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PORTUGUÊS: Literatura
Ensino Médio – 3ª série
Leituras extraclasses - 1º período 2019
Orientações gerais
1.O melhor método para se preparar para uma prova de literatura é a leitura das obras indicadas.
2.Um dos maiores erros é ler resumos, pois somente a leitura das obras indicadas possibilita o
conhecimento dos aspectos linguísticos e estilíticos dos autores, aspectos cobrados nas avaliações.
3.Pelo mesmo motivo, outro erro é assistir a um filme no lugar da leitura das obras indicadas. Lembre-se
de que o filme é uma adaptação da obra literária e favorece, essencialmente, o entendimento do enredo.
Outros aspectos literários somente serão percebidos por meio da leitura integral da obra.
4.Entenda o que é cobrado em relação às obras.
A. No Sigma, o roteiro de leitura entregue em cada período esclarece os aspectos que serão
avaliados.
B. Nos vestibulares, as questões já aplicadas esclarecem esses aspectos. Lembre-se de que cada
universidade cobra aspectos diferentes das leituras: algumas cobram trechos mais pontuais
relacionados aos livros e personagens e outras, tópicos relacionados com o contexto atual.
•

Particularmente, no PAS, esses aspectos estão claros na Matriz dos Objetos de Avaliação do Programa (também abordados
no roteiro de leitura do Sigma, que indica, primordialmente, as obras do PAS).

5.Encaixe a leitura das obras indicadas em seu ritmo diário de estudo. A leitura muito rápida, ou de
última hora, faz com que pontos importantes para o entendimento e a análise das obras não sejam
percebidos e assimilados.
6.Caso você não consiga ler alguma obra indicada para o vestibular,
A. entenda o que a prova vai pedir e o contexto histórico das obras,
B. recorra a resenhas e análises literárias, NUNCA A RESUMOS.

I. Poemas
1.
Psicologia de um vencido
Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
4Sofro, desde a epigênese da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.
Profundissimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância...
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.
Já o verme — este operário das ruínas —
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há-de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!
Augusto dos Anjos.

2.
Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
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Somente a Ingratidão - esta pantera Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
Augusto dos Anjos.

3.
O deus-verme
Factor universal do transformismo.
Filho da teleológica matéria,
Na superabundância ou na miséria,
Verme — é o seu nome obscuro de batismo.
Jamais emprega o acérrimo exorcismo
Em sua diária ocupação funérea,
E vive em contubérnio com a bactéria,
Livre das roupas do antropomorfismo.
Almoça a podridão das drupas agras,
Janta hidrópicos, rói vísceras magras
E dos defuntos novos incha a mão...
Ah! Para ele é que a carne podre fica,
E no inventário da matéria rica
Cabe aos seus filhos a maior porção!
Augusto dos Anjos.

_____________________________________________________________________________________________

II. Contos
1.
Negrinha
Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e
olhos assustados.
Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da
cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças.
Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na
igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na
sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma
virtuosa senhora em suma — “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia
o reverendo.
Ótima, a dona Inácia.
Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não a
calejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal
vagia, longe, na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa:
— Quem é a peste que está chorando aí?
Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha
da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de
desespero.
— Cale a boca, diabo!
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No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que
entanguem pés e mãos e fazem-nos doer...
Assim cresceu Negrinha — magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos quatro
anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a idéia dos grandes.
Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora
risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que às soltas reinaria
no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta.
— Sentadinha aí, e bico, hein?
Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas.
— Braços cruzados, já, diabo!
Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o susto nos olhos. E o tempo corria. E o relógio batia
uma, duas, três, quatro, cinco horas — um cuco tão engraçadinho! Era seu divertimento vê-lo abrir a
janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um
instante.
Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim.
Que idéia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja,
barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha,
coisa-ruim, lixo — não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que
foi a bubônica. A epidemia andava na berra, como a grande novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada
assim — por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que
não teria um gostinho só na vida — nem esse de personalizar a peste...
O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias,
houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a
mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre, era
mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem. Coisa de rir e ver a careta...
A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora
de escravos — e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera
ao regime novo — essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha: a polícia! “Qualquer
coisinha”: uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor; uma novena de relho porque
disse: “Como é ruim, a sinhá!”...
O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava
Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo:
— Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados!...
Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cocres: mão fechada com
raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões de orelha: o torcido, de despegar a
concha (bom! bom! bom! gostoso de dar) e o a duas mãos, o sacudido. A gama inteira dos beliscões: do
miudinho, com a ponta da unha, à torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelha. A esfregadela:
roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma — divertidíssimo! A vara de marmelo, flexível,
cortante: para “doer fino” nada melhor!
Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para
desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente.
Não sabem! Ora! Uma criada nova furtara do prato de Negrinha — coisa de rir — um pedacinho de
carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreou a revolta — atirou-lhe um dos nomes
com que a mimoseavam todos os dias.
— “Peste?” Espere aí! Você vai ver quem é peste — e foi contar o caso à patroa.
Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se.
— Eu curo ela! — disse, e desentalando do trono as banhas foi para a cozinha, qual perua choca, a
rufar as saias.
— Traga um ovo.
Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver; e de mãos à cinta, gozando-se na prelibação
da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que,
encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto,
a boa senhora chamou:
— Venha cá!
Negrinha aproximou-se.
— Abra a boca!
Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da
água “pulando” o ovo e zás! na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos
amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente, pelo nariz. Esperneou. Mas só.
Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois:
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— Diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste?
E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava.
— Ah, monsenhor! Não se pode ser boa nesta vida... Estou criando aquela pobre órfã, filha da Cesária
— mas que trabalheira me dá!
— A caridade é a mais bela das virtudes cristas, minha senhora — murmurou o padre.
— Sim, mas cansa...
— Quem dá aos pobres empresta a Deus.
A boa senhora suspirou resignadamente.
— Inda é o que vale...
Certo dezembro vieram passar as férias com Santa Inácia duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas
meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas.
Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu —
alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a
senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio dum castigo tremendo.
Mas abriu a boca: a sinhá ria-se também... Quê? Pois não era crime brincar? Estaria tudo mudado —
e findo o seu inferno — e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a
festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos.
Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo, e nos ouvidos, o
som cruel de todos os dias: “Já para o seu lugar, pestinha! Não se enxerga”?
Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral —sofrimento novo que se vinha
acrescer aos já conhecidos — a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre.
— Quem é, titia? — perguntou uma das meninas, curiosa.
— Quem há de ser? — disse a tia, num suspiro de vítima. — Uma caridade minha. Não me corrijo,
vivo criando essas pobres de Deus... Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por
aí afora.
— Brinquem! Brincar! Como seria bom brincar! — refletiu com suas lágrimas, no canto, a dolorosa
martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco.
Chegaram as malas e logo:
— Meus brinquedos! — reclamaram as duas meninas.
Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos.
Que maravilha! Um cavalo de pau!... Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão
galante. Um cavalinho! E mais... Que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos... que falava
“mamã”... que dormia...
Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse
brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial.
— É feita?... — perguntou, extasiada.
E dominada pelo enlevo, num momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a
arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura
de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la.
As meninas admiraram-se daquilo.
— Nunca viu boneca?
— Boneca? — repetiu Negrinha. — Chama-se Boneca?
Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade.
— Como é boba! — disseram. — E você como se chama?
— Negrinha.
As meninas novamente torceram-se de riso; mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram,
apresentando-lhe a boneca:
— Pegue!
Negrinha olhou para os lados, ressabiada, como coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria
possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o Senhor menino, sorria para ela
e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente... era como
se penetrara no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo.
Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa, já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e
esteve uns instantes assim, apreciando a cena.
Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa extática de Negrinha, e tão grande a força
irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou. E pela primeira vez na vida foi
mulher. Apiedou-se.
Ao percebê-la na sala Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do
ovo quente e hipóteses de castigos ainda piores. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos
olhos.
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Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo — estas palavras, as
primeiras que ela ouviu, doces, na vida:
— Vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein?
Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror. Mas não viu mais a fera antiga.
Compreendeu vagamente e sorriu.
Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha...
Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma — na princesinha e na mendiga. E para
ambos é a boneca o supremo enlevo. Dá a natureza dois momentos divinos à vida da mulher: o momento
da boneca — preparatório —, e o momento dos filhos — definitivo. Depois disso, está extinta a mulher.
Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão!
Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz.
Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa — e doravante ser-lhe-ia impossível
viver a vida de coisa. Se não era coisa! Se sentia! Se vibrava!
Assim foi — e essa consciência a matou.
Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerrão
habitual. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada.
Dona Inácia, pensativa, já a não atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração,
amenizava-lhe a vida.
Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que
tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos.
Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu trevas adentro do seu doloroso inferno,
envenenara-a.
Brincara ao sol, no jardim. Brincara!... Acalentara, dias seguidos, a linda boneca loura, tão boa, tão
quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação.
Desabrochara-se de alma.
Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto,
ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis. E de
anjos... E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por
aquelas mãozinhas de louça — abraçada, rodopiada.
Veio a tontura; uma névoa envolveu tudo. E tudo regirou em seguida, confusamente, num disco.
Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta.
Mas, imóvel, sem rufar as asas.
Foi-se apagando. O vermelho da goela desmaiou...
E tudo se esvaiu em trevas.
Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira — uma miséria,
trinta quilos mal pesados...
E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas
ricas.
— “Lembras-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca?”
Outra de saudade, no nó dos dedos de dona Inácia.
— “Como era boa para um cocre!...”
Monteiro Lobato.

_____________________________________________________________________________________________

2.
O mata-pau
Píncaros arriba e pirambeiras abaixo, a serra do Palmital escurece de mataria virgem, sombria e
úmida, tramada de taquaruçus, afestoada de taquaris, com grandes árvores velhas de cujos galhos
pendem cipós e escorrem barbas-depau e musgos.
Quem sobe da várzea, depois de transpostas as capoeiras da raiz, ao emboscar-se de chofre no frio
túnel vegetal que é ali a estrada, inevitavelmente espirra. E se é homem das cidades, pouco afeito aos
aspectos bravios do sertão, depois do espirro abre a boca, pasmado da paulama. Extasia-se ante a
graciosa copa dos samambaiuçus, ante as borboletas azuis, ante as orquídeas, os liquens, tudo.
Sofrea o animal sem o sentir mas não pára. Vai parar diante, na Volta Fria, onde um broto d’água
gelada, a fluir entremeio às pedras, o tenta a sorver um gole aparado em folha de caeté. Bebida a água, e
dito que nas cidades não há daquilo, leva-lhe a vista o soberbo mata-pau que domina o grotão.
– Que raio de árvore é esta? – pergunta ele ao capataz, pasmado mais uma vez.
E tem razão de parar, admirar e perguntar, porque é duvidoso existir naquelas sertanias exemplar
mais truculento da árvore assassina.
Eu, de mim, confesso, fiz as três coisas. O camarada respondeu à terceira; – Não vê que é um matapau.
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– E que vem a ser o mata-pau?
– Não vê que é uma árvore que mata outra. Começa, quer ver como? – disse ele escabichando as
frondes com o olhar agudo em procura dum exemplar típico. Está ali um!
– Onde? – perguntei, tonto.
– Aquele fiapinho de planta, ali no gancho daquele cedro – continuou o cicerone, apontando com dedo
e beiço uma parasita mesquinha grudada na forquilha de um galho, com dois filamentos escorridos para
o solo. – Começa assinzinho, meia dúzia de folhas piquiras; bota p’ra baixo esse fio de barbante na
tenção de pegar a terra. E vai indo, sempre naquilo, nem p’ra mais nem p’ra menos, até que o fio alcança
o chão.
E vai então o fio vira raiz e pega a beber a sustância da terra.
A parasita cria fôlego e cresce que nem embaúva. O barbantinho engrossa todo dia, passa a cordel,
passa a corda, passa a pau de caibro e acaba virando tronco de árvore e matando a mãe, como este
guampudo aqui – concluiu, dando com o cabo do relho no meu mata-pau.
– Com efeito! – exclamei admirado. – E a árvore deixa?
– Que é que há de fazer? Não desconfia de nada, a boba. Quando vê no seu galho uma isca de
quatro folhinhas, imagina que é parasita e não se precata. O fio, pensa que é cipó. Só quando o malvado
ganha alento e garra de engrossar, é que a árvore sente a dor dos apertos na casca.
Mas é tarde. O poderoso daí por diante é o mata-pau. A árvore morre e deixa dentro dele a lenha podre.
Era aquilo mesmo! O lenho gordo e viçoso da planta facinorosa envolvia um tronco morto, a desfazerse em carcoma. Viam-se por ele arriba, intervalados, os terríveis cíngulos estranguladores; inúteis agora,
desempenhada já a missão constritora, jaziam frouxos e atrofiados.
Imaginação envenenada pela literatura, pensei logo nas serpentes de Laocoonte, na víbora aquecida
no seio do homem da fábula, nas filhas do rei Lear, em todas as figuras clássicas da ingratidão.
Pensei e calei, tanto o meu companheiro era criatura simples, pura dos vícios mentais que os livros
inoculam. Encavalgamos de novo e partimos.
Não longe dali a serra complana-se em rechã e a mata mingua em capoeira rala, no meio da qual, em
terreiro descoivarado, entremostra-se uma tapera. Esverdece o melão-de-são-caetano por sobre o
derruído tapume do quintalejo, onde laranjeiras com erva-de-passarinho e uma ou outra planta doméstica
marasmam agoniadas pelo mato sufocante.
– Antigo sítio do Elesbão do Queixo d’Anta, explicou o camarada.
– Largado? – perguntei.
– Há que anos! Des’que mataram o homem ficou assim.
Bacorejou-me história como as quero.
– Mataram-no? Conte lá isso como foi.
O camarada contou a história que para aqui traslado com a possível fidelidade. O melhor dela
evaporou-se, a frescura, o correntio, a ingenuidade de um caso narrado por quem nunca aprendeu a
colocação dos pronomes e por isso mesmo narra melhor que quantos por aí sorvem literaturas inteiras, e
gramáticas, na ânsia de adquirir o estilo. Grandes folhetinistas andam por este mundo de Deus perdidos
na gente do campo, ingramaticalíssima, porém pitoresca no dizer como ninguém.
Elesbão morava com o pai no Queixo d’Anta, onde nascera. Quando a puberdade lhe engrossou a
voz, disse ao velho:
– Meu pai, quero casar.
O pai olhou para o filho pensativamente; em seguida falou:
– Passarinho cria pena é para voar. Se você já é homem, case.
O rapaz pediu-lhe que pusesse em prova a sua virilidade.
O pai refletiu e disse:
– Derrube o jataí da grotinha, sem tomar fôlego.
Elesbão afiou o machado, arregaçou as mangas e feriu o pau. Em toada de compasso, bateu firme a
manhã inteira.
À hora do almoço, o pan pan continuava sem esmorecimento. Só quando o sol aprumou no pino é que
a madeira gemeu o primeiro estalido.
– Está no chão – disse o pai, que se acercara do filho exausto, mas vitorioso. – Pode casar. É homem.
Elesbão trazia d’olho uma menina das redondezas, filha do balaieiro João Poca, a Rosinha, bilro
sapiroquento de treze anos, feiosa como um rastolho.
– Meu pai, eu quero a Rosinha Poca.
– Case. Mas ouça o que digo. Os Pocas não são boa gente. Os machos ainda servem – o João é um
coitado, o Pedro não é má bisca; mas as saias nunca valeram nada. A mãe da Rosa é falada. Laranjeira
azeda não dá laranja-lima. Você pense.
– Meu pai, o futuro é de Deus. Eu quero casar com a Rosinha.
– Pois case.
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Deliberado com tal firmeza, Elesbão tratou de sitiar-se. Arrendou a rechã da tapera, roçou, derrubou,
queimou, plantou, armou a choça. Barreadas que foram as paredes, pediu a menina e casou-se.
Rosa só o era no nome. No corpo, simples botão inverniço, desses que melam aos frios
extemporâneos de maio. Olhos cozidos e nariz arrebitado, tal qual a mãe. Feia, mas da feiúra que o
tempo às vezes conserta. Talvez se fiasse nisso o noivo.
Elesbão, rijo no trabalho, prosperou. Aos três anos de labuta era já sitiante de monjolo, escaroçador e
cevadeira, com dois agregados no eito. Prole, até esse tempo nenhuma; e isso entristecia a casa. Mas
resignavam-se já ao vazio da esterilidade quando certa noite soou choro de criança no terreiro.
Não se conta o terror de ambos – aquilo era na certa alma penada de criança morta pagã. Como,
entretanto, a pobre alma berrasse com pulmões muito da terra, e cada vez mais, Elesbão duvidou do
bruxedo e, acendendo uma braçada de palha, lançou-a fora pela janela. O terreiro clareou até longe e
eles viram, a pouca distância, uma criaturinha de gatas a berrar com desespero de quem é
absolutamente deste mundo.
– E não é que é uma criança de verdade? – exclamou ele, saído de um assombro e entrado noutro. –
E agora?
– Pois é recolhê-la, disse Rosa, cujo instinto de mulher só via no caso um pobre enjeitadinho ao léu, a
reclamar conchego.
Recolheu-o Elesbão, depondo o chorincas no colo da esposa. Rosa o estreitou ao seio, acalmando-o,
ao mesmo tempo que "assentava" o marido.
– Se não aparecer a mãe, cria-se o aparecido. Faz tanta falta um chorinho por aqui…
No dia seguinte bateram nas vizinhanças em indagações, sem nada colherem explicativo do
estranho caso. Resolveram, pois, adotar o pequeno. o pai de Elesbão, consultado, ponderou:
– Não presta criar filho alheio.
Mas como o consulente armasse cara de vacilação, remendou logo a sua filosofia:
– Também não é caridade enjeitar um enjeitado – e ficou-se nisso.
Rosa conservou o pequeno e deu com ele criado à força de leite de cabra e caldinhos.
À medida, porém, que medrava, o menino punha a nu a má índole congenial. Não prometia boa coisa,
não.
– Eu avisei, recordou o velho, como Elesbão se queixasse um dia da ruim casta do recolhido.
– Meu pai disse também que não era caridade enjeitar um enjeitado…
– É verdade, é verdade… – confirmou o filósofo de péno-chão, e calou-se.
Manuel Aparecido era o nome do rapazinho. Como tivesse olhos gateados e cabelos louros de milho,
denunciadores de origem estrangeira, puseram-lhe os vizinhos a alcunha de Ruço.
Ganhou fama de madraço, e o era perfeito, inimigo de enxada e foice, só atento a negociatas,
barganhas, espertezas. Amado pela Rosa como filho, livrava-o ela da sanha do esposo escondendo suas
malandragens, porque Elesbão vivia ameaçando endireitá-lo a rabo de tatu.
Não endireitou coisa nenhuma. Com dezoito anos era o Ruço a peste do bairro, atarantador dos
pacíficos e traiçoeiro para com os escoradores.
– É ruim inteirado! – dizia o povo.
Por esse tempo navegava Rosa na casa dos trinta anos.
Como a não estragaram filhos, nem se estragou ela em grosseiros trabalhos de roça, valia muito mais
do que em menina. O tempo curou-lhe a sapiroca, e deu-lhe carnes a boa vida. De tal forma consertou
que todo o mundo gabava o arranjo.
– Ninguém perca a esperança. Olhem a mulher do Elesbão, aquela Poquinha sapiroquenta, como está
chibante!…
A sua boniteza residia na saúde dos olhos e na gordura. Na roça, gordura é sinônimo de beleza –
gordura e "olhos azuis que nem uma conta"…
Além disso, Rosinha cuidava de si. Virou faceira. Sempre limpa, vestida de boas chitas da sua cor,
cabelos bem alisados para trás, torcidos em pericote lustroso à força de pomada de lima, não havia na
serra pimpona assim nem moça de fazenda com pai coronel.
Suas relações com o Ruço, maternais até ali, principiaram a mudar de rumo, como quer que espigasse
em homem o menino. Por fim degeneraram em namoro – medroso no começo, descarado ao cabo. A má
casta das Pocas, desmentida no decurso da primavera, reafirmava-se em plena sazão calmosa. O verão
das Pocas! Que forno…
Tudo transpira. Transpirou nas redondezas a feia maromba daqueles amores. Boas línguas, e más,
boquejavam o quase incesto.
Quem de nada nunca suspeitou foi o honradíssimo Elesbão; e como na porta dos seus ouvidos
paravam os rumores do mundo, a vida das três criaturas corria-lhes na toada mansa a que se dá o nome
de felicidade.
Foi quando caiu de cama o pai de Elesbão, doente de velhice.
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Mandou chamar o filho e falou-lhe com voz de quem está com o pé na cova:
– Meu filho, abra os olhos com a Poca…
– Por que fala assim, meu pai?
O velho ouvira o zunzum da má vida; vacilava, entretanto, em abrir os olhos ao empulhado. Correu a
mão trêmula pela cabeça do filho, afagou-a e morreu sem mais palavra. Sempre fora amigo de
reticências, o bom velho.
Elesbão regressou ao sítio com aquele aviso a verrumar-lhe os miolos. Passou dias de cara amarrada,
acastelando hipóteses.
Vendo o marido assim demudado, casmurro, de prazenteiro que era, Rosa caiu em guarda. Chamou
de banda o Ruço e disse-lhe:
– Lesbão, des’que morreu o pai, anda amode que ervado. Mas não é sentimento, não. Ele desconfia…
As vezes pega de olhar para mim dum jeito esquisito, que até me gela o coração…
Manuel segurou o queixo e refletiu. Continuar naquela vida era arriscado. Ir-se, pior; nada possuía de
seu e trabalhar para outrem não era com ele. Se Elesbão morresse…
Não se sabe se houve concerto entre os amásios. Mas Elesbão morreu. E como! Certa vez, de volta
da vila próxima ali pelo escurecer, caiu de borco na Volta Fria, barbaramente foiçado na nuca.
Descobriram-lhe o cadáver pela manhã, bem rente ao mata-pau.
A justiça, coitadinha, apalpou daqui e dali, numa cegueira… Desconfiou do Ruço – mas cadê provas?
Era o Ruço mais fino que o delegado, o promotor, o juiz – mais até que o vigário da vila, um padre
gozador da fama de enxergar através das paredes…
A viúva chorou como mamoeiro lanhado – fosse de sentimento, de remorso ou para iludir aos outros.
Talvez sem cálculo nenhum pelos três motivos.
Manuel permaneceu na casa. Viviam como filho e mãe, dizia ela; como marido e mulher, resmungava
o povo. O sítio, porém, entrou logo a desmedrar. Comiam do plantado, sem lembrança de meter na terra
novas sementes.
O moço ambicionava vender as benfeitorias para mergulhar no Oeste, e como Rosa relutasse deu de
maltratá-la.
Estes amores serôdios são como a vide: mais judiam deles, mais reviçam. Às brutalidades do Ruço
respondia a viúva com redobros de carinho. Seu peito maduro, onde o estio no fim anunciava o inverno
próximo, chamejava em fogo bravo, desses que roncam nas retranças dos taquaruçuzais. E isso vingava
Elesbão, esse amor sem jeito, sem conta, sem medida, duas vezes criminoso sobre sacrílego e, o que
era pior, aborrecido pelo facínora, já farto.
– Coroca! Sapicuá de defunto! Cangalha velha! Não havia insulto com o pião do veneno plantado na
nota da velhice que lhe não
desfechasse, o monstro.
Rosa depereceu a galope. Adeus, gordura! Boniteza outoniça, adeus! Saias a ruflar tesas de goma,
pericote luzidio recendente a lima, quando mais?
– O Ruço dá cabo dela, como deu cabo do marido – e é bem-feito.
Voz do povo…
Um dia o Ruço ameaçou de largá-la, se não vendesse tudo, já e já; e a pobre mulher deu ao bandido
essa derradeira prova de amor. Vendeu por uma bagatela o que restava acumulado pelo esforço do
defunto – a moenda, o monjolo, a casa, o canavial em soca. E combinaram para o outro dia o
ambicionado mergulho na terra roxa.
Nessa noite Rosa despertou sufocada por violenta fumaceira. A casa ardia. Saltou como louca da
enxerga e berrou pelo Ruço.
Ninguém lhe respondeu.
Atirou-se contra a porta: estava fechada por fora. O instinto fê-la agarrar o machado e romper a
furiosos golpes as tábuas rijas. Escapa-se da fornalha, rola para o terreiro com as vestes em fogo,
precipita-se no tanque e, livre das chamas, cai inerte para um lado – justamente onde vinte anos atrás
vira o enjeitadinho chorando ao relento…
Quando de manhã passantes a recolheram, estava d’olhos pasmados, muda. Levaram-na em maca
para o hospital, onde sarou das queimaduras, mas nunca mais do juízo.
Foi feliz, Rosa. Enlouqueceu no momento preciso em que seu viver ia tornar-se puro inferno.
– E o Ruço?
– Abalou com o dinheiro…
Aí parava a história do Elesbão, como a sabia o meu camarada. Um crime vulgar como os há na roça
às dezenas, se a lembrança do mata-pau o não colorisse com tintas de símbolo.
– Não é só no mato que há mata-paus!… – murmurei eu filosoficamente, à guisa de comentário.
O capataz entreparou um momento, como quem não entende. Depois abriu na cara o ar de quem
entendeu e gostou.
pág.8 de 13 13

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

– Não é por gabar, mas vosmecê disse aí uma palavra que merece escrita. É tal e qual…
E calou-se, de olho parado, pensativo.
Monteiro Lobato.
_____________________________________________________________________________________________

O homem que sabia javanês
Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado às
convicções e às respeitabilidades, para poder viver. Houve mesmo, uma dada ocasião, quando estive em
Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos
clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me
calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao
esgotarmos os copos, observou a esmo:
- Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo!
– Só assim se pode viver... Isto de uma ocupação única: sair de casa a certas horas, voltar a outras,
aborrece, não achas? Não sei como me tenho agüentado lá, no consulado!
- Cansa-se; mas, não é disso que me admiro. O que me admira, é que tenhas corrido tantas aventuras
aqui, neste Brasil imbecil e burocrático.
- Qual! Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já
fui professor de javanês!
- Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado?
- Não; antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso.
- Conta lá como foi. Bebes mais cerveja?
- Bebo.
Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos, e continuei:
- Eu tinha chegado havia pouco ao Rio estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão
em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anuncio
seguinte:
"Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc." Ora, disse cá comigo, está ali uma
colocação que não terá muitos concorrentes; se eu capiscasse quatro palavras, ia apresentar-me. Saí do
café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de
bonde e sem encontros desagradáveis com os "cadáveres". Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca
Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir; mas, entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e
subi. Na escada, acudiu-me pedir a Grande “Encyclopédie”, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a
Java e a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma
grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleopolinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto
hindu.
A “Encyclopédie” dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em
consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando
e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos; de quando em quando consultava as
minhas notas; entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e
habituar a mão a escrevê-los.
À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado,
ainda continuei no quarto a engolir o meu "a-b-c" malaio, e, com tanto afinco levei o propósito que, de
manhã, o sabia perfeitamente.
Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí; mas não tão cedo que não me
encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos:
- Senhor Castelo, quando salda a sua conta?
Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança:
- Breve... Espere um pouco... Tenha paciência... Vou ser nomeado professor de javanês, e...
Por aí o homem interrompeu-me:
- Que diabo vem a ser isso, Senhor Castelo?
Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem:
- É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh! alma ingênua! O homem
esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses:
- Eu cá por mim, não sei bem; mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de
Macau. E o senhor sabe isso, Senhor Castelo?
Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele.
Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo
Jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz
grandes progressos nesse dia, não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um
pág.9 de 13 13

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

professor de língua malaia ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma
que ia ensinar.
Ao cabo de dois dias, recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz,
Barão de Jacuecanga, à Rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. É preciso não te
esqueceres que entrementes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto,
fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder "como está o senhor?" - e duas
ou três regras de gramática, lastrado todo esse saber com vinte palavras do léxico.
Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei, para arranjar os quatrocentos réis da viagem! É
mais fácil - podes ficar certo - aprender o javanês... Fui a pé. Cheguei suadíssimo; e, com maternal
carinho, as anosas mangueiras, que se perfilavam em alameda diante da casa do titular, me receberam,
me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a
simpatia da natureza...
Era uma casa enorme que parecia estar deserta; estava maltratada, mas não sei porque me veio
pensar que nesse mau tratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia
haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas
vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou
malcuidadas.
Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os
tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças.
Bati. Custaram-me a abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão
davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento.
Na sala, havia uma galeria de retratos: arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam
enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes
leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos à balão; mas, daquelas
velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um
belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a
ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido
feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos...
Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na
mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade
de irme embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja
velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei.
- Eu sou, avancei, o professor de javanês, que o senhor disse precisar.
- Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui, do Rio?
- Não, sou de Canavieiras.
- Como? fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo.
- Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu.
- Onde fez os seus estudos?
- Em São Salvador.
- E onde aprendeu o javanês? indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos.
Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai
era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera ter à Bahia, estabelecera-se nas proximidades de
Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês.
- E ele acreditou? E o físico? perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado.
- Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos e a
minha pele basané podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio...Tu sabes bem que,
entre nós, há de tudo: índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de
raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro.
- Bem, fez o meu amigo, continua.
– O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que
me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura:
- Então está disposto a ensinar-me javanês?
- A resposta saiu-me sem querer:
- Pois não.
- O senhor há de ficar admirado, aduziu o Barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira
aprender qualquer coisa, mas...
- Não tenho que admirar. Têm-se visto exemplos e exemplos muito fecundos...?
- O que eu quero, meu caro senhor....
- Castelo, adiantei eu.
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- O que eu quero, meu caro Senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor
sabe que eu sou neto do Conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I, quando abdicou.
Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora
um hindu ou siamês que lho dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por
meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: "Filho, tenho este livro aqui, escrito em
javanês. Disse-me quem mo deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei
nada ao certo. Em todo o caso, guarda-o; mas, se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se
cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz." Meu pai, continuou o
velho barão, não acreditou muito na história; contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele mo deu e
disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e
fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele; mas, de uns tempos a esta parte, tenho passado
por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da
família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o
desastre da minha posteridade; e, para entendê-lo, é claro, que preciso entender o javanês. Eis aí.
Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e
perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e
explicoume que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém,
estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante.
Veio o livro. Era um velho calhamaço, um in-quarto antigo, encadernado em couro, impresso em
grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a
data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das
histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito.
Logo informei disso o velho barão que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou
tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, à laia de quem
sabe magistralmente aquela espécie de vasconço, até que afinal contratamos as condições de preço e de
hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano.
Dentro em pouco, dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não
conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto
levamos um mês e o Senhor Barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria: aprendia e
desaprendia.
A filha e o genro (penso que até aí nada sabiam da história do livro) vieram a ter notícias do estudo do
velho; não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo.
Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo
pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir: “É um assombro! Tão moço!
Se eu soubesse isso, ah! onde estava !”
O marido de Dona Maria da Glória (assim se chamava a filha do barão), era desembargador, homem
relacionado e poderoso; mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo
meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da
aprendizagem e pedirame que lhe traduzisse, um dia sim outro não, um trecho do livro encantado.
Bastava entendê-lo, disse-me ele; nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava
a fadiga do estudo e cumpria o encargo.
Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao
velhote como sendo do crônicon. Como ele ouvia aquelas bobagens !...
Ficava extático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos !
Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim,
uma vida regalada.
Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que
vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a cousa ao meu javanês; e eu estive quase a crê-lo também.
Fui perdendo os remorsos; mas, em todo o caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente
alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou
com uma carta ao Visconde de Caruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as
objeções: a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo.
- "Qual! retrucava ele. Vá, menino; você sabe javanês!" Fui. Mandou-me o visconde para a Secretaria
dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso.
O diretor chamou os chefes de secção: "Vejam só, um homem que sabe javanês - que portento!"
Os chefes de secção levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais
com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: "Então sabe javanês? É difícil? Não há quem
o saiba aqui!"
O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então: "É verdade, mas eu sei canaque. O senhor
sabe?" Disse-lhe que não e fui à presença do ministro.
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A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, concertou o “pince-nez” no nariz e perguntou:
"Então, sabe javanês?" Respondi-lhe que sim; e, à sua pergunta onde o tinha aprendido, contei-lhe a
história do tal pai javanês. "Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia; o seu físico
não se presta... O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga, mas vou fazer
uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que,
para o ano, parta para Bâle, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o
Hovelacque, o Max Müller, e outros!"
Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em
um congresso de sábios.
O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando
tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento.
Pus-me com afã no estudo das línguas maleo-polinésicas; mas não havia meio!
Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola
aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas: “Revue Anthropologique et Linguistique,
“Proceedings of the English-Oceanic Association”, “Archivo Glottologico Italiano”, o diabo, mas nada! E a”
minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: "Lá vai o sujeito que sabe
javanês." Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das
ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar
uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi, no Jornal do
Comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna...
- Como, se tu nada sabias? interrompeu-me o atento Castro.
- Muito simplesmente: primeiramente, descrevi a ilha de Java, com o auxílio de dicionários e umas
poucas de geografias, e depois citei a mais não poder.
- E nunca duvidaram? perguntou-me ainda o meu amigo.
- Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo
bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui
também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me
em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se
fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês - uf!
Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às
sessões preparatórias. Inscreveram-me na secção do tupi-guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém,
fiz publicar no Mensageiro de Bâle o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o
presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela secção; não conhecia os meus trabalhos e julgara
que, por ser eu americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a secção do tupi-guarani. Aceitei
as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar,
conforme prometi.
Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bâle, em Berlim, em Turim e
Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo Senador Gorot.
Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de dez mil francos,
quase toda a herança do crédulo e bom Barão de Jacuecanga.
Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e, ao saltar no cais
“Pharoux”, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da república, dias depois,
convidava-me para almoçar em sua companhia.
Dentro de seis meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive seis anos e para onde voltarei, a
fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia.
- É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja.
- Olha: se não fosse estar contente, sabes que ia ser?
- Que?
- Bacteriologista eminente. Vamos?
- Vamos.
Lima Barreto.

____________________________________________________________________________________
O pecado
Quando naquele dia São Pedro despertou, despertou risonho e de bom humor. E, terminados os
cuidados higiênicos da manhã, ele se foi à competente repartição celestial buscar ordens do Supremo e
saber que almas chegariam na próxima leva.
Em uma mesa longa, larga e baixa, em grande livro aberto se estendia e debruçado sobre ele, todo
entregue ao serviço, um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas, de acordo com as mortes
que Anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda extensão da terra. Da pena do encarregado celeste
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escorriam grossas letras, e de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro
caráter caligráfico.
Assim páginas ia ele enchendo, enfeitadas, iluminadas em os mais preciosos tipos de letras. Havia no
emprego de cada um deles, uma certa razão de ser e entre si guardavam tão feliz disposição que
encantava o ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra forte e larga; a filiação
em gótico, tinha um ar religioso, antigo, as faltas, em bastardo e as qualidades em ronde arabescado.
Ao entrar São Pedro, o escriturário do Eterno, voltou-se, saudou-o e, à reclamação da lista d’almas
pelo Santo, ele respondeu com algum enfado (endado do ofício) que viesse à tarde buscá-la.
Aí pela tardinha, ao findar a escrita, o funcionário celeste (um velho jesuíta encanecido no tráfico de
açúcar da América do Sul) tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro a fim de se preparar
convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte.
Dessa vez ao contrário de todo o sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista; e essa sua
leitura foi útil, pois que se a não fizesse talvez, dali em diante, para o resto das idades – quem sabe? – o
Céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a relação: havia muitas almas, muitas mesmo, delas
todas, à vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza. Leu novamente.
Vinha assim:
P. L. C., filho de..., neto de..., bisneto de... – Carregador, quarenta e oito anos. Casado. Casto.
Honesto. Caridoso. Pobre de espírito. Ignaro. Bom como São Francisco de Assis. Virtuoso como São
Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo.
Deveras, pensou o Santo Porteiro, é uma alma excepcional; como tão extraordinárias qualidades bem
merecia assentar-se à direita do Eterno e lá ficar, “per saecula saeculorum”, gozando a glória perene de
quem foi tantas vezes Santo...
— E porque não ia? deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata.
— Não sei, retrucou-lhe este. Você sabe, acrescentou, sou mandado...
— Veja bem nos assentamentos. Não vá ter você se enganado. Procure, retrucou por sua vez o velho
pescador canonizado.
Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme Registro, até
encontrar a página própria, onde com certo esforço achou a linha adequada e com o dedo afinal apontou
o assentamento e leu alto:
— Esquecia-me... Houve engano. É! Foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai para o
purgatório.
Lima Barreto.
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