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Caros estudantes, 

  A fim de que vocês possam manter o hábito da leitura literária durante esse período de 
quarentena, selecionamos os contos que compõem essa coletânea. Procuramos diversificar autores e 
temas, a fim de contemplar os diferentes gostos de cada um.  

  Leiam aos poucos (que tal um conto por dia?) e, como motivação, sugerimos que, ao final de 
cada leitura, você responda (refletindo consigo, com seus colegas ou responsáveis – por que não ler 
com aqueles que estão em isolamento com você e conversar sobre a leitura?) as seguintes questões: 

1. Gostou da história e do modo como ela foi contada? Por quê? 
2. O que me chamou atenção (positiva ou negativamente)? 
3. Que personagem se destacou na história e por quê? Qual seu perfil psicológico?  
4. Mudaria alguma coisa? O quê? 

 
 

Boa leitura! 
 

Equipe de Português e literaturas da primeira série do ensino médio – Campus Realengo II 
 

  



I. Dramas pessoais e familiares 

 

1. Menina (Ivan Ângelo) 

“Oh, ela sabia cada vez mais.” (Clarice Lispector, Perto do coração selvagem). 

 “Sentar-se, concentrada, contar até um número, por exemplo dez, ou doze, e esperar agudamente um 

acontecimento importante, era seu exercício mais impreciso, mais despido de maldade, porque ela não 

escolhia o que ia acontecer, só fazia acontecer. 

 Havia outros, menos intensos: gritar “aaaa” de olhos fechados e, abrindo-os, esperar que tudo 

houvesse desaparecido; colocar a mão molhada na testa e acompanhar aquele sangue mais frio passeando 

no seu corpo; imóvel e muda, obrigar a fruteira de cristal brilhante a estilhaçar-se no chão com a força do 

pensamento; passar sem comer um dia inteiro para preocupar a mãe e ouvir deliciada: “Ana Lúcia, você me 

mata!”. 

 Entretanto, era o esperar que algo importante acontecesse quando contasse até doze ou dez que lhe 

dava aquele segundo de vida intenso do qual ela saía sempre um pouco mais velha, e apressava a sua 

respiração, como um cansaço ou um beijo de Guilherme em Nilsa. Horas depois, ou nos dias seguintes, 

quando ouvia as pessoas grandes conversarem segredos ou comentarem graves um fato recente, dizia-se, 

plena de poder, ela mesma perplexa ante suas possibilidades: “Fui eu. Fui eu que fiz.” 

 Achava péssimo ir à escola, a professora era horrível. As coisas de que mais gostava: pensar sem 

ninguém perto porque aí podia ir avançando até se perder, brincar de santa, dormir, comer doce. Bom mesmo 

era fazer nada, nem pensar, mas isso só às vezes conseguia, e era impossível gozar o momento, sempre 

passado. Pois quando o sentia, ele já acabara: ela começara a pensar. Ter aquilo na mesma hora seria morrer? 

– perturbava-se ela com o pensamento, cada vez sabendo mais. 

 Sim, cada vez sabendo mais. Sempre sentira esse mistério: não ter pai. Ela, que podia tanta coisa, 

afinava-se embaraçada de não conseguir dizer “papai” do modo de Tita ou Nina. Era a única coisa que faziam 

melhor do que ela, dizer “papai”. A diferença talvez só ela percebesse, sutil. Sentia que pai era uma coisa que 

se tem sempre, como mãe, ou roupas. Tita e Nina sabiam que aquela era uma vantagem: 

 – Quede seu pai, Ana Lúcia? 

 – Está viajando. 

 Disseram-lhe isso, já tinha escutado ou inventara? Ah, cada vez sabia mais, sempre mais. 

 Guilherme e Nilsa não se beijavam perto da mãe. Se ela chegava, as mãos ficavam quietas nas mãos, 

a respiração ficava mansinha e não havia mais nada interessante para olhar da janela do quarto. Beijar devia 

ser proibido. Ou pecado. (Sabia mais, sempre mais). 

 – Ana Lúcia, seu pai ainda está viajando? 

 – Está. 

 – Mentirosa! Sua mãe é desquitada. 

 Ficou impotente diante da palavra desconhecida. Uma coisa nova, ainda não se podia saber de que 

lado olhar para possuí-la toda. Desquitada. Desquitada. Jamais perguntaria a Tita, era uma alegria que não 

lhe daria. Ficou uns instantes sem saber como sair ilesa dessa armadilha. Tita corada e brilhante de prazer na 

sua frente. 



 – E o que é que tem isso? 

 Tita desmontou como um quebra-cabeça, Ana Lúcia balançara o tabuleiro. Jamais teria medo de Tita, 

ela sempre dependia demais das coisas fora dela, de um gesto, de uma palavra como desquitada ou parto. 

 Desquitada. Passou dias tentando solucionar sozinha. Seria uma coisa como burra, feia? Não, não 

parecia. Flor? Flor parecia, mas não explicava nada: orquídeas, rosas, sempre-vivas, desquitadas… Parecia. 

“Mentirosa! Sua mãe é desquitada.” Tita dissera como quem diz o quê? o quê? o quê? – “sem-vergonha”. 

Sim!, como quem diz sem-vergonha: olhando de frente e esperando um tapa. 

 Nesses dias amou a mãe com muita força, amou-a até sentir lágrimas, defendendo-a contra a palavra 

que poderia feri-la: desquitada, sem-vergonha. Pensava a palavra de leve, com receio de ferir a mãe. 

Experimentava baixinho torná-la mais suave, molhando-a de lágrimas e amor: desquitadinha, sem-

vergonhinha. Mas a palavra sempre agredia, sempre feria. 

 Sentada no chão, picando retalhinhos de pano com a tesoura, amava a mãe intensamente, enquanto 

ela costurava rápida, bonita mesmo, com aqueles alfinetes na boca. Chegava alguém para provar vestidos, a 

mãe mandava-a sair. Era feio ver gente grande mudar de roupa, a mãe dizia. Saía contrariada por deixá-la 

exposta à palavra, em perigo. Abria-se a porta, ela entrava de novo, amando, amando. 

 Estava cansada dessa obrigação e só por isso duvidou de si, subitamente um dia ao tomar leite para 

dormir: desquitada podia não ser como sem-vergonha! Podia até ser pior, e quem sabe podia ser melhor. 

Respirando fundo e observando-se, ela seguia pronta para novas descobertas. Refugiou-se no sono. 

No dia seguinte recomeçou. Mais uma vez preocupava-se com a palavra, agora não nova, mas 

mistério, sombra. Não se arriscava a dar um palpite, havia o perigo de outro engano. 

A professora feia! pergunta no fim da manhã, recolhendo os cadernos, se alguém tem alguma dúvida. 

Ana Lúcia acende-se emocionada. Por que não a professora? Talvez ela fosse boa, talvez dissesse logo o que 

é desquitada, talvez dissesse na mesma hora, sem muitas perguntas como por que você quer saber uma coisa 

dessas. Levanta-se tímida, insegura. Já de pé, desiste, e não sabe se senta ou chora. 

– O que é, Ana Lúcia? 

A voz da professora, mansa, mas não ajudando. “Não pergunto, não pergunto” – teima Ana Lúcia, 

ganhando tempo. 

– O que é? – a voz insiste. 

As meninas riem, insuportáveis. Helenice e seus dentes enormes impossibilitando tudo. Ana Lúcia 

sente que vai chorar. Estar perto da mãe é o que mais deseja. 

– Sente-se – ordena a professora irritada. 

A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes 

na boca. Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a 

tesoura. 

Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido 

da mãe ao cortar pano, não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto! Tita chamava-a de ( )como quem 

diz ( ). Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, 

tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora quase com fome, 

depressa, depressa antes de morrer, tanto que não se conteve e: 



– Mamãe, o que é desquitada? – atirou rápida com uma voz sem timbre. 

Tudo ficou suspenso, se alguém gritasse o mundo acabava ou Deus aparecia – sentia Ana Lúcia. Era 

muito forte aquele instante, forte demais para uma menina, a mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem 

solução podendo desabar a qualquer pensamento, a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de 

seda brilhante espalhando luz luz luz. 

A mãe reconstruiu o mundo com uma voz maravilhosa e um riso: 

– Eu precisava mesmo explicar para você a situação. Mas você é tão pequena! 

Olhou a filha com carinho, procurando o jeito mais hábil. Pouco mais de sete anos, o que poderia 

entrar naquela cabecinha? 

– Desquitada é quando o marido vai embora e a mãe fica cuidando dos filhos. 

Pronto, estou livre – sentiu Ana Lúcia. – Desquitada, desquitada, desquitada – repetia sem medo. 

Sentia-se completa e nova. Alegrou-se por não precisar amar a mãe com aquela força de antes. Sendo apenas 

uma menina poderia cansar-se e então o que seria da mãe? Bom que desquitada não fosse um insulto. Bom 

mesmo. Deixava-a livre para pensar e não pensar, coisa tão difícil que 

– Marido é o pai? – ela quis confirmar, conquistando áreas que as outras crianças tinham 

naturalmente. A mãe sorriu e confirmou. 

Tita sabia dizer “papai” porque a mãe não era desquitada -ia Ana Lúcia aprendendo, descobrindo. 

Havia muita coisa em que pensar naquela conversa. Por exemplo: o que ela chama de marido é o que eu 

chamo de pai. Essa é uma diferença entre mãe e filha. 

Ela sabia cada vez mais. 

 

2. Clara dos Anjos (Lima Barreto) 

O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de 

modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não o sendo tanto atualmente 

como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para 

modinhas. 

 Aprendera a “artinha” musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia 

de cor e salteado; mas não safra daí. Pouco ambicioso em música, ele o era também nas demais 

manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso, sempre quisera obter um modesto 

emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e ao montepio, para a mulher e a filha. Conseguira 

aquele de carteiro, havia quinze para vinte anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser 

trabalhoso e o ordenado ser exíguo. 

 Logo que foi nomeado, tratou de vender as terras que tinha no local de seu nascimento e adquirir 

aquela casita de subúrbio, por preço módico, mas, mesmo assim, o dinheiro não chegara e o resto pagou ele 

em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava de plena posse dela. Era simples a casa. Tinha dois 

quartos, um que dava para a sala de visitas e outro, para a de jantar. Correspondendo a um terço da 

largura total da casa, havia nos fundos um puxadito que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão 

para banheiro, tanque, etc.; e o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e 

um grande tamarineiro copado. 



 A rua desenvolvia-se no plano e, quando chovia, encharcava que nem um pântano; entretanto, era 

povoada e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-la de todos os lados, 

embora a grande distância. Tinha boas casas a rua. Havia até uma grande chácara de outros tempos com 

aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, de teto acaçapado, forrada de azulejos até â 

metade do pé-direito, um tanto feia, é fato, sem garridice, mas casando-se perfeitamente com as anosas 

mangueiras, com as robustas jaqueiras e com todas aquelas grandes e velhas árvores que, talvez, os que as 

plantaram, não tivessem visto frutificar. 

 Por aqueles tempos, nessa chácara, se haviam estabelecido as “bíblias”. Os seus cânticos, aos 

sábados, quase de hora em hora, enchiam a redondeza. O povo não os via com hostilidade, mesmo alguns 

humildes homens e pobres raparigas simpatizavam com eles, porque, justificavam, não eram como os 

padres que, para tudo, querem dinheiro. 

 Chefiava os protestantes um americano, Mr. Sharp, homem tenaz e cheio de uma eloquência bíblica 

que devia ser magnífica em inglês; mas que, no seu duvidoso português, se fazia simplesmente pitoresca. 

Era Sharp daquela raça curiosa de yankees que, de quando em quando, à luz da interpretação de um ou 

mais versículos da Bíblia, fundam seitas cristãs, propagam-nas, encontram adeptos logo, os quais não 

sabem bem por que foram para a nova e qual a diferença que há entre esta e a de que vieram. 

 Fazia prosélitos e, quando se tratava de iniciar uma turma, os noviços dormiam em barracas de 

campanha, erguidas no eirado da chácara ou entre as suas velhas árvores maltratadas e desprezadas. As 

cerimônias preparatórias duravam uma semana, cheia de cânticos divinos; e a velha propriedade, com as 

suas barracas e salmodias, adquiria um aspecto esquisito de convento ao ar livre de mistura com um certo 

ar de acampamento militar. 

 Da redondeza, poucos eram os adeptos ortodoxos; entretanto, muitos lá iam por mera curiosidade 

ou para deliciar-se com a oratória de Mr. Sharp. 

 Iam sem nenhuma repugnância, pois é próprio do nosso pequeno povo fazer um extravagante 

amálgama de religiões e crenças de toda sorte, e socorrer-se desta ou daquela, conforme os transes de sua 

existência. Se se trata de afastar atrasos de vida, apela para a feitiçaria; se se trata de curar uma moléstia 

tenaz e resistente, procura o espírita; mas não falem à nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo 

sacerdote católico, porque não há quem não se zangue: Meu filho ficar pagão! Deus me defenda! 

 Joaquim não fazia exceção desta regra e sua mulher, a Engrácia, ainda menos. 

 Eram casados há quase vinte anos, mas só tinham uma filha, a Clara. O carteiro era pardo claro, mas 

com cabelo ruim, como se diz; a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. 

 Na tez, a filha puxava o pai; e no cabelo, à mãe. Na estatura, ficara entre os dois. Joaquim era alto, 

bem alto, acima da média ombros quadrados; a mãe, não sendo muito baixa, não alcançava a média, 

possuindo uma fisionomia miúda, mas regular, o que não acontecia com o marido que tinha o nariz grosso, 

quase chato. A filha, a Clara, tinha ficado em tudo entre os dois; média deles, era bem a filha de ambos. 

Habituada às musicatas do pai, crescera cheia de vapores das modinhas e enfumaçara a sua pequena alma 

de rapariga pobre com os dengues e a melancolia dos descantes e cantarolas. 

 Com dezessete anos, tanto o pai como a mãe tinham por ela grandes desvelos e cuidados. Mais 

depressa ia Engrácia à venda de “seu” Nascimento, buscar isto, ou aquilo, do que ela. Não que a venda de 

“seu” Nascimento fosse lugar de badernas; ao contrário: as pessoas que lá faziam “ponto” eram de todo o 

respeito. 



 O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz, que, conquanto pobre, não deixava de ser 

respeitador e bem comportado. Tinha um aspecto de galo de briga; entretanto, estava longe de possuir a 

ferocidade repugnante desses galos malaios de apostas, não possuindo — é preciso saber — nenhuma. 

 Um outro que aparecia sempre lá era um inglês, Mr. Persons, desenhista de uma grande oficina 

mecânica das imediações. Quando saía do trabalho, passava na venda, lá se sentava naqueles 

característicos tamboretes de abrir e fechar, e deixava-se ficar até ao anoitecer bebericando ou lendo os 

jornais do senhor Nascimento. Silencioso quase taciturno, pouco conversava e implicava muito com quem 

o tratava por mister. 

 Havia lá também o filósofo Meneses, um velho hidrópico, que se tinha na conta de sábio, mas que 

não passava de um simples dentista clandestino, e dizia tolices sobre todas as cousas. Era um velho branco, 

simpático, com um todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes. 

 Aparecia, às vezes, o J. Amarante, um poeta, verdadeiramente poeta, que tivera o seu momento de 

celebridade em todo o Brasil, se ainda não a tem; mas que, naquela época, devido ao álcool e a desgostos 

íntimos, era uma triste ruína de homem, apesar dos seus dez volumes de versos, dez sucessos, com os quais 

todos ganharam dinheiro menos ele. Amnésico, semi-imbecilizado, não seguia uma conversa com tino e 

falava desconexamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era; chamava-o muito simplesmente — o 

poeta. 

 Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português dos seus sessenta anos e 

pouco, que tinha o corpo curvado para diante, devido ao hábito contraído no seu oficio de chacareiro que já 

devia exercer há mais de quarenta. Contava ‘casos” e anedotas de sua terra, pontilhando tudo de rifões 

portugueses do mais saboroso pitoresco. 

 Apesar de ser assim decente, Clara não ia à venda; mas o pai, em alguns domingos, permitia que 

fosse com as amigas ao cinema do Méier ou Engenho de Dentro, enquanto ele e alguns amigos ficavam em 

casa tocando violão, cantando modinhas e bebericando parati. 

 Pela manhã, logo nas primeiras horas, os companheiros apareciam, tomavam café, iam em seguida 

para o quintal, para debaixo do tamarineiro, jogar a bisca, com o litro de cachaça ao lado; e aí, sem dar uma 

vista d’olhos sobre as montanhas circundantes, nuas e empedrouçadas, deixavam-se ficar até à hora do 

“ajantarado” que a mulher e a filha preparavam. 

 Só depois deste é que as cantorias começavam.  

 Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim pediu-lhe licença para trazer, no dia do 

aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de 

modinhas. Acedeu. Veio o dia da festa e o famoso trovador apareceu. Branco, sardento, insignificante, de 

rosto e de corpo, não tinha as tais melenas denunciadoras, nem outro qualquer traço de capadócio. Vestia-

se seriamente, com um apuro muito suburbano, sob a tesoura de alfaiate de quarta ordem. A única 

pelintragem adequada ao seu mister que apresentava, consistia em trazer o cabelo repartido no alto da 

cabeça, dividido muito exatamente pelo meio. Acompanhava-o o violão. A sua entrada foi um sucesso. 

 Todas as moças das mais diferentes cores que, aí, a pobreza harmonizava e esbatia, logo o 

admiraram. Nem César Bórgia, entrando mascarado, num baile à fantasia dado por seu pai, no Vaticano, 

causaria tanta emoção. 

 Afirmavam umas para as outras: 

 — É ele! É ele, sim! 



 Os rapazes, porém, não ficaram muito contentes com isto; e, entre eles, puseram-se a contar 

histórias escabrosas da vida galante do cantor de modinhas. 

 Apresentado aos donos da casa e à filha, ninguém notou o olhar guloso que deitou para os seios 

empinados de Clara. 

 O baile começou com a música de um “terno” de flauta, cavaquinho e violão. A polca era a dança 

preferida e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. 

 Num intervalo Joaquim convidou: 

 — Por que não canta, “seu” Júlio? 

 — Estou sem voz, respondeu ele. 

 Até ali, ele tinha tomado parte no “remo”; e, repinicando as cordas, não deixava de devorar com os 

olhos os bamboleios de quadris de Clarinha, quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, 

animou-se a fazê-lo também: 

 — Por que não canta, “seu” Júlio? Dizem que o senhor canta tão bem… 

 Esse — “tão bem” — foi alongado maciamente. O cantador acudiu logo: 

 — Qual, minha senhora! São bondades dos camaradas… 

 Consertou a “pastinha” com as duas mãos, enquanto Clara dizia: 

 — Cante! Vá! 

 — Já que a senhora manda, disse ele, vou cantar. 

 Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou: 

 — “Amor e sonho”. 

 E começou com uma voz muito alta, quase berrando, a modinha, para depois arrastá-la num tom 

mais baixo, cheio de mágoa e langor, sibilando os “ss”, carregando os “rr” das metáforas horrendas de que 

estava cheia a cantoria. A cousa era, porém, sincera; e mesmo as comparações estrambóticas levantavam 

nos singelos cérebros das ouvintes largas perspectivas de sonhos, erguiam desejos, despertavam anseios e 

visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos e só Clarinha não aplaudiu, porque, tendo 

sonhado durante toda a modinha, ficara ainda embevecida quando ela acabou… 

 Dias depois, vindo à janela por acaso — era de tarde — sem grande surpresa, como se já o 

esperasse, Clara recebeu o cumprimento do cantor magoado. Não pôs malícia na cousa, tanto assim que 

disse candidamente à mãe: 

 — Mamãe, sabe quem passou aí? 

 — Quem? 

 — “Seu” Júlio. 

 — Que Júlio? 

 — Aquele que cantou nos “anos” de papai. 



 A vida da casa, após a festança de aniversário do Joaquim, continuou a ser a mesma. Nos domingos, 

aquelas partidas de bisca com o Eleutério, servente da biblioteca, e com o Augusto, guarda municipal, 

acompanhadas de copitos de cachaça, e o violão, à tarde. Não tardou que se viesse agregar um novo 

comensal: era o Júlio Costa, o famoso modinheiro suburbano, amigo íntimo do Augusto e seu professor de 

trovas. 

 Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os quatro pontos cardeais daquelas 

paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de parceirada, e pouco bebia. Apesar de não demorar-se 

pela tarde adentro, pôde ir cercando a rapariga, a Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos 

fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável. Em começo foram só olhares 

que a moça, com os seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a 

furto e com medo; depois, foram pequenas frases, galanteios, trocados às escondidas, para, afinal, vir a 

fatídica carta. 

 Ela a recebeu, meteu-a no seio e, ao deitar-se, leu-a, sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta 

era a cousa mais fantástica, no que diz respeito à ortografia e à sintaxe, que se pode imaginar; tinha, porém, 

uma virtude: não era copiada do Secretário dos amantes, era original. Contudo a missiva fez estremecer 

toda a natureza virgem de Clara que, com a sua leitura, sentiu haver nela surgido alguma cousa de novo, 

de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal. Não sabia bem o que fazer: se responder, se devolver. Viu o 

olhar severo do pai; as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida 

assim como um cão sem dono… Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada… 

Uma dúvida lhe veio: ele era branco; ela, mulata… Mas que tinha isso? Tinham-se visto tantos casos… 

Lembrou-se de alguns… Por que não havia de ser? Ele falava com tanta paixão… Ofegava, suspirava, 

chorava; e os seus seios duros estouravam de virgindade e de ansiedade de amar… Responderia; e assim 

fez, no dia seguinte. As visitas de Costa tomaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe 

desconfiou e perguntou à filha: 

 — Você está namorando “seu” Júlio, Clarinha? 

 — Eu, mamãe! Nem penso nisso… 

 — Está, sim! Então não vejo? 

 A menina pôs-se a chorar; a mãe não falou mais nisso; e Clara, logo que pôde, mandou pelo 

Aristides, um molecote da vizinhança, uma carta ao modinheiro, relatando o fato. 

 Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à sua namorada. O 

seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era, em tudo, diferente do filho. Sisudo, grave, sério, ia 

até a imponência grotesca do bom funcionário; e não seria capaz de admitir que a namorada do filho 

dançasse na sua sala. Sua mulher não tinha o ar solene do marido, era, porém, relaxada de modos e hábitos. 

Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e “novidades” da vizinhança; mas tinha, apesar disso, 

uma pretensão intima de ser grande cousa, de uma grande família.  

 Além do Júlio, tinha três filhas, uma das quais já era adjunta municipal; e, das outras duas, uma 

estava na Escola Normal e a mais moça cursava o Instituto de Música. 

 Tiravam muito ao pai, no gênio sobranceiro, no orgulho fofo da família; e tinham ambição de 

casamentos doutorais. Mercedes, Adelaide e Maria Eugênia, eram esses os nomes, não suportariam de 

nenhuma forma Clara como cunhada, embora desprezassem soberbamente o irmão pelos seus maus 

costumes, pelo seu violão, pelos seus plebeus galos de briga e pela sua ignorância crassa. 



 Pequenas burguesas, sem nenhuma fortuna, mas, devido à situação do pai e a terem frequentado 

escolas de certa importância, elas não admitiriam, para Clara, senão um destino: o de criada de servir. 

 Entretanto, Clara era doce e meiga; inocente e boa, podia-se dizer que era muito superior ao irmão 

delas pelo sentimento, ficando talvez acima dele pela instrução, conquanto fosse rudimentar, como não 

podia deixar de ser, dada a sua condição de rapariga pobríssima. Júlio era quase analfabeto e não tinha 

poder de atenção suficiente para ler o entrecho de uma fita de cinematógrafo. Muito estúpido, a sua vida 

mental se cifrava na composição de modinhas delambidas, recheadas das mais estranhas imagens que a 

sua imaginação erótica, sufocada pelas conveniências, criava, tendo sempre perante seus olhos o ato sexual. 

 Mais de uma vez, ele se vira a braços com a polícia por causa de defloramento e seduções de 

menores. 

 O pai, desde a segunda, recusara intervir; mas a mãe, dona Inês, a custo de rogos, de choro, de apelo 

— para a pureza de sangue da família, conseguira que o marido, o capitão Bandeira, procurasse influenciar, 

a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de dezesseis anos, a quem o Júlio “tinha feito mal”. 

 Apesar de não ser totalmente má, os seus preconceitos junto à estreiteza da sua inteligência não 

permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-

o por aí, à toa, pelo mundo… 

 O pai, desgostoso com o filho, largara-o de mão; e quase não se viam. Júlio vivia no porão da casa 

ou nos fundos da chácara onde tinha gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais 

repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Era a sua indústria e o seu comércio, esse negócio 

de galos e as suas brigas em rinhadeiros. Barganhava-os, vendia-os, chocava as galinhas, apostava nas 

rinhas; e com o resultado disso e com alguns cobres que a mãe lhe dava, vivia e obtinha dinheiro para 

vestir-se. Era o tipo completo do vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros 

bairros do Rio de Janeiro. 

 A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se 

sempre por estar ao corrente dos seus amores. Veio a saber do seu último com a Clara e repreendeu-o nos 

termos mais desabridos. Ouviu-a o filho respeitosamente, sem dizer uma palavra; mas, julgou da boa 

política relatar, a seu modo, por carta, tudo à namorada. Assim escreveu: 

 “Queridinha confeço-te que ontem quando recebi a tua carta minha mãe viu e fiquei tão louco que 

confecei tudo a mamãe que lhe amava muito e fazia por você as maiores violências, ficaram todos contra 

mim é a razão porque previno-te que não ligues ao que lhe disserem, por isso peço-te que preze bem o meu 

sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais 

saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio”. 

 Clara já estava habituada com a redação e ortografia do seu namorado, mas, apesar de escrever 

muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar um galanteador tão analfabeto. Ainda por 

cima, a sua fascinação pelo modinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiravam toda a capacidade 

crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado por Júlio. Choro, palpitações, anseios vagos, 

esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados — tudo isso aquela carta lhe trouxe, 

além do halo de dedicação e amor por ela com que Clara fez resplandecer, na imaginação, as pastinhas do 

violeiro. Daí a dias, fez o prometido, isto é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no 

aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. 

 Nos domingos, aparecia, cantava e semelhava que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara 

sentiu alguma cousa de estranho no ventre. Comunicou ao namorado. Qual! Não era nada, disse ele. Era, 

sim; era o filho. Ela chorou, ele acalmou-a, prometendo casamento. O ventre crescia, crescia… 



 O cantador de modinhas foi fugindo, deixou de aparecer a miúdo; e Clara chorava. Ainda não lhe 

tinham percebido a gravidez. A mãe, porém, com auxilio de certas intimidades próprias de mãe para filha, 

desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder, disse tudo; e aquelas duas humildes mulheres 

choraram abraçadas diante do irremediável… A filha teve uma ideia: 

 — Mamãe, antes da senhora dizer a papai, deixa-me ir até à casa dele, para falar com a sua mãe? 

 A velha meditou e aceitou o alvitre: 

 — Vai! 

 Clara vestiu-se rapidamente e foi. Recebida com altaneria por uma das filhas, disse que queria falar 

à mãe de Júlio. Recebeu-a esta rispidamente; mas a rapariga, com toda a coragem e com sangue-frio difícil 

de crer, confessou-lhe tudo, o seu erro e a sua desdita. 

 — Mas o que é que você quer que eu faça? 

 — Que ele se case comigo, fez Clara num só hausto. 

 — Ora, esta! Você não se enxerga! Você não vê mesmo que meu filho não é para se casar com gente 

da laia de você! Ele não amarrou você, ele não amordaçou você… Vá-se embora, rapariga! Ora já se viu! Vá! 

 Clara saiu sem dizer nada, reprimindo as lágrimas, para que na rua não lhe descobrissem a 

vergonha. Então, ela? Então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma 

qualidade superior? Por quê? 

 Viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente, sem poder aspirar 

a cousa mais simples a que todas as moças aspiram. Para que seriam aqueles cuidados todos de seus pais? 

Foram inúteis e contraproducentes, pois evitaram que ela conhecesse bem justamente a sua condição e os 

limites das suas aspirações sentimentais… Voltou para casa depressa. Chegou; o pai ainda não viera. 

 Foi ao encontro da mãe. Não lhe disse nada; abraçou-a chorando. A mãe também chorou e, quando 

Clara parou de chorar, entre soluços, disse: 

 — Mamãe, eu não sou nada nesta vida. 

 

3. Maria (Conceição Evaristo) 

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a 

distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da 

passagem estava aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, 

havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham 

enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do 

cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava 

comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. 

As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam 

gostar de melão?  

 A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil 

para a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a vida! 



 Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão 

entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até 

a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o 

trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, 

que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se a 

seu lado. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela. Da vida dos dois no barraco. Dos primeiros 

enjoos. Da barriga enorme que todos diziam de gêmeos, e da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! 

E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo. 

Bonito, grande, o olhar assustado não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que 

não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? 

cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha a saudade! Tou 

sozinho! Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros... outros filhos? A mulher baixou os olhos 

como que pedindo perdão. É. Ela teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava, apenas de 

vez em quando, com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha! E dessas deitadas repentinas, loucas, 

surgiram os dois filhos menores. E veja só, homens também! Homens também? Eles haveriam de ter outra 

vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci! Tá tudo aqui no buraco do peito... 

 O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, 

sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, 

de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco-saudade no peito dele... Desta vez ele 

cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, 

um carinho no filho. E, logo após, levantou rápido sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. 

Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais 

velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de 

trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz 

do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia 

aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no 

ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se 

fossem outros os assaltantes? Ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil 

cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim! 

Tinha um profundo corte feito com faca a laser que parecia cortar até a vida.  

 Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma 

voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os 

assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. 

Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que 

estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou: Calma, gente! Se ela estivesse 

junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava 

mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na 

direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam 

vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: Aquela puta, 

aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção à Maria. A 

mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha 

só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: Lincha! 

Lincha! Lincha!... Uns passageiros desceram e outros voaram em direção à Maria. O motorista tinha parado o 

ônibus para defender a passageira: 

 — Calma pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos 

neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos... 



 Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia 

arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? 

 Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto 

com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa 

para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus 

esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado.  Maria queria 

tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. 

 

II. Histórias divertidas 

 

4. O padeiro (Rubem Braga) 

Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 

apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa 

nos jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lock-out, greve 

dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã 

com pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.   

Está bem. Tomo o meu café da manhã com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo 

café vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta 

do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando:   

— Não é ninguém, é o padeiro!   

Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo?   

“Então, você não é ninguém?”   

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera 

bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma 

voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não 

é ninguém, não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém...   

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 

explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como 

os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre 

depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 

rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno.   

Ah, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para 

casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. 

O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a lição de 

humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é o padeiro!”  

E assobiava pelas escadas.  

 

5. A Foto (Luís Fernando Verissimo) 



Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram 

tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, 

noras, genros e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmara, 

comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara a quem ia tirar a fotografia. Mas quem 

ia tirar a fotografia? 

         – Tira você mesmo, ué. 

         – Ah, é? E eu não saiu na foto? 

         O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. O que sustentava os velhos. Tinha que estar na 

fotografia. 

         – Tiro eu – disse o marido da Bitinha. 

         – Você fica aqui – comandou a Bitinha. 

         Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que 

o marido reagisse. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar ficou firme 

onde estava, do lado da mulher. A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: 

         – Acho que quem deve tirar é o Dudu… 

O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz Olavo. Havia a suspeita, 

nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a 

fotografia, mas Andradina segurou o filho. 

         – Só faltava essa, o Dudu não sair. 

         E agora? 

– Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só faltava falar. E não tem nem timer! 

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara 

num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os outros era “Dutifri”, mas ele não sabia. 

         – Revezamento – sugeriu alguém. – Cada genro bate uma foto em que ele não aparece, e… 

A ideia foi sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Foi quando o 

próprio bisa se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e arrancou a câmara da sua mão. 

         – Dá aqui. 

         – Mas seu Domício… 

         – Vai pra lá e fica quieto. 

         – Papai, o senhor tem que sair na foto. Senão não tem sentido! 

         – Eu fico implícito – disse o velho, já com o olho no visor. 

         E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou a foto e foi dormir. 

 

6. Rápido (Luís Fernando Veríssimo) 
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Acho que era o Marcel Marceau que tinha uma pantomima em que ele representava a vida de um 

homem, do berço ao túmulo, em menos de um minuto. Shakespeare, claro, tem seu famoso solilóquio sobre 

as idades do homem que também é uma maravilha de sintetização poética. Nossas vidas, afinal, comparadas 

com a idade do Universo, se desenrolam em poucos segundos. Cabem numa página de diálogo. 

— Quer dançar? 

— Obrigada. 

— Você vem sempre aqui? 

— Venho. 

— Vamos namorar firme? 

— Bom... Você tem que falar com o papai... 

— Já falei com seu pai. Agora é só marcar a data. 

— 26 de julho? 

— Certo. 

— Não esqueça as alianças... 

— Você me ama? 

— Amo. 

— Mesmo? 

— Sim. 

— Sim. 

— Parece mentira. Estamos casados. Tudo está acontecendo tão rápido... 

— Sabe o que foi que disse o noivo nervoso na noite de núpcias? 

— O quê? 

— Enfim, S.O.S. 

— Você estava nervoso? 

— Não. Foi bom? 

— Mmmm. Sabe de uma coisa? 

— O quê? 

— Eu estou grávida. 

— É um menino! 

— A sua cara... 
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— Aonde é que você vai? 

— Ele está chorando. 

— Deixa, vem cá. 

— Meu bem... 

— Hmm? 

— Estou grávida de novo.  

— É menina! 

— O que é que você tem? 

— Por quê? 

— Parece distante, frio... 

— Problemas no trabalho. 

— Você tem outra! 

— Que bobagem. 

— É mesmo... Você me perdoa? 

— Vem cá. 

— Aqui não, olha as crianças... 

— O Júnior saiu com o carro. Ia pegar uma garota. 

— Você já falou com ele sobre... 

— Já. Ele sabe exatamente o que fazer. 

— O quê? Você deu instruções? 

— Na verdade ele já sabia melhor do que eu. Essa geração já nasce sabendo. Só precisei mostrar como se usa 

o macaco. 

— O quê?! 

— Ah, você quer dizer... Pensei que fosse o carro. E a Beti? 

— Parece que é sério.  

— Ela e o analista de sistemas? 

— É. Aliás... 

— Estão vivendo juntos. Eu sabia! 

— Ela está indo para o hospital. 
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— Já?! 

— São gêmeos! 

— Sabe que você até que é uma avó bacana? 

— Quem diria... 

— Vem cá. 

— Olha as crianças. 

— Que crianças? 

— Os gêmeos. A Beti deixou eles dormindo aqui. 

— Ai. 

— Que foi? 

— Uma pontada no peito. 

— Você tem que se cuidar. Está na idade perigosa. 

— Já?! 

— Sabe que a Beti está grávida de novo? 

— Devem ser gêmeos outra vez. O cara trabalha com sistema binário. 

— Esse conjunto do Júnior precisa ensaiar aqui em casa? Que inferno. 

— E o nome do conjunto? Terror e Êxtase. 

— Vão acordar os gêmeos. 

— Ai. 

— Outra pontada? 

— Deixa pra lá. Olha, essa música até que eu gosto. Não é um rock-balada? 

— Não. Eles estão afinando os instrumentos. 

— Quer dançar? 

— Não! Você sabe o que aconteceu da última vez. 

 

7. Os bons ladrões (Paulo Mendes Campos) 

Morando sozinha e indo à cidade em um dia de festa, uma senhora de Ipanema teve a sua bolsa 

roubada, com todas as suas joias dentro. No dia seguinte, desesperada de qualquer eficiência policial, 

recebeu um telefonema: 

— É a senhora de quem roubaram a bolsa ontem? 
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 — Sim. 

— Aqui é o ladrão, minha senhora. 

— Mas como o... Senhor descobriu o meu número? 

— Pela carteira de identidade e pela lista. 

— Ah, é verdade. E quanto quer para devolver meus objetos? 

— Não quero nada, madame. O caso é que sou um homem casado.  

— Pelo fato de ser casado, não precisa andar roubando. Onde estão as minhas joias, seu sujeito 

ordinário? 

— Vamos com calma, madame. Quero dizer que só ontem, por um descuido meu, minha mulher 

descobriu quem eu sou realmente. A senhora não imagina o meu drama.  

— Escute uma coisa, eu não estou para ouvir graçolas de um ladrão muito descarado... 

— Não é graçola, madame. O caso é que adoro minha mulher. 

— E por que o senhor está me contando isso? O que me interessa são as joias e a carteira de 

identidade (dá um trabalho danado tirar outra), e não tenho nada com a sua vida particular. Quero o que é 

meu.  

— Claro, madame, claro. Estou lhe telefonando por isso. Imagine a senhora que minha mulher falou 

que me deixa imediatamente se eu não regenerar... 

— Coitada! Ir numa conversa dessas. 

— Pois eu prometi nunca mais roubar em minha vida.  

— E ela bancou a pateta de acreditar? 

— Acho que não. Mas o que eu prometo, cumpro; sou um homem de palavra.  

— Um ladrão de palavra, essa é fina. As minhas joias, naturalmente, o senhor já vendeu. 

— Absolutamente, estão em meu poder. 

— E quanto quer por elas? Diga logo. 

— Não vendo, madame, quero devolvê-las. Infelizmente, minha mulher disse que só acreditaria em 

minha regeneração se eu lhe devolvesse as joias. Depois ela vai lhe telefonar para checar. 

— Pois fique sabendo que estou gostando muito de sua senhora. Pena uma pessoa de tanto caráter 

casada com um... homem fora da lei. 

— É também o que eu acho. Mas gosto tanto dela que estou disposto a qualquer sacrifício. 

— Meus parabéns. O Senhor vai trazer-me as joias aqui? 

— Isso nunca. A senhora podia fazer uma suja. 

— Uma o quê? 
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— A senhora, com o perdão da palavra, podia chamar a polícia. 

— Prometo que não chamo, não por sua causa, por causa de sua senhora.  

— Vai me desculpar, madame, mas nessa eu não vou.  

— Também sou uma mulher de palavra. 

— O caso, madame, é que nós, os desonestos, não acreditamos na palavra dos honestos. 

— Tá. Mas como o senhor pretende fazer, então? 

— Estou bolando um jeito de lhe mandar as joias sem perigo para mim e sem que outro ladrão 

possa roubá-las. A senhora não tem uma ideia?  

— O senhor entende mais disso do que eu.  

— É verdade. Tenho um plano: eu lhe mando umas flores com as joias dentro dum pequeno 

embrulho. 

— Não seria melhor eu encontrá-lo numa esquina?  

— Negativo! Tenho o meu pudor, madame.  

— Mas não há perigo de mandar coisa de tanto valor por uma casa de flores? 

— Não. Vou seguir o entregador a uma certa distância. 

— Então, fico esperando. Não se esqueça da carteira. 

— Dentro de vinte minutos está tudo aí. 

— Sendo assim, muito agradecida e lembranças para a sua senhora. 

Dentro do prazo marcado, um menino confirmava que, em certas ocasiões, até os ladrões mandam 

flores e joias. 

 

8. Cobrança (Moacyr Scliar) 

Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um 

cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes: "Aqui mora uma devedora inadimplente". 

―  Você não pode fazer isso comigo ― protestou ela. 

―  Claro que posso ― replicou ele. ― Você comprou, não pagou. Você é uma devedora 

inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou. 

― Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise... 

― Já sei ― ironizou ele. ― Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York seus 

negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que 

estou fazendo. 

― Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta... 
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― Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. 

Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me 

restou outro recurso: vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. 

Neste momento começou a chuviscar. 

 ― Você vai se molhar ― advertiu ela. ― Vai acabar ficando doente. Ele riu, amargo: 

 ― E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. 

 ― Posso lhe dar um guarda-chuva... 

― Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada: 

― Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. 

― Sou seu marido ― retrucou ele ― e você é minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e você 

é devedora. Eu avisei: não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas 

não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer você que 

eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. 

Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava: 

continuava andando de um lado para outro, diante da casa, carregando o seu cartaz. 

 

9. O Homem Nu (Fernando Sabino) 

 

Ao acordar, disse para a mulher: 

— Escuta, minha filha: hoje é dia de pagar a prestação da televisão, vem aí o sujeito com a conta, na 

certa.  Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. 

— Explique isso ao homem — ponderou a mulher. 

— Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas 

obrigações. Escuta: quando ele vier a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que 

não tem ninguém.   Deixa ele bater até cansar — amanhã eu pago. 

Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher 

já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de 

serviço para apanhar o pão.  Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para 

outro antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do 

parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a 

porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. 

Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando 

ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas 

ninguém veio abrir. Na certa a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos: 

— Maria! Abre aí, Maria. Sou eu — chamou, em voz baixa. 

Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. 
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Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os 

andares...  Desta vez, era o homem da televisão! 

Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse, e voltou 

para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão: 

— Maria, por favor! Sou eu! 

Desta vez não teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo... 

Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia 

executar um ballet grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se 

esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada 

passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o 

suor da testa com o embrulho do pão. 

Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. 

— Ah, isso é que não!  — fez o homem nu, sobressaltado. 

E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pêlo, podia mesmo 

ser algum vizinho conhecido... Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe 

de seu apartamento, começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka, instaurava-se naquele momento 

o mais autêntico e desvairado Regime do Terror! 

— Isso é que não — repetiu, furioso. 

Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar.  Respirou 

fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o 

botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador.  Antes de mais nada: "Emergência: 

parar". Muito bem. E agora? Iria subir ou descer?  Com cautela desligou a parada de emergência, largou a 

porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. 

— Maria! Abre esta porta! — gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu 

que outra porta se abria atrás de si. 

Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho 

de pão. Era a velha do apartamento vizinho: 

— Bom dia, minha senhora — disse ele, confuso.  — Imagine que eu... 

A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito: 

— Valha-me Deus! O padeiro está nu! 

E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha: 

— Tem um homem pelado aqui na porta! 

Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava: 

— É um tarado! 

— Olha, que horror! 
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— Não olha não! Já pra dentro, minha filha! 

Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete 

e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma 

lá fora, bateram na porta. 

— Deve ser a polícia — disse ele, ainda ofegante, indo abrir. 

Não era: era o cobrador da televisão. 

 

III. Contos de horror 

 

10. Crianças à Venda - Tratar Aqui (Rosa Amanda Strausz) 

 

Todos disseram que Marialva era louca e desalmada quando ela pôs os filhos à venda. Até o padre 

tentou demovê-la de ideia tão cruel. Mas nada adiantou. A mulher era obstinada. “Quero que eles tenham 

um futuro melhor que o meu”, ela repetia. 

Olhando bem para o lugar, quem poderia condená-la? Um casebre miserável, perdido numa curva 

do rio, sem eletricidade, sem comida, sem dinheiro, sem remédio, sem nada por perto. Tinha parido nove 

filhos. Só restavam cinco quando decidiu vendê-los. Não queria mais ver criança morrendo de fome e doença 

em seus braços sem que pudesse fazer nada para impedir. 

O primeiro a partir foi Tião, levado por uma família americana. Um mês depois da viagem, chegou 

carta com foto do menino, limpo e sorridente, bem vestido e já mais gordinho, no meio de brinquedos e livros 

novos, e abraçado a seus novos pais. Marialva enxugou as lágrimas e teve certeza de que fazia a coisa certa. 

Em seguida, foram Francineide, para o Rio de Janeiro, e Ronivon, para Curitiba. 

Com o dinheiro da venda dos três, Marialva comprou uma cabra, três galinhas, um cobertor para as 

noites frias, sabão de tomar banho e uma panela nova. 

O seguinte seria Fabiojunio, que já estava encomendado por uma família que vivia em Cruz Alta, 

uma cidade próxima. O casal chegaria dali a dois dias e Marialva se esforçava para dar banho no menino e 

torná-lo mais apresentável. 

— Vê se não chora quando eles chegarem, senão eu te mato, viu? E nada de se sujar porque o sabão 

já está acabando. Tem que ficar limpo até depois de amanhã. Melhor nem se mexer muito, fique quieto dentro 

de casa. 

Fabiojunio olhava os preparativos meio assustado. Mas as fotos dos irmãos cercados de conforto, 

carinho e comida já o tinham convencido. Tanto Tião quanto Francineide e Ronivon pareciam muito felizes. 

Assim, quando chegou o casal, despediu-se da mãe e de Simara — a irmã mais velha —, engoliu o choro e 

entrou no carro de seus novos pais. 

— Mãe, a senhora não achou esses dois aí meio esquisitos, não? — perguntou a menina assim que o 

carro sumiu na estrada. 
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— Bobagem, menina. Rico é tudo esquisito mesmo.  

Mas, no fundo, achou que a filha tinha razão. Não sabia dizer direito o que era — se a expressão meio 

vazia do casal, o jeito que eles tinham de olhar, meio fixo, sempre para frente, a maneira de se moverem, 

lenta demais. 

Bobagem, repetiu mentalmente. Eram os mais ricos, os que tinham pago mais caro. Olhou para as 

notas em cima da mesa. Dava para comprar um monte de sabão e botar Simara para lavar roupa para fora. 

O problema era justamente a filha, que não parava de tagarelar. Menina inconveniente. Tinha dez 

anos, só por isso não dava mais para vendê-la. Ninguém queria criança grande assim. Pois que ficasse quieta 

e ajudasse a fazer o dinheiro render — porque aquele era o último. 

* * * 

Isso era o que Marialva pensava. Menos de um mês depois da partida de Fabiojunio chegou uma 

carta. Trazia uma foto do menino e mais dinheiro ainda. A mulher ficou radiante. 

— Eles devem estar mesmo muito encantados com Fabinho para mandarem essa dinheirama toda — 

disse ela arregalando os olhos. 

Simara, sempre desconfiada, examinava a fotografia. 

— Mãe, olha só… 

Mas a mulher arrancou a foto de sua mão. 

— Olha só digo eu, Simara! Sempre foi lindinho, o seu irmão. Mas com essas roupas… Benza Deus! 

Parece um príncipe. 

Na foto, o menino estava de pé, em meio a um imenso jardim sem flores, mas com o gramado muito 

bem cuidado, ao fundo do qual se via um casarão com a fachada ornamentada. Vestia sapatos pretos de 

verniz, meias brancas, terninho azul-marinho combinando com a bermuda, camisa branca de colarinho e 

gravata de cetim cinza-claro. O cabelo estava penteado para trás, cheio de goma. 

Simara não se convencia. Todos os outros irmãos enviavam fotos em que apareciam cercados de 

brinquedos, em parques, comendo doces, rindo, abraçados com a nova família. Fabiojunio não. Estava 

sozinho, de pé, com os braços estendidos ao longo do corpo, no meio daquele jardim imenso. Parecia triste. 

Simara insistiu no assunto, mas Marialva proibiu a filha de prosseguir. 

— Gente chique é assim. Não fica pulando e gritando. Ele está é ficando educado — encerrou a 

conversa. 

* * * 

No mês seguinte, a mesma coisa. Mais um envelope entregue pelo correio. Dentro, nem um bilhete. 

Só mais dinheiro e outra foto. 

Agora, Fabiojunio aparecia de pé em um quarto amplo e ricamente mobiliado. Estava diante de uma 

cama alta, de dossel talhado em madeira escura, e ao lado de uma escrivaninha cuidadosamente arrumada. 

Não havia brinquedos à vista. A roupa não era a mesma da foto anterior, mas muito parecida. E a expressão 

do menino também, embora parecesse ainda mais pálido e tristonho. 
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— Ele não está feliz — constatou Simara em voz alta, sabendo que a mãe não a ouviria. Estava 

ocupada demais fazendo planos para o dinheiro que chegara. Já dava até para pensar em comprar um fogão 

de verdade, com bujão de gás e tudo. E teria comida para fazer todos os dias. 

Na verdade, teve muito mais do que isso. Todo mês chegava novo envelope com uma foto e mais 

dinheiro. Cega pela boa sorte repentina, mal olhava para o filho impresso no papel. Ia direto para o maço de 

notas, contava-as avidamente, sorria e fazia mais planos. 

Apenas Simara estava cada vez mais intrigada. A cada foto que chegava, parecia-lhe mais evidente 

que havia algo muito estranho ocorrendo ao irmão. Sempre o mesmo tipo de roupa, os ambientes luxuosos 

— mas antiquados e soturnos —, e a expressão ausente, o olhar mortiço, a postura imóvel. 

A última foto era ainda mais impressionante. Solitário, sentado à cabeceira de uma mesa imensa, de 

madeira escura e polida, Fabiojunio não olhava para a baixela de prata à sua frente, nem para a louça filetada 

de ouro, nem para os talheres de cabo de madrepérola. Seu olhar tampouco se dirigia para o fotógrafo. 

Parecia fixar-se num ponto impossível, distante, muito além da realidade. 

Intrigada com aquilo, Simara foi até a casa do padre e pediu-lhe emprestada sua lente de aumento. Já 

tinha visto o objeto algumas vezes depois das aulas de catecismo. Parecia mágico, com seu poder de ampliar 

pequenos detalhes. Quando era menor, adorava pegar a lente e observar a ponta de seu polegar, descobrindo 

as finas linhas que desenhavam redemoinhos em seus dedos. 

Mas, agora, não havia tempo para brincar. Botou a foto sob o vidro da lente e examinou-a 

detidamente. Nem precisou procurar muito. Bastou-lhe focalizar os olhos do irmão para encontrar a 

explicação de sua expressão vazia: estavam furados. No lugar das córneas, havia apenas dois buracos negros, 

redondos e perfeitos. 

Com um grito apavorado, Simara chamou o padre. O homem fez o sinal-da-cruz e prontificou-se a 

acompanhar a menina até a residência do casal que tinha levado Fabiojunio embora. Foi só o tempo de pegar 

uma pesada cruz de prata, um vidro de água benta e o dinheiro da passagem de ônibus. Com o envelope nas 

mãos, a menina o seguiu até a rodoviária. 

Cruz Alta ficava a apenas sessenta quilômetros de distância. Duas horas de viagem na condução velha 

e malcuidada. Simara sacolejava pela estrada, impaciente. O padre, no entanto, ignorava a ansiedade da 

menina e traçava cuidadosamente seu roteiro. Iriam primeiro à igreja local buscar informações sobre a 

família. Se possível, levariam o pároco junto com eles até a casa. As fotos diziam claramente que se tratava 

de um caso de bruxaria e não queria enfrentar uma novidade daquelas sozinho. 

Chamava-se padre André, era jovem e destemido. Mas também inexperiente e humilde o suficiente 

para admitir que não tinha a menor ideia do que fazer quando encontrasse o estranho casal. 

Não custaram a encontrar a igreja nem a conseguir falar com o padre Leal, um velhinho simpático, 

que cuidava da paróquia havia mais de trinta anos. 

— Estamos com sorte — confidenciou o padre André a Simara. — Há tanto tempo aqui, ele deve 

conhecer a família. 

O padre Leal, no entanto, ficou perplexo ao ver o endereço que Simara lhe mostrava. 

— Deve haver algum engano, meus filhos. Esse endereço não existe. 

Com um pressentimento ruim, Simara insistiu: 
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— É muito importante, padre. Por favor, nos ajude a encontrar essa família. 

— Mas estou lhe dizendo, filha. Conheço o lugar, não exis¬te casa nenhuma nesse endereço. Essa rua 

não passa de uma velha estrada abandonada. Nem carroça passa mais por lá. 

Até então, o padre André só observava a conversa. Mas decidiu intervir: 

— Padre Leal, temos motivos muito sérios para procurar essa casa — disse, enquanto abria o envelope 

e espalhava as fotos sobre a mesa. 

— Veja isso. 

O velho pároco examinou as fotos com as mãos trêmulas enquanto ouvia o relato da história feito por 

Simara. Por fim, deteve-se na que mostrava Fabiojunio no jardim. Após observá-la por alguns instantes, 

mergulhou a cabeça entre as mãos, murmurando: 

— Não consigo acreditar… 

Simara não se conteve e perguntou: 

— O senhor conhece essa casa? 

O religioso deu um profundo suspiro. Estava pálido e limitou-se a acenar afirmativamente com a 

cabeça. Mal conseguia falar. 

Mas a menina era determinada. E não queria perder mais tempo. 

— Então, nos leve até lá. Acho que meu irmão está correndo perigo. 

O religioso limitou-se a balbuciar: 

— Seu irmão está morto. 

Padre André não se deu por vencido. 

— Precisamos da sua ajuda. Talvez ainda possamos salvá-lo. Tenho certeza de que se trata de um 

caso de bruxaria. 

O velho o interrompeu: 

— Vou levá-los até o local. 

Assim que entraram no velho Dodge Dart do pároco, este olhou para o padre André e disse: 

— Preparem-se para ver uma coisa terrível. 

Com o rosto amargurado, o religioso deu a partida no carro e recusou-se a responder a qualquer 

pergunta durante o trajeto. Cerca de vinte minutos depois, saiu da estrada principal e tomou um caminho 

abandonado e coberto de mato pelo qual o veículo avançava com dificuldade crescente. Quanto mais 

andavam, mais ermo tornava-se o local. Estava claro que havia muito tempo que ninguém passava por ali. 

Finalmente, pararam num ponto a partir do qual seria impossível prosseguir com o carro. O mato era 

tão alto que batia no peito dos dois homens e cobria a cabeça de Simara. Saltaram, e o religioso suspirou: 

— A partir daqui, teremos que seguir a pé. 
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Nem Simara nem padre André ousaram abrir a boca. Apesar do sol quente da tarde, a luminosidade 

do lugar tinha um toque pouco natural. E um silêncio sepulcral envolvia o caminho, como se ali não houvesse 

vida: nem insetos, nem animais, nem mesmo vento. 

Depois de uns dez minutos de caminhada, uma clareira abriu-se abruptamente. À frente do grupo, 

surgiu um imenso terreno abandonado. Nem mesmo mato crescia ali, como se a terra tivesse sido 

amaldiçoada. 

Ao olhar para a cena, Simara deu um grito. Reconheceu, ao longe, o casarão ornamentado. No entanto, 

à sua frente, erguia-se uma ruína, abandonada havia muitos anos em meio ao terreno desolado. 

Não havia dúvida nenhuma, era a casa da foto. Ou era a casa como teria sido muitas décadas atrás. 

— Vamos até lá — disse Simara energicamente. Ainda não conseguia acreditar no que via. 

Partiu na frente, seguida pelos dois religiosos, ambos empunhando suas cruzes. 

Não tinha medo. Não sentia nada além de uma urgência imensa e de uma esperança meio improvável 

de ainda encontrar o irmão. Abriu o pesado portão com um safanão e foi entrando. Deparou-se com o saguão 

de entrada, o mesmo que já tinha visto nas fotos. No entanto, agora, as paredes estavam descascadas, as 

vidraças das janelas, quebradas, a bela escadaria de madeira que conduzia ao segundo andar, destruída. E 

não existia mais nenhum dos móveis luxuosos que serviam de cenário para as poses de Fabiojunio. 

Viu, logo à esquerda, o que deveria ter sido a sala de jantar. A mesa, a mesma onde o irmão aparecera 

na última foto, ainda estava lá. Comida por cupins, não passava de um monte de madeira podre, coberta por 

uma espessa camada de poeira e fungos. 

Cada vez mais transtornada, percorreu todos os cômodos do térreo até sair no pátio dos fundos, de 

onde podia se ver um antigo cemitério familiar e nove tumbas. 

Correu para lá. 

Não teve dificuldade em reconhecer o estranho casal que leva¬ra seu irmão nas fotografias 

amareladas que decoravam as duas primeiras sepulturas. Ali, estava a data da morte deles, ocorrida cerca 

de cinquenta anos antes. Próximos das tumbas principais — as mais ricas e enfeitadas — havia sete pequenos 

jazigos. O último era evidentemente recente e foi para ali que Simara correu. Sobre o túmulo, um nome: 

Fabiojunio, a última foto que tinha sido enviada à família e a data: apenas uma semana atrás. 

Não tinha mais nada para ser visto ali. Tudo o que Simara queria era voltar para casa e contar para a 

mãe o que tinha descoberto. Deu meia-volta e saiu enxugando as lágrimas enquanto andava cada vez mais 

rápido, seguida pelos dois religiosos que ainda empunhavam suas cruzes, sem saber muito bem o que fazer 

com elas. 

 A viagem de volta foi lenta e silenciosa. O ônibus quebrou duas vezes e Simara só chegou em casa no 

dia seguinte. Achava que encontraria a mãe preocupada, mas a velha senhora estava radiante quando abriu 

a porta para a filha. 

— Por que você não disse que ia visitar seu irmão? — perguntou a mulher com um sorriso. 

Antes que a menina pudesse responder, a mãe mostrou-lhe um novo envelope. 

— Olha só, acabou de chegar! Veio com uma carta. E com ótimas notícias. 
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Simara avançou para o envelope. A primeira coisa que viu foi a foto. Uma foto dela, vestida com 

roupas elegantes e antiquadas, de pé, braços estendidos ao longo do corpo, no pátio dos fundos da casa, onde 

havia o cemitério, embora a foto não mostrasse cemitério algum. Só um bonito jardim, com o gramado muito 

bem cuidado e árvores frondosas ao fundo. 

Antes que pudesse se recuperar do susto, a mãe perguntou: 

— Leu a carta? Eles ficaram encantados com você! 

E completou, sorridente: 

— E vêm buscá-la hoje mesmo, à noitinha. Você nem imagina como me pagaram bem! 

Diante do olhar apavorado da menina, Marialva franziu o cenho e engrossou a voz: 

— Já para o banho. Está na hora de você também aprender a ser chique.” 

 

11. A Mão do Macaco (W. W. Jacobs) 

Fora da sala a noite era fria e úmida, mas na pequena sala de visitas da Vila Laburnam as cortinas 

estavam cerradas e o fogo ardia na lareira. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro possuía ideias sobre jogo 

que envolviam jogadas radicais, expondo o rei a perigos desnecessários, o que provocava comentários da 

velha senhora que calmamente fazia tricô perto do fogo. 

— Escuta esse vento! – disse o Senhor White, que, tendo notado um erro fatal quando já era tarde 

demais, desejava evitar, com habilidade, que o filho percebesse. 

— Estou escutando – disse o outro, observando atentamente o tabuleiro, ao mesmo tempo que 

estendia a mão.  

— Xeque! 

— Estava achando muito difícil que ele viesse esta noite – disse o pai, com a mão erguida sobre o 

tabuleiro. 

— Mate – prosseguiu o filho. 

— Isso é o que tem de pior, viver assim tão afastado! – exclamou o Senhor White, com inesperada 

irritação. – Dentre  todos os lugares desagradáveis, lamacentos e fora de mão para se viver, este é o pior. O 

caminho é um atoleiro e a estrada, um rio. Não sei o que essa gente pensa. Suponho que, porque somente 

duas casas da estrada estão alugadas, acham que não tem importância. 

— Não se preocupe, querido – confortou-o a esposa. – Talvez você ganhe a próxima partida. 

O Senhor White ergueu bruscamente a vista, a tempo de interceptar um olhar de entendimento 

entre mãe e filho. As palavras morreram em seus lábios e ele escondeu na rala barba grisalha um sorriso 

constrangido. 

— Lá vem ele – disse Herbert White, quando o portão bateu com estrondo e passos pesados se 

dirigiam para a porta. 
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O velho se levantou com presteza hospitaleira e, ao abrir a porta, foi possível ouvir como ele se 

lamentava com o visitante. Este também se queixou do tempo, o que levou a sra. White  a lançar, em voz 

baixa, uma interjeição de desdém. Depois tossiu levemente assim que o marido entrou na sala, seguido por 

um homem alto e robusto,  com olhos grandes e rosto corado. 

— Primeiro-sargento Morris — disse, apresentando-se. 

O sargento trocou apertos de mão e, aceitando a cadeira que lhe foi oferecida junto ao fogo, 

observou, satisfeito, o anfitrião trazer uísque e copos e colocar uma pequena chaleira de cobre no fogo. 

Ao terceiro copo seus olhos se tornaram mais brilhantes e ele começou a falar, enquanto o pequeno 

grupo familiar olhava com grande interesse aquele visitante de terras distantes que, sentado com os largos 

ombros numa postura ereta, discorria sobre acontecimentos estranhos e feitos valorosos, sobre guerras e 

pestes e povos exóticos. 

— Vinte e um anos disso — disse o sr. White, fazendo um gesto com a cabeça para a esposa e o 

filho. — Quando ele partiu era um garoto magro de uma loja de varejo. Agora, olhem só para ele.  

— Não parece ter sofrido muito — disse a dra. White delicadamente. 

— Eu gostaria de ir à Índia — disse o marido — apenas para dar uma olhada, entendem? 

— Melhor onde você está — disse o sargento, abanando a cabeça. Pousou o copo vazio e, 

suspirando, meneou a cabeça outra vez.  

— Gostaria de ver aqueles velhos templos e faquires e malabaristas — disse o velho. — O que foi 

que você começou a me contar outro dia, sobre uma mão de macaco ou coisa parecida, Morris? 

— Nada — respondeu o soldado, depressa. — Pelo menos nada que valha a pena ouvir.  

— Mão de macaco? — perguntou a sra. White, curiosa. 

— Bem, apenas o que se poderia chamar de magia, talvez — respondeu o sargento de maneira vaga. 

 Seus três ouvintes curvaram-se para a frente, ansiosos. O visitante levou aos lábios o copo vazio, 

distraído, e depois tornou a baixá-lo. O anfitrião encheu-o novamente.  

 — Olhando para ela, não passa de uma mão comum, seca e mumificada — disse o sargento, 

mexendo no bolso. Tirou algo e mostrou. A sra. White recuou com uma careta, mas o filho pegou aquilo e 

examinou com curiosidade. 

 — E o que há de especial nela? — perguntou o sr. White tomando o objeto das mãos do filho e 

colocando-o sobre a mesa, após examiná-lo. 

 — Possui um encantamento que lhe foi conferido por um velho faquir, — disse o sargento — um 

homem muito santo. Ele queria mostrar que o destino rege a vida das pessoas e que aqueles que interferem 

nele correm o risco de se arrepender amargamente. De acordo com o encantamento, três pessoas diferentes 

podem ter, cada uma, três desejos atendidos.  

 Seu modo de falar  era tão impressionante que os ouvintes tiveram consciência de que seus risinhos 

divertidos haviam sido, de alguma forma, inoportunos. 

 — Bem, por que não faz os seus três pedidos? — perguntou Herbert White, espertamente. 
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 O soldado olhou-o da maneira que uma pessoa de meia idade olha para uma criança presunçosa. 

 — Já fiz — disse em voz baixa, e seu rosto corado empalideceu. 

— E conseguiu que os três desejos fossem concedidos? 

— Consegui — disse o soldado, e ouviu-se o barulho de seu copo indo de encontro a seus dentes 

fortes. 

— E alguém mais já teve seus três desejos atendidos? — perguntou a velha senhora. 

— A primeira pessoa teve os três desejos atendidos, sim. Não sei quais eram os dois primeiros, mas 

o terceiro era a morte. Foi desse modo que consegui a mão do macaco. 

Sua voz era tão grave que um silêncio caiu sobre o grupo. 

— Se você já obteve seus três desejos, Morris, de que ela lhe serve agora? — perguntou o velho. — 

Por que ainda está com ela? 

O soldado balançou a cabeça: 

— Um capricho, suponho — disse lentamente. 

— Se pudesse obter três pedidos mais — perguntou o velho, olhando-o de maneira sagaz — você os 

faria? 

— Não sei, não sei — O sargento pegou a mão do macaco e balançou-a entre o dedo indicador e o 

polegar. Subitamente, jogou-a às chamas que crepitavam na lareira. 

White, com um leve grito, curvou-se e arrancou-a do fogo. 

— Melhor deixá-la queimar — disse o soldado em tom solene. 

— Se não a quer, Morris, dê para mim  — disse o velho. 

— Não — respondeu o amigo com firmeza. — Eu a atirei no fogo. Se ficar com ela, não me culpe 

pelo que acontecer. Jogue-a novamente no fogo, como um homem sensato. 

O outro sacudiu a cabeça e examinou decididamente a nova aquisição. 

— Como se faz isso? 

— Segure-a levantada com a mão direita e faça o pedido em voz alta — disse o soldado. — Mas 

saiba que haverá consequências. 

— Parece as mil e uma noites — disse a sra. White, levantando-se e começando a preparar a ceia. — 

Você não poderia desejar quatro pares de mãos para mim? 

O marido tirou o talismã do bolso, e os três estavam rindo quando o sargento, com uma expressão 

de advertência no rosto, agarrou-o pelo braço. 

— Se quer formular um pedido — disse asperamente — peça algo que faça sentido. 
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O sr. White recolocou o talismã no bolso e, dispondo as cadeiras em volta da mesa, convidou todos 

a sentar-se. Durante a ceia, a mão do macaco foi parcialmente esquecida. Depois, os três ficaram ouvindo, 

enlevados, uma segunda parte das aventuras do soldado na Índia. 

— Se a história da mão do macaco for tão verdadeira quanto aquelas que ele nos contou — disse 

Herbert, assim que o soldado se retirou, em cima da hora para pegar o trem — não conseguiremos grande 

coisa com ela. 

— Você deu algo a ele em troca? — perguntou a sra. White, olhando firme para o marido. 

— Uma ninharia — ele disse, ruborizando um pouco. — Não queria aceitar, mas eu o obriguei. E 

mais uma vez insistiu para que eu a jogasse fora. 

— Como se isso fosse possível, disse herbert, com fingida indignação. — Ora essa, vamos ser ricos, 

famosos, felizes. Deseje ser um imperador, papai, só para começar. Então não será mais dominado por 

nenhuma esposa. 

Herbert correu em volta da mesa, perseguido pela injuriada sra. White, armada de uma vassoura. 

O sr. White retirou a mão de macaco do bolso e olhou-a, indeciso. — Não sei o que desejar, isso é 

um fato — disse devagar. — Creio que tenho tudo o que quero.  

— Se você apenas liquidasse a hipoteca da casa, já seria muito feliz, não seria? — disse Herbert, 

pousando a mão no ombro do pai. — Deseje duzentas libras, então. É só o que falta. 

O pai, sorrindo, envergonhado da própria credulidade, erguei o talismã enquanto o filho, com um 

olhar solene de certa forma adulterado por um piscar de olhos para a mãe, sentou-se ao piano e tocou 

alguns acordes solenes.  

— Eu desejo duzentas libras — disse o velho em voz alta e clara. 

Um agradável acorde de piano saudou as palavras, interrompido por um grito assustado do velho. 

A esposa e o filho correram para junto dele. 

— Ela se moveu — exclamou, olhando com asco para o objeto que deixara cair no chão. — Quando 

fiz o pedido, ela se contorceu na minha mão como uma cobra. 

— Bem, não estou vendo dinheiro nenhum e creio que nunca vou ver — disse o filho, enquanto 

pegava a mão de macaco e a colocava em cima da mesa. 

— Deve ter sido imaginação sua — disse a mãe, olhando ansiosa para o velho. 

— Não importa — disse ele sacudindo a cabeça. — Nada de grave aconteceu, mas mesmo assim 

levei um susto.  

Sentaram-se novamente junto ao fogo enquanto os dois homens terminavam de fumar seus 

cachimbos. Lá fora, o vento estava mais forte do que nunca, e o velho sobressaltou-se ao ouvir uma porta 

bater no andar de cima. Um silêncio incomum e opressivo envolveu os três, e durou até que o velho casal 

se retirou para dormir.  
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— Espero que encontre o dinheiro em um pacote bem no meio da cama — disse Herbert, ao desejar 

boa noite aos dois, — e que alguma coisa horrível agachada em cima do guarda-roupa observe você 

embolsar os ganhos obtidos dessa maneira maligna. 

Herbert permaneceu sentado no escuro, contemplando o fogo se extinguir, vendo rostos nas 

chamas. A última face era tão horrenda e simiesca que ele a contemplou assombrado. Surgiu tão expressiva 

que, com um riso nervoso, procurou na mesa um copo com água para jogar sobre ela. Agarrou a mão do 

macaco e, com um leve calafrio, limpou a mão no casaco e foi para a cama. 

 

II. 

Na manhã seguinte, enquanto a claridade do sol de inverno iluminava a mesa do café, Herbert riu 

dos próprios receios. Havia na sala um ar sadio de normalidade, ausente na noite anterior; a pequena, suja 

e enrugada mão do macaco estava jogada no aparador de maneira descuidada, indicando falta de crença 

em suas virtudes. 

— Suponho que todos os soldados sejam iguais — disse a sra. White. — que ideia a nossa, dar 

ouvidos a essa bobagem! Como seria possível, nos dias de hoje, que tais desejos fossem concedidos? E, se 

fosse possível, como duzentas libras poderiam trazer algum mal?  

— Podem cair do céu sobre a cabeça dele — gracejou Herbert. 

— Morris disse que as coisas acontecem tão naturalmente — disse o pai — que, se quisermos, 

podemos atribuí-las à coincidência.  

— Não vá gastar todo o dinheiro antes de eu voltar — disse Herbert, levantando-se da mesa. — Fico 

com medo que se transforme em um avarento mesquinho e tenhamos que repudiá-lo. 

A mãe riu e acompanhou o filho até a porta. Olhou-o afastar-se pela estrada e voltou para a mesa do 

café, feliz às custas da credulidade do marido. Tudo isso não a impediu de correr para a porta ao ouvir o 

carteiro chegar nem de se referir, rapidamente, aos sargentos de hábitos etílicos quando notou que o 

carteiro trouxera uma conta do alfaiate. 

— Herbert vai fazer mais um dos seus comentários jocosos, creio, ao chegar em casa — ela disse, 

quando sentaram para o jantar. 

— Certamente — concordou o sr. White. — Seja como for, a coisa se mexeu na minha mão, posso 

jurar. 

— Você pensou que se mexeu — disse a velha senhora, suavemente.  

— Ela se mexeu — replicou o outro. — Não foi imaginação, eu… o que foi? 

A esposa não respondeu. ela observava a misteriosa movimentação de um homem que espreitava a 

casa, parecendo indeciso se devia ou não entrar. Pensou nas duzentas libras, e notou que o estranho estava 

bem vestido e usava uma cartola de seda nova e brilhante. Por três vezes ele parou diante do portão e se 

afastou. Na quarta vez, depois de uma pausa, abriu resolutamente o portão e caminhou em direção à casa. 

A sra. White, no mesmo instante, desamarrou depressa os cordões do avental que usava, escondendo-o sob 

a almofada da cadeira. 
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Ela conduziu o estranho até a sala. Ele parecia pouco à vontade, olhando-a furtivamente e ouvindo, 

apreensivo, a velha senhora se desculpar pela aparência da sala e pelo casaco do marido largado ali, o qual 

costumava usar quando cuidava do jardim. Então, com a paciência que seu sexo permitia, aguardou que o 

homem explicasse o motivo da visita. Mas, durante algum tempo, ele permaneceu em silêncio. 

— Pediram-me… que eu viesse aqui — ele disse, afinal. E parou para tirar um fiapo de linha da 

calça. — Venho da parte da Maw and Meggins. 

A velha senhora assustou-se. 

 — Qual é o assunto? — perguntou, aflita. — Aconteceu alguma coisa com o Herbert? 

O marido interveio. 

— Calma, calma — disse. — Sente-se e não tire conclusões apressadas. O senhor não trouxe más 

notícias, tenho certeza — disse, olhando ansioso para o outro. 

— Sinto muito… — disse o visitante. 

— Ele está ferido? — perguntou a mãe. 

O visitante assentiu com um movimento de cabeça. 

— Muito ferido, — disse delicadamente — mas já não sofre mais. 

— Ah, graças a Deus — exclamou a velha senhora, apertando as mãos. — Graças a Deus. 

Obrigada… 

Calou-se de súbito, ao perceber o significado funesto do que ouvira e ver seus receios confirmados 

no rosto do visitante. Ofegante, voltou-se para o marido, que nada entendera ainda, e colocou as mãos 

trêmulas sobre a dele. Houve um longo silêncio. 

— Ele ficou preso na maquinaria — disse o visitante, em voz baixa. 

— Preso em uma máquina — repetiu o sr. White, aturdido. 

Sentou-se, olhando absorto pela janela e apertando a mão da esposa entre as suas, como costumava 

fazer no tempo em que a cortejava, quase quarenta anos antes. 

— Era o único que nos restava — disse ele, voltando-se gentilmente para o visitante. — É difícil. 

O outro tossiu, levantou-se e caminhou devagar até a janela. — A empresa encarregou-me de 

transmitir nossas condolências pela grande perda que sofreram — disse, sem olhar à sua volta. Espero que 

entendam que sou apenas um empregado cumprindo ordens. 

Não houve resposta. A face da velha senhora estava lívida, o olhar atônito, a respiração quase 

inaudível. No rosto do marido, uma expressão decerto parecida com a de seu amigo sargento ao entrar em 

ação pela primeira vez.  

— Devo dizer que a Maw and Meggins se exime de qualquer responsabilidade — continuou o 

outro. — Não admite nenhuma obrigação pecuniária, mas, em agradecimento aos serviços prestados por 

seu filho, deseja oferecer-lhes uma certa soma em dinheiro como compensação. 
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O sr. White soltou as mãos da mulher e, levantando-se, olhou com horror para o visitante. Seus 

lábios secos conseguiram articular a palavra: — Quanto? 

— Duzentas libras — foi a resposta. 

Sem notar o grito de sua mulher, o velho sorriu de leve, estendeu as mãos como um cego e 

abruptamente caiu ao chão, desfalecido. 

 

III. 

No vasto cemitério novo, distante cerca de três quilômetros, os velhos enterraram seu morto e 

voltaram para casa, mergulhada em sombras e silêncio. Tudo acontecera tão depressa que, a princípio, mal 

podiam entender o que se passara, e permaneceram em estado de expectativa, como se algo mais fosse 

acontecer – algo que aliviasse o sofrimento que seus velhos corações já não podiam suportar.  

Mas os dias passaram e a expectativa deu lugar À resignação – a resignação sem esperança dos 

velhos, algumas vezes chamada erroneamente de apatia. Às vezes eles mal trocavam palavras, porque 

agora nada tinham para conversar, e seus dias eram longos e entediantes.  

Cerca de uma semana depois, o velho acordou no meio da noite, estendeu a mão e notou que estava 

sozinho. O quarto estava escuro e da janela vinha o som de soluços abafados. Sentou-se na cama e ficou 

ouvindo. 

— Volte para a cama — disse carinhosamente. — Você vai ficar com frio. 

— Mais frio está sentindo o meu filho — disse a velha, soluçando. 

O som dos soluços foi morrendo aos poucos nos ouvidos dele. A cama estava quente e seus olhos 

pesados de sono. Ele cochilou e logo dormiu, até que um grito exaltado da mulher o fez acordar-se 

sobressaltado. 

— A mão do macaco! — ela gritou freneticamente. — A mão do macaco! 

— Onde? Onde? O que está acontecendo? — perguntou ele, alarmado. 

Ela veio cambaleando pelo quarto, na direção dele. — Eu quero a mão — ela disse em voz baixa. 

Você não a destruiu, não é? 

— Está na sala, na prateleira — ele respondeu, admirado. — Por quê? 

Ela chorava e ria ao mesmo tempo e, curvando-se, beijou o rosto dele. 

— Só pensei nisso agora — ela disse histericamente. — Por que você não se lembrou?  

— Lembrar do quê?  ele perguntou. 

— Dos outros dois desejos — ela respondeu. — Só fizemos um pedido. 

— E não foi o bastante? — ele respondeu, com veemência. 

— Não!  ela gritou, exultante. — Nós faremos mais um. Vá lá embaixo, pegue a mão do macaco e 

manifeste o desejo de que nosso filho esteja vivo de novo. 
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O homem sentou-se na cama, afastando bruscamente os lençóis de cima das pernas trêmulas. 

— Meu deus, você está louca — exclamou, horrorizado.  

— Vá buscá-la, rápido — ela disse, ofegante — e faça o pedido. Ah, meu filho, meu filho. 

O marido riscou um fósforo e acendeu a vela. 

— Nosso primeiro desejo foi satisfeito. Por que não fazer o segundo? —disse a mulher, exaltada.  

— Uma coincidência — gaguejou o velho. 

— Vá buscá-la e peça — gritou a velha, tremendo de excitação. 

O velho olhou pra ela. 

— Ele está morto há dez dias — falou, hesitante. — Além disso… não sei como dizer… mas eu só 

conseguiria reconhecê-lo pelas roupas. Se antes ele já estava horrível de se ver, imagine agora… 

— Traga-o de volta — gritou a velha, empurrando o marido na direção da porta. — Acha que posso 

temer o filho que criei? 

Ele desceu, tateando na escuridão, procurando o caminho para a sala e, em seguida, foi até o 

aparador. O talismã estava no mesmo lugar e o velho foi dominado por um medo horrível de que o pedido 

talvez trouxesse o filho mutilado de volta antes que pudesse fugir do aposento. Prendeu a respiração, 

quando viu que havia perdido a direção da porta. Com a fronte coberta por um suor frio achou o caminho 

e, tateando pela parede, alcançou o estreito corredor com a mórbida coisa na mão. 

O rosto de sua mulher lhe pareceu mudado quando entrou no quarto. Estava pálida e sôfrega, e, 

para aumentar sua inquietação, tinha um aspecto sobrenatural. Sentiu medo dela. 

— Ande, faça o pedido  ela ordenou, com voz forte. 

Ele hesitou. 

— É loucura, uma crueldade. 

— Peça — a mulher repetiu. 

Ele ergueu a mão do macaco. 

— Eu peço que o meu filho viva novamente. 

O talismã caiu ao chão e o velho olhou para ele assustado. em seguida, sentou-se trêmulo em uma 

cadeira enquanto a esposa, os olhos como brasas, ia até a janela e abria as cortinas. 

Ficou sentado até sentir muito frio, espiando, de vez em quando, a figura da velha mulher olhando 

atenta pela janela. A vela, que ardera até embaixo da borda do castiçal de porcelana, lançava sombras 

bruxuleantes no teto e nas paredes; depois, com uma cintilação mais forte, se apagou. O velho, com uma 

inexprimível sensação de alívio pelo insucesso do talismã, voltou para a cama. Um minuto ou dois mais 

tarde, a mulher foi para perto dele, silenciosa e apática. 

Nenhum dos dois falou; ficaram ambos deitados em silêncio, ouvindo a batida cadenciada do 

relógio. Um degrau da escada rangeu e um rato correu ao longo da parede, emitindo um guincho agudo. A 
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escuridão era opressiva e, depois de permanecer algum tempo deitado, o marido, enchendo-se de coragem, 

pegou a caixa de fósforos, riscou um e desceu a escada em busca de outra vela.  

No fim da escada o fósforo apagou. Ele parou para riscar outro e, nesse momento, uma batida, tão 

leve e furtiva que mal se ouvia, soou na porta da rua.  

Os fósforos caíram de suas mãos. Ele permaneceu imóvel, a respiração presa, até que a batida se 

repetiu. Então correu de volta para o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressou pela 

casa. 

— O que foi isso? — exclamou a velha senhora, sobressaltada.  

— Um rato — disse o velho com voz trêmula — Um rato. Ele passou por mim na escada. 

Sua esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida mais forte tornou a ressoar pela casa.  

— É o Herbert! — ela gritou. — É o Herbert! 

Correu para a porta, mas o marido agarrou-a pelo braço e a segurou com força. 

— O que você vai fazer? — sussurrou em tom rouco. 

— É o meu menino, é o Herbert — ela gritou, lutando para se livrar. —Esqueci que eram três 

quilômetros de distância. Por que está me agarrando? Me largue, tenho que abrir a porta. 

— Pelo amor de Deus, não o deixe entrar — disse o velho, atemorizado.  

— Você está com medo do seu próprio filho — ela gritou, debatendo-se. — Me largue. Já vou, 

Herbert, já estou indo. 

Ouviu-se outra batida, e mais outra. A velha, num arranco súbito, soltou-se e saiu do quarto. O 

marido seguiu-a até o patamar da escada, chamando-a, supplicante, enquanto ela descia correndo. Ele 

ouviu a corrente da porta ser retirada e a chave girando com dificuldade na fechadura. Depois a voz da 

velha, tensa e arquejante:  

— O ferrolho — ela gritou. — desça, não consigo alcançá-lo. 

Mas o marido estava de joelhos, as mãos apoiadas no chão, procurando, desesperado, a mão do 

macaco. Se ao menos pudesse achá-la antes de aquela coisa lá fora entrar. Uma saraivada de batidas ecoou 

pela casa e ele ouviu a cadeira ser arrastada; era a mulher aproximando-a da porta. Ouviu o ferrolho 

correndo devagar, e nesse instante achou a mão do macaco. Freneticamente expressou seu terceiro e último 

desejo. 

As batidas cessaram de súbito, embora o eco ainda ressoasse pela casa. Ouviu a cadeira ser afastada 

e a porta abrir-se. Um vento frio subiu pela escada, e o longo e alto gemido de desapontamento e angústia 

da mulher deu-lhe coragem para descer correndo até a porta. Depois, foi até o portão e olhou. A luz do 

lampião em frente brilhava numa estrada calma e deserta.  

MANGUEL, Alberto (org.). Contos de horror do século XIX. São Paulo, Cia das Letras, 2005, p. 14-24. 

Trad. de Rubem Fonseca) 

 

12. Flor, telefone, moça (Carlos Drummond de Andrade) 
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 Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai 

passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda 

quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais. Até sem olhos. 

Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga — bom, agora me recordo 

que a conversa era sobre flores — ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouquinho. 

— Sei de um caso de flor que é tão triste!  

E sorrindo: 

— Mas você não vai acreditar, juro.  

Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não 

depende nem disso: estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga 

asseverou que a história era verdadeira. 

— Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela. Perto do cemitério São João 

Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda 

hora está passando enterro, e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou 

casamentos, ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de 

ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de 

estar bem arranjada. 

Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no 

portão do cemitério, para dar uma espiada. Você já notou como coroa impressiona a gente? Demais. E há a 

curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de 

flores — por disposição de família ou falta de recursos, tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o 

defunto, mas até o embalam. Às vezes ela chegava a entrar no cemitério e a acompanhar o préstito até o 

lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, 

com tanto lugar para passear no Rio! E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar 

um bonde em direção à praia, descer no Mourisco, debruçar-se na amurada. Tinha o mar à sua disposição, 

a cinco minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela 

curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em São João Batista, contemplando túmulo.  

Coitada! 

— No interior isso não é raro… 

— Mas a moça era de Botafogo. 

— Ela trabalhava? 

— Em casa. Não me interrompa. Você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem sua 

descrição física. Para o caso que estou contando, isso não interessa. O certo é que de tarde costumava 

passear — ou melhor, “deslizar” pelas ruinhas brancas do cemitério, mergulhada em cisma. Olhava uma 

inscrição, ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, comparava as 

covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos em medalhões — 

sim, há de ser isso que ela fazia por lá, pois que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse ao morro, onde 

está a parte nova do cemitério, e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que, uma tarde, ela apanhou a 

flor. 
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— Que flor? 

— Uma flor qualquer. Margarida, por exemplo. Ou cravo. Para mim foi margarida, mas é puro 

palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. 

Apanha, leva ao nariz — não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava —, depois amassa a flor, 

joga para um canto. Não se pensa mais nisso. 

Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para casa, 

também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que 

já tinha voltado, estava em casa bem quietinha havia poucos minutos, quando o telefone tocou, ela 

atendeu. 

— Alooô… 

— Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

A voz era longínqua, pausada, surda. Mas a moça riu. E, meio sem compreender: 

— O quê? 

Desligou. Voltou para o quarto, para as suas obrigações. Cinco minutos depois, o telefone chamava 

de novo. 

— Alô. 

— Quede a flor que você tirou de minha sepultura? 

Cinco minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas 

preparada. 

— Está aqui comigo, vem buscar. 

No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu: 

— Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. 

Era homem, era mulher? Tão distante, a voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça 

topou a conversa: 

— Vem buscar, estou te dizendo. 

— Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor, você tem 

obrigação de devolver. 

— Mas quem está falando aí? 

— Me dá minha flor, eu estou te suplicando. 

— Diga o nome, senão eu não dou. 

— Me dá minha flor, você não precisa dela e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na minha 

sepultura. 

O trote era estúpido, não variava, e a moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia não houve mais 

nada. 
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Mas no outro dia houve. À mesma hora o telefone tocou. A moça, inocente, foi atender. 

— Alô! 

— Quede a flor… 

Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa! Irritada, voltou à 

costura. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse: 

— Olhe, vire a chapa. Já está pau. 

— Você tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Pra que foi mexer logo na minha 

cova? Você tem tudo no mundo, eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. 

— Esta é fraquinha. Não sabe de outra? 

E desligou. Mas, voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor, ou antes, a 

ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério, e agora a aborrecia pelo telefone. 

Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido, era distraída por natureza. Pela voz 

não seria fácil acertar. Certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao 

certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria. E vinha de longe, como de interurbano. Parecia 

vir de mais longe ainda… Você está vendo que a moça começou a ter medo. 

— E eu também. 

— Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante é que não dormiu 

mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não 

ameaçava, não crescia de volume: implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais 

preciosa do mundo, e que seu sossego eterno — admitindo que se tratasse de pessoa morta — ficara 

dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa, e a moça, além do 

mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia, ouviu firme a cantilena da voz e depois passou-lhe 

uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi. Deixasse de ser imbecil (palavra boa, porque convinha a 

ambos os sexos). E se a voz não se calasse, ela tomaria providências. 

A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. (A intervenção da mãe não abalara a voz.) 

Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de 

algum engraçado absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam “a voz”. 

— A voz chamou hoje? indagava o pai, chegando da cidade. 

— Ora. É infalível, suspirava a mãe, desalentada. 

Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso. Era preciso usar o cérebro. Indagar, apurar na 

vizinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as 

casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia 

licença para usar o telefone, o ouvido do espião se afiava. Mas qual. Ninguém reclamava flor de jazigo. E 

restava a rede dos telefones particulares. Um em cada apartamento, dez, doze no mesmo edifício. Como 

descobrir? 

O rapaz começou a tocar para todos os telefones da rua General Polidoro, depois para todos os 

telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha dois-meia… Discava, ouvia o alô, 

conferia a voz — não era —, desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto — o 
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tempo de sair do cemitério e tocar para a moça — e bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando 

queria, isto é, a uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou à família algumas 

diligências. Mas infrutíferas. 

Claro que a moça deixou de atender telefone. Não falava mais nem para as amigas. Então a “voz”, 

que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais “você me dá minha flor”, mas 

“quero minha flor”, “quem furtou minha flor tem de restituir” etc. Diálogo com essas pessoas a “voz” não 

mantinha. Sua conversa era com a moça. E a “voz” não dava explicações. 

Isso durante quinze dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, 

mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou 

investigações telefônicas não eram sua especialidade — o fato é que não se apurou nada. Então, o pai 

correu à Companhia Telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo, que coçou o queixo, aludiu a 

fatores de ordem técnica… 

— Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor! É o sossego de minha filha, de 

minha casa. Serei obrigado a me privar de telefone? 

— Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí é que não se apurava mesmo nada. Hoje 

em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para sua 

casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. 

Bem, você já está percebendo que não adiantou. A voz sempre mendigando a flor. A moça 

perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem disse 

que ela queria mais ver enterro passando. Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um 

vago defunto que nem sequer conhecia. Porque — já disse que era distraída — nem mesmo se lembrava da 

cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse… 

O irmão voltou do São João Batista dizendo que, do lado por onde a moça passeara aquela tarde, 

havia cinco sepulturas plantadas. 

A mãe não disse coisa alguma, desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou cinco 

ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente, sobre os cinco 

carneiros. Voltou para casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto 

propiciatório havia de aplacar a mágoa do enterrado — se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado 

consolá-los, depois de os haver afligido. 

Mas a “voz” não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela, 

miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra 

terra, não brotavam de seu estrume — isso não dizia a voz, era como se dissesse. E a mãe desistiu de novas 

oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantava? 

O pai jogou a última cartada: espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo, a quem expôs 

longamente o caso, e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a 

inúmeras sessões, e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a 

cooperar, ou eles mesmos eram impotentes, esses poderes, quando alguém quer alguma coisa de sua 

última fibra, e a voz continuou, surda, infeliz, metódica. Se era mesmo de vivo (como às vezes a família 

ainda conjeturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de 

qualquer explicação lógica para aquilo), seria de alguém que houvesse perdido toda noção de misericórdia; 

e se era de morto, como julgar, como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza 
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úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o seu sentido cruel, e refletir: até a maldade pode ser 

triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor, e essa 

flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? 

— Mas, e a moça? 

— Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, 

exausta. Mas sossegue, para tudo há esperança: a voz nunca mais pediu. 

 

IV. Leia o conto abaixo para concluir: é um conto com componente 

sobrenatural? Justifique. 

 

13. A porta aberta1 (Saki - Hector Hugh Munro)  

 

— Minha tia vai descer logo, sr. Nuttel — disse uma mocinha de quinze anos muito senhora de si. 

— Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. 

 Framton Nuttel se esforçou por dizer algo adequado, algo que lisonjeasse devidamente a sobrinha 

ali presente, sem também desconsiderar a tia, que estava por vir. No íntimo, duvidava mais do que nunca 

que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fossem contribuir de fato para o 

tratamento de nervos a que ele supostamente estava se submetendo.  

 — Eu sei como vai ser — dissera sua irmã, quando ele se preparava para aquele retiro rural. — Você 

vai se enterrar por lá e não falará com nenhuma alma viva. Seus nervos ficarão num estado ainda mais 

lastimável. Por isso, vou lhe dar cartas de apresentação a todas as pessoas que conheço por lá. Algumas 

delas, pelo que me lembro, eram bastante agradáveis. 

 Framton se perguntava se a sra. Sappleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de 

apresentação, estava no grupo das agradáveis. 

 — O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? — perguntou a sobrinha, quando julgou 

que já tinham ficado tempo bastante em silêncio. 

 — Quase ninguém — disse Framton. — Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, 

uns quatro anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. 

 Fez a última afirmação num tom de nítido pesar. 

 — Então o senhor não sabe praticamente nada sobre minha tia? — prosseguiu a mocinha, 

autoconfiante. 

 — Só o nome e o endereço — admitiu o visitante. Ele estava imaginando se a sra. Sappleton era 

casada ou viúva. Alguma coisa indefinível no ambiente da sala parecia sugerir uma habitação masculina. 

                                                           
1 "A janela aberta" seria a tradução literal do título em inglês (The open window). Tal janela, porém, refere-se a uma espécie de porta de 
duas folhas, que se estende até o chão, razão pela qual se adotou o presente título. 
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 — A grande tragédia dela aconteceu há apenas três anos — explicou a criança — isso deve ter sido 

depois da estada de sua irmã. 

 — Tragédia? — perguntou Framton. Naquele tranquilo recanto campestre as tragédias pareciam, de 

algum modo, fora do lugar. 

 — O senhor deve estar curioso para saber por que mantemos essa porta aberta numa tarde de 

outubro — disse a sobrinha, apontando uma ampla porta que se abria sobre um gramado. 

 — Está bem quente para a época do ano — disse Framton —, mas essa porta tem algo que ver com a 

tragédia? 

 — Por essa porta, faz hoje três anos, o marido e os dois irmãos mais novos dela saíram para a caçada 

do dia. Nunca voltaram. Ao atravessar o pântano para chegar a seu local favorito de caçar narcejas2, todos 

os três foram engolidos por um lodaçal traiçoeiro. Foi por causa daquele verão horrível e úmido, sabe, e 

lugares que eram seguros em outros anos que desapareceram subitamente sem aviso. Os corpos nunca 

foram encontrados. Essa foi a parte mais horrível de tudo. 

 Aqui, a voz da menina perdeu o tom autoconfiante e se tornou trêmula, humana. 

 — A pobre tia sempre acha que eles vão voltar algum dia, eles e o pequeno spaniel castanho que se 

perdeu com eles, e que vão entrar por essa porta, como costumavam fazer. É por isso que a porta é mantida 

aberta toda tarde até cair a noite. 

 Pobre tia querida, ela me contou várias vezes como eles saíram, o marido com a capa de chuva 

branca nos ombros, e Ronnie, o irmão mais novo, cantarolando "Bertie, por que você pula?"3, como sempre 

fazia para caçoar dela, porque ela dizia que aquilo lhe dava nos nervos. O senhor sabe, às vezes, em tardes 

calmas e tranquilas como esta, tenho quase a horripilante sensação de que todos eles vão entrar por aquela 

porta... 

 Ela se deteve, com um leve tremor. Foi um alívio para Framton quando a tia irrompeu sala adentro 

com um redemoinho de desculpas por ter se demorado. 

 — Tomara que Vera tenha distraído o senhor — disse ela. 

 — Ela foi muito interessante — afirmou Framton. 

 — Espero que o senhor não se incomode com a porta aberta — observou a sra. Sappleton com 

vivacidade. Meu marido e meus irmãos estão voltando para casa direto da caçada e sempre entram por ali. 

Saíram atrás de narcejas no brejo hoje, de modo que vão fazer uma bela bagunça nos meus pobres tapetes. 

Bem do jeito de vocês, homens, não é? 

 Ela emendou, alegremente, acerca da caça e da escassez de aves, e sobre as perspectivas do inverno 

quanto a patos. Para Framton aquilo era simplesmente horrível. Fez um esforço desesperado, apenas 

parcialmente bem-sucedido, para desviar a conversa para um assunto menos macabro. Estava consciente 

de que sua anfitriã lhe dava apenas um fragmento de sua atenção, e os olhos dela estavam constantemente 

espreitando, por trás dele, a porta aberta e o gramado além. Sem dúvida, foi uma infeliz coincidência ele ter 

de fazer sua visita naquele trágico aniversário. 

                                                           
2 Ave silvestre cuja carne é apreciada tanto como a do faisão. 
3 Em inglês, "Bertie, why do you bound?"", verso de uma canção popular do início do século XIX. 
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 — Os médicos concordaram em me receitar repouso absoluto, ausência de excitação mental e 

abstinência de qualquer coisa semelhante a exercício físico violento — anunciou Framton, valendo-se da 

bem conhecida suposição de que os perfeitos estranhos e os recém-conhecidos são ávidos por saber o 

menor detalhe das dores e enfermidades das pessoas, sua causa e tratamento. — No que diz respeito à 

dieta, não concordam tanto assim — continuou. 

 — Não? — disse a sra. Sappleton, numa voz que só substituiu um bocejo no último instante. Então, 

ela subitamente se iluminou em atenção alerta... mas não para o que Framton estava dizendo. — Lá vêm 

eles finalmente! — exclamou ela. — Bem na hora do chá, e parece que estão cobertos de lama até os olhos! 

 Framton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia 

expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos de 

horror. Num choque gelado de medo inominável, Framton deu meia-volta em seu assento e olhou na 

mesma direção. 

 Na luz mortiça do crepúsculo, três figuras atravessavam o gramado rumo à porta. Todas 

carregavam armas nos braços, e uma delas trazia o fardo adicional de uma da sobre os ombros. Um spaniel 

castanho e fatigado não saía de junto de seus calcanhares. Sem fazer ruído, aproximaram-se da casa e, 

então, uma voz jovem e rouca cantarolou de dentro do anoitecer: "E então, Bertie, por que você pula?" 

 Framton agarrou ferozmente sua bengala e seu chapéu; a porta de entrada, o cascalho do jardim e o 

portão da frente foram etapas imperceptíveis em sua fuga desabalada. Um ciclista que passava pela rua 

teve de se afundar na cerca viva para evitar uma colisão iminente. 

 — Cá estamos, querida — disse o portador da capa de chuva branca, entrando pela porta —, cheios 

de lama, mas quase toda seca. Quem era aquele que disparou para fora assim que aparecemos? 

 — Um homem esquisitíssimo, um tal sr. Nuttel — respondeu a sra. Sappleton. — Só sabia falar da 

própria doença e saiu em disparada sem uma palavra de adeus ou de desculpas quando vocês chegaram. 

Alguém poderia até pensar que ele viu um fantasma. 

 — Quero crer que foi o spaniel — disse a sobrinha, calmamente. — Ele me contou que tem horror a 

cães. Uma vez ele foi perseguido dentro de um cemitério, em algum lugar às margens do Ganges, por um 

bando de vira-latas, e teve de passar a noite numa cova recém-cavada, com os bichos rosnando, latindo e 

babando bem acima dele. É o bastante para acabar com os nervos de alguém. 

 O romance improvisado era a especialidade dela. 

[Tradução: Marcos Bagno] 

______________________________________ 
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