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Prefácio
Luiz Roncari

Sombras de reis barbudos é considerado por muitos críti-
cos o melhor romance de José J. Veiga. Não é tão conhecido 
quanto A hora dos ruminantes, livro que mais identifica o au-
tor, mas, sob alguns aspectos, é mais bem-acabado. Penso que 
isso ocorre por três razões, nas quais me concentrarei como a 
melhor forma de falar de sua singularidade em relação ao con-
junto da obra. Primeiro, a definição de um narrador subjetivo, 
um adolescente de dezesseis anos para quem o mundo dos adul-
tos tem sempre algo de estranho, apesar de ser onde vive seu 
processo formativo; desse modo, tudo é dito de seu ponto de 
vista relativo e um tanto ingênuo. Segundo, a atenuação dos 
contrastes entre o regional e o insólito, presenças constantes em 
seus contos e romances; aquele agora é mais suavizado que nos 
escritos anteriores e o último é usado com diferentes gradações, 
do extraordinário que se torna ordinário até o que foge in-
teiramente ao mundo de nossa experiência. E, por fim, o peso 
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maior dos elementos de contextos, histórico e literário, nas de-
finições estilísticas e ficcionais do autor.*

caminhos cruzados

Começarei pela escolha do autor de apresentar a sua narrati-
va como o relato de um adolescente e do ponto de vista do estra-
nhamento. Isso significa que o sujeito que conta, ao mesmo tem-
po que resgata da memória os acontecimentos recentes vividos, 
fala também de seu processo formativo, pois no início da história 
da qual é o protagonista ele só tinha onze anos. Assim, veremos, 
ele se desenvolvia também à medida que vivenciava esses fatos, 
mas nem sempre em harmonia e no mesmo sentido que toma-
vam. A formação de Lucas, o herói-narrador, referido no texto co-
mo “Lu”, se dava no sentido inverso do desenrolar da história: ele 
se formava, mas o seu mundo caminhava de um “tempo de ale-
gria e festa” para outro de ruína e desolação. Tanto uma coisa co-
mo outra já são explicitadas logo no início do romance. Apesar das 
dificuldades, a mãe sabe que Lucas está pronto para relatar o ocor-
rido, o que é um sinal de amadurecimento. Ele escreve a partir de 
um mundo arruinado, que voltou à sua rotina tediosa:

[...] já estou cansado de bater pernas pelos lugares de sempre e só 
ver essa tristeza de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, 
mato crescendo nos pátios antes tão bem tratados, lagartixas pas-
seando atrevidas até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho 

* A questão do maravilhoso, do fantástico e do insólito na obra de José J. Veiga 
está muito bem discutida na dissertação de mestrado de Gregório Foganholi 
Dantas, sob orientação da professora Vilma Sant’Anna Arêas, O insólito na fic‑
ção de José J. Veiga (Campinas: Unicamp, 2002). Esse é um dos melhores estudos 
específicos sobre o romance, do qual pude aproveitar informações importantes.
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nos fogões apagados, se vingando do tempo em que corriam peri-
go até nos fundos dos quintais.

Esse espaço — que era dele e onde se deram os aconteci-
mentos que irá nos contar — ruíra, sendo tomado novamente 
pela vida selvagem, as lagartixas e os gambás, que tinham sido 
expulsos pela vida civilizada. E ele escreve a pedido da mãe, 
para contar o que se passou nos últimos anos, “desde a chegada 
de tio Baltazar” até essa triste realidade: “Pensei que ia ser fácil 
escrever a nossa história, estando os acontecimentos ainda vivos 
na minha lembrança”. Isso já nos dá toda a perspectiva do que 
será contado, os tempos mais ou menos de aventura e bonança 
vividos pelo menino de um mundo que se perdeu, o que já ante-
cipa ao leitor que ele conhecerá a história de uma derrocada, de 
algo que irá do melhor ao pior. Pelo menos quanto ao espaço da 
vida social, ou seja, a cidadezinha interiorana, possivelmente de 
Goiás, onde se passa a história. Porém, como tudo acontece do 
ponto de vista de um menino, ele deverá selecionar para nos 
narrar também os fatos que lhe foram importantes nessa fase de 
crescimento e formação: os choques e vivências que contribuí-
ram para o seu amadurecimento ou pelo menos que mais o mar-
caram. Alguns valem a pena destacar, como a sua amizade com 
Felipe, o filho do dr. Marcondes, menino vindo de fora que lhe 
ensinava novas palavras, difíceis como as dos livros, e lhe amplia-
va o universo linguístico — “em pouco tempo a meninada aqui 
estava falando como ele” — de tal forma que quando vai embo-
ra Lucas pode dizer: “Amigo ímpar aquele Felipe”, palavra que 
havia aprendido com ele. Felipe lembra o amigo próximo do 
autor e também escritor Guimarães Rosa, pois, como ele, queria 
registrar tudo o que via e saber os nomes de todas as coisas: 
“quando íamos passear no campo Felipe queria saber o nome 
das árvores, de flores, de pássaros, de todo bicho que aparecesse, 
até besourinhos sem importância interessavam”. Talvez fosse 
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uma homenagem do autor ao amigo. Mais um fato significativo 
é o seu aprendizado com o teatro, um elemento goethiano forte, 
como outros presentes no livro — “teatro ensina a viver” —, um 
ensaio sobre a verdade e a ilusão em que o leitor deve prestar 
atenção. Porém, talvez o mais marcante seja a sua iniciação amo-
rosa e erótica pela tia Dulce, quando o tio está doente e ela pro-
cura Lucas à noite na cama; o garoto parecia dormir e ela usa o 
seu corpo como um instrumento de prazer, mas não sem tam-
bém um forte afeto, para se satisfazer até o orgasmo. Para o me-
nino, esse é um momento de descoberta notável.

O seu mundo social e familiar foi arruinado, mas ele se for-
mou e, pelo menos aos olhos da mãe, está preparado para contar 
o que sucedeu, de modo que Sombras de reis barbudos é tam-
bém um romance de formação, embora a atenção do leitor seja 
desviada para os fatos externos extraordinários que ocorreram na 
cidade, como a vinda da Companhia Melhoramentos e suas 
consequências, a vinda do grande mágico Uzk e as aparições de 
homens voadores. São os três momentos nos quais os fatos rela-
tados se afastam mais da verossimilhança e se tornam cada vez 
mais inacreditáveis. O processo interno de formação do protago-
nista-narrador fica assim um tanto truncado e esmaecido, entre 
outras coisas, porque para ele o episódico-factual parece ter maior 
importância ou, no projeto do autor, como veremos, ter mais 
substância literária. Há um deslocamento problemático aí que 
não me parece inteiramente resolvido e que pode ser um dos 
pontos frágeis do romance.

duas bases do romance

Uma história cuja comparação nos ajudaria muito a entender 
esta e que pode estar na sua base é a da novela “Campo geral”, do 
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livro Corpo de baile, de Guimarães Rosa. O menino Miguilim 
vive a mesma dicotomia familiar do herói de nossa história e de 
tantas outras da sociedade patriarcal brasileira: a mãe como a 
fonte de afetos e compreensão e o pai como a de rusticidade e 
distância; as duas últimas, no caso de Sombras de reis barbudos, 
dadas pela sua posição de autoridade na casa, acrescida ainda 
quando o pai de Lucas se torna um fiscal da Companhia e passa 
a usar uma farda, com a qual se confunde e se identifica. Isso fica 
mais agudo pelo fato de nas duas obras as relações familiares co-
laterais despertarem os ciúmes do pai: do tio Terez, no caso de 
Miguilim, do tio Baltazar, no de Lucas. A intriga desta ganha um 
ponto a mais ainda quando é a mulher do tio, Dulce, que propor-
cionará ao herói e à sua revelia as primeiras experiências amoro-
sas e eróticas. A diferença está no desenrolar do enredo de “Cam-
po geral”, em que as possíveis deformações do narrado — pois 
tudo é contado também da perspectiva de um menino, Migui-
lim — se esclarecem no final, quando descobrem que ele era 
míope, portanto, sujeito a uma visão deformada ou, pelo menos, 
deficiente das coisas. Fica então para o leitor rever e repensar 
tudo o que leu, pois foi relatado a partir da visão limitada do he-
rói. No nosso romance, nada disso acontece, não há uma revela-
ção final que nos obrigue a repensar o que lemos. Tudo foi con-
tado a posteriori, e são os fatos tais como ficaram na memória de 
Lucas que devem ser recuperados, não havendo motivo nenhum 
para serem revistos. Um pouco do porquê disso, de o processo 
dos fatos externos ganhar maior relevância do que o dos internos, 
pode ser visto nas próprias palavras do autor, numa palestra que 
deu sobre sua obra, em 1985, que revelam muito de sua estratégia 
literária, quer dizer, do tipo de literatura que procurava:

Estávamos naquela fase dos contos intimistas. […] Há intimismo 
nos contos dos Cavalinhos, mas as passagens intimistas compõem 
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a estrutura das histórias, que se apoiam também numa linguagem 
funcional, numa dose equilibrada de lirismo e numa atmosfera 
onírica discreta, tudo formando um todo, faltasse um desses ele-
mentos, e se houvesse desequilíbrio na dosagem, a história ruiria.*

O que disse vale para quase toda a sua literatura. O equilí-
brio buscado nela resulta assim da integração do processo psico-
lógico interno, o que ele chama de “intimismo”, com a expres-
são lírica, que encontramos em toda a obra com frequência, e a 
criação de uma atmosfera onírica, classificada por alguns críti-
cos como surrealista e kafkiana, além do elemento fantástico ou 
insólito sempre presente. Se ele se concentrasse nos aspectos 
formativos do herói em detrimento dos demais, ele se afastaria 
da fórmula literária que estabelecera para si mesmo e o reaproxi-
maria do modelo de literatura vigente e dominante, do qual pre-
tendia se afastar. Assim, ele diz que procurava “um livro que 
trouxesse algumas novidades e se distinguisse dos que então se 
escreviam. Estávamos naquela fase dos contos intimistas e imita-
tivos de Katherine Mansfield, mas sem a motivação nem a cha-
ma dos textos dela”.** Essas considerações do autor são impor-
tantes para nos mostrar como ele transita dos fatos da observação 
do processo formativo da subjetividade do herói para os da ima-
ginação, algumas vezes fantásticos, outras com uma dimensão 
alegórica e imagética, os quais ganham maior relevância do que 
aqueles mais analíticos.

No caso deste romance, Sombras de reis barbudos, como 
em quase todos os demais, a ação também se passa na vida fa-
miliar e rotineira de uma cidadezinha interiorana. Aquela “vi-
da besta” de que nos fala Carlos Drummond de Andrade, mas 

* Palestra lida por José J. Veiga no i Seminário de Literatura Goiana. Revista 
UFG, ano xi, n. 7, dez. 2009.
** Ibid.
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que compõe um mundo conhecido de intrigas e afinidades, 
onde a vida flui modorrenta sem grandes surpresas, mas tam-
bém sem ameaças. Aqui o autor se aproveita muito da sua ex-
periência, a vivência em lugares como esse, e é aí que colhe 
um abundante e rico material. Só que agora ele filtra muito 
mais os elementos característicos da vida pitoresca de valor do-
cumental e, como já dissemos, seja nos pequenos fatos do coti-
diano, seja no léxico e nas expressões idiomáticas, os suaviza, 
de modo que esse lugarejo já não é mais só de Goiás, mas po-
deria ser de qualquer região do Brasil. Desse modo, ele se dis-
tancia mais do regionalismo, que foi um dos grandes riscos no 
seu início de carreira e do qual sabiamente procurou fugir, e o 
espaço ganha mais generalidade: os fatos narrados se passaram 
numa pequena cidade interiorana atrasada em algum lugar do 
Brasil ou, por que não, de nossa América Latina. De modo que 
o choque da chegada do moderno, da vinda do tio Baltazar e da 
Companhia Melhoramentos de Taitara, que ele irá construir 
na cidade, também será suavizado, já não terá o impacto de 
algo tão inusitado e assustador; ao contrário, eles trazem de 
início grande alegria ao herói e ao próprio lugar. Assim, a im-
plantação da Companhia já não será um fato extraordinário 
que põe fim à rotina, mas algo natural que irá se impondo, ge-
rando fatos novos, como os muros e os urubus, mas com os 
quais todos procuram se acostumar e conviver, criando, desse 
modo, uma nova rotina, de tal forma que os moradores se aco-
modam a ela e à sua tirania, como se o novo clima de opressão 
gerado por ela fosse algo natural e da ordem das coisas. A pre-
sença da Companhia na cidade lembra muito a trama do ro-
mance O castelo, de Kafka, que acredito também ser uma das 
bases do livro. Ninguém estranha nem se revolta com a sua 
presença-ausência, pois ele está e não está na cidade, fica fora, 
acima e ao lado. Mas sua sombra sobre ela é tirânica, contamina 
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toda a vida da cidadezinha, e todos procuram se acomodar e 
tentar adivinhar as suas exigências e determinações. O nome 
do romance, Sombras de reis barbudos — além de outras refe-
rências, como a dos reis magos da festa pastoral na torre (e o tio 
Baltazar era um deles, na fantasia e no nome) e a sua proximi-
dade da experiência amorosa-sexual que vive o herói —, talvez 
se refira a essa sombra de algo poderoso: reis barbudos, como 
os da Babilônia (quem visitou em Londres o British Museum, 
como deve ter sido o caso do autor, que viveu lá quando traba-
lhou na bbc, sabe o que suas carrancas provocam), combinada 
com os muros, urubus, fiscais, as regras e proibições absurdas.

contextos histórico e literário

Enfim, deve-se à Companhia Melhoramentos todos os obs-
tá culos restritivos ao livre desenvolvimento da vida no lugar. Co-
mo esse romance foi publicado em 1972, muitos quiseram vê-lo 
como uma alegoria do que eram para o Brasil as sombras do 
poder militar durante a ditadura, de 1964 a 1985. Nesse tempo, 
início dos anos 1970, devido à censura, as alegorias políticas esta-
vam em voga — só como exemplo, o livro de Erico Verissimo, 
Incidente em Antares, é de 1971. Vivia-se no cotidiano das pessoas 
o pavor provocado pelo clima de terror criado por um poder 
autoritário e arbitrário. Era um momento de golpes dentro do 
golpe e de um endurecimento cada vez maior do regime, que 
atingia as mais diferentes esferas da vida e com o qual todos so-
friam, sentindo-se impotentes diante dele. Tinham razão, o livro 
tenta captar também essa atmosfera opressiva do tempo vivida 
por todos; porém ele vai além disso, senão, passados os fatos, o 
romance perderia sua validade. Isso é dito pelo próprio autor em 
outra entrevista:
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É claro que Sombras, Os pecados, Vasabarros foram contamina-
dos pelo clima político contemporâneo deles, e a coincidência 
entre o clima interno desses livros e o clima externo facilitou a 
leitura política. Mas meu projeto de escrevê-los não era ficar na 
mera denúncia de um regime de opressão: se fosse, os livros fica-
riam datados quando o regime se exaurisse, como se exauriu 
(aliás, durou mais do que eu calculava). O meu projeto era mos-
trar situações mais profundas do que aquelas impostas por um 
governinho de uns generaizinhos cujos nomes a nação depressa 
esquecerá.*

Além do contexto histórico, ganha importância também pa-
ra a boa compreensão do romance o contexto literário em que 
foi escrito. Estávamos em pleno boom da literatura latino-ameri-
cana e do chamado “realismo mágico de 1970”, quando então 
eram lidos e discutidos na Europa e nos Estados Unidos e ganha-
vam expressão mundial autores como Jorge Luis Borges, Julio 
Cortázar, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Au-
gusto Roas Bastos, Alejo Carpentier. Sem dizer do impacto que 
o universo literário brasileiro havia sofrido com as obras de auto-
res como Guimarães Rosa, Clarice Lispector e, em especial, 
Murilo Rubião. Quem melhor descreve esse novo horizonte li-
terário criado por eles e como nele se integra a obra de José J. 
Veiga é Antonio Candido:

Outra tendência é a ruptura, agora generalizada, do pacto realista 
(que dominou a ficção por mais de duzentos anos), graças à inje-
ção de um insólito que de recessivo passou a predominante e, 
como vimos, teve nos contos do absurdo de Murilo Rubião o seu 
precursor. Com certeza foi a voga da ficção hispano-americana 

* Apud Agostinho Potenciano de Souza, Um olhar crítico sobre o nosso tempo: 
Uma leitura da obra de José J. Veiga. Campinas: Ed. da Unicamp, 1990.
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que levou para este rumo o gosto dos autores e do público. Os 
seus adeptos são legião, mas bem antes de a moda se instalar José 
J. Veiga tinha publicado Os cavalinhos de Platiplanto (1959) — 
contos marcados por uma espécie de tranquilidade catastrófica.*

Em respeito aos caprichos do autor, que não gostava de pre-
fácios em romance nem os queria nos seus, mesmo se fossem de 
um grande autor e amigo íntimo, como Guimarães Rosa, paro 
por aqui, trocando-o pelas pistas de leitura dadas anteriormente. 
Procuro adivinhar por que ele pensava assim, talvez pelo fato de 
que, quando o romance fosse bom, ele falasse por si só. E este 
fala muito.

* Antonio Candido, A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 
1987, p. 211.

Sombra de reis barbudos • miolo.indd   18 7/23/15   4:29 PM



sombras de reis barbudos

Sombra de reis barbudos • miolo.indd   19 7/23/15   4:29 PM



21

1. A chegada

Está bem, mãe. Vou fazer a sua vontade. Vou escrever a 
história do que aconteceu aqui desde a chegada de tio Baltazar. 
Sei que esse pedido insistente é um truque para me prender em 
casa, a senhora acha perigoso eu ficar andando por aí mesmo 
hoje, quando os fiscais já não fiscalizam com tanto rigor. Talvez 
seja mesmo uma boa maneira de passar o tempo, já estou cansa-
do de bater pernas pelos lugares de sempre e só ver essa tristeza 
de casas vazias, janelas e portas batendo ao vento, mato crescen-
do nos pátios antes tão bem tratados, lagartixas passeando atrevi-
das até em cima dos móveis, gambás fazendo ninho nos fogões 
apagados, se vingando do tempo em que corriam perigo até no 
fundo dos quintais.

Pensei que ia ser fácil escrever a nossa história, estando os 
acontecimentos ainda vivos na minha lembrança. Mas foi só eu 
me sentar aqui, pegar o lápis e o caderno, e ficar parado sem sa-
ber como começar. Mamãe diz que não vai ler os meus escritos 
porque não tem cabeça para leitura e também porque já sabe 
tudo melhor do que eu. Está claro que é mais um truque para 
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me deixar à vontade. Ela é esperta, pensa em tudo. Preciso ter 
muito cuidado para não deixar o caderno esquecido por aí, prin-
cipalmente se eu resolver falar no meu procedimento em casa 
de tio Baltazar.

Será que eu estaria aqui escrevendo se tio Baltazar não ti-
vesse vindo para cá com a ideia de fundar a Companhia? Não 
estou pensando que a culpa foi dele; a ideia era boa e entusias-
mou todo mundo. Mas a história que vou contar começa mesmo 
é com a chegada de tio Baltazar. Quem podia imaginar naquele 
tempo de alegria e festa que um sonho tão bonito ia degenerar 
nessa calamitosa Companhia Melhoramentos de Taitara? Pobre 
tio Baltazar, como estaria sofrendo se ainda vivesse. Acho que foi 
pensando no sofrimento dele que mamãe não chorou muito 
quando finalmente recebemos a notícia.

Eu tinha onze anos quando tio Baltazar chegou da primeira 
vez. Estava casado de novo, mas veio sozinho e com fama de 
muito rico. Relembrando aqueles tempos, meu pai me disse que 
depois de alguns dias aqui tio Baltazar pensou em desistir da 
Companhia e voltar. Agora eu pergunto de novo: se ele tivesse 
voltado naquela ocasião, será que ainda estaria vivo? E se ele não 
tivesse fundado a Companhia, será que teríamos passado por tu-
do o que passamos? Mas perguntar essas coisas agora é o mesmo 
que dizer que se o bezerro da vizinha não tivesse morrido ainda 
estaria vivo. Estou aqui para falar do que aconteceu, e não do 
que deixou de acontecer.

Tio Baltazar. Um nome, a fama, muitas fotografias — assim 
era que eu o conhecia. Parece que ele achava absolutamente 
necessário a pessoa tirar retrato todo mês, ou toda semana. Fre-
quentemente mamãe recebia uma fotografia dele tirada em es-
túdio de retratista ou ao ar livre por algum amigo.
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* * *

Lembro-me especialmente de uma, tirada ao volante de um 
lustroso carro esporte que os entendidos aqui diziam ser de fabri-
cação italiana e muito caro: tio Baltazar aparecia com o braço 
esquerdo descansando na porta do carro, o cabelo repartido no 
meio, camisa de gola aberta dobrada sobre o paletó xadrez igual 
aos que os artistas de cinema estavam usando, piteira com cigarro 
na boca, sorriso de rico no rosto simpático. Essa fotografia, com 
dedicatória para mamãe, fez o maior sucesso entre nossos ami-
gos, além de vê-la muitos queriam mostrar a outros. Entre zelosa 
e vaidosa, mamãe emprestava; mas se a pessoa demorava a devol-
ver, eu recebia a missão de ir buscá-la, um documento daquela 
importância não podia passar muito tempo em mãos profanas.

Se estou aqui para contar a verdade não posso esconder o 
meu desapontamento quando vi tio Baltazar descendo do carro 
em nossa porta. No primeiro momento pensei que fosse outra 
pessoa, um amigo ou empregado. O cabelo era bem mais ralo e 
não estava mais repartido ao meio, acho que porque essa moda 
já tinha passado. E o rosto não era tão moço como o das fotogra-
fias. Mas o que me decepcionou mesmo, até me assustou, foi a 
falta de um braço. Onde estava o braço esquerdo que descansava 
na porta do carro na fotografia famosa? Vendo-o sair do carro 
ajudado pelo chofer, a manga vazia do paletó metida no bolso, a 
bela imagem de um tio campeão em muitos esportes virou fu-
maça ali mesmo. Eu já tinha visto pessoas sem perna, sem braço, 
sem mão, até um homem sem nariz eu vi de joelhos ao meu la-
do na igreja na Semana Santa: mas não eram meus tios. Fiquei 
tão decepcionado que fui me esconder no porão e nem apareci 
para o jantar. É difícil entender, mas pensando no meu procedi-
mento naquele dia parece que eu acusava tio Baltazar de ter 
cortado o braço só para me humilhar diante de meus amigos.
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Mas ninguém se preocupou muito com a minha falta, só 
ouvi mamãe me chamar uma vez; e eu mesmo fui ficando curio-
so de saber o motivo do desinteresse por mim. Se a minha falta 
não era notada, então alguma coisa muito importante devia estar 
acontecendo lá em cima enquanto eu fazia papel de morcego 
escondido no escuro. Resolvi sair antes que ficasse mais difícil.

Primeiro passei na cozinha para comer alguma coisa en-
quanto estudava a maneira de me mostrar na sala. Eu estava 
mexendo nas panelas quando mamãe apareceu para providen-
ciar mais café e me apanhou de surpresa.

— Com efeito, Lu — ela disse em tom de quem não está 
ligando muito. — Seu tio chega e você some. Será que o farran-
cho na rua não podia esperar?

Ainda bem que ela pensava que tinha sido o farrancho. Eu 
já estava achando que era bobagem fugir de tio Baltazar só por 
causa da falta de um braço. Então quem perde uma perna ou 
um braço deixa de ser gente? E aquele detetive aleijado que eu 
vi no cinema derrotando na briga uma porção de bandidos per-
feitos? Pena que eu não tivesse me lembrado desse filme antes.

Mamãe estava me olhando, e eu vi que ela sabia a verdade. 
Mas em vez de me censurar, ela alisou o meu cabelo e disse:

— Coma qualquer coisa e venha falar com ele. Ele tem 
uma surpresa para você, está ansioso por saber se você vai gostar. 
Eu vou dizer que você teve reunião na escola.

Comi depressa, nem toquei na sobremesa. Entrei na sala 
ainda limpando a boca.

— Finalmente chegou o estudioso — disse tio Baltazar des-
cansando o charuto no cinzeiro. — Venha aqui para eu ver você 
de perto. Mas é a cara do avô, hein, Vi? Nunca vi parecer tanto. 
Como vai na escola? Boas notas? Estude bastante, mas não se 
esqueça de brincar também. Quem só estuda e não brinca fica 
magro e com aquela cara antipática de gênio, e nós não quere-
mos isso na família. Não é, Horácio?

Sombra de reis barbudos • miolo.indd   24 7/23/15   4:29 PM



25

A pergunta foi dirigida a meu pai, que fumava calado num 
canto da mesa. E antes que ele tomasse providência para respon-
der, tio Baltazar continuou, tirando um embrulhinho estreito do 
bolso:

— Eu trouxe isto para você. Veja se gosta.
Mamãe fez sinal para eu abrir o embrulho, meu pai conti-

nuava fumando e fazendo força para mostrar indiferença. (Eu 
ainda não sabia de certas coisas entre meu pai e tio Baltazar.) 
Retirado o papel, apareceu uma caixinha preta com trinco na 
tampa. Abri a caixa e não acreditei. Dentro tinha um relógio 
dourado com pulseira dourada deitadinho num berço de velu-
do, relógio de verdade.

Experimentamos o relógio no meu pulso, tio Baltazar me 
ensinou a graduar o tamanho da pulseira, ficou frouxa mesmo 
na graduação menor. Mamãe ia dizendo que eu esperasse uns 
dois meses ou três — eu não quis ouvir, disse que estava bom 
assim mesmo e me afastei, com medo que me tirassem o relógio. 
Até meu pai, que parecia longe de tudo, riu e disse que duvidava 
que eu tivesse paciência para esperar dois ou três meses.

Olhando o relógio em meu pulso, ou sentindo o peso dele 
quando abaixava o braço, eu achava que alguma coisa não estava 
certa, um objeto tão valioso não podia ser meu de verdade, uma 
desconfiança que durou muitos dias. Mas desde o momento em 
que tio Baltazar colocou o relógio em meu pulso eu esqueci que 
ele era aleijado. Quando ele descansou o relógio na mesa e tra-
balhou com uma mão só para encurtar a pulseira, ele estava era 
mostrando a facilidade de se fazer esse trabalho.

Mamãe ficou desapontada quando soube que tio Baltazar 
tinha alugado quartos no Grande Hotel Síria e Líbano e não ia 
se hospedar em nossa casa. Mas quase todo dia ele vinha almo-
çar ou jantar, e nos domingos me levava para passear de automó-
vel, eu ia sozinho porque mamãe foi uma vez e enjoou e meu 
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pai nunca podia ir, quando não estava cansado, estava com dor 
de cabeça ou tinha alguma visita a fazer, acho que nem uma vez 
ele entrou naquele carro.

Um dia tio Baltazar viajou para buscar tia Dulce, e a segun-
da chegada foi outra festa ainda melhor, porque durou muitos 
anos.
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