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Histórias e Sonhos
Lima Barreto

Quando a impressão deste livro ia já pela metade, ocorreu
o falecimento de Prudêncio Cotejipe Milanês, a quem é ele
dedicado. Milanês foi meu chefe de seção na Secretaria da
Guerra; mais do que isso, porém, foi um meu amigo bondoso
e paternal.
Não fora ele e alguns outros companheiros, não me lembraria
mais de que havia passado pelas catacumbas do Quartel
General, onde se guardam, com o máximo cuidado, nos seus
ataúdes, adornados de belos dourados e pinturas, tantas
múmias que nem hieróglifos enigmáticos possuem nos seus
caixões mortuários, a fim de permitir ao curioso, com esforço e
sagacidade, decifrar-lhes os nomes, o que foram e o que fizeram
de útil e grande na vida.
Milanês morreu, como já foi dito; e a dedicatória devia ser
em outros termos: à memória, etc., etc., etc. Tem de ficar como
está, fazendo crer ao desprevenido que ele ainda é deste
mundo. Não havia inconveniente algum nisso, pois, para mim,
talvez seja essa a forma exata e justa de homenagear o meu
generoso amigo, tanto ele é vivo na minha saudade e na minha
gratidão. Era preciso, entretanto, explicar isto ao leitor; e é
O que estas breves linhas pretendem.
Rio, 8 de dezembro de 1920
L.B.
AMPLIUS!
Corno me parecesse necessário um prefácio para essa coletânea

de contos e fantasias de várias épocas e cousas de minha vida,
julguei-me no direito de republicar, à testa dela, as linhas
que se seguem, com o título acima, editadas poucos meses depois do
aparecimento do meu livro Triste fim de Policarpo Quaresma.
Apareceram em um jornal de grande circulação da cidade do Rio
de Janeiro, A Época, e eu tive com elas o intuito de esclarecer
o que poderia haver de obscuro em certas passagens dos meus humildes
trabalhos. Trata-se agora de contos e cousas parecidas, mais do
que nunca elas me parecem necessárias á boa inteligência do que a
minha mão inábil quis dizer e não soube; e eu as transcrevo aqui, na
suposição de que não são demais.
Ei-las como saíram em setembro de 1916:
Tendo publicado, há poucos meses um livro, poderá parecer a
alguns leitores que estas linhas se destinam a responder críticas feitas
à minha humilde obra. Não há tal. Já não sou mais menino e,
desde que me meti nessas coisas de letras, foi com toda a decisão,
sinceridade e firme desejo de ir até ao fim.
Quem, como eu, logo ao nascer está exposto á crítica fácil de
toda gente, entra logo na vida, se quer viver, disposto a não se incomodar
com ela.
A única crítica que me aborrece é a do silêncio, mas esta é
determinada pelos invejosos impotentes que foram chamados a coisas de
letras, para enriquecerem e imperarem. Deus os perdoe, pois
afirma Carlyle que men of letters are a perpetual priesthood.
De resto, todos os críticos só tiveram gabos para a minha
modesta novela; e, se não foram alguns me serem quase desconhecidos,
temeria que fossem inimigos disfarçados que conspirassem para me
matar de vaidade.
A razão destas linhas é outra, muito outra, e eu explico já.
A emoção do recebimento de uma carta anônima só me foi dado
experimentar ultimamente. Muitas dessas coisas banais da vida
têm-me chegado assim tardiamente e algumas, pouco corriqueiras, antes
do tempo normal aos outros.
A carta era anônima, mas absolutamente não era injuriosa. Vinha
escrita em linda letra e eu tenho pena em não acreditá-la
feminina, pois se fosse meteria uma inveja doida aos galantes dos cinemas
e maxixes da moda, linda gente feita de pedacinhos de mulheres
feias.
Não tive portanto a emoção da carta anônima, pois a missiva era
cortês, fazendo sobre o meu Policarpo reparos sagazes e originais.
Simpatizei tanto com o escrito que não pude furtar-me ao desejo
de responder, de qualquer forma que pudesse, ao desconhecido
autor.
E o que pretendo fazer aqui.
Apesar de toda a inteligência que ressuma nas palavras que a
epístola contém, não me parece que o autor estivesse, em certos
quarteirões, muito fora dos modos de ver da nossa retórica usual.
Percebi que tem de estilo a noção corrente entre Leigos e...
Literatos, isto é, uma forma excepcional de escrever, rica de

vocábulos, cheia de ênfase e arrebiques, e não como se o deve entender com
o único critério justo e seguro: uma maneira permanente de dizer,
de se exprimir o escritor, de acordo com o que quer comunicar e
transmitir.
Como não tocasse de frente em tal questão, deixo de parte
semelhante ponto e reservo uma resposta mais ampla, detalhada
para qualquer crítico ulterior. Veremos, então, se Descartes tem ou
não estilo; e se Bossuet é ou não um estilo.
O que, porém, me faz contestar o meu amável correspondente
anônimo, é a sua insistência em me falar na Grécia, na Hélade
sagrada, etc., etc.
Implico solenemente com a Grécia, ou melhor: implico solenemente
com os nossos cloróticos gregos da Barra da Corda e pançudos helenos
da praia do Flamengo (vide banhos e mar).
Sainte-Beuve disse algures que, de cinqüenta em cinqüenta
anos, fazíamos da Grécia uma idéia nova. Tinha razão.
Ainda há bem pouco o senhor Teodoro Reinach, que deve
entender bem dessas coisas de Grécia, vinha dizer que Safo não
era nada disso que nós dela pensamos; que era assim como Mme.
Sévigné. Devia-se interpretar a sua linguagem misturada de
fogo, no dizer de Plutarco, como uma pura exaltação da mulher. A poesia
sáfica seria, em relação à mulher, o que o diálogo de Platão é em relação
ao homem. Houve escândalo.
Não é este o único detalhe, entre muitos, para mostrar de que
maneira podem variar as nossas idéias sobre a velha Grécia.
Creio que, pela mesma época em que o senhor T. Reinach lia,
na sessão das cinco academias reunidas, os resultados das suas
investigações sobre Safo, se representou na Opera, de Paris, um
drama lírico de Saint-Saëns - Dejanira. Sabem os leitores como vinham
vestidos os personagens? Sabem? Com o que nós chamamos nas casas das nossas
famílias pobres - colchas de retalhos. Li isto em um folhetim do
senhor P. Lalo, no Temps.
Esta modificação no trajar tradicional dos heróis gregos, pois
se tratava deles no drama, obedecia a injunções das últimas
descobertas arqueológicas. O meu simpático missivista pode ver aí como a sua
Grécia é, para nós, instável.
Em matéria de escultura grega, podia eu, com o muito pouco
que sei sobre ela, epilogar bastamente. E suficiente lembrar
que, de acordo com os preceitos gregos, as obras esculturais não podiam
ser pintadas.
É que eles tinham visto os mármores gregos lavados pelas chuvas;
entretanto, hoje, segundo Max Collignon, está admitido que as
frisas do Partenon eram coloridas.
A nossa Grécia varia muito e o que nos resta dela são ossos
descamados, insuficientes talvez para recompô-la como foi em
vida, e totalmente incapazes para nos mostrar ela viva, a sua alma,
as idéias que a animavam, os sonhos que queria ver realizados na terra,
segundo os seus pensamentos religiosos.
Atermo-nos a eles, assim variável e fugidia, é impedir que
realizemos o nosso ideal, aquele que está na nossa consciência, vivo no

fundo de nós mesmos, para procurar a beleza em uma carcaça cujos
ossos já se fazem pó.
Ela não nos pode mais falar, talvez nem mesmo balbuciar, e o
que nos tinha a dar já nos deu e vive em nós inconscientemente.
Como se vê, o meu correspondente está preso a idéias mortas;
e, em matéria de novela, por certas notações que faz, à minha,
se não está jungida a um pensamento morto, deixou-se prender por uma
generalização que a experiência do gênero não legitima.
Estranha o meu inesperado correspondente que o meu modesto
livro fuja à questão de amor; não seja ela o eixo do livro.
Mas, caro senhor, essa questão nunca foi primordial no romance.
Nem os antigos, nem os modemos. Nem nos franceses, nem nos
espanhóis. Se o senhor me cita Dáfnis e Cloé, eu cito o
Satyricon; se o senhor me cita a Princesse de Clèves, eu lhe apresento Lazarlio
de Tormes.
Nos grandes mestres modernos, Balzac, Tolstói, Turguêniev,
Dostoievski, quase sempre o amor é levado para o segundo
plano; e essa sua generalização de que o primordial do romance, e seu
característico, por assim dizer, é tratar de uma aventura de amor, é
tão verdadeira e necessária como aquela regra das três unidades, em
matéria de drama e tragédia, de que os críticos antigos faziam tanta
questão, citando Aristóteles, que nunca a tinha estabelecido.
Parece-me que o nosso dever de escritores sinceros e honestos
é deixar de lado todas as velhas regras, toda a disciplina
exterior dos gêneros, e aproveitar de cada um deles o que puder e procurar,
conforme a inspiração própria, para tentar reformar certas
usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir as nossas
grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos homens,
para soldar, ligar a humanidade em uma maior, em que caibam todas,
pela revelação das almas individuais e do que elas têm em comum e
dependente entre si.
A literatura do nosso tempo vem sendo isso nas suas maiores
manifestações, e possa ela realizar, pela virtude da forma, não
mais a tal beleza perfeita da falecida Grécia, não mais a exaltação do
amor que nunca esteve a perecer; mas a comunhão dos homens de todas
as raças e classes, fazendo que todos se compreendam, na
infinita dor de serem homens, e se entendam sob o açoite da vida, para maior
glória e perfeição da humanidade.
É ideal dos nossos dias que é ainda beleza a palpitar nas
suas mais altas manifestações espirituais; e não, como o meu
correspondente pensa, o ressurgimento de concepções desaparecidas, de
que só conhecemos poucas e raras manifestações exteriores, que
só podem entorpecer a marcha da nossa triste humanidade para uma
exata e mais perfeita compreensão dela mesma.
Não desejamos mais uma literatura contemplativa, o que raramente
ela foi; não é mais uma literatura plástica que queremos,
a encontrar beleza em deuses para sempre mortos, manequins atualmente,
pois a alma que os animava já se evolou com a morte dos que os
adoravam.
Não é isso que os nossos dias pedem; mas uma literatura militante

para maior glória da nossa espécie na terra e mesmo no Céu.
O meu correspondente acusa-me também de empregar processos
de jornalismo nos meus romances, principalmente no primeiro.
Poderia responder-lhe que, em geral, os chamados processos do
jornalismo vieram do romance; mas mesmo que, nos meus, se dê o
contrário, não lhes vejo mal algum, desde que eles contribuam
por menos que seja para comunicar o que observo; desde que possam
concorrer para diminuir os motivos de desinteligência entre os
homens que me cercam.
Se conseguirem isso, por pouco que seja, dou-me por satisfeito,
pois todos os meios são bons quando o fim é alto; e já Brunetiére me disse
que o era, ao sonhar em esforçar-me, na medida das minhas forças,
para fazer entrar no patrimônio comum do espírito dos meus contemporâneos,
consolidando pela virtude da forma tudo o que interessa o uso da vida, a
direção da conduta e o problema do nosso destino.
E, como ele queria, assim como querem todos os mestres, eu
tento também executar esse ideal em uma língua inteligível a
todos, para que todos possam chegar facilmente à compreensão daquilo a
que cheguei através de tantas angústias. No mundo, não há
certezas, nem mesmo em geometria; e, se alguma há, é aquela que está nos
Evangelhos: amai-vos uns aos outros.
Para atingir tão alto escopo, tudo serve; e, como são Francisco
Xavier, todos nós, que andamos em missão entre hindus, separados
em castas hostis, entre malaios ferozes e pérfidos, entre
japoneses que se guerreiam feudalmente; todos nós, dizia eu, só devemos
ter a divisa do santo: "Amplius! Amplius!" Sim; sempre mais longe!
Rio, 31-8-16
O MOLEQUE
A Arnaldo Damasceno Vieira
Reclus, na sua Geografia universal tratando do Brasil, notava
a necessidade de conservarmos os nomes tupis dos lugares de uma
terra. Têm eles, diz o grande geógrafo, a vantagem de possuir
quase todos um sentido claro, muito claro, nas suas palavras,
exprimindo algum fato da natureza, a cor das águas correntes, a altura, a
forma ou o aspecto dos rochedos, a vegetação ou a aridez da região. No
Rio de janeiro, há de fato nomes tupis tão eloqüentes, para traduzir a
forma ou o encanto dos lugares, que ficamos pasmos, quando lhes
sabemos a significação, com o poder poético, com a força de emoção
superior de que eram capazes os primitivos canibais habitantes desta
região, diante dos aspectos da natureza tão bela e singular que é a que
cerca e limita nossa cidade. Bastam os nomes da baía. Como não traduz
bem a sua sedução, o seu recato, a sua fascinação, o nome:
Guanabara - seio do mar? E se o mar abriu aqui um seio foi para nele
esconder as suas águas - Niterói - água escondida.
Esses nomes tupis, nos acidentes naturais das cercanias da
cidade, são os documentos mais antigos que ela possui das vidas

que aqui floresceram e morreram. Edificada em um terreno que é o
mais antigo do globo, nos depósitos sedimentares das velhas regiões,
até hoje não se encontram vestígios quaisquer da vida
pré-histórica. A terra é velha, mas as vidas que viveram nela não deixaram, ao
que parece, nenhum traço direto ou indireto de sua passagem. Os mais
antigos testemunhos das existências anteriores às nossas, que
por aqui passaram, são esses nomes em linguagem dos índios que habitavam
estes lugares; e são assim bem recentes, relativamente.
Há, parece, na fatalidade destas terras, uma necessidade de não
conservar impressões das sucessivas camadas de vida que elas
deviam ter presenciado o desenvolvimento e o desaparecimento. Estes
nomes tupaicos mesmo tendem a desaparecer, e todos sabem que, quando
uma turma de trabalhadores, em escavações de qualquer natureza,
encontra uma igaçaba, logo se apressam em parti-la, em
destruí-la como cousa demoníaca ou indigna de ficar entre os de hoje. A
pobre talha mortuária dos tamoios é sacrificada impiedosamente.
Frágeis eram os artefatos dos índios e todas as suas outras
obras; frágeis são também as nossas de hoje, tanto assim que os mais
antigos monumentos do Rio são de século e meio; e a cidade vai já para o
caminho dos quatrocentos anos.
O nosso granito vetusto, tão velho quanto a terra, sobre o qual
repousa a cidade, capricha em querer o frágil, o pouco
duradouro. A sua grandeza e a sua antiguidade não admitem rivais.
Ainda hoje esse espírito do lugar domina a construção dos nossos
edifícios públicos e particulares, que estão a rachar e a
desabar, a todo instante. E como se a terra não deseje que fiquem nela
outras criações, outras vidas, senão as florestas que ela gera, e os
animais que nestas vivem.
Ela as faz brotar, apesar de tudo, para sustentar e ostentar um
instante, vidas que devem desaparecer sem deixar vestígios.
Estranho capricho...
Quer ser um recolhimento, um lugar de repouso, de parada,
para o turbilhão que arrasta a criação a constantes mudanças nos
seres vivos; mas só isto, continuando ela firme, inabalável,
gerando e recebendo vidas, mas de tal modo que as novas que vierem não
possam saber quais foram as que lhes antecederam.
Desde que as suas rochas surgiram, quantas formas de vida ela
já viu? Inúmeras, milhares; mas de nenhuma quis guardar uma lembrança,
uma relíquia, para que a Vida não acreditasse que podia rivalizar com a
sua eternidade.
Mesmo os nomes índios, como já foi observado, se apagam, vão
se apagando, para dar lugar a nomes banais de figurões ainda
mais banais, de forma que essa pequena antiguidade de quatro séculos
desaparecerá em breve, as novas denominações talvez não durem
tanto.
Nenhum testemunho, dentro em pouco, haverá das almas que
eles representam, dessas consciências tamoias que tentaram, com
tais apelidos, macular a virgindade da incalculável duração da terra.
Sapopemba é já um general qualquer, e tantos outros lugares do
Rio de Janeiro vão perdendo insensivelmente os seus nomes tupis.

Inhaúma é ainda dos poucos lugares da cidade que conserva o
seu primitivo nome caboclo, zombando dos esforços dos nossos
edis para apagá-lo.
E um subúrbio de gente pobre, e o bonde que lá leva atravessa
umas ruas de largura desigual, que, não se sabe por que, ora
são muito estreitas, ora muito largas, bordadas de casas e casitas sem
que nelas se depare um jardinzinho mais tratado ou se lobrigue, aos
fundos, uma horta mais viçosa. Há, porém, robustas e velhas mangueiras
que protestam contra aquele abandono da terra. Fogem para lá,
sobretudo para seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem
cultivar a Divindade como seus avós. Nas suas redondezas, é o
lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria com que a teologia da
polícia implica, pois não pode admitir nas nossas almas depósitos de
crenças ancestrais. O espiritismo se mistura a eles e a sua difusão é
pasmosa. A Igreja católica unicamente não satisfaz o nosso povo humilde.
É quase abstrata para ele, teórica. Da divindade, não dá, apesar das
imagens, de água benta e outros objetos do seu culto, nenhum sinal palpável,
tangível de que ela está presente. O padre, para o grosso do
povo, não se comunica no mal com ela; mas o médium, o feiticeiro, o
macumbeiro, se não a recebem nos seus transes, recebem,
entretanto, almas e espíritos que, por já não serem mais da terra, estão
mais perto de Deus e participam um pouco da sua eterna e imensa sabedoria.
Os médiuns que curam merecem mais respeito e veneração que
os mais famosos médicos da moda. Os seus milagres são contados
de boca em boca, e a gente de todas as condições e matizes de raça
a eles recorre nos seus desesperos de perder a saúde e ir ao
encontro da Morte. O curioso - o que era preciso estudar mais devagar - é
o amálgama de tantas crenças desencontradas a que preside a Igreja
católica com os seus santos e beatos. A feitiçaria, o espiritismo, a
cartomancia e a hagiologia católica se baralham naquelas práticas,
de modo que faz parecer que de tal baralhamento de sentimentos
religiosos possa vir nascer uma grande religião, como nasceram de
semelhantes misturas as maiores religiões históricas.
Na confusão do seu pensamento religioso, nas necessidades
presentes de sua pobreza, nos seus embates morais e dos
familiares, cada uma dessas crenças atende a uma solicitação de cada uma
daquelas almas, e a cada instante de suas necessidades.
A gravidade de pensamento que todo esse espetáculo provoca
e as lembranças históricas que acodem fazem perguntar se a
terra que não tem querido guardar na sua grandeza traços das vidas e das
almas que por elas têm passado, ainda desta vez, não consentirá que
fiquem vestígios, pegadas, impressões das atuais que, nela, hoje
sofrem e mergulham, a seu modo, no Mistério que nos cerca, para
esquecê-las soturnamente; e pensa-se isto sob a luz do sol, alegre, clara,
forte e alta, que recorta no céu azul as montanhas que se alongam para
tocá-lo, tal como se vê nesse lugar de Inhaúma, antiga aldeia de
índios, a serra dos Órgãos, solene, soberba...
Numa das ruas desse humilde arrebalde, antes trilho que mesmo
rua, em que as águas cavaram sulcos caprichosos, todo ele
bordado de maricás que, quando floriam, tocavam-se de flocos brancos,

morava em um barracão dona Felismina.
O "barracão" é uma espécie arquitetônica muito curiosa e muito
especial àquelas paragens da cidade. Não é a nossa conhecida
choupana de sapê e de paredes "a sopapos". É menos e é mais. É
menos, porque em geral é menor, com muito menos acomodações; e
mais, porque a cobertura é mais civilizada; é de zinco ou de
telhas. Há duas espécies. Em uma, as paredes são feitas de tábuas; às
vezes, verdadeiramente tábuas; em outras, de pedaços de caixões. A
espécie, mais aparentada com o nosso "rancho" roceiro, possui as paredes
como este: são de taipa. Estes últimos são mais baixos e a
vegetação das bordas das ruas e caminhos os dissimula, aos olhos dos
transeuntes; mas aqueles têm mais porte e não se envergonham de ser vistos. Há
alguns com dous aposentos; mas quase sempre, tanto os de uma
como de outra espécie, só possuem um. A cozinha é feita fora,
sob um telheiro tosco, um puxado no telhado da edificação, para
aproveitar o abrigo de uma das paredes da barraca; e tudo
cercado do mais desolador abandono. Se o morador cria galinhas, elas vivem
soltas, dormem nas árvores, misturam-se com as dos vizinhos e,
por isso, provocam rixas violentas entre as mulheres e maridos,
quando disputam a posse dos ovos.
Por vezes, no fundo, na frente ou aos lados deles, há uma árvore
de mais vulto: um cajueiro, um mamoeiro, uma pitangueira, uma
jaqueira, uma laranjeira; mas nenhum sinal de amanho do
terreno, de tentativa de cultura, a não ser um canteirozinho com uns pés de
manjericão ou alecrim. Isto às vezes; e, às vezes também, uma
touceira de bananeira.
A guaxima cresce, e o capim, e a vassourinha, e o carrapicho e
outros arbustos silvestres e tenazes.
O barracão de dona Felismina era de um só aposento, mas o da
vizinha, dona Emerenciana, tinha dous. Eram ambos da primeira
espécie. Dona Emerenciana era casada com o senhor Romualdo,
servente ou cousa que o valha em uma dependência da grande oficina
do Trajano. Era preta como dona Felismina e honesta como ela.
Defronte ficava a residência da Antônia, uma rapariga branca,
com dous filhos pequenos, sempre sujos e rotos. A sua residência
era mais modesta: as paredes do seu barraco eram de taipa.
A vizinhança, ao mesmo tempo que falava dela, tinha-lhe
piedade:
- Coitada! Uma desgraçada! Uma perdida!
Era bem nova ela, mas fanada pelo sofrimento e pela miséria.
Com os seus vinte e poucos anos de idade, de boas feições, mesmo
delicadas, a sua história devia ser a triste história de todas
essas raparigas por ai...
Mal comendo, ela e os filhos; mal tendo com que se cobrir,
todas as manhãs, quando saía a comprar um pouco de café e
açúcar, na venda do Antunes, e, na padaria do Camargo, um pão - que lhe
teria custado, quem sabe! que profunda provação no seu pudor de
mulher, para ganhá-lo - não se esquecia nunca de colher pelo caminho uns
"boas-noites", umas flores de melão-de-são-caetano, de pinhão,
de quaresma, de manacás, de maricás - o que encontrasse - para

enfeitar-se ou trazê-las nas mãos, em ramilhete.
Todos da rua dos Maricás - era este o nome daquele trilho de
Inhaúma - conheciam-lhe a vida, mas com a piedade e compaixão
próprias á ternura do coração do povo humilde pela desgraça,
tratavam-na como outra fosse ela e a socorriam nas suas horas de
maiores aflições. Só o Antunes, o da venda, com o seu
empedernido coração de futuro grande burguês, é que dizia, se lhe
perguntavam quem era:
- Uma vagabunda.
Dona Felismina gozava de toda a consideração nas cercanias e
até de crédito, tanto no Antunes, como no Camargo da padaria.
Além de lavar para fora, tinha uma pequena pensão que lhe deixara o
marido, guarda-freios da Central, morto em um desastre. Era uma
preta de meia-idade, mas já sem atrativo algum. Tudo nela era
dependurado e todas as suas carnes, flácidas. Lavava todo o dia e
todo o dia vivia preocupada com o seu humilde mister. Ninguém lhe sabia uma
falta, um desgarro qualquer, e todos a respeitavam pela sua
honra e virtude. Era das pessoas mais estimadas da ruela e todos
depositavam na humilde crioula a maior confiança. Só a Baiana tinha-a mais.
Esta, porém, era "rica". Morava em uma das poucas casas de tijolo da
rua dos Espinhos, casa que era dela. Vendedora de angu, em outros
tempos, conseguira juntar alguma cousa e adquirira aquela casita,
a mais bem tratada da rua. Tinha "homem" em quanto lhe servia; e,
quando ele vinha aborrecê-la mandava-o embora, mesmo a cabo de
vassoura. Muito enérgica e animosa, possuía uma piedade contida que se
revelou perfeitamente numa aventura curiosa de sua vida. Uma manhã,
havia cinco ou seis anos, saindo com o seu tabuleiro de angu,
encontrou em uma calçada um embrulho um tanto grande. Arriou o tabuleiro
e foi ver o que era. Era uma criança, branca - uma menina. Deu os
passos necessários e criava a criança, que, nas imediações, era
conhecida por "Baianinha". E, ao ir ás compras na venda, o caixeiro
lhe dizia por brincadeira:
- "Baianinha", tua mãe é negra.
A pequena arrufava-se e respondia com indignação:
- Negra é tu, "seu" burro!
A Baiana, porém, era "rica", estava mais distante. Dona
Felismina, porém, ficava mais próximo da vida de toda aquela
gente da rua. Os seus conselhos eram ouvidos e procurados, e os seus
remédios eram aceitos como se partissem da prescrição de um
doutor. Ninguém como ela sabia dar um chá conveniente, nem
aconselhar em casos de dissídias domésticas. Detestava a
feitiçaria, os bruxedos, os macumbeiros, com as suas orgias e barulhadas; mas,
inclinava-se para o espiritismo, freqüentando as sessões do
"seu" Frederico, um antigo colega do seu marido, mas branco, que
morava adiante, um pouco acima. Além da medicina de chás e tisanas, ela
aconselhava àquela gente os medicamentos homeopáticos. A
beladona, o acônito, a briônia, o súlfur, eram os seus remédios
preferidos e quase sempre os tinha em casa, para o seu uso e dos outros.
Certa vez salvou um dos filhos da Antônia de uma convulsão e
esta lhe ficou tão grata que chegou a prometer que se emendaria.

Dona Felismina morava com o seu filho José, o Zeca, um pretinho
de pele de veludo, macia de acariciar o olhar, com a carapinha
sempre aparada pelos cuidados da mão de sua mãe, e também com as
roupas sempre limpas, graças também aos cuidados dela.
Tinha todos os traços de sua raça, os bons e os maus; e muita
doçura e tristeza vaga nos pequenos olhos que quase ficavam no
mesmo plano da testa estreita.
Era-lhe este seu filho o seu braço direito, o seu único esteio,
o arrimo de sua vida com os seus nove ou dez anos de idade. Doce,
resignado, e obediente, não havia ordem de sua mãe que ele não
cumprisse religiosamente. De manhã, o seu encargo era levar e
trazer a roupa dos fregueses; e ele carregava os tabuleiros de roupa e
trazia as trouxas; sem o mais pequeno desvio de caminho. Se ia á casa
do "seu" Carvalho, ia até lá, entregava ou recebia a roupa e
voltava sem fazer a menor traquinada, a menor escapada de criança por
aquelas ruas que são mais estradas que rua mesmo. Almoçava e a mãe quase
sempre precisava:
- Zeca, vai à venda e traz dous tostões de sabão "regador".
Na venda, entre todo aquele pessoal tão especial e curioso das
vendas suburbanas: carroceiros, verdureiros, carvoeiros, de
passagens; habitués do parati, como os há na cidade de chope; conversadores
da vizinhança, gente sem ter que fazer que não se sabe como
vive, mas que vive honestamente; um ou outro degradado da sua condição
anterior ou nascimento - entre toda essa gente, Zeca era mais
imperioso e gritava:
- Caixeiro, "mi" serve já. Dous tostões de sabão "regador"!
Se o caixeiro estava atendendo à dona Aninha, mulher do servente dos telégrafos, Fortes, e não vinha atendê-lo logo, Zeca
insistia, fingindo-se irritado:
- "Mi despache", caixeiro! Dous tostões de sabão "regador".
"Seu" Eduardo, o caixeiro, que era bom e habituado a suportar
a insolência dos pequenos que vão às compras, fazia docemente:
- Espere, menino. Você não vê que estou servindo, aqui, a
dona Aninha!
A mãe tinha vontade de pó-lo no colégio; ela sentia a necessidade
disso todas as vezes que era obrigada a somar os róis. Não
sabendo ler, escrever e contar, tinha que pedir a "seu"
Frederico, aquele "branco" que fora colega de seu marido. Mas, pondo-o no
colégio, quem havia de levar-lhe e trazer-lhe a roupa? Quem
havia de fazer-lhe as compras?
À tarde, Zeca descansava, brincava com as crianças do lugar um
pouco; mas, ao anoitecer, já estava perto da mãe que remendava a
roupa dos fregueses, à luz do lampião de querosene, cuja fumaça
enegrecia o zinco do teto do barracão.
Se bem fosse com a mãe todos os meses receber a módica pensão
que o pai deixara, na Caixa dos Guarda-Freios, o seu sonho não
era viver no centro da cidade, nas suas ruas brilhantes, cheias de
bondes, automóveis, carroças e gente. Zeca desprezava aquilo tudo. O seu
sonho era o Engenho de Dentro e o seu cinema. Ter dinheiro,
para ir sempre a ele, ver-lhe instantemente as "fitas" que os grandes
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