC

O que representa a poesia para o sr.? E segundo a sua opinião o que representa a sua
poesia em sua carreira literária?

JF

Tudo. Para mim a poesia é o verbo. Nada existe fora dela.

DPC

E, por fim, qual a importância do meio em sua criação literária? Como literariamente
reage a sua sensibilidade em face da sociedade?

JF

O meio em que vivi e vivo sempre me foi intensamente fecundo porque sempre o
amei intensamente. Se mais e melhor não tenho produzido, a culpa não é dele.
Nenhum artista se sentirá anulado ou deslocado no seio desta vibrante obra de arte que
é Poços de Caldas. Refiro-me ao seu céu, às suas montanhas, às suas árvores e à sua
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gente. Em lugar nenhum do mundo eu estaria melhor situado como escritor ou como
homem. O meio nunca deixou de me ser propício e de me servir de modelo para as
melhores páginas. Nem mesmo me tem faltado amizades excelentes no meio dos que
também estudam e escrevem, nem o carinho, a compreensão, o aplauso benevolente
de todos. É portanto uma sociedade contra a qual seria injusto reagir de arrepio.
Contra a outra sociedade, a grande sociedade humana, que fervilha na água dos sete
mares e bicha a terra dos cinco continentes, contra essa a reação foi a princípio de
puro humor. Daqui por diante já não sei mais qual seja.
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CONVERSA COM O ROMANCISTA MINEIRO JURANDIR FERREIRA*

Concedida a Maria de Lourdes Teixeira

Todos quantos acompanham a nossa vida literária estarão certamente lembrados de um
romance, lançado no começo deste ano pela Editora Saraiva na Coleção Romances do Brasil,
e que teve a mais favorável acolhida da crítica e do público – o livro Telêmaco, do escritor
mineiro Jurandir Ferreira. Tratava-se, de fato, de um depoimento de forte observação humana,
de uma criação emocionante sobre a vida de um ex-homem, de um ser inteiramente liquidado
pelo vício, marcado pelo signo da decadência moral e física. Além do mais, o livro
apresentava estilo, limpeza de linguagem, demonstrando ser obra de um autor seguro de si,
conhecedor do métier, muito embora seu nome não andasse no cartaz dos trezentos de Gedeão
de nossa literatura contemporânea.
Era natural, pois, nossa curiosidade pelo escritor desconhecido que apesar de não ser
um estreante, conforme demonstrava a relação de suas obras apensa ao volume, pela primeira
vez recebia da crítica e do público a justa e merecida atenção, como tantas vezes acontece
com figuras de valor que só o tempo vai focalizando de maneira mais evidente, ao passo que
tantas mediocridades emplumadas estréiam e reincidem sempre com espalhafato.
Eis senão quando, uma tarde, temos o prazer de receber nesta redação a visita de
Jurandir Ferreira, que viera trazido por Cassiano Nunes, já a estas horas a caminho da
Alemanha, em tarefa de cultura.
É claro que aproveitamos a oportunidade para este diálogo com o escritor mineiro,
certos de que também os leitores terão curiosidade de conhecer pormenores de sua evolução,
bem como seus pontos de vista sobre literatura.

CONFISSÕES DE UM ESCRITOR

FM

No seu caso, a literatura é vocação, meio de vida ou apenas um modo de divertir e de
matar o tempo?

JF

Para mim literatura é condição de luta se não de infortúnio, é estranha lavoura em que
um trabalho de servidão sobre elementos concretos vem a resultar numa colheita
abstrata. Melhor me explico dizendo que se poderia botar no túmulo de todo literato

*

Folha da Manhã, São Paulo, 20 nov. 1955.
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uma legenda shakespeariana: “Much ado for nothing”. Entendo que em alguns países
de nossa cristandade quem professa a vida literária professa numa ordem de
sacrifícios, num evangelho em que ele seja o próprio Cristo. Ao experimentar a
solidão e o sofrimento, o escritor se transforma em palavras sem saber se elas se
espalharão como aves mensageiras num horizonte fecundo, ou se elas se perderão
num silêncio irremissível. É claro que para semelhante aventura o homem necessita
uma vocação que não iluda, uma constituição espiritual adequada a canseiras sem
remédio e sem recompensas certas. Sempre tive a vocação de escrever e escrevi
sempre, desde menino. Os heróis da minha infância e da minha adolescência foram os
heróis da pena: Rui Barbosa, Anatole France, Julio Verne. Mas de tempo em tempo
destruía tudo quanto havia escrito. Ânsia de perfeição? Talvez não fosse. Era antes a
hora em que dentro de mim Sancho Pança tentava trazer D. Quixote a seu juízo.

FM

Como e quando começou a publicar?

JF

Comecei no jornalismo. A imprensa era a princípio a coisa que mais me fascinava.
Nela eu poderia irmanar e pôr de acordo o Sancho e o Quixote, o ideal e o meio de
vida. Mas o jornal da metrópole em que eu, cheio de sonhos e emoções, fiz a minha
estréia, era um ninho de velhos e jovens morcegos que transformavam a redação num
lugar envilecido pelo guloso voejar em torno de chantagens e de negócios obscuros.
Aí mais uma vez o Quixote fez das suas. Horrorizado, abandonei o antro. Os tempos
eram ruins. Não achei outra porta decente pela qual pudesse reingressar na imprensa.
Continuei a escrever e a destruir o que escrevia. O vício não me largava, como não me
largou mais. Se eu pensasse menos em literatura, se vivesse menos literariamente, se o
livro não fosse para mim o que a seda é para a borboleta, um lugar de vida e de morte,
não poderia falar, como falei, em vocação de escritor.

FM

Quer dizer que a literatura lhe proporciona de tudo?

JF

O escritor brasileiro, segundo uns, deve participar da natureza dos anjos, que são
providenciais na hora da necessidade, mas que não comem, não dormem, não bebem
nem ficam doentes, nem se vestem em alfaiates e que se não ajudassem o homem nos
seus pecados e nas suas virtudes não teriam o que fazer. Portanto, para o trabalho do
escritor é raro haver pagamento ou salário. Ele, como o anjo, está sempre pago com
rezas e velas acesas. Não tiro tudo da literatura. Para viver tenho me submetido à regra
comum a todos os escritores brasileiros, isto é, tenho o indefectível second métier,
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onde a literatura não entra. No momento chefio uma empresa imobiliária e lanço as
bases para fundação de uma cidade numa encantadora região do sul de Minas.

FM

Telêmaco é seu livro de estréia?

JF

Dizem que há escritores que estão sempre estreando e alguns, após dezenas de obras
publicadas, ainda continuam em estado de inéditos. A verdade, porém, é que em 1948
publiquei O céu entre montanhas, romance, e, em 1949, Fábulas, poesias; ambos pela
Editora Martins. Agora no princípio deste ano é que a Editora Saraiva lançou
Telêmaco.

FM

Tem outras obras em andamento?

JF

A Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais está editando A campainha e o
camundongo, volume de contos que sairá com prefácio de Mário Matos. Além disso,
tenho mais romances em projeto.

FM

Quais os autores de sua preferência e quais os que influíram sobre o seu modo de
escrever?

JF

Não tenho preferências. Tanto admiro um Swift como um Dostoievski, um
D’Annunzio, um Cervantes, um Hemingway, um Flaubert, um Rilke, um Graciliano
Ramos.

FM

E sobre a influência da literatura na vida nacional?

JF

Se a função social da literatura fosse apreciável, a situação comercial do livro teria de
ser satisfatória ou próspera. Entretanto os editores e os livreiros vivem a queixar-se da
vida, há séculos. Mercadoria com função social ativa despertaria um interesse ativo,
teria uma venda ativa, como a cerveja, a cachaça, o cigarro, o bilhete de loteria, o
sabonete, o automóvel. Hoje, para que um livro possa influir é necessário que seja
transformado em filme, em reportagem ou em programa radiofônico e deixe, portanto,
de ser um livro. Ou então que ele perca as suas melhores qualidades como obra de
arte. Para que uma obra literária conquiste as massas precisa romper com os cânones
que em outros tempos regeram o artesanato da escrita e dar uma impressão
absolutamente anti-literária. Enquanto não se multiplicarem no Brasil os centros
universitários, onde realmente se elabora e se afirma o prestígio do livro, a literatura
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continuará como tributária do jornal, do cinema e do rádio. O que quer dizer que
continuará com papel secundário, sem atuação própria.

FM

E como vai a literatura lá por Minas Gerais?

JF

O meio literário mineiro mantém as suas boas tradições. Porém em Minas o escritor
luta mais do que o paulista com a dificuldade de editores e de organizações livreiras
de certa envergadura. Raramente surgem nomes novos, não por falta de talento da
jovem inteligência de Minas, mas porque achar um editor representa para o intelectual
montanhês uma verdadeira sorte grande.

FM

Esse estado de coisas também se estende a Poços de Caldas?

JF

Poços de Caldas, como cidade fronteiriça, é uma simples ambivalente com duas
naturezas. E se beneficia bastante desta condição. Pode-se dizer que Poços de Caldas é
uma cidade paulista de ocupação mineira. A sua vida cultural e econômica, o seu
metabolismo vital se faz pelo sul com as cidades do Estado de São Paulo. Apesar de
estância de cura, com obrigações de ser frívola, ela se afirma por suas realizações
intelectuais, não sendo raros ali os pintores, os musicistas, os poetas, os jornalistas, os
romancistas e cientistas de nomeada. É uma das cidades brasileiras onde se atribui real
importância às coisas do pensamento. Nasci em Poços de Caldas e ali a minha vida
como escritor só tem encontrado compreensão, apoio e aplauso por parte de todos. Se
mais não tenho feito, a culpa não é deles.
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SITUAÇÃO DO CONTO BRASILEIRO MODERNO (III)*

JURANDIR FERREIRA, mineiro de Poços de Caldas, Jurandir Ferreira estreou com o
romance Um céu entre montanhas, em 1948, pela Martins Editora. Seguiram-se as obras:
Fábulas (poemas), em 1949, pela mesma editora; Telêmaco (romance), em 1954, pela Editora
Saraiva; A campainha e o camundongo (contos); Os 18 melhores contos do Brasil, em coautoria com Lygia Fagundes Telles, Dalton Trevisan, Ignacio de Loyola e outros.
Tem inéditos: O tocador de requinta (poesia) e Atanásio & cia. (romance)1. No curso
de sua vida, Jurandir Ferreira foi caixa de banco, revisor, repórter e redator de jornais. Exerce
sua profissão de farmacêutico num laboratório de pesquisas químicas e clínicas, em Poços de
Caldas.

SL

Qual o seu conceito de conto como gênero literário?

JF

É o conceito clássico da short story, a questão de espaço ou de número de palavras e
de páginas, dentro do que se desenvolve uma narrativa a qual tem por objeto descrever
a ação dos figurantes. O conto necessariamente conta, quando a crônica não precisa
contar e sim extrair do tema as tintas de maior encanto. Digamos que o contista é um
Van Gogh quando o cronista só trabalha em aquarelas.

SL

Após as experiências anteriores e recentes, dando relevo às contribuições dos mestres
do gênero nas várias épocas da história da Literatura Universal, qual é, no seu
entender, a característica essencial do conto de hoje?

JF

No meu entender, o conto de hoje tem aqueles mesmos conteúdos básicos do conto de
ontem, apenas os motivos, os temas, a linguagem, o estilo, ou a sua composição de
revestimento é que se abastecem nos gostos e recursos culturais de hoje. E devo frisar
que isso é “no meu entender”. Um entender que não compete com o de gente
especializada em teorias literárias, a qual vive de olho catedrático nestes assuntos.

SL

O que é mais importante no conto: o tema ou a linguagem? Ou as componentes devem
interligar-se para uma correta elaboração do texto ficcional?

*

Suplemento Literário de Minas Gerais, Belo Horizonte, 28 mar. 1981.

1

Publicado em 1995, sob o título Um ladrão de guarda-chuvas.
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JF

Creio que num conto bem feito um tema é tudo. Se o escritor não tem isso, não tem no
que pegar, não poderá produzir nada aceitável no gênero. As suas invenções em torno
do tema é que criam no entanto a obra-prima ou a obra mascava, segundo as
qualidades do seu talento. Clarice Lispector escrevendo sobre a morte de uma barata
ou o grande Machado sobre a sua Missa do Galo têm dois tipos de linguagem e um só
resultado que é o conto de intenso poder de fixação no espírito do leitor. O tema é
essencial como a pedra, a argila ou o bronze para o escultor. Porém a mão que esculpe
ou a mão que escreve tem que ser a mão criadora, da qual poderá sair tanto um tijolo e
uma ferradura quanto moxinifadas, batatas e ingresias modelares. Por isso o tema é
tudo e não é tudo. Quando não se conhece a arte da palavra escrita, o tema por melhor
que seja pouco adianta.

SL

O conto, a ficção, segundo Donald Barthelme, consiste em uma sentença que percorre
várias páginas, em busca do ponto final. O que pensa a respeito?

JF

Agora é que estou pensando, nunca deveras pensei nisso antes, não conhecia Donald
Barthelme. Esta sua definição, bem engenhosa ainda que não muito original, pode ser
considerada verdadeira no caso de alguns grandes escritores, como Flaubert, por
exemplo, em Salambô, onde tudo parece mover-se em função do embalo ou impulso
inicial, dado pelas suas famosas e fabulosas primeiras palavras: “Foi em Megara,
bairro de Cartago, nos jardins de Amilcar.” Ou em alguns escritos de Virginia Woolf,
como Orlando, em A peste de Camus e, acima de tudo, no Castelo de Kafka.

SL

Acredita que houve um apogeu do conto no Brasil em passado recente, seguido de
declínio do gênero da preferência dos leitores? Se positivo quais as causas do
fenômeno?

JF

E para isso não é preciso ser muito crédulo, pois quem não vê a “murcha”
generalizada em nossas lavouras literárias de cinqüenta ou sessenta anos para cá?
Romance, conto, crônica, poesia, jornalismo, tudo quanto se escreve passou a ter
menos beleza, menos dignidade, menos cultores, menos interesse. Todas as artes
literárias ou não, se desativam pouco a pouco. O admirável mundo novo com a sua
humanidade cosmonáutica e cibernética não morre de amores por elas. Contudo, se
qualquer coisa escrita ainda sobrevive e faz alguma figura, esta é exatamente o conto.
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ROMANCE QUE FICOU 40 ANOS NA GAVETA

O mineiro Jurandir Ferreira publica, finalmente, Um ladrão de guarda-chuvas, que venceu o
Prêmio Guimarães Rosa.

Concedida a Paulo Paniago

Avesso aos clubes e rodas literárias, Jurandir Ferreira produziu uma obra discreta.
Tanto que seu último livro, Um ladrão de guarda-chuvas, ficou engavetado 40 anos até
vencer, ano passado, o Prêmio Guimarães Rosa de melhor romance concedido pela Secretaria
de Cultura de Belo Horizonte. Prestes a contemplar 90 anos, esse mineiro de Poços de Caldas
tem outros livros publicados e já foi premiado anteriormente no Concurso de Contos do
Paraná, em 68, junto com Dalton Trevisan, Ignácio Loyola Brandão e Luís Vilela. Um ladrão
de guarda-chuvas está sendo lançado pela Nova Alexandria e pelo Instituto Moreira Salles,
dentro da coleção Nova Literatura. Nessa entrevista concedida por telefone de sua casa em
Poços de Caldas, Jurandir Ferreira fala da vocação de escritor, das influências e dos motivos
que o levaram a manter impublicado (sic) por tanto tempo seu último romance.

JB

Como o senhor concilia a literatura com a farmácia, que é sua profissão?

JF

Exerci a farmácia no começo da vida. Sou bioquímico, formado aqui em Poços de
Caldas. Além de uma farmácia, tive um laboratório de análises clínicas até que separei
os dois e fiquei somente com o laboratório. Ultimamente, já velho e cansado, deixei e
trato somente da literatura e da saúde de minha esposa. A literatura é vocação de
berço. Nasci com a tendência para a palavra escrita. Desde os nove anos tentei meus
primeiros versos e comecei a ler os primeiros romances. As horas vagas passaram a
ser preenchidas com muita leitura, muita leitura, muita leitura. Colaborei mais tarde
em suplementos literários do Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e do Diário
Oficial de Belo Horizonte. Essas colaborações formam um volume de crítica literária.
Chumbo de toda caça, que o editor da Nova Alexandria quer publicar ainda esse ano.

JB

Nessas suas leituras, que autores colaboraram na sua formação de escritor?

Jornal de Brasília, Brasília, 2 jul. 1995.
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JF

Muitos escritores nacionais, e principalmente os portugueses. Na literatura nacional,
as velhas influências que formam qualquer escritor, Machado de Assis e Euclides da
Cunha. Li muito os clássicos portugueses e os franceses. Fui educado com a literatura
francesa. Tenho tendência a ler os mestres da língua francesa, como Anatole France,
na prosa, e Guy de Maupassant, particularmente nos contos, e os mais modernos,
Baudelaire, Mallarmé.

JB

Entre os autores nacionais contemporâneos, que nomes o senhor destaca?

JF

Francamente, tenho lido muito pouco os autores contemporâneos. Acompanho Ana
Miranda desde seu primeiro livro e me interesso por ela. Li Guimarães Rosa, que fez
grande barulho quando foi lançado, se tornou célebre. É um autor que ainda releio. No
caso da Ana Miranda, depois de conhecer a obra, fiquei conhecendo-a pessoalmente.
Ela foi uma das pessoas do júri do concurso e assina a orelha do livro.

JB

Por que a decisão de guardar Um ladrão de guarda-chuvas por tanto tempo e o que o
levou a incluí-lo no concurso literário?

JF

Essa é uma história curiosa. O Saraiva da Saraiva Editora havia publicado Telêmaco,
meu segundo romance, aí por volta de 44. O editor gostou do romance e me pediu
outro texto para publicação. Então comecei a escrever Um ladrão de guarda-chuvas e
enviei à editora. Devolveram o texto dizendo que ele era pequeno, que queriam uma
história um pouco mais longa. Considerei essa devolução uma forma delicada de
recusar meu texto. Fui trabalhando nele, e com os anos o Saraiva parou de publicar
ficção. Então as cópias ficaram na gaveta. Um amigo me disse no ano passado: “Por
que você não envia seu livro para o concurso e tira a prova?” Mandei e recebi com
surpresa a notícia de que havia ganho o concurso.

JB

O tema de Um ladrão de guarda-chuvas é uma visita de um escritor famoso a uma
cidade interiorana. Não faz falta ao senhor o convívio com outros escritores?

JF

Nunca mantive relação com autores célebres. Era amigo dos críticos que
freqüentavam a Editora Saraiva, e ainda sou. Nunca freqüentei rodas literárias. Muitos
escritores vinham a Poços para conferências. Érico Veríssimo, Pedro Calmon,
Agripino Grieco.

JB

O romance é baseado num caso verdadeiro?
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Não é, não. O Ladrão é uma história que tem um começo real, mas o desenvolvimento
é completamente fantástico. O meu Hallin-Dubois também é um personagem
totalmente imaginado, não real. Um amigo meu que mora numa cidade próxima e que
gosta muito de literatura recebia grandes figurões que vinham fazer conferência e se
hospedavam em sua casa. Alguns lhe davam aborrecimentos incríveis. Ele me contou
essas histórias e daí partiu a idéia.

JB

O livro é alinhavado com ironia. É uma característica pessoal?

JF

O narrador do Ladrão mostrou, segundo seu temperamento, as coisas, as pessoas, os
acontecimentos, fez tudo de acordo com sua personalidade. Não é que eu seja irônico,
o narrador pode ser uma pessoa muito diferente de mim.

JB

Em determinada passagem o senhor diz que dos escritores se deve guardar o melhor,
ou seja, a obra, esquecendo a pessoa. O senhor pensa assim?

JF

Eu realmente penso assim. A obra é o que a pessoa tem de mais apurado. É a
quintessência do indivíduo. Os hábitos pessoais chocam em contraste com as coisas
que um escritor pode escrever.

JB

Depois de publicar livros de contos, crônicas, poesias e romances. Qual gênero é para
o senhor o mais natural?

JF

Antonio Candido acha que sou mais um cronista e um contista do que um romancista.
Ladrão reúne em algumas passagens a vocação para a crônica. Talvez ele tenha razão
e seja aí onde me realizo melhor, mais no quadro do que no painel.

JB

Além de Chumbo de toda a caça o senhor tem outro livro na gaveta?

JF

Estou refundindo Chumbo do toda a caça para publicação e tenho um livro de versos
chamado A viola mal temperada. O título é porque não se tempera no livro somente
um gênero poético, uma escola. O livro reúne vários gêneros e coisas contraditórias.
Os temas são numerosos. Uma poesia brota às vezes de coisas surpreendentes. Algo
que não significa nada para uma pessoa pode virar poesia nas mãos de outra.
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