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De jogos e festas

Sentado na motocicleta rente ao muro do jardim, empu-
nhando o guidom, acelerando e desacelerando em seco, pensei 
em Vicente. Todo mundo na cidade gostava dele, ninguém se 
importava com suas grosserias ocasionais, sabiam que não havia 
maldade no que ele dizia em momentos de irritação. Quantas 
vezes ouvi meu pai censurá-lo por sua facilidade em soltar di-
nheiro para qualquer pessoa que o procurasse com uma história 
comovente. “Não digo que não ajude a um ou outro que precise. 
Mas convém ter cuidado com os aproveitadores. Tem gente se 
aproveitando de sua moleza de coração.”

Vicente ouvia calado, via-se que sem intenção de seguir o 
conselho. Eu não me metia, eu também tinha os meus fregue-
ses. Teria ele mudado tanto durante a minha ausência a ponto 
de um de seus dependentes…? Tudo era mistério na morte de 
Vicente. Larguei a motocicleta em seu lugar no muro, passei na 
cozinha para tomar um gole de café, mamãe se ofereceu para 
esquentá-lo, e, enquanto fazia isso, queixou-se:
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— Ele não quer comer nem conversar, Mário. Vou lá com 
a comida, tento conversa, é como se eu não estivesse lá. Parece 
que ele pensa que sou a culpada. (“Ele” era meu pai, em estado 
de choque desde a morte de Vicente.)

— Ele está sofrendo. A senhora precisa ter paciência.
A suposta necessidade de falar quando não se tem o que 

dizer é a grande responsável pelas bobagens que se diz no mun-
do. Depois que falei, olhei para mamãe: ela estava chorando. 
Toquei-a no ombro, ela soluçou.

— Será que ele está sofrendo mais do que eu?
Isso era o máximo de crítica que ela podia fazer. Acari-

ciei-lhe os cabelos em muda solidariedade, aqueles cabelos que 
já iam se acinzentando e que mais pareciam pintados para acom-
panhar a moda.

Eu também já tinha sentido no silêncio e na recusa de meu 
pai um traço de censura — por termos deixado Vicente morrer, 
e principalmente eu, que tinha ido para longe; por não estarmos 
mostrando um abatimento igual ao dele; por estarmos fazendo o 
possível para levar uma vida normal, apesar de tudo. Seria uma 
censura consciente, deliberada, ou estaria ele já distante de 
qualquer reação raciocinada? Subi ao quarto para cumprir a 
obrigação que eu vinha evitando ultimamente, mais em atenção 
a ele do que por egoísmo ou comodidade de minha parte (pelo 
menos assim eu pensava, talvez pra me justificar).

Meu pai não estava na cadeira de balanço, como era seu 
costume ultimamente: estava em pé diante da parede do fundo, 
tentando apagar qualquer coisa do papel com a unha do polegar, 
e nem se virou quando entrei. Achando que ele não tivesse ouvi-
do o ruído da porta e o dos meus passos, fechei-a com força. Ele 
continuou de costas, raspando a parede com a unha.

Essas visitas estavam ficando cada vez mais penosas, mas 
achei que não devia sair sem ao menos tentar falar com ele. 
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Lembrei-me de Vicente e de seu jeito despachado de iniciar 
conversa com qualquer pessoa, mesmo com nosso pai. Se fosse 
Vicente quem estivesse ali, meu pai certamente não poderia ig-
norá-lo.

Finalmente meu pai virou-se e falou; mas não falou para 
me saudar; falou como quem continua uma conversa:

— Se eu tivesse uma borracha dava jeito nisso — e indicou 
a parede com a cabeça.

— O quê, pai?
— Isso aí. É isso que não tem me deixado dormir.
Olhei para o ponto indicado e o máximo que pude ver fo-

ram riscos de unha em cima e em volta de um sujo de mosquito.
— Quer que eu arranje uma borracha?
Já sentado na cama, as mãos descansando nos joelhos, na 

atitude de quem espera alguma coisa, ele respondeu:
— Naturalmente. Como é que você quer que eu faça o 

trabalho sem uma borracha?
Desci ao térreo, procurei na minha velha gaveta dos tempos 

de colégio, encontrei um pedaço de borracha ressecado, com as 
minhas iniciais escritas a tinta nas duas faces. Quando voltei ao 
quarto, meu pai já estava longe. Olhou a borracha sem enten-
der, depois disse:

— Quem mandou? Quero isso não. Ficam me mandando 
bobagens cá pra cima. Quero não.

Eu ia jogar a borracha pela janela, resolvi guardar no bolso 
e mais tarde devolvê-la à gaveta, onde ficara todos esses anos sem 
fazer mal a ninguém; senti que enquanto ela estivesse lá a casa 
continuaria em pé. Toquei no ombro de meu pai, ele não teve 
nenhuma reação, nem me olhou; saí desapontado e abatido. 
Aquele homem não era mais o meu pai, e fazer de conta que eu 
não percebia isso estava ficando muito difícil.
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* * *

Encontrei o grupo no café do Ananias às onze da noite. Ar-
turzinho Borges, professor de gramática na Escola de Comércio 
e poeta romântico, me cercara na rua e dissera:

— Você precisa vir para o grupo. Irmão de Vicente é amigo 
nosso. Venha ao café do Ananias. Depois das dez.

Eu não disse sim nem não, mas de saída tinha decidido que 
não. Eu não desejava herdar as amizades de Vicente, já herdara 
a motocicleta, que não estava me valendo de nada; mas aconte-
ce que as minhas amizades estavam ficando muito cansativas, 
com aquela preocupação de me consolar da tragédia, falando 
em duro golpe, a perda lamentável, a morte dos bons em lugar 
dos maus, e exagerando na tristeza das caras quando falavam; de 
modo que depois de alguns dias eu já me sentia com vontade de 
consolá-los. Para me livrar dessas formalidades idiotas comecei a 
fugir deles, e quando senti que ia ficando muito sozinho me 
lembrei do convite do Artur e fui procurá-los no café.

O café do Ananias ficava numa rua distante do centro e 
meio escura, parece que escolhida de propósito porque a clien-
tela, geralmente noturna, preferia não ser vista pelas pessoas 
com quem se encontrava durante o dia. Perto ficavam certas ca-
sas que só funcionavam de noite, quando as famílias já haviam se 
recolhido para continuar os sonhos imaginados durante o dia.

Cheguei pelas onze horas porque fiz o caminho a pé, não 
quis tirar a moto para não acordar meu pai, que cochilava na 
cadeira de balanço. Arturzinho ainda não tinha chegado, mas o 
atraso não criou nenhum embaraço, alguns dos outros rapazes já 
eram meus conhecidos e me receberam com alegria. Tomavam 
gim-tônica, a novidade do momento; eu os acompanhei.

No intervalo entre o meu pedido e o atendimento, quando 
ainda não havíamos iniciado conversa, um rapaz que eu sabia 
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ser mecânico de automóveis ensaiou me dar pêsames, outro que 
estava ao meu lado brincando com um aparador de unhas inter-
rompeu-o com um murro na mesa:

— Pô, Cristo! Você ainda é desses? Ele veio aqui pra se di-
vertir com a gente. Chega de conversa de morte. O assunto aqui 
é alegria. Não é, Mário?

Apesar da brutalidade do veto, e da cara desapontada do 
Cristóvão, fiquei logo gostando do meu protetor espontâneo. Eu 
não tinha ido ali para receber avisos de não me esquecer de ficar 
triste pela morte de meu irmão. Quando o garçom trouxe o meu 
gim o mesmo rapaz que havia vetado a sessão de pêsames propôs 
um brinde pela minha presença no grupo. No silêncio que bai-
xou após o brinde um rapaz de cabelo crespo alourado perguntou 
se eu pretendia ficar com a moto de Vicente. Enquanto eu pen-
sava o que responder, o mecânico, já refeito da censura, explicou:

— O Reinaldo aí é doido por motocicleta. Vivia tomando 
ela emprestada de Vicente. E pra devolver era um custo.

Esperei que passasse o encabulamento do Reinaldo para di-
zer que ainda não havia me decidido; talvez ficasse com a moto, 
talvez não.

— Se quiser desfazer, sou pretendente — disse Reinaldo 
timidamente. — Isto é, conforme o preço e as condições. Gosto 
muito daquela máquina.

Prometi ali mesmo, diante de todos, que ele teria preferên-
cia; e acho que pratiquei uma boa ação, a julgar pelo sorriso 
largo que tomou conta do rosto de Reinaldo. Nisso Arturzinho 
chegou, olhou o que estávamos bebendo, pediu cerveja.

— Dê parabéns a Reinaldo — disse o meu protetor contra 
pêsames. — Ele acaba de garantir preferência na compra da mo-
to. E falou sozinho, sem ajuda.

Olhei para Reinaldo e fiquei embaraçado de vê-lo tão ver-
melho, Arturzinho desfez o constrangimento:
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— Você já conhece todo mundo, não é? Então não preciso 
apresentar. Seu copo está vazio, mande vir mais um. Hoje é por 
nossa conta. Já está combinado. É o seu batismo. — E olhando 
o relógio do café: — A Deolinda está preparando um leitão pra 
nós. É bom a gente não comer nada aqui pra não desperdiçar o 
apetite.

— É pena — disse o meu protetor —, porque a mulher do 
Ananias faz umas empadas bandidas de boas.

Então conversamos — de trabalho, de viagens, de mulhe-
res. E notando que eles estavam preocupados em não falar em 
Vicente, decidi quebrar o tabu e pô-los à vontade. Perguntei no 
ar, a ninguém em particular:

— Vicente não tinha aí uma pequena fixa?
Eles se entreolharam, se consultando, e Arturzinho respon-

deu:
— Tinha, a Divina. Aliás, coitada, ela ainda está muito cho-

rosa. Gostava dele demais. Deu o fora num boiadeiro por causa 
de Vicente. O boiadeiro queria montar casa pra ela.

— E o boiadeiro se conformou?
— Não deu o braço a torcer. Tomou um porre, disse que 

pra lavar a curva do cotovelo, e arranjou outra na mesma casa. 
Agora está com a Gina.

— E a Divina ainda está por aí?
— Ainda. Você pode conhecê-la hoje, se quiser. É muito 

boa moça, mas tem uma coisa. Aliás duas: só bebe champanhe e 
tem a mania de se apaixonar.

Não pude saber se era uma advertência ou se apenas uma 
informação. Olhei o relógio distraidamente, e Arturzinho, que 
era mesmo o líder, decidiu:

— Vamos embora que o leitão deve estar pronto. Deo disse 
meia-noite, meia-noite e meia.

De jogos-miolo.indd   12 6/24/16   1:43 PM



13

Todos engoliram o resto das bebidas, se levantaram, ajeita-
ram a roupa e se declararam prontos. Eu ainda tentei pagar a 
despesa, eles protestaram, Arturzinho repetiu que era por conta 
do clube; e ao passarmos por Ananias no balcão, avisou:

— Aquela despesa é minha. Escreve aí.
Ananias não disse nada e fingiu que limpava o balcão, tal-

vez para não mostrar facilidade em concordar. Nada tendo a ver 
com o assunto, passei de cabeça erguida.

Na rua um ou outro cachorro magricela passando com a 
pressa fingida dos que não têm aonde ir, uma família de roceiros 
chegando de alguma festa, as crianças de roupa nova e sapatos 
incômodos, uma pequenina dormindo no ombro do pai, um 
bracinho caído balançando com o andar, a mãe de sombrinha 
enrolada e vestido berrante ralhando com dois meninos que tei-
mavam em ir muito à frente. Um músico vestido de escuro, com 
o violino na caixa e a cabeça nas nuvens, quase esbarrou num 
monte de tijolos. No mais, casas fechadas, raras janelas ainda de 
luzes acesas. Numa esquina um soldado azucrinava um bêbedo 
e o ameaçava de prisão. Paramos para ver.

O soldado sacudia o punho do bêbedo, que mal podia parar 
em pé.

— O senhor se zangou à toa, meu praça — disse o bêbedo.
— Praça não. Dobre a língua. Não está vendo a divisa? 

Olhe aí. Cabo, ouviu? Cabo.
— Cabo no meu tempo era praça — disse o bêbedo.
— Não é mais — berrou o cabo, e aplicou mais dois sa-

fanões no braço do homem, um para trás, outro para diante.
O bêbedo conseguiu soltar-se, ou foi o cabo mesmo quem 

o soltou, e segurou a manga do cabo. O cabo puxou o braço e 
largou um tapa na mão do bêbedo.

— Tire a mão. Não sabe que é proibido?
— Proibido por quê? Não é roupa de santo.
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— Mas é fazenda estadual.
O bêbedo caiu na gargalhada e abriu as pernas para se equi-

librar melhor. O soldado irritou-se, deu-lhe um empurrão, o ho-
mem caiu chato sentado. O soldado ia atacá-lo a pontapés, Rei-
naldo se aproximou, quando vimos ele já puxava o soldado pelo 
braço. Cometida a precipitação, tínhamos que acompanhá-lo 
no que viesse.

Chegamos para perto, sem saber bem o que devíamos fazer, 
eu pelo menos não sabia. O soldado olhou-nos indeciso, mas 
felizmente estava bem mais calmo, e em vez de reagir à nossa 
intromissão, apenas explicou, queixando-se:

— Esse pau-d’água aí quase me fez fazer uma besteira.
Nenhum de nós disse nada, Reinaldo estava levantando o 

bêbedo do chão, mas o bêbedo queria que Reinaldo sentasse 
com ele.

— Estão vendo? — disse o soldado. — Com esses a gente 
não pode ser educado. A gente dá o pé, querem a mão. Olhem 
aí. Quem é que aguenta?! — E tomando a defesa de Reinaldo, 
mandou, enérgico: — Respeite o moço. Ele está lhe ajudando. 
Levante já, senão vai dormir no xadrez.

O bêbedo olhou em volta, avaliando o seu prestígio; e ven-
do que ninguém contestava o soldado, insistiu por uma confir-
mação verbal:

— Vocês acham que ele tá certo?
— Tá muito certo — respondemos eu, Reinaldo, Arturzi-

nho e os outros dois.
Derrotado, o bêbedo preparou-se para levantar, repeliu a 

ajuda que o soldado oferecia:
— Pode deixar. Pode deixar. Eu levanto sozinho.
O soldado olhou-nos satisfeito, como dizendo, estão vendo 

como é? — e esperou que o bêbedo se despachasse. Mas o bêbe-
do não tinha pressa, depois que se ergueu do chão ficou muito 
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tempo alisando ou limpando a roupa, procurando qualquer coisa 
num bolso, no outro, não achava, resmungava frases engroladas.

— Vamos, tá demorando — disse o soldado novamente au-
toritário.

— Pera aí. Tá com pressa?
— Tou, sim. Já remanchou muito. Suma já, senão dorme 

no xadrez.
Ciente de ter perdido a nossa proteção, o bêbedo saiu res-

mungando, cambaleando mais do que o seu estado justificava. 
Esperamos que ele se distanciasse, o soldado perguntou qual de 
nós lhe oferecia um cigarro, acho que mais para dizer alguma 
coisa do que por vontade de fumar. Três cigarros apareceram (a 
pressa de nos livrarmos dele), ele hesitou, arrecadou os três, de-
sejou-nos boa noite e se foi.

— Chegamos na hora — disse um dos rapazes. — Conhe-
ço esse salafrário. Ele ia se servir no pobre bêbedo.

— Bonito se a gente tinha que brigar com ele — disse Rei-
naldo.

— Se fosse preciso, brigava — disse Arturzinho.
Os casais enchiam quase todas as mesas em volta do salão, 

os homens bebendo cerveja, as mulheres bebendo champanhe 
barato ou simplesmente abraçadas aos companheiros, fazendo 
força para se mostrarem alegres. Arturzinho, muito desinibido, 
abraçou e beijou no rosto uma loura esbelta, com ar de estrela 
decadente, disse qualquer coisa ao ouvido dela; ela chamou-o de 
bandido e ameaçou bater. Ele pegou-a pelo queixo, virou-o para 
um lado, para o outro, disse que ia fazer um filme com ela.

— Não aceite proposta de ninguém mais, hein?
Ela riu, e num instante estavam novamente abraçados, se 

apoiando um no outro, cochichando. Momentos depois ele me 
chamou.
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— Esta é Didi, minha paixão. Este é Mário. Irmão do Vi-
cente.

— Prazer.
— Prazer.
— Vicente era muito querido aqui.
Antes que a conversa degenerasse em votos de pêsames, Ar-

turzinho olhou em volta e disse:
— Vamos sentar por aqui e tomar uma cerveja. Veja um 

lugar pra nós, Mário. Enquanto isso, eu vou falar com Deo — e 
foi se imiscuindo na direção dos fundos.

Didi indicou-nos duas mesas, sugeriu que as juntássemos, 
mandou-nos ficar à vontade e foi procurar alguém para nos tra-
zer as cervejas. Logo que nos instalamos e acendemos cigarros, 
que é o que se faz nessas ocasiões, as mulheres avulsas começa-
ram a nos olhar com interesse. Um dos rapazes, o Titão, come-
çou a me instruir a respeito das mulheres da casa:

— Aquela morena de nariz arrebitado é a Geny. É doida 
por farda, mas só de sargento pra cima. Aquela de pega-rapaz lá 
no canto, a de vestido verde, é a Carmem. Era moça de família, 
casou com um advogado de fora, o pai dela descobriu que ele já 
era casado, perseguiu-o pra matar, ele fugiu, o pai não quis rece-
ber a filha de volta. Ela se jogou no rio, foi salva, agora está aí. 
Essa não serve, está sempre falando em morrer. Aquela de vesti-
do vermelho, a que está olhando para cá, é mineira. Dizem que 
estava para ser freira, fugiu do convento. Foi trabalhar de empre-
gada numa casa de família, o patrão passou na cara, depois botou 
na rua. Ela é muito alegre e tem bom papo. Aquela branquela de 
cabelo comprido é viúva de um eletricista. Tem uma filhinha na 
escola. É muito boa pessoa, não chateia ninguém.

Nisso Arturzinho apareceu lambendo os dedos. — Está 
uma delícia. Macio que só vendo. — Sentou-se, encheu um co-
po, olhou em volta. — Vamos convidar umas pequenas para a 
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ceia. Já se engraçou com alguma, Mário? Eu já tenho a minha. 
Pena que a Didi esteja agarrada com aquele careca. Conheço o 
cara. É da Delegacia Fiscal. Parece mais o ministro da Fazenda, 
do jeito que torra dinheiro.

Entrou mais um grupo de fregueses, um veio abraçar Artur-
zinho, um abraço barulhento, de tapas nas costas. Arturzinho 
perguntou se ele tinha feito boa viagem, ele disse que ótima, que 
bebera o tempo todo.

— O dr. Arimateia sabe viver — explicou.
Arturzinho aproveitou a pausa para nos apresentar: — Dr. 

Arquimedes. Trabalha com o prefeito. Aqui o Mário Belo.
Dr. Arquimedes olhou-me com interesse. — Parente da-

quele rapaz que morreu?
— Irmão — explicou Arturzinho. — Os outros você conhe-

ce, não é?
Dr. Arquimedes fez um gesto largo de mão para os outros e 

voltou a falar comigo.
— Senti muito a morte de seu irmão. Muito mesmo. Uma 

estupidez.
Arturzinho atalhou-o com um convite: — Sente conosco. 

Estamos de cerveja. Mas se quiser outra coisa…
— Não, obrigado. Estou com amigos do Triângulo. Como 

anda o gado aí? Algum material novo?
Arturzinho respondeu que não havia novidade, dr. Arqui-

medes despediu-se e foi se juntar ao seu grupo; e logo que se 
instalou indagou aos brados se ali havia uísque.

— É doido varrido — disse Arturzinho. — Vive na farra.
— O que é que ele faz na vida? — perguntei.
— Bebe com o prefeito — explicou Titão.
As mulheres foram se chegando, prudentes. A primeira foi 

uma Alzira, veio pedir “um cigarro fraco”, e naturalmente ficou. 
Depois veio Tudinha, uma que ria alto, sem motivo, e puxou con-
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versa com Reinaldo. Depois veio Nieta, de voz rouca e pose de 
estrela, eu ia convidá-la para sentar-se ao meu lado, ela preferiu 
Titão. Arturzinho perguntou se eu já havia escolhido alguém. 
Como eu demorasse a responder, ele sugeriu:

— Não fica bem a gente despachar Alzira. Se você estiver 
interessado em outra, fico com ela.

Para mim qualquer uma servia, menos a Didi para não pa-
recer incesto. Felizmente o pequeno problema foi solucionado 
com o aparecimento de Belém, morena pequenina e muito sim-
pática, que até então estivera envolvida com um senhor de cabe-
lo vermelho, que saiu levado pelos companheiros por estar mui-
to bêbedo.

O ar da sala estava turvo de fumaça; isso e o calor, e o peso 
da cerveja, e o ruído das conversas e risos iam me deixando apá-
tico e desinteressado. Belém achou que eu estava triste e assu-
miu espontaneamente o compromisso de me desentristecer. Não 
desgostei dela, suas gentilezas eram discretas e naturais, mas o 
meu desejo era estar em algum outro lugar. Qualquer coisa den-
tro de mim impedia-me de me largar e me dissolver na falsa 
alegria geral. Procurei uma desculpa convincente para me reti-
rar, não me ocorreu nenhuma. Belém convidou-me para dan-
çar, e foi a solução. Dançamos sem parar, como quem cumpre 
uma obrigação importante e inadiável, até que Arturzinho veio 
chamar para a ceia.

A mesa estava arrumada numa varanda dos fundos, perto da 
cozinha. Gorda e simpática, encostada à porta, Deo ia ouvindo 
os elogios de nós todos e as brincadeiras das moças. Fiquei sa-
bendo que ela namorou um japonês, tiveram um filho, o japo-
nês se mandou, o filho estava com a avó materna. O japonês 
aparecia e desaparecia, e trazia presentes para Deo e o filho.

— Onde anda ele agora, Deo? — perguntou Tudinha.
— Eu sei? Me pergunte onde o capeta se esconde.
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— Ele é ruim assim, Deo?
— Não. Capeta é modo de dizer. Ele é bom.
— Trabalha em quê?
— Sei lá.
Um grito de mulher nos assustou fundo. E antes que tivés-

semos tempo de pensar, uma mulher quase nua apareceu cor-
rendo na varanda e se abraçou com Deo.

— Deo, ele quer me matar! Não deixa, Deo!
Sentado de costas para a porta, virei-me para olhar justa-

mente no momento em que aparecia um homem descabelado, 
descalço, a camisa desabotoada e fora da calça. Ao nos ver, parou 
desapontado, cumprimentou sem convicção e chamou a mulher:

— Vem, Tereza. Deixe de palhaçada.
— Ele quer me matar! Não deixem! — gritou ela.
— Que bobagem, menina! Eu lá mato mulher?!
A mulher tremia agarrada a Deo. — Não quero voltar com 

ele. Mande ele embora, Deo.
Deo mandou-a acalmar-se e ponderou ao homem: — Ela 

está nervosa. Assim vocês não vão conseguir nada. É melhor o 
senhor deixar para outro dia…

— Que mané outro dia. Pra mim chega. Com ela nunca 
mais.

— Nunca mais digo eu — disse a mulher. — Foi horrível, 
Deo. Uma faca enorme!

— Que história é essa de faca? — perguntou Deo ao ho-
mem. — Tereza não é mulher de fazer chiquês. Alguma coisa 
deve ter havido.

O homem apelou para nós. — Vocês estão vendo? A gente 
vem a uma casa dessas pra se divertir e acaba se aborrecendo.

Nós nos entreolhamos sem saber o que dizer, resolvemos 
por entendimento tácito não nos comprometermos por enquan-
to. Deo propôs, conciliadora:
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— Se o senhor quiser, eu arranjo outra guria para o senhor. 
Tem muita mulher de primeira aí.

— Não, senhora. Agradeço o incômodo. Eu mesmo esco-
lho minhas companhias.

— Está bem. Eu só quis mostrar boa vontade. E se quer fi-
car aqui, é bom ir se compor, porque esta é uma casa de respeito.

Puxei a cabeça de Belém para junto da minha para fingir 
desinteresse por uma questão que ameaçava tomar rumo indese-
jável, mas fiquei de ouvido ligado. Os casais à minha frente tam-
bém baixaram o olhar para os restos do leitão, receando o pior. 
Ouvi o homem respirar forte atrás de mim, senti Belém apertan-
do a minha coxa nervosamente, vi Arturzinho erguer o olhar 
lentamente, depois sorrir.

— É. Eu hoje estou de azar. Vou-me embora — disse o 
homem atrás de mim. — Está aqui o dinheiro da despesa — e 
jogou uma nota na mesa por cima da minha cabeça.

— Um momento — disse Deo. — Vocês fizeram alguma 
coisa, Tereza?

— Não chegamos — disse a mulher.
— Então não teve despesa. Aqui o freguês só paga o que 

usufrui. Pode guardar o seu dinheiro — Deo falou, taxativa.
Esperei alguma reação valente, mas pelos reflexos nos sem-

blantes dos companheiros à minha frente percebi que o homem 
absorvia civilizadamente a decisão da dona da casa. Finalmente 
ele falou:

— É para ela. Pra pagar o susto.
Deo deu de ombros. — Isso agora é com ela. Ela é quem 

sabe se deve aceitar ou não.
A mulher continuava choramingando ao lado de Deo, mas 

olhando disfarçadamente o dinheiro na mesa. Para facilitar-lhe a 
decisão, Alzira esticou a mão, pegou a nota com dois dedos em 
tesoura e passou-a a Deo, que a passou a Tereza depois de ligeira 
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hesitação. Como criança que estava emburrada e ganha um 
brin quedo novo, Tereza passou as costas da mão nos olhos, desa-
massou a nota, dobrou-a ao meio; e não tendo onde guardá-la na 
precariedade dos trajes, pediu a Deo que a guardasse.

— Mas o que foi mesmo que ele fez? Conte pra gente — 
pediu Arturzinho.

Olhei para trás, o homem não estava mais na porta.
— Não gostei da cara dele — disse Nieta. — Se ele apare-

cer outra vez, eu me escondo.
— Mas o que foi que ele fez afinal? — insistiu Arturzinho.
— Vou dizer não. Deixe pra lá.
— Eu faço uma ideia — disse Reinaldo. — Vocês não per-

ceberam? Não viram o bojo? Pé de mesa, gente.
Todos rimos, Tereza saiu encabulada ao ver descoberta a 

sua suposta covardia.
Um galo cantou no quintal, outro respondeu longe. A casa 

estava quase em silêncio, a maioria dos fregueses já tinha se reti-
rado ou subido para os quartos, nós subimos também.

Logo que Belém fechou a porta, perguntei o mais casual-
mente que pude:

— Você conhece esse japonês da Deo?
— Uhr! Que homem! — foi a resposta tremida.
— Por quê?
— Um tipo horroroso. Tenho pavor dele.
— Por quê?
— Dizem que tem várias mortes.
— E anda solto?
— Ele sempre escapa. Por falta de prova.
— Ele faz o quê na vida?
Belém olhou-me vagamente, passando um lenço de papel 

no rosto, nos lábios. Talvez não estivesse olhando para mim, mas 
para alguma preocupação dentro dela mesmo. Repeti a pergunta.
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— O que é que ele faz? Sei não. Aparece aí com uma mali-
nha de couro sempre estufada de cheia, e sempre apressado.

— Sabe o nome dele?
— Nome de japonês, ora. Quem é que sabe nome de japo-

nês? Ei, vamos deixar o Wakamoto pra lá e cuidar de nós — dis-
se ela caindo por cima de mim na cama.

Passei uns dias na maior inação, dormindo até tarde, me-
xendo numa coisa e outra, abrindo e fechando livros e pensando 
numa boa desculpa para voltar ao meu trabalho e à minha vida 
lá fora. O que me prendia ali era o remorso antecipado de deixar 
minha mãe naquela prensa. Com meu pai eu quase não tinha 
mais nenhum contato, nem ele precisava de mim — não preci-
sava de ninguém, apenas de uma pessoa qualquer para levar-lhe 
comida (que ele mal provava), pôr roupas limpas ao alcance de-
le e apagar a luz quando ele dormisse.

Não encontrando interesse nos livros que havia em casa, 
quase todos deixados por mim ainda dois anos antes, lembrei-me 
de fazer uma visita à biblioteca dos frades, uma oportunidade 
também de rever o velho frei Laurêmio. Deixei para ir à tarde, a 
melhor hora para conversa.

— Você vem jantar? — perguntou mamãe quando eu saía.
Respondi que sim — não pretendia voltar ao grupo por en-

quanto; a noitada em casa de Deolinda me deixara nauseado.
— Então não venha muito tarde. Estamos esperando o dr. 

Tenreiro. Ele vem ver seu pai. Quero que você esteja presente.
O sol em minhas costas espichava minha sombra no chão 

de lajes. Acompanhei a sombra por algum tempo, estranhei o 
tamanho, e quando me ocorreu que a única situação em que a 
sombra de um homem é exatamente do tamanho dele em com-
primento e largura é quando ele está deitado… Pensei em morte 
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