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3ª fase: [nov. 1930?] 

 
─ [nov. 1930?]: busca na 1a versão conhecida do romance de pontos para a inserção das 

notas de trabalho ainda não usadas, visando uma nova redação da primeira parte do 

romance. 

─ [nov. 1930?]: acolhimento, no manuscrito de Café, da página em que foi divulgado o 

fragmento do romance, DOIS SÍRIOS, transformado em OS SIRIOS pela rasura do escritor 

que, ainda, impõe outras rasuras, visando a redação de uma nova versão da primeira 

parte. A página retirada da revista é marcada com o número “17”, a grafite, no canto 

superior esquerdo e com o mesmo número o escritor faz chamada na folha 33 do 

datiloscrito da primeira versão, no início do parágrafo de abertura do trecho selecionado 

para publicação. A releitura motiva a reelaboração do texto publicado, com o acréscimo 

de um longo trecho que ocupa quase todo o verso da folha 33 da 1ª versão do 

manuscrito. Por este motivo, o escritor opta por acolher no anverso da folha 33 as 

rasuras apostas no exemplar de trabalho, mas só as assimila parcialmente. Na 3ª versão, 

tomando por base a 1ª, o texto é mais uma vez reelaborado sem levar em conta aquilo 

que não tinha sido acatado na versão passada a limpo, isto é, na 1ª versão da primeira 

parte. 
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ANDRADE, Mário de. OS SYRIOS. Versão no exemplar de trabalho que conjuga rasuras 

do escritor ao texto DOIS SYRIOS publicado na Illustração Brasileira, a. 11, no 116. 
Rio de Janeiro, abr. 1930 (“Fragmento do romance Café”). Nota MA: a grafite: 
canto superior esquerdo: “17”. 

Nota da edição: O número “17”, anotado a grafite no canto superior esquerdo de OS 
SYRIOS, faz a ponte entre o fragmento publicado e a folha 33 do manuscrito da primeira 
versão conhecida da primeira parte de Café, onde o escritor apõe a mesma marca no 
parágrafo que inicia o trecho do romance extraído para publicação em periódico. A 
grafite, também, o escritor lança rasuras ao texto publicado como fazia com seus 
“exemplares-de-trabalho”. Muda o título de DOIS SYRIOS, para OS SYRIOS, exclui uma 
frase na 6ª linha: “Não devia nada a ninguem” (supressão acatada) e, na 11ª linha, 
acrescenta o advérbio “agora” (acréscimo não assimilado).  
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4ª fase: dez. 1930 
 

─ [dez. 1930]: redação da 2a versão conhecida da primeira parte do romance, versão 

parcial, identificada pelo escritor também como “1a versão”, repete a data da 1a versão 

conhecida da primeira parte do romance: “(S, Paulo, 13-VI-1929)”. Nas nove páginas, o 

escritor assimila as rasuras da 1a versão conhecida da primeira parte do romance e tece 

novas rasuras assimiladas na 3a versão. 

─ 15 dez. 1930: Na lista de obras em preparo presente em Remate de Males, está o 

romance Café, o livro de poemas de Mário de Andrade impresso às expensas do autor 

nas Oficinas Gráficas de Eugenio Cupolo traz a data no cólofon. 
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C  A  F  É/ (romance)/ (S, Paulo,13-VI-1929)/ INÍCIO 
Segunda versão conhecida da primeira parte do romance; versão parcial, datada pelo 
autor “S, Paulo, 13-VI-1929”; datiloscrito original, fita preta; 9 folhas de papel jornal 
(32,1 x 21,5 cm), numeradas pelo autor. Canto superior esquerdo e borda direita da 
folha 1 rasgados; rasgamentos na borda direita de todas as folhas, exceto folha 5, na 
borda inferior das folhas 2 e 7, na borda superior das folhas 2, 7 e 8 e na borda esquerda 
da folha 1. Nota MA: a lápis vermelho: “1ª versão”, na folha 1. 
Nota da edição: Segunda versão conhecida do texto – apesar de identificada pelo 
escritor como “1a versão” e de exibir data idêntica à da 1a versão “(S, Paulo, 13-VI-
1929)” – nela, o escritor assimila as rasuras da 1a versão conhecida da primeira parte do 
romance e apõe novas rasuras, posteriormente assimiladas pela 3a versão. Cabe salientar 
que os textos de Mário de Andrade, muitas vezes, multiplicam-se em versões, nomeadas 
pelo escritor iniciais ou “definitivas”, Macunaíma, alguns textos de Contos novos e do 
poema O carro da Miséria, são exemplos. 
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C  A  F  É 

(romance) 
(S. Paulo, 13-VI-1929) 

 
I  N  Í  C  I  O 

 

1ª versão 
 
Chico Antonio apenas se percebera um pouco enfarado quando a noite  

caída não lhe permitiu mais enxergar as paisagens passando. Ficara nesse 
estado suave de paciencia que no geral veste os incultos quando estão ca- 
ceteados. O corpo dele Não procurara reagir olhando os outros viajantes ou 
metido nalgum pensamento. Se mantinha, um bocado maior pela 
relaxação da vida, nessa intimidade com o vazio, em que o corpo se vege- 
talisa, bom, quasi desaparecido. 

Mas agora as luzes pipocavam lá fóra num côro populoso de Chegança, em 
fios, aos grupos, e uma cidade grande toda iluminada aparecia propiciava no- 
vamente ao cantador o uso do olhar. Toda aquela gente preparando pra descer.  

– Faz favor, dona, é São Paulo? 
– É. 
Chico Antonio se ergueu e ficou bem ridiculo nas 

dependurado nas mangas curtas e nas calças tão insuficientes que, alem dos 
botinões, mostravam um naco de meia. O palitó quasi estourou abotoado. O 
cantador sacudiu as pernas pra ver si as calças descendo o deixavam mais 
folgado, mas a roupa era apertada de nascença e se alisava nas  
ondas da musculatura, indicando um corpo de boa proteção. 

O trem parou. Chico Antonio deu um bruto dum encontrão nos vizinhos e  
caiu na risada. A mulher olhou pra êle com raiva. 

– Desculpe, dona, eu tava distraído. 
Ficou sorrindo. A mulher achou que fôra de-proposito, quis se defender 

mas recebeu em cheio uns olhos tão sinceros que sofreu. Chico Antonio conti- 
nuava sorrindo sem compreender o que se passava na mulher. Era banguela. Fal[-] 
tavam-lhe os quatro dentes da frente no maxilar superior, o que, a princí- 
pio desageitava um bocado o gôsto de o contemplar. porém excitavam a falha 
uns beiços esbarrados duma permeabilidade conquistadora. Toda a gente já 
descera, e a mulher se sentiu tão sozinha dentro da honestidade que partiu 
fugindo fragilima, danada com o “semvergonha”. e fragilima. 

Chico Antonio suspendeu do entremeio dos bancos o baúzinho de lata, 
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e erguia a troxa quando os vidros quasi quebraram com as batidas de fóra. 
– Êh! Chico Antonio! desce! é aqui! 
Os olhos do rapaz suspenderam a vida de novo, contemplando a figura d[o] 

velhote fóra. Chico Antônio murmurou suavissimo: 
– Ôh, seu João... 
Mas o velhote berrava gesticulado, não se escutava direito, “não esque- 

ça os terens”, “desça logo!”... 
– Já vou, sim.  
Tirou do porta-maleta um canudo comprido fechado dos lados por espe- 

lhos, de lata vistosa, caramelos Renda, Priori & Irmão” de Pernambuco. O canu- 
do fez um ruído chiado de chumbo. Era o ganzá a que o coqueiro ligara as 
pontas com um barbante pra poder carrega-lo a tiracolo. Seu João á$ vista 
do instrumento sorvia o mundo numa gargalhada mãi. Chico Antonio sorriu de 
conivencia. Apertou o bauzinho debaixo do braço, pingou a trouxa dos dedos 
e sem pressa foi seguindo de banda entre os bancos num movimento ondulado. 
de canavial. 

Na plataforma seu João o abraçava de todos os lados e tanto que Chi- 
co Antonio principiou desapontando. 

– É milhor a gente ir-se embora, seu João... 
Seu João falava. Respondia ás proprias perguntas que por enquanto eram 

apenas um pretexto pra exorbitar numa alegria de saudades do passado ser- 
tanejo imposto pela presença do moço impunha pra êle. Chico Antonio, da altura in- 
vulgar que tinha pra individuo nordestino, descia os olhos sobre o velhi- 
nho, sorrindo naquele desaponto inexato em que ficava sempre diante dum a- 
feto, seu João tão bom... 

Pra seu João então Chico Antonio era um carinho acumulado desde os tempos em 
que sem eira nem beira, piasote parido sem mãi nos carnaubais do Assú, um 
dia Chico Antonio surgira na praia do açude seridoense, já gasto de experiência e envile- 
cido pela magrêm. Puxava o ganzàzinho do bolso da calça e depois de várias 
horas de espantar e acalantar sertanejo com a precocidade do canto, afinal  
descansava tonto do esfôrço e de cachaça, mas com brote na barriga e algum  
cruzado pro que desse e viesse. Seu João era casado, morador duma fazenda d[e] 
algodão. Além de rezes uma filharada na qual tres boiatos na idade do rap- 
sodinho. Teve pena. Levou mais êsse pra casa e foi numa bondade invisivel 
que Chico Antonio cantou e trabucou até vinte anos. 

Depois a aventura deu pra caminhar depressa, e, não querendo casar com 
 



 

 



15 

 
3 
 

a moça que, por acaso, por causa só da mocidade, êle perdera, Chico Antonio par[-] 
tira, buscando os montes sem folha do sertão da Paraíba. Vivera por lá aventu[-] 
rando. A voz dele ganhava cor, parecendo recolher a quentura e o ouro do Sol. 
Vencia facil nos desafios e Chico Antônio ganhava sem disposição. Deu pra pa[r-] 
tir outra vez e calejou a vaidade em Pernambuco, de novo na Paraíba e por 
fim nos engenhos do Estado natal, onde parou. Parou porquê a Izabel era mais 
forte que êle, e não acarinhava sem casar. Chico Antonio, não podendo aguentar 
mais, casou. Só ali pelo quarto ou quinto dia de casado, percebeu que agora po[s-] 
suia mulher por continuidade e uma casa com sustento necessario. Não imagi- 
nou nisto tudo por estas abstrações, porêm a consciencia do casamento lhe pu[-] 
sera na lembrança a imagem de seu João, que agora êle estava repetindo. Senti[u] 
carinho e [i]maginou que seu João havia de gostar daquele fim. Subera vagament[e,] 
inda nos tempos da Paraíba, que o velho andava meio atrapalhado com duas se[-] 
cas gemeas e demais a mais sem os tres filhos moços que tinham partido pro 
Sul. Resolveu visitar seu João e nas duas horas da noite, êle e Izabel larga- 
vam pé na estrada, rumo do Seridó. 

Pelo meidia do terceiro arranco, aos gritos de “Seu João! seu João!” de 
Chico Antonio, um homem de nariz meio acurvado, olhos suaves e barbicha rala, 
imagem de Jesus, surgiu na porta do rancho conhecido. Não havia mais seu João 
ali, outro morador, outra família, seu João fôra-se embora pra São Paulo, e a 
sensação dum baque forte. Na vila sabiam milhor. Chico Antonio e mulher deram 
um pulo até Parelhas; e Izabel fatigada já principiou pesando pro moço que 
á vista da Borborema, teve desejo de saber como era o outro lado de lá. 

Em Parelhas os conhecidos sabiam tudo. De primeiro os filhos mandaram 
uma d[i]nheirama verdadeira, duzentos mirras, sim senhor! Depois chamaram o pai. 
A que tempos que ninguem não recebia mais carta, porém o velho estava pros- 
perando muito, colono da fazenda Santa Eulalia, Estrada de Ferro Paulista, Es- 
tado de São Paulo. Chico Antonio foi comprar um cartão lindo, moça mais moço 
se beijando e algumas pombas. “Estou morando no Engenho Bom Passar, junto de 
Penha. Muitas saudades pra todos do João”, o dono da mercearia escreveu pra e[-] 
le no cartão. 

– Grude o selo... Não! passe a língua atrás, tem cola. 
Chico Antonio levou tempo, ageitando carinhosamente o sêlo. Depois saiu 

da agencia $completamen$ bem feliz. E desta vez em dois arrancos, mais a Izabel 
que sofria, chegou em Bom Passar. 

Porêm a imagem de partir ficara frequentando os caminhos que Chico An- 
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tonio fazia de cá pra lá nos trabalhos soltos do engenho. Ás vezes parava de repen- 
te um dêsses martelos obsecantes que cantarolava dia inteiro no trabalho, so[r-] 
ria. Imagina só, êle estourando em Santa Eulalia, Estrada de Ferro Paulista, Es- 
tado de São Paulo, que alegria que não dava pra seu João! Izabel já lhe desa- 
parecera do sentimento. Não havia Izabel. Não pesava mais. Nunca mais daria 
pra êle aquela sensação desagradavel que por causa dela tivera á vista da 
Borborema. Gosava-a de-noite porquê a camarinha pros dois era a mesma, vivia 
de corpo completo sem pensar noutra mulher, porêm isso apenas porquê o corpo 
estava completado. Era capaz de querer bem mas incapaz de amor. Seria duma fi[-] 
delidade circular si não tivesse que partir. No momento ir-se embora pro Sul 
era um desejo era um desejo curtido, mas na constancia dele era quasi uma fa[-] 
talidade fisica. De altura desageitada e sem exemplo naquelas regiões de ve- 
getação arbustiva em que até o coqueiro se ageitava recurvo pra andar mais 
rente do solo, os grandes ventos o empurravam. Era meio carcunda e, como não 
sabia gesticular, os braços com as mãos pesadas $ca$ pendiam tanto prá frente 
levando o homem pro chão, que Chico Antonio só se sentia bem quando apoiado 
no movimento da marcha. Não possuia nem noção de tempo nem de espaço. Por is- 
so era incapaz de amor, o qual ao mesmo tempo que é contínuo repensar-se,  
é uma limitação. E tambem por causa de não perceber tempo e espaço, era dota- 
do duma paciencia chegadeira que na sexualidade o levava até a vitória do 
macho, e nas noites de desafio a respostas duma compridez tão mansa que Chi- 
co Antonio exercia sobre o adversario e todos um poder de encantação. Todo 
mundo acabava embevecido nele e o rival religiosado$,$ cedia, sentindo êsse 
gosto em ceder que os crentes têm. 

Mas era capaz dos afetos mais duradouros, das amizades mais sobrias, 
desque não entrasse uso de pensamento nisso. Tinha raivas. Mas eram rarissi- 
mas por causa da paciencia. Odio, jamais não subera o que é. Na companhia de 
cangaceiros, alto sertão de Pernambuco, uma feita um mulatão levou pra casa a 
amasia do coqueiro. A circunstancia de não carecer disputar uma posse que 
não desejava mais, o impediu de enraivecer. Medo não podia ter e até já canga[-] 
ceirara um bocado na politicagem de Catolé do Rocha. Mas a vaidade fica sem- 
pre espicaçada com essas coisas, e a de Chico Antonio ficou. Quando soube do 
roubo acariciou o punhal. Si o outro estivesse ali havia pelea. Chico Antonio 
cotovelo afincado no muro de pedra, medita[n]do vingança, principiou batendo $can$ 

[no canino a unha
curta do polegar, fortemente orlada de carne. O ruidinho das batidas balanceo[u] 
o cantador, a unha embolava bem. Isso bastou. 
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– Vou-me embora daqui, falou rindo pro linguarudo. 
E êste viu com desaponto, Chico Antonio partir, sem pressa, dizendo adeus 

pra todos, ganzá no ombro, naquele passo inclinado com que mesmo no raso, o mo- 
ço parecia estar subindo morro sempre. Comendo estrada por mais uma vez. 

Estava pois já nesse vai-não-vai, desligado de tudo, quando uma carta de 
seu João chegou. Trazia carinhos, censuras e a sentença de que enfim a gente 
acaba sempre acostumando com o que é bom. Um filho casado, uma filha casad[a], 
fazenda batuta, Chico Antonio saiu depressa, amarrotando no bolso a carta que 
o outro lêra, saiu por instinto de defêsa, a carne apertando de tanta ternura[.] 
A carta dera pra êle uma presença tão insatisfatoria do velhote que Chico 
Antonio ficara numa comoção vertiginosa. Sentia-se rolar por dentro, o respi- 
ro espaçara fatigado e o moço chorou. Chorou á moda dele: os olhos abriram mu[i-] 
to parados, relumeando metalicamente, e uma sensação liquida de malestar por 
dentro era essa queda de corpo repentina, o exterior faz silêncio e uma acui[-] 
dade nova deixa sentir pelos ossos, visceras, pela parte interior da pele o es[-] 
corrimento da vida. Andou e a tarde caia sem tristeza molestada pelo vôo dos 
morcegos. O terreno se elevava um bocado pra entrar na catinga e na barra do 
plano inclinado as varzeas principiavam, desprestigiadas agora, canaviais an- 
tigamente... Mas o Nordeste era assim: agua de menos, agua de demais. Viera uma 
cheia formidolosa e carreara pra aquelas vargens mais de metro de areia inutil. O 
massapê dormira pra sempre debaixo da camada. Não dava cana mais. Dava guaia[-] 
muns prás fritadas, colhidos nos lagoões maiores, marginados de sapo e lirio 
roxo. 

Andando andando, o moço foi se embalando, a agitação foi se acalmando, 
Chico Antonio parou. Estava musicalisado, não sentia nada de novo mais, possui[-] 
do outra vez daquela paciencia cosmica de que vive a natureza. Era uma tarde  
caindo sem tristura. O moço voltou pra casa feito uma tarde que cai. Trocou 
umas palavras com Izabel, meio sem quefazer. Acariciou o ganzá. Foi com êle 
prá porta do rancho. Se pôs a sacudi-lo com invenção esgarçada, ponteando. Do[-] 
cemente, num arrasto chiado de chumbo. Ás vezes uma pancada de subito forte, tres 
quatro seguidas, esboçando um ritmo logo esmaecido no melancolico chio. O gan[-] 
zá estava irregular feito um coração alterado. Izabel tirou os olhos da cos- 
turinha e de repente ficou sem imagens. Lhe deu um pressentimento de nada, não 
poude mais trabalhar, ficou de boca aberta escutando enquanto o escuro pene[-] 
trava nela. Se ergueu feito uma boba, largadamente triste e, como si o corp[o] 
estivesse doente, deitou na rede, fechou os olhos pra dormir. 
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A noite viera sem ocupação e os nordestinos tinham saído de seus ran[-] 
chos, com vontade de cantar. Si fosse noite de sabado já o mu[g]ico de alguma 
“chama” estava convidando toda a varzea pro zambê. Mas o ar passava calmo e 
o cicio do vento só trazia a parolagem das conversas e algum brinquedo de  
criança. Depois trouxe um chiado mal ouvido. Mas todos se botaram na escuta. 
De repente o vento contou verdadeiras, tres, quatro $pancadas$ batidas de ganzá[.] 
Em todos os sentimentos, num raio grande de varzea, a figura do coqueiro apar[e-] 
ceu. E todos partiram pra êle, na pancada do ganzá. 

Na escureza Chico Antonio percebeu um vulto chegando. Outros dois, outros. 
Mulheres tambem, principalmente as virgens. Davam boa-noite e ficavam por ali 
esperando. Ás vezes uma frase de conversa que n[o] geral afundava na terra sem 
que ninguem recolhesse. Um negrinho espigado, muito diferente daqueles atarra[-] 
cados tapuias, escrofuloso, com berevas até na alma, preparado pra sacanage e 
prá morte, chegou tambem trazendo seu ganzá. Chico Antonio tomava posse de to[-] 
dos numa indiferença inconsciente. Mal respondia ao boa-noite. Outro corista 
viera tambem, trazendo um$ reco precario feito com arame e capsulas de garra[-] 
fa de cerveja. Mas Chico Antonio vivia lá nuns mundos, sem nada de principiar[.] 
Ofereceram cachaça pra êle. Bebeu sem agradecer, já estava dionisiado. Só a me[-] 
mória do hábito fez êle deixar no fundo do copo a gôta de preceito que se 
joga no chão pra mostrar delicadamente que não ficou resto. Quando o calor 
do alcol se estendeu pelo corpo todo, Chico Antonio pigarreou. Se ergueu da 
porta. Fez aquele gesto de coice com que sempre imaginava folgar as calças 
mais, Izabel, como uma assombração feridora, apareceu com o candieiro. Dependu- 
rou-o num prego da porta. Se encostou no batente e ficou ali, de pé, escutan- 
do, não es[c]utando, nessa indiferença muito aceita com que a gente inculta sab[e] 
ser infeliz e Chico Antonio mui alto, entre os dois coristas de bôrra, mexeu o 
ganzá com decisão. Saiu o “Meu Baraio”. Era monotono e lindissimo. A repetição 
incansavelmente invariavel da linha curta enfraquecia os corpos num descan- 
so largado e aceitador. E Chico Antonio forte e doce, com a voz tostada pela 
nasalação, voz fiel, voz verdadeira, Chico Antonio hipnotisava. Todos estavam n[a] 
intimidade mais funcional da vida, eram apenas movimento; e essa fôrça obscu- 
ra, tão despercebida, da vida animal se tornava por assim dizer palpavel, cons[-] 
ci[en]te, prevalecida no canto igual. 

Durou meia hora talvez. Pouco a pouco o pessoal fôra se ajeitando pra 
escutar com mais delícia. A luz do candieiro parava de repente no ar. Havia u[-] 
ma zona distinta entre a sombra da noite e a luz, uma especie de limbo, nem 
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alegre nem triste, nem vivo nem morto[.] Ali o pessoal ficava, em torno, uns aga[-] 
chados, outros deitados, alguns de-pé. As crianças corriam brincando mais pra 
longe, deixando em todos uma ponta de insatisfação. As moças, todas de-pé, se  
diferençavam enlaçadas, uma apoiava a outra encostada nela: uma havia de ser 
mãi boa, outra amante de mais inventos. Dos ouvintes, só a Izabel na porta era 
concebida pela luz. Perseverava nela o malestar de pressentimento porêm não 
demonstrava nada muito calma. Nem se dava bem conta do pressentimento. A uni- 
ca prova de que sofria era a sua visibilidade. Não procurava a entressombra 
pra gosar milho[r]: ficara ali, maltratada pela luz, violentamente visivel. E os 
ouvintes tinham mesmo ás vezes que desviar a atenção do canto pra enxergar 
dependurado na porta o corpo de Izabel caindo em sombras até o chão. E era 
desagradavel. 

Corrida mais cachaça, Chico Antonio voltara pro meio da luz com os 
[respondedores. Principiou ti[-]

rando o “Jurupanã”. Agora andava em círculo. Os respondedores rodavam atrás  
dele. Ás vezes os tres ficavam a igual distancia um do outro e a ciranda en- 
tontecia a todos milhorando a sensação. Todos estavam fixados na terra, em ex[-] 
tase primario. Ninguem não poderia sair dali. Izabel saiu, não se aguentando 
mais. Deitou na rede outra vez e nem bem o “Jurupanã” durava um quarto de ho[-] 
ra, [e]la dormia, desgraçadissima, suprimida pelo sono. 

Principiou outro coco. De repente, sem razão, sem êle mesmo perceber por- 
quê, quando os respondedores terminaram uma volta do refrão, em vez de seguir 
na embolada, Chico Antonio tirou um canto novo. Partiu pros agudos, num fóra d[e] 
tempo audacioso e pausado, a voz pareceu se quebrar fatalisada nas alturas, 
os ganzás sem uma hesitação nas suas pancadas de sempre, chamando... A voz 
voltou mas foi pra [a]char outra saída. $Chico Antonio ficara numa exaltação pro[-]$ 
$digiosa. Cesara de rodar. Os respondedores pararam atrás dele.$ Os responde- 
dores, chocalhando sempre seus instrumentos tinham parado agora, atrás de Chi[-] 
co Antonio, estacado, enorme, numa exaltação prodigiosa. Parara de bater o gan- 
zá, discursava em sons, feito maluco, gesticulando, a luz vinha afinal por bai- 
xo da aba do chapéu acender-lhe os olhos, engulia palavras pra respirar, os 
respondedores imaginavam que era a volta do refrão e o iniciavam, mas no zum[-] 
bido coral esboçante, o coqueiro continuava num texto sem nexo, multiplicando 
versos-feitos sobre bois, sobre sertão, amor e trabalhos de engenho, numa luci[-] 
lação humana em que todo o Nordeste se apinhava com fragor. Olê, sabiá! ôh sa- 
bia da mata! Simeão! Simeão!... ” Izabel erguera a cabeça acordada e engulia o 
fragor, ôh sabiá da mata! trancelim bateu mancá! Bela mandô me chamá! Chico 
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Antonio confundia com a luz em suor, ôh sabia da mata! Um galo cantou. Izabel 
chorava sem saber porquê no angulo do braço. Tudo estava insustentavel pelo 
prazer virtuosistico que se tornara consciente pra todos; e porquê faltou um[a] 
rima pra êle de repente, Chico Antonio desembestou pra uma enumeração incon- 
cebivel de nomes de engenhos e de usinas, noite a fóra. Todos o perdoavam. Chi[-] 
co Antonio podia ser cachaceiro, meio avoado sempre, ôh sabiá da mata!... Os 
coristas afinal podiam responder, os homens iam fecundar suas mulheres essa 
noite, Chico Antonio não sabia mais o que cantava, tinha desejo de dançar nos 
rapazes, ôh sabiá da mata!... alguns se ergueram, brisou um ventinho com cheir[o] 
de podre, vindo do brejão. Então o canto parou. 

Ninguem tinha vontade de música mais. As crianças menores chamavam as 
mãis pra dormir. Passou um burro na galopada, fugindo de algum sací. Chegou um 
sussurro de misterio que inda acendeu mais todos. Boa-noite pra aqui, boa-noi[-] 
te, $pra acolá$ boa-noite, toda a gente ia embora, sem pressa mas com decisão. Só 
os rapazes paravam, guardados na sombra, uns mijando, outros caluniando. Estava[m]
livremente safados, se contando coisas inexatas sobre os patrões, sobre as mo[-] 
ças. Tudo era engraçado pra êles e as risadas, os ditos, se espaçando pouco a  
pouco, inda perseveraram tempo, envilecendo a escuridão. 

Chico Antonio entrou no rancho. Izabel ressonava na camarinha. O cantado[r] 
guardou o ganzá e foi deitar sem pensamento. Dormiu num atimo, porquê estava 
muito fatigado. 

O dia seguinte Chico Antonio passou tristonho. Izabel entrou $mais$ no co[-] 
mum, inteiramente sossegada. Readquirira essa inexistencia desprovida de re- 
ação, que era dela e das nossas mulheres no geral. Os homens nos trabalhos, 
percebendo Chico Antonio tão afastado de tudo perguntaram si êle estava do[en-] 
te mas o moço de verdade não sentia nada e respondia que não tinha nada. Sor[-] 
ria e todos ficavam convencidos enquanto êle se entregava, inda mais atencio[-] 
so, ao quefazer, completando os serviços com uma perfeição pouco dele. Foi as- 
sim até a noite cujas primeiras horas passou encostado na porteira do curra[l] 
com os outros homens, gastando uns trôcos de conversa fiada. Então bateu nele 
uma vontade decidida de partir pro Sul ver seu João. Aquilo foi de chofre e 
a porteira ficou incomoda. Tudo se tinha decidido naquele instante mesmo e, 
embora não percebesse, Chi[c]o Antonio se tornara imediatamente ordinario. Sa- 
bia que ia-se embora fugindo. Mas estabanou-se pra acabar com a conversa e 
partir tava já representando. Ou milhor perdido na decisão. Foi dando a mão pra 

[todos, fóra de costume, e na voz dele havia um ca-
rinho novo. Sorria naquele sempre desaponto em que ficava nos afetos, teve um 
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instante em que parou no meio da roda, quasi que contava tudo. Ficou atrapalh[a-] 
do, todos olhavam pra êle meio incomodados e Chico Antonio estava decidido a 
não contar. Inventou:  

– Já dei boas-noite pra todos... 
Não era nem pergunta nem resposta. Era a comoção contando tudo. Saiu ra- 

pido. Tambem os outros logo foram embora pra seus ranchos. Não tinham posto 
reparo em nada porêm com aqueles modos do Chico Antonio a conversa ficara 
tão só aquela noite, sentiram precisão de quebrar com o espanto desagradavel 
ficado ali, foram-se embora. 

Chico Antonio penetrou no rancho sem fazer bulha. Não quis entrar na ca[-] 
marinha, $ver umas$ Izabel estava dormindo, ia-se embora sem nada... Na gaveta 
da mesinha estava a carteira velha com os cobres do mês. Pôs a carteira no 
bolso, pegou no ganzá e $partiu$ saiu. Percebeu fóra umas roupas no varal. Se a- 
proximou pra ver si tinha alguma dele. Tinha a muda completa justamente. Fez 
com o lenço de Izabel uma trouxinha, foi-se embora. E quando dobrou do caminh[o] 
do rancho na estrada, deixou que os passos ressoassem á vontade.  

De acaso em acaso, de biscate em biscate, afinal subiu o São Francisco e 
continuando meio á tonta nas estradas apontadas a dedo pelos caipiras, foi 
parar em Uberaba. O ganzá cessara gradativamente as pancadas de cantoria e 
desde a entrada em Minas não tivera mais função, levado a tiracolo. Mas Chico 
Antonio nem pensava nele mais, mais inteiramente imerso na aventura das estradas. 
E principalmente na vontade de chegar. Ás vezes mesmo a vontade era tamanha 
que $por$ enxergando umas primeiras casas de vila nalgum longe, sabia que era 
São José disto ou Santo Antonio daquilo, porêm por dentro as vozes do desejo 
afirmavam “São Paulo!”, e o passo apressava sem querer, batendo na terra mais. 

Uberaba estava em feira e muita animação. Chico Antonio meio que esque[-] 
ceu o destino. Se ligara com uns italianos, era muito palavriado alto, muita  
“porca la miseria!” numa fala que êle não entendia mais bem, e o grupo o en- 
tontecia com prazer. Era só assuntos de ganhar dinheiro, e mais casa de jôgo e 
paradas de cem milréis que o assombravam. Ia haver umas corridas de cavalos. O 
Schiavone tinha um cardão rijo, corredor bom pra distancia pequena. A italia- 
nada se assanhara principalmente por causa da garganta do “su dotore” Luis, 
que não era doutor mas filho rico passeando pela cidade no meio-sangue in- 
glês que ia ganhar o pareo importante. Chico Antonio acariciou o cardão, pesan- 
do os dedos na crina do animal. O cavalo era inteiro e virou zangado pra ê- 
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5ª fase: [jan. 1931? - abr. 1932?] 

 
─ [jan. 1931?]: início da redação da 3a versão conhecida da primeira parte do romance. 

─ 1o mar. 1931: prosseguindo a busca por subsídios para escudar a verossimilhança da 

criação, o escritor recolhe notícia sobre o café. 

─ [maio? 1931]: elaboração do “Indice dos Assuntos”, balanço parcial da criação da 

terceira versão da primeira parte do romance, resumindo os principais pontos da trama 

até a página 31. 

─ [maio? 1931]: confecção de pasta em cartolina verde, com título a grafite: 

“(Introdução)”, para abrigar a 3ª versão conhecida da primeira parte e as notas 

relacionadas, agrupadas na pasta improvisada designada a grafite: “Café/ Introdução”. 

─ [antes 7 jul. 1931]: impregnado pelo romance, talvez longe da mesa de trabalho, o 

escritor utiliza-se de uma caderneta de notas para lançar esboço relacionado à segunda 

parte.  

─ [ago.? 1931]: usando o lápis de duas pontas, vermelha e azul, redação de plano do 

romance, em que a parte inicial se chamaria “A Noite de Sabado”. Este novo plano 

desencadeia a rasura na primeira página da 3ª versão, acréscimo do título “A Noite de 

Sábado” (a lápis vermelho) e a rasura na capa de cartolina verde, acréscimo do nome do 

romance: “Café” (a lápis vermelho) e substituição do título “(Introdução)”, riscado, por 

“‘A Noite de Sábado’” (a lápis azul) e “1ª Parte” (a lápis vermelho). 

─ [após 16 fev. 1931]: interpolação, na 3ª versão da primeira parte do romance, de 

volante da Frente Negra, mimeografado, datado de 16 de fevereiro de 1932 e assinado 

por Pedro Paulo Barboza, conclamando a união na luta da raça negra, transforma-se, no 

romance, em nota de rodapé sobre o negrobrasileiro puro. 
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C  A  F  É/ “A Noite de Sábado”/ Primeira Parte 
Terceira versão conhecida da primeira parte; datiloscrito original, fita preta; 74 folhas, 
numeradas pelo autor de 1 a 75; papel verde (32,6 x 21,7 cm); datiloscrito original, fita 
preta, mimeografada em 1 folha de papel branco (32,8 x 22,0 cm), folha 60. 
Rasgamentos nas bordas: superior das folhas 1, 10, 13, 17, 69; direita das folhas 1 e 7; 
inferior das folhas 6 e 7 e esquerda da folha 3. Borda direita da folha 5 amarelada. 
Bordas corroídas por insetos: superior da folha 20; inferior das folhas 12, 14, 60, 68 e 
74; direita das folhas 13, 17 e 60; perfuração na folha 66. Título escrito em duas etapas: 
1ª) datiloscrito original, fita preta: “Café” e “Primeira Parte”; 2ª) autógrafo a lápis 
vermelho entre aspas: “A Noite de Sábado”. Nota MA: a grafite: “Agora vos contarei 
em seis lições a vida do/ Cantador”. 
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C  A  F  É 

“A Noite de Sábado” 
Primeira Parte 

Agora vos contarei em seis lições a vida do
Cantador

Chico Antonio apenas se percebera um pouco enfarado quando a noite  
caída não permitiu mais enxergar as paisagens passando pelo trem. Ficara nes- 
se estado suave de paciencia que no geral veste os incultos quando 
caceteados. Não procurara reagir, examinando os outros viajantes ou metido 
nalgum pensamento. Se mantinha, um bocado maior pela relaxação do físico, nes- 
sa intimidade com o vazio, em que o ser se vegetaliza, bom, quase desapareci- 
do. 

Mas agora as luzes pipocavam lá fóra, aos fios, aos grupos, e uma cidade 
enorme, toda iluminada, aparecia. Os viajantes preparavam pra descer.  

– Faz favor, dona, é São Paulo? 
– É. 
O cantador se ergueu e ficou bem ridiculo nas mangas curtas e nas cal- 

ças tão insuficientes que, alem dos botinões, mostravam um naco de meia. O pa- 
litó quasi estourou, abotoado. O cantador sacudiu as pernas pra ver si as  
calças descendo, o deixavam mais folgado, mas a roupa era apertada de nascen- 
ça, e se alisava nas ondas da musculatura, indicando o corpo de boa prote- 
ção. 

O trem parou. Chico Antonio deu um bruto dum encontrão nos vizinhos e  
caiu na risada. A mulher olhou pra êle com raiva. 

– Desculpe, dona, tava distraido. 
A mulher achava que fôra de-proposito, quis ofender, mas recebeu em $coe$ 

cheio uns olhos tão bonitos que sentiu-se infeliz. Chico Antonio olhava pra  
ela sorrindo. Era banguela. Faltavam-lhe os dentes da frente no maxilar su- 
perior, o que a princípio desajeitava um bocado o gôsto de o contemplar. Per- 
to dos dois não tinha mais ninguem. De repente a mulher se percebeu tão sozi- 
nha dentro da honestidade que partiu fugindo, incapaz de reagir, danada com  
o “semvergonha”. 

Chico Antonio suspendeu do entremeio dos bancos o baúzinho de lata, e  
erguia a trouxa, quando os vidros quase quebraram com as batidas de fóra. 

– Êh! Chico Antonio! Desce, é aqui! 
O rapaz suspendeu a colheita dos badulaques, pra contemplar a figura 

do velhote fóra. Murmurou suavissimo: 
– Ôh, seu João!... 
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Mas o velhote berrava gesticulado, não se escutava direito, “não es- 
queça os terens”, “desce logo”... 

– Já vou, nhor sim.  
Tirou do porta-maleta o canudo de lata vistosa, caramelos Renda, Prio- 

ri & Irmão, Recife, tapado aos lados por espelhinhos de tostão. O canudo ge- 
meu um ruído chiado de chumbo. Era o ganzá, a que o coqueiro ligara as pon- 
tas com um barbante pra carr[e]ga-lo a tiracolo. Seu João á vista do instru- 
mento, sorvia o mundo numa gargalhada mãe. O cantador sorriu de conivência. 
Apertou o baùzinho debaixo do braço, pingou a trouxa nos dedos, e sem pres- 
sa foi seguindo de banda entre os bancos, num movimento ondulado. 

Na plataforma seu João o abraçava que mais o abraçava, Chico 
Antonio principiou desapontando. 

– É milhor a gente ir-se embora, seu João... 
Seu João falava. Respondia às proprias perguntas que por enquanto eram 

apenas pretexto pra disparar numa alegria de saudades do passado sertane- 
jo, imposto pela presença do moço. Chico Antonio, da altura invulgar que tinha 
pra individuo nordestino, descia os olhos sobre o velho, sorrindo naquele de- 
saponto inexato em que ficava sempre diante dos afetos. 

Mas seu João não dava tento nisso, abraçando mais, beijando com as fra- 
ses. Chico Antônio era pra êle uma esperança acumulada em admiração, desde 
os tempos em que, $piasote$ parido sem $pais$ mãi nos carnaubais do Assú, um dia 
o menino surgira na praia do açude seridòense, já gasto de experiência e en- 
vilecido pela magrem. Puxava o ganzàzinho do bolso da calça e por várias 
horas espantava e acalantava sertanejo, com a precocidade do canto. Depois 
descansava por aí, tonto do esforço e de cachaça, mas com brote na barriga e 
algum cruzado pro que desse e viesse. Seu João era casado, morador duma fa- 
zenda de algodão. Além das rezes, uma filharada na qual tres boiatos na ida- 
de do rapsodinho. Teve pena. Levou mais êsse pra casa, e foi numa bondade in- 
visivel que Chico Antonio cantou e trabucou até os vinte anos. 

Então a aventura deu pra caminhar depressa, e não querendo casar com a 
moça que por acaso, por causa só da mocidade, êle perdera, Chico Antonio par- 
tiu buscando os montes sem folha do sertão da Paraíba. Vivera por lá aven- 
turando. A voz dele ganhava côr, parecendo recolher a quentura e ouro do 
sol. Chico Antonio vencia facil nos desafios, ganhava sem disposição. Deu pra 
partir outra vez e andou calejando a vaidade em Pernambuco, de novo na Pa- 
raíba e por fim nos engenhos do estado natal, onde parou. Parou porquê a Iza- 
bel era mais protegida que êle, não carinhava sem casar. E o coqueiro, não po- 
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dendo aguentar mais, casou. Ali pelo quarto dia de casado, percebeu que agora 
possuia mulher pra sempre e casa pra sustentar. Não imaginou nisso por es- 
tas abstrações, porém a consciência do casamento lhe pusera de novo na lem- 
brança a imagem de seu João, que agora êle repetia. Sentiu carinho 
e imaginou que o pai havia de gostar daquele fim. Subera vagamente, inda nos 
tempos da Paraíba, que o velho andava meio atrapalhado com duas sêcas gême- 
as e, de mais a mais, sem os filhos machos que tinham partido pro sul. Decidiu 
visitar seu João, e naquela mesma noite, êle e Izabel largavam pé na estrada[,] 
rumo do Seridó. 

Pelo meidia do terceiro arranco, $aos chama$ às batidas do cantador, um 
homem de nariz meio acurvado, olhos suaves e barbinha rala, imagem de Jesus, 
surgiu na porta do rancho conhecido. Não havia mais seu João ali, era outro 
morador, outra familia, seu João fôra-se embora pro $São Paulo$ sul. E a sensa- 
ção dum baque forte. Na vila sabiam milhor. Chico Antonio e a mulher deram um 
pulo até Parelhas; e Izabel, fatigadissima, já principiou pesando ao moço 
que, à vista do paredão da Borborema, desejou saber como era o outro lado de 
lá. 

Em Parelhas os conhecidos sabiam tudo. De primeiro os filhos mandaram 
uma dinheirama verdadeira, duzentos mirras, sim senhor! Depois chamaram o 
pai. Ha que tempos que ninguem não recebia carta mais, porém o velho estava 
enriquecendo completamente, colono da fazenda Santa Eulalia, que ficava mes- 
mo na beira do $estrada de$ trem-de-fe[rro] paulista. Deram a direção. Chico An- 
tonio foi comprar um postal lindo, moça mais moço se beijando e algumas pom- 
bas. “Estou morando no engenho Bom Passar, junto de Penha. Muitas saudades 
a todos do Chico Antonio”, o dono da mercearia escreveu pra êle no postal. 

– Grude o sêlo... Não! passe a língua atrás, tem cola. 
Chico Antonio levou tempo, ajeitando carinhosamente o sêlo. Depois saiu 

da agência, bem feliz. E desta vez, em dois arrancos, mais a Izabel que sofria, 
chegou em Bom Passar. 

Porém a imagem de partir ficara frequentando as caminhadas que Chico 
Antonio fazia nos trabalhos soltos do engenho. Às vezes parava de repente 
uma dessas emboladas obsecantes que cantarolava dia inteiro, sorria. Magina 
só êle estourando em Santa Eulalia, que alegria que não dava a seu João! 
Izabel já lhe desaparecera dos cálculos. Não havia Izabel. Não pesava mais. 
Nunca mais seria capaz de repetir, por causa dela, aquela sensação desagrada- 
vel de paralisia que tivera à vista da Borborema. Gosava a mulher de-noite 
porquê a rêde pros dois era a mesma, vivia de corpo completo sem pen- 
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sar noutra mulher, porêm isso apenas porquê o corpo estava completado. Era 
capaz de querer bem mas incapaz de amor. Seria duma fidelidade circular si 
não tivesse que partir. No momento, ir-se embora pro sul era um desejo obje- 
tivo, mas na constância dele, partir era uma fatalidade quase física. De al- 
tura $desajeitada$ invulgar naquelas regiões de vegetação arbustiva, onde 
até o coqueiro se ajeitava recurvo pra andar mais rente do solo, como que 
as ventanias $ de ve $ o empurravam. Meio curvo, os braços com as mãos pesadas, 
pendiam para a frente levando tanto o homem pro chão que Chico Antonio como 
se sentia milhor era quando apoiado no movimento da marcha. Era Andarilho 
por delícia, por destino, não possuia noção de tempo nem de espaço. E em grande 

[parte por 
tudo isso tambem, era incapaz de amor, o qual ao mesmo tempo que é contí- 
nuo repensar-se, é uma limitação. E talvez por causa de não perceber tempo e 
espaço, tinha uma paciência chegadeira que na sexualidade o levava 
até as vitórias do macho, e, nas noites de desafio, a respostas duma compridez 
tão quieta que o coqueiro exercia sobre os ouvintes e o próprio adversário, um po- 
der de encantação. Todo mundo acabava embevecido nele, e o rival religiosado 
cedia, sentindo êsse gosto em ceder que os crentes têm. 

Mas era capaz dos afetos mais duradouros, das amizades mais sóbrias, 
desque não entrasse uso de pensamento nisso. Tinha raivas, mas raríssimas 
por causa da paciência extrema. Odio, jamais não subera o que é. Na companhia 
de cangaceiros, alto sertão de Pernambuco, uma feita um mulatão levou pra ca- 
sa a mulher com que êle andava. A circunstância de não carecer disputar uma 
posse que não desejava mais, o impediu de enraivecer. Medo não sabia ter, e 
mesmo já cangaceirara um bocado na politicagem de Catolé do Rocha. Mas a vai- 
dade fica sempre espicaçada com uma coisa dessas, a de Chico Antônio ficou. 
Quando lhe contaram o roubo, acariciou a faca. Si o outro estivesse ali, havia  
a morte. Chico Antônio, cotovelo afincado no muro de pedra, meditando vingan- 
ça, principiou batendo no canino a unha curta do polegar, fortemente orlada 
de carne. O ruidinho das batidas balanceou o cantador, nasceu um ritmo suave[,] 
a unha embolava bem. Isso bastou. 

– Vou-me embora daqui, falou rindo pro linguarudo. 
E êste viu com desaponto, Chico Antônio partir, sem pressa, dizendo adeus 

pra todos, ganzá no ombro, naquele passo inclinado com que mesmo no raso, pa- 
recia estar subindo môrro sempre. Comendo estrada por mais uma vez. 

Estava pois já nesse vai-não-vai, desligado de tudo, quando uma carta 
de seu João chegou. Trazia carinhos, censuras, e a sentença de que enfim a 
gente acaba sempre acostumando com o que é bom. Abundância, fazenda com tu- 
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 do, dentro, um filho casado, uma filha casada: venha, meu filho, vem embora pro sul... 
Chico Antônio saiu depressa, amarrotando no bolso a carta que o outro lêra. 
Saiu por instinto de defêza, a carne apertando de ternura. A carta lhe dera pra 
êle uma presença tão insatisfatória do pai, o cantador ficou numa como- 
ção vertiginosa. Tudo estava rolando nele, o respiro espaçara angustiado, Chi- 
co Antônio chorou. Chorou à moda dele, os olhos abriram muito, parados, relu- 
meando metalicamente. E uma sensação líquida de malestar era essa queda de 
corpo repentina, o exterior faz silêncio e uma acuidade nova percebe no ser 
o escorrimento da vida. Marchou mais. A tarde caía sem tristeza, molestada pe- 
lo vôo dos morcegos. O terreno se elevava um pouco pra entrar na catinga. Na 
barra do plano inclinado as varzeas principiavam, desprestigiadas agora, ca- 
naviais antigamente. Mas o Nordeste é assim: agua de menos, agua de demais... Vi- 
era uma cheia formidolosa e carreara pra aquela varge[m] mais de metro de 
areia. O massapê dormira pra sempre debaixo da camada. Não dava cana mais. Da- 
va os pitús das fritadas, colhidos nos lagoões maiores, marginados de sapo 
e lirio rôxo. 

Com o andar, a agitação foi se acalmando aos poucos e Chico Antônio pa- 
rou. Estava musicalizado, não sentia nada de novo mais, sem problemas de vi- 
da, possuido outra vez duma paciência cósmica. Era uma tarde caindo sem tris- 
tura. Chico Antônio voltou. Trocou umas palavras com Izabel, meio sem quefa- 
zer. Depois acariciou o ganzá. Foi com êle prá porta do rancho. Se pôs a sacu- 
di-lo, com invenção sem vontade, ponteando docemente, num arrasto chiado de 
chumbo. Às vezes uma pancada súbito forte, tres, quatro seguidas, esboçando um 
ritmo logo esmaecido no melancólico chio. O Ganzá estava $alienado$ irregular 
mesmo que um coração alterado. Izabel tirou os olhos da costurinha e de repente 
ficou sem imagens, assustadíssima. Lhe deu um pressentimento horrivel, mas de 
nada. Não poude mais trabalhar, de boca aberta, escutando muito, enquanto a es- 
curidão entrava nela. Se ergueu, parecia boba, largadamente triste, como si o 
corpo estivesse doente. $Estand$ Armou a rede na camarinha, deitou-se nela. Fe- 
chou os olhos pra dormir. 

A noite viera sem ocupação, e os nordestinos tinham saído de seus ran- 
chos, com vontade de cantar. Si fosse noite de sabado já o mugido de alguma 
“chama” estaria convidando toda a varzea pro zambê. Mas o ar passava calmo 
e o cicio do vento só trazia a parolagem das conversas e algum brinquedo 
de criança. Depois trouxe um chiado mal ouvido. Mas todos se botaram na es- 
cuta. De repente o vento contou verdadeiras, tres, quatro batidas de ganzá. Em 
todos os moradores, num ráio largo da varzea, a figura de Chico Antônio a- 
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pareceu. E todos partiram pra êle, na pancada do ganzá. 

Na escureza, Chico Antonio percebeu um vulto chegando. Boas-noites. Vie- 
ram outros, mulheres tambem, principalmente as virgens. Davam boa-noite e fi- 
cavam por ali esperando. Às vezes uma frase de conversa, que no geral caía 
no vago sem que ninguem recolhesse. Um negrinho magruço, bem diferente da- 
queles atarracados potiguares, escrofuloso, com berevas até na alma, prepara- 
do pra sacanage e prá morte, chegou tambem, trazendo seu ganzá. Chico Antônio 
tomava posse de todos, numa indiferença inconsciente. Mal respondia às sauda- 
ções. Outro coqueiro viera tambem, trazendo um reco precario, feito de arame e 
cápsulas de garrafa de cerveja. Mas o cantador estava lá nuns mundos, sem na- 
da de principiar. Ofereceram cachaça a êle. Bebeu se esquecendo de agrade- 
cer, já meio atordoado da muita música que o movia por dentro, naquela divi- 
na macriação dos artistas que sabem possuir seu público. Só a memória do 
hábito fez êle deixar no fundo do copo a gôta de preceito, que a gente joga 
no chão, cedida aos espíritos do ar. Quando o calor do álcol se esten- 
deu pelo corpo todo, Chico Antônio pigarreou. $ Se ergueu$ Desencostou da por- 
ta, fazendo aquele gesto de coice com que sempre imaginava folgar as calças 
mais. Izabel, como uma assombração feridora, apareceu com o candieiro que de- 
pendurou num prego do batente. Se encostou nele e ficou ali, de pé, escutan- 
do, não escutando, na indiferença conformista com que o nosso povo inculto 
aceita ser infeliz. Completamente aluada. Chico Antônio olhou Izabel, mas já 
não podia enxergar, era apenas mais um ouvinte que chegava. Muito alto, entre os dois
coristas de bôrra, mexeu o ganzá com decisão, criando o ritmo binário que os 
outros florearam logo. Saiu o côco “Meu Baraio”. Era monotono e lindíssimo. A 
repetição incansavelmente invariavel da linha curta, enfraquecia os corpos 
num descanso largado e aceitador. E Chico Antônio, doce e forte, com a voz to 
tostada pela nasalação, voz fiel, voz verdadeira, Chico Antônio hipnotizava. 
Todos estavam na intimidade mais funcional da vida, eram apenas movimento; e 
essa fôrça obscura, tão despercebida, da vida animal, se tornava por assim di- 
zer palpavel e gosavel, nascendo do canto monótono. 

Durou um quarto de hora talvez. Pouco a pouco os presentes tinham se ajeitando 
pra escutar com mais delícia. A luz do candieiro parava de repente no ar, ha- 
via uma como que zona neutra, entre o escuro da noite e a luz, espécie de 
limbo, nem alegre nem triste, nem vivo nem morto. Ali os presentes ficavam, em 
círculo, uns agachados, outros deitados no chão, outros de-pé. As crianças 
corriam brincando mais pra longe, deixando em todos uma ponta de insatisfa- 
ção. As moças, todas de-pé, se diferençavam enlaçadas. Uma apoiava a outra que 
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se encostava nela. Dos ouvintes, só a Izabel na porta, era atingida pela luz. 
Perseverava nela o malestar do pressentimento, porém não demonstrava nada, m 
muito calma. Nem se dava bem conta do pressentimento. Era apenas como si o 
corpo estivesse doente; e a única prova de que sofria estava na sua visibi- 
lidade. Não procurava a entresombra pra viver milhor: ficara assim mesmo, mal- 
tratada pela luz, violentamente visivel. E os ouvintes tinham mesmo às vezes 
que desviar a atenção da cantiga pra enxergar, dependurado no batente, o corpo 
da Izabel escorrendo até o chão, era desagradavel. 

Corrida mais cachaça, Chico Antônio voltara pro meio da luz, com os res- 
pondedores. Principiou tirando o “Jurupanã”. Agora andava em roda, os respon- 
dedores rodando atrás dele. Ás vezes os tres ficavam a distância igual uns 
dos outros e a ciranda entontecia os ouvintes, milhorando a sensação. Todos estavam 
fixados na terra, em êxtase primário, ninguem não poderia sair dali. Izabel 
saiu, não se aguentando mais. Deitou na rede outra vez, e nem bem o côco dura- 
va uns dez minutos, ela dormia, desgraçadissima, suprimida pelo sono. 

$Saiu outro coco$ Mas o “Jurupanã” durou menos, Chico Antônio estava se 
animando, virou o côco. De repente, sem razão, sem êle mesmo perceber como, quan- 
do os respondedores terminaram uma volta do refrão, em vez de seguir na em- 
bolada costumeira, Chico Antonio saiu num canto que desconhecia. Partiu para os 
agudos num fóra de tempo audacioso, mais pausado que o ritmo dos instrumen- 
tos, a voz pareceu se quebrar fatalizada nas alturas, mas os ganzás sem uma 
hesitação nas suas pancadas binárias, chamando... A voz voltou de novo aos 
sons normais, buscando fôrça nova, tomou novo impulso, subiu. Os respondedores, 
chocalhando sempre os instrumentos, tinham cessado agora de rodar, ambos 
atrás de Chico Antônio, tambem estacado, enorme, numa exaltação inconcebivel. 
Parara de bater o ganzá, discursava em sons feito maluco, engulia palavras 
pra respirar. Os respondedores imaginavam que era a volta do refrão e o ini- 
ciavam, mas no zumbido coral esboçado, o coqueiro continuava num texto inven- 
tado e sem nexo, multiplicando versos-feitos, sobre sertão, despedidas, bois, 
amor e trabalhos de engenho, numa lucilação humana em que todo o Nordeste 
se animava com fragor. Olê, sabiá! ôh sabiá da mata! Simeão! Simeão!... Izabel 
erguera a cabeça, acordada, e engulia o canto, “vô-m’imbora! vô-m’imbora! Be- 
la mandô me chamá!Trancelim bateu mancá!...” O cantador gesticulava, riscando 
o ganzá no ar. Estava erecto, a luz viera afinal por baixo da aba do chapéu, 
relumear nos olhos admiraveis, ôh sabia da mata! Um galo cantou. Izabel cho- 
rava sem saber porquê, no ângulo do braço. Os espectadores se mexiam, incomo- 
dados agora pelo excesso de prazer, se entreolhavam sorrindo como pra disfarçar, 
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buscando uma normalidade mais humana. A coisa estava insustentavel. Mas por- 
quê lhe faltou de repente uma rima, pra êle, Chico Antônio desemb[e]stou pra uma e- 
numeração inconcebivel de nomes de engenhos e de usinas. Todos o perdoavam. 
Todos o amavam, é a verdade. Chico Antonio podia ser cachaceiro, meio avoado 
sempre, ôh sabiá da mata! mas todos gostavam dêle. Os coristas afinal puderam 

[responder. O canto pa-
rou. 

Ninguem tinha vontade de música mais. Uma sexualidade profunda pesava 
no ambiente, derivada em gestos, em caçoadas. Os rapazes se davam sôcos, rastei- 
ras. Brisou um ventinho com cheiro de pôdre, vindo do brejão. As crianças me- 
nores choramingavam chamando as mães, pra dormir. Nisto passou um burro na 
galopada, fugindo de algum saci. Chegou uma sensação de misterio, de fatalida- 
de, que inda acendeu mais todos. Boa-noite pra aqui, boa-noite, boa-noite, iam- 
se embora todos, sem pressa mas com decisão. Os rapazes paravam, guardados na 
sombra, uns mijando, outros caluniando. Estavam livremente safados, se contando 
coisas inexatas sobre as moças, sobre os patrões. Para as moças, tudo ficara mui- 
to engraçado, e as risadas abertas, os segredinhos, os ditos altos, se espaçando pouco a 

[pouco, inda
perseveraram tempo na varzea, deturpando a escuridão. 

Chico Antônio entrou no rancho. Izabel já caira no sono outra vez. O 
coqueiro guardou o ganzá e foi deitar sem nenhum pensamento. Dormiu num áti- 
mo porquê estava muito fatigado. 

O dia seguinte Chico Antônio andou tristonho. Izabel entrara no comum[,] 
inteiramente sossegada. O malestar desaparecera, e a moça readquirira essa 
inexistencia desprovida de reação, que era dela e das nossas mulheres no ge- 
ral. Os homens, no trabalho, percebendo Chico Antônio tão afastado de tudo, 
indagavam si êle estava doente, mas o coqueiro de-verdade não sentia nada 
e secundava que não tinha nada. Sorria e todos ficavam convencidos, enquanto 
êle se entregava inda mais atencioso ao trabalho, completando os serviços 
com uma perfeição pouco dele. Continuou assim até de-noite, cujas primeiras 
horas passou encostado na porteira do curral com os outros homens, gastando 
uns trôcos de conversa mole. 

Então bateu nele uma vontade de partir pro sul, ver seu João. 
Aquilo foi de chôfre e a porteira ficou logo incômoda. Tudo se decidira na- 
quele instante não preparado e tratava-se de partir $já$ agora já. Mas Chico 
Antônio se tornara, tambem, imediatamente ordinário, não podia contar pra nin- 
guem porquê ficava dificil, a Izabel não havia de ir, ia-se embora fugindo. 
Era já bem na hora de todos dormirem, mas o moço estabanou-se pra acabar 
com a conversa e partir. Ficou mais uns minutos, ciente de disfarçar. Es- 



 



49 

 

9 
 

tava já representando. Ou milhor, perdido na decisão. Foi apertando a mão de 
todos, fóra de costume, e na voz dele havia um carinho sensivel. Sorria naque- 
le desaponto em que ficava nos afetos, houve um instante em que parou no 
meio da roda, quase que contava tudo. Ficou $atra$ cheio de vergonha, todos olha- 
vam pra êle meio incomodados com aquêles apertos de mão. Mas Chico Antonio 

[estava decidido a não con-
tar, não podia. Inventou:  

– Já dei boas-noite pra todos... 
Não era bem uma pergunta, era a comoção contando tudo. Partiu rápido. E 

tambem os outros logo depois foram embora pra seus ranchos. Não tinham pos- 
to reparo em nada mas aqueles modos de Chico Antonio deixara a conver- 
sa tão impossivel de continuidade, sentiram precisão de quebrar com o espan- 
to desagradavel ficado ali, foram-se embora. 

Chico Antônio penetrou no rancho sem fazer bulha. Não quis entrar na 
camarinha, Izabel estava dormindo e teve medo de acorda-la. Ia-se embora sem 
nada. Na gaveta da mesinha estava a carteira velha com os cobres do casal. 
Pôs a carteira no bolso, despendurou o ganzá com muito jeito e saiu. Fóra 
percebeu umas roupas no varal. Se aproximou pra ver si tinha alguma dele. Ti- 
nha a muda completa justamente. Fez com o lenço vermelho da Izabel uma trou- 
xinha, foi-se embora. E quando quebrou do caminho do rancho na estrada, dei- 
xou que os passos ressoassem à vontade.  

De acaso em acaso, de biscate em biscate, afinal subiu o São Francisco 
remando na barcaça duns marchantes. Continuando meio à tonta nos cami- 
nhos apontados a $dedo pelos$ beiço pelos caipiras, fôra parar em Uberaba. O 
ganzá cessara gradativamente as pancadas de cantoria, e desde o meio de Mi- 
nas não tivera mais função, levado a tiracolo. Nem Chico Antonio pensava ne- 
le mais, inteiramente imerso na aventura das estradas. Quase mesmo que per- 
dera a vontade de chegar. Porém às vezes $essa$ voltava a decisão antiga e voltava nu-
ma ânsia tal, que enxergando umas primeiras casas de vila nalgum longe, 
sabia que era São Antonio disto ou São João daquilo, mas por dentro as vo- 
zes do desejo afirmavam “São Paulo!”, e o passo apressava sem querer, baten- 
do na terra bem.  

Uberaba estava em feira e bastante animação. Chico Antônio meio que es- 
queceu o destino. Se ligou com uns italianos, era aquele palavriado alto, mui- 
ta “porca la miseria!” numa fala que êle não entendia muito. Mas isto não prejudicava: 

[o grupo o
entontecia com prazer. Eram só assuntos de ganhar dinheiro, vendas brutas fa- 
bulosas, casas-de-jôgo, safadezas e paradas de cem milreis que o assombravam. 
Ia ter umas corridas de cavalo. O Schiavone possuia um cardão rijo, corre- 
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dor bom pra distância pequena. A italianada se assanhara patrioticamente, 
sobretudo por causa da garganta do “su dotor” Luís, que não era doutor mas 
filho rico passeando pela cidade no meio-sangue inglês que ia ganhar o pá- 
reo importante. Chico Antônio acariciou o cardão, pesando os dedos na crina 
do animal. O cavalo era inteiro e virou zangado pra êle. O moço fez um som 
com a lingua, meio mandador mas bem doce. O cavalo sacudiu a crina e chegou 
o lombo. Chico Antônio estava aluado. Sentia vontade de experimentar o ani- 
mal admiravel, correr nele e ganhar do outro cavalo. A mão do coqueiro escorria pe- 
sadissima no pelame, quasi empurrando, que o animal teve de mudar passo e firmar 
bem. Sentia cocegas e estremecia inquietando as moscas, porêm imovel, receben- 
do a carícia com prazer visivel. Chico Antônio alisava o rabo dele. Os ita- 
lianos recuaram por instinto, como si o coice os alcançasse, era animal coi- 
ceiro. Avisaram assustados. O cantador nem riu. O cavalo ficara muito descon- 
fiado, virou a cabeça pra ver, curvou a pata. Chico Antônio repetiu o som com 
a lingua, desembaraçou os cabelos prêsos no rabicho e não sucedia nada, nem 
um coice! os italianos estavam pasmos. Quando o arranjo ficou pronto, Chico 
Antônio ficou numa alegria tão livre, parecia que o arranjo fôra nele, deu 
uma palmada grande na anca do animal. Isso o cardão saltou de banda, ergueu 
as mãos, cortou a manhã com o relincho, ôlho de fogo devorando o moço. Chico An- 
tônio avançava pra êle, sorrindo umas palavras de camaradagem, “bichin’ ”... 
Fizeram as pazes logo e o cardão vendo a camisa sempre desabotoada, enfiou 
o focinho ali, ficou mais de minuto cheirando o corpo do homem. Estavam am- 
bos numa ternura simples e conversavam com apalpos. Chico Antônio se virou 
pra responder ao Schiavone perguntando si êle montava bem. 

– Monto, nhor-sim. 
O cardão encostou o osso da testa no lombo do moço. O Schiavone já que- 

ria entrar em combinação porquê só sabia mesmo era estragar animal, si Chico 
Antonio quisesse correr no cardão, ganhando, recebia duzentos milréis. Mas no 
momento o que Chico Antônio queria era nem se sabe certo si satisfazer-se 
ou satisfazer o animal, queria montar um pouco. Pediu pra experimentar. 

Endireitou milhor a sela gaúcha, desapertou um bocado a barrigueira, 
não se conteve: tirou o rabicho. O cavalo escarvava terreno. Quis sair no tro- 
te largo quando sentiu o moço em cima, Chico Antônio o prendeu. Alisou gosa- 
do o pescoço do bicho, ajeitou mais o corpo, olhou em volta meio envergonha- 
do da grandeza do seu reino, não se conteve: cedeu completamente a rédea, a- 
briu os braços, raspou a virilha do cardão com o calcanhar, deu um úivo de 
muita alegria, partiram numa disparada maluca pela rua, desaparecendo lá lon 
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longe. Os italianos ficaram receiosos, não explicando aquilo. A galopada cha- 
mara gente nas portas. Passou nos italianos a ideia de que Chico Antônio fu- 
gira com o cardão e o Schiavone insultou Deus. Mas era desconhecer Chico An- 
tônio, então no momento, ingenuisado pelo contacto do animal estupendo. Dez 
minutos depois cavalo e cavaleiro voltavam, numa camaradagem espalhafatosa 
prá rua, cavalo a passo, fumegando com inquietação, Chico Antônio muito sério[,] 
tironeando com firmeza, calmava o bicho.  

Estava mesmo tão severo nos gestos que o Schiavone, entrando atrás dele 
na cocheira, loquaz, gabarola, sentindo-se o cavalo, nem teve coragem pra per- 
guntar si Chico Antônio aceitava a proposta. Foi perdendo a fala, não compre- 
endendo aquele moço que ficara tão serio, tão simples, depois de tudo aquilo. Chico An-
tônio enxugava o cardão desarreiado. E agora não havia nenhuma carícia nele, 
pra não excitar, completamente longinquo, deixando o cavalo voltar aos seus 
mundos de novo. O italiano teve uma invenção explosiva, foi buscar milho, mui- 
to milho. 

– É demais, só metade. 
E ficou reparando o cavalo comer, enquanto o Schiavone desapontadissi- 

mo, ia guardar o resto do milho. Quando Chico Antônio saiu fóra, os italianos 
estavam mudos, esperando.  

– Aceito sua proposta, seu Schiavone. 
E foram todos beber. 
A notícia correu facil com as pabulagens dos italianos e principalmen- 

te a disparada maluca pela cidade. O prefeito ficara desesperado de ódio, 
por causa da civilização. E a impaciência do misterio informava coisas te- 
miveis, que o moço era um gaúcho, que ninguem andava a cavalo que nem êle e 
era jóquei de profissão vindo do Rio de Janeiro. Enfim se tinha como certo 
que “o mangalarga vencia o inglês”. Era êsse o jeito que os letrados achavam 
para compensar o patriotismo, contundido pela antipatia embandeirada do Schi- 
avone. Seu doutor Luís andou indagando, teve raiva por dentro e ficou macam- 
búsio. Quis, meio intimidado, ver o jóquei mas era dificil porquê Chico An- 
tonio passara quase a viver na companhia do cardão. Estava distraidissimo d 
da vida, se esquecera de tudo. Esperava como si a corrida de domingo, seis di 
dias depois, fosse naquela hora mesmo. Ficava na porta da cocheira, assuntando 
as galinhas do patio, de cocoras, sem pensamento. Ou entrava. Punha os cotove- 
los pra trás, no côcho, se encostando comodo, e examinava o cardão, conversando 
com êste essas frases pueris, faceis de animal compreender. Era entorpecente 
e o cardão vinha, encostava o pescoço no ombro do companheiro, ficava assim 
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momento longo. Chico Antônio erguia a boca e bem na orelha $do animal$ imovel 
do cardão, continuava falando coisas, chamando o companheiro de “bichin’”. 

– Dê a mão, bichin’. 
O cavalo não entendia direito, ficava inquieto, percebendo bem que a 

frase fôra um pedido. 
– Dê a mão, vam’. 
E estendeu a própria. O cavalo deu a mão. 
Schiavone andava inspirado por tudo e queria que Chico Antônio fosse 

treinar o cardão na pista, como seu doutor Luís fizera. Os cinemas tambem fa- 
ziam isso. No fundo viera aos poucos se avolumando uma $receio$ dúvida, no meio 
de tantas vitórias que já pabulara por aí. Chico Antônio estava mesmo certo 
de fazer o cavalo galopar todos os dias, porêm galopar assim, sozinho, numa 
pista, lhe parecia inconcebivel, mas acabou cedendo. Foram pra lá na quarta- 
feira, com a italianada e os moleques. Sem puxar muito, o cardão bateu por mais 
de cinco segundos o tempo sabido do inglês. Schiavone criou alma nova. Per- 
guntava si Chico Antônio não carecia de nada, passou-lhe uns cobrinhos, e de-tarde, 

[depois de muita in-
sistência, passeou o jóquei do Rio por todos os cafés e bares $conhe$ frequen- 
tados. Mas não o deixava tomar café, com medo que pusessem suor de cavalo na 
bebida, que dá loucura. E Chico Antônio se deixou fazer um sucesso desperce- 
bido, respondendo pra todos com bondade mas fatigadíssimo. 

As apostas cresciam muito com a rivalidade que agora degenerara em 
franca malquerença. Toda a gente apostava. O Schiavone então nem se compreen- 
dia mais a si mesmo, tinha seis contos empenhados, êle que nunca jogava e pe- 
nara pra enriquecer. Sofria su[r]presas chocantes quando a noção dos seis con- 
tos lhe batia na cabeça mesmo que um trompaço. Vinha um frio por dentro, dava 
umas gargalhadas amarelas que deixavam os mineiros muito desconfiados. Mas 
achava logo um jeito de sossegar, lembrando a Italia, o grande Duce, a honra 
da Italia que se desafogava num sacrificio de seis contos jogados fóra, não 
fazia mal que perdesse. E o Schiavone tinha a certeza de ganhar. 

Na sexta-feira, ali pela uma hora do dia, um negrinho desconhecido veio 
falar pra Chico Antônio segui-lo que queriam muito falar com êle. Chico An- 
tônio foi, sem maginar. Os dois deixaram as últimas chacras, e depois dum pe- 
queno estirão, tomaram por uma espécie de picada sem utilidade, num caponete 
ralo. Do outro lado, na entrada dum campo, estava um moço direito. Junto dêle 
pastava um cavalo maravilhoso, cor-de-chumbo. Mas Chico Antônio estava preo- 
cupado em responder á saudação do moço direito, nem pôs reparo no animal. 

Luís perdera o princípio da intenção, estava envergonhado e não sabia 
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começar. Afinal disse, não sabendo o que ia tirar da frase:  
– Você monta? a cavalo?  
– Monto, nhor-sim. 
Era milhor falar duma vez. E Luís propôs a Chico Antônio montar o cava- 

lo dêle no páreo, que o Schiavone era um italiano, e êle estava com a perna 
machucada não podia montar. Chico Antônio era novato na zona, estava mui- 
to enganado, os italianos embrulhavam, embrulhavam, gente rúim. Si era questão 
de dinheiro, não, que estava ali um conto de réis. Chico Antônio ficou meio 
abobado, nunca vira um conto de réis. Não duvidou um instante daquelas duas no- 
tas grandes, tão novas! era um conto de réis! Os olhos não viam nada mais, o 
cantador sofria um estragoso despencar de sensações por dentro, implorou: 

– Seu doutor me desculpe, eu vou montar o cardão. 
Mas falou mole, já traindo porquê havia de ficar com o conto de réis. Vi- 

nha nele aquela simplicidade rebaixada com que nas cantorias do Nordeste, vi- 
ciados pela tradição das janeiras portugas e o envilecimento ficado da es- 
cravidão, os cantadores perdem toda vergonha de pedir, se alguem que os ouve 
tem de seu. Ficava com o conto de réis, seu doutor Luís mandava, mas estava i 
insuportavelmente triste. Não porquê traisse, não traia nada, só percebia que 
não montava mais o cardão. E isso o maltratava numa quebra súbita de esperan- 
ça. O cardão era dêle, era carne da carne dêle, estava certo de levar o car- 
dão à vitória. Vitória do cardão. Não era que êle, Chico Antônio, ficasse or- 
gulhoso de vencer, quem vencia era só o cardão amigo dêle, coisa grande 
o cardão vencendo o ingrêis!... 

Olhou pro animal. Teve a surpresa agradavel que dão as coisas excelen- 
tes. O cor-de-chumbo rompia o capim numa linha tão fina que por si já era 
veloz. Talvez muito delicado pro costume de Chico Antônio, o inglês não lhe dava 
pra êle essa comodidade familiar dos cavalos nacionais, com suas formas re- 
dondas, mais conhecidas do cantador. Se aproximou, respeitoso, meio receioso, c 
como quando aproximava de gente letrada. Estava deslumbrado. Nunca vira um 
cavalo tão admiravel, irradiando luz, nem se devia tocar, perto de Deus. Es- 
tava adorando, esquecera o dinheiro, esquecera o cardão, adorando. 

Quando Luís veio insistir, Chico Antônio estremeceu. Passou de leve a 
mão sem tacto no pescoço do animal. O cavalo sacudiu a crina e se afastou 
indiferente, a êsse primeiro golpe de relações. Isso deu tempo pra Chico An- 
tônio voltar a si. Desistiu de $domação$ continuar a domação, pensando no conto 
de réis. 

– Seu doutor Luís mas como é... Eu não monto no seu cavalo não! o senhor 
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monta bem que eu sei!... 
Falava aos arrancos, não descobria jeito de recusar o que não pretendi- 

a mais recusar. Acabou aceitando. Partiu fugitivo, socando cuidadoso no bolso as notas 
do conto de réis. Os olhos muito vivos, piscando, numa alegria poderosa. 
Decidido. Achava uma graça boba que o fazia sorrir, seu doutor Luís pagando 
um conto de réis, e eis que ficava inteiramente facil percebendo uma graça muito 

[sorrateira,
finoria, na peça que pregava no intaliano. 

Na cidade, se dirigiu logo para a porta do hotel e foi falando estabanado 
pro Schiavone: 

– Não monto mais no seu cavalo não. 
Tomara um ar de liberdade, de igual pra igual, que o italiano jamais vi- 

ra no moço, e inda mais o assustou. Chico Antônio se erguia espigado, for- 
te, se via, com os músculos ótimos na frente dêle. Enganou assustado: 

– Mas... porquê! 
– Monto o cavalo de seu doutor Luís que é milhor. 
Então o Schiavone, seis contos de réis, ficou desesperado. Perdeu o me- 

do e se botou xingando o outro com todas as ofensas. Chico Antônio sorria, 
muito lerdo, achando graça na movimentação do italiano. De repente teve raiva. 
Pegou só no ombro do Schiavone que teve de recuar tres passos. 

– Cala a boca, seu merda, que eu te... 
Fuzilava. O Schiavone se retirou chorando, e as duas ou tres pessoas 

que assistiam à cena, se aproximaram do moço pra saber. Chico Antônio estava 
tão integrado na raiva que nem reparou nelas, partiu da comoção pro gesto 
costumeiro, dirigiu-se à cocheira do cardão. A meio caminho se lembrou que 
não tinha mais nada que ver com o cardão. O passo apenas pareceu que trope- 
çava no ar, Chico Antônio continuou o caminho. Estava ali na frente dêle um 
cardão distante, já gasto e meio desaparecido nas sombras da tarde e do ca- 
valo inglês tão sublime. O animal contente se aproximou logo, mas o moço acaricia- 
va apenas por costume, descansando a mão na venta do cavalo. Vinha dali um 
sôpro quente de respiro, generoso, como que enobrecendo, umidecendo a pele 
do homem. Chico Antônio foi se alastrando, se sentindo muito grandioso, tris- 
tonho, como si uma dessas tardes do sul, tão tristes, caisse dentro dêle tambem. 
Mas não era bem tristeza o que sofria, antes uma certa vagueza indisciplinada, 
essa conciência de existir, muito malestarenta, em que ficava sempre que in- 
terrompia em caminho algum desígnio ocupador. Olhou o animal bem nos o- 
lhos. Apertou suave as narinas ardentes do bicho. 

– Então? vai perder na corrida, hum? bichin’... 
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O cardão se enganou pensando que era carícia, e sacudiu-se todo, garbo- 
so. A atitude foi eficaz e trouxe de novo ao bemquerer de Chico Antonio a 
figura generosa do animal. Tanto mais que a frase, nem bem pronunciada, lhe 
fixara no pensamento a noção do mangalarga perder. Ficou tão incompatibiliza- 
do que tomou o recurso de sempre: marchar. Saiu da cocheira meio fugindo, foi 
andando num desespêro irrespiravel, insensivelmente $fazendo$ refazendo a ca- 
minhada dêsse dia. Não levava nenhuma intenção conhecivel mas estava atra- 
vessado de verdades contraditórias. Fizera e refazia o mesmo caminho sem 
querer. O importante era caminhar. Entrou no caponete. Ficara impossivel o 
cardão perder. Mas tambem era a coisa mais lógica dêsse mundo que o cavalo 
de raça ganhasse, muito mais bonito, e principalmente duma classe elevada. 
Pra Chico Antonio era obvia, insofismavel a superioridade social, moral, hu- 
mana do senhor-de-engenho. Mas o cardão era um cavalo bom, era um companhei- 
ro. O moço, muito comovido, pensou nitidamente o sentimento “companheiro”. Mas 
tambem era insofismavel que tinha que ganhar o conto de réis. Agitadissimo, 
não podia mais viver com a angústia frenética.  

Detrás do caponete não estava ninguém e mesmo Chico Antonio jamais ti- 
vera a intenção de procurar ninguem. No entanto bateu uma desilusão. Era mais 
que certo tambem que seu doutor Luís não havia de estar ali esperando na- 
da. Mas pra Chico Antônio o fundo do caponete não era uma paisagem, era ape- 
nas um momento da vida dêle. Sem seu doutor Luís e o inglês pastando, ficou 
tudo sem justificativa, espantoso. Parou atordoado, livre de tudo, aparen- 
temente esquecido do cardão, do conto de réis, da sua luta moral, só indagando 
dos ares, com necessidade absoluta de resposta, onde que estava seu doutor 
Luís? Aquilo não durou um segundo porquê a resposta veio exatíssima: seu dou- 
tor Luís estava em São Paulo, vam’bora pra São Paulo! 

Era já quase noite e o moço voltava apressado pra saber si tinha trem de ferro. 
Logo topou com um grupo grande. O grupo estacou percebendo êle, e Chico Antô- 
nio continuando no passo, reparou que eram os italianos com mais alguns brasi- 
leiros. Na frente o Schiavone, da alturinha dele, erguera o bigode pro ar e 
dobrara as mãos nas ancas, com jeito de dona-de-casa. 

– Então você deixa o meu cavalo e vai correr no ingrêis, hé! 
– Olha, intaliano, você não mexe mais comigo... 
Um dos homens descera o cacete nêle. Chico Antônio quis mas não poude 

tirar a faca, o braço não era mais dêle com a porrada no ombro. Foi recuar, 
levou com o golpe sêco de pau no cangote, caiu prá frente. O Schiavone re- 
cuou branco de susto, e o pobre lambeu chão, desacordado. O grupo dispersou 
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fugindo. 
A fresca da noite estava aguda e Chico Antonio logo se recuperou. O 

beiço inchara com a batida no chão, a carne dilacerada por dentro pe- 
los caninos. Estes abalados. Um calor desigual no cangote, o ombro que doia 
muito. Se ergueu. Seguiu inda meio aluado. Lhe batia um sentimento facil de 
vingança. Não tinha medo de nenhum daqueles e quem tinha a culpa era só o 
Schiavone, esfaqueando o Schiavone a vingança passava. Mas Chico Antonio 
sentia sobretudo a resolução de ir embora pra São Paulo. Era o unico jeito 
dêle fugir da sua própria miséria moral, que êle não imaginava que fosse mi- 
séria, que não era uma nitidez de conciencia, mas que lhe maltratava o ser 
pela indecisão angustiosa em que o deixava. E tanta gente ordinaria: seu dou- 
tor Luís ganhava $din$ corrida à custa de dinheiro, o Schiavone se vingava à 
custa de parceiros, teve nojo daqueles $terra$ homens e a culpa de tudo, de tu- 
do o que êle sofria internamente e de tanta gente ordinaria, era da terra. 
Nessa maneira comoventemente ingênua com que o povo classifica bens e ma- 
les, a terra é que ficara detestavel, infame, ordinária, a terra não prestava. 
O unico jeito era ir pra São Paulo mesmo, e o mais depressa. Foi na estação 
saber dos trens, mas trem só no dia seguinte. Depois se lembrou de procurar o 

[Schiavone e dar uma surra
nele. Estava muito lânguido por causa da tonteira perdurando e as dores for- 
tes. Viu o telégrafo e Se lembrou de avisar seu João naquele endereço que trazia no 

[bolsinho. Foi um caro custo tro-
carem os quinhentos milréis no telégrafo. Depois o Schiavone não vê que já tinha 

[voltara
ao hotel! Saiu dali em busca da cama, fatigado de acanhamento, porquê parecera esta- 
rem mangando com êle na estação, no telégrafo, no hotel. Era um desânimo enor- 
me que lhe evitava satisfazer o desejo de beber muita cachaça e um qual- 
quer uso da faca paraibana em seguida. Pegou nos terens, o ganzá sempre a ti- 
racolo, comendo estrada na noite.  

Andando, andando, teve que dormir no ar livre o resto da madrugada. Pela manhã 
[chegou numa vila de estrada-de-ferro. Indagou, esperou sentado cinco horas. 

[De-tardinha enfim partiu, todo outro, feliz com os prazeres inéditos do trem. Mas
logo a viagem ficou inquieta, muito olhado pelos outros dois unicos viajan- 
tes do vagão, se sentindo estranho na primeira classe onde o tinham pos- 
to, mandado por todos, levado, não podendo orientar caminho pelo capricho dos 
pés. Afinal sossegou mais quando, depois de já exhaurido e totalmente infeliz 
por causa das paradas, das baldeações, esperas, lhe garantiram que naquele 
vagão de segunda, muito cômodo porquê estava cheio de gente, e essa gente e- 
ra que nem êle, de-noite estava em São Paulo. Não demorou nada aquele momen- 
to gostoso, inesquecivel, em que puxando seu João ao lado, baùzinho debaixo 
do braço, trouxa na mão, ganzá de banda, metia a cara na rua paulistana, na- 
quele passo inclinado, meio aos arrancos, de quem sobe môrro. 

Era noite de sabado. Custoso de atravessar, tantos automoveis se atrapa- 
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lhando, lá na frente muitos bondes parados, um mundo de gente naquela por- 
teira... 

– Seu João!... 
Ficava atrasado, com o baú batendo nos que vinham, em direção contrária,  

uma especie de viaduto escuro, e tanta luz lá fora. Desceram outra escadinha 
e era a rua. Seu João falava sempre, como que tinha ficado fulano, que desde 
ontem vinha esperar trem, Chico Antônio se lembrou que não imaginava encon- 
trar o velhote na estação. Andava rápido mas com dificuldade por causa da- 
quele povaréu maravilhoso, como nunca vira. Luzes vermelhas, azuis, verdes, apa- 
gavam, acendiam, casas iluminadissimas, praquê tanta luz? $filas de bondes$ en- 
fieiras de bondes, moças passeando, misturada formidavel, Chico Antônio sorriu. 
Seu João falava sempre mas havia tambem as frases dos outros, se entendia 
quase tudo, muitas moças passeando, mas que rua incomparavel! muitas moças 
lindas, enfeitadas, automovel que não acabava mais, buzinas, uma porta era tea- 
tro, músicas, deléns de mais bondes enormes chegando, Chico Antônio estava 
bem tonto. Principalmente estava deliciado. Gosava por dentro um chuáá con- 
tínuo, enlanguecente, muito cômodo e conhecido, que adorava. Se repetia nele 
um daqueles momentos de paroxismo a que atingia no côco, quando após muito 
esfôrço de canto, muito giro de corpo, e cachaça operando, na pancada sempre 
do ganzá, desintelectualizado, todo êle se fundia numa nebulosa de inconciên- 
cia eloquente, em que as próprias palavras não possuiam mais que valores de 
som. Era maravilhoso o que sentia. Seu João falava sempre, e, inda por cima, es- 
sa voz de amigo, chegando de baixo como um apôio pra destruir qualquer inqui- 
etação possivel, seu João falava que parassem, não valia a pena irem de apé, 
seu João puxou o braço dêle. Então Chico Antônio parou. Viu o velhote estacado, se 

[rindo,
confundido numa trapalhada de corpos, sons, luzes cruzando. Os olhos do moço 
estavam enormes e acariciavam tudo com amor, banhados duma luz pesada. Vi- 
nha dêle todo uma simpatia voluptuosa, sem requinte, mandada pelo moreno pá- 
lido muito igual, e sobretudo pelos traços confiantes, amaveis. E na cara os 
vincos fundos, caindo da boca ou levando aos cantos dos olhos, davam pra Chi- 
co Antônio essa experiência compassiva, de que é bom a gente se aproximar. O 
entusiasmo de seu João cresceu olhando o filho, e foi facil pra êle ceder 
quando o outro implorou baixinho que seguissem caminhando. 

O êxtase de Chico Antônio perseverou até o fim da avenida. Mas ao atra- 
vessarem o parque Pedro II, com a escureza vazia, bateu um ventinho gelado e 
a vida voltou. Chico Antônio principiou examinando tudo com curiosidade. 

Se enxergava na pouca distância o môrro em que o centro da cidade se 
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 encarapitava apertadinho, exagerado em valor, dando uma impressão catastró- 
fica de grandeza e de pressa. Resumia todo o falso esplendor da aventura a- 
mericana. Era despudorado, era estupidamente desengonçado, era principalmente 
ignorante. Naqueles capiteis, naquelas janelas e enfeites, todas as 
importações tragicamente apressadas, em que a India, a Antiguidade, classica, 
a França, a Alemanha, a America do Norte se recordavam sem virtude, inefica- 
zes e traiçoeiras, sem realidade nenhuma que não fosse a realidade amarga 
duma experiencia mal principiada desgovernada. Em tudo aquilo gritava 
a preguiça sorrateira que faz a base da aventura. O aven- 
tureiro é um ser covarde, sem energia legítima. O que o leva à aventura é a 
preguiça, êle Carrega toda a sensualidade, todo o egoismo da preguiça. Preci- 
são imediata de conseguir imensos lucros, sem paciência, sem persistência, ou 
vai ou racha! Trabalha duma vez, ferozmente, desarrazoadamente pra poder em 
seguida ser o alguem futil que só a ignorancia, só a sensualidade, só a pre- 
guiça é que imaginam, o ser que se pensa grande só porquê tem de seu e está  
todo enfeitado. Essa violenta preguiça de ser humano, de pensar mais profun- 
do, de trabalhar mais continuado. Nasce a aventura. Somos nós. Quedêle 
a nobre persistência no dia-a-dia que prepara a grandeza através de 
gerações e gerações? Um dia o neto dos bisnetos será raçado e tradicional. 
Que neto êsse que não conheço nem amo! A $ensualida$ preguiça não admite ta- 
manho sacrificio, embora apenas parcial. Se quer a riqueza pra nós. Para go- 
sar. Paris. Pra ser grande. Renascença. Um colar de diamantes magistrais. O arra- 
hacéu. Tudo falso. Sem nenhuma base no povo $que$ nas camadas populares, por- 
quê embora aliás, o aventureiro bem sucedido fosse tão povo como o mais 

[fisicamente
sordido lixeiro. Sem nenhuma base na terra. Mas por $inv$ uma inversão risivel 
de equações, qualificando e caracterizando a terra, a “terra da Ame- 
rica”, randevú de todas as aventuras. de todas as importações. 

Mas era mesmo um espetáculo muito novo e muito impressionante. Um po- 
der de criação antinatural, deshumano, individualista a um excesso monstruo- 
so, desmantelava as enormes construções numa irregularidade semostradeira, 
numa desconcordância grandiosamente espetada. Eram fundos fenomenais de ca- 
sas, paredões lisos chapeando o môrro, deixando nos vãos aparecer mais longe 
frontarias e cupulas berrantes. Tudo numa incompetência que o arranhacéu 
Martinelli alfinetava por cima, em via de acabamento, despido já de muito an- 
daime, com as suas carreirinhas regulares de janelas, que consolavam num pou- 
co de ordem. e de lei. Mas dentro da noite, o pequeno princípio de ordem que 
a massa Martinelli despertava, era destruido facil, porquê os anúncios lumi- 
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nosos, em que dominava o encarnado, quase todos invisiveis do parque, rever- 
beravam nas fachadas e no ar empoeirado por uma neblininha mirim, criando 
um fim de incêndio $pavoroso.$ triste. Uma caieira formidanda se acabava. Um s 
sabor de desastre, de rapina, um exemplo de progresso desastroso vinha do môrro. E o 
lerdo farol circulante da Light, moral, evangelista, aconselhando prudencia, 
menos ousadia, exasperando a sensação que ficava à espera de que êle $vol$ 
            outra vez 
passasse de novo, rompia os restos de qualquer paciência ali chegada, não 
pra ver o espetaculo, mas pra amar o homem pelo que êle pode ser. 

Mas pra Chico Antonio, a paisagem do centro urbano de São Paulo era a- 
penas duma boniteza violenta, nunca vira coisa assim, tão linda! parecia o Re- 
cife! 

Tinham acabado de cortar o parque em diagonal e embocavam por umas 
ruas mal iluminadas, cheias de espavento, com casas de dois andares berrando 
um branco inda despatinado e enfeitação cigana. Seu João falava que, como 
partiam na manhã seguinte prà fazenda, era milhor Chico Antônio deixar os 
terens no quarto, e depois darem uma voltinha na cidade. O quarto era ali 
perto mesmo, pensão dum sírio muito bom, amigo de seu João. Chico Antônio o- 
bedecia levado, cheio da paciência mas bem abatido. Ia macambúsio, um tanto 
esvaziado pelas muitas sensações brutais, tinha so- 
no. Não julgara nada, nem se enriquecera de nenhuma experiência com aquilo 
tudo, era tristeza só, tristeza meiga, talvez preferindo ficar no quarto sem 
sair, conversando com o pai, bem na carícia. Mas prosseguia mandado, sem 
objetar nada, seguindo aplicadamente o companheiro, não atentando mais nem 
aos jôrros de luz que os restaurantes apitavam nas calçadas escuras, nem no nem ao 
mundo de sírios de voz chacoalhante, que o princípio da noite de sábado bo- 
tava pra fóra das casas. 

Chegaram assim a um sobrado de esquina, dois andares, numa pe- 
lintragem de colunatas e florões. O andar térreo era um botequim vasto com o 
radio emaranhado numa bulha enfumaçada de conversas. e A luz, sempre indis- 
creta, reavivava na calçada as manchas de tinta ficadas da construção re- 
centissima. Mas a casa já parecia ter vinte anos. Ao passarem pela porta en- 
treaberta, seu João indicou: 

– É aqui. Mas primeiro vamos tomar um cafèzinho. 
Entraram no botequim. Acharam uma mesa ainda vazia, lá num canto, entre 

o fim do balcão e uma porta dando pra uma ária interna, donde vinha um chei- 
ro ventado de mijo. Chico Antônio, com muita calma, dispunha os trens por bai- 
xo da mesinha, enquanto seu João berrava gesticulado pra um homem de-pé, dis- 
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 cutindo noutra mesa mais longe: 
– Êh! seu Nedim! chegou! 
O sírio virou pra ver, fez um gesto sêco, de cabeça, e continuou na dis- 

cussão. Era um homem $grande,$ imponente, enorme de ossos, com seus quarenta a- 
nos. Vestia sobriamente uma roupa meia gasta mas de fazenda boa. Uma cabela- 
ça anelada, com o topete quadrado, enrijava inda mais a $cara du$ feição dura, 
sobrancelhuda muito, com o nariz sensualissimo desabando curvo em narinas 
$sensualissimas$ movediças principiadas quase nos olhos. Nedim falava baixo, 
muito sem gesto. Porém a voz era de flexa com direção, pouco discernida pe- 
los que, em torno, nada tinham que saber da frase pronunciada. Pelo contrári- 
o, a pessoa a quem Nedim se dirigia, recebia a frase com uma nitidez que fe- 
ria. Aliás Nedim mudara muito. Seu João conhecera e ficara amigo mas do mas- 
cate palavroso, sempre viril, não tem dúvida, não gostando de brinca- 
deiras, e capaz de brigas, mas caroavel, quase simpatico, vaidoso de contar as 
viagens arriscadas que fizera apé por Minas, Goiás e uns fundos de 
sertão baiano. Seu João passara uma noite conversando com Nedim, dera janta  
e ceia pra êste, e mais oitenta milréis em troca duma fazenda encarnada e 
badulaques. Mesmo a besteira espantara por tal forma os outros colonos que êles 
treleram, e de-tardinha, diz-que o fazendeiro com ares de pai de quem? pas- 
sara na casa dêle, fazendo um sermão trouxa sobre a dívida ficada e nortis- 
ta ser gastador. Seu João não disse nada mas ficou safado com a trelência do pa- 
trão. Passou a noite achando que não se dava bem naquela zona de São Carlos 
e no dia seguinte pediu a conta pra sair, saiu. Abandonara tudo, o trabalho já 
feito, os trinta mil pés de café novo tratados com dificuldade, e o milho 
que lhe pertencia e espigava bem. Patrão tinha muito por aí. O que devia na 
venda e uns adiantamentos necessários, Nedim mesmo, pegado na cidade, ajudou 
a pagar. E a dívida e amizade subiram a trezentos milréis e bom juro. 

De fato não fôra dificil arranjar emprêgo novo. Não vinha mais italia- 
no pra São Paulo e as lavouras lutavam contra a falta de braços. Isto é: i- 
taliano inda vinha sim, porém não mais os homens de aldeia com a filharada, 
gente brutíssima, raçada em animalidade por séculos de vilarejo europeu, selvagem, 

[sem
esgôtos, sem encanamentos de espécie nenhuma, sem luz elétrica, sem escola, 
sem quase nenhuma reação intelectual. Esses tinham dado colonos ótimos. E ao 
contágio das atividades novas, cheias de futuro, luzira nêles um esbôço de inteligencia, 
acautelada na avareza pra não desencaminhar. luzira neles. Em muitos se de- 
senvolvera mesmo esplendidamente. Esses enriqueciam, possivelmente misturan- 
do muita areia nos sacos de farinha, como resmungava a calúnia, invejosa, mas 
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ninguem tinha a coragem de jurar. Alguns, de vendeiros ambulantes chegavam a 
potentados, coisa aliás mais ou menos facil aqui. Já nos sobrava uma raça já  
desfibrada pela ignorancia, pela politica, pela vaidade de ser uma das uni- 
cas aristocracias do continente, e em principal pelo esfôrço que fizera em 
dois seculos de heroismo, bandeirismo e amoralidade social. E Em parte vul- 
tuosa, é certo que foram os colonos e os ricaços italianos que deram a 
São Paulo a posição de ser um dos centros do falso brilho americano. Mas a- 
qui, devido especialmente à frouxidão dos nativos, êsse brilho falso não con- 
seguira, pelo menos até o presente, se nacionalizar e legitimar, que nem suce- 
dera nos Estados Unidos da America do Norte e pelo menos em Buenos Aires  
tambem. 

Aqui os ricaços italianos e outros trustistas estrangeiros, duma ousa- 
dia afinal das contas não muito dificil, porquê os governos e o povo eram 
duma imprevidência por demais semvergonha pra reagir, aqui os italianos se con- 
servavam fundamentalmente italianos. E si perseveravam na terra, tinham de v 
verdade uma psicologia longinqua, sentimentos e orgulhos e ideias que em vez 
de nascerem da terra, vinham dalem-mar. E si depois de ricos permaneciam a- 
qui, era em grandissima parte porquê aparentados na Italia nova desta ban- 
da do mar, vivendo aqui como chefões de clan deles, organizados em costu- 
mes, parentela e ordem social, sempre fundamentalmente italianos, nada tendo 
da terra e dos seus homens, porém intransportaveis pro “outro lado de lá”, a 
vida na Italia velha não lhes dava os regalos que tinham aqui. Iam de pas- 
seio. Mas si diante do monumento a Umberto Primo, num camarote do San Car- 
los, gosavam bem o facil orgulho da patria velha, em vez, a imundície da al- 
deia nativa, os parentes pobres, sem educação, uma alta roda de nobres verda- 
deiros dos mais finos da Europa, onde êles podiam entrar apenas por 
dinheiro, e sempre com um passado povoado de assombrações desagradaveis, “la- 
randja, bánána, friguêis!”, e alguma complacencia achada em viagem, isso os 
chocava, os humilhava, os destronava muito. Os mais sinceros vinham falando 
que sim, a Italia era mesmo grandiosa, porém quanta porcaria, não se acostuma- 
vam mais lá! 

Voltavam para a Italia do Brasil. Por dentro da maioria grugrulhava uma 
raivinha sincera contra tudo, e que se objetivava logo contra a terra onde 
eram obrigados a ficar, que lhes dera dinheiro, mas com o dinheiro, uma cir- 
cunstância de vida tambem. Alem dos contos de réis, São Paulo imprimia na 
existencia deles uma tintura indelevel de urucum. E os novos peles-vermelhas, 
possuindo no dinheiro a base de todas as facilidades, percebiam espaventa- 
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dos e sem compreender, que as facilidades não eram suficientes pra que êles 
adquirissem as vaidades novas, consequentes do dinheiro. 

Havia sim um jeito de tudo coincidir e conseguirem em São Paulo mesmo 
a felicidade relativa do mundo. Era justamente reforçarem o brilho superfi- 
cial da patria nova, jogando dinheiro na criação de universidades, bibliote- 
cas, museus, artes, clubes, igrejas, laboratorios, expedições cientificas de be- 
nefício americano e especialmente brasileiro. Mas o passado, a ignorancia, a 
avareza não lhes dava coragem pra tanto. E não havia estímulo nenhum. A aris- 
tocracia paulista, decadente e duma bestice arreigada em veleidades exces- 
sivas, embora aparentemente relacionada com a aristocracia italiana de cá, 
opunha uma barreira de bem-educadissimo desprêzo entre os dois clans, fixan- 
do duas classes de que uma, a paulista, era da elegancia mais refinada da A- 
merica, e a outra se convertia quase numa classe do oprobrio. Mas essa aris- 
tocracia paulista não incentivava nada, era inculta, frouxa, desamericanizada 
pelo contacto e nostalgia da França. A unica boniteza que tinha era pífia, 
se resumindo ao refinamento de costumes sociais, gente com a prática dos se- 
culos: mulheres que ao crescer dos anos iam se tornando raçadissimamente 
feias e autoritarias, mesmo na mocidade sem nada do amadorismo melindroso 
$da brasileira$ e o horrido mau-gôsto da brasileira, reconditamente elegan- 
tes; homens fins-de-raça, com ar de vício calmo, incapazes de rir, falando bai- 
xo, e sem gestos. A toda essa falsificação inhóspita da aristocracia estaduana, 
inda vinha justificar e acentuar mais a excepção climatica da capital 
paulistana, desagradavel, duma feiura discreta, bastante invisivel, com apenas raros 
exotismos berrantes, e a que a neblina e o frio davam um silêncio raçado, 
muito europeu. Era isso apenas a aristocracia paulista do século vinte. Fun- 
damentalmente inculta, fundamentalmente antinacional fundamentalmente [sem] 
[valor nenhum social]. E Alguns nessa aristocracia, era afinal pelo menos trá- 
gico examinar. Se sentindo com valor pessoal e superiores à súcia dêles pela 
inteligencia, ou pela audacia, por trás da discreção quotidiana que não conse- 
guia ocultar nada, alimentavam um orgulho formidavel. Só por si, era uma gran- 
deza comovente êsse orgulho. E êsses homens, nostalgicamente fatigados, sen- 
tiam bem, criticavam e desprezavam a mesquinhez dos seus parceiros de grupo. 
                                                                                                       benéfico 
Mas por uma herança terrivel, êsse orgulho, que podia se tornar beneficente 
si reagente se convertia num orgulho de classe. Vinha a 
sabida volupia dos desesperados. Se compraziam em pertencer a essa classe 
arruinada, que apodrecia aos pedaços. Quase que lhe aplaudiam a desmoraliza- 
ção social, verificando-a, comentando-a, exagerando-a. E o orgulho, que poderia 
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ser fecundo, servir de exemplo e estimulante aos outros, enfraquecia total- 
mente convertido em volupia masochista e se esperdiçava sobre a tropilha 
decadente feito um orvalhinho de perdão. E de merda. Era isso apenas a aris- 
tocracia paulista do século. vinte. Fundamentalmente inculta, fundamentalmente 
antinacional, fundamentalmente sem $valor$ valor nenhum de humanidade. 

Os italianos tentaram com ânsia comovente de despatriados, romper essa 
muralha. Mas depois se retraíram, com um ressentimento justo que até agora 
perdura, apesar da liberdade dos costumes já estar abrindo mais o recesso 
aristocratico. Si em verdade os sofrimentos $pa$ são esquecidos mais facil, as 
anedotas permanecem sempre vivas, porquê principalmente nos povos arrivis- 
tas, o individuo é muito mais conceituoso que de deveras pensador. Permane- 
cia intacta a lembrança das anedotas em que os aristocratas paulistas ti- 
nham humilhado ferozmente os novos-ricos da terra. Apesar da passagem dos 
anos e da acomodação brilhante à vida de negocio, dum paulista perdulario e  
raçadissimo, o casamento dele com uma das mais lindas italopaulistas ficara 
na memoria de todos como vergonhosa mésalliance. Se contava sempre o caso 
de outra deliciosa italopaulista que por soltar gargalhadas indiscretas 
num buffet de baile, se sentira tocada no ombro. Virou. Uma velha “dama”, filha 
de barões do Imperio, é que a saudava sorrindo: 

– Minha filha, seu pai já está bem aclimatado em São Paulo?... 
Noutro baile ainda, maravilhosamente luxuoso e gritalhão, oferecido por 

um milionario italiano á aristocracia paulista, o desperdicio e a ostenta- 
ção foram tamanhos, que um grupo de herdeiros, é verdade que já meio toca- 
dos, passara o tempo a gastar o que o novo-rico expusera pra que fosse gas- 
to. Esvaziavam nas flores os vidros de perfume das salas-de-tualéte, davam 
champanha ao chão, e entre frases de caçoadas insultantes, carissimos havanas 
acesos aos inda mais carissímos tapêtes. Era assim. 

Ou permanecia celebrada a frase dolorosa doutro italiano ricaço, que 
diante duma farra aristocratica que lhe desmoralizando o hotel, consolava a 
mulher: 

– Tem paciendza, Carmella! samos hotelêro! 
Tudo isso e muito mais ficara no sentimento com uma permanência que não dava 

[ódio mais porém tor-
nava inda agora desconfiante qualquer aproximação. Sem incentivo de especie 

[alguma, clas-
sificada à parte, e tambem rastaqueramente inculta, a alta sociedade italia- 
na de São Paulo era especialmente prejudicial ao Estado. Vivia num isolamen- 
to ignorado e ignorante, subrepticiamente, como si fosse uma sociedade-secre- 
ta do bom-viver. E era duma falta de caracter mesquinha. Apresentava de vez 
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em longe, mulheres de beleza extraordinaria, porém que, feito as argentinas, 
principiavam engordando aos trinta anos, viravam repolhos contraditórios, de 
corpos enjoativos e boniteza indiscreta e sempre fresca no rosto. Em torno 
delas, os homens se ajuntavam pra dar fôrça à classe, numa misturada que ia 
de valores excepcionais a simples arrivistas felizes. Todos conservavam pe- 
lo menos nos gestos exteriores um cabotinismo espevitado de semostração, 
que poderia se tornar pelo menos... americano, si não fosse a incultura que os 
ditava, a falta de gôsto, a italianice gritalhona. Pra redarguir ao argumento 
ilustre dum hospital, as praças se erriçavam de estafermos de bronze mais 
ou menos impressionista, um Verdi nú, um Carlos Gomes excessivamente encapo- 
tado, um Garibaldi inutil. Pinacotecas particulares, felizmente fechadas ao 
povo, se enchiam de falsos e nulidades. Um monumento sepulcral destamanho 
acanalhava com a mais berrante desfaçatez, o silêncio em que Campos Sales dor- 
mia. Só enfeites, só enfeites. E enfeites provindos duma escola de arte então venci- 
da, arrastando, fazia mais de seculo, uma decadência aplicada e saudosista. Na- 
da que valesse mesmo nada. Nada de funcional, nada que iniciasse a terra nu- 
ma cultura verdadeira. 

Apesar dêsse rastacuerismo oratorio invencivel, tinha muitos italianos 
que perdiam com facilidade a grosseria exterior. Muitos mantinham de verda- 
de uma elegancia de maneiras e de sentir, descaracterizada, macaqueada da a- 
ristocracia estaduana, cheia da mesma circunspeção emburrada e agressiva do 
paulista, mas incontestavelmente já bem fina. Um Aspeto curioso da macaqueação, 
consistia no sonho de possuir fazen- 
da. No geral os milionarios italianos não se tinham se enriquecido no café, e 
jamais passaram de colonos a sitiantes, de sitiantes a fazendeiros e dêstes 
a... milionarios. A aristocracia paulistana, por não se sabe que vaidade me- 
dieval, circunscrevera desde muito a sua atividade no plantio herdado do ca- 
fé, que ela herdara dos antepassados imperiais. Aliás se explica psicologica- 
mente muito bem essa mania: porquê deixar a terra produzir ao carinho de 
escravos, dar o seu passeínho à tarde, num bonito cor-de-chumbo ingrêis ou 
na fordeca vibrante, voltar para a casa-grande saber dos preços do café pelo “Es- 
tado” de São Paulo” e se queixar dos governos: era mesmo o só comércio con- 
veniente a êsses desfibrados. Com raras excepções, êste preconceito, 
só depois da guerra europeia, principiava enfraquecendo. E si enfraquecia, se 
deve isso exclusivamente ao estímulo dos novos-ricos estrangeiros, que os 
paulistas $vi$ assistiram ajuntar riquezas firmes do dia prá noite. 

Pois êsse abandono secular aos estrangeiros, de qualquer atividade que 
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não fosse o café, fôra inteligentemente aproveitado pelos italianos, judeus, sirios, 
alemãis que chegavam na terceira classe dos vapores, e ainda pelos judeus 
transnacionais. O trigo, o açúcar, a sêda, os produtos quimicos, a tipografia, 
tudo ficava em mãos de estranhos, alem das grandes empresas de fôrça, angloa- 
mericanas no geral. E na feitiçaria dos trusts, ao sono de governantes espor- 
tulados pra dormir, e até ao descôco nominavel de presidentes de 
estado, que apenas sob algum disfarce insolente, permaneciam advogando no 
fôro as causas dêsses trusts: a estrangeirada, num átimo, entrava núa e saía 
arreada de joias, dos seus alambiques, altos-fornos, tecedeiras, chaminés e de- 
pósitos colossais. 

Ricos enfim, não bastara aos italianos esquivar-se da nostalgia da 
charrete, agora substituida pelas fíates de bom parecer. Se davam tambem o luxo de 

[possuir
fazendas... de veraneio. Urbanos de traquejo e interesses, embarcavam no pri- 
meiro púlman da Paulista, iam espairecer no cafezal recemcomprado, em que lo- 
go faziam valer mais em apuro e gasto a casa-grande, a piscina e o jardim 
em torno, que os talhões da plantação. Assim pelo menos rastreavam de perto 
a aristocracia paulista que os saudava de longe. O casarão, logo aflorenti- 
nado, ás vezes se enchia de graça e pagodeiras com as italobrasileiras no- 
vinhas e rapazes corados só na maça do rosto. Mas o velho no terraço assun- 
tava os netinhos com languidez, citadino irrecorrivel, desprestigiado pelo 
enjôo dêsse fazendeirismo sem razão. 

A essa classe pouco menos que inutil, viera desvalorizar inda mais o 
advento do Fachismo na Italia. O Fachismo, que indiscutivelmente fornecia á 
Italia mediterranea uma era de certo progresso e unidade social, dera aos  
italianos sempre saudosos da Roma antiga, uma vaidade e uma ousadia facil,  
propriamente vergonhosas. Principalmente porquê as aparências de progresso 

[ocasionados
pela ditadura mussolinica, eram duma especie enganosa, dolorosa de perceber. E- 
ra um progresso da terra e não do homem. Si a terra produzia mais e a na- 
ção se abastava numa possivel facilidade economica, $por o$ em compensação ja- 
mais o homem italico não fôra reduzido assim a um simples animal domesti- 
cado, abulico, escravo. Imperava dentro da peninsula um malestar medonho, em 
que os nativos vegetavam despojados de pensamento livre, tristonhos de ser, 
inquietos pela sempre iminencia de morte do seu dono, atravessando quotidia- 
namente as lagrimas de milhares de perseguidos. E aliás êsse estado-de-coi- 
sas Isso estava patente em especial nos gestos dos fachistas comandantes que, 

[ajudados
pelas tendencias da raça, campeavam cegar a inquietude interior, caindo numa 
gargantice, numa basofia, numa gesticulação espetacular cheia de ameaças a 
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todo mundo, cheia dum imperialismo empafioso que atingia especialmente as 
colonias e as amedrontava. 

Foi principalmente o que se deu aqui, na alta sociedade italiana, facili- 
tado pelo isolamento nacional em que êsse clan vivia. Ao mesmo tempo que a 

[incultura
lhes despertava o entusiasmo pela tirania fachista, se acovardaram ante os 
mandos e ameaças longinquos do Duce, transmitidos por cônsules e embaixado- 
res de Carnaval e por revistecos e jornais assalariados pra isso, mussoli- 
nicamente preocupados menos em proporcionar grandeza e paz à colonia, que em 
traze-la desvirilizada numa ambiencia de inquérito. Os diretores dessas folhas 
não passavam de sicarios fascistas, desembarcados frescamente da Italia, im- 
pregnados da espetaculosidade mussolinesca, bêbados de mandachuvismo – igno- 
rantissimos ladradores que achando-se bem defendidos nas costas pelo penachi- 
no bersalhere, pela incompetencia de atitude dos ricaços italopaulistas, e 
pela covardia, desprestígio e inadvertência dos nossos governos, se punham man- 
dando e desmandando à sombra dos jacarandás. Indesejaveis, deleterios, não 
passando exatamente de ladradores promovidos, do dia prá noite se enxerga- 
vam conselheiros, juizes e expressão intelectual (!) duma colonia que não 
entendiam, cujos interesses ignoravam, numa terra que ignoravam mais total- 
mente ainda, cujo modus vivendi lhes era inhospito. 

E com êsses jornalistas, consules, embaixadores indesejaveis, a alta ro- 
da italopaulista condescendia acovardada. Com os beiços melando na promessa 
de condados futuros, com a nostalgia tremendo à ameaça de não poderem mais 
voltar à outra patria de lá, entre vaidade e sentimentalismo, condescendiam, 
incapazes de agir com dever. A atitude vaga que êsses milionarios na infini- 
ta maioria tomaram quando foi das correrias antifachistas de 1929, provara 
bem a incapacidade social em que viviam. Si êsse movimento popular, como to- 
dos os movimentos populares do gênero, foi eminentemente desprezivel pela 
covardia duma multidão esfrangalhar as oficinas dum jornaleco sem defeza, 
(nem parecerá possivel uma atitude corajosa e coletiva do povo paulistano, 
chamado de “ordeiro” porquê é pàgamente manso...), si, numa civilização 
imaginavel, aos governos é que impunha reagir, condenar, expulsar: todas as 
classes do estado viveram então dias de intensa vida. Menos os milionarios 
italopaulistas, inexperientes, não sabendo o que fazer, oscilando entre a 
cruz e a caldeirinha, entre Scila e Caribdes – que talvez lhes fique assim 
mais compreensivel... – todos guardados no medo de casarões escondidos no 
pavor dos casarões fechados. A não ser que se chame tambem de “intensa vida” 
êsse medo em que se avacalharam. 
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Em vez, foi pelo menos comoventemente humana a demonstração das ou- 
tras classes italopaulistas da cidade, uns torcendo pelos fachistas $, ou$ e a 
infinita maioria se revoltando francamente contra o pasquineiro e o pas- 
quim. 

– Italo, você é paulista, faça como os seus colegas da Academia, porém 
não se esqueça que seu pai é intaliano... 

Os distintivos fachistas desapareceram das lapelas, uns covar- 
dia, outros revolta. Ninguem sabia o que estava pra suceder, todos exaltados, 
todos impacientes, a Polícia francamente a favor dos vingadores, o Govêrno 
hipocritamente conselheiral, francamente a favor dos estrangeiros! 

Ao lado dessa alta sociedade prejudicial pelo pêso do dinheiro, nas 
outras classes o italiano fundia bem com a terra e a nossa vida. Em São 
Paulo o emigrante, o proletário $rural$ italiano rural, e mesmo urbano, almeja 
ficar pequeno proprietario e entrar na burguesia por intermédio dos fi- 
lhos. O carinho que tem, os sacrificios que faz pela ascenção do filho, me- 
nos que amor por êste, é ambição de grandeza, é outra maneira de “fazer a- 
merica”. Tanto mais que, ao exemplo tradicional de sensualidade e ignoran- 
cia nacionais, tambem o amor paternal dêle, se reduzia a beijo no filho e 
medo que êste morra. É o carniceiro cujo filho estuda medicina, é o turco 
de bricabraque cujo filho vai ser “doutor”, o italiano que compra a sitio- 
ca de dez mil pés e manda as filhas prá Escola Normal e o Conservatorio. 

Em outras partes do Brasil, como no Nordeste, a entidade do proletario 
é ainda, mais que americana, bem colonialmente brasileira. Não aspira a coi- 
sissima nenhuma êsse animal virgem. Só vive. Ainda se move pelos imperativos 
da perfeita escravidão negra, a dormida, a comida, o ato sexual. Alguma vaga 
aspiração, tipo senhor-de-engenho, que sonhar, nunca, principalmente nas zo- 
nas rurais, êle terá ânimo pra definir e conceber concientemente. A sua con- 
dição será mais pura, quer-se dizer, mais irracional. Aqui, a psicologia do pro- 
letario mais comum, redunda em fôrça burguesa. O ideal do nosso proletario, 
aspirando e $trans$ agindo pra ingressar na burguesia, é uma noção, não ape- 
nas confusionista, como eminentemente perversiva, é um ideal burguês. E ame- 
ricano. Si na America do Norte deu pra comprar principes, aqui deu pra com- 
prar doutores. 

Os pequenos desencontros de caracter e de modos entre nativos e emi- 
grantes, não tinham prestígio pra causar nenhuma inassimilação. Mesmo entre 
burgueses vivendo no ter, os preconceitos e rivalidades de raça desapare- 
ciam cada vez mais rapidamente nêste século. Sempre era possivel perceber 
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ainda uma falta de coincidencias íntimas entre paulistas quietarrões e i- 
talianos vivazes, porém mesmo isso parece destinado a desaparecer com ra- 
pidez. As italobrasileiras lindinhas, provindas de familiar gente do povo, 
se afaziam com facilidade à calma dos nossos lares burguêses e se entusias- 
mavam igualmente por Del Prete e Miss Brasil. Se apaulistanavam bem, e in- 
fluiam pelos modos e sentimentos adquiridos, sobre a italianidade mais irreduti- 
vel de pais e manos. Ao passo que os rapazes italopaulistas italianizavam 
as nossas familias nacionais, sistematizando em nossa vida familiar o ma- 
carrão, o quianti, a fala alta, a gesticulação, normalizando entre nós a in- 
teligencia e tradição italicas. Deslumbravam. Acabavam dominando os paulis- 
tas tardonhos, com as suas demonstrações de inteligencia brilhantissima, 
embora frequentemente exterior. E eram todos uma gente deliciosa, boa, simpa- 
tica, utilissima, os que em parte decisiva tinham feito o lustre, a normali- 
dade civilista do estado, e o caracter da sua capital, discreta, nenhuma be- 
leza excepcional pra admirar, mas agradavel, não chamando a atenção, não ir- 
ritando, sem a monotonia arquitetonica de Buenos Aires, sem o mau-gôsto de 
zabumba do Rio de Janeiro e do Recife. Cidade pra se viver dentro de casa, en- 
tre conversa e livros. 

Mas já êsses italianos uteis, que vinham trabucar desilusoriamente, ou 
se arranjar aqui, não emigravam mais. prás nossas terras. A Italia agora, o 
que nos cedia de boamente era apenas o rebotalho da sua inteligencia fa- 
chista, uns mandados oficialmente, outros vindos na cola da ambição. Aqueles 
traziam especialmente o ofício de conservar a italianitá... fachista da co- 
lonia, professores, pasquineiros. Espiões até, porquê se falavam com insistên- 
cia que nas grandes fábricas, bancos e entrepósitos, os milionarios italia- 
nos se viam obrigados a dar emprêgo a mocinhos recemvindos, cujo trabalho 
verdadeiro era vigiar a conduta fachista dos seus chefes, disseminar nas clas- 
ses italobrasileiras as ideias de inacabamento e insatisfação, e o desejo 
dum Fascio por aqui. Porém o descaro do imperialismo fachista mandava a 
mais, pública e oficialmente, emissarios e juizes de não-sei-o-quê, tolera- 
dos molengamente pelos nossos governos. Essa tropa nos virava numa facil 
dependência colonial da Italia, e, repetindo os ouvidores da nossa primeira 
idade, aqui vinham “fazer correição”. 

Chegavam tambem os letrados da aventura. Professores de letras, profes- 
sores de música, professores de nada, advogados, médicos, negocistas de peque- 
na escala ou aventureiros simplesmente, os quais, acossados da patria, por- 
quê não tinham nem inteligência nem saber pra vencerem lá, buscavam noutra 



 



89 

 

 29 
 

 terra de menos cultura e mais frouxidão moral, o lamedo propício aos co- 
gumelos. Nem toda e qualquer terra lhes servia não, nem nenhuma como terra 
lhes serviria jamais. Não vinham buscando um país de aventura e de luta.Vi- 
nham mas era talqualmente os virabostas no cangote dos bois pacientes, se 
encarrapatar sobre a colonia, botar a boca chupadeira nela e viver dela, su- 
gando, sugando. 

E todos, vinham de alma revoltada, odientos, facilmente enraivecidos 
contra uma gente e uma terra que não tinham a culpa da miséria que êles e- 
ram. Quase que apenas isso a Italia nos mandava agora. Entre os letrados, as 
excepções boas eram $mais que$ raras. Atrapalhados por uma propaganda antie- 
migratoria bem fachista, que era apenas um derrame de calúnias e maus principios 

[beli
geros e imperialistas, e calunias semvergonha, os imigrantes uteis cessavam 
pouco a pouco de aportar em Santos. 

E si acaso algum colono italiano vinha, expontaneo, buscar o estado, só 
vendo como o tratavam aqui! Os fazendeiros o disputavam numa concorrencia 
de $salarios excelentes$ concessões desviadoras e condições $fran$ exaustivamente 
satisfatorias pra quem vinha donde vinha e vivera como vivera. A falta de 
braços acovardava os fazendeiros. Se submetiam a condições de fantasia ridicula, 
inventadas pelos tais “ouvidores” fachistas, os quais, inspeccionando 
a vida das colónias daqui, tomados de amor retardatario pelos patricios fu- 
gidos da aldeia dura, exigiam um poder de ninharias enquisilantes e despro- 
porcionadas, que por pouco os analfabetos bemvindos se veriam tratados a 
sêda-frouxa e mel. Em meio seculo, tinham mudado totalmente as circunstan- 
cias que ditaram as lamentações do colono Davatz, nas primeiras tentativas 
de colonização entre nós. Então os colonos pouco se distinguiam dos escra- 
vos, hoje pouco dos senhores. 

E não era apenas êsse amor de patrício contra a terra estranha, que cha- 
leirava nos colonos emigrados a vaidade, a independencia e a pretensão que, 
na patria, sempre tinham dormido sem revolta. Surgiam as defezas do emigran- 
te, gremios trapalhões nascidos do lazer endividado de causídicos sem cau- 
sas, que se dispunham a proteger os colonos contra os fazendeiros, os colonos e a 
se protegerem inda milhor. Si a defesa do proletario rural era mais que jus- 
ta: numa terra de analfabetismo comum, de bem-estar à mão e muita sobra, um 
atilho de medidas governamentais bastaria pra condicionar ao colono uma 
existencia mais elevada e humana. Essas medidas não vinham. Que se formasse 
entidades defensivas, orientadas por homens lavados de verdadeiro amor à 
classe era mais que justo portanto. Mas homens dêstes não havia em nossa 
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terra de conquista. Os sindicatos inda estavam por nascer. Os colonos caiam nas 
[unhas de advogados de escândalo

ou dos frangotes disponiveis do Direito. E êstes, sonhando apenas doutorar- 
se nos dizquedizques do Automovel Clube, ou se coronelarem nas farras do 
Tucuruví, seguiam em rabulagem de turismo pelo fazendal paulista, ateando 
fogo a uma ficticia luta de classes falsificada, deformada, defraudada, 
sem uma consciência social legítima. 
social. 

De tudo isso, o próprio seu João sofrêra, chegado aqui. Já a insistên- 
cia dos filhos homens, chamando ele mais o resto da familia, não fôra mais que 
um expediente de rapazes fortes, providos da ambição lhes dada pela rique- 
za facil do lugar. Mas lutavam pra achar emprêgo, preteridos por qualquer 
concorrente estrangeiro, aceitos com desconfiança pelos administradores, man- 
dados embora na mais leve folga de serviço. 

É que já principiava se alastrando a tradição de que os nordestinos 
eram imprestaveis para o trabalho rural. Acabada a ilusão da borracha amazô- 
nica, se dera a fuga pro sul. O “cearense”, o paroara vinha agora pra Goiás,  
pra Mato Grosso principalmente pra São Paulo. E Tinha consigo a psicolo- 
gia nordestina, já de si bem diferente da paulista; e os que vinham traziam 
especialmente a psicologia paroara de gente instavel, capaz de esforços epi- 
sódicos enormes, incapaz do ramerrão trabalhento a vida inteira. Alimentavam 
a esperança de lucros imediatos vastos, que a gente gasta tambem num áti- 
mo, pra depois de novo trabucar em novo esfôrço brusco de vida ou de mor- 
te. A essas ilusões nem a riqueza aventureira de São Paulo podia mais correspon- 
der. mais. Aqui o trabalho já se tornava quotidiano e a economia tambem. A 
instabilidade paroara se exacerbava com a desilusão, a maioria dos nordes- 
tinos, não paravam em lugar nenhum, mudando de fazenda a cada colheita no- 
va. Inda mais: que nordestinos vinham? Vinham os moços, solteirões em grandis- 
sima parte, não familias – individuos escoteiros cuja tendencia pra farra e 
pro chinfrim não era acovardada por nenhum laço de mãe, de irmãs, de espô- 
sa. Nos estupros das colonias, nas facadas das vendinhas de beira-estrada, 
era constante a assombração do nordestino solteiro. O frio paulista convi- 
dava ao abuso das saudades nutridas pelas sublimes cachaças do norte, 
monjopinas distiladas em alambiques de barro. E vinha o banzé grosso. E, no 
dia seguinte, as caceteações, fugas, despedidas, polícia, precisão de arranjar 
camarada novo. Por isso fazendeiros e adm[i]nistradores, si inda aceitavam as 
familias vindas do Nordeste, muitas vezes não queriam obstinadamente saber 
de nordestino juvenal. 
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O indecente é que essa tradição pejorativa era injustamente sistema- 
tizada e exagerada aqui por gente de importancia, e até homens de Estado, 
que não se envergonhavam de botar nas costas do nordestino desprotegido a 
culpa da incuria ou das manobras deles. Essa gente é que contribuia mais, 
pelos diarios e Camaras, pra generalizar a má tradição. O Govêrno não se 
preocupava mais em dirigir pra cá a imigração estrangeira. A falta de bra- 
ços aumentava cada vez mais. Porêm, mesmo na Liga Agricola, ninguem não que- 
ria se por em oposição franca ao presidente do Estado. Não convinha atacar 
Julio Prestes, que já vivia hipersensibilizado com o unico problema da po- 
liticalha brasileira, a sucessão presidencial do país. Pois então ataquemos 
o nordestino que em grande parte vinha pra cá trazidos pelos agenciadores 
dos proprios fazendeiros paulistas. Atacado o nordestino que vinha, salien- 
tava-se a precisão do estrangeiro que não vinha mais. E assim o problema 
era pôsto em dia, toda a gente não tinha a culpa, e ninguem ficava de mal  
com o futuro presidente da Republica. Quanto aos ataques ao nordestino sai- 
dos da Camara estadual, nem é preciso estudar um congresso que, como o de 
todos os estados da Nação, era numerosamente feito de irresponsaveis, filho- 
tes de politicos e apenas filhos de seus pais. 

E finalmente: a desproteção do nordestino aqui, inda acentuava a pecha 
de $leviandade na economia familiar$ perdularios, brigões e instaveis que 
lhe davam. Grande parte dos fazendeiros, e até adm[i]nistradores, se desforrava 
no nordestino da raiva contida em que viviam por causa das exigencias das 
colonizações estrangeiras. Um desprotegido que topavam, se desforravam ne- 
le. Até os adm[i]nistradores, porquê é muito comum essa psicologia ilusionista 
do empregado graduado que, sem virtude nenhuma, por simples auto-sugestão 
de grandeza, se incorpora ao patrão, adquire os defeitos, as avarezas e pre- 
potencias dêste. Tratavam o nordestino como a ser inferior, se aproveitavam 
do coitado inerme, o sujeitavam a muitos desprestigios. 

Tanto que os filhos chamavam, auxiliados pelos cobres mandados, seu João 
se resolveu quasi no susto, veio. Trazia a familia toda, gente dura, resisten- 
te, capaz de vencer o tratamento de talhões gigantes. Mas logo na primeira 
fazenda, foram todos encafuados numa tapera malsã. E como seu João ainda 
não sabia protestar, e os filhos machos logo tinham readquirido com delí- 
cia a lerda dependencia de filhos, ficaram lá, todos, sempre ainda naquele 
malestar de susto remanescente da $aventura e da$ viagem. Nas casas dos inta- 
lianos tudo estava bonito e caiado. A comparação fazia seu João sofrer. Lhe 
rebrotavam nalma uns versos de pabulagem daquelas emboladas nordestinas 
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 em que ninguem é mais forte nem maior que eu. E foi até um espanto me- 
ditativo na fazenda, quando depois do primeiro pagamento, viram o gastador 
do “cearense”, com as filhas, caiando a casa por conta propria, enquanto os 
filhos con[s]ertavam o fugão. Terminado o con[s]êrto a casa estava bonita. Mais 
bonita inda estaria si pintada de amarelo vivo e janelas verde-limão, como 
seu João sonhara, mas isso o adm[i]nistrador paulista não deixara por não ter 
senso de sonho. Porêm sempre fazia um efeito enorme no branco, a janelinha e 
a porta encarnada, e um sofisma de amarelo no beiral das telhas. 

Quando a casa ficou pronta, seu João deu um sabado de festa prá colo- 
nia. Teve doces tão bons como jamais intaliano manjara, até um barril de 
chope da cidade, e tanta alegria que o João Velho ficou de casar com a 
filha dum intaliano.  

– Até que gostei bem porquê com tanto filho em casa e inda não tenho ne- 
to! Intaliano é tão bom como nós mesmos... E você, Chico Antonio, quando ca- 
sa? 

Chico Antonio sofreu um baque, percebendo um êrro enorme $por detrás,$ 
pra trás. Um êrro qualquer, de ter casado, ou de ter abandonado a mulher, ou 
de não saber mentir pra seu João, não sabia bem: um êrro enorme. 

– Casei, nhor sim. 
Seu João espantou, olhando o moço muito. Chico Antonio não suportou o 

olhar, abaixou a cabeça muito simples, com um riso amarelo na boca. 
– Ficou lá. 
– Você largou dela! 
– Larguei, nhor sim. 
– Boa-noite, João. 
Era o Nedim junto deles.  
– Ahn, seu Nedim... 
Seu João a modos que recebia o sirio secamente. Estava era atordoado 

com a revelação em meio de Chico Antonio. Mas poude se erguer e foi passan- 
do o braço pelo ombro alto do sirio, agarrando. 

– Este é o moço que eu falei, meu Chico Antonio, seu Nedim. O senhor ha- 
de conhecer êle milhor, vai ver, bom moço. (Falava ainda devagar, se retoman- 
do aos poucos.) Serio, forte, é mesmo que meu filho pra mim, e canta que nem 
um galinho-de-campina. O senhor ha-de escutar um dia, quando que o senhor 
vai prá nossa zona, agora?... 

– Agora tenho que ficar aqui. 
– Ora seu Nedim, o senhor tá rico, vá ao menos pra descansar. Nossa casa está 
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 ás ordens, dou meu quarto pro senhor e vou com os filhos pro puxado, faça 
cerimonia não! 

O sirio chegou quasi a querer bem, ante aquela expontaneidade que já  
voltara inteira em seu João. Mas era impossivel largar do hotel, e voltou 
facil á seriedade, enquanto o nordestino falava pelos tres. Agora Nedim não 
disputava mais com seu João aqueles desafios de quasi noite inteira de lo- 
quacidade, como dantes, em São Carlos. Nedim mudara demais, e a capacidade de 
antipatia do regatão antigo redobrara nele. Era de só patrício ou só mesmo 
um seu João suportar. 

Antipatico por função, mascateando com suplício por êsse imenso Bra- 
sil, mais nocivo que util, mucuim coçando na mão gastadeira do povo, fizera tu- 
do pra ajuntar dinheiro e ajuntara mesmo. O que sofreu nem se conta, nem o 
que prejudicou. Acrescentou muita miseria, muito malestar. Não por maldade. 
Nedim concientemente era só bom. Havia nele um ideal que jamais se si[s]tema- 
tizara na conciencia, mais ou menos o que se definiria por “ficar rico” si 
por acaso houvesse nele o desejo de gosar riqueza ou ser avaro. Mas não ha- 
via nada disso não. Havia apenas mas era uma especie de voz antiga, um mando 
irresistivel que o obrigara a mascatear, a sofrer e fazer sofrer. Era então 
tudo o que é um tequeteque do Interior, a mais apenas uma certa altivez cu- 
riosa, de-certo derivada do materialismo com que realizava a sua finalida- 
de. Essa altivez o levara a muita $discução$ discussão azeda por aí tudo, e 
duas ou tres vezes a alguma troca de sôcos. Quando a briga chegava a isso, 
apanhou sempre mais que deu. Não sabia brigar. Parava a briga no meio, prin- 
cipiava, com muito palavriado insultoso, arranjando as coisas pra partir,  
partia insultando até meia legua longe, com um odio prodigioso em que ti- 
nha muito de despeito de si mesmo. Achava alguem, uma casa, continuava falan- 
do outros assuntos, sem nenhuma raiva mais, nenhum sofrimento, pregando a 
excelencia da mercadoria. Si não topava ninguem, o odio perseverava. Passara 
noites inteiras ruminando raiva, deixando escapar insultos oratorios duma 
constancia expansiva originalissima. Porêm era incapaz de se vingar. Trazia 
todas as brigas e todos os inimigos na memoria, o mais antigo que apareces- 
se Nedim o reconheceria, e todas a[s] peripecias da briga passada voltariam 
no momento. E mesmo, nos tempos de tequeteque, ficava logo no ponto de reco- 
meçar a briga, retomando-a onde ela parara. Mas, pela mesma especie de fata- 
lidade, era uma especie de bom. Jamais não servira a um odio eterno dêsses 
por alguma cilada de qualquer gênero contra o inimigo. E si êste por acaso, 
nalguma dificuldade financeira, viesse propor negócio pra êle, a vingança 
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 raivosa de Nedim consistia em não aceitar negócio nenhum com o outro, nem 
que fosse pra botar o desgraçado na miseria. 

Um dia afinal, depois de vinte anos de mascate por conta propria, se s 
soube que aquele terreno valorizadissimo era propriedade de Nedim. Vendera 
metade. Construira aquela casa branca enfeitada. Botara hotel com o café em 
baixo. Fôra buscar, não se sabia onde, uma companheira tão gasta como êle, si- 
ria medonha de feia e jorrando malvadeza pelos angulos. Ela ficava no ho- 
tel. Ele no café. E no hotel tambem. Tinha olhos pra tudo e a economia era 
insultante. Mas Nedim ficara desgraçado, e o sofrimento é que mudou o jeito 
dele. Gastara mais do que possuia na construção do hotel. Ora Nedim era dos 

[seres que
adoram a posse pela permanencia fisica iniludivel do possuido. Adorava o 
dinheiro que se via, visivel, dinheiro mesmo, que faz pêso na mão, que se guar- 
da na mala escondido. Adorava ainda o terreno comprado, não pelo que se valo- 
rizara, mas porquê eram tantos metros quadrados de terra que êle podia pisar. 
Pra Nedim o terreno não se valorizara nada: se conservara apenas o possui- 
do bem concreto, que de tão pesado êle não poderia levantar com o braço 
forte. E tudo isso desaparecera, todo êsse possuido objetivo se evaporara, 
não apenas pelas dívidas $que$ contraídas pra terminar a montagem do mos- 
queiro, mas porquê êste, no contínuo vai-vem de compra e venda, de pagamento 
em trôco de cama, de comida, de roupa que ficava suja e Nedim é que pagava 
pra lavar, não parecia ganho mais. Os lucros, o possuido se subtilizara em 
excesso pro sentimento de Nedim, não os podia compreender exatamente, e 

[sofria.
Na mascateação de dantes não se apercebera jamais das trocas de badulaques e 
fazendinhas por dinheiro. Além de hábito vindo da mocidade, o lucro ficava 

[bem
visivel, bem despropositado e fisico, decisivo, lhe pesando no bolso. Eram 
bem coisas pra se vender que vendia, e não como agora coisas pra se pos- 
suir, casa dele, arroz dele, roupa de cama dele, terreno dele. E tudo, partido 
o hóspede, ficava pra lavar, êle que ficava pra pagar a lavagem do que o 
hóspede sujara, e tinha no fim do mês que pagar os criados... E inda por ci- 
ma o fantasma da dívida perseguindo-o noite e dia, embora ela se amorti- 
zasse com rapidez; o fantasma vinha e arrancava dele tudo aquilo, tudo não 
era dele mais, era dos credores. Não possuía nada, nem terreno, nem casa, nem 
louça, estava pobre, com a roupa do corpo só! Viera e ficara firme a sensa- 
ção de que principiara novamente do comêço, a ajuntar cruzado por cruzado. 
A coragem fôra mais forte que Nedim e o quebrara. Tudo ia muito bem, o ho- 
tel imediatamente imundo e o café lhe davam juros duma grandeza gatuna, 
mas subsistia no coitado a sensação de que o espoliavam, que estavam moran- 
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 do na casa dele, comendo a comida dele. Quando essas fraquezas vinham, fecha- 
va os olhos pra não ver os frequentadores do café. Jamais pudera se acomo- 
dar com a sala-de-jantar do hotel. Não comia nela, $e$ nem passava por ela 
nas horas de refeição. Lhe vinham impulsos de botar pela porta fóra toda 
aquela gente sugadeira, sofria muito. Dinheiro, não o satisfazia mais nem o 
vulto do dinheiro. Tinha sempre de-cór quanto ajuntara já de novo, nunca 
voltava a recontar o dinheiro guardado. Continuava na mesma confiança dos 
tempos de mascate: não punha no banco nem possuia burra, a mulher que guar- 
dava tudo na guarda-roupa. E não sabia mais fazer as transações audazes, pu- 
ramente bocorias $que fazia nos tempos$ do mascate. Emprestava seguro, comer- 
cialmente, legalizadamente, na certeza de ganhar bem com o emprestimo e sem- 
pre na visão angustiosa de que o roubavam, de que estava recomeçando tudo, 
com mais economias, muito menos esperanças e nenhuma mocidade. Era horrivel. 
Ficara soturno. As ordens dele queimavam. Ninguem era feliz naquele meio. 

A amizade de seu João era agora pra Nedim um martirio. Recebido o te- 
legrama de Chico Antonio, seu João resolvera vir buscar o filho em São Pau- 
lo. Partiu sem mais pensar, e não havia de gastar noutro hotel que no do a- 
migo. Apareceu fazendo uma bulha dos demonios, muita gargalhada e abraço, 
café a dentro. Nedim, os olhos dele reconheceram cheios de caricia a imagem 
antiga do amigo. Foi um momento só. Secundara com um bom-dia sêco e um “co- 
mo vai” de mão entregue ás demonstrações de seu João. Nedim estava com me- 
do. Toda aquela jubilosidade pura de seu João, de que Nedim se aproveitara 
mais duma vez pra passar alguma camelote e o pêso dos juros do empresti- 
mo, agora lhe soara falso. Seu João estava enganando. Pagara tudo certo, é 
verdade, mas vinha pra se vingar. Vingar, não é o termo: vinha pra passar al- 
gum calote no sirio. Foram pra cima escolher o quarto. Nedim seguia o ami- 
go, meio atrás, na defeza, observando. Quando seu João pediu o preço do quar- 
to, Nedim sem refletir, sinceramente, Nedim aumentara $o pre$ a diaria comum. 

[Não é
que preferisse perder o freguês, nem era por nada, fez. Meio que se defendia 
de antemão de alguma falcatrua em que seria fatalmente embrulhado por seu 
João. Este, numa paciencia entusiasmada, andava da Central prá Estação da  
Luz, esperando trem numa conta, sem saber por onde nem quando Chico Antonio 
chegava. No hotel, era o mesmo bem-disposto e palavroso. Mas Nedim não esta- 
va vivendo aqueles dois dias. Um medo enorme, sem remorso, apenas medo de 
seu João, fazendo o sirio desconfiar de tudo, entre indefiniveis sustos in- 
teriores. 

Não era a primeira vez que seu João o convidava pra ir passar uns 
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 dias $na fazenda$ de ferias na casa dele. Seu João nem punha reparo que isso  
dependia de licença na fazenda. Oferecia de coração, menos levado pela bon- 
dade aliás, do que pelo prazer de dar e dar-se. Era aquele maravilhoso des- 
prendimento tradicional $de terra$, que no Brasil ficara especificado prin- 
cipalmente no nordestino de tradição: dar, pela felicidade de dar. Nedim re- 
cusara com odio por dentro. Bem previu de golpe a possibilidade de se apro- 
veitar do amigo e descansar sem gasto, mas era mesmo impossivel porêm. Seu 
João estava mas armando uma cilada qualquer. Crescera uma antipatia visi- 
vel por seu João, que só mesmo o nordestino era incapaz de perceber. Nedim 
detestava o amigo, que estava preparando uma cilada clara e indeterminavel  
contra êle. E o detestava ainda pela amargura de não poder se aproveitar 
da oferta repisada. Mas agora ficara prêso pra sempre aos gastinhos do ho- 
tel, que o martirizavam. Nesses gastos Nedim sentia escoarem todos os res- 
tos da sua riqueza, dele mas era por isso mesmo que jamais poderia se afastar 
deles. Não porquê com êle presente houvesse mais economia, mas por aquele 
desespêro tragicamente avaro com que a gente não pode se afastar, e colhe 
os ultimos respiros da pessoa amada que se morre. 

Alem do mais Nedim temia a mulher. De primeiro, por instinto natural 
mais do que por bondade, tomara o costume de dar esmolas. Dava principalmen- 
te aos paraliticos, por uma transposição curiosa de personalidade. Mascate- 
ava de apé por êsses mundos, e em cada paralitico que enxergava, se via im- 
possibilitado de caminhar, ou via toda uma profissão de itinerantes acaba- 
da pela desgraça fisica de um só. Então dava. Dava com a mesma irregularida- 
de sentimental da maioria dos esmoleres, conforme a sensação de horror que 
recebia do mendigo. Quanto mais feio êste, mais dava, no desejo unico de se 
libertar pelo maior sacrificio, e si o pobre era loquaz na gratidão, fugia 
perseguido, até com raiva do outro. 

Pois mesmo o costume de dar mudara agora. Vivia numa luta mesquinha 
com a mulher. Esta era menos sensivel e sabia que estavam ricos. Dava esmo- 
las tambem, como o marido, e embora o gesto fisico de dar fosse nela um in- 
sulto pro mendigo, isso não era culpa dela, era culpa do corpo horroroso. 
Não concebia as esmolas de mais de tostão e muito comentara com Nedim os 
desperdicios dêste, algumas vezes até milréis indo parar em mãos embereva- 
das. E agora Nedim que a censurava pelos poucos tostões dos sabados! O si- 
rio dera pra tomar conta das esmolas da mulher. Achava mesmo sempre um jei- 
to de surripiar uns tres tostões á sabatina esmoler da companheira, não 
pra conservar mas pra êle dar durante a semana. E êsse dinheiro êle dava 
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 bem, sem nenhuma luta com a economia, com alívio pessoal de dar. Mas a mulher 
está claro que percebia o roubo, e por seu lado roubava em qualquer compra 
a equivalencia do perdido, pra dar exatamente, friamente, o quanto destinava 
a esmola. Não falava nada pro marido, mas Nedim conhecia a mulher e tinha 
conciencia de, ou antes amesquinhamento por ela perceber os roubos. Nem por 
isso deixava de roubar, e numa ilusão só mesmo possivel em seres assim tão 
fatais, se desintegrava da vida economica da espôsa, e continuava imaginando 
que sempre tinha alguma forma de economizar, naqueles roubos mutuos. 

Afóra isso, que vida terrivelmente unanime a dos dois! Só havia entre 
êles a confiança perfeita e o silêncio. Quasi não se falavam. Não tinham o 
que se dizer pois um bisava a conciencia do outro, apesar de seres diferen- 
tissimos. Tudo o que era expontaneidade em Nedim, se repetia sistematizado 
concientemente nela, e da mesma forma como êle sem querer era naturalmente 
bom, ela naturalmente má. Jamais ela pensara na propria feiúra, porêm fôra a 
feiúra fisica que lhe determinara o ser moral. Honesta, sim, mas duma hones- 
tidade que chocava por causa da impossibilidade de errar. Inda quando lim- 
pa, á saída do banho semanal, a pele encardida, que brilhava sempre de tão 
lisa, era sordida, parecia suada, cobrindo uma ossatura toda em arco. 

O que ela sentia por Nedim era o mais completo, mais frio e mais siste- 
matizado odio. Está claro que isso jamais lhe chegara ao conhecimento, mas 
o fato é que odiava Nedim, quando imaginava estar apenas desprezando o ma- 
rido. Viviam em muito perfeita harmonia, e as rusgas que tinham eram rusgas 
de Nedim, uns gritos asperos, uns insultos de “cadela por sua mãi que foi 
cadela” pra baixo, tudo parado no meio, de repente, sem razão pra continuar. 
A megera estava acostumada e não sofria. Obedecia quando era justo obedecer, 
desobedecia si não. Não se sentia feliz porêm não haveria modos de a fa- 
zerem desgraçada. Si o marido morresse, a vida continuava, e na certa que en- 
contraria mais alguem que pretendendo lhe gosar a herança, lhe servisse de 
objeto pra supliciar. Suplício subtil, feito mais duma criação de ambiente 
que de gestos reais. Mas êstes existiam tambem e eram concientes.  

Uma das formas com que ela supliciava Nedim era o gamão. Nedim, não se 
pode afirmar que gostasse de gamão, jogava-o. O fraco dele era êsse gamão 
jogado a leite de pato com a mulher. Desde os tempos de casamento, si estavam 
juntos e sem quefazer, êles jogavam o gamão. Nedim ás vezes fatigadissimo 
duma viagem, e agora, exhausto com os terrores financeiros do dia, se atirava 
numa cadeira, na entre-sombra familiar. A danada largava o servicinho ou 
calmamente continuava acabando um arranjo. Depois trazia o jôgo. Muitas ve- 
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 zes a fadiga de Nedim era tamanha que êle nem mexia, fechando os olhos pra 
não ver o jôgo. A danada arranjava as pedras de ambos e ficava ali, sem uma 
frase, esperando. Nedim se remordia desesperado. Uma vontade imensa de não 
jogar, despeito por ter perdido na vespera, aquele número seis que não vie- 
ra nem uma vez pra êle na negra... Abria os olhos e principiava jogando com 
afobação. E eram duas horas de martirio. Uma luta de espertezas. Os dois rou- 
bavam. O interesse do jôgo não estava na vitória, estava na trapaça. Tomavam 
mais cuidado em somar os pontos do adversario que os proprios. Nos proprios[,] 
si errassem, nunca jamais que errariam de maneira a se prejudicarem, mas 
á minima desatenção que tivessem, era certo o adversario trapacear. Somava 
como lhe convinha ou na conta dos dados ou no pulo das pedras. Um gamão que 
consistia angustiadamente nisso: não deixar o inimigo roubar.  

Pra êsse jôgo escuso das horas noturnas, a leite de pato, separados 
dos homens, no quarto solitario, o casal tranportara todo o instinto 
de roubo, que a honestidade, por uma especie de puerilidade moral, não deixava 

[êles praticarem na vida. No gamão
é que conseguiam a maior intimidade entre si, de seres avidos, duma ganan- 
cia fixada em finalidade, capaz de todos os sacrificios morais. Se detestan- 
do no momento, um buscando de qualquer forma prejudicar o adversario, é que 
êles se emparceiravam milhor, um encontrando no outro, como num espêlho, a 
unica verdade fixa de ambos que uma espécie de puerilidade moral não os 
deixava realizar na vida. E quando um pegava o outro na trapaça, vinham as 
palavras asperas, os “gatuno”, os “filha de cadela”, cantar os passes daque- 
le gamão desgraçado. Mas a verdade é que estavam se insultando a si mesmos. 
O insulto era uma especie de auto-sugestão com que se incitavam a roubar 
inda mais; um cilicio excitador e ao mesmo tempo uma qualificação cheia de 
desprêzo pelo que quereriam ser. Aquilo esquentava o manejo. Jogavam rapido 
numa habilidade prodigiosa de somas e gestos, loucos pra andarem mais de- 
pressa, acabar com aquilo e fugirem de si mesmos. Pouco a pouco a noção do 
jôgo se transformara inteiramente neles. Não havia a minima conciencia de 
roubo. Si ganhavam por alguma trapaça escapada, a sensação de vitória vinha 
absolutamente virtuosa dar um gôso indizivel pra Nedim. Pra ela não; dava 
apenas um olhar de confidência deslavada: Roubei e você não percebeu. Ela 
jogava friamente, êle com toda a paixão, mas ambos agastadissimos. E conti- 
nuavam assim, até que o sirio não suportava mais o suplício, ia deitar, com 
um sono inexato, bordado de memorias e raivas. A megera vinha, como um insul- 
to desafiando, se deitar ao lado dele. Nedim recuava com nojo. Outras vezes 
se lançava sobre ela feito uma furia, mais por vingança que outra coisa. E- 
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 la se deixava gosar pacientemente, pronta sempre. Mas não tivera jamais um 
suspiro de amor. 

Quando Nedim viu seu João na companhia dum desconhecido, percebeu que 
na certa era o moço esperado. Teve um choque desagradavel que permaneceu 
ecoando no malestar. Respondeu, mais vago que sêco, á saudação gritada do a- 
migo, e se virou de novo pros patricios com quem falava, fingindo continuar 
no meio deles. Na verdade estava longe; e dando uma atenção falsa á conver- 
sa, ficara isolado em si, matutando, procurando adquirir uma noção definida 
de que estava sentindo, de qual era a verdade que a chegada enfim do moço 
provava, a respeito das intenções de seu João contra êle. Não chegou a ne- 
nhuma conclusão, tal era a perplexidade atemorizada em que sufocava. Perce- 
bia apenas que tinha uma noção perfeitamente nitida duma coisa vaguissi- 
ma. Tinha a certeza incontestavel de que aquele era o moço que seria a causa 
de que? De não sabia o quê, uma coisa horrivel, um mal grande, a perda defini- 
tiva não sabia como, nem si dele só, um desastre formidavel ia suceder. Só 
isso. A propria realidade comesinha de que seu João era mesmo amigo dele, de 
que era naturalissimo chegar um nordestino em São Paulo, todas essas eviden- 
cias primarias davam pra Nedim um tal ou qual pudor, que o impedia de afir- 
mar francamente que seu João e o moço tinham combinado pô-lo na miseria.  
Afirmar semelhante coisa seria uma falsificação tamanha da verdade que 
mesmo o cagaço alucinatorio em que Nedim se debatia parava diante dum limite: 
dava de encontro num muro de pudores, de coragens, de evidencias, e se despe- 
daçava num vago insuportavel.  
E o pensamento normal de Nedim estava aliás pre- 
judicado pelo desejo de ir ver o moço, de conversar com êle, apalpar-lhe as 
manhas, os designios secretos, enfim tudo o que pudesse esclarecer de algum 
jeito o perigo ignorado de que tinha a certeza. Não poude mais, foi ver. 

Chico Antonio não gostou da chegada de Nedim. Estava num momento por 
assim dizer feliz da vida, que o turco vinha atrapalhar, chegara ao reconhe- 
cimento dum êrro qualquer. E essa convicção o deslumbrava, como o deslumbravam 

[sempre, as
raras convicções a que chegava na vida. Pouco lhe importava saber qual o 
êrro, si o fato de ter casado, si o fato de ter abandonado a mulher. Inda 
lhe importava menos que fosse uma certeza de êrro e não de virtude. Como 
todos os seres muito misticos, lhe era facil se defender da vergonha pelo 
arrependimento. Ia gosar um instante de verificação e nitidez. Si é certo 
que tinha o seu mais absoluto prazer e mais constante vício nos momentos 
de absoluta, de aintelectual diluição de personalidade a que atingia na  
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 cantiga rodada do coco, em certas cismas ao Sol, ou diante das surpresas 
estupendas que nem a de ha pouco atravessando a varzea do Carmo: a vacui- 
dade constante em que vivia o conservava num estado de armisticio, tão ve- 
getal que não chegava siquer a reconhecimento de vitalidade – uma intermi- 
navel monotonia. Por isso, toda convicção, todo e qualquer marco de pensamen- 
to que conseguia fincar nos dominios perplexos, e nele especialmente ilimi- 
taveis, do conhecimento, lhe dava um $momento$ instante de verdadeira vida hu-
mana. Esses instantes em que passava da irracionalidade insegura pra uma 
composição mais firme do ser, abriam nele uma verdadeira sofreguidão de 
amor e desprendimento, Chico Antonio ficava maravilhosamente bom. 

– Larguei, nhor sim. 
Como era bom não mentir! Como era bom confessar pra seu João que fôra 

um malvado, largando a pobre da Izabel! Como se arrependia... de tudo! Como 
era bom a gente se arrepender pra um amigo, que era pai, que era padre em 
confissão, mãi nos perdoando, nos castigando, como era bom o castigo!... Esta- 
va imovel, muito sentado, mas as sensações voavam dentro dele, se sentia de 
joelhos, nessa volupia implorante de esconder a cara no corpo confortador, 
sentia um chôro interno, uma faculdade consoladora de fazer o bem, percebia 
que era capaz de con[s]ertar o malfeito, percebia o malfeito já con[s]ertado, 
não porquê o fosse de fato con[s]ertar (Chico Antonio nunca mais se ligaria 
com Izabel) mas porquê tinha capacidade pra isso. Se sentia premiado, todos 
o louvando, Izabel felicissima, êle felicissimo, seu João que êle queria tan- 
to bem e respeitava, alegrissimo, uma grande festa no sabado, com muita ca- 
chaça, êle cantando... O sirio viera atrapalhar tudo. 

Olhou pra Nedim sorrindo aquele sorriso de conhecimento indiferente 
que sempre tinha diante de qualquer estranho. Si o desagradava a chegada 
intempestiva do sirio, era incapaz de antipatia por ninguem, e acostumado a 
uma vida viageira, inda por cima de cantador, com quem toda a gente se acha 
no direito de conversar camarada, sem nenhuma apresentação prévia: diante 
de qualquer estranho não tinha a sensação sempre interrogativa de quem 
vai conhecer, mas a segurança de si mesmo de quem apenas está reconhecendo. 

Nedim apalpara a mão de Chico Antonio e o examinava com avidez. Mesmo 
sem esperar que seu João desse espaço, perguntou abrupto pro moço: 

– Você... o que vem fazer em São Paulo? 
– Vem ganhar dinheiro que nem o senhor, seu Nedim! 
Seu João caiu na gargalhada. Nedim olhou com odio pra êle. Percebia 

com segurança na frase, que o rapaz vinha ganhar o dinheiro dele, Nedim, mas 
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 era tal a enormidade da verificação que não podia tomar nenhuma defeza 
contra ela. Disse convicto: 

– Sou pobre. 
– Ora, seu Nedim!... si o senhor é pobre quem que é rico então! De certo, 

eu! 
– E já tem muito imigrante em São Paulo. 
As frazes do sirio cortavam, e seu João principiou sentindo um certo 

malestar. Chico Antonio não, estava seguro, muito calmo, voltado á vacuidade 
habitual.  

– Sempre hei-de arranjar êle por aqui. Está bom... agora já tomâmos nos- 
so café, vamos dar um passeio na cidade pra Chico Antonio ver. 

O moço obedeceu, levantando da cadeira e carregando os trens. Falaram- 
se até-logos sem que ninguem desse a mão. Caminhando entre as mesas, seu 
João falou baixo pra Chico Antonio: 

– Este Nedim é burro. 
E deu uma risada de confiança, porquê a afirmativa o fizera voltar á inti- 

midade do sirio outra vez. 
Nedim ficara imovel seguindo os dois com olhar de exame. Nascia nele 

um desejo doído de seguir os dois, se saber o que iam dizer e fazer, mas 
não podia deixar o café. E um prazer! si ao menos nessa noite de sábado, êle se di- 
vertisse uma só vez na vida, com os amigos!... Mas não podia deixar o café. 

Quando os nordestinos desceram a escada do hotel, deixados os trens 
no quarto, Nedim estava na porta, com um sirio moço. O estado de curiosidade 
fôra tão insuportavel que se libertara naquele alvitre: mandar alguem com 
os dois. Só isso, mandar mais alguem, sem especificar praquê. Nem no momento, 
Nedim se prometia interrogar depois o Jorge; tratava-se apenas de mandar 
Jorge, por êsse conhecimento instintivo que nós temos de que o número tres 
desintegra a fôrça humana dos conluios. Jorge atrapalhava pelo menos as 
conversas do momento e tudo ficaria adiado pra mais tarde. Ora pra Nedim a 
vida se tornara tão desgraçada, tão desastre irremovivel, que o unico senti- 
mento de felicidade, ou pelo menos de posse, consistia em afastar “pra mais 
tarde” o que fatalmente havia de chegar. O timbre sibilante da voz dele ad- 
quiriu uma certa surdina pra mandar: 

– João, Jorge vai com vocês pra mostar... 
– Ara, praquê, seu Nedim, carece não! 
O velho até ficara bem contente com o aumento de mais um no passeio. 

Era mais uma possibilidade pra gosar, tanto mais que havia uma razão vio- 
lenta de passado que não lhe permitia, diante de Chico Antonio, se libertar 
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 completamente da sua autoridade. Ora seu João era um dêsses tipos admira- 
veis $de bem-estar$, de que Job explica moralmente a lição, $sem$ mas esquece a 
verdade psicologica. São os egoistas do bem-estar, e que por isso levam a 
$insisten$ prática do conformismo até dentro da maior disgra. Tudo estava sem- 
pre bem pra seu João, e dêsse bem-estar êle era voluptuoso. Muito correto, 
duma virtude aprioristica, incapaz por natureza de fazer mal a um bicho, no 
seu meio ignorante êle não servia-se da autoridade natural que lhe vinha 
da maneira de ser, sinão nos momentos em que se impunha a existência duma 
verdade fixa. No resto, não havia ninguem mais complacente que êle, se torna- 
va em toda a parte, e agora na colonia, $de Santa Eu$ uma especie de confessi- 
onario prestimoso em que iam se perdoar ou consolar todos os pecadinhos. A 
autoridade dele era muito subtil mas sem nada de hipocrisia. Achava muitos 
jeitos de perguntar pra $ser ensinado$ ensinar, tratava a muitos por “seu Fu- 
lano, o senhor”, e punha uma delicadeza tão exata em esquecer o passado a- 
lheio nas conversas e trato quotidiano, que toda a gente se aproximava 
dele, mesmo após uma falta recente, sem receio duma alusão, ou pior ainda, 
dessa indecisão repreensiva que a maioria põe no gesto, diante de alguem 
que errou. Os homens são insaciaveis de prepotencia. Quando um erra todos o 
condenam, e secretamente se recreiam com a possivel inferioridade do outro. 
E não é pela precisão de nos justificarmos diante de nós mesmos, que agi- 
mos assim. É muito facil a gente achar o perdão das proprias culpas porquê 
de fato noventa por cento dos erros humanos são dignos de perdão por 
independerem de nós. Nós podemos ser justos pra conosco mesmos porquê cada 
um possúi, e só êle nesse mundo, os dados da sua precariedade pessoal, mas 
por isso mesmo que a nossa função fisica na Terra não é fazer justiça mas 
viver, porêm, diante dos outros homens a nossa inteligencia procede com a 
lei dos irracionais, não perdoa porquê perdoar é sempre um processo de ren- 
dição. Inculpa, que é sempre uma maneira de vencer. 

Seu João instintivamente nunca agira por essa maneira geral. Os homens 
não tinham passado absolutamente nenhum pra êle, seu João se regosava ne- 
les pela presença no presente; e si o presente era de paz, sejamos felizes 
juntos – tal era a lei de seu João. A presença de mais “seu Jorge” no pas- 
seio, lhe permitia partilhar com o sirio a autoridade que recebia da exis- 
tencia de Chico Antonio. Por isso gosou com a oferta, recusando só porquê 
era praxe recusar. Mas Nedim percebeu muito bem que o velho recusara não 
gostando que viesse um terceiro atrapalhar... que conluio? Um conluio qual- 
quer. A voz dele fuzilou, impondo Jorge. 
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 – Não zanga, seu Nedim! $que diabo$ Qual! ninguem me tira da cabeça que o 
senhor tá carecendo é fazenda! Amanhã a gente combina isso. 

Partiram os tres e era ali pelas vinte-e-uma horas. Moveram-se 
um pouco dispersos ainda, principalmente pela diferença de andar. Chi- 
co Antonio caminhava mais rapido e, separado de seu João pelo sirio no meio, 
não conseguia ritmar o outro nordestino. Ia por isso um bocado livre, o  
mais na frente dos tres, recaido na sua inconsciencia habitual. Não olhava, 
não examinava nada, já inteiramente acostumado com São Paulo. Numa esquina, 
tendo  seguido a reta do andar, em vez de dobrar subindo a ladeira, quando o 
sirio o chamou, foi retomando logo a dianteira, sem nenhuma hesitação por 
ter errado. 

Dois passos atrás de Chico Antonio vinha seu João, e um passo atrás 
dêste o sirio, mais lento que os outros por ser o unico a conservar a con[s-] 
ciencia, ou milhor, o prazer do passeio. Seu João conversava, contando a vida 
pra Jorge, perguntando muitas coisas sobre êste. Jorge era loquaz tambem 
mas secundava sem vontade, assim como escutava sem nenhuma disposição. Afi- 
nal poude levar o assunto pra São Paulo, e unilateralizado pelo seu papel 
de guia, existiu violentamente contando coisas. Mas doía pra Jorge a indife- 
rença de Chico Antonio, tão separado dele. Pretendeu andar mais rapido pra 
ficar ao lado do outro mas foi impossivel. Chico Antonio curtia tambem um 
certo desagrado porquê o andar dos companheiros o prendia atrás. Quando 
Jorge, desistindo do seu movimento de passeio, apressou mais o passo, Chico 
Antonio simplesmente desafogou mais a andadura, e as distancias se conser- 
varam iguais. E apesar da conversa entre seu João e Jorge, os tres estavam 
ainda muito solitarios. 

Na porta do hotel, quando Nedim mostrara o companheiro inventado pros 
nordestinos, Chico Antonio e Jorge $se$ tinham se trocado um olhar comprido. 
Esse é geralmente o jeito com que transportamos prá nossa especie humana 
o cheirar dos irracionais. Tinham se reconhecido da mesma especie, o que, no 
caso, queria dizer da mesma idade. Eram moços e ficaram companheiros intimos 
porquê podiam tomar muitas liberdades um com o outro, e se falar muitas coi- 
sas secretas. Jorge sentira desde logo mais prazer pelo passeio, enquanto 
Chico Antonio apenas depunha inteira confiança no amigo novo. Agora esta- 
vam separados por uma incompetencia fisica no andar, ambos se constrangiam 
com isso, porêm o mal era pequenissimo pra lhes prejudicar a amizade, e si 
a dispersão natural de Chico Antonio não lhe permitia se preocupar com es- 
sas coisas, Jorge, que sabia claro o que estava se passando, era praceano de 
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cidade grande, já possuia aquela experiencia urbana que dá espaço pra espe- 
rar. Sabia que em pouco tempo uma conciliação qualquer havia de vir. Veio 
logo. Desembocaram da rua de São Bento na praça Antonio Prado, e o espanto 
do arranhacéu os fez parar. 

– Para, Chico Antonio! 
O moço obedeceu ao chamado e veio pra junto dos dois. Então Jorge, esti- 

mulado pela aparente escuta do amigo, fez uma preleção em decretos, como e- 
ra só possivel a êle. Tinha uma natureza de Deus, simplorio e tranchante. 
Não concebia a dúvida nem a possibilidade de errar, e si acaso numa conver- 
sa acontecia alguem provar que êle errara, não sofria a noção do êrro, perce- 
bia apenas ter havido ũa mudança de verdades. Uma verdade fôra trocada por 
outra verdade. Jorge era assim, e num minuto de discurso diante do Martinel- 
li, inda mais pôs á prova a admiração de seu João $, já$ pelo monstro, com uma 
duzia de afirmações estupidissimas. Quanto a Chico Antonio, viu um bocado e 
esqueceu imediatamente quanto ouviu. Caira num vazio modorrento, exacerbado 
pelo cansaço de ter puxado os outros dois até ali. Quando continuaram andan- 
do, subindo a rua Quinze cheia de gente, foi êle a ser puxado por Jorge, agora já na 

[posse legítima do amigo.
Seu João falava. Jorge agora respondia mal. As frases que tinha eram 

pra Chico Antonio, porêm poucas, porquê unidos numa intimidade muito suave,  
os $ti$ dois já tinham muito rara coisa a se falar. Havia multidão e a todo mo- 
mento os dois eram seccionados um do outro por grupos contrarios, mais coe- 
sos na ostensividade do prazer. Num momento em que a precisão de abrir ca- 
minho os uniu por demais, as mãos deles se roçaram. Então deram-se as mãos, 
como é tanto costume entre sirios. Chico Antonio deixou-se pegar pelos de- 
dos e seguiram mais sossegados. O alvitre fôra bom porquê a velhice de seu 
João, não permitindo entre os amigos total liberdade de conversa, os desli- 
gava ainda um pouco. Principiou um diálogo de mãos em que puderam finalmen- 
te se dizer as milhores verdades. 

Avançavam felizes, no dualismo conquistado, porquê não tem nada capaz 
de fundir milhor corpo e espirito, e nos dar o gôsto do ser integral, que a 
presença dum companheiro íntimo. O homem sozinho raramente chega a ser com- 
pleto porquê a unidade entrega demais a gente a essa contradição natural- 
mente monstruosa que é o ser racional. O individuo se perde no fio do pen- 
samento, meio que abandona o corpo, e a integridade se desequilibra. Tambem 
os momentos de vida social nos fazem perder muito de nós mesmos, quer pelo 
excesso de presença fisica que organiza o prazer coletivo, quer pelas circuns- 
tancias violentamente individualistas de luta e competencia. O homem só fi- 
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ca inteiro, só fica bem equilibrado, na intimidade de mais um. Intimidade que 
é puro engano a gente imaginar exija conhecimento firme, convivencia longa 
e até amizade. Prá maioria isso não é necessário. Por um poder invisivel de 
simpatia ou coincidencia momentanea de destino, ideal, desejo, ofício, ás ve- 
zes a gente fica íntimo dum ser ignorado faz pouco, mas, acima de igual, nos- 
so identico. Essa era a intimidade em que estavam Jorge e Chico Antonio: u- 
ma congruencia momentanea, auxiliada no último pela despersonalização con- 
tínua que o tornava aceitador de tudo e todos, $no$ em Jorge por causa da sim- 
patia sentida pelo outro, tornando o sirio amoldavel e identificador. 

Viveram um momento pequeno assim, nesse prazer perfeito da intimidade 
sem mais nada. Porêm a ignorancia os tornava muito inexperientes pra que 
estimassem conservar um prazer assim tão indestinado, só esperavam uma di- 
reção por onde a intimidade se justificasse. A direção estava ali mesmo, 
era a sexualidade. Bastou uma mulher cruza-los sozinha, os dois nem se con- 
sultaram, olharam pra ela. Praticaram êsse rito comum da sexualidade, ambos 
olharam prás pernas da mulher. $Porêm no momento$ Um apêrto de dedos pelo si- 
rio, os levou prás costumadas bandalheiras dos homens. Sorriram muito satis- 
feitos, o sirio pelo exterior, buscando o olhar não dado do amigo, o coquei- 
ro num recato de desaponto. Em Jorge a excitação foi a de sempre, urbana e 
quotidiana, mas no cantador nasceu uma sensualidade enorme. Ficou indiscre- 
tamente excitado, no poder da angústia. Respirou forte, abanando as narinas, 
como colhendo no ar a direção das femeas. A continencia fôra comprida na 
viagem. E agora, a todo contacto novo com as mulheres passando, o corpo dele 
se sobressaltava numa aspiração violenta. 

Seu João não maliciava o que estava se passando. As frases dele quando 
vinham, feriam Chico Antonio feito uma censura que surpreende a culpa em 
meio. Instintivamente o moço dava de banda, puxando Jorge mais pra longe de 
seu João, e o sirio, percebendo que alguma coisa no velhote incomodava o amigo, 
passou facil da procura de excitações pra uma raiva irritada contra seu 
João. Chico Antonio não fazia essa passagem, queria mulher. Nem punha repa- 
ro que o pai o incomodava. Sofria uma frase vinda, capaz de cortar a es- 
pecie de sofrimento mas tão delicioso em que estava, e dera pra andar de 
banda, fugindo da importunação. Iam quasi obliquamente, e afinal Chico Anto- 
nio desceu da calçada pro leito da rua. Jorge tambem. 

Aí a pressão do povo era menor, Chico Antonio abriu num passo largo, 
puxando o companheiro pela mão. Os autos passavam rentinho dele sem que 
viesse noção de perigo pra aqueles olhos humidos, abertos prá frente ago- 
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ra, regados de simpatia, enquanto na boca entreaberta o ar entrava secando. 
Seu João atrás quasi gritava que andassem mais devagar. Isso enfim esclare- 
ceu subitamente Jorge, que apressando mais o passo ficou a par do amigo e 
meio que tomou a dianteira na fuga. Nele isso era uma deliberação. Estava 
inteiramente livre dos desejos agora, guardava-os pra depois que deixassem 
o inimigo incapaz de os acompanhar. 

– Vamos largar o velho num café, eu sei dumas no largo de São Francis- 
co!... 

Chico Antonio não entendeu bem, si entendesse havia de ter raiva do 
sirio. Mas a frase de Jorge ferira tanto êle como a voz de seu 
João. O andar se irregularizou, como o de alguem que desiste de achar o que 
procura. Seu João se aproximava, achando muita graça no “brabo” do filho que 
inda não sabia andar em cidade grande. Jorge se dissolvia, desanimado com 
aquele bêsta de companheiro incapaz de dar o fóra no velho, pra ambos irem 
gosar com as putas do largo de São Francisco. As mãos se desligaram. 

Chico Antonio sôlto, continuara caminhando em plena dor de volupia. To- 
mou pela rua Direita, admiravelmente sozinho, mais lento, reentrando no aper- 
tão da calçada. Algumas vitrinas já estavam se apagando, mas ainda assim as 
luzes aqui eram maiores, mais excitantes, deixando as mulheres bem visiveis. 
E nas casas de modas e quinquilharias, manequins, meias, vidros-de-cheiro, Chi- 
co Antonio deu um encontrão, “Desculpe, dona”, foi desviar, quasi pisou em gen- 
te e desceu prá rua. Vinham músicas lindas do outro lado, movendo o andar, 
que o passeio ficou mais jeitoso e Chico Antonio poude se despreocupar de 
não dar esbarrões nos outros, coisa que lhe trouxera mais a atenção prá realida- 
de. Reentrou na calçada e logo adiante parou, vivendo com os olhos aquelas 
banhistas maravilhosas, duas, uma de pé, outra já deitando na areia, se rindo 
pra todos na vitrina da Casa Alemã. Ao longe as dunas, o mar verde do Rio 
Grande do Norte. Chico Antonio ficou encostado na parede, á beira da vitri- 
na, respirando o prazer daquelas figuras tão lindas, era lindo! num muito res- 
peito humilde, porquê si elas fossem vivas na certa que seriam gente de ou- 
tra classe, filhas de senhor-de-engenho, pros amores dele não. Olhava com um 
cisma grandiosa, num esvaimento suave da excitação. Os beiços, muito secos, 
se tinham fechado reentrando um pouco pra dentro por causa de Chico Anto- 
nio ser banguela, a expressão era de boca voluntariosa. A têz polida brilhan- 
do e os incomparaveis olhos meigos, com o nariz sensual mas bem feito, o 
corpo pesado mas com uma juvenilidade esbelta, encurvado feito uma haste 
até o braço quebrado na parede, o outro encorporado á curva do torso, com a 
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mão enfiada no bolso da calça: apesar de “gente baixa” mesmo as burguesi- 
nhas o fitavam com insistencia. Chico Antonio si quisesse, talvez não achas- 
se companheira grátis porquê era noite de sabado, porêm as achaveis se ba- 
                                                                 o sacrificio 
rateariam facilmente, aumentando com essa dor um prazer verdadeiro. 

Seu João, apesar da complacencia, positivamente não via mais o que o- 
lhar naquela beleza de vitrina. O Jorge, meio amolado, parara cinco passos 
adiante na beira da calçada, mandando o mundo á merda. 

– Si a gente fosse tomar um café!... 
Seu João alvitrava assim, com uma certa tristura, porquê afinal lhe es- 

tava parecendo que os tres não conseguiam passear direito, faltava qualquer 
coisa. Pois pagava o café e si quisessem mesmo uma branquinha pra esquentar 
o frio delicado da noite e o prazer. 

Chico Antonio se desenconstou da parede, retomou o equilibrio com man- 
sidão, e os tres continuaram andando. A procura dum café uniu-os numa inti- 
midade mais legítima. E Jorge logo retomou o seu papel de tapejara, atraído 
pelo café dum patricio lá no baixo da avenida São João, foi guiando. 
                                                                                         do Correio 

Assim chegaram ao ponto capital da vida paulistana, a praça Verdi. Nu- 
ma cidade de emigrantes, era ali o Correio. Se via a massa pesada e sem ca- 
racter do edificio, feito emigrante tambem, assustado, acachapado, cheio de 
dedos, de pontas e reminiscencias estranhas. E os dois aclives dominadores 
da avenida, num ritmo de despêjo, atiravam a qualquer hora do tempo na pra- 
cinha disforme, com nada menos de oito bocas de ruas, uma piracema de gen- 
te. O ponto era bem um dêsses lugares tipicos do que tem de novo, de feroz, 
a vida americana. Liberdade e aceitação pragmaticas. Ausencia de tradições 
nacionais, ausencia de moral, duma qualquer moral coletiva. Despoliciamento 
de qualquer especie, urbano, politico, filosofico, racial, financeiro, sexual. 
Prazeres. O exaspêro do prazer e da ambição do ganho em competencia. Des- 
classificação malestarenta de todos os individuos, familias, grupos, desclas- 
sificação que insulta sempre, e a todos, a ricos, a pobres como a remedia- 
dos, porquê não provinha de nenhum nivelamento social organizado. A aparen- 
cia de nivelamento, essa desclassificação monstruosa, que fazia mesmo os ri- 
caços e aristocratas parecerem chãos e “muito democraticos”, não derivava 
de nenhuma de nenhuma elevação dos individuos e da sociedade a um estadio 
superior de civilização: provinha sim dum verdadeiro desmancho do ser, que 
a pobres como a ricos $tira$ desautorizava, lhes tirando qualquer valor tra- 
gico de classe. Porêm, e por tudo isso mesmo, havia nesta vida americana uma 
secura invencivel, a agressividade, a inassimilação insistente. E todas as l 
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liberdades, aceitações e despoliciamentos não conseguiam desfazer a carac- 
teristica mais intrinseca da vida americana verdadeiramente representati- 
va dos grandes centros urbanos: a desamabilidade. Podia-se estar no prazer 
da companhia e em júbilo do individuo, faltava sempre, e a todos no 
geral, os elementos mais especificos da felicidade: a destinação inviola- 
vel, tradicional, a inobservancia do alheio, o abandono de si mesmo. 

Aliás de-noite, a praça do Correio era ainda uma barafunda de luzes e 
escuridões. Junto das casas baixas, ainda dos ultimos anos do Imperio, sempre 

[jorrando luz, todas 
tomadas por cafés, restaurantes, barzinhos de passagem, sempre jorrrando luz, 
os edificios modernos, enormes, achatavam a terra com pêso escuro. O Correio 
se fechava inteiro, sem uma luz na fachada, e como êle, á direita, ostensiva- 
mente germanica e acervejada, mais escura ainda que o Correio por 
causa da enxundiosa deselegancia do estilo, a Coletoria Federal tambem se 
conservava inteiramente apagada. Lhe escorando as paredes, ou rondando sem 
vontade, com a maior incompetencia de ferocia que é possivel imaginar, guar- 
davam-a carabineiros crianças, representantes quasi sempre 
da assombração enfermiça que somos por quasi todo o Interior, escrofulas 
caipiras côr de areia molhada, procissão dramatica de bocas ridentes e ban- 
guelas, peitos fundos e olhos no geral bonitos. A recolutagem do Sorteio Mi- 
litar é que nos dava êsse memento. Tirava do Sertão os seus filhos legiti- 
mos, que lá viviam como herdeiros, modorrando e trabucando nas intermiten- 
cias dos fuás, fandangos, brigas, esforços curtos mas heroicos, lançava essa 
mocidade imperfeita nas cidades, desherdando-a dentro da marotagem beocia 
do militarismo. Dolorosos caboclos, caipiras, tabaréus, tapuios, sertanejos,  
brèjeiros, praieiros, recebiam com a caderneta de que tinham bem 
servido a patria, a profissão da espectativa. Se assargentavam na inadapta- 
ção. Ou viravam sargentos de verdade pra gosarem o eterno das preguiças mi- 
litares, ou ficavam nas cidades, biscateando sem manha nem luta. Alguns vol- 
tavam prá terra deles, semvergonhas, pabulando façanhas e mentiras urbanas, 
erguendo os olhos prá filha do juiz ou do prefeito, casando com elas mui- 
tas vezes, transmitindo males, nunca mais podendo retornar ao caboclismo na- 
tural, Numa terra de gente pouca, a Nação mesma tomava pra si o encargo de 
criar seus desclassificados. 

Noutra esquina, fronteira ao Correio, se erguia um fantasma esquipati- 
co e possivelmente mais nosso. A pretexto do estilo que chamavam de Neo-Co- 
lonial, a indole enfeitadeira duns arquitetos sem engenharia imaginava ser- 
vir ás tradições da patria, esvaziando em cada casa contruida, tudo o que 
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apenas o que a sarapantara em portais barrocos, janelinhas de rótula, azule- 
jos e beirais inquietos. Em cada monumento dêsses ia uma azafama exterior 
de semostração, tão idiota e repetida, que o Néo-Colonial já estava querendo 
fazer da São Paulo tão pachorrentamente discreta dos mestres-de-obras do 
fim do Imperio, uma Baía falsa, muito episodica e desprovida de natural. Des- 
sa arquitetura mestiçada era o estafermo em que, por instancias do saudosis- 
mo decadente, fôra se instalar o Clube Português. Era o unico edificio gran- 
de da praça que conservava iluminação nas janelas. No andar terreo, do lado 
da avenida, jorrava luz um café-expresso ali encaixado por um sirio. A outra 
face do predio metia pela rua do Anhangabaú que ninguem sabia pelo nome, e 
era a “rua do Casino Antartica”, ponte curiosa da nossa vida, por onde arabes, turcos 
e sirios pouco a pouco atingiam o centro da cidade. No corpo dela, retorci- 
do, êles tinham montado uns restaurantes pobres, disputando freguesia com ou- 
tros italianos, e principalmente uns espertalhões de chineses que aprovei- 
tando a curiosidade de serem chins e a esperança de comidas chinas, ofereci- 
am aos fregueses o macarrão, a canja, e o peixe podre paulistano. Mas a espe- 
cialidade dos sirios da rua do Casino Antartica eram as casas de frutas, 
monstruosas pela variação dos preços. Gordo, havia notadamente um sirio dôi- 
do, maneta pela direita, cujas maçãs mudavam do dia prá noite de tresentos 
réis a milréis cada. Agia feito um rei tirano ou criança: o prazer dele era 
como que apenas mudar as etiquetas marcando o preço da fruta. Outros mais 
calmos, enriqueciam nos quartiunculos, com lixo guardado varios dias e as fru- 
tas cobertas pela polvadeira da rua agitadissima. E tambem, já pela praça do 
Correio e adjacencias mais chiques, a turcada aparecia, meia timida ainda, 
com o café do sirio e alguns barateiros, principalmente do lado em que a ave- 
nida, após o curto descanso no vale, empinava outra vez, rumo do poente. 

Por não ser mais bem o centro urbano e nem assumir ainda a função de 
bairro, na praça do Correio e suas vizinhanças estava reunido o que São Pau- 
lo possuia de mais curioso. Cinemas, circos, teatros, hoteis misteriosos, a “zo- 
na estragada”, clubes exquisitos, frontões, enfim tudo o que ainda não era ca- 
ro nem completamente barato, tudo o que era prazer de emergencia, vício po- 
liciavel, perigo quasi perigoso, estava por ali. Estufa de consôlo vário. Ali 
se alapardavam os brasileiros dos outros Estados numa nordestinagem beocia 
ou na eterna carioquice do fila-jantar; ali os sirios princi- 
piavam a bancar de senhores; ali a soldadesca safisfazia os desejos, ali 
chins, ali japões, eslovacos, alemães, intalianos, estudantes, caipiras, cons- 
critos encontravam um terreno só pra homens, em que a simples complacencia 
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duma parada deteriorava qualquer metal de alma. Porêm seria engano afirmar 
só por isso que êsses tipos vindos do estrangeiro eram deteriorados pela 
cidade. Porquê sob um certo aspeto êles tambem faziam a cidade: era êsse en- 
contro assombroso que fazia o nosso mundo americano em sua epiderme repre- 
sentativa. E as cidades como São Paulo eram que nem árvores de Natal a que 
êsses polichinelos vinham se dependurar, dando ocasião, vida, brilho. E si a 
cidade acabava deshonrando a muitos, êstes, como no caso dos recrutas caipi- 
ras, não a caracterizavam tambem em nada nas suas validades essenciais. Era 
o proprio exotismo inassimilavel deles que os acabava desfibrando totalmen- 
te. 

Naquela mixordia, tambem o que entra pro dominio do proibivel achara 
o lugar mais propício pra viver em paz e prosperar, sob a proteção da Polí- 
cia, de cambulhada com os oficios e divertimentos permitidos da noite. Por 
ali assentavam essas sociedades formadas por aceitação tacita de varios, que 
tratavam dos crimezinhos baratos de toda a natureza. Um tempo mesmo, sob a dire- 
ção dum italopaulista capenga, baixote, caixadoculos e sujissimo, teve como 
séde a escadaria do Correio, ás barbas da vida pública, uma curiosa socieda- 
de de meninotes sem lei. Ou por outra, a lei deles era êsse individuo capeng 
a quem chamavam de “o Gordinho”. Era admiravel o dominio que o Gordinho exer- 
cia sobre essa rapaziada. Ficava ali durante horas, na sua roupa barata e sempre 
a mesma, chapéu preto desabado, palitó pardo só abotoado no botão de baixo, 
calça branca de brim muito apertada junto das botinas en- 
carquilhadas, mas encarquilhadas a ponto de atingir a completa disformida- 
de, como de pessoa que sofre horrorosamente dos calos. Parava imovel, encosta- 
do ás guardas de pedra da escadaria. Ás vezes mesmo sentava ali, sobre um 
lenço cuidadosamente estendido e certamente muito mais sujo que a pedra. Vi- 
nha um menino. Não se diziam boa-noite, nada. Se encostava ao lado do capenga 
e principiava contando suas coisas. Não era possivel perceber o que conver- 
savam. Mesmo puxando conversa, travando relações nutridas ao possivel com al- 
gum daqueles rapazes, nenhum que não fosse da lei deles, conseguiria que o 
tal desse a trela sobre o chefe. Acervejando muito o camaradinha, conseguir- 
se-ia porventura lhe devassar a realidade quasi tragica de vida indesti- 
nada, mas bastava tocar no capenga, pronto, o rapaz fechava-se em copas assus- 
tado, ficava esquerdo num instante, olhava ressabiado, pouco depois não se 
continha, se despedia seco, partia fugindo. 

Pois o menino ficava ali conversando com o Gordinho algum tempo. De re- 
pente partia rapido, certo na direção, e sumia por qualquer das ruas. Agora 
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chegavam mais dois. Mas a conversa não animava nunca. O Gordinho falava pou- 
co, sempre muito calmo, incapaz de rir. O grupo nunca atingia cinco pessoas, 
porquê, si mais gente chegava, logo outros partiam, sempre com destino certo, 
num ritmo de obediencia, como que mandados pra alguma parte. O que primeiro 
estivera ali, voltava horas depois. Vinha contando mais conversas, sempre num 
cochicho sereno. Muitos dos rapazes eram visivelmente pederastas, o que fa- 
zia á primeira vista imaginar uma cafitinagem torpe. Alguns, de tão caracte- 
risticos no gesto, tão palidos, podiam orientar a gente pra alguma quadrilha 
de vendedores de drogas. Eram isso tudo e a sociedade não era nada disso. A- 
quilo não passava duma dessas manifestações de desgraça humana que só as 
cidades grandes podem produzir. 

O Gordinho era um tipo abortado. Fisica e psicologicamente. Pequenino, 
aleijado, imberbe sempre, não podia nada neste mundo. Tinha já pra mais de 
trinta anos, e na fala continha uma tristeza rija, de efeito imediato sobre 
aqueles meninos, orfãos de qualquer finalidade. Estava ha mais de quinze a- 
nos empregado numa tipografia italiana ali da vizinhança mesmo.Talvez 
não conhecesse banho mais qu mensal, tão sujo que repugnava aos proprios 
companheiros. Não se corrigia por isso, mas não dava a mão a ninguem pra 
não sofrer o vexame duma repugnancia demonstrada sem querer. Não tinha si- 
quer a coragem dos seus vicios, era honesto. Sabia ler, escrever, e, dotado 
duma memoria puramente sentimental, êle contava em frases escritas as expe- 
riencias da vida que a literatura de cordel e de fasciculos apresenta. 

Não demonstrava jamais atração por mulher, não lhe conheciam ligação de 
especie alguma. Diante dos rapazes, sempre se conservando impassivel, aquela 
tristeza percuciente que trazia na voz, se aprofundava, adquirindo uma segu- 
rança reflexiva que comovia muito. E os perdidos, a que a propria circunstan- 
cia de vida obrigava á inteligencia e firmeza de observação, ficavam logo 
amicissimos dele, confiantes, lhe contando a existencia. Jamais tivera uma des- 
compostura pra ninguem. Não o assombraria talvez nenhuma “proibição”. Não 
praticava proibições, é certo, mas toda a felicidade dele consistia em sabe- 
las praticadas pelos moços. Nem jamais tivera intenção de desencaminhar nin- 
guem não. Na tipografia, onde já tinha emprêgo qualificado, os novatos, as mo- 
ças, os meninos encontravam nele sempre uma ajuda certa e mesmo conselhos 
bons. 

Se servia do prestígio que tinha apenas pra dar coragem. E dava cora- 
gem pros que andavam direito como pros que praticavam proibições. A ação no- 
turna que exercera sempre, mas episodicamente, ao acaso dos encontros e das 
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 e das relações procuradas, sistematizou-se afinal, desde principios de 1927, 
naquela verdadeira associação de crapulice. Tomara o costume de se postar 
ali na praça. Lugar de passagem quasi forçada, os já conhecidos o encontravam 
aí. Trouxeram companheiros. Em menos de seis meses estava formada a malta 
duns trinta rapazes de quinze a vinte anos, com as mais diversas “profissões”. 
Chantagistas a varejo, inculcadores de femeas, frescos, vendedores de cocaí- 
na, e principalmente faztudos á espera de patranhas ocasionais. 

O prestígio do Gordinho sobre todos era mesmo inconcebivel. Aconselha- 
va, dirigia, censurava, mandava, chegara mesmo a expulsar um do grupo. Porquê 
roubara e o Gordinho não suportava o roubo em quanto o roubo consiste em 
se apropriar do alheio sem consentimento dêste. Isso êle não tolerava, lhe 
repugnava porquê seria incapaz de praticar roubo assim, e conseguira incu- 
tir nos meninos o mesmo sentimento. Permanecera sempre no grupo uma noção 
amargamente tragica da honra, em que todos aqueles indestinados como que se 
consolavam da vida, imaginando seguir uma profissão destinada. Ora o conceito 

[mais vulgar
do roubo, por causa do não consentimento dos roubados, “não era um  
ofício” como argumentara um dos mais inteligentes da malta! De-certo ecoan- 
do apenas uma moralidade falada pelo Gordinho. E nenhum reagia. Respeitavam- 
o e queriam bem êle. O Gordinho dera pra êles o que é tão dificil de ter na 
juventude, principalmente entre incultos, essa especie de conciencia profis- 
sional, e alem disso, a volupia dum perigo, que dantes os amedrontava de- 
mais. O que êle exigia era segrêdo. Um prazer de misterio doirava aquela gen- 
tinha infeliz. Contavam tudo pra êle, mas os que chantagistas nada contavam 
diante dos que vendiam cocaína. Só os parceiros do mesmo trilho se sabiam 
por suas conversas, e todos se inteiravam uns dos outros por intermedio do 
Gordinho. e a promessa do segrêdo. 

Naquela presidencia de pedra, escutava o que fôra o dia, lembrava uma 
festa pra uns, orientava outros pra tal cinema ou pra tal bairro. Discutia, 
ou antes, escutava e resolvia as possibilidades produtivas de tal luta de 
boxe num circo e delatava as marés da população. Hoje todos estavam se di- 
rigindo pro Triangulo. Muitos automoveis estavam tomando pelo parque, si no 
Municipal não tinha nada, era de-certo o cinema Paramount. Acertava sempre. 
Tinha uma admiração maternal pra descobrir as ondulações da cidade e quem 
se aconselhava com êle saía sempre ganhando.  

E foi êsse um tempo de vida gosada pro Gordinho e pros companheiros. Du- 
rou quasi dois anos. Escutando pormenorizadamente as aventuras dos rapazes, 
o Gordinho sentia uma plenitude sublime. Não deixava escapar um detalhe que 
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sensualizasse, e as frases curtas, tão tristes de som, com que interrompia os 
relatorios, eram sempre uma procura de si mesmo, em detalhes de perigo, de 
ação, de decisão, a que os rapazes calejados já não davam mais importancia. 
Insistia, raspava minuto por minuto os casos, chupava o último apôjo das sen- 
sações. Nos oficios mais oprimentes, pela discreção de escolher os momentos 
em que eram só êle e o confessado, pela ambiencia mesma de confissão que 
criava, conseguia saber tudo, sem que a vergonha amparasse nos coitadinhos 
um derradeiro resquicio de individualidade. 

Relatorio acabado, vinha o conceito. Tinham agido muito bem, deviam ter 
demorado mais pra ceder, tivessem pedido seis milréis da moça em vez de cin- 
co. E agora não fosse gastar os cincoentão numa farra só, guardasse. Ele mes- 
mo guardava, si insistiam muito. Não gostava disso, mas guardava. Virava então 
duma usura terrivel, não permitia gasto falso, o dinheiro voltava aos pingos 
pro bolso do rapaz e com destino sabido. E jamais não exigira dinheiro de 
ninguem. Mas visivelmente lhe agradava receber presentinhos, gravatas, lenços, 
distintivos, até o anel com monograma. 

Esta prodigiosamente romantica associação não se acabou, desfez-se. Ou  
milhor, Modificou-se. Pelos fins de 1929, ou exatamente, setembro, o Gordinho 
teve uma gripe que quasi o não matou. Quando apareceu, mês e meio depois, vi- 
nha ardente, empurrado por um desejo selvagem de tomar vingança do tempo 
perdido. Estava aspero, muito irrequieto, não podia esperar. Os rapazes passa- 
vam, festejavam com certa surprêsa a cura dele, e parece que já estavam acos- 
tumados... Ha sempre em nós uma tal ou qual decepção contra o moribundo que 
não morre... E na idade em que tudo se modifica do dia prá noite, aquelas fe- 
rias de conselho tinham dado uma meia liberdade pros rapazes. A impaciencia 
do Gordinho, lhe modificando o som da fala, desferindo ordens agudas, não os 
prendia muito. Desaparecera do grupo o unico dom purissimo que o justifica- 
va, a ambiencia maternal. Os rapazes se percebiam homens-feitos ante as in- 
quietações que afeminavam o Gordinho. Saiam, voltavam, não voltavam, uma razão 
verdadeira não existiu, bateu em todos [um] desinteresse contagioso pelo che- 
fe. E o capenga recomeçou, como de-primeiro, as vadiagens mancadas através 
da cidade. Deu pra vender bilhetes de loteria, o que lhe propiciava aproxi- 
mar de toda a gente. Quasi que diario era visto na praça do Correio, porêm 
só de passagem. E si não se podia descobrir no aspeto dele qualquer 
demonstração de desespêro ou desgraça, devia de fato sofrer muito. Não para- 
va, lhe vinha aquele frenesi novo, que o tomara na convalescença, ia prá por- 
ta de tal cinema, de tal circo ou frontão, onde estava lhe palpitando que ha 
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via de encontrar algum sem-familia moço por intermédio de quem êle pudesse viver. 
Esse gênero de associações tacitas, que não pode se confundir com sim- 

ples agrupamentos de camaradas, é mais comum do que a gente pensa, nas cida- 
des grandes. São verdadeiras cooperativas, muito mais de caracter defensivo 
aliás, que de auxilio no ofício ou repartição nos lucros. Na propria rua do 
Anhangabaú, em pleno bairro turco, passado o viadutinho, durante muito tempo 
se reuniu outr[a] associação, feita de chofêres, que era bem uma caftinagem des- 
lavada. Gente feita de ar-livre, moços de vinte a trinta anos, todos possuidos 
pela beleza fisica, polida a banho diario, cada qual dono do seu proprio au- 
tomovel de aluguel, luxuoso, inda aproveitavam o dólman de fazenda 
boa pra mostrarem milhor a lindeza do corpo. Eram todos gigolôs de femeas 
caras, e depois de acompadrados no grupo, viravam inculcadores das proprias 
amantes e das dos manos. Noite chegando, rondavam pela cidade, em especial nos 
pontos onde era possivel encontrar o serviço novo. A maioria já tinha pôsto 
de estacionamento nesses lugares propícios, vizinhança dos grandes hoteis 
principalmente. Viviam cheios de dinheiro mas, abastardados pela preguiça, 
não sabiam viver de ricos. Comiam estupidamente mal em freges de comida re- 
les, dormiam pior em pardieiros sordidos de que não percebiam o contraste 
medonho com os leitos de passagem onde pousavam. O ponto de reunião era a- 
quele barzinho, muito iluminado, incapaz de possuir uma bebida mais fina, on- 
de nem chôpe havia, servido por uma garçonete só, risonha.  

Essas associações acabam sem que ás vezes haja um motivo pra isso. Mas 
na maioria dos casos o que põe fim a elas é um caso grave, uma briga, muitas 
vezes um crime. Então se desfazem sem a minima resistencia de vitalida- 
de. Parece que só mesmo alguma profissão criminosa de grande perigo 
firma a estabilidade de certas quadrilhas, a não ser que essa estabilidade 
seja mais ou menos fantasia inventada. Não ha codigo escrito, não ha juramen- 
to que estabilize os associados, e mesmo quando tacitamente reunidos são le- 
gitimamente animais de viver solitario. Labutando ao lado da lei, a unica lei 
deles é o sentimento. O que não sentem, não fazem. Não podem respirar, si 
contrafeitos. A prática do que não sentem assume pra êles a repugnancia dum 
exato crime contra a natureza, e principalmente por isso lhes é intoleravel  
a traição. Não podendo se trair a si mesmos, valorizam ao excesso de virtude 
unica e universal, a fidelidade profissional. Isso é que congrega, as mais das 
vezes sem razão, êsses seres de viver solitario, ao mesmo tempo que lhes per- 
mite nutrir a possibilidade de serem... morais. A traição é o unico crime que 
concebem como tal. Ficou inesquecivel o Gordinho, quando uns dois dias depois 
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que lhe quiseram fazer um dos meninos falar, encontrou com o curioso. Encarou 
com odio tão violentamente desesperado o inimigo, fazia medo, fazia pena. Pas- 
sou, teve a hesitação de quem vai parar mas foi se dirigiu prá escadaria. como 
sempre. Não cessava de espiar o adversario, e êste, apesar de confortado pelo 
urbanismo, pressentiu o mal da morte. Se percebeu mesmo seguido algum tempo 
por meninos do grupo, mas de-certo vieram a saber exatamente quem era, de re- 
pente ninguem mais lhe deu atenção. E o Gordinho continuou, mesmo o curioso 
ali, dirigindo francamente o grupo. E foi Só mesmo depois da associação aca- 
bada é que alguns dos rapazes deram a trela. 

Mas de tais agrupamentos de patranhice policialvel pros grandes clubes 
de jôgo, vai toda uma escala incerta de gradações associativas. Assim essas 
admiraveis associações carnavalescas, de vida intermitente, de que duas pau- 
listanas, mantiveram séde ali mesmo na praça. Tambem localizada muito proxima desta, e 
aliás perfeitamente licita e porventura elogiavel nos seus fins sociais, u- 
ma associação coral interessantissima arrastava todas as noites quasi a sua 
nostalgia de destêrro. Fundada por um antigo ator da Russia tzarista, toma- 
va parte dum primeiro andar numa casa envelhecida muito cedo. Salas escuras, 
economicamente iluminadas, a que nenhuma lavagem tiraria mais o aspeto de 
sordidez, com o papel das paredes rasgado em certos lugares, noutros despre- 
gando, riscado noutros, uma rara cadeira, o piano, o estrado dos cantores. O a- 
tor sabia regularmente música, e a mulher, tambem cantora de teatros russos, 
o ajudava familiarmente. Com uma paciencia maravilhosa, o casal conseguira 
arrebanhar aquele orfeão singularissimo pela heterogeneida- 
de dos componentes, em que eram numerosos os emigrados da Pequena Rus- 
sia. Mas havia alemãis, tchecos, e hungaros tambem. Modistas, grilos, fotografos, 
marcineiros, garçonetes, criados, criadas, pintores, mistura de tipos abertamen- 
te alegres ou abertamente sombrios, numa promiscuidade assustada, incapazes 
do mal e todos duma dolorosa fatalidade. No meio deles, o cantor, jamais discu- 
tido, era maestro, pai, médico, e confidente. A mulher dele a mesma coisa. Nos 
intervalos dos cantos, os grupos se faziam, rindo a meia voz ou coxixando nu- 
ma aparencia de segrêdo, inconscientes de toda a fôrça tragica que representavam, 
não possuindo a prosapia da propria mesquinhêz. Todos eram facilmente percep- 
tiveis e fatigantissimos. A unica dor que permanecia comovente naqueles in- 
dividuos é que nenhum não conseguia ser verdadeiramente sereno. Possuiam 
quasi todos êsse movimento de curvatura servil, das raças perseguidas. Embo- 
ra muito distintos dos brasileiros já raçados, pelas diferenças de lingua- 
gem, de costumes, de realidade exterior, alguma coisa misteriosa de fundamen- 
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tal, de essencial, tornava essa gente eslava bem parecida conosco. Talvez 
por isso é que não conseguiam intimamente nos desprezar, como faziam com 
franqueza ingleses, argentinos e principal[men]te norteamericanos daqui. Não 
conseguiam nem mesmo ignorar a nossa fragil realidade de senhores desta ter- 
ra. E d’aí lhes vinha a atitude de inferioridade pra conosco, um servilismo 
dolorosamente desamparado. Era triste de observar. Nas festinhas muito idio- 
tas que se davam entre si, havia doces monotonos, feitos pela patroa da ca- 
sa, ou pelas socias, assim como cervejas, guaranás violentamente oferecidos 
pelo cantor. Uma saudade, pela patria absolutamente sem criterio, pela patria chamava a 
atenção duma possivel visita brasileira, pra certos a[ç]úcares enfeitados e 
pro vodka nem bom nem rúim. Era triste, sim, de observar... E o maestro, duma 
admiravel e bem cabotina confiança em si mesmo, apesar de dominar todos, não 
conseguia infundir nos subalternos aquela serenidade gorda com que blasona- 
va de músico numa terra sem contrôle nem inquirição de competencias. 

Quanto a essas camaradagens de criminosos gorados, elas proliferavam  
muito com a aventura, a riqueza e o despoliciamento nosso. Havia na cidade 
milhares de Gordinhos, porêm despreziveis, por não possuirem a veemencia a- 
paixonada do capenga. Semifeiticeiros, incapazes duma organização fixa que 
nem as macumbas, catimbós e pagelanças que vão do Rio até o extremo Norte; 
vendedores de cigarros inofensivamente perfumados com drogas célebres; espi- 
ritistas e demais mexedores de mesinhas que perseveravam nas suas 
mistificações menos pelo cobre conseguido, que pelo gôsto de aventura que 
elas davam; religiõesinhas bastardas, que nem a do indiano Huaquidí, feitas 
de plagios miseraveis do Catolicismo de mistura com vagas recordações asi- 
aticas. 

Mas tudo gente sem interesse, desprovida de qualquer originalidade. Era 
enorme a falta de seres extravagantissimos, sob qualquer aspeto. Os proprios 
tipos da rua eram duma vulgaridade insuportavel. Apesar de cidade grande, 
São Paulo conservava ainda um provincianismo duro, insolvavel, sem perdão, 
que imediatamente transformava em escandalo e xilindró as originalidades 
fatais. O proprio estrangeiro se aprovincianava logo aqui, 
seguindo o destino da serra. Ficava moral... pros outros, principalmente si 
êstes outros eram estrangeiros tambem. Todos censuradores. Todos aburguesa- 
dos no unico ideal de possuir casa e descansar. Uma falta rispida de com- 
placencia que expulsava por monstro a qualquer personalização extravagante. 

Assim mesmo, num daqueles pardieiros seminovos e sugissimos da rua do 
Seminario, no proprio quarteirão do Correio, morou quasi um ano um alemão 
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marinheiro alemão de tipo raro. Muito viajado, com seus quarenta anos talvez, 
êsse era bem capaz dos crimes piores, só que tinha a paciencia maruja de 
não procurar coisa nenhuma, esperando. E como no tempo em que viveu em São 
Paulo nenhuma falcatrua lhe surgiu, viveu sem nenhuma, perfeitamente adapta- 
do e sem nenhuma pressa de viver. Sabia muita coisa, falava mal várias lin- 
guas, e curiosamente, um português asiatico, mais dolente ainda e menos colo- 
rido que os diversos portugueses do Brasil. Tatuava como ninguem. O proprio 
corpo dele era uma renda minuciosa, já muito escalavrada por berevas anti- 
gas estrelando em franziduras e beiços polidos de cortes. Mostrava o corpo 
com uma indiferença espetacular. Solicitado, retirava o dolman e a calça e 
já estava nú. Não chegava a repugnar, mas afastava com um quê de sobreumano 
e de reliquia. Principalmente isso: uma tamanha anormalidade de epiderme que 
impressionava como si fosse o resultado duma velhice milenar. 

Ainda ajudava essa impressão a fantasia horripilante da maioria das 
tatuagens, tão audaz na sua pornografia religiosa a ponto de parecer ou re- 
almente ser aquela inocencia amedrontadora do paranoico. É impossivel des- 
crever aquele mundo de desenhos, alguns pueris e não interessando nada, mas 
chocando por essa mesma violencia de contraste com a grande maioria cultivando 
uma religiosidade de sensualissima especie. A particularidade inesquecivel 
eram uns a modo de borrões irregulares, duma grafia meticulosissima, repre- 
sentando chumaços de pêlos. Totalmente depilado por natureza, apenas com u- 
ma penugem dourada nas partes e nos sovacos, essas restingas de pêlo abun- 
dante e crespino das tatuagens não sei como explique a sensualidade, a por- 
nografia que emanavam. Sobretudo a quasi cabeleira em torno do umbigo e se 
alongando feito asa nodosa pelas pregas entre a barriga e a peitaria. O chu- 
maço acabava á direita na boca escancarada dum perfil feminino, boniteza de 
folhinha, topete e birote ainda, com um nome em baixo. 

Esse marinheiro tatuou muita gente em São Paulo. Copiava nos corpos dis- 
tintivos de clubes esportivos, frases votivas de amor, bandeiras, figurinhas de revistas, 
que reduzia com admiravel habilidade a uma bastante viva sintese linear. 
Mais raro, e só com previo consentimento gravava imoralidades. Só então não exigia 

[modelos, inventava; e sempre as imoralidades
saiam eivadas de ardor religioso. Eram de interpretação obscura, pouco seduto- 
ras pros que se deixavam tatuar, gente simples, operarios moços, amantes, fute- 
boleres, vadios. Mas no caso de fazer alguma, vinha sempre acompanhada dum 
chumaço de pêlo. 

Pois o alemão conseguira aqui uma rodinha nutrida, feita principalmente 
de brasileiros boçais. Muitos mulatos. Essa roda é que atraia freguêses, al- 
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guns acolitavam as tatuagens. O alemão emprestava dinheiro deles e todos da- 
vam sem discussão, embora a importancia jamais voltasse ao dono. Mas o tipo 
era tão suntuoso de si, duma afabilidade que deixava cair sobre todos 
com tamanha sobranceria, e dava a trela com tão discreta indiscrição... Se 
exprimia bem, de resto, com uma dóse enorme de cabotinismo. Porêm parece mes- 
mo que fôra estudante de Heidelbergue, como contava, pois sabia coisas impos- 
siveis dum apenas marinheiro ou ginasiano saber. Curiosa tambem era a paixão 
que tinha pelas flores... 

Socialmente falando era um safado de marca maior, aproveitando de to- 
dos. Egoista e triunfalmente egotista. Passava o dia inteiro no quarto, sem 
fazer nada. Estirado numa maqueira e embocando o berimbau, bem movido, com 
uma virtuosidade enorme que nos poderia distrair cinco minutos. No fogareiri- 
nho fazia café e fritava algum ovo muito raro. No geral vivia de frutas e 
pão. Gostava especialmente de laranjas, que comia vorazmente, com casca. Um dia 
se despediu, falando que ia viajar. E desapareceu. 

As sociedades de negros davam quasi sempre o exem- 
plo do desperdicio moral e do chinfrim. Uma das mais curiosas foi a mantida 
muitos meses numa rua escusa da Barra-Funda. O presidente perpétuo era um 
mulato da maior mulataria, baiano emigrado, com mais carnes e gorduras que 
os quarenta anos da mulher argentina. Os “cavalheiros” do conluio formavam 
uma sucia de espertalhões semicriminosos. A sociedade era de baile e se man- 
tinha de roubos. Ao contrário das congeneres, as damas é que pagavam, tendo, 
em compensação, o direito de escolher cavalheiro prás danças e pra depois 
das danças. Não havia mensalidade estipulada e nem se aceitava dama que não 
fosse criada. Nos dias de baile, elas chegavam, entravam e procedia-se á cole- 
ta. O presidente, acompanhado pelo segundo secretario e pelo segundo tezou- 
reiro (os primeiros apenas escrituravam de maneira policiavel o movimento 
social) na frente duma mesinha coberta com um pano de chá muito fino, toca- 
va num gongo de prata. Tudo parava, e o orador oficial saudava o belo-sexo. 
Depois é que principiava o que êles chamaram de “dispensa” pra dansar. As 
damas vinham, uma por uma, e deixavam sobre as rendas da toalha, aneis, esta- 
tuetas, colheres de prata, gravatas, combinações, broches, tudo. O dispenseiro 
vinha, arrebanhava tudo, pra em seguida o presidente encerrar a cerimonia com 
um discurso de congratulações em que se salientava o papel da “senhorinha” 
Rosalia que truxera um anel cabochão, a senhorinha Eloiza que se “dispensa- 
va” sempre com colheres e garfos de prata, assim sim! moças que haviam de se 
ilustrar “pela dedicação á nossa Sociedade e a haviam de elevar apesar de 
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tantos precarços da nossa vida contemporanea. Tenho dito”. 
Aliás estava se dando um fenomeno notavel entre as gentes de raça ne- 

gra do Estado e especialmente da capital: uma especie de seccionamento sis- 
tematizado $das$ contra as outras raças. Rareavam cada vez mais as uniões fi- 
sicas entre negros e individuos de outra qualquer côr. Apesar da vastissima 
proporção de letões, sirios, estonianos, alemãis, russos, polacos, sempre o ita- 
liano inda predominava aqui. Ora o italiano jamais demostrara, mesmo vindo 
viver em terras americanas, a mesma atração alvoroçada que, por exemplo, fran- 
ceses e portugueses demonstram diante do corpo negro. Simples questão de ten- 
dência fisiologica, pois que apesar de bastante raros os casamentos entre 
pretas e italianos (o contrário ainda era mais raro), não se criara aqui o 
mais minimo preconceito social de côr, capaz de preparar uma futura questão 
negra, que nem nos Estados Unidos. Mas a separação obscura, vaga, não determina- 
da mas real, ocasionara nos individuos de côr um isolamento por assim dizer 
$social$ sexual, que os fez de novo se voltarem pra si mesmos e se reunirem 
em tribus, associações, companheirices que, embora sem a menor intenção de 
classe, de raça e reivindicação social, se compunham exclusivamente de pre- 
tos. Um ou outro branco raro que se aventurava nessas rodas, a não ser que 
tivesse mesmo uma constancia prodigiosa de audacia ou que o animasse uma 
aberração gostadora exclusivamente de negras, não conseguia sustentar em 
tais associações, principalmente porquê a negrada brasilica, bem aceita em 
qualquer meio e não sofrendo de nenhuma humiliação de côr, não alimentava o 
sonho de clarear pigmentação. Eles mesmos blagueavam sobre o negrume racial, 
desinteressados, sem amargura nenhuma, se chamando de “jaboticabas”. Por is- 
so o branco não tinha dentro dos clans negros nenhum prestigio especial, an- 
tes se via espesinhado como individualidade, porquê a beleza e elasticidade 
fisica dos rivais negros, a natural loquacidade viva dêstes, deixavam o bran- 
co pobre aventurado nessas rodas, numa enorme subalteridade de brilhação. 

Bem possivel que a simples sensação visual da côr proporcionasse ao 
seccionamento $negro$ dos pretos uma aparencia estrondosa que êle estivesse 
longe de ter na realidade estatistica, porém era incontestavel que o fenome- 
no desmentia a visão optimista dos sociologos, profetizando o total desapa- 
recimento da raça negra no Brasil. Os fatos paulistas faziam antes prever 
um apuramento novo da raça entre nós; e si de fato, como afirmavam os etnólo- 
gos, o tipo negroafricano puro já era mais que raro no país, só persistindo 
nalgum exemplar velho, era possivel imaginar que estavamos testemunhando a 
fixação dum tipo novo, o do negrobrasileiro puro (1). 
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Nota no baixo da página, em tipo menor. 
______ 
(1) 
 

(“BANDIDOS” 
 
“ELEMENTOS CORRONPIDOS DO POVO NEGRO, 
SALTEADORES DE NOSSA CLASSE... 
ENVERGONHADORES DO PASSADO. 

– GENTE SEM INSTINTO, GENTE PERVERSA, GENTE SEM CORAGEM, GENTE 
DESANIMADA E PANDEMONIO DO POVO NEGRO. 
OH! GENTE SEM CORAGEM, NÓS ESTAMOS EM LUCTA PARA O BEM E A MORAL 
DA RAÇA, E VÓS BANDIDOS SEM INSTINTOS CONTINUEIS A PARAR NAS ESQUI- 
NAS DE PERNAS BAMBAS, DANDO CAMPO AO ATAQUE DA IMPRENSA E MESMO 
A DIFAMAÇÃO DE SEU PROPRIO POVO!... 

– BANDIDOS, REGENEREM-SE BANDIDOS.” 
____________ 

 
“AQUELE” 

 
“COVARDE!... ESTUDOU E ANDA CALADO, PERMITINDO QUE OUTROS ATAQUEM 
A SUA PROPRIA RAÇA, SEU PROPRIO SANGUE, SUA PROPRIA PATRIA, E SEUS 
INDEFEZOS PAES!... 

E QUEM É ESSE? É O GRANDE COVARDE DA RAÇA NEGRA. 
E QUEM É O GRANDE COVARDE? É AQUELE QUE EMBORA SENDO UMA GRAN- 
DE MENTALIDADE DA RAÇA, É O MAIOR CANALHA E FARIZEO DE SEU PO- 
VO. 

ACORDA-TE COVARDE, E VENHA AO NOSSO ENCONTRO. ACOR- 
DA-TE FARIZEO. E ELE NÃO ACORDA, OU POR OUTRA, QUER PERTENCER COM 
TODAS AS POMPAS E REGALIAS A UMA CLASSE QUE DIA A DIA, MAIOR 
ULTRAJE ATIRA A SUA FAMILIA, ESTA GRANDE FAMILIA NEGRA DO BRA- 
SIL. 

CANALHA, ACORDA-TE. 
COVARDE, LEVANTA-TE 
FARIZEO, DESPERTA-TE PARA A LUCTA. 

 
– S. PAULO, 16 de Fevereiro de 1932. 

– O Frentenegrino- 
PEDRO PAULO BARBOZA.” 

____________ 
 
Documentos como êstes, a criação curiosa e bastante ridicula dessa Fren- 
te Negra, viriam em breve testemunhar que de fato a gente negra se tornara 
conciente do seccionamento em que aos poucos principiara a viver neste se- 
culo vinte. Si por 1928 fatos tão comprobantes assim ainda não tinham se 
passado, o fenomeno já rumorejava muito e se tornava perceptivel a qualquer 
observador.) 
_________ 
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Contra isso vinha se opor, em dose que inda não se pode garantir sufi- 
ciente, a mudança de costumes que o tempo novo, o americanismo, a falta de or- 
ganização tradicional de negros, estava criando aqui. A liberdade de costu- 
mes afeta muito mais os ignorantes e sem tradição. Isso a gente notava mui- 
to entre os negros paulistas, em grande maioria caidos numa promis- 
cuidade, numa bandalheira que na certa os atraiçoava bem. A crença, que entre êles, sempre 
conservados na ignorancia, fôra apenas uma religiosidade supersticiosa fun- 
damentada numa confusão de assombros catolicos e mitologicos, não prendia 
sinão a menor parte. Estes se resguardavam mais honestos sob a confraria do 
Rosario, tendo á frente sempre algum zumbí arranjado, com vasto correntão de 
ouro no colete. Nos mais o Catolicismo, quando inda existia, era apenas episodico 
e cedia ao primeiro convite da vida. 

O conceito de familia inda era mais vago nesses descendentes de escra- 
vos, dos quais a unica familia fôra o senhor, cujo sobrenome her- 
davam. Nenhuma tradição de nenhuma especie salvaguardava êsses pobres. E o 
que o mundo lhes mostrava de brilhante era a liberdade de maneiras, a osten- 
tação combativa do corpo e do luxo, um instintivismo sem lei. Assim, imitavam 
ridiculamente os brancos, exagerando naturalmente o que os patrões e os jor- 
nais mostravam; e o que nos brancos era ostentação $neles$ descambava neles 
pro mais repugnante despudor, o que era instintivismo em animalidade, o que 
era liberdade de costumes em bandalheira completa. Desaparecidos os tipos 
populares de bebadas velhas, agora o que se via com certa frequencia eram 
negras novinhas ainda, em plena rua, bebadas, se encostando nos transeúntes 
com grandes risadas e convites abertos. A brincadeira acabava no xadrêz si re- 
alizada em pleno dia, ou nas mais fabulosas noites de gôso, si protegidos pe- 
la condescendencia do escuro, algum mais safado as tomava pra si, pra irem 
saber como eram certos passes de amor, inda não conseguidos. 

Recrudescia muito com tudo isso o meretricio negro, dantes tão raro na 
circunspecta São Paulo, em que sempre fôra pedra de escandalo um lente de  
Direito que, diziam, era apreciador de negras. Pretinhas barateiras, de corpo 
alinhado e sempre limpo, apesar delas preferirem o meretricio de rua, mais 
semostrador e divertido que o de espera. O lugar preferido delas eram $os$ 
$jardins do$ ali mesmo, junto da praça do Correio, os jardins do Anhangabaú. Jar- 
dins escurissimos porquê neles a pessima iluminação paulistana inda se via 
estorvada pelas árvores baixas e folhudas, eram perfeitamente propícios ás 
negrinhas. Não que elas se envergonhassem de si, mas a escureza lhes prote- 
gia os amadores brancos que inda guardavam um preconceito. Por ali pas- 
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savam muitos dos que buscavam a praça pra se orientar no divertimento da 
noite. De lá vinham muitos buscando as aventuras da noite. As negrinhas pas- 
seavam, passeavam, num vagamundear galinaceo, passos lerdos, ritmo incompara- 
vel. Ás vezes era até uma baratinha que parava mais adiante. A safadinha nem 
apressava o andar. Fechando os ombros, num gesto elegante apertando com as 
duas mãos cruzadas a golinha de pele do casaco, passando pelo motorista á 
espera, olhava com indiferença traiçoeira. Si chamada, debruçava na portinho- 
la do auto e sabia responder com voz arrastada e sem medo. A conversa era 
curta no geral, e a safadinha deixava-se raptar por pouco preço. Já sabiam 
de-cór que automovel não queria dizer riqueza verdadeira (comprovada). 

Em noite de sábado então, os jardins do Anhangabaú eram um vi- 
veiro de contratos amorosos. E contrastava ironicamente com o luxo da ambi- 
encia a qualidade dos contratos. Mas o parque regorgitava curiosissimo. E de- 
le principalmente é que no curiangar do seu vôo curto, ia ter na praça do 
Correio o rebotalho do meretricio e da viadagem paulistana. 

Jorge conduzira os companheiros até o café expresso do sírio. Era um 
quartinho sem ar quasi, onde ninguem podia se mexer na estreiteza. Tudo esta- 
va aproveitado. Uma das portas se transformara em janela por onde o proprio 
dono do café vendia doces gelados. Da outra unica porta sobrada, metade se 
tomara com uma vitrina de pasteis e empadas quentes. Dentro havia o espaço 
apenas prá menina que vendia os bilhetes e pro balcão de café e garapa. Mas 
o ponto era excelente e o café do sirio regorgitava a qualquer hora do dia. 

Seu João foi logo comprando os bilhetes, num estardalhaço de obsequio- 
sidade perfeitamente inutil, porquê o Jorge, está claro, não fizera o minimo 
gesto de pagar coisa nenhuma. Já estava bem carioquizado pela vida da capi- 
tal. Quanto a Chico Antonio, êsse nem sabia mais o que se passava, estava man- 
dado, sem tomar a iniciativa de nada. Ca[í]ra na cisma habitual, recebendo como 
um eco as sensações do exterior, divagando por dentro sem um tema. 

O café estava tão cheio que foram obrigados a esperar na porta. Jorge 
ainda guardava a idea duma farrita com Chico Antonio essa noite, olhou pra 
êle sorrindo. Mas o nordestino já estava longe da sensualidade, apenas viven- 
do o mundo, numa certa fadiga dolente nascida das sensações descompas- 
sadas da noite. Impulsionado por $alguem$ um freguês que saía, estreitou o pei- 
to contra a porta num gesto tão gracioso, virado o rosto pra rua, se rindo 
do ocorrido, que Jorge olhou pra êle extasiado. Chico Antonio desceu o degrau 
e, encostado na parede da rua, dobrara a perna esquerda, prendendo o pé numa 
saliencia da arquitetura. Os braços lhe caiam ao longo do corpo, e, mandado 
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pelo aquecimento da caminhada, encostara a cabeça na parede, oferecendo o 
pescoço á viração. Todas as atitudes e gestos dele eram assim, duma graça 
masculina tão macia, duma sensualidade tão improvisada, que se diria uma des- 
sas mocidades de conto de fadas, em que tudo é o que a gente imagina como a 
perfeição do agradavel. Si era de fato bonito, era principalmente simpatico, 
uma dessas simpatias envolventes, invenciveis, que dão a quem as sente uma 
satisfação maravilhosa. 

Individuos dêsses conseguem quasi tudo e poderiam dominar mundo si su- 
bessem se aproveitar do invencivel dom que possuem. Porquê nós nos sentimos 
tão amigos deles, e especialmente tão alegres em lhes prestar serviço, que 
                                            intento 
não temos jamais a minima intenção de pedir compensação. Nós mesmos é que 
nos compensamos com a alegria de prestar serviço. O favor não é nosso, é an- 
tes deles, dessa simpatia encantada e sem promessa, da qual, porquê é tão raro 
um universo bom assim, a gente não pede sinão a dadiva dela ser simpatica. 

– Mas é o João! 
– Ô, seu Astrogildo! 
– Você por aqui! 
– Pois é, nhor sim... Não conhece mais êste?... 
– Chico Antonio! Allô, Chi-co-An-to-ni-o por a-qui!!... 
E vieram abraços, batidas nas costas, uma zuada de palavras altas, ditas 

com a comodidade de quem está dentro de sua casa, toda a gente virava pra 
ver. 

Astrogildo era Astrogildo Pinto de Brito, um sujeitinho atarracado, bai- 
xote que só ninharia, protótipo do cabeça chata. Palido, moreno forte de ma- 
deira, duma horizontalidade sitematica de linhas, olhos maravilhosos de ta- 
manhos, apesar de meio baços, e com uma ironia despeitada se escondendo por 
detrás da morbidêz. Boca bem sã, com dentes perfeitos espaçados, muito amare- 
los, côr de fôrça. Os cabelos, castanho claro, eram finissimos, duma lisura per- 
feita. Vestia do quasi bom, coisas atrapalhadas, seu brilhante na gravata, so- 
bretudo reclamista de inverno polar, e um chapéu de palha meio de banda, 
avacalhando a ironia tão inteligente dos olhos. 

Cearense legítimo. O pai fôra deputado estadual, chefe de polícia de as- 
sassinar, secretário geral de Estado e mais outras coisas de homem com in- 
fluência e politicagem condescendente. Herdara por questões de advocacia o 
naco de sertão seridòense em que seu João fôra morador, e Astrogildo lá vive- 
ra muitas férias, no tempo em que passeou pelos ginasios recifenses. Depois 
viera o indiscutivel Direito, estudado malemal, só pra adquirir a senha de 
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doutor. Nem bem formado, Astrogildo já estava com a decisão firme. O pai tal- 
vez preferisse mais razoavelmente pro filho uma carreira igual á que fize- 
ra, porém o moço esgotara a paciencia de viver numa semi-riqueza nortista e 
sonhava só com o Sul. Veio pro Sul. 

Astrogildo era apenas mais uma amostra, entre muitissimas, dêsse fenome- 
no da atração do Sul. Em tudo amostra miseravel, porquê si alguns exemplos 
havia de nortistas que faziam carreira e se enriqueciam por cá, a maioria 
alcançava apenas se esperdiçar numa existencia aventureira, de expedientes. 
A propria inteligencia vivacissima e tão exterior de que eram dotados no ge- 
ral êsses nortistas, as proprias miragens de ambição e de conquista de que 
vinham gerados, lhes impedia constancia. Quasi todos sem uma base de dinhei- 
ro que lhes permitisse fundar qualquer emprêsa, tinham que principiar pelo 
comêço. Era mais raro, e tanto mais espantoso, um maranhense tendo de seu, ca- 
sado rico no Nordeste mesmo, e preferindo vir, depois da viagem aos hospitais 
de Viena, montar o milhor $consultorio$ laboratorio de garganta e ouvido numa 
cidade do Interior paulista, a ficar na sua capital de seu Estado, vivendo em grande esca- 
la. Casos dêsses até horrorizam pela estranhêz. A maioria principiava mesmo 
pelo comêço. Um empreguinho lhes bastava, aos que não tinham mais que uma as[-] 
piração fisica de atividade, um empreguinho no Correio, noutra repartição 
qualquer, doutores a vender selos, a colecionar papeis, engenheiros pagando viuvas pensio- 
nistas da Nação. 

Mas pra um bem forte número dêsses filhos-familias burgueses, sem di- 
nheiro, moldaveis e de inteligencia facil, o comêço era o jornalismo. A não 
ser que a vesgueira de ilusão de que vinham dotados não os sujeitasse $ao$ 
á magistratura, mandados pela nossa condescendencia estaduana, pros fundos 
do Estado, nalguma delegaciazinha, nalgum juizado de merda. Preferiam isso, 
brilhar pela loquacidade: carregados de prognosticos de “grande futuro” ja- 
mais realizado, ativos e muitas vezes realmente civilizadores, numa cidadi- 
nha qualquer mas de São Paulo, a viverem com maior significação regional, 
mais necessarios, e muito mais felicidade essencial pelas terras do Norte! 
Porêm os mais pacientes, ou mais espertos, preferiam principiar de mais bai- 
xo, ficavam nas capitais e ingressavam no jornalismo. Que jornalismo lhes con- 
vinha? Jornalismo de deveras independente não havia em nossa terra, e isso e[-] 
ra carreira sem esperança, não “tinha futuro”. Nobreza, dignidade, humanidade, 
tudo isso não podia ser ideal pra quem deixara a conciencia na ilha de Ma- 
rapatá e vinha pra um meio de financismo e aventura feito o nosso. Só havia 
jornalismo de Govêrno ou oposicionista. Ambos convinham pra essa moçarada 
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com frio, que debandavam desde Manaos até a Baía, campeando um “Sul” lá deles, 
visão infantil de inteligencia desabrida e sem mobilia. Mas si ingressavam 
no jornalismo de oposição, isso era apenas pra brilharem, mostrarem o que va- 
liam, se valorizarem, porquê sempre o ataque a descompostura, o aleive facili- 
taram a brilhação. Pois lá ficavam brilhando apenas á espera do primeiro o- 
lhar de namôro que o Govêrno lhes lançasse. E êsse olhar vinha muitas vezes. 
O descaro, a prepotencia, a inominavel imoralidade governamentais já faziam 
com que os proprios desfibrados escritores paulistas sentissem uma certa 
repugnancia em se porem do lado de Govêrnos dêsses. Talvez tambem um resqui- 
cio de patriotismo regionalista impedisse aos estaduanos ajudar os oligar- 
cas no malbarateamento de quanto São Paulo pudera ser. Se afastavam discre- 
tamente dos jornais governistas, raros conseguiam se aguentar neles, e os Go- 
vêrnos se debatiam numa carestia temivel de defensores imprimiveis. Era na- 
tural que namorassem os que vinham de longe, sem a tradição da terra, sem o 
amor á terra, sem a vergonha da terra. Tanto mais que já estava já bem conhe- 
cida a psicologia que animava êstes arrivistas. O Correio Paulistano então, 
eternamente o jornal oficial das nossas indecencias, pululava dessa especie 
de estrangeiros. Sim, sou sergipano, sou isto, sou aquilo, mas o meu coração é 
paulista! Quem não se deixa empolgar de entusiasmo e de amor ante esta ter- 
ra maravilhosa que a todos recebe de braços abertos e é o mais justo padrão 
de glória do Brasil? Quem não sente a nobreza honestissima dos chefes que 
conduziram á grandeza do presente o povo paulista? Repitamos com o mestre: 
São Paulo é uma locomotiva que puxa vinte vagões vazios. Etc. etc. E aliás, 
nada lhes incomodaria a êsses nortistas que isto aqui fosse por agua abai- 
xo, possuidos no fundo, daquele despeito enorme que os do Norte tinham pelo 
progresso do Sul, especialmente de São Paulo. Até que ponto mesmo o ódio, o 
despeito não moveria a muitos dêsses? que aqui vinham banzar a sua ideolo- 
gia de horas vagas, de excessivas horas vagas, brincando de Comunismo, malba- 
ratando o Comunismo, formando a quasi unica e mesquinha especie de comunis- 
tas (de emergencia) que tinhamos por aqui, até que ponto? Até que ponto não 
lhes era grato, pragmaticamente olé! serem comunistas de boca, mas em troca 
de elogio abocanharem as sobras dos nossos Govêrnos, pragmaticamente olé! 
$aprresando$ salientando a infamia dum regime, introduzindo a inquietação na 
terra, apressando uma morte certa, porquê, pragmaticamente sempre, isso era se- 
guir a Lei vinda da Russia! O Correio Paulistano transbordava de gente as- 
sim, era um engenho. Engenho de bêsta, á moderna, em que o Govêrno aboiava uma 
cantiguinha pecuniaria reles, pagando realmente com muito pouco, alguns contecos 
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e a esperança, a êsses que tinham vendido quasi tudo o que era deles. Do Nor- 
te só lhes sobrava o tipo gordote e horizontal, a fala aberta e a amabili- 
dade. 

Era tudo engano, duma amargura insuportavel. Abandonavam uma terra po- 
bre mas cuja pobreza desaparecia por ser uma normalidade geral e só se con- 
cebia relativamente ao Sul (da mesma forma com que o Sul seria pauperrimo 
si relacionado á Argentina, os Estados Unidos ou muito país europeu...) aban- 
donavam uma terra cuja luta era muito mais atraente por estar inda em comê- 
ço, desprovida dos erros essenciais que faziam a $infelicidade$ indignidade 
social do Sul; abandonavam uma terra dotada de adaptação nacional, com inte- 
ligencia, psicologia, costumes tradicionais e bem brasileiros já... Abandona- 
vam um corpo pra se tornarem uma nuvem. Se despaisavam ridiculamente, preca- 
riamente, pra se engordar de avacalhamento quasi que sem excepção. Dispostos 
a tudo pra enriquecer. Mas não conseguiam isso não – o que os tornava inda 
mais ridiculos, mais despreziveis e gorados. Conseguiam na generalidade mas 
era quando muito combinar um sobretudo polar com a palheta de banda do As- 
trogildo. 

O grupo afinal se recostara ao balcão, bebericando um café conversadis- 
simo. Seu João quisera sair mas Astrogildo opinara ficassem ali, apesar de 
amassados contra um canto de parede pelo entra-e-sai contínuo do café. Lá 
fóra algum conhecido podia passar, e ao palheta, bem adaptado ao meio, apesar 
da palheta, não convinha que o vissem naquela amizade camarada com gente “bai- 
xa”. 

Não havia em Astrogildo a minima parte de preconceito de classe. Ou 
por outra: havia sim mas episodica, se mostrando numas coisas e noutras não. 
Essa é toda uma parte complicada da psicologia burguesa nordestina. Aceita a 
promiscuidade, mas baseada sempre nos costumes da escravidão, e si a carí- 
cia não tem olhos pra saber onde que pousa, não se concebe a independencia 
do inferior e muito menos personalidade. Astrogildo não teria jamais vergo- 
nha de estar conversando, mesmo quotidianamente, com gente do povo. Não pode- 
ria fazer distinção em abraçar um amigo rico e um amigo seu João. Nem mesmo 
como prazer fisico de sentir num abraço a gente limpa, e noutro, suor de cor- 
po. A promiscuidade lusoafricana dos tempos da escravatura como que fixara 
no nordestino mais que em qualquer outro dos tipos etnicos do Brasil, uma in- 
distinção atrapalhada de classe que se exemplificara magnificamente no tipo da mu- 
lata sarará. A amizade, a riqueza de assunto, as manifestações fisicas de com- 
panheirice perseveravam na mesma liberdade cordeal entre nordestinos de 
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classe diferente. 
Tambem, fôrça é reconhecer que o proletario, o individuo de classe in- 

ferior nordestino era fisicamente muito menos repugnante que o de certas ou- 
tras partes principalmente urbanas do país. O nordestino popular era espe- 
cialmente limpo. A qualidade das terras influia nisso muito, mas havia tam- 
bem êsse contacto real, quotidiano com “gente limpa”, tradicionalizando nele 
habitos e principalmente aspetos de limpeza. Porquê o “aspeto de limpeza” 
é muito importante, principalmente se tratando do homem proletario. Ha indi- 
viduos que são sujos de fisionomia. Outros, que mesmo saidos do banho, pela 
qualidade de pele, côr, exalação, parece que por quinze dias não se limpam, co- 
mo era o caso da encardida mulher de Nedim. E mesmo... seria possivel imagi- 
nar nesses nordestinos, tão tapuios ainda, um grão de ancestralidade mandan- 
do permanecer neles alguma coisa dos numerosos banhos quotidianos que 
os brasis tomavam... 

Enfim a gente, cercado de povo nordestino, não sentia aquela vontade fi- 
sica de se afastar que tem por exemplo quando cercado da multidão paulista- 
na. Aqui os fenomenos eram bem outros. Das aldeiolas mais selvagens da Ita- 
lia, de Portugal, do velho mundo inteiro, vinha uma gente tão ostensivamente 
porca, tão irracionalmente sem banho e cheirosa, o nojo era invencivel. Nos 
carpinteiros, nos verduleiros, jornaleiros, chofêres, até nos chofêres mesmo, o 
desleixo pela higiene era sistematico. E culminava então em galegos cobrado- 
res de onibus e de bonde, gente duma imundicie tão semostradeira, tão repug- 
nante que era dificil sustentar qualquer idea de solidariedade humana. Não 
se tratava não de sujeira de trabalho, como a que marchetava por exemplo os 
mecanicos de macacão azul, era porquice de atraso mental, se percebia, indi- 
gencia de gôsto de ser, irracionalidade de recem-chegados. Porquê os moços 
logo se afeiçoavam aos habitos higienicos da America, numa caricia dominical. 
Então os que ingressavam na Guarda Civica, se viam tomados do delirio pani- 
co de grandeza dos que inventaram o uniforme novo. Limpos, grandes e lindos,  
tinham se tornado a coqueluche da cidade milionaria. Namorados pelas moças 
dos autos, presenteados pelas criadinhas, florões de raças presumivelmente 
arianas, passeavam pela rua numa grilagem beocia a sua limpeza de sportsmen. 

Mas a circunstancia da limpeza do popular nordestino serviria apenas 
pra justificar a permanencia de cordialidade $entre o$ que o cabeça-chata al- 
fabetizado mantinha com as classes inferiores. Essa cordealidade antes se explica- 
va $antes$ pela promiscuidade tradicional que indistinguia classe no manejo 
do dia, pela naturalidade nordestina – a gente mais amavel, mais amoravel do 
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mundo – e tambem um bocado pelo vício de conversar. 
Astrogildo jamais teria, dentro consigo, vergonha de conversar com Chi- 

co Antonio e seu João, e sabia com uma naturalidade inata, elegantissima, p[ô]r 
de parte as riquezas intelectuais, morais dele, que pudessem produzir algum 
desequilibrio de assunto, de compreensão mutua, e matar a conversa. De resto, quando 
necessario, ou mesmo sem necessidade, sabia estadear seus conhecimen- 
tos de “seu dotô Astrogildo”, introduzindo na conversa alguma palavra dos 
dicionarios, ou nome de sabio alemão, como uma desinvoltura perfeitamente a- 
favel e sincera. Aos olhos dos conterraneos humildes êle ficava então admi- 
ravel; e podia manter com isso aquela horrida prepotencia, aquele mando inso- 
lente, aquele autoritarismo rebaixante com que, em nosso tempo livre, permane- 
cia ainda muito no Nordeste, entre “seu dotores” e povo, a forma de rela- 
ções da escravidão. Ainda, como a generalidade dos nordestinos, Astrogildo pos- 
suia uma faculdade enorme de adaptação. Ou por outra, não era propriamente 
faculdade de adaptação, mas antes uma especie de indiferença preguiçosa, um 
abandono caroavel de personalidade, essa dificil graça social que permite 
á gente se afeiçoar aos outros, vivendo-os, antes que se vivendo numa inte- 
gridade insoluvel.  

Esta integridade é que, ajudando o ciume despeitado que os brasileiros 
tinham pela grandeza da cafèlandia, criara a imagem do paulista orgulhoso e 
desprezador, da lenda brasileira. Paulista e antipatia eram sinonimos no país 
todo. E si a antipatia do paulista legítimo era $real$ verdadeira, principal- 
mente por causa da lerdeza intelectual que nos diferenciava tanto dos ou- 
tros brasileiros, a lenda do nosso desprêzo e prepotencia era duma flagran- 
te injustiça historica, pois si recebido sem excesso de cordialidade, que 
êsse não era mesmo o nosso jeito, por outro lado nenhum brasileiro tinha a 
lutar aqui contra preconceitos estaduanos, e atingia, com valor, canalhismo 
ou pura brilhação, as maiores posições do Estado e da familia paulistas. E 
é certo que êles, principalmente os nordestinos, nos deslumbravam, embora hou- 
vesse um tal ou qual, não desprêzo, mas esquecimento de amar, na maneira com 
que os paulistas sentiam os seus manos mais pobres. Ora essa faculdade de 
ser conforme aos outros é que fizera Astrogildo preferir o canto escuso do 
café-expresso, pra não ser visto em companhia de gente de outra classe. Pau- 
lista reparava. Mesmo que não falasse nada, ficava chocado por dentro. Isso 
era de fato a $caracterimais$ caracteristica mais odiosa do paulista, essa in- 
tegridade insoluvel, muito mais propriamente íntima que exteriorizada, é cer- 
to, mas que, feito um eflúvio, cercava o individuo, o isolava, o tornava longin- 
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quo, inabitavel e divino. Insoluvel, principalmente. O brasileiro tinha bastan- 
te razão: paulista e antipatia eram sinonimos. 

Um prègão fresco de jornaleiro veio lá de fóra lembrar a Astrogildo 
uma edição nova de jornal. Tirou a moeda do bolso, deu-a a seu João que esta- 
va peito a peito com êle naquele apertume de lugar: 

– Me compre a Folha. 
– Pois não, seu Astrogildo. 
E lá foi, esgueirando entre o povo, com uma diligencia servil. 
O incidente chegara bem pra exemplificar a cordialidade de classe que 

havia entre nordestinos. Astrogildo já bem que aprendera em São Paulo e mais 
Sul viajado, a dizer o “faz favor”, o “tenha a bondade”, o “deus lhe pague”. 
Mas pra com seu João readquirira instintivamente os habitos nordestinos:  
“Me compre a Folha”, um mando. Talvez que a seu João não importasse mesmo na- 
da que um “faz favor” viesse converter em pedido o que $tanto$ pra êle era 
sentido e aceito simplesmente como ordem. 

Uma das manifestações humanas mais chocantes de todo o Nordeste é a  
conservação, muito generalizada ainda, dessa psicologia escravagista que di- 
vide claramente a coletividade nordestina em duas classes: o senhor-de-en- 
genho e o escravo. No individuo $intelectualizado$ nordestino intelectualiza- 
do a psicologia do mandão permanece intimamente viva. E a maneira de mandar 
ou simplesmente de pedir, é a intimativa, que hoje nós do Sul apenas podemos 
imaginar que foi a do senhor de escravos. O nordestino intelectualizado con- 
tinua mandando dêsse jeito. Si na viagem de auto se descaminha no sertão e 
readquire a rota ao conselho dum morador ou dum vaqueiro, vai embora sem a- 
gradecer. Si na sua afabilidade incomparavel busca por todos os meios agra- 
dar uma visita, um amigo que veio de fóra e se interessa pelas coisas da ter- 
ra, em plena rua do Recife, ás quatorze horas, chama o carregador esperando 
serviço na esquina: 

– Você canta coco? 
– Ah... não sei não senhor... 
– Ora deixa de besteira! êste moço é de São Paulo, tire um coco pra êle 

ouvir. 
E o carregador, com um pouco mais de recusas, acaba cantando coco, plena rua 

do Recife, ás quatorze horas. 
Na dedicação hospitaleira de mostrar ao viajante os prazeres, vida de 

engenho, a moenda chia... 
– Antonio! ôh!... largue o banguê, venha cá! 
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Antonio depõe custoso o banguê carregado de bagaço no chão, deixa o 
parceiro esperando e vem. 

– Boa tarde. 
– Faça aquela careta que você fazia no Mateus do Boi. 
Antonio, meio fatalizado, pleno trabalho do dia, os Reis estão longe pra 

pensar nos brinquedos do Bumba, faz a tal careta pro senhor-de-engenho rir. 
Antonio já vai outra vez, fortissimo tronco atarracado, seminú, cobreado em 
suor ao Sol, carregando o banguê rumo da bagaceira. 

Seu João trazia os jornais. 
– Guarde os trócos. 
O velhote sentiu a sensação agradavel de ficar com os trezentos réis 

de que não carecia. Não carecia daquilo mas perdurava $nele a ta$ ancestral 
nele a tara do pedinte. Guardou contente os tostões. 

Agora a conversa entre êle e Astrogildo meio que perdera a razão de 
ser. Astrogildo queria passar os olhos no jornal. Quanto a Chico Antonio, se 
conservava sempre ali, numa presença delicada, vivendo as frases de Astrogil- 
do e a ascendencia dêste. Mas sem uma palavra realmente dele, só respondendo 
quando perguntavam. Jorge, na porta, estava desesperado. Perdera completamente 
qualquer significação e inda por cima estava querendo mulher. O que o pren- 
dia ali era apenas a dificuldade de se despedir e uma vaga esperancinha de 
levar Chico Antonio na farra. Farra que pra êles seria a deles, um vagamunde- 
ar cheio de risadinhas e frases pela rua das mulheres – jeito de se exci- 
tar correspondente aos beijos e contactos dos mais refinados. Depois cada 
um escolhia a sua, o prazer rapido, e a volta confiante, juntos de novo, mais 
amigos, se contanto coisas. Mas a volta de seu João com o jornal, em vez de  
faze-lo compreender que o grupo se desmancharia, acabou por desespera-lo, 
Jorge era muito curto. Espiou sorrateiro pra trás, partiu fugindo sem se des- 
pedir de ninguem. Mas partiu tristissimo, cego, em busca dum corpo de mulher 
que o anulasse. 

Astrogildo se despedia. Uns oferecimentos vagos, muito caidos de cima 
porém falados com sinceridade. Seu João agradecia, mas que logo de-manhã to- 
mavam o trem prá fazenda. A lembrança de que partiam, deu pra êle e Chico An- 
tonio uma nitidez agradavel. Principalmente pro coqueiro, dentro do qual a 
noção de verdade era rara e chegava sempre como si fosse uma luz confortan- 
te, um trago de cachaça afirmador. Por isso a partida de Jorge foi muito in- 
diferente pra êle, ao passo que ecoava dolorosamente em seu João. 

E os dois amigos se sentiram mais entregues á amizade. Tinham acabado 
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as perguntas, as expansões, o desejo de olhar: estavam mais amigos. Uma calma 
confiança de intimidade, muito comoda, foi substituindo tudo e garantiu um 
prazer novo. Agora estavam apenas amigos e era uma felicidade. Foram andando 
sem destino, de manso. Uma frase, uma palavra de seu João. A noite esfriava. To- 
masse cuidado que aqui no Sul não tem clima bom não. Fadiga. 

Tinham saído do café e frechado sem destino, prá frente. Bateu-lhes quasi 
de sopetão no corpo a escureza do Anhangabaú, maltratando. Sem terem percebi- 
do ainda nada, os dois pressentiram que entravam por lugares onde familia 
não vai. $Era o instinto por onde$ Seu João não gostou porquê era casado e 
não desejava nada, mas sobretudo lhe doeu o perigo que corria Chico Antonio. 
De fato, o $cant$ moço, que vinha imovel, até ali puxado por seu João, sem andar 
quasi, principiou tomando a dianteira, entrou pela escuridão, corpo empinado, tro- 
tando com panache, ver garanhão que soltam de repente em campo aberto. As na- 
rinas enguliam os anuncios de moça do ventinho, o olhar movia inquieto, a ca- 
ra relumeava desejando. Avançou firme, trotando bem pisado, meio que escutou 
como um gemido atrás “Chico Antonio!”, parou, esperando seu João. Seu João se 
aproximou e como censura duma delicadeza sublime, apenas roçou levianinho 
no braço de Chico Antonio. A presença do pai foi tão desesperante, tão malva- 
da, Chico Antonio viu que era impossivel. Tudo ficou desagradavel, com o con- 
traste do velho ali, se olharam profundo, sofreram. Sofreram com amor porquê 
se amavam fixamente como filho e pai. Era só se largarem, cada um pra seu la- 
do, e aquela irredutibilidade de posição os punha se amando de novo com a 
suficiencia cheia de desleixo dos amores de familia, em vez, $de estarem$ 
estavam ali quasi inimigos, se querendo bem $quasi com antipa rancor$ com an- 
tipatia, quasi com rancor. Era só se largarem, compreenderam isso, a solução 
era facil, porém nenhum dos dois não tinha coragem nem inteligencia pra tanto. 
Não acharam por onde ver um pretexto prá separação, e aliás, o que era bem a 
incompatibilidade do homem com a vida, a separação havia sempre de os maltra- 
tar tambem. Foram segundos temiveis. Mas o velho, por instinto de ascendencia, 
pegara segurando no braço de Chico Antonio, era um conselho de não. E logo 
adiante, por trás da Coletoria, fugira dos jardins, retornando prá luz e mui- 
ta gente. E então, por necessidades e razões diversas, a mesma imagem $se$ veio 
pousar no pensamento de ambos, Isabel. 

Estavam mudos, largadissimos. Seu João achava em Izabel uma desculpa de 
não ter dado liberdade ao filho. Pois si Chico Antonio era casado como é a- 
gora que!... E tinha já que saber como o caso foi, censurar, con[s]ertar. T’aí, 
si o filho tivesse trazido a cabocla: não... Mas achava dificuldade em prin- 
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cipiar a conversa. Vinham de volta á praça do Correio. Frontões. Muitos res- 
taurantes noturnos. Quartiunculos abertos na boca da rua, muita luz, muita 
gente dentro. Entrando, saindo. Sirios, mendigas, encostados nas paredes, venden- 
do amendoim. Pouco mais de meia-noite. Multidões penduradas nos bondes, ôni- 
bus cheios. Ondas de gente, era um mar. O mar verde, nordestino da vitrina da 
Casa Alemã. Uma jangada longe, quem que vinha nela? quem que vinha?... Pra Chi- 
co Antonio a imagem de Isabel era mais íntima, saída duma precisão sexual, 
Isabel era o amor casado que êle poderia gosar na frente mesmo de seu João, 
Isabel conciliava nele o desejo da noite com o pai. Os tres juntos, sem se 
separar. Não era um caso proibitivo de outros prazeres, que nem o velho esta- 
va imaginando, era uma conciliação momentanea. Chico Antonio estava real, ir- 
real. Numa sensualidade que êle nem pensava em disfarçar, não pondo reparo. 
Magnificamente pensando Isabel. Um detalhe de corpo. Um abôio, cheiro pesado 
de engenho, as filhas do senhor de engenho tomando banho, eram Isabel. O mar 
da vitrina era agora um mar verdadeiro onde os manequins se moveram logo 
em caboclas peitudas, bem núas; eram Isabel, e Chico Antonio nadava custoso 
no meio do povaréu da calçada, puxado por seu João, quem que vinha na janga- 
da? 

–Vam’ comer pipoca! 
O velhote inventava um desafôgo enquanto não achava jeito de entrar 

no assunto. Nem era dificuldade de entrar no assunto que isso em gente do  
povo se entra de sopetão, olhe, Chico Antonio, vamos falar duma coisa séria, c 
como foi o caso com a Isabel?, era mas a dificuldade de falar essa frase pu- 
ra, a discreção de não se mostrar mais serio e mais perfeito, aquela delica- 
deza de alma que no velho era mesmo duma perfeição maravilhosa, apesar de 
não cultivada. 

Comiam pipoca na esquina. Os olhos de ambos, reconhecendo, atravessaram 
a praça, foram penetrar no café-expresso de faz pouco. Astrogildo. Seu João 
pensava no Jorge e estava satisfeito porquê tirara o filho duma aventura 
sem-vergonha. Percebeu ingenuamente, com verdade e sem ela, que fôra o Jorge 
a causa de Chico Antonio... turquinho safado! Chico Antonio calmava desespe- 
radamente. Os sentidos se fechavam como asas sonolentas, mas o moço estava 
muito triste. Pusera a imagem de Isabel do pensamento do velho, e agora só 
mesmo um ralho bem firme do pai, o havia de repor na sua incon[s]ciencia habi- 
tual. Mas a pipoca, seu João de novo espertinho, o ralho não chegava, era ca- 
paz de não vir mais... e Chico Antonio recomeçava insistindo, agora só com a 
cabeça, de pique, na vontade de mulher. Os olhos foram ondulando sobre os ma- 
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gotes de gente, mais esparsos agora, até lá no alto donde a avenida escachoa- 
va sobre a praça como um enorme vagalhão. De repente acreditou nitido que 
enxergava Isabel numa barca bem no meio dum mar de navegar. Isabel vinha 
pra êle, sentiu, vinha pra êle atravessando o verde mar de navegar. Brotaram- 
lhe ritmos do coração, mais inquietado. De navegar... Uma linha apenas imagi- 
nada, de melodia. Mas como Isabel não pudesse vencer as ondas, parada de-pé 
no meio da barquinha, diz-que vindo mas não fazendo nada pra chegar junto 
dele, a barquinha desapareceu subito. Chico Antonio enfiava maquinalmente pu- 
nhados de pipoca na boca, esperando que seu João falasse de Isabel e o cen- 
surasse. Fazia esfôrço cabeçudo pra recordar como era a barca que enxer- 
gara e não via mais. A miragem não tinha sentido, mas êle enxergara sim. É 
porquê Isabel estava sem remo... Por isso é que estava de-pé na barquinha... 
Seu João, ficara muito serio e falou de Isabel. 

– Vam’ sentar. Se toma um trago. 
Entraram no bar da esquina. Seu João pediu cerveja e: 
– Você casou com ela? 
– Nhor sim... 
– Ela era boa? 
– Boa... ela era. 
Todo o ser dele chorava internamente, numa desgraça felicissima. A 

sexualidade, a vontade de mulher desaparecera por completo. Os olhos do coqueiro se 
entregaram pra seu João, em busca de castigo. Mas seu João estava 
ainda apenas uma censura insuficiente, mexendo lento a cabeça. Chico Antonio 
teve uma raiva de botar um defeito bem grande em Izabel, porém jamais que 
imaginasse nisso e não mentia, se lembrou que ela estava prenhe. 

– ... nunca que ela quis ter um filho de mim...  
Teve medo logo do que falara sem querer, só pelo desejo invencivel de 

prejudicar Isabel. Não pela falsidade mas porquê estava desejando que seu 
João ralhasse bem com êle, e a frase o defendia. Mas seu João ralhava mesmo. 
Principiou de mansinho, voz grave, falando vagarento. Ainda não estava bem no 
movimento da parolagem que lhe era tão da natureza, e ás vezes en- 
treparava esperando uma deixa. E isso maltratava Chico Antonio porquê 
as ausencias repentinas de voz não tinham mais nexo pra êle, lhe intercep- 
tavam a liberdade de cismar. Porém seu João aos poucos agarrara num discur- 
so muito igual e sem parada, indo até as portas da infancia do coqueiro, pra 
poder censurar perdoando. Chico Antonio estava imovel, de cabeça baixa, arre- 
pendido. Seu João, a voz de seu João o botava numa perfeição agradabilissi- 
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ma, lhe recordava tantas coisas de si mesmo, como que lhe dava passado, tra- 
dição, como que lhe ajuntava tudo o que êle já fôra e fizera, ao homem de ago- 
ra. No seu natural desmancho de ser, o moço criava a sua vida apenas do mo- 
mento que tinha na frente, jamais o moviam as experiencias do passado. Por is- 
so o deliciavam sensualmente êsses momentos de conciencia de ser, tão raros, 
como o que as palavras de seu João lhe estavam dando agora. A voz, as expres- 
sões ás vezes duras mas conhecidas, lhe batiam no corpo feito mão que acari- 
nhasse. Surgiam detalhes, ás vezes provocados por alguma frase, alguma expres- 
são que já escutara num tempo vastamente atrás, em circunstancias especiais. 
Viu, viu de fato a famosa vaca vermelha correndo que enlouquecera de com 
sêde, seu João agarrara êle, enganchara êle no pescoço do cavalo, mais o Rami- 
ro com o Dico na garupa, galopearam fugindo, depois mataram a vaca, ficava 
$sempre$ com raiva porquê era sempre êle que mandava arrancar mandioca, um 
dia fugiu, havia de mandar buscar Isabel porquê seu João havia de abraça-lo 
quando êle voltou não aguentando mais de fome... Havia poucos fregueses no 
bar. E o grupo, lá junto do balcão tomando café expresso, Jorge, se ligava  
mais era com o Ramiro, tão forte, que ensinava bem as habilidades do sertão 
e o amava por causa da cantoria, agora ia casar, seu João contara, êle tambem 
já estava casado, e aquela feita em que os dois foram, qual o quê! não conse- 
guiram espantar a boisada que arrebentara a cêrca do açude, sujara toda a  
agua onde seu João até batia neles por causa de irem brincar com as barqui- 
nhas sempre amarradas com linha de carretel de Mãi, porquê sinão a barqui- 
nha ia lá pro meio do açude, seu João via, quem foi? foi Isabel... Seu João pa- 
gava a cerveja, se levantavam, era bem tarde, seu João mostrara que eram qua- 
si duas horas, estavam limpando o bar, já meio descidas as portas de ferro. 
Sairam na praça outra vez. Mas Chico Antonio estava completamente atordoado, 
em plena integridade. Tomara com uma esfrega mãi, seu João dissera boas pra 
êle, e Chico Antonio forte, com o corpo retesado numa plenitude perfeita, in- 
da se sentia mais forte aguentando as censuras do pai. Bastava um peteleco 
seu João ia longe, mas seu João que batia, Chico Antonio se deixava bater, o 
que inda mais lhe dava uma masculinidade absurda, heroica, cheia de compla- 
cencia. 

Seu João estava bastante fatigado, quando pararam na esquina, se orien- 
tando. A praça ficara monumental assim, quasi vazia, sem bonde nem onibus mais. 
Os homens solitarios, parados nas esquinas, vindos de algum trabalho noturno, 
de alguma farra, com medo de arrancar apé pros bairros longinquos, esperavam 
o primeiro bonde da madrugada. Tinha dois sentados na calçada em frente. Ou- 
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tros não esperavam nada, esperavam $nada$ a vida, sabendo que a praça do Cor- 
reio era o lugar mais propício para esperar a vida. Passou um automovel des- 
lumbrante, chato, branco e preto, moços chiques dentro e aquela menina 
sem chapéu, olhando francamente pra êle. Chico Antonio baixou os olhos. 

Caminharam silenciosos, subindo á praça Antonio Prado, donde seu João 
podia se orientar. O velho ia meio com medo do moço. Chico Antonio estava 
tão mudo, não falara nada, tão vago, tão úmido de saúde alumeada na pele bri- 
lhante, seu João teve receio, como si estivesse junto dum animal bravo. Tomou 
instintivamente o partido de enfraquecer, a ladeira era tão ingreme que ex- 
plicava tudo.  

– Não posso mais... Me $de$ ajude, Chico Antonio 
O moço esbarrou no velho que pretendeu se apoiar mas foi levado feito 

pluma. Seu João sentiu que dominava inteiramente o animal bravo, que Chico 
Antonio estava muito arrependido e logo, tendo uns cobres, mandava buscar 
Isabel, êle ajudava, já falavam mesmo que gastava por demais!... Deu um riso: 

– Não vê que sou intaliano pra estar $comen$ manjando polenta, polenta. A- 
juntar é pros ricos que não têm no quê gastar... 
 
 
 
 

(Fim da Primeira Parte) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MOMENTO PAULISTA E BRASILEIRO/ O CAFÉ. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 01 mar. 
1931.  
Texto de periódico, recorte (64,5 x 36,7 cm), matéria dividida em 3 colunas inteiras e dois 
pequenos blocos na 4ª e 5ª colunas. 
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Café Ia Parte/ Indice dos Assuntos 
Índice/ planejamento [maio? 1931]; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel jornal (32,3 
x 22,3 cm); marcas de oxidação. 
Nota da edição: Ainda durante a redação da 3ª versão da primeira parte do romance, o 
escritor faz um balanço da criação, elaborando um “Indice dos Assuntos”, que resume 
os principais pontos da trama até a página 31. 
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Café           Iª Parte 
Indice dos Assuntos 

 
Chico Antonio chega a S. Paulo – p. 1 
Quem é Chico Antonio – 2 
Vontade-decisão de vir pro sul – 4 
Chico Antônio canta – 5 
Fuga dêle pro sul – 8 
Uberaba e a corrida de cavalos – 9 
Chegada a S. Paulo até o hotel do sírio – 16 
Apresentação de Nedim – 20 
Os ricaços italos e aristocracia paulista – 21 
Mania de italiano rico ter fazenda – 24 
Paulista só queria café – 24 
Fachismo agindo aqui – 25 
Proletarios e burguesia ítalo-paulistas – 27 
Quem vinha emigrante agora – 28 
Falta de braços na lavoura e consequências – 29 
Porquê Seu João veio chamado pelos filhos – 30 
O problema do nordestino aqui – 30 
Os importantes daqui dizendo nordestino é ruim – 31 
 

 



Café: 
Esboço [antes 7 jul. 1931]; autógrafo a grafite; 2 folhas papel branco (15,4 x 10,3 cm), 
milimetrado; destacadas de caderneta de notas; folhas presas originalmente por alfinete 
de cabeça.  
Nota da edição: O anverso da primeira folha e verso da segunda trazem anotações 
diversas: pesquisa de acepções de um vocábulo; lembretes de itens a comprar; tentativa 
de captar o canto de um pássaro na fazenda de Cândido Rocha, em Araraquara; 
referência bibliográfica de Animais venenosos do Brasil, livro de Afrânio do Amaral 
lançado em 1931. Pelas anotações que emolduram a nota referente ao romance, pode-se 
atestar a data deste documento do processo criativo de Café. A menção a Araraquara na 
anotação: “rua Onze de Agôsto – Farma Drogaria Brasil (?) subindo a rua [à] esquerda. 
Mercurio doce Ribeiro da Costa, 2 quilos – 80$000 Araraquara (encomenda)”, faz 
lembrar imediatamente de Pio Lourenço Corrêa (1875-1957), fazendeiro e intelectual 
daquela cidade, primo e amigo de Mário de Andrade, a quem o escritor chamava “tio 
Pio”. Na carta de 7 de julho de 1931, Pio Lourenço Corrêa assente: “Pode mandar, pois, 
o mercúrio”. Na resposta, em 16 de julho, MA esclarece, passando pelo fato histórico da 
renúncia do interventor do governo federal em São Paulo: “Quanto ao Mercúrio, a 
demissão do J. Alberto nos fez esquecer, ao Cândido e a mim, que ele achou aí em 
Araraquara o ‘Ribeiro da Costa’ por 6$000, cem gramas. Aqui só consegui 75$000 o 
quilo, na Drogaria Morse”. No dia seguinte, Pio reitera a encomenda e explica: “Eu já 
sabia, porque ouvi do Cândido, o caso do mercúrio doce na Internacional, e o respectivo 
preço. Fui sem demora ao telefone: só dispõe agora de... uma caixinha de 100 gramas. – 
Ora bolas!, exclamei comigo. Continua, portanto, a valer a incumbência. Por este 
motivo, melhor será V. efetuar a compra do mercúrio, mandar encaixotar, e guardar até 
nova ordem”. 
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 Aparato genético 
Etapas e rasuras 

merindios”. o Webster “New 
International” não dá, nem The 
Century Dictionary and Cy- 
clopedia. 
Figueiredo 4ª Habitante do 
Estado de S. Paulo: Brasileirismo: 
E da como sentido figurado que 
é paulista é “Homem teimo- 
so”. O Constancio nem diz 
que é Homem teimoso. 
________________________ 
 

(anotação em pauta musical) 
 
Passaro na fazenda do Can- 
dido Rocha. Ás vezes a termina- 
ção variava pra um som interme- 
dio 
 

(anotação em pauta musical) 
 
Mas tudo aproximativamente porquê asso- 

vio não alcança-
va inteira 
musicali-

dade

A2: riscos anulando todas as 
anotações da página 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
 

Mandar Candido livro 
vermelho de telefone 
________________________ 
Comprar sabão denti- 
fricio no Sloper 
________________________ 
 
Café: O barão da Cunha 
Bueno falava:  Meu filho, 
si você for calcular o custo 
da adubação, você não adu- 
ba o café e cafezal carece 
de adubo”. É isso mesmo. 
E aqui, não é como um 
Jaú que a arvore já tem 
folha demais. O capital 
de fazendeiro não é o chão 
é a arvore. E pra você con- 
servar a arvore carece de 
folha. O que salva o seu 
café é a [bunda] do boi 

A2: riscos anulando as anotações sem vínculo 
com o romance 
 
 
 
 
 
 
 
A2: lapso: fecha aspas não abertas 

e da vaca. Adubo quimi- 
co, não quero mais nem 
dado! É p[al]ha de café 
mesmo e bunda do boi. 
Não faz mal que venha 
café verde da roça e 
diminua meu tipo, um 
a folha é que não deixa 
maturação igual. O dia 
que eu puder boto uma 
caixa dagua aqui em ci- 
ma, levo meu café, pron- 
to: acabo o mel do café 
verde mas deixar de 
botar estrume no meu 
café não vê! ________ 
Varredura e Varreção. 
Abanar café 

______ 
____ 
__ 
 

 
 
 
 
 
 
(A): *um[a]* a folha 
 



 
 

 Aparato genético 
Etapas e rasuras 

 
rua Onze de Agôsto. Far- 
ma Drogaria Brasil (?) su- 
bindo a rua á esquerda. 
Mercurio doce Ribeiro da 
Costa, 2 quilos – 80$000 
Araraquara (encomenda) 

___________ 
_______ 

 
Mandar Candido livro 
vermelho de telefone 

___________ 
 
Comprar sabão dentifri- 
cio no Sloper 

___________ 
Afranio do Amaral “Animais 
Venenosos do Brasil” Di- 
rectoria de Publicidade da 
Secretaria de Agricultura 

___________ 
 

A2: riscos anulando todas as anotações da página 
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“Café” romance 
Plano; autógrafo a lápis vermelho e azul; 1 folha de papel branco (21,8 x 16,2 cm). 
 
 
 
 

 

“Café” romance 
I 

A Noite de Sábado 
II 

Uma Familia Paulista 
III 

Noite de Ventania 
IV 

Indivíduos 
V 

Dia da Falsa Glória 
= 
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Café/ (Introdução)/ “A Noite de Sábado”/ 1ª Parte 
Pasta improvisada de cartolina verde (32,2 x 49,9 cm), borda superior irregular, sinais 
de oxidação, perfurações por inseto. Escrita em duas etapas: 1ª etapa: em autógrafo a 
grafite: “(Introdução)”; 2ª etapa: autógrafo a lápis vermelho: risco suprimindo o título 
inicial: “(Introdução)”, inserção do título do romance: Café, abertura de aspas de A 
Noite de Sábado e a inscrição: “1ª Parte”; a lápis azul: “A Noite de Sábado” e o 
fechamento das aspas deste título. 
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6ª fase: [maio? 1932] – [maio 1935] 
 
─ [maio? 1932]: elaboração do elenco dos personagens da segunda parte do romance, 
com nomes, parentesco ou função. 
─ [maio? 1932] – [maio 1935]: prossegue a redação de notas de trabalho. Para organizar 
o material, o escritor improvisa pastas e atribui a elas títulos – nomes de personagens ou 
partes do livro. Agrupa estas pastas em capa dura retirada de caderneta.  
─ Mudança do título da 3ª parte do romance, de “Geada” para “Crise”. Ao dividir as 
partes do romance relacionando-as ao contexto histórico, o escritor percebe que não 
faria mais sentido depois da quebra da bolsa, em 1929, usar como título o fenômeno 
meteorológico, já que então o ponto nevrálgico era a crise econômica mundial. 
─ [maio? 1932]: plano de divisão das partes do romance relacionando-as ao contexto 
histórico do fim da década de 1920 e início da de 1930.  
─ [maio? 1932]: início da redação da única versão conhecida da segunda parte do 
romance. Na página 40, o escritor, ao datilografar, muda o nome do genro do 
fazendeiro; o marido de Vivi, Celeu passa a Leléu, o que motiva a releitura das páginas 
anteriores para efetivar à tinta preta a substituição. 
─ 1934: inclusão de “Café (romance)” na lista de obras em preparo divulgada em 
Belazarte. 
─ [maio 1935?] – confecção de pasta em cartolina cor de abóbora para abrigar o 
manuscrito da segunda parte do romance, notas de trabalho e recortes de jornal. 
Interrupção do trabalho no romance Café. Durante três anos, o escritor ocupa-se 
prioritariamente de suas funções de Diretor do Departamento de Cultura da 
Municipalidade de São Paulo. E, em 1938, ao sair deste posto de chefia, muda-se para o 
Rio de Janeiro, onde permanece até o início de 1941. Datado de 17 e 18 de fevereiro de 
1939, surge o esquema de um novo romance, Quatro pessoas; recupera personagens de 
Café: o casal Carlos - Maria e o Católico, personagens que figuravam no romance 
inacabado Vento. Em 4 de julho de 1939, MA dá início à redação de Quatro pessoas, a 
qual, em 1940, é igualmente interrompida. Anos depois, em entrevista a Mário da Silva 
Brito, o romancista confessa: “[...] estava escrevendo [Quatro pessoas] no Rio de 
Janeiro quando a notícia da queda de Paris me estarreceu. Não era mais possível 
preocupar-me com o destino de quatro indivíduos – envolvidos em dois casos de amor – 
quando o mundo sofria tanto e a cultura recebia um golpe profundo. Desisti” (Diário de 
São Paulo. São Paulo, 2 dez. 1943).  
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Café/ Noveletas 
Pasta improvisada em cartolina cor de abóbora (36,8 x 50,4 cm); títulos em autógrafo a 
lápis azul no anverso e no verso; marcas de oxidação nas bordas.  

 

 
 



Café/ Cronologia 
Plano [post. 5 out. 1930]; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (31,2 x 14,3 cm); 
borda superior picotada, marcas de oxidação. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Cronologia 
 
Introdução  A 
     Antes da crise do café. Em 
     1928 
As Duas Irmãs 
     Antes da crise do Café. 
             1928 e 1929 
A Crise 
     Arrebenta a crise do café em 
          1929. 
O Catolico 
     Angustias da crise em 1930 
     até as eleições presidenciais de 
     1º de março. Isso provoca o 
     desespêro e atos do Catolico 
Final 
     Rebenta a Revolução de 5 
   de outubro. Angustia da ci- 
   dade. Vitoria. A Gauchada 
   aqui (contar os gauchos presos 
   no obelisco da avenida etc) 

 
 
 
(A): Introdução #A[ntes]# 



“Seu Quinzinho – fazendeiro” 
Elenco de personagens; autógrafo a grafite; 1 folha de papel jornal (32,2 x 21,5 cm); 
rasgamentos em todas as bordas; marcas de oxidação. 
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 Aparato 

genético. 
Etapas e rasuras 

Seu Quinzinho      fazendeiro 
Dona Eulalia      mulher dele 
Santa Eulalia –– é a fazenda 

Vivi –– filha do casal, mais moça 
(Izabelinha) 

Clara –– filha do casal, mais velha Ruth 
Fernando –– marido de Clara 

Celeu (Alceu) –– marido de Vivi 
Carlos –– primo-irmão das moças, filho de 

Dona Herminia –– irmã mais velha de dona Eulalia 
Ligia –– filha de Vivi 

Joaquim –– filho mais velho de Clara 
Fernandinho –– filho segundo de Clara 

Ramiro –– filho mais velho de seu João, está vivo 
Dico –– outro filho de seu João 

Manequinho –– o antigo chofer de Araraquara, agora 
com oficina de automovel, mas que ainda ser- 
via Quinzinho por amizade 

A mulata, cozinheira de d. Eulalia se chama 
Marciana 

Seu João –– pais postiço de Chico Antonio 

 
A: *Tereza* 
Eulalia 
(A): Santa 
^EUlalia^ 
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CAFÉ/ Segunda Parte 

Única versão conhecida da segunda parte do romance, datiloscrito original, fita preta; 70 

folhas numeradas pelo autor em algarismos arábicos; folhas 1 a 67 e 70: papel jornal 

(32,1 x 21,6 cm); folhas 68 e 69: papel branco (31,8 x 21,8 cm); marcas de oxidação em 

todas as folhas; folha 41: perfuração. 

Nota da edição: Possivelmente em 1935, ao fim da página 52 deste datiloscrito, o 

escritor para de redigir esta versão, retomando-a em 1942 a partir da página 53. Uma 

vez que a presente edição norteia-se cronologicamente, optei por apresentar as páginas 

finais desta segunda parte do romance na 8ª fase. 
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C  A  F  É 
 
Segunda Parte 

 
 

Chico Antonio chegou na fazenda ali pelas quinze horas, absolutamente 
inaceitavel e tristonho. A presença de seu João já o normalizara desde a noite 

[passada, na presença
de toda a familia, e [o] afeto que tinha por todos, muito real mas pouco a- 
gente, naquela serie de boas-tardes, algum riso e o abraço chorando da “mãi”, 
não lhe deu mais que um confôrto pequeno. Tinham passado por completo 
o prazer maravilhoso de chegar e o estado propício de exaltação que São Paulo lhe 

[dera. 
Dormira mal no hotel do sirio e acordara já sob a influência 
do ambiente novo, e êste o desolava. A viagem de trem só fizera aumentar essa 
consciencia que São Paulo lhe dava e o fixava em muitas reflexões que alem 
                                                                        nele 
                                                                         a 
de exasperantemente nitidas eram desusuais pra êle: a idea do trabalho de- 
terminado, a fixação da energia numa luta pela vida, o apalpo duma cer- 
teza monetaria a que não estava disposto mais. Ou a que nunca estivera dis[-] 
posto pois que a resolução de vir $pra$ embora pro Sul não fôra ambição mas puro 

[movimen-
to de sensibilidade. O ambiente novo, a estrada sem poeira, as terras todas 
trabalhadas, a regularidade das plantações, cidades, tantas cidades poderiam 
ter dado pra êle a $no$ evidencia do confôrto, a fisionomia da riqueza, mas es- 
sas eram aquisições que não entravam absolutamente na sensação de bem-estar 
que Chico Antonio tinha. Está bem certo dizendo que pro cantador a fe[-] 
licidade era uma sensação, e que o proprio confôrto não entrava nela. Até, 
si é bem certo que mais tarde as circunstancias da vida paulista lhe fa- 
riam entrar o dinheiro nas preocupações, não como uma vitória contra a vi- 
da e aquisição de segurança, mas pelo que o dinheiro traz de satisfação 
dos desejos; a noção do confôrto jamais que se organizou no coqueiro. Se Ha- 
via de se conservar sempre duma indiferença enorme ante o prazer vindo dos 
objetos acariciantes ou limpos, sempre muito longinquo das poltronas em que  

[senta[-]
va, frio, duma frieza exemplar ante qualquer milhoria da participação ina- 
nimada da vida. 

Chegou na fazenda; e toda aquele orga[n]ismo estilizado que, si enxerga- 
ra do trem, agora apalpava com violencia, a gerarquia dos seres, a limpeza, 
os caminhões, o terreiro monumental de tijolo, a casa da máquina toda caia- 
da (teve uma apressada recordação de Pernambuco e uzinas) os cafèzais tris[-] 
tissimos, a colonia numerada... tudo o abatimento enormemente. Inda por cima seu 

 

Esta parte até pg 52 inclusive, 
absolutamente não está trabalha- 
da. Esta é a primeira versão 
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_____________________________________________ 
linha 2: A1: presença *do velho* já o ^normalisara^ +desde a noite passada,+ na presença 
linha 3: A1: a *afeição* que tinha. A2: lapso: concordância nominal: “a afeto” 
linha 4: A1: da ^“mãi”,^ 
linha 5-6: A1: pequeno. #O prazer maravilhoso de chegar e/ o estado propício de exaltação que 

São Paulo dera#  
linha 6: A1: São Paulo +lhe+ dera *pra êle*       
linha 6-7: A1: *pra êle* #tinham passado/ por completo# 
linha 7: A1: dormira *bem* no hotel 
linha 8: A1: novo@+,+@ *que* o desolava. 
linha 9: A: que ^ale^ 
linha 10: A2: ⌠nele/a/pra⌠  A1: a *noção* do 
linha 11: A1: vida *a objetivação* duma 
linha 12: A1: certeza *economica* duma 
linha 13: (A): vir *pra* embora pro A1: Sul +não+ fôra >um< +ambição mas+ puro ^movimen-

/to^ 
linha 15: A1: cidades, *muitas* cidades ^poderiam^ 
linha 16: (A): a *no[ção]* evidencia A1: a *sensação de* riqueza, mas ^es-sas^ 
linha 17-18: A1: sensação de *felici-/dade* 
linha 20: A1: si >é bem certo que< mais 
linha 22: A1: segurança @+,+@  
linha 23: A1: desejos @^:^@   A1:que se ^organisou^   A: >Se< ^ha[-]/via^ 
linha 24: A: de +se+ conservar   
linha 25: limpos, +sempre,+ muito 
linha 28: A2: lapso: “orga ismo” A1: ^estilisado^ que   
linha 28-29: A1: que >, si enxerga-/ra do trem,<  
linha 31: A1: @,@teve uma apressada recordação de Pernambuco e uzinas@,@ os  
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João, num orgulho desarrazoado, passeava o filho, apresentando-o aos colonos,  
aos fiscais, ao administrador. Fez a burrada enorme de o levar até o pa- 
trão, recemchegado, lá na casa grande. E todos não viam $nem podiam$ a maravi- 
lha, nem podiam compreender nem perdoar o prazer orgulhoso do velho, apre- 
sentando uma obra-prima visivelmente falsa. 

– Dá bom camarada si não for cachaceiro, brincou o dono da fazenda, desa- 
brido e antigo, olhando aquele corpo forte. 

Chico Antonio que andara de mão em mão já numa desconfiança irrespira- 
vel, sentiu-se inteirinho nú com a frase, foi horrivel. Na terra dele, ou com 
mais segurança de si, dava o estrilo, ia-se embora, não aguentava mais. Porém 
se sentia peiado, aquelas grandezas acumuladas o escravizavam, perdera o u- 
so da voz. Seu João tambem desapontava pouco a pouco, numa grande insisten- 
cia agarrado ainda ao prazer inicial. Mas o filho não ajudava nada e no a- 
tordoamento das desilusões successivas que lhe vinham do moço e de todos, 
já não percebia bem porquê se entusiasmara tanto. Ficou afinal atordoad[o] 
por completo ao perceber a verdade nova: Chico Antonio era um reles. De fato es[-]
tava relissimo, num despaisamento guassú, desgraçadissimo. 

– É, mas o senhor ha-de escutar é êle cantar! 
Disse e morreu-lhe enfim todo o entusiasmo. Numa fazenda de São Paulo 

cantar!... Nem seu João podia se inteirar da enormidade que estava falando 
Desde muito que se fôra o tempo em que cantava a escravaria preta saraco[-] 
teando no batuque ou disfarçando a monotonia dos eitos. Viera um colono, mu[-] 
sical por tradição, mas que talvez pelo clima novo, pela desconfiança dos 
desraizados ou mais possivelmente pela nova psicologia de ambição que ad[-] 
quirira emigrando, fechara quase que totalmente a voz. Tambem a epoca da mo- 
dinha de salão passara por completo na casa grande, agora tantas vezes um 
bengalô quando não um castelo; e na rapidez com que as coisas se transfor- 
mam nos paises de aventura e sem tradição multissecular, as fazendas das 
zonas ricas eram dum mutismo horrivel. Inda nas zonas mais paradas ou já  
mortas, ou na maleitosa pasmaceira dos jecas, nas barrancas dos rios pardos, 
a moda caipira balanceava a doçura das suas linhas monotonas e das suas 
terças invariavelmente açucaradas, mas na Paulista nada, era o silêncio mais 
perverso. Nenhum desprendimento, nenhuma vontade de viver agora. Uma sanfona 
só, de longe em longe. Os gramofones de raro em raro, e lá na casa grande o 
radio, ás vezes muito rúim, sempre tossindo. 

Não é possivel a gente imaginar diferença mais chocante que entre o 
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_____________________________________________ 
linha 33: A1: João #passeava o filho# , num orgulho desarrazoado, ^apresentando-o^ *pros* 

colonos, 
linha 34: A1: *pros* fiscais, *pro* administrador@*,*@ ^fez^ a burrada 
linha 35: (A): viam >nem podiam< a ^maravil/lha^ 
linha 38: A1: bom *colono* si       A1: fazenda @+,+@ 
linha 40: A: mão +já+numa 
linha 43: A1: o ^escravisavam,^ perdera 
linha 47: A1: tanto@+.+@* >e< * ficava* afinal A2: lapso: “atordoad” 
linha 48: A1: +^por^+ completo 
linha 55: A1: que ^talves^ pelo clima novo, *pelas desconfianças* dos 
linha 57: A1: fechara ^quasi^ que 
linha 58: A1: grande, ^a ora^ tantas 
linha 59: A1: castelo @+;+@ e na 
linha 64: A1: silêncio ^mai^ 
linha 66: A1: só @+,+@ de longe em longe @*,*@ ^os^ gramofones A1: grande *um* 
linha 67: A1: radio @+,+@ ás vezes @>,<@ muito rúim, >sempre< tossindo. 
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Nordeste e São Paulo, nisso. Lá uma vida adaptada, tradicional, fixa, uma cultura 
baseada no individuo regional e na região. Aqui uma civilisação fal- 
seadora, emprestimo d’alem-mar, a vida instavel, cujo brilho falso não conseguia 
disfarçar a sua fatal tranzitoriedade. Lá o homem estava bem de posse de 
todas as suas possibilidades de ser. E por isso tambem sabia cantar. Aqui 
um ser escalavrado de inquietações e desejos, manejado pela concorrencia 
e rivalidades, mudo, enormemente mudo. Um desastre financeiro, ou outro 

[qualquer
desastre era apenas momentaneo aqui, não excluia a continuação nos seres da espe- 
rança de futuro: a vida se convertia numa jogatina em que se jogava com de- 
sejo de ganhar e economizando. Lá vivia-se com alma a propria desgraça da 
sêca, o individuo surpreendido no desastre vivia com paixão exclusiva a des- 
graça da hora, botando em cada minuto a vida inteira. Quaisquer que sejam 
as considerações detestaveis que a gente possa fazer a respeito duma vida 
assim e gente dessas, sempre é uma verdade, uma cultura exata e pro 
pria que com inteligencia era possivel transformar numa civilisação enri[-] 
quecedora da humanidade e valorizadora do homem. em sua totalidade. Aqui, 
não se passava dum fenomeno tranzitorio, $que$ passivel de envernizar o corp[o] 
vaidoso da terra mas incapaz de vitalizar o homem. Pelo menos por enquan- 
to, porquê o progresso, aparentemente grande, era insuficiente pra nos tor- 
nar pelo menos um pêso politico e economico na balança internacional. E e- 
ra neste meio hostilissimo que seu João, se agarrando feito um desesperado 
nos valores do filho que sentia admiravel, decidira vencer os inimigos, lhes 
garantindo que Chico Antonio era um talento na cantoria! Chico Antonio fi- 
cou reles, reles, tão despresivel como um papel usado. Voltaram ambos prá co- 
lonia, seu João macambúzio, o moço exhausto, enquanto a tarde caía, mansa, 

[vast[a]
agradavel no inverninho santo da roça, mas, como sempre nesta zona, magesto- 
samente triste. Entraram todos pra dentro numa c[on]versa muito rala sem sa- 
bor. Ninguem imaginava que estivesse ali mesmo o instante de Chico Antonio 
se vingar. 

De repente um úivo medonho de boi estarreceu o espaço, a fazenda se 
encheu de pavor. Não vê que seu Quinzinho mandara matar um bezerro pra se 
ter carne fresca na janta do dia seguinte. Bem podiam mandar buscar quanto 
quisessem de carne na cidade, era pertinho, mas tambem batera tambem no  

[fazendeiro
aquela fadiga de economizar que a mudança da familia pra São Paulo dera à 

[familia. Dantes
a economia de Quinzinho não era, nunca fôra em proveito duma riqueza futura, era a-
penas uma questão de bom-senso, de integridade moral. Vivera sempre patinhan- 
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_____________________________________________ 
linha 69-70: A1: uma *civi-/lisação* baseada 
linha 70: A1: individuo >regional< e na região.   
linha 70-71: A1: civilisação ^fa/seadora^ 
linha 71: A1: *vinda* d’alem-mar, 
linha 74: A1: escalavrado de *ambições e inquietações*, manejado 
linha 75: A1: >e rivalidades< mudo, *totalmente* mudo. Um desastre financeiro @+,+@ ou 

>outro< ^qualque^ 
linha 76: A1: +^desastre^+ #>aqui<# era apenas momentaneo +aqui+ @+,+@ 
linha 78: A1: ^economisando^. Lá 
linha 82: A1: sempre é uma *civilisação*, uma *organisação*   
linha 82-83: A1: exata >e pro/pria< que 
linha 84: A1: *de* humanidade     A2: lapso: “humanidade. e”      A1: ^valorisadora^ do homem. 

>em sua totalidade.< 
linha 85: (A): tranzitorio, >que< passivel     A2: lapso: “corp” 
linha 86: A1: da *^Terra^* mas incapaz de ^vitalisar^ o homem. 
linha 87: A1: o progresso @+,+@ aparentemente grande @+,+@ era insuficiente para nos ^tro-

/nar^ 
linha 89: A1: meio ^hos ilissimo^ 
linha 90: A1: nos *orgulhos* do filho     A1: ^decidia^ vencer os inimigos, ^lhe^ 
linha 91: A1: cantoria @+!+@ 
linha 93: A1: o moço ^exausto,^ enquanto     A2: lapso: “vast” 
linha 95: A1: numa ^cnversa^ muito >rala,< sem 
linha 98: (A): úivo *ho[rroroso]* medonho 
linha 101: A1: mas #>também<# batera +tambem+ no fazendeiro 
linha 102: A1: de ^economisar^ *com* a mudança >da #familia#< pra São Paulo +dera *prá* 

familia.+ Dantes 
linha 103: A1: a economia *nele* não era, 



 



217 

 

 4 
 

105 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 

115 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 
 

135 
 
 
 

 

ndo, na mediocridade feliz, mandando educar as duas filhas no colegio in- 
terno, depois quiseram se formar na Escola Normal, não precisavam, não havi- 
am de precisar, graças a Deus, pois estudem! Ora devendo um pouco pro comis- 
sario, ora com dinheiro pouco reservado, um mão aberta, colar de perolas pe- 
quenas prás filhas com vinte-e-um anos, passeios até o Rio e pois si tem 
carne na cidade e automovel na garagem manda-se buscar a carne, e o bezer- 
ro dá adubo boi de carro, adubo, depois se vende. A valorisação de café o enriquecera 
mas não o tirara do bom-senso e da mediocridade. Mas as filhas queriam São 
Paulo pra se morar que é muito milhor, médico no vizinho, o qu[e] confortava 
muito dona Eulalia que sofria de estomago e figado, teatros, bailes, enfim era 
uma cidade grande. $São$ Quinzinho via com horror a aproximação da cidade. Pro- 
metia triplicar as viagens, que a cidade era rúim, que êle não tinha o que 
fazer lá, mas as meninas conseguiram afinal grangear a adesão da mãi que visi- 
tara a casa dum fazendeiro vizinho, la na avenida Angelica de São Paulo, e descobriu 

[que
era um egoismo do Quinzinho sacrificar as meninas naquele fundo de roça. 
Dona Eulalia não se defendia apenas do desejo de ter uma casa enfeitada co- 
mo a dos vizinhos, era sincera. Só que as coisas se misturavam muito na sua 
ignorancia $co$ bondosa e satisfeita de si. Tinha uma noção muito vaga de que 
precisava descansar. A riqueza estava ali, e pra ela a riqueza era assim u- 
ma especie de liberdade infindavel que não carecia mais agenciar nem fe- 
cundar mais, era a riqueza, um tezouro inesgotavel, exatamente como a agua ferven[-] 
do tomada por causa do figado e que era só ir na cozinha, despejar da cha- 
leira na chicrinha de café e beber. Quinzinho acabara cedendo tambem. Os me[-] 
dos dele aliás eram puramente egoisticos, aliás mais questão de pachorra. Via com 

[tris[-]
teza se aproximarem os dias, cinco horas da manhã já de pé, sem nada pra cu[i-] 
dar lá em São Paulo, ao passo que na Santa Eulalia o dia não dava. Sonhou u[m] 
momento que as meninas aceitariam ir morar em Aracina, a linda cidadinha proxima. 

[Isso a lembrança
foi despedaçada com grandes espantos. Antes fazenda que aquela pasmaceira 
de cidade do Interior!, São Paulo ou nada. Depois: papai acaba cedendo mes- 
mo praquê tanta història, agora! Então cedeu.  

E foi o delirio. Todos na fa- 
milia foram tomados dum$a especie$ deliro de grandeza, muito apressado. Uma 
sofreguidão impossivel em que todos agora se vingavam dos “rebaixamentos” da vida 

[da roça. ago
ra, se vingavam E queriam se vingar do dia prá noite. Compraram logo um ca- 
são apalaçado, duma brancura ofensiva num terreno quasi sem jardim, despro- 
vido de árvores mas orgulhoso na aparencia e nos quasi duzentos contos de 
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_____________________________________________ 
linha 105: A1: *numa* mediocridade             
linha 110: A1: carne @+,+@ e o 
linha 111: (A): carro >ou< e          A1: dá #>adubo<# boi de carro @+,+@ +adubo,+ >e< depois          

A: valorisação +do café+ o enriquecera 
linha 113: A1: pra se *viver* que é muito milhor,     A2: lapso: “o qu confortava” 
linha 114: A: dona *^Tereza^* que sofria ^de^     A2: lapso: “estomagoe figado” 
linha 115: A1: uma \grande cidade\. >São [Paulo]< Quinzinho   
linha 115-116: A1: cidade. ^Pr/metia^ 
linha 117: A1: as meninas *tinham* afinal *grangeado* a adesão 
linha 118: A1: fazendeiro *limitrofe,* +la+ na avenida Angelica, +de São Paulo+ e descobriu 
linha 120: A: dona *^Maria^* não     A1: casa ^enfeitado^ 
linha 122: (A): ignorancia *co[varde]* bondosa     A1: muito vaga +^de^+ que 
linha 124: A1: carecia #>mais<# agenciar 
linha 125: A1: inesgotavel @+,+@ *como assim* a     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “ferven/do” 
linha 127: (A): ^cricrinha^ de café     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“me/dos” 
linha 128: A1: dele #>aliás<# eram puramente egoisticos, +aliás mais+ questão     A2: lapso: 

quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “tris/teza” 
linha 129: A2: lapso: “cu/dar”        
linha 130: A2: lapso: “u/ momento” 
linha 131: A1: morar em *Araraquara* 
linha 132: A1: *doi* despedaçada com grandes espantos @+.+@ ^Antes^ >a< ^fezenda^  
linha 133: A1: cidade do ^interior^ @!,@ >Ou< São Paulo ou nada @+.+@ ^depois^ papai 

acaba ^ceendo^ 
linha 134: A1: indicação: “(outra linha)”: E foi o delirio. Todos na fa-  
linha 135: (A): tomados *^duma^ especie* delirio 
linha 136: A1: todos #agora se vingavam dos# >os< +“+rebaixamentos+”+  
linha 136-137: A1: roça >ago-/ra, se vingavam< ^E^  
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custo. Quinzinho aprovando impassivel a escolha 
da mulher e das filhas. Na f casa grande tam- 
bem sobrava quarto sobrava, mas um era quar- 
to de hospede, noutro dona Eulalia guardava 
certas frutas pra madurar, noutro se fazia 
o escritorio de papai, onde só se entrava quan- 
do vinha algum comprador ambulante 
de café. Todos os quartos tinham utilidade 
e um chicote dependurado justificava um aposento. 
Agora a casa não acabava mais, Inven- 
taram uma biblioteca, um quarto de cos- 
tura onde dona Eulalia mal sabia de lon- 
ge em longe consertar uma prega, pregar 
um botão, porquê tudo passou a ser feito 
nas costureiras da cidade. A biblioteca ficou dum bri[-] 
lho impassivel, luxuosissima e incapaz de se estragar, com os dois armarios 
de livros, $pes$ armarios pesadissimos do Liceu, e a mesa do centro, estilo co[-] 
lonial com o chemin-de-table de veludo vermelho e ouro na bordação. Veio o  
problema do bronze, discutidissimo entre as duas meninas, porquê Vivi a mais 
espertinha e tambem com, sim, com mais gôsto, queria só bronze, um busto de 
homem, e Clara queria uma estatua da Casa Loeb, que era uma princeza orien- 
tal com braço e cara de marfim. Acabaram comprando a princesa tambem, prá s 
sala-de-visitas. Quinzinho concordando, concordando. Era duma irregularidade 
desleixada, e não tinha autoridade que convencesse ninguem naquele incendio. Um 
bom-senso desvigorado lhe roncava nas tripas que aquilo era uma despêsa 
idiota, assim como estavam fazendo, ás pressas, sem finalidade humana, sem ca[-] 
racter, só pelo pretexto de encher uma casa, mas gastava doze contos numa 
mobilia, achando $que$ internamente que era mesmo muito bonita e depois vi- 
nha protestar, diz-que uma almofada de quinhentos milréis era cara! Riam de- 
le, era natural e a almofada lá ia pro chão da sala-de-visitas, que agora 
estava $almof$ na moda almofada no chão. Criados carissimos, porquê as da fa- 
zenda eram muito grosseiras, só mesmo a cozinheira que ninguem via capaz 
da couve indispensavel pra papai. Clara sorria, concordando com Vivi que era 

[realmente
o querozene do incendio. E a casa ficou chique, suntuosa mesmo, num arrivis- 
mo garantido, mas que não apenas o valor verdadeiro das coisas mas a propria 
sugestão do ambiente ajudava a disfarçar. Tudo era bom de verdade e só mai[s] 
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_____________________________________________ 
linha 141: (A1): Na *f[azenda]* casa grande 
linha 142: (A1): #>sobrava<# quarto sobrava, 
linha 143: A2: dona *Tereza* guardava 
linha 148: A2: chicote +dependurado+ justificava 
linha 151: A2: dona *Tereza* mal 
linha 154: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “bri/lho” 
linha 156: (A): #pes[adissimos]# armarios pesadissimos      A1: Liceu@,@     A2: lapso: quebra 

de linha sem hífen de divisão silábica: “co/lonial” 
linha 158: A1: Vivi a ^mai^ 
linha 159: A1: mais gôsto@+,+@ 
linha 161: A2: lapso: “prá s/ sala-de-visitas” 
linha 163: A1: desleixada@+,+@ e >+alias+< >tinha< >*havia*< =tinha= *norma* autoridade 
linha 165: A2: lapso: “ca/racter,” 
linha 167: (A): achando #>que<# internamente que 
linha 170: (A): estava #>almof[ada]<# na moda almofada 
linha 172: A: indispensável *de* papai.      A: era +realmente+ 
linha 173: A: querozene *daquele* incendio     A1: *=do=* incendio. E a casa ficou *linda*, 

suntuosa 
linha 174: A1: *certo*@+,+@ mas que 
linha 175: A2: lapso: “e só mai” 
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tarde, com as dadivas de amigos e parentes, toalhinhas dêste, vasinho daque[-] 
le, um vistoso par de crianças de barro cozido, a falsidade ficou um pouco mais visi[-] 
vel.  

Afinal uma noite no hol, Vivi pegou numa revista e já poude correr os  
olhos nela: iam dormir a primeira noite da “casa da alameda Santos” e não 
tinham mais no que pensar. O silencio desceu sobre todos, foi uma tristeza 
enorme. A luxuosidade assombrava o ambiente com malicia. Vivi movia-se 
bem, estava natural. Clara quasi, não porquê fosse propriamente aquele o 
ambiente dela mas porquê era mesmo duma naturalidade muito pura, muito i- 
gual. Nem se vestira mais chique pra aquele primeiro jantar da alameda San[-] 
tos, estava sentada com apôio e esperava pra responder. A boa da dona Eula- 
lia é que era a escrecencia daquela casa, coitada. Estava num desconfroto 
vasto, penosamente ridicula. O vestido roxo de setim se desdobrava em mui- 
tos panos e o instinto antigo a sentava na poltrona, com ar de visita, mui- 
to rija, sem nenhum conformismo fisico, pra não amassar o vestido. Dos dois 
gordos braços roxos mal poisando nas guardas da poltrona, as mãos pendiam, 
curtas, quentes, mãos de mãi, mãos de dona de casa, gretadas e encardidas pe- 
la serviceira da vida. De repente aquelas mãos recordavam quatro filhos 
mortos, lembravam cinco anos de cozinha, lembravam a moça recemcasada que 
fôra prá fazenda que a meia incapacidade muito lenta do Quinzinho, estava  
abrindo por mando da sogra. Eram a coisa mais comovente ali, e estavam horr[í-] 
veis aquelas mãos. 

– Clara, arranja aquela flor que está caindo. 
Vivi saltava: 
– Não está, mamãi! Fui eu que arrangei, é assim mesmo! 
Dona Eulalia sorriu. A mão fizera apenas um movimento de erguer-se, in[-] 

dicando a flor. Movia-se inteira, inteiriça, sem dedos, naquela inflexibili- 
dade que os trabalhos pesados dão ao corpo humano. Os dedos faziam já par- 
te do corpo da mão, eram palma de mãos, sem aquela indipendencia que êles 
adquirem nas mãos vadias, livres, ageis, avidos buscando sempre qualquer coi[-] 
sa pra curuisosear. No fim das mãos de dona Eulalia, havia as unhas do artri[-] 
tismo, sem lisura sem brilho, cortadas sempre rente e cheias de peliculas. 
Muito limpas sempre, tinham porém ar gasto, pareciam sujas, encardidas nos 
cantos, e aqueles curiosos calos de artritismo, esfarinhentos, entre o corte 
e a ponta dos dedos. Mãos violentas de tanta expressão, pele brilhante e 
gretada, capazes das maiores delicadezas no deitar um doente, no manejar u- 
ma renda ninguem sabe como, profundamente vividas, não viviam ali. A visão 
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_____________________________________________ 
linha 176: A1: com *os presentes* de amigos     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “daque/le” 
linha 177: A1: ficou +um pouco+ mais     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “visi/vel.” 
linha 178: sinal indicando parágrafo: “vel./ Afinal uma noite no hol, Vivi pegou numa revista e 

já poude correr os” 
linha 180: A1: desceu sobre todos@+,+@ >e< foi 
linha 180-181: A1: \enorme tristeza\ 
linha 182: A1: bem @+,+@ >e<    A2: lapso: “aquele o a/ambiente” 
linha 184: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “San/tos” 
linha 190: (A): #b[raços]# gordos braços 
linha 194: A1: fôra ^prá^ fazenda 
linha 195: A1: ali@+,+@     A2: lapso: “horr/veis” 
linha 200: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “in/dicando” 
linha 204: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “coi/sa” 
linha 205: A2: lapso: “artrit/tismo,” 
linha 207: (A): #Sem[pre]# Muito limpas sempre,     A1: porém >o< ar 
linha 209: A2: lapso: “brilhante e gr/ gretada” 
linha 211: A1: não *comoviam* ali 
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delas derreava qualquer pensamento nobre, despertava uma indiscreção rúim. 
O [que] diziam era todas as sujeiras em que dona Eulalia já devia de ter pe[-] 
gado na vida, transportava a lembrança da gente prás partes sem convite 
mais do corpo dela, no que elas não deviam já de ter se sujado, as fraldas 
sujas em que, se percebia com aquelas mãos, ela pegava decidida, sem nojo ne[-] 
nhum dos filhos, está claro, meu filho! e o lanço das crianças, e no preparo 
da comida, as tripas... Não se teria coragem de beijar naquele momento vis- 
toso de hol chique, aquelas humanissimas mãos, davam nojo. 

Clara sentiu um 
movi[men]to irresistivel de piedade pela mãi, foi beija-la, beijou-a longamen[-] 
te, muito muda, limpando o excesso de pó-de-arroz que ficara numa das ore- 
lhas de dona Eulalia. Dona Eulalia descansou o rosto no peitinho da filha 
e ficou como os olhos cheios de lagrimas. Quinzinho, Quinzinho mastigava o ci[-] 
garro de palha, irritado contra não sabia o quê, folheando o jornal da noit[e] 
que mandara comprar pelo $chôfer$ chofêr mocinho. Não achava nada, jornal ba- 
rulhento com tanta letra grande, que não dizia as coisas arranjado, que nem 
o “Estado de São Paulo”. Porcaria! Olhou prás duas abraçadas, deu de ombros 
disfarçando com indiferença ostensiva a piedade enorme que tinha da mulher, 
de si mesmo, o odio que estava das filhas, e não lhe atingiam propriamente a  

[consciencia. Virou na poltrona, êle
sim entreguemente sentado, na sua roupa natural e sapatão de elastico, não  
mexessem comigo! e foi lendo com ansia um artigo que era, [pa]rece, um artigo 
sobre divorcio de cinema; dormia no cinema, besteira de festa, bobice de vir 
prá cidade, bobas! bobas! Vivi estava com remorso mas não queria dar o braço 
a torcer. Quinzinho não poude suportar mais: 

– Bom, agora se arranjem, a casa é de vocês, dou pra vocês. Minha não é, 
Deus me livre! 

E de fato viveria sempre hóspede $naquele palaceta$ no palacete da ala[-] 
meda Santos. A propria dona Eulalia acabou por se acostumar. Ele nunca. Aco- 
modado com tudo por causa da pachorra, mas paulistamente aferrado numa na- 
turalidade antiga, cabeçuda, agressiva, desconfiado contra a ambiencia, chocan- 
te pra todos e num espanto de escandalizado. Amarrotou o jornal, teve que 
fazer um esfôrço ridiculo pra se erguer da poltrona funda que até era imo- 
ral, parecia de casa de mulheres de que êle não tinha absolutamente nenhum 
conhecimento. Mas a comparação pra êle era exata. Ia jogar o toco de cigar- 
ro até no chão, mas o chão agora, até o chão impunha respeito a ele, não era 
possivel, moveu a cara com uma raiva desgraçada. Vivi saiu correndo, muito 
solícita pra se justificar, foi ver o cinzeiro, que ia de cá pra lá, do hol 
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_____________________________________________ 
linha 213: A2: lapso: “qeu”     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “pe/gado” 
linha 216: A1: percebia *por* aquelas     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“ne/nhum” 
linha 219: A1: sinal de indicação de parágrafo: “nojo./ Clara sentiu um” 
linha 220: A2: lapso: “moviemnto”     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“longamen/te,” 
linha 222: (A): no *peito* da filha 
linha 223: A2: lapso: “cheiosde lagrimas.”     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “ci/garro” 
linha 224: A2: lapso: “jornal da noit” 
linha 225: (A): comprar ^pela^ ^>chôfer<^ chofêr      A1: mocinho@,@ ^não^ achava 
linha 228: A1: tinha da ^mulhe^@+,+@ 
linha 229: A1: mesmo, +o odio que estava das filhas,+ e não lhe ^atingia^ *mesmo* ^á^ 

consciencia. 
linha 231: A2: lapso: “um artigo que era, perece,” 
linha 237: (A): >*naquele* >^palaceta^< no palacete A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “ala/meda” 
linha 238: A1: Santos. >A propria dona Eulalia acabou por se acostumar. Ele nunca< @,@ ^aco-

/modado^ 
linha 240: A1: \agressiva, cabeçuda,\     A1: ^choca/te^ 
linha 241: (A): ^esaanto^     A1: ^escandalisado^. Amarrotou 
linha 245: A1: respeito *nele* 
linha 246: A2: lapso: “muito s/ solícita” 
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prá sala-de-jantar, da sala-de-jantar pro hol. Veio sor- 
rindo e era bonita. 

– Mas, filhinha, pelo menos compre então mais um  
cinzeiro. 

Ficou com raiva outra vez[.] 
– Mas compre logo de ouro! Quanto carece! Dois 

contos! Tres contos! 
Vivi estava exhausta tambem. Os beicinhos dela 

já est principiam num tremor que ela morde, 
pra não chorar. 

– Bobinha, estou brincando. 
Ela abraçou-se com o pai beijando largadamen- 

te o paletó; o pescoço dele. Chorava com fran- 
queza e todos estavam engasgadissimos. Quin- 
zinho alisou o cabelo da filha e não podendo 
mais foi pro passeio fumar. Dona Eulalia di- 
farçava ficou distraindo as filhas, inventando 
um cinema pra amanhã, consolando. 

Mas num instante as moças e dona Eulalia se acostumaram com a vida 
nova. Era tanto passeio, tanta visita, tanto gasto e principalmente tanta so[-] 
berania, por viverem entre relações e parentes mais modestos$: se adapta- 
ram com prazer. As meninas logo não deixaram nada a desejar como urbanismo ci- 
vilizado e dona Eulalia pouco a pouco, por aquele velho bom-senso antigo 
que a fazia sempre simpatica e boa, se reduziu a uma inexistencia sorri- 
dente, caroavel, sem nenhuma loquacidade nem nenhuma pretensão de brilhar. 
Era apenas a $compa$ dama-de-companhia das filhas, base moral honestissima 
pra aqueles dois balõesinos cativos que vadiavam agora na cidade. Mais 
nada. Uma base invisivel mas segura. 

Quinzinho é que sofria vadiações enor- 
mes. Disfarçava um pretexto de arranjar uma roseira, qualquer coisa no au- 
tomovel e ia conversar com o chofêr, com o jardineiro que vinha semanalmen- 
te arranjar aqueles fiapos de verde a que chamavam do jardim. Depois do al[-] 
môço ia na cidade e eram então os momentos de maior penuria de alma. Bus- 
cava os conhecidos, passava horas paradas na charutaria Alex que era dum 
alemão conhecido; quando encontrava alguem lá da roça agarrava o amigo per- 
guntando com rapidez prá conversa não acabar; lia todos os jornais com um 
desinteresse novo, por curiosidade só, pra passar o tempo, coisa que antes 
não sabia o que era. Dantes, na fazenda, cada noticinha atôa, só vendo como êle 
se apaixonava! O caso dum indesejavel que pretendera desembarcar com nome 
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_____________________________________________ 
linha 252: A2: lapso: falta de pontuação: “Ficou com raiva outra vez” 
linha 255: A2: estava ^exhausta^ tambem. 
linha 256: (A1): já *est[ão]* principiam     A2: ela ^mordia^ @+,+@  
linha 263-264: (A1): Dona Eulalia *dis-/farçava* ficou distraindo 
linha 267: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “so/berania” 
linha 268: (A): modestos@,@ 
linha 269: (A): meninas +logo+ não      A1: como ^urba ismo^ 
linha 269-270: A1: ^ci-/vilisado^ 
linha 270: A1: se *resumindo* a uma   
linha 271-272: inexistencia >sorri-/dente,< caroavel, 
linha 273: (A): apenas a *compa[nhia]* dama-de-companhia 
linha 274: (A): dois ^balõezinhos cadivos^ que     A2: lapso: “a gora” 
linha 275: A1: indicação de parágrafo: “Quinzinho é que sofria vadiações enor-” 
linha 276: A1: pretexto >@,@< 
linha 278: A1: chamavam >de< jardim.     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “al/môço” 
linha 279: A1: ia *prá*cidade 
linha 281: A1: roça ^agrrava^ 
linha 284: A1: como +êle+ 
linha 285: A1: se apaixonava @+a!+@ 
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falso o tornava heroico patriota, capaz de dar o sangue pelo Brasil, uma fa[-] 
lencia fraudulenta o deixava economista, um crime o moralizava, tudo, sim, nu- 
ma grande aparencia de calma pachorrenta sempre, mas $com$ vivido com paixão 
interior. O caso das revistas era engraçado. Dona Eulalia colecionava a “Ci[-] 
garra” e o “Para Todos”, tinha montões delas que aliás serviam pra $ocupar$ dar  

[destino a 
mais um quarto, o “quarto das revistas de mamãi”, onde havia tambem um ar- 
mario velho de livros e os bancos, dois, que tinham sido dos primeiros tem- 
pos da fazenda e as meninas queriam por no pomar. Quinzinho mandou fazer 
dois bancos novos pro pomar. (Mas o pretexto pra discussões de fazenda cont[i-] 
nuou porquê uma vez por outra acontecia uma falta de bancos e lá vinha a 
conversa interessada.) Nos dias de chegada de revista, era uma porfia sorra- 
teira pra ver quem lia primeiro. As revistas iam de cá pra lá, onde está a 
“Cigarra”? agora sim! ninguem mais não se lembrava onde estava a “Cigarra”, 
Vivi tomava pito, Quinzinho zangava, dona Eulalia zangava, todos brigavam por  

[causa da Ci-
garra” com muita felicidade. O “Estado de São Paulo”, êsse era exclusiva- 
mente do Quinzinho que, quer o lesse de-tarde, si não tinha ocupação, quer o 
lesse de-noite, o contava era de-noite, comentando as notícias contaveis. 

O “Estado de São Paulo” era o decreto, era a Lei, era os Dez Mandamentos.  
[No

dia em que um roubo no Correio, um atraso de envio, um feriado importante 
não dava o “Estado”, a fazenda não tinha mais equilibrio, sem sua ração es- 
piritual. E dava muitas conversas, não só em casa, mas nas visitas quando os 
visinhos se reuniam. Todos liam o mesmo jornal e da mesma maneira. E pra to[-] 
dos o “Estado de São Paulo” era a Lei. Um que não concordasse, derramava o 
panico na fazendeirada que pensava assim porquê o “Estado de São Paulo” 
pensava assim. Ficavam irritados, aquele um independente não chocava pela 
independencia, era concebido como uma especie de grandissimo tonto, pareci- 
do com êsses jornais errados, cheios de letras de todos os tamanhos, atra- 
palhantes, e não verdadeiros como o “Estado de São Paulo” cuja nobre e fri[-] 
gida serenidade de colunas cinzentas cheias de letrinhas iguais e regula- 
res se coadunava bem com o interminavel, monotono enfileiramento dos cafè- 
zais. Era um cafèzal tambem: fecundo, imponentissimo, certo. A influência do 
grande jornal era imensa em todo o Estado e mesmo nas adjacencias dele. 
Chegara a criar uma mentalidade que, apesar de servil, não deixava de ser  

[comovente, apesar
de servil, pela sua energica unanimidade. Era uma fôrça enorme que no meio 
do nosso individualismo tamanho que as maiores emprezas do Estado eram qu[a-] 
si todas de iniciativa individual e só depois encampadas ou virtualizadas 
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_____________________________________________ 
linha 286: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/lencia” 
linha 287: A1: o ^moralisava^, tudo 
linha 288: (A): mas #com# vivido com 
linha 289: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “Ci/garra” 
linha 290: (A): serviam pra *ocupar* dar destino a 
linha 294: A1: pomar. @+(+@Mas      A2: lapso: “cont/nuou” 
linha 295: A1: por ^outro^ *continuava a* falta 
linha 296: A1: interessada. @+)+@ Nos 
linha 299: A1: todos *liam a* ^ci-/garra”^     A2: lapso, nome da revista sem as aspas iniciais: Ci-

/garra 
linha 300: A1: muita *curiosidade*. O     (A): era ^exclusiaa-/mente^ 
linha 302: A1: indicação de parágrafo: “O” 
linha 304: (A): um ^arraso^ de 
linha 305: (A): mais ^equilibroo^, sem 
linha 307: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “to/dos” 
linha 309: A1: porquê o “Estado de São Paulo”@>,<@/ pensava assim. 
linha 311-312: A1: tonto, ^pereci-/dos^ com 
linha 313: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fri/gida” 
linha 315: (A): com *a* interminavel, 
linha 318-319: A1: comovente, #apesar/ de servil,# pela 
linha 320: A2: lapso: “qu/si” 
linha 321: A1: ou ^virtualisades^ 
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pelos Governos, podia ter sido duma influencia fecundissima, despertando po[r] 
toda a região atitudes politicas definidas ou grandes iniciativas. E incon- 
testavelmente as despertou por várias vezes. Porêm em grande parte a in- 
fluência exercida pelo grande diario provinha justamente da sua superio- 
ridade pacheca, em que a discreção cuidadosa, o meio-termo apalpante, o ar 
de profecia não muito nitido e por isso mesmo $s$ sempre acertador, se coadu- 
nava otimamente com uma raça gasta pelos esforços dos seculos de aventu[-] 
ra viajeira e a que a riqueza comoda desfibrava muito agora. Qualquer a- 
titude muito energica, jogadoramente apaixonada que o jornal tivesse, iria 
iguala-lo aos outros diarios e êle perdia grande parte do reinado espi- 
ritual que exercia sobre a gente paulista. A fun utilidade funcional do grande matutino 

[ provinha de que êle não representava apenas o bom-senso, mas 
[tambem o senso-comum. Assim: a proprio meio-termo da

sua fecundidade nacional dependia do meio-termo das suas atitudes sere- 
nas. Si abandonasse estas é mais que duvidoso que conseguisse aumentar a- 
quelas, mais provavelmente as diminuiria por se igualar ao jornalismo ambu[-] 
lante e combativo que enxameava, apaixonava apenas idealistamente, não des- 
pertava nenhuma corrente popular efetiva e tinha aliás alcance puramente 
urbano, ecoando quando muito nas cidades mais importantes do Interior. O “Est[a-] 
do de São Paulo” tinha de ser o que era pra ter a influência e a utilidad[e] 
nacional que exercia. Era um fruto, $do meio e o espelhava com nitidez$ não 
mais do meio, mas da raça primaz que $não correspondia mais ao meio$ inicia[-] 
ra o meio atual e não correspon[d]ia mais a êle. Esse aliás é um feno- 
meno comum nos centros $ameri$ de riqueza rapida e aventura: Os do lugar, que 
iniciam essa riqueza e proporcionam essa $aventura$ ocasião de aventura aos 
que acodem ao chamariz, como exaustos da primeira impulsão dramatica estag- 
nam, incapazes de se afazer ao progresso rapido demais, desapontados ante 
um êxito excessivo cujo excesso desbaseado e sem norma os atemoriza, ir- 
ritados, despeitados pela facilidade com que os chegadores vindo de fóra 
os alcançam logo e ultrapassam. Então estagnam, numa aristocracia inamovi- 
vel, muito ignorante e mais que falsa. Se tornam saudosistamente os “tradicio[-] 
nais” e em vez de ficarem de fato tradicionais, são o passado. Não representam 
uma tradição, não representam uma fôrça compensadora e reguladora, não agem 
como sons fundamentais de novas harmonias. São insoluveis, inatuais e passi- 
vos. São o passado em tudo quanto o conceito de passado é a estagnação, $a 
representação da ineficacia.$ monumento comemorativo, pêso morto. No tumulto das 
raças mais díspares, das falcatruas e beneficios mais contraproducentes e 
que de todas as partes vêm, tudo se equilibra, tudo se iguala, tudo se racia[-] 
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_____________________________________________ 
linha 322: A2: lapso: “despertando po/ toda” 
linha 323: (A): atitudes ^piliticas^       A1: definidas@>,<@ *e* grandes 
linha 324: A1: vezes. ^Porém^ em      
linha 324-325: A1: a ^in-/fluència^ exercida 
linha 327: (A): mesmo =s[empre]= sempre 
linha 328: A1: raça *exasuta* pelos      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“aventu/ra” 
linha 329: A1: a que *uma* riqueza >comoda< desfibrava 
linha 331: A1: parte *da soberania* espi-/ritual 
linha 332: A1: paulista. +A utilidade funcional do grande matutino provinha de que êle não 

representava apenas o bom-senso, mas tambem o senso-comum.+ Assim:          (A): A 
#fun[cional]# utilidade funcional 

linha 334: A: mais que duvidoso >que< conseguisse 
linha 335: A1: ^a-/quelas^, mais provavelmente ^as^ diminuiria     A2: lapso: quebra de linha 

sem hífen de divisão silábica: “ambu/lante” 
linha 338: (A): do *Estado*. O       A2: lapso: “Est/do”      
linha 339: A2: lapso: “utilidad” 
linha 340: (A): fruto, >do #meio# e o espelhava com nitidez< não 
linha 341: (A): que >não correspondia mais ao meio<        A2: lapso: quebra de linha sem hífen 

de divisão silábica: “inicia/ra” 
linha 342: (A): #a[tual]# o meio atual     A1: *porém que* não      A2: lapso: “corresponcia”     A1: 

um ^fen/meno^ 
linha 343: (A): centros >ameri[canos]< de riqueza  
linha 344: (A): essa #aventura# ocasião de aventura 
linha 345: (A): como ^exaistos^ da      A1: dramatica@>,<@ 
linha 347: A: grifo e arco marcando aliteração: “um sucesso excessivo cujo excesso”      A1: um 

*sucesso* excessivo     A1: os ^atemorisa^ 
linha 350: A1: mais ^quefalsa^      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“tradicio/nais”  
linha 350-351: A1: os +“+tradicio/nais+”+ <      
linha 351: A: de ^fato^       A1: são +o+       A1: Não ^representa^ 
linha 354-355: (A): estagnação, >a/ representação da ineficacia.<              
linha 355: A1: comemorativo *a paz.* No 
linha 356: A1: mais ^dispares^, das           
linha 357: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “racia/alisa” 
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lisa por assim dizer, e assume um aspeto aceito e representativo da ter- 
ra, do Estado. Mas $êsses$ êles não: não se ligam, não se amoldam, não refletem 
coisa nenhuma. São injustificaveis na $inflexibilidade$ inflexivel lufalufa 
do ambiente, são os exoticos: carregam com todos os males e castigos de serem 
exoticos, na propria terra em que nasceram, que fizeram ou ajudaram a fazer. 
No ambiente pois dessa fazendeirada egoistica, ensimesmada e fundamentalmen[-] 
te inativa, $deixando$ assuntando a terra produzir, o “[E]stado de São Paulo” e[-] 
ra mais um bem que um mal, com o seu meio-termo cauteloso. Ele, sim, era 
uma tradição e não apenas o passado. Si nos meios urbanos mais vitais do Est[a-] 
do, o jornal chocava bem com a sua calma pachorrenta e gestos bem pousados, na 
verdade êle regulava e fundamentava a pasmaceira da nossa vida rural e 
conseguia dela alguma condescendencia com o presente, fornecendo pra ela o 
unico alimento de que êle era possivel e que ela pedia. Representativo 
como uma fatalidade. 

Pois nem o jornal querido e obedecido Quinzinho concebia mais agora. 
Lia-o sempre, está claro e até mais que dantes, porquê lhe tinham afrouxado  

[aquelas vi-
rilidades criteriosas com que escolhia os assuntos que lhe interessavam, e 
eram bastantes pra encher o curto espaço acordado das noites fazendeiras. 
Não lia Cinema, não lia Artes e Artistas, ia direito aos movimentos de Bol- 
sa e de mercado, seguia depois pelos Falecimentos, depois pelos Aniversarios, 
e depois era a busca pausada, através das páginas gordas, de quanto se re- 
lacionasse com Café. Aqui uma notícia do Havre, alem uma outra da Colombia, 
cujo só nome já lhe dava um malestar desarranjado e o despeito. O Paraná,  

[chegador de última hora, apesar de brasileiro, 
tambem sem querer o despeitava. Os Estados Unidos, isso lia telegrama por 
telegrama, nem que noticiasse apenas um divorcio de estrêla ou jôgo de box: 
eram os Estados Unidos! ... Aquilo exercia nele uma influencia calmamente 
assombrada de grandeza formidavel e fôrça mater do Brasil, que era o café. 
Vivia numa dependencia solícita, quasi amorosa, em relação aos Estados Uni- 
dos, as coisas de lá lhe doiam, lhe comoviam agradecidamente, quando relacio[-] 
nadas de qualquer forma com o comercio do Brasil. Principalmente si relati[-] 
vas ao café. Um discurso, um artiguete de jornaleco de provincia lá que mal- 
dasse do café o machucava como um ingratidão flamejante, e comenta- 
va com a mulher, olhava tristonho prás filhas e $todos$ elas que estavam pen- 
sapensandinho nas suas felicidades e cuidados, se humanizavam de repente a- 
paixonadas por tabela, ao contacto da injuria que o pai sofria. Finalmente 
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_____________________________________________ 
linha 359: (A): Mas *êsses* êles 
linha 360: (A): na *inflexibilidade* inflexivel 
linha 361: A: castigos de ^ser^ exoticos 
linha 363: (A): ^ensmesmama^ e      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“fundamentalmen/te” 
linha 364: (A): inativa, *deixando* assuntando   
linha : A2: lapso: “estado de São Paulo”      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “e/ra” 
linha 365: A1: mal, *apesar do* seu                                             
linha 366: A1: não *era só* passado.     A2: lapso: “Est/do” 
linha 367: A1: *êle* chocava      A1: gestos >bem< pousados, 
linha 370: A1: pedia @–@ ^representativo^                               
linha 372: (A): ^pois^ nem 
linha 373: A1: sempre, >está claro< e até mais +que dantes,+ porquê 
linha 374: A1: interessavam@+,+@ e                           
linha 375: A1: o >curto< espaço 
linha 377: A1: seguia >depois< *pros* Falecimentos, depois *pros* ^aniversarios^, 
linha 378: A1: pausada @+,+@ através das páginas gordas@+,+@ de 
linha 379: A1: da Colombia @+,+@ 
linha 380: A1: Paraná +, chegador de ultima hora, apesar de brasileiro,+ 
linha 381: A1: Unidos @+,+@ isso lia                                             
linha 382: A1: telegrama @+,+@ nem que 
linha 383-384: A1: Unidos! >... Aquilo exercia nele uma influencia calmamente/ assombrada de 

grandeza formidavel e fôrça mater do Brasil, que era o café.< 
linha 385: A1: solícita @+,+@ quasi 
linha 386: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “relacio/nadas” 
linha 387: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “relati/vas” 
linha 389: A1: *sobre o* café     A1: flamejante @+,+@ 
linha 390: (A): e *todos* elas     
linha 390-391: A1: estavam *pen-/sapensandinho* pensandinho 
linha 391: A1: *as* suas felicidades e cuidados @+,+@ se ^humanisavam^ 
linha 392: A: injuria que #sofria# o pai. 
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agora vinham as Noticias Diversas, as comemorações, os crimes, o lado inatin- 
givel pra êles da vida paulista, que entregava todos a uma conversa desejo- 
sa, cheia de $imagens$ visões movimentadas, o cinema quotidiano apaixonadamen[-]
te comentado enquanto a criada trazia o cafe-com-leite, os biscoitos, $o que$ 
requeijão, a farinha. 

Agora o jornal chegava agressivamente de-manhã, todos ocupados, as meni- 
nas nos quartos, fazendo a li[ção] de francês, qualquer coisa. Dona Eulalia tra- 
balhando tambem. Quinzinho não tinha pr’onde ir. No escritorio, era inabita- 
vel aquele ambiente vazio e pesadissimo de tanto luxo, o bronze dava rai- 
va pra êle, aquela cabeça de homem enorme, Voltaire, que não era pra êle re- 
trato de coisa nenhuma. O terraço, no verão tinha muito Sol, no inverno era 
frio demais... ia pro hol. Na verdade tudo eram principalmente desculpas in[-] 
teriores de que êle não se dava conta. Ia pro hol porquê por lá sempre Eula- 
lia ás vezes passava, uma das filhas, e êle a[pressa]do contava que as chuvas 
estavam prejudicando muito o café na Colombia, que a gente não devia mesmo 
pensar em abrir fazenda no Paraná porquê fôra descoberto um novo grilo 
formidavel etc. Mas nada ecoava mais porém. Falavam “É?”, “Que pena!”, “Uhm.” 
e passavam. A casa é que ficava ecoando, eco de material, frio, desamoroso, in[-] 
compreensivel e sem virtualidade pra Quinzinho. Continuava seguindo as pági[-] 
nas, sem escolha mais, sem preferencia, lendo qualquer coisa, só pra passar o 
tempo, ás vezes se esquecia até de saber a como estava a libra – o que era 
aliás uma felicidade porquê fornecia mais assunto pra com quem encontras- 
se depois do almôço no Triangulo. Ia lendo, cinema, concurso de natação em 
Montecarlo, os bolshevistas (canalhas!) estão produzindo como nunca, mudança 
dum delegado regional no Sergipe, premio Nobel de literatura... De repente 
não podia mais, largava o jornal onde estivesse e ia conversar como cho- 
fêr. que o escutava com familiaridade meia muda e caceteada. 

O vício da cidade não transformara em nada a união da familia mas es- 
tava acentuando ou defraudando fundamentalmente os caracteres. Só Vivi se 
valorizara fisicamente nele e era urbana. Clara, apesar de mais velha, era 
agora um reflexo da irmã e se adaptara a essa $indiferença$ inferioridade 
de brilho, em que a gente acabava sempre por descobrir a caipirinha. Por isso a vida 

[social
dava pouca atenção a ela. Tudo era só Vivi, Vivi que era chamada ao telef[o-] 
ne, Vivi que era a convidada pra o benefício, Vivi que era pra secretariar o  
clubinho de baile. Clara vinha no convite só porquê era irmã de Vivi. Mas 
não sofria com isso nem lhe passara jamais pela cabeça ter inveja da ir- 

 



 



251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
linha 393: A1: lado ^inatin/givel^    
linha 394: A1: conversa ^desejo/sa,^ 
linha 395: (A): de *imagens* visões     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“apaixonadamen/te” 
linha 396: (A): biscoitos, o >que<      A: biscoitos, >o< 
linha 397: A: requeijão, >a< farinha. 
linha 398: A1: ocupados, as ^men/nas^ 
linha 399: A2: lapso: “a lia~ço”      A1: Eulalia ^tr/balhando^ 
linha 404: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “in/teriores” 
linha 405: A1: não ^+se+^ dava 
linha 406: A1: filhas @+,+@ e êle       A2: lapso: “aprresado” 
linha 410: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “in/compreensivel” 
linha 411: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “pági/nas” 
linha 419: A1: cho/fêr. >que o escutava com familiaridade meia muda e caceteada.< 
linha 420: A1: *A ação* da cidade 
linha 422: A1: ^valorisara^ fisicamente 
linha 423: A1: se adaptara *com certa*       (A): *indiferença* inferioridade 
linha 424: A1: brilho @+,+@ em que *#a caipirinha# se pressupunha sempre.*  *se descobria 

sempre*      A2: lapso: Porisso 
linha 425: A1: atenção  *pra* ela      A2: lapso: “telef/ne” 
linha 426: A1: convidada *para o* benefício, 
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mã. Nunca alcançara o ingles desenvolto que a irmã falava, mas também agora  
[preparava milhor suas lições de francês. Possuia uma paciencia 

[chegadeira muito mansa, que sem mesmo muito re-
flexão, lhe dava uma ciência aparentemente mais segura do mundo e principalmente  

[do seu
proprio destino. Havia de ser feliz porquê se amoldava ás coisas e circuns[-] 
tancias, numa sujeição indiferente, bem da nossa educação patriarcal antiga, 
ao mesmo tempo no entanto que escolhia as coisas, tinha uma habilidade ener[-] 
gica e invisivel pra escolher e determinar os elementos de vida a que ha- 
via de se sujeitar. Não era bonita mas tinha uma simpatia sábia que se nor[-] 
malisava facilmente como elemento de felicidade.  

Vivi não. Sem ser o opos- 
to da irmã, era na largueza do termo uma estouvada. Si a cidade a valorisa- 
ra e Vivi seria sempre brilhante e feliz nela, êsse brilho e felicidade lhe es- 
tariam sempre cortados de mais de metade pela familia e pelos habitos an- 
tigos de ser. Não era a cidade que a tornaria tantas vezes desgraçada, mas 
o passado insoluvel que sempre conservaria dentro dela e no contacto 
com a familia. Si pudesse se libertar dessas coisas, e pra isso não tinha 
nem educação nem energia suficientes, daria então uma mulher eficaz, não sei 
muitas vezes casando, se divorciando, amando livremente, mas eficaz, sociali[-] 
sada, trabalhando com utilidade, criando emprezas, dando largas á inteligenci[-] 
a forte que possuia, talvez escritora, artista, não se sabe, revoltosa... E en[-] 
tão uma compreensão mais livre, mais adaptavel, mais materializada lhe 
determinaria a norma de sua felicidade eficaz. Porém tudo lhe desvirtuava a po[s-] 
sibilidade de ser feliz, mesmo a propria cidade que não era suficientement[e] 
“moderna”, pra que qualquer gesto de maior independencia inda não causasse 
escandalo. E Vivi tinha tradicionalmente receio do escandalo. Era brilhan- 
temente bonita, bonita por falsificação de brilho, com um nariz um bocado 
pontudo, que irritava com prazer. 

Dona Eulalia era a unica que perseverava intacta, integral na sua per[-] 
sonalidade de roceira, da qual a propria condescendencia bondosa lhe permi[-] 
tira se sujeitar á subserviencia enorme em que vivia. Si não era infeliz, 
isso isso provinha da propria anuencia a tudo, tão caracteristica das mulh[e-] 
res brasileiras de educação antiga, e que a tornava a mais moralmente ine- 
xistente de todas as mulheres. Nos bailes, nas festas, nas visitas, jamais da[-] 
va uma opinião; a tudo quanto lhe falavam sorria com uma paciencia longin- 
qua de quem não era mais dêste mundo. E de fato era uma desgraçada si por 
acaso subesse sofrer por si e não apenas pelos reflexos da vida de fami- 
lia, doença ou morte em casa. Aquele vazio interior que desde os seus tempos de  

[moça ignorante e roceira, 
fôra sempre, o seu modo de ser, vida duma a- 
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_____________________________________________ 
linha 429: A1: ir-/mã. +Nunca alcançara o ingles desenvolto que a irmã falava, mas também 

preparava milhor suas lições de francês+ Possuia 
linha 430: A1: re-/flexão@+,+@ lhe dava uma *visão* mais segura do mundo e 

>principalmente< 
linha 431: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “circuns/tancias,” 
linha 433: A1: habilidade ^ene/gica^         A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “ener/gica” 
linha 435: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “nor/malisava” 
linha 436: A1: indicação de parágrafo: “Vivi não. Sem ser o opos-/to” 
linha 438: A1: e +Vivi+ seria 
linha 441: A1: passado *inadaptavel* que      A1: dentro *de si* e no        
linha 442: A1: coisas @+,+@ e pra 
linha 443: A1: não ^se^ quantas        
linha 443-444: A1: eficaz, >não sei *quantas*< muitas vezes 
linha 444: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “sociali/sada” 
linha 445: A1: com *eficacia*, criando      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “inteligenci/a” 
linha 446: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “en/tão” 
linha 447: A1: uma *inteligencia* mais livre, mais *amoralisada*, mais ^materialisada^ lhe 
linha 448: A1: *contaria* a norma      A2: lapso: “po/sibilidade” 
linha 449: A2: lapso: “suficientement”           
linha 450: A1: “moderna”@+,+@ pra 
linha 453: A1: *grande que acabava irritando* 
linha 454: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “per/sonalidade” 
linha 455: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “permi/tira” 
linha 457: A1: isso ^>isso<^ provinha      A2: lapso: “mulh/res” 
linha 459: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “da/va” 
linha 463-464: A: que |#fôra sempre# desde os seus tempos de moça ignorante e roceira\ o seu    
linha 463: A1: sempre@+,+@ desde    
linha 464: roceira@+,+@ o seu 
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nimalidade muito ordeira, inflexivel no cumprimento dos deveres objetivos, 
incapaz anos e anos, toda a vida, duma falha, duma invenção de preguiça, da me[-] 
nor independencia de ação: agora se tornara tambem um vazio fisico, porquê 
na cidade ela não tinha nada que fazer. É humanamente maravilhoso como na fa- 
zenda, um colono que passa no longe, uma colona que vem trazer um presenti- 
nho de ovos em paga do filho que sarou, ocupam o tempo da gente. Especial- 
mente de pessoas tão fatalmente materiais como dona Eulalia. Não tinha um 
momento de descanso, naqueles trabalhos descansados em que engordara tan- 
to e ficara lustrosa que nenhum pó-de-arroz vencia. Mas agora na cidade, mes[-] 
mo con[s]ertando um botão, mesmo fazendo uma roupinha de criança que as uteis 
e ineficazes “Senhoras Catolicas” depois enviariam pra algum pobre de São  
Vicente, mesmo no cinema a que anuia com uma grande fadiga enorme por 
aqueles perigos violentos da tela, e impossiveis, dona Eulalia 
estava trabalhando mas não tinha nada que fazer. Não havia naqueles traba- 
[lh]os aquela concatenação sagrada, aquela especie de liturgia inamovivel 
com que a ocupação dessas vidas materiais, não é o trabalho que se está fa[-] 
zendo no momento, que êsse não ocupa ninguem, as mãos agindo por si, mas a 
segurança dos trabalhos $que viria$ seguintes, sem nenhuma 
solução de continuidade. O que torna trabalhosas essas vidas disponiveis, 
é a seriação ritual dos fatos do dia, tornando todos os dias iguais e co- 
nhecidos de antemão. Isso enche a vida e faz o verdadeiro trabalho, e não 
o fenomeno de agir num momento determinado. Vidas disponiveis a que os pro[-] 
prios momentos prefixados de descanso eram um grande trabalho quotidiano, 
numa subtil e confortante exclusão da disponibilidade. Essa é a grande ma- 
ravilha da vida das fazendas que socializava as donas Eulalias. 

Agora, ás vezes até dona Eulalia se movia muito mais no veste-e-despe dum 
[chá, no ar[-]

ranja-arranja de qualquer baile, num chapéu não chegado a tempo, naquela 
história de casa encerada que a martirisava porquê coisa que a gente não 
lava com agua, bucha e sabão, não podia ficar limpa, e o problema assombrado 
de não haver dinheiro que bastasse, e o dia inteirinho na cidade campeando 
um sapatinho que combinasse com o vestido novo de Vivi, nada. Era um vazio 
que roncava, um sem que fazer vultuoso e triste, muito triste que pouco a po[u-] 
co devorara todas as pazes interiores de dona Eulalia e tiveram como resu[l-] 
tado aquele sorriso forçado, de anuência a tudo, que era um sorriso muito 
triste, um sorriso de desgraçada. Mas dona Eulalia não se dava conta de co[-] 
isa alguma, está claro, boa, inalteravelmente boa pra todos, a virgindade das 
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_____________________________________________ 
linha 466: (A): anos e ^nos^, toda      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“me/nor” 
linha 468: A1: cidade +ela+ não 
linha 473: A1: cidade, ^me/mo^       A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“mes/mo” 
linha 474: A1: as ^utei^ 
linha 475: A: Catolicas” ^de ois^ enviariam 
linha 476-477: A1: uma *#grande#* fadiga *inconsciente di/ante de tantas historias e desgraças* 

^violentas^ >e impossiveis< +da tela+, dona Eulalia 
linha 479: A1: liturgia >inamovivel,< 
linha 480: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/zendo” 
linha 482: (A): trabalhos *que viria[m]* seguintes,       A1:seguintes, >a seriação coordenada e 

sem< 
linha 485: A1: enche *uma* vida       A1: trabalho, >e< não 
linha 486: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “pro/prios” 
linha 487: A1: grande ^trabalhoquotidiano,^ 
linha 488: A1: subtil >e confortante< exclusão       A1: é a >grande< 
linha 489: A1: que ^socialisava^ as donas        A1: indicação de parágrafo: “Agora@+,+@ ás”       
linha 490: no ^veste e despe^ dum      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“ar/ranja-arranja” 
linha 493: A1: sabão@+,+@ não podia ficar limpa@+,+@ 
linha 496: A2: lapsos: “quefazer” e “po/co” 
linha 497: A1: ^devorava^ todas     A1: e ^tiveram^ como      A2: lapso: “resu/tado” 
linha 499: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “co/isa” 
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filhas, o nó da familia, e o desafôgo de Quinzinho que nas conversas de qua[r-] 
to, despejava pra cima dela todas as irritações contra a vida que tinha 
agora e ficava roxo por causa duma ceroula, todos os pitos que êle passava 
nas meninas e que dona Eulalia é que transmitia. Dona Eulalia desculpava 
as meninas que “era por causa da idade”, desculpava a ceroula, aceitava tu- 
do pra si, e ainda por cima, quando era pra descansar dormindo, tinha que a- 
guentar com aquele braço pesadissimo por cima dela, uma cabeça de verdade 
procurando o consôlo do ombro dela, porquê agora Quinzinho era tambem fi- 
lhinho carecendo mãi. Todos estavam sustentados pela magica função que a 
espôsa exercia agora na familia, e esta se mudara do dia prá noite dum pa- 
triarcado fazendeiro criador, num matriarcado sustentador. E essa nova ex- 
periencia que lhes dava a cidade, agia sobretudo em Quinzinho que tomara o  
hábito de dormir aconchegado a dona Eulalia. Nos primeiros dias êle teve 
o cuidado de explicar aquilo com a friagem paulistana, mas logo não se des[-] 
culpou mais naquele egoistica predominio com que os filhos exigem to- 
dos os sacrificios da mãe. 

E de fato sobre Quinzinho é que a cidade estava exercendo o seu vene- 
no mais corruptor. O bonachão monarca fazendeiro perdia pouco a pouco a 
sua integridade de caracter e principalente aquele bom-senso logico, só 
tirado da evidencia dos fatos, incapaz de experiencia, que o tornava um pé- 
de-boi incapaz de desastres. Si a calma se[gu]ra com que decretava as suas 
leis se transformara em irritações por dá cá aquela palha, não era nisso 
que a transformação dele era mais prejudicial. $pore$ A mudança deleteria qu[e] 
São Paulo imprimira nele consistia numa fadiga dos principios, numa degra- 
dação subtil das vontades, num desleixo pela verdade evidente – o que seria a causa 
fundamental do desastre que estava chegando. Percebia por A mais B que 
os dinheiros guardados não duravam toda a vida, descobriu com nitidez que 
a limitação dos cafés enviados pra Santos iam dar de repente numa espera 
impossivel de ser resolvida, percebeu que a crise havia de se dar e que o 
Governo mancomunado com o Instituto de Café, estavam desgraçando o Estado 
e os cafezais. Mas se incrustara nele um desleixo novo incapaz de reagir, 
apenas scismarento. O Govêrno era infame porêm qualquer gestinho do Gover[-] 
no beneficiando momentaneamente os preços, Quinzinho caia aos pés dele em 
adoração, era um Govêrno sublime. Ás vezes se punha imaginando que, quem sa- 
be? talvez uma grande plantação de larangeiras, como preconisava o “Estado 
de São Paulo”, podia faze-lo riquissimo e ficava pensando, pensando, imagi- 
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_____________________________________________ 
linha 501: A2: lapso: “qua/rto,” 
linha 506: A1: descansar *deitada*, tinha 
linha 512: A1: cidade@+,+@ agia 
linha 513: A1: êle *tomou* 
linha 514: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “des/culpou” 
linha 515: A1: mais ^naquela^ egoistica *predominancia* com que      A2: lapso: concordância 

nominal: “naquele egoistica predominio” 
linha 516: A: sacrificios de *seus pais.*      A1: sacrificios ^de^ *suas mães.* 
linha 518: A1: bonachão *imperador* fazendeiro 
linha 521: A2: lapso: “seggura” 
linha 523: (A): prejudicial. \pore[m]\       A2: lapso: “deleteria qu/ São Paulo” 
linha 524: A: São Paulo ^impremira^ nele 
linha 525: A1: desleixo *da* verdade evidente *que* seria a *ra/zão* 
linha 527: A1: vida, *percebeu* com nitidez 
linha 531: A1: de ^reaigir^@+,+@ 
linha 532: A1: ^o muito^ scismarento.     A1: infame ^porém^ qualquer      A2: lapso: quebra de 

linha sem hífen de divisão silábica: “Gover/no” 
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nando, vendo contos de fada na imaginação, quem jamais imaginara, quem  
[jamai[s]

criara fantasmas nas escuridões. Mas parecia impossivel que laranja, uma 
coisa tão boba... O desleixo moral já não lhe permitia mais perceber o mov[i-] 
mento utilissimo que o “Estado de São Paulo” tanto ajudara a se desenvol- 
ver.  

Era escravo do seu café, e se desmoralisara por êle como a infinita ma[i-] 
oria dos fazendeiros do Estado. Abrira nele um egoismo violento pelo qual 
não havia miserias politicas, não havia miserias sociais, não havia desgra- 
ças de ninguem, desaparecera o alheio, contan[to] que o café estivesse a bom 
preço. Era na mais incompetente, mais egoistica, mais miseravel concepção do 
termo: um “Altista”. Tudo pra êle, decerto a propria morte do mundo de certo, 

[se jus-
tificaria pra êle contanto que o café estivesse em alta. Era mais que um ar[-] 
rivista mental, era um imediatista dum egoismo tão horrendo que não tinha 
mais nenhuma vontade de agir. Da mesma forma com que nas noites agora,  

[$se$
enrodilhava o corpo todo se aconchegando a dona Eulalia, virara filho do 
Govêrno e do Instituto, em queixas quotidianas, em gratidões safadas de quem 
acha[va] que merecia tudo e muito mais. E numa submissão degradante,  

[infame.
Representava, na mais violenta expressão pejorativa do termo, o exemplar ti[-] 
pico dessa classe hedionda que era o fazendeiro paulista. O fazendeiro pau[-] 
lista que a cidade degradava, não apenas a cidade de São Paulo, mas os simu[-] 
lacros de vida urbana, enfeitadinhos, muitas vezes até catitas como a propr[ia] 
Aracina 
Araraquara que lhe ficava á mão. No fazendeiro mais antigo, vivendo na fa[-] 
zenda e pouco se dando com as cidades, a vida patriarcal, a precisão de vi- 
ver por si e pela fazenda, davam dons de iniciativa e de imperialismo que, 
si não o tornavam socialmente mais util, pelo menos o deixavam esquecido 
das proteções e das ambições imaginativas, se arranjando por si. Quinzinho, 
até o maravilhoso pomar estava desleixado agora, morrera o famoso pé de 
“manguinha mamãi” nascido por acaso dum caroço sem enxêrto, e que era de 
gôsto tão particular. Não se lembrara de o perpetuar por enxertos e quando 
o pé morreu d’aí é que se pensou nisso. As larangeiras estavam no fim e um 
dia faltou limão na casa, foi preciso $Sr$ mandar buscar na colonia. Filho. Fi[-]
lho do Govêrno, filho de tudo, num queixume semvergonha, da mais  

[expressiva
e egoistica fazendeirice. $ E foi por isso que naquela chegada á fazenda em 
que iam passar um mês quando muito, como limitara Vivi$ 

[Tam]bem $não$ durara $só$ apenas um ano a vida de cidade quando  
[Vivi ficou

noiva. E, como era mesmo de se esperar, escolhera o 
pior partido possivel pro genio dela: um primo man- 
so, pobre, destemperado no caracter e cheio de coisinhas. 
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Terminar dizendo: Mas tirava pouco
lucro, os seus quatro touros, suas duzentas 
e muitas cabeças de gado, eram sem luxo, nada mais 
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_____________________________________________ 
linha 537: A2: lapso: “jamai”        
linha 539: A2: lapso: “mov/mento” 
linha 541: A1: indicação de parágrafo      A1: margem: nota MA      A2: lapso: “ma/ioria”    
linha 544: A2: lapso: “contando” 
linha 546: A1: êle, +decerto+ a propria morte do mundo #de certo#, se   
linha 546-547: A: se ^justificava^ >pra êle< 
linha 547: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ar/rivista” 
linha 549: (A): nas ^doites^ acora >se<      A1: nas noites ^acora^ 
linha 551: A1: safadas de ^que^        
linha 552: A1: mais@,@ ^e^      A2: lapso: “achafa” 
linha 553: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ti/pico” 
linha 554: A1: classe >hedionda< que era      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “pau/lista” 
linha 555: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “simu/lacros”        
linha 556: A2: lapso: “propr” 
linha 557: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/zenda”      
linha 565: A1: nisso@,@ ^as^ larangeiras 
linha 566: A1: preciso >Sr< mandar      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“Fi/lho” 
linha 568: A1: >e egoistica< fazendeirice.   
linha 568-569: (A): fazendeirice. > E foi por isso que naquela chegada á fazenda em/ que iam 

passar um mês quando muito, como limitara Vivi < 
linha 570: A1: lapso: “Tmbem”      (A): >não< durara *só* apenas 
linha 571-573: A1:noiva. +E, como era mesmo de se esperar, escolhera o/ pior partido possivel 

pro genio dela: um primo man-/so, pobre, destemperado no caracter e cheio de 
coisinhas.+ 

linha 570-573: A2: >Tambem não durara apenas um ano a vida de cidade quando Vivi ficou/ 
noiva. E, como era mesmo de se esperar, escolhera o/ pior partido possivel pro genio 
dela: um primo man-/so, pobre, destemperado no caracter e cheio de coisinhas.< 
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Tambem Durara apenas ano e pico a vida de cidade quando Clara fico[u] 
noiva. Foi uma surpreza pra todos e quasi que pra ela tambem. Era um rapaz, 
dêsses que as familias chamam de “exemplar”, duma normalidade extraordina- 
ria, bonito, são fisicamente, não indo alem das conversas do dia como inteli[-] 
gencia, dotado duma tradição religiosa de familia. Não tinha nada de seu, 
mas estava bem empregado num banco e subindo com rapidez tanto pela 
simpatia do fisico como pela em que o garantia a sua honestidade incapaz, que  

[qualquer gesto dele
indicava. O unico elemento que sobressaía no caracter de Fernando era um 
certo orgulho de si que não deixou de o machucar um bocado por casar com 
moça rica. Isso lhe determinaria uma certa impassibilidade discreta na or- 
ganisação da familia dele nos primeiros tempos e a criação de varios inco[n-] 
venientes. O engano dele, pouco observador, era imaginar que Clara era uma 
moça rica, só porquê tinha dinheiro. Na verdade não havia ninguem “rico” na[-] 
quela casa, nem a propria Vivi, todos conservando por saúde mental e fatali[-] 
dades ancestrais, uma psicolo[g]ia de mediocridade que era a causa mesma de 
estarem gastando um dinheirão surdo na cidade, sem a minima discreção, sem 
a minima valorisação nem deles nem do dinheiro. sem passado enfim. Mas Fer- 
nando simpatisou com Clara e percebeu no equilibrio acomodaticio dela, vi- 
vendo sem pezares na entre-sombra que a irmã lhe deixava, uma constante 
companheira de vida. Venceu com energia rapida a pequena hesitação que lhe 
dava o dinheiro dela, ficaram noivos. Mansamente. 

Vivi é que se assanhou toda, invejosa. Teve a impressão de que ficara 
solteira pra toda a vida e uma sensação vaga mas definitiva de desaforo. 
Os namorados eram uns pulhas e tambem sobre ela a normalidade segura de 
si de Fernando exerceu logo um predominio que incutia respeito. Percebeu 
que a irmã casava bem, desdenhou dos namorados e teve uma raiva apressa- 
da em que lhe passavam tumultuariamente pela cabecinha os mil e um moços 
conhecidos. 

Parou a procissão em Carlos que era mesmo o andor jamais confes- 
sado de toda a familia. Pra Quinzinho, pra dona Eulalia, pra Vivi, mesmo pra 
Clara, Carlos era um ideal, uma especie de deus, um sabio, um heroi, uma coisa 
enorme e luminosa. Era sobrinho de dona Eulalia, filho duma irmã mais velha 
dela, dona Herminia, esta sim, um[a] senhora de riqueza, que já moça casara ri- 
ca, e entrara pra uma tradição de nobreza a que se afizera com uma natura- 
lidade elastica e perfeita. Dona Herminia era um caso admiravel de mulher. 
Nem bem casada, viajara como marido prá Europa, vivera seis mêses duma vi- 
da elevadissima e perigosa, em Paris, entre representações luxuosissimas, ca[-] 
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_____________________________________________ 
linha 574: A1: >Tambem< *durara* apenas ano e pico a ^vidade^ de      A2: lapso: “Clara fico” 
linha 577: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “inteli/gencia,” 
linha 579: A1: estava >muito< bem empregado num banco >e subindo com rapidez tanto pela/ 

simpatia do fisico como pela< honestidade 
linha 581: (A): indicava. *A* 
linha 584: A2: lapso: “inco/venientes”  
linha 586: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “na/quela” 
linha 587: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fatali/dades” 
linha 588: A2: lapso: “psicolodia”       A1: que era a \#mesma# causa\ de 
linha 590: A1: dinheiro >, sem passado enfim<. Mas 
linha 592: A1: uma >constante< 
linha 593: A1: rapida a >pequena< hesitação 
linha 594: A1: noivos. ^mansamente.^ 
linha 596: A1: mas ^definitava^ de 
linha 601: A1: indicação de parágrafo: “Parou a procissão em Carlos que era mesmo o andor 

jamais confes-/sado” 
linha 602: A1: pra ^do a^ Eulalia, 
linha 604: A1: >enorme e< luminosa. 
linha 605: A2: lapso: “um senhora” 
linha 607: A1: natura-/lidade >elastica e< perfeita. 
linha 609: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ca/valos” 
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valos de corrida, apostas fortes e condes. O marido possuia uma ainda então 
esplendida fazenda, no mesmo municipio de Aracina. Ao partir prà Europa êle  

[deixara a fazenda em plena febre de
reforma. Adorava a mulher que era linda, um tipo mimoso, pouco brasileiro, de 
cabelos claros; e como pretendia morar [com] ela na fazenda, quis dar-lhe um 
dominio sem falha. Fez construir uma casa apalaçada, como rarissimas havia 
por aqueles tempos nas fazendas, com jardins fechados e um pomar maravilho[-] 
so em que entre as frutas nacionais, as europeias vasquejavam ao cuidado de 
pomareiros sapientes que não conseguiu tirar quasi nada daquela terra de 
fogo, a não ser uvas aceitaveis e rosas como de ninguem. Mas parece que tan[-] 
ta reforma e aqueles seis meses loucos de vida europea eram pro marido de 
dona Herminia uma despedida do mundo. Vagamente ameaçado por doenças 

[perig[o-]
sas, pronta a fazenda, a doença o tocaiou já em viagem de volta. Ficaram no Rio 
pra não perder tempo e os milhores medicos salvaram-lhe a vida. Mas estava 
paralitico. Dona Herminia não tinha um gesto visivel de desespêro nem de 
dor. Falava com medicos, telegrafava, criaturinha mimosa que de repente se tornara 

[um homem.
Quando adquiriu a certeza que o marido não saía mais da cama, cuidou de o 
trazer pra São Paulo. Fez a viagem rodeada de enfermeiros, em carros especi[-] 
ais, parando em pousos multiplicados, tanta preocupação, tanta coisa em que 
cuidar e inda por cima já no início da gravidez. Um meidia o carro com a 
maca do marido e ela ali junto entrou pela grande ave[-] 
nida de palmeiras que êle delineara prá vida nova. Era uma coisa grandiosa 
que principiava nos limites da fazenda, arruava uma das colonias da fazenda e 
vinha descansar na escadaria da casa grande, seccionando esta do terreiro 
de café, imediato, cimentado, arquitetura vastissima, com seus canais, seu[s] tri- 
[lhos], o enorme lavador como um cubo violento na paisagem, á esquerda, e lá 
em frente, invisivel, numa depressão do terreno a casa da máquina. Dona Her- 
minia examinava o rosto do marido, temendo que [as] sacudidelas maltratassem 
demais aquele corpo em que só ela sabia pegar sem que o desgraçado gemes- 
se. Ele sofria e estava fatigadissimo. Entraram na casa e ela tratou de o 
limpar da poeira o paralitico, refresca-lo, acomoda-lo bem na cama. Sentou-se  

[numa cadei-
ra ao lado, á espera dum sinal de descanso no rosto do marido. Meia ho- 
ra depois êle adormecia no enorme silêncio claro em que havia Sol lá fó- 
ra e multidões de cigarras. Então dona Herminia foi se arranjar tambem, mu- 
dar a roupa da viagem, se inteirar da casa. Mas fazia tudo salpicado, de cin[-] 
co em cinco minutos voltando espiar o sono do marido. 

E ficou nisso a vida 
de dona Herminia. Teve o filho, Carlos, vieram muitas visitas, vieram hospe- 
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_____________________________________________ 
linha 610: A1: corrida, #*grandes*# apostas +fortes+ e condes.    A: ainda ^enta^ 
linha 611: A1: *admiravel* fazenda@+,+@ *em Campinas* >que@+,+@ ao partir@+,+@< 
linha 612: A2: lapso: “morar co ela” 
linha 615: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “maravilho/so” 
linha 616: A1: as ^europeas^ vasquejavam 
linha 618: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “tan/ta” 
linha 620: A2: lapso: “perig/sas,” 
linha 621: A1: doença o *surpreendeu* já em viagem +de volta.+ Ficaram 
linha 624: A: mimosa que *era* um      A1: mimosa que =de repente se tornara= um 
linha 625: (A): Quando ^adquirir^ a certeza 
linha 626: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “especi/ais” 
linha 628: A1: gravidez. *Uma tarde* o carro 
linha 629: A1: ela *segurando a mão do paralitico,* entrou         A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “ave/nida” 
linha 631: A1: que *vinha dos* limites      A1: colonias >da fazenda< e 
linha 631-632: A: grifo e arco marcando a repetição de palavras: “vinha” 
linha 633-634: A: ^tr/hlos^     A2: lapso: “seur tri-/hlos,”           
linha 634: A1: e ^le^ 
linha 636: A2: lapso: “que sa sacudidelas” 
linha 638: A1: indicação de parágrafo e exclusão da indicação de parágrafo: “Entraram na casa e 

ela tratou de >o<” 
linha 639: A1: poeira +o paralitico+, refresca-lo,            
linha 640: A1: rosto do *paralitico.* Meia 
linha 641: A1: havia *Sol*             A2: havia *por-de-sol* =Sol= lá               
linha 642: A1: e =multidões de cigarras.= Então 
linha 643: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “cin/co” 
linha 644: A1: indicação de parágrafo: “E ficou nisso a vida” 
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des parentes passar tempos na fazenda. Dona Herminia fazia tudo, comandava 
aquele mundo, meia sêca, as suas bondades eram cada vez mais reconditas, os 
seus carinhos imperceptiveis quasi, recebia a todos bem, muito bem mesmo 
pela assistencia e prazeres que a fazenda proporcionava. Mas nela só havia o sorri- 
so ofertante da chegada. Voltava a cuidar do marido e a comandar aquele 
mundo que era o milhão de pés de café. Nunca jamais saiu da casa grande. 
Nem pra ir com [os] hóspedes no pomar, nunca saiu. Ia ás vezes ao terraço da 
entrada e ficava a olhar. Mas não olhava Paris, não olhava nenhuma paisagem 
da imaginação: olhava o terreiro que não tinham varrido êsse dia, olhava u- 
ma folha envelhecida de palmeira, olhava a colonia da Avenida que estava 
carecendo caiar porquê o paralitico exigia tudo sempre novo prá recepção 
dos reis da sua paralisia. Depois sim, olhava prá imaginação, mas era pra 
pensar no muro do fundo do pomar que caira num angulo, lhe tinham contado, com a 

[ enxurra[-]
[da], o talhão 46 da baixada em que pousara uma geadinha atôa, mas que matara 
as replantas. A campainha estava chamando. As mais das vezes nem a campaính[a] 
chamava, dona Herminia pressentia uma precisão do marido e voltava por si. 

– Me dá agua, Herminia. 
Dava. Sem uma caricia visivel. A voz dela era meia aos arrancos e nos 

raros momentos em que ria, que riso horrivel, grosso, desajeitado, matando 
qualquer prazer. Engrossara tambem. Pouco a pouco o corpo dela tomara as pro- 
porções do mando, e ninguem seria capaz de imaginar naquela mulher feia, 
mas duma feiura bem tratada e impressionantemente atraente, a moça linda e 
fragil que ela fôra. Dona Herminia ficara muito feia. Quando o marido mor- 
reu, foi escandaloso até na sociedade, dona Herminia vestiu-se e acompanhou 
o entêrro até Campinas, onde estava o tumulo tradicional da família do marido. Foi  

[até o cemiterio. Chorava mas com uma discreção
nobilissima. Com os braços distendidos na frente do corpo, pousando uma mão 
sobre a outra em cruz. Ás vezes apenas desmanchava a atitude pra trazer o 
[len]ço aos olhos e se assoar com certa grosseria nobre. E voltava ao jeito imovel,  

[escutando as rezas d[o]
padre,os trabalhos dos coveiros, olhar pregado no caixão.  

Uma diferença ape- 
nas subtil se podia notar em dona Herminia desde o momento em que o mari- 
do morreu. Retirou-se um momento, voltou tratar do corpo. Mas não deu uma or[-] 
dem mais. Nunca mais. O fi[lho], o cunhado Quinzinho, outros parentes proximos é 

[que trata[-]
ram de tudo. E no cemiterio o mesmo. Apenas afirmou que ia tambem, numa fra- 
se que não admitia réplica. O filho nos seus vinte-e-dois anos quis aconselhar, 
assustado com aquela maneira que não se usava. Ela nem respondeu. Mas deixa- 
va que o filho tratasse de tudo, nem perguntou das despezas, nem nada. Estav[a] 
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_____________________________________________ 
linha 649: A1: fazenda *dava* @,@ ^mas^ nela 
linha 652: A2: lapso: “ir com ou hóspedes no pomar,” 
linha 657: A1: dos *seus reis de* paralisia. 
linha 658: A1: que *tinha ^caira^ caido* =caira= num angulo +, lhe tinham contado,+ com a       

A2: lapso: “enxurra/do” 
linha 660: A1: as ^raplantas^. A         A2: lapso: “campaính” 
linha 664: A1: grosso, ^desageitado,^ matando       A2: lapso: “matando qu/ qualquer” 
linha 665: A1: tomara as ^pr/porções^ do mando 
linha 670: (A): até *a cidade*.       A1: Campinas, +onde estava o tumulo tradicional da família 

do marido.+ Foi 
linha 672: A1: a ^ontra^ em cruz. 
linha 673: (A): olhos >e ao nariz.<       A1: olhos *e ao nariz.*      A1:  ao ^geito^ imovel     A2: 

lapso: “rezas d/ padre” 
linha 674: A2: lapso: “doscoveiros,”         A1: indicação de parágrafo: “Uma diferença ape-/nas” 
linha 676: A1: corpo@,@ ^mas^ não deu      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “or/dem” 
linha 677: A1: mais. +Nunca mais.+       A2: lapso: “O fihlo,”          A2: lapso: quebra de linha 

sem hífen de divisão silábica: “trata/ram” 
linha 678: A: tambem@+,+@ numa 
linha 679: A1: seus *dezen ve* anos quis aconselhar@+,+@ 
linha 680: A1: Ela *não* respondeu. 
linha 681: A2: lapso: “Estav” 
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tudo acabado, e todos queriam deixar o cemiterio. Houve um momento penoso 
de indecisão. Não sabiam como fazer com aquela mulher ali parada, si se des[-] 
pediam dela ou não. Afinal foram abraçar o filho do morto, foram se despedi[r] 
de Quinzinho, ninguem teve coragem de falar com ela. Ficaram os tres ali, do- 
na Herminia, o filho, Quinzinho, ela olhando, olhando aquele montão de coroas 
roxas em que o Sol se quebrava com alarido. Carlos principiou num chôro 
doloroso vendo a mãi sofrer. Quinzinho estava perplexo, num respeito silen- 
cioso, ficava ali quanto quizessem. Carlos chorando sempre puxou o braço da 
mãi, não aguentava mais. 

– Mamãi! vamos embora, por favor! 
Ela mais uma vez limpou os olhos e foi andando mecanica ao braço do 

filho. Queriam que ela descansasse na cidade mas exigiu que partissem imedi[a-] 
tamente prá fazenda. Entrou de novo naquela casa de que não saira vinte 
anos, nem pra ir no pomar. E agora era tarde pra viver, ficou lá. Só que não  
mandava mais, a não ser o arrastão quotidiano da casa. Havia um desamparo e- 
norme nela. O filho, o adm[i]nistrador mandavam. Carlos era um sem pais legítimo 
que já dera muitas cabeçadas e fizera tres viagens á Europa. Quis estu- 
dar direito pra aproveitar os bons principios que tivera na Suissa, mas lo[-] 
go enjoou. Uns tempos andou pensando em engenharia, mas com a bomba da 

[praxe,
no primeiro ano, abandonou logo o curso. Banzava com dinheiro sobrando e da- 
va muitas cabeçadas. Dona Herminia ás vezes vinha até São Paulo, convidada 
por êle. Mas voltava logo prá fazenda não sabendo viver doutra maneira. Is- 
so inda libertava mais Carlos a que um instinto vago de organisação dese- 
java a mãi em São Paulo, junto dele. Mas dona Herminia tinha pelo filho um 
amor sem inteligencia, capaz de todos os perdões, e aceitando tudo. 

Na fazen[-] 
da Carlos, vinte-e-tres, vinte-e-seis anos e já chefe, desmandava. O adm[i]nistrador 
aconselhava uma coisa, êle ordenava outra, pelo simples instinto de mandar 
e os cafezais, aliás já envelhecidos, declinavam muito de valor, e reduzidos 
pela geada grande a setecentos mil pés. Na tigùera dos talhões abandonados 
Carlos fizera plantar eucaliptos muito unidos, de que resultara uma flores[-] 
ta de arvoretas magrissimas. As dividas principiaram, mas quando dona Herminia  

[falava,
Carlos mostrava pra ela que a fazenda continuava sempre um mundo, valendo 
varios mil contos. As dividas diante disso eram uma ninharia. E as dívidas 
aumentaram. Nisso Carlos foi prá Europa sob pretexto de tratar do estomago. 
De fato, tinha vinte-e-nove anos e estragadissimo com as farras de semana 
inteira a mulher e alcol. Estomago e figado não valiam mais nada e Carlos ia mor- 

 



 



283 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
linha 683: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “des/pediam” 
linha 684: A2: lapso: “foram se despedi” 
linha 691: A: embora@+,+@ por favor@!@ 
linha 693: A: exigiu que ^partisse^            A2: lapso: “imedi/tamente” 
linha 694: A2: lapso: “vinte an/ anos” 
linha 695: A1: pra viver, \lá ficou.\ Só que 
linha 697: A2: lapso: “sempais” 
linha 698: A1: fizera *várias* viagens 
linha 699: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “lo/go” 
linha 700: A1: bomba *de* ^prax^@+,+@ 
linha 701: A1: abandonou >logo< o curso.          A1: sobrando e ^da/va^ 
linha 704: A1: um \#vago# instinto\ de organisação 
linha 706: A1: perdões@+,+@ >e< aceitando          A1: indicação de parágrafo: “Na fazen/da”          

A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/zenda” 
linha 707: A1: Carlos, *vinte anos, vinte-e-um* anos 
linha 709: A: valor@+,+@ >e< reduzidos 
linha 711: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “flores/ta” 
linha 712: A: arvoretas +magrissimas.+ As dividas 
linha 716: A1: tinha *vinte-e-cinco* anos 
linha 717: A1: nada e +Carlos+ ia  
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rer. Foi então que se deu nele o descobrimento da inteligencia e como não 
podia mais farrear sem muitas restrições, quis fazer alguma coisa de si. Pas- 
sou os mêses de sanatorio lendo muito, lendo muitas coisas desencontradas, 
naquela febre atrapalhada dos autodidatas enquanto o corpo afeito a espor[-] 
tes reagia com facilidade e se normalizava outra vez. Saiu do sanatorio 
muito curioso, foi à Alemanha onde seguiu teatros, c[on]certos, exposições e 
a vida contemporanea exageradamente cheia de ideais, que brotara depois da 
Guerra. Banqueteou-se de teorias, farreou com todas as teorias e adquiriu 
uma especie de teoria sua, com muita mistura facil de Nietsche e deduções 
do seu proprio corpo lindo. Adquiriu uma energia egoistica mas muito segu- 
ra $na$ que o singularizava e elevava mesmo naqueles bandos de pesquizado- 
res desnormalisados que eram os escritores, artistas, jornalistas, brasilei- 
ros que agora frequentava. No meio de brasileiros então assumia um valor enorme.  

[Voltou outro. Voltou rapaz serio, um verdadei-
ro “forte”, vencedor de vida. 

Carlos, na familia de Quinzinho, mesmo quando era ainda “um perdido”, 
fôra sempre uma especie de ideal. Alem de gostarem dele pela influencia na[-] 
tural de todo fisico muito simpatico, mesmo bonito, havia nele pra dominar 
aqueles caipiras inveterados e moças inexperientes, a nobreza natural de 
gesto, de fala, de maneira de ser, que êle herdara do pai, nobre de estirpe e riqueza  

[antiga. De fato havia um[a]
diferença formidavel entre êle e os rapazes que apareciam na Santa Eula- 
lia. Jamais na familia ninguem não dissera nada, nem uma brincadeira esca- 
para, mas todos sonhavam com uma quasi religiosidade, que Carlos podia afi- 
nal de contas casar com Clara. Vivi, só Vivi imaginava que com ela, mas os 
pais nunca pensaram nisso porquê por uma dedução infantil do espirito sen[-] 
tiam que pra essa união tinham que dar o que havia de milhor na familia. E 
julgavam sem querer que Clara era a milhor, desculpando essa preferencia 
que á justiça lhes parecia ignobil, com a imaginação de que ela era a mais 
velha. Clara amava apaixonadamente Carlos. Vivi tambem. Mas portaram-se sem- 
pre com uma discreção tradicional admiravel, sem se confessarem nada, sem 
um gesto tendencioso, apenas Vivi se aproveitando ás vezes das naturais fa[-] 
miliaridades de prima. Na vidinha sossegada de fazenda o sonho pairava so- 
bre todos, com uma doçura cheia de esperança. Foi aumentando, foi se tornand[o] 
exigente e precisava duma maneira ou doutra se confessar. Se confessou de 
fato influindo decisivamente na mudança$ pra São Paulo. Era sempre uma ma- 
neira de se tornarem visiveis a Carlos que devia chegar da Europa, perfei- 
tamente curado, como todos imaginavam e era verdade. 

Mas a mudança tivera o 
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_____________________________________________ 
linha 719: A1: si. ^Pa/sou^ 
linha 721: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “espor/tes” 
linha 722: A1: se ^normalisava^ outra vez. 
linha 723: (A): teatros ^cocertos,^ exposições      A1: foi *prá* Alemanha 
linha 725: A: Guerra@,@ ^banqueteou-se^ de teorias, 
linha 728: (A): *na [qual]* que o       A1: o ^singularisava^ >e elevava< mesmo 
linha 729-730: A1: jornalistas, >brasilei-/ros< que 
linha 730: A1: frequentava. +No meio de brasileiros então assumia um valor enorme+ Voltou 

outro. Voltou >um<  
linha 733: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “na/tural” 
linha 736: A1: que >êle< herdara *dos pais.*           A2: lapso: “havia um/ diferença” 
linha 738: A1: ^amais^ na familia 
linha 740: A1: ela@+,+@ mas os 
linha 741: A2: lapso: “porq ê”                    lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“sen/tiam” 
linha 747: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/miliaridades” 
linha 749: A2: lapso: “tornand” 
linha 751: (A): na ^mudançan^ pra 
linha 753: A1: indicação de parágrafo: “Mas a mudança tivera o” 
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efeito natural de todos os desafogos: o desejo de Carlos meio que se dis- 
persou e ficou vago, sem insistencia como tinha sido nos tempos em que as 
moças inda eram inda meninas. Carlos chegou, foi muito bem recebido, a  

[esperança
re[bri]lhou forte naquele dia de ostentações entre as quais êle passou re- 
duzindo tudo a pó, numa ignorancia enorme de tudo, sem ver, cômodo e bem 

[parente. Amedrontava um pou[-]
co, decisivo nos julgamentos, muito calmo. [S]orrindo complacente e sem  

[espe-
rança nenhuma de ensinar, ao Voltaire do escritorio e aos moveis do hol. As 
meninas por brincadeira aparente, o chamaram de futurista, o que pra todos 
era a segurança dum individuo muito prejudicial, e assim se confortavam de 
quem, era visivel, lhes fugia do sonho. Tinham conservado uma deliciosa hu- 
mildade de caipiras, de fazendeiros jecas e enquanto Carlos era um doidiva[-] 
nas banzando na vida, sempre a esperança de agarra-lo podia se conservar. 
Mas agora percebiam que o moço era outro. Toda aquela nobreza natural de 
ser que êle tinha dantes, que demonstrava riqueza de verdade e muita tra- 
dição por detrás, agora não era apenas exterior, se fundamentara, sentiam, 
se fundamentara por dentro numa vontade energica, numa vida organisada e 
proposta de antemão. E todos sentiam que nessa vida daquele moço, êles e- 
ram mesquinhos por demais pra terem entrada e utilisação. Diminuiam-se  

[exa[-]
geradamente por uma hum[i]ldade de tradição, comoventemente. Carlos fugia 

[do
sonho de todos e todos não se sentiam com direito à minima esperança. Car- 
los partiu e ficou no ambiente um despeito $ferido,$ que as meninas $facil-$ 
apagariam facil mais tarde, se casando. Mas ficara tambem uma ferida  

[irremediavel. Carlos
d’ai em diante seria sempre e pra todos uma coisa que foi e não se reali- 
sou, e, sem que isso atingisse o tamanho dum sofrimento, quando lhes vinha a 
imagem dele, sentiriam sempre um malestar. E por isso o tratavam com a  

[maior
liberalidade, não tinha havido nada! era um parente que precisavam tratar 
bem. Mas em vez de o tratarem bem, se desvelavam com exorbitancia que  

[não per[-]
cebiam. Dia de Carlos era dia de muitos doces, muita flor, si Carlos achasse 
bonito um boi Quinzinho fazia imediatamente presente do boi, as meninas o 
abraçavam com mais liberdade, vestidas com mais esmêro. Se desforravam  

[as-
sim. $Mas como$ E como não se tinham confessado nada, nem a si mesmos,  

[não ti-
nham do que se envergonhar. O passado não existia. 

Clara, a unica que se apaixonara mesmo pelo primo, foi no entanto a 
que mais facilmente se normalisou. Aliás contribuiu muito pra isso, os rumo- 
res que uns seis meses depois agarraram correndo sobre Carlos. Vieram  

[contar que êle tinha
uma amiga, que vivia com uma mulher... Clara teve um choque muito forte que

 

Es
ta

 v
is

ita
 d

e 
C

ar
lo

s e
st

á 
m

ei
a 

co
nt

ra
di

to
ria

 e
 m

al
 d

es
cr

ita
. R

ef
az

er
 



 



291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
linhas 755-766: Nota MA: margem esquerda: chave e a indicação: “Esta visita de Carlos está 

meia/ contraditoria e mal descrita. Refazer.” 
linha 756: A1: moças +inda+ eram #inda# meninas. 
linha 757: A2: lapso: “reblrilhou” 
linha 758: A1: enorme +de tudo, sem ver, cômodo+ e bem           A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “pou/co” 
linha 759: A2: lapso: “calmo. sorrindo”             
linha 760: A1: do ^escritoria^ e aos 
linha 764: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “doidiva/nas” 
linha 770: A1: sentiam que *a essa* vida >daquele moço,< êles 
linha 771: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “exa/geradamente” 
linha 772: A2: lapso: “hum ldade”          A1: tradição, ^comove temente.^ Carlos 
linha 773: A1: direito ^a^ minima 
linha 774: (A): despeito >ferido,< que as meninas *facil-[mente]* apagariam facil 
linha 775: A: casando@+,+@ + >e< Mas ficara tambem+ uma          A1: casando@,@ =^Mas^ 

ficara tambem= uma 
linha 777: A1: reali-/sou@+,+@ e, sem           A1: quando ^lhe^ vinha 
linha 778: A1: sempre >um< malestar          A1: com a ^maio^ 
linha 779: A1: nada@+!+@ era um 
linha 780: A1: de o ^tratar^ bem, se desvelavam          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “per/cebiam” 
linha 784: (A): *Mas como* E como 
linha 787: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “rumo/res” 
linha 788: A1: Carlos@+.+@ +Vieram contar+ que +êle+ tinha 
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ninguem percebeu. $Ficou$ Logo depois se sentiu muito fria pensando nele e 
milhorou de religião, que era mais ou menos episodica na familia, devido ao[s] 
habitos de fazenda. Não falhou missas aos domingos e deu-se ao habito con- 
fortante das comunhões mensais. Carlos assim se tornava um impossivel, um 
homem que ela não poderia mais aceitar. E a religião ajudara a descoberta 
da felicidade porquê Fernando era muito religioso, duma dessas religiões m 
muito simples e imperturbaveis, vinda de familia, vinda de infancia, vinda 
duma fé perfeita que jamais um arrepelo de mocidade perturbara. 

Vivi, assanhada, com o noivado da irmã, buscando em redor um noivo, ape- 
nas entreparou pensando em Carlos. Sentiu um desespêro machucado por dentr[o] 
com a volta da visão, si a visão quisesse ela, que vitória dela sobre o noivado d[a] 
irmã! Mas apenas entreparou, porquê sabia que Carlos era impossivel. Os rumo[-] 
res tinham se confirmado, agora todos sabiam que êle vivia abertamente com uma 

[mulher,
sem casar. E todos achavam que dona Herminia era uma coitada, sem querer se 
vingando de todas as excelencias dela e desilusões de Carlos, com êsse “u- 
ma coitada” sinceramente sentido. Mas Vivi não teve que procurar muito mais, 
Carlos encaminhara as lembranças dela pros parentes. E, como era mesmo de 
se esperar, escolheu o pior partido possivel pro genio dela: outro primo, sobrinho do  

[pai, gente decaída de Itú.
Alceu era um “bom rapaz”, manso, tambem pobre, destemperado no caracter e cheio  

[de coisi-
nhas. Tinha o apelido de Leléu que é curioso como ás vezes o destino não se 
conforma com as fantasias batismais que fada tantos seres a terem nomes 
bonitos. Alceu era bem um Leléu, apelido que ninguem não se lembrava mais 
donde vinha, como fôra posto, quem pusera. Desde criança que Alceu era Leléu 
e todos o$ chamavam assim. E Alceu ia cumprindo o seu destino de Leléu. Vi- 
vi moveu-o, um mês depois se amavam com essa sinceridade irraciocinada, pro[-] 
pria dos levianos. Ficaram noivos ainda com tempo pra Vivi não aguentar de 
mais o medo de ficar solteira como noivado da irmã. 

Quinzinho, sem nenhuma razão, embirrava com o sobrinho, filho de irmã 
dele já morta. Embirrava ou embirrou no noivado porquê $de$ nunca pensara 
bastante $no sobrinho p$ em Leléu pra saber si simpatisava com êle ou não[.] 
Mas quando o rapaz se evidenciou na familia, noivo que ia casar com Vivi, 
Quinzinho sentiu uma birra acumulada, inflexivel contra o sobrinho. Birra tanto 
mais irritante que era instintiva. E $desazarra$ desarrazoada, Leléu era um 
excelente rapaz, muito bem empregado, $indispensavel na$ muito trabalhador e 
habil, indispensavel aos chefes $ame$ iânques da Companhia. Os chefes não ces[-] 
savam de o cumular de favores, de presentes, de ferias e vieram logo visi- 
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_____________________________________________ 
linha 790: (A): percebeu. #*Ficou*# Logo      A1: muito ^f ia^ pensando 
linha 791: A2: lapso: “devido ao/ habitos” 
linhas 795-796: A1: religiões >m/ muito simples e< imperturbaveis, 
linha 799: A2: lapso: “dentr” 
linha 800: A1: visão, >que< =si a= +visão+ quisesse +ela,+ que vitória >dela<           A2: lapso: 

“noivado d/ irmã!” 
linha 801: A1: irmã@+!+@ Mas      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“rumo/res” 
linha 802: A1: vivia +abertamente+ com 
linha 805: A1: sentido. ^M s^ Vivi          A1: mais@+,+@ 
linha 807: A1: outro primo@+,+@ +sobrinho do pai, gente decaída de Itú.+ >um< 
linha 808: A1: +Alceu era um+ +“+bom rapaz+”+ @+,+@ manso, 
linha 809: A1: coisi-/nhas. *Celéu se chamva Alceu, mas* é      A2: lapso: “não se c/ conforma” 
linha 811: A1: bem um *Celéu*, apelido 
linha 812: A1: Desde ^cria ça^ que Alceu era ^Celéu^ 
linha 813: (A): todos ^os^ chamavam         A1: destino de ^Celéu.^ Vi-/vi 
linha 814: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “pro/pria” 
linha 818: (A): ou ^emborrou^ no noivado porquê >de< nunca         A: nunca *imaginara*          

A1: nunca =pensara= 
linha 819: (A): suficiente *no sobrinho p[ra]*           A: *suficiente* em           A1: =bastante= em 

^Celéu^ pra 
linha 821: A1: contra *Leléu.* Birra 
linha 822: (A): instintiva e ^desazarra^ desarrazoada,           A1: instintiva@+.+@ ^e^ 

desarrazoada, 
linha 823: (A): empregado, #indispensavel *na*# muito 
linha 824: (A): chefes *ame[ricanos]* iânques      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “ces/savam” 
linha 825: A1: de o ^cumula^ de favores, >de< presentes, 
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tar Vivi, trazendo-lhe joias caras... em nome da Companhia.  
Leléu era es[-] 

timadissimo pelos chefes, os quais aliás, sem nenhuma esperteza, sem nenhuma 
habilidade mais extraordinaria, por uma simples felicidade de viver prove- 
niente de raça mais raçada, cediam-lhe espaço suficiente pra Leléu chefi[-] 
ar tambem. Isso dera ao moço uma intimidade pra êle sublime com a $riqueza,$ 
grandeza. E se pode bem imaginar que materia pra gôso pessoal tirava disso 
quem como êle era dotado duma vaidade virulenta, explosiva, que o fazia inve[-] 
joso, despeitado de tudo, ás vezes mesmo traidor, duma vaidade que chegava a 
lhe duplicar a inteligencia, colorindo-a duma infinidade de invenções. Mas 
que em compensação lhe duplicava a infelicidade. Vivendo na intimidade dos 
chefes duma grande companhia, cujo capital era maravilhoso, cuja importanci- 
a era universal, vivendo com êsses homens duma raça que a propria mesquinhês dele 
demonstrava infinitamente superior, sentindo que êsses homens o trata- 
vam como a igual, Leléu $os ajudou até$ nem apenas se deixou manejar por êles 
mas os ajudava nisso, vindo ao encontro do que êles planejavam e desejavam. 
Duma habilidade coleante, perdeu de repente as pequenas reservas morais, se 
tornou o braço direito brasileiro, indispensavel pra uma companhia daquele 
genero, que estava precisando sempre de concessões e de arranjos no país, e 
auxiliar conselheiro e agente de deveras magnifico pra chefes, que de tão 
felizes de si eram meio estabanados a principio por ignorancia da psicolo- 
gia ambiente. Leléu salvava tudo, Leléu arranjava tudo. Escolheu o advogado 
que logo ficou com uma importancia politica extraordinaria, arranjava o con[-] 
tentamento dos jornais, comprava gente, comprava notícias, agia com mando o- 
bedecido diante de todas as agencias do país, “nosso amigo, sr. Alceu”, como 
dizia o presidente sulamericano da Companhia nos momentos quasi mensais que 
passava em São Paulo. E Leléu ia busca-lo de automovel no porto de Santos, 
que passeio lindo! Leléu jantava com êle no Automovel Clube e no Esplanada; 
Leléu escutava os desejos do chefe por aquela mulher da terceira mesa á es[-] 
querda e que agora precisavamos era conseguir tal coisa. Não precisava de 
ir arranjar a mulher mas talvez apenas porquê o iânque nunca imaginaria pedir tanto, 

[mas arranjava a tal coisa prá Companhia. E o iânque
que era na realidade duma inocencia sublime, nem percebia que na verdade Le[-] 
léu se tornara duma desmoralidade completa. Gostava dele de verdade e o tra[-] 
tava com intimidade real. Não tinha mais segredos pra Leléu. Leléu sabia de 
tudo, sabia das pretensões basicas da Companhia, pois não era logico! é uma 
Companhia? trata dos seus interesses, está claro! E êsses interesses eram u- 
ma devoração violenta do dinheiro do país. Em compensação a Companhia pagava 

[regiamen-
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_____________________________________________ 
linha 826: A1: Vivi@+,+@ trazendo-lhe joias >caras...< em nome da Companhia. ^Celéu^ era          

(A): Companhia. *Quinzinho* era           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 
divisão silábica: “es/timadissimo” 

linha 829: A: raçada, *davam-lhe* espaço           (A): pra *Quinzinho*            A1: pra ^Celéu^          
A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “chefi/ar” 

linha 830: (A): com a *riqueza,*                              
linha 831: A1: grandeza@+.+@ ^e^ se pode 
linha 832: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “inve/joso,” 
linha 834: A1: invenções@,@ ^mas^                        
linha 837: A1: que a +propria+ mesquinhês 
linha 838: A1: *provava que era* infinitamente 
linha 839: A1: igual, ^Celéu^          (A): Celéu >os ajudou até< nem apenas 
linha 845: A1: estabanados >a principio< por ignorancia 
linha 846: A1: ambiente. ^Celéu^ salvava tudo, ^Celéu^ arranjava 
linha 847: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “con/tentamento” 
linha 850: A1: presidente >sulamericano< da Companhia          A: Companhia ^os^ momentos 
linha 851: A1: E ^Celéu^ ia          A2: lapso: “Santos, q que passeio” 
linha 852: A1: lindo! ^Celéu^ jantava 
linha 853: A1: ^Celéu^ escutava          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“es/querda” 
linha 855: A: mulher +mas talvez apenas porquê o Mister nunca imaginaria pedir tanto,+ mas       

A1: mulher =mas talvez apenas porquê o *Mister* nunca imaginaria pedir tanto,= mas     
A1: E o *Mister,* 

linha 856: A1: verdade ^Ce/léu^           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 
“Le/léu” 

linha 857: A: completa@,@ ^gostava^ dele          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 
silábica: “tra/tava” 

linha 858: A1: pra ^Ce/léu^. ^Ce/léu^ sabia             
linha 861: A1: compensação +a Companhia+ pagava 
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te os empregados e oitenta por cento dêstes eram brasileiros, grande benefi[-] 
cio pro Brasil. 

No dia em que foi conseguida uma concessão escandalosa, infa[-] 
mante prá moralidade social do Brasil, o ianque que estava em São Paulo, in[-] 
quietissimo, torcendo pela vitoria daquele box, acabou fazendo grandes bene- 
ficios pro Brasil: houve um almôço pra empregados e chefes juntos, Vivi rec[e-] 
beu uma joia de vinte contos, e a Companhia resolveu traduzir todos os seus 
titulos, taboletas, sinetes e até sua correspondencia pro estrangeiro, na lin[-] 
gua de Camões. Depois houve outro banquete pros jornalistas e chefes. Houve 
visita geral da matriz sulamericana de São Paulo, muitas promessas em que  
a coisa, ja de si grandiosa, assumiu as proporções divinas duma america-do- 
norte e “senhores... já tendo no seu corpo uma porcentagem viva de oitenta 
por cento de nossos irmãos, já contando entre seus chefes uma representação 
especificamente nacional na figura do nosso tão simpatico amigo Alceu (sor[-] 
risos e adeusinhos de todos os jornalistas presentes ao tão simpatico e co[-] 
nhecidissimo Leléu que lhes pedia tantas nóticias e lhes dava êste delicio[-] 
so banquete), e agora enfim traduzindo todos os seus titulos, até mesmo a  
sua correspondencia estrangeira para a lingua da nossa terra, para a lingua 
que bebemos com o leite de nossas mãis, a grande empreza adquiriu definiti- 
vamente fóros de nacionalisação. Não é mais uma empreza estrangeira, é uma 
empreza brasileira, uma empreza nossa, uma empreza nacional! “Muito bem! Muito 
Bem! Era um “muito bem” discreto que os jornalistas moralmente não iam naquela  

[onda, mas um “muito bem” perfeitamente bem alimentado e regado.
O iânque, desque falaram no Leléu, passara o braço no ombro do amigo e o con[-] 
templava com uma ternura de vaca. Estava muito comovido o iânque, sinceramen[-] 
te comovido. Leléu, então, êsse comandava dreadnoughts. E a festa acabou numa  

[farra dana-
da no Tucuruví, com bebidas pagas pela Companhia. O iânque lançou no meio do 
salão quando aprendia um maxixe. Incontestavelmente estava tudo nacional. Dois  

[di[-]
as depois foi enfim o banquete particular, na casa que um amigo... da Compa- 
nhia cedeu, lá no Jardim America. Estavam o ianque, a espôsa, o advogado da 
Companhia, a espôsa, o dona da casa, a espôsa, Leléu com dona Vivi, o president[e] 
do Estado, sem a espôsa, e o senador doutor Fulano, sem a espôsa. Foi um jantar 
finissimo, com orquestrinha $escondi$ lá dentro e champanha de principio a 
fim. Mas desta vez Leléu jantava só amarguras assombradas, $r$ retalhado por  

[desgraças
interiores. 

O caso tinha principiado com o convite pra Viví. Leléu tinha um ins- 
tinto grave de corno. Vivi nem bem casara, por essa reviravolta comum nas es[-] 
peloteadas, abandonara festas, abandonara passeios, e se tornara uma espôsa 
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_____________________________________________ 
linha 862: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “benefi/cio” 
linha 863: A1: indicação de parágrafo: “No dia em que foi conseguida uma concessão 

escandalosa, infa/mante”          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 
silábica: “infa/mante” 

linha 864: A1: ^pra^ moralidade social do Brasil, o *Mister* que           A2: lapso: 
“inq/quietissimo,” 

linha 866: A1: almôço *pros* empregados           A2: lapso: “rec/beu” 
linha 868: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “lin/gua” 
linha 870: A1: da ^matris^ sulamericana             
linha 873: (A): entre *os* chefes 
linha 874: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “sor/risos” 
linha 875: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “co/nhecidissimo” 
linha 876: (A): ^co/nhecidoisimo^        A1: ^Celéu^ que         A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “delicio/so”    
linha 877: A2: lapso: espaço a mais entre a palavra e os parênteses: “banquete   ),e” 
linha 878: (A): lingua *#n[ossa]#* da nossa terra, 
linha 882: A: discreto >mas< +que os jornalistas moralmente não iam naquela onda, mas um 

“muito bem”+ perfeitamente       A1: discreto =que os jornalistas moralmente não iam 
naquela onda, mas um “muito bem”= perfeitamente 

linha 883: A1: o *Mister*, desque falaram no ^Celéu^          A2: lapso: quebra de linha sem hífen 
de divisão silábica: “con/templava” 

linha 884: A1: comovido o *Mister*      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 
“sinceramen/te” 

linha 885: A: comovido. ^Celéu^ +então, êsse+ comandava              
linha 886: A1: O *mister* lançou 
linha 887: A1: salão *aprendendo* um           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “di/as” 
linha 889: A1: Estavam o *Mister*, a espôsa,        
linha 890: A1: espôsa, ^Celéu^ com           A2: lapso: “president” 
linha 891: A1: Foi um ^janta^        
linha 892: (A): orquestrinha *escondi[da]* lá dentro e champanha de ^princiiio^ a 
linha 893: (A):       A1: Mas +desta vez+ ^Celéu^ jantava só amarguras >assombradas<, 

=r[etalhado]= retalhado 
linha 895: A1: Viví. ^Celéu^ tinha         
linha 896: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “es/peloteadas,” 
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exemplar. Bancava até vitima, porquê as suas muitas esquisitices de agora, pareciam 
[aos outros

apenas obediencia escrava aos mandos e aos instintos do marido. Os outros 
quando falavam nela, sentiam uma tristeza meia dificil comprimi-los, sentiam 
que Vivi não era feliz. Mas Vivi parecia feliz, muito calma, agindo como Le- 
léu queria, fazendo com naturalidade inconcebivel as mesquinhezas de dinhei[-] 
ro, as invejinhas de familia, as severidades antipaticas de comportamento 
que eram de Leléu. Não parecia infeliz, mas estava outra. Todos sofriam est[a] 
outra Vivi surgida e Leléu ficara destestavel prá familia. As duas moças ti- 
nham trazido os maridos prá casa dos pais. Fernando relutara muito mas a con- 
dição era imposta por Quinzinho que não queria se separar das filhas. E ago[-] 
ra a casa estava bem nutrida de gente e enfim justificada. Casadas com dis- 
tancia de semana pra que a desgraça não escolhesse uma pra maltratar, tinham 
tido $filhos$ seus primeiros filhos no mesmo dia. Mas si já então a familia 
se compunha realmente de quatro pessoas, pois Vivi e Leléu só se juntavam 
aos outros nas horas de refeição, agora então é que Vivi desaparecera da ca- 
sa. Passava os dias inteiros no quarto, numa solidão freiratica com a filha. 
Limpando a filha brincando com a filha, beijando a filha. A pagem pageava as 
roupinhas de Ligia, só azul que era a cor gostada por Leléu. Depois pageava 
o chofêr, porquê Vivi não a queria no quarto.  

Fernando ás vezes inventava um 
camarote num cinema, comprado de antemão pra Quinzinho não pagar. Iam os seis 
havendo sempre um malestar na entrada por causa da entrada sobressalente a 
comprar. Mas Fernando é que convidara, comprava sem hesitar, disputando o avan- 
ço apenas com Quinzinho. Mas era visivel que a entrada excedente do número 
de pessoas do camarote, era a entrada do Leléu. Todos sentiam isso e o males- 
tar era desgraçado. Leléu emburrava. Quando tinham que sentar no camarote,  
“Não senhor! o camarote é seu! nós ficamos atrás, Vivi!”, não havia meios: obrig[a-] 
va toda a gente a sentar na frente, até Quinzinho com dona Eulalia. Leléu e 
Vivi ficavam no fundo do camarote e depois em casa falavam conversando que 
não tinham enxergado nada. Tinham ambos um jeito habilissimo de maltratar 
os outros sem queixa. O espinho era sempre tão natural, tão contado que se 
tornava irretrucavel. Uma vez que Clara indignada não se conteve, meu Deus! 
não tinham dito nada por mal, estava tudo muito direito e Clara se viu de  
sopetão sem amparo porquê não havia mesmo razão para os melindres dela. As dua[s]
irmãs tiveram então uma discussão feia porquê Clara se sentindo com razão 
e sem... razão, perdera a tramontana desesperada com o caso e com tudo o que 
se ajuntara. Leléu defendeu a mulher, enquanto Fernando ia embora pro quarto 
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_____________________________________________ 
linha 898: A1: exemplar. *Era* até          A1: agora *eram* +aos outros+ 
linha 900: A1: quando ^fa avam^ nela,             
linha 901: A1: como ^Ce-/léu^ 
linha 902: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “dinhei/ro,” 
linha 903: A1: invejinhas de ^familias^, 
linha 904: A1: de ^Celéu^@+.+@ ^não^ parecia infeliz@.@ ^Mas^ estava outra. >E< ^todos^          

A2: lapso: “est” 
linha 905: A1: e ^Celéu^ ficara             
linha 906: A1: mas a ^co/dição^ 
linha 907: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ago/ra” 
linha 908: A1: Casadas *com dis-/tancia* *no mesmo* *=com dis-/tancia=* 
linha 909: A1: maltratar, ^tinha^             
linha 910: (A): tido *#filhos#* seus primeiros filhos 
linha 911: A1: Vivi e ^Celéu^ só 
linha 912: A1: da ^ca/sa.^             
linha 913: A1: com *o filho*. 
linha 914: A1: ^Lim ando^ ^o filho^, brincando com ^o filho^, beijando ^o filho^ 
linha 915: A1: por ^Celéu.^ Depois 
linha 916: A1: indicação de parágrafo: “Fernando ás vezes inventava um” 
linha 917: A1: Iam os ^sei^ 
linha 919: A1: o ^ava/ço^ 
linha 921: A1: do ^Celéu.^ Todos 
linha 922: A1: desgraçado. ^Celéu^ emburrava.          A2: lapso: “camarote, “N/ Não senhor!” 
linha 923: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “obrig/va” 
linha 924: A1: Eulalia. ^Celéu^ e 
linha 926: A1: um ^geito^ habilissimo             
linha 927: A2: lapso: “se t/ tornava” 
linha 930: A1: razão *pros* melindres               A2: lapso: “As dua” 
linha 933: A1: ajuntara. ^Celéu^ defendeu a mulher@+,+@ 
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numa aparencia de elegancia que inda mais desesperou Clara. Mas de repente 
quando Vivi percebeu que Leléu a defendia, disparou num chôro gritado que 
parecia que estavam enfiando punhais nela, uma coisa intempestiva que assus[-] 
tou os pais e a criadagem veio assuntar. Leléu com estardalhaço queria cha[-] 
mar medico mas era tão evidente que não precisava que Quinzinho usou de au[-] 
toridade, não deixou. Clara esgotada, não podendo naquele ambiente dizer que e[-] 
ra fita “dessa burra”, foi dizer isso no quarto pra Fernando. Fernando não 
quis dar razão a Clara e lhe pediu que não discutisse nunca, mas nunca mais. 
                 calma de repente apoiada 
Clara ficou quieta firmada na razão do marido. E tiveram uma noite sublime 
de amor. 

Fernando descobriu que $não podia mais comprar ca$ só não comprar mais 
camarote. Mas tambem isso era um desaforo muito grande não se poder ir mais 
no cinema por causa de Leléu mais Vivi. E não sabia ir sem convidar todos, ao 
menos por causa de dona Eulalia, a pobre! (“A pobre!” porquê, é que não se podia 
dizer, dona Eulalia não gostava de cinema, ia por causa dos outros). Mas ha- 
via um “a pobre!” convencional, sentido por todos em relação a dona Eulalia. 
Até por ela mesma, que acabou agindo e sendo como si fosse “a pobre!”. Era 
um aspeto comoventemente comico de todos ali, aquele “a pobre” sentido e a- 
gente que estava acabando por tornar dona Eulalia uma desgraçada. Era o re- 
flexo de dona Herminia sobre a mana. Dona Herminia é que todos sabiam por- 
que a tratavam de “coitada!”, com aquele maravilhoso passado de sofrimento 
e com um “filho perdido”. Havia em todos como que a necessidade de alguem “a po- 
bre” na familia, pra que esta se dignificasse pelo sofrimento. Todos ali e- 
ram profundamente desarticulados, profundamente infelizes, mas a infelicidad[e] 
que tinham não a percebiam com a consciencia e nem mesmo com a sensação, e- 
ra uma infelicidade muito confundivel com a vida e por isso por demais sub- 
til. Sentiam precisão duma tristeza mais objetiva. Dona Eulalia se prestou 
ao manejo porquê era mesmo a obediencia tradicional. Se igualava em dignida- 
de á coitada da dona Herminia, noção que enfeitou muito a familia e estrei- 
tou ainda os laços de amor familiar. 

E Fernando convidou todos pra irem no cinema, mas vamos prás cadeiras 
que é milhor. E foram. A coisa continuou. E como dantes, ás vezes Vivi surgia 
vestida pra sair, Leléu atrás. Boa-noite. Boa noite. Dona Eulalia, a pobre! per- 
guntava: 

– Onde é que vão! 
– É... sair um pouquinho. 
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_____________________________________________ 
linha 934: A: elegancia@+,+@ 
linha 935: A1: que ^Celéu^ a defendia,           A2: lapso: “que p/ parecia” 
linha 936: A: estavam ^enviando^ punhais           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “assus/tou” 
linha 937: A1: veio *correndo.* ^Celéu^ com           A2: lapso: “cham/mar” 
linha 938: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “au/toridade” 
linha 939: A1: Clara *exausta*, não           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “e/ra” 
linha 940: A1: burra”@+,+@ foi            A2: lapso: “não qu/ quis” 
linha 941: A1: razão *pra* Clara, *pediu pra ela não discutir* nunca@+,+@ mas 
linha 942: A2: ficou ⌠calma de repente apoiada/ quieta firmada⌠ na razão            A1: 

marido@+.+@ ^e^ tiveram 
linha 944: (A): que \*não podia mais comprar ca[marote]*\ só não comprar mais/ camarote 
linha 946: A1: causa de ^Celéu^ *e* Vivi. 
linha 947: A1: pobre! @+(+@ =“= *a* pobre! ”  
linha 947-948: A1: não se ^pod/ia^ 
linha 948: A1: outros @+).+@ Mas ^ha/via^ 
linha 949: A1: convencional@+,+@          A1: Eulalia@,@ 
linha 950: A1: ^até^ por ela mesma@+,+@ 
linha 951: A1: “a pobre” >sentido e< a-/gente 
linha 954: A1: tratavam de “*a pobre*!”, com 
linha 955: A1: como +que+ a necessidade 
linha 956: A1: na familia@+,+@ 
linha 957: A2: lapso: “infelicidad” 
linha 963: A1: amor +familiar.+ 
linha 966: A1: sair, ^Celéu^ atrás. ^÷boa-noite.^ Boa noite. 
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– Passear um pouquinho pra espairecer. 
Era visivel que os dois iam no cinema. Fernando ficava danado por den[-] 

tro, Quinzinho ficava odiando aquele cachorro semvergonha! dona Eulalia sen- 
tia uma certa tristeza porquê seria tão bonito os dois $casarem$ convidarem os outros 
pra passear, e Clara ficava desprezando a irmã, idiota! tomar o jeito dum 
marido dêsses!... Vivi e Leléu saiam de braço-dado muito unidos, iam pro ci- 
nema muito unidos, sentavam agarradinhos, numa exagerada afeição insentida 
um pelo outro. Mas pouco a pouco a sexualidade dominava o egoismo daquela 
saída a sós, apenas pra não pagar nada aos outros. Ficavam amantissimos, indiscre- 
tos, numa felicidade escandalosa. E aos homens que a olhavam ironicos, Vivi, numa  

[audacia de conciência tumultuosa e escura, gostava de mostrar estar mostrando
[que prazeres ia dar ao seu homem. Apenas, em casa, os dois tomavam

muitas precauções porquê era milhor, pelo menos por enquanto, não terem mais 
fi[lhos]. No fundo o ideal dos dois era enriquecer pra que Ligia fosse muito ri[-] 
ca, não carecesse de casar, riquissima, uma linda moça riquissima que não ca- 
recesse de casar. 

Mas tantas coisas, arreado de vaidades e sem nenhum orgulho de si, sentin- 
do-se apenas falsamente chefe, sentindo na mulher uma afeição de paciencia 
e um amor apenas expresso pelos momentos periodicos de sexualidade, Leléu 
dera em ciumento. Era uma estupidez, parecia pra todos, mas só vendo o que 
Leléu não fazia por causa do ciume. Vivi não podia sair sozinha, Clara tinha que 
acompanhar. Não podia se confessar, o que todos aliás tinham aceitado sem pêso, 
menos Clara e Fernando. Vivi não podia nada. Perceberam que de-noite ela não saía 
do quarto si Leléu tinha ficado nalguma reunião com o chefe, nalgum traba- 
lho de urgencia. Era por causa do Fernando. Leléu de-certo proibira. O reumatismo 
de Leléu era Fernando. Fernando ganhava muito menos que êle, Fernando não ti[-] 
nha ação propria no emprêgo, seguia normalmente a vida e gastava sem ajuntar. Mas a vi-
gilancia com que Leléu não desejava o menor avanço na vida de Fernando, era 
uma tragedia pro mesquinho. Um aumento pequeno de ordenado que o outro tive- 
ra causou nele um baque fundo de morte, desfiou logo pra todos a serie das 
suas grandezas, que inda havia de exigir quatro contos o ano que vem, embora 
já lhe prometessem tres e que afinal das contas era preciso a gente ser al- 
guem na vida, mandar. Isso de empregado subalterno era um aviltamento, só dos 
sem habilidade nenhuma. Não sei praquê se aumenta ordenado de gente assim! O 
que essa gente precisa é relho! Bom, aí tambem Fernando ficou indignado, ia 
responder mas Quinzinho que tambem estava pra arrebentar, fingindo muita 
calma, conseguiu se acalmar de fato e falou: 

– Ora Leléu!... Você diz uma coisa dessas agora que nós estamos conten- 
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_____________________________________________ 
linha 971: A2: lapso: “dent/tro”        
linha 973: (A): dois *casarem* sairem junt/tos       A1: dois *sairem junt/tos* pra 
linha 974: A1: tomar o ^geito^ dum 
linha 975: A1: Vivi e ^Celéu^ saiam             
linha 976: A1: >muito< unidos, 
linha 978: A1: sós@+,+@ apenas pra não pagar nada *pros* outros. Ficavam 

amantissimos@+,+@ >e< 
linha 979: A1: >a felicidade do prazer ignorava o resto do mundo.< +indiscre-/tos, numa 

felicidade escandalosa. E aos homens que a olhavam ironicos, Vivi, numa audacia de 
conciência tumultuosa e escura, gostava de *mostrar* estar mostrando que prazeres ia 
dar ao seu homem+ Apenas@+,+@ em casa@+,+@ +os dois+ tomavam >^mu^< 

linha 980: A1: enquanto@+,+@ não 
linha 981: A2: lapso: “fihlos”          A1: fundo #era# ideal dos dois +era+ enriquecer          A2: 

lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ri/ca” 
linha 984: A: nenhum ^orgulhode^ si, ^senti/do-se^             
linha 986: A1: sexualidade, ^Celéu^ 
linha 987: A1: dera *pra* ciumento.           A1: todos@+,+@ mas 
linha 988: A1: ^Celéu^ não           (A): ciume. +Vivi+ ^Não^          A1: ciume. =Vivi não= 
linha 989: A1: acompanhar, *não* podia +se+ confessar,          A2: lapso: “acompanhar, Não” 
linha 990: (A): Fernando@,@ +Vivi+ não          A1: Fernando. =Vivi= não                 
linha 991: A1: si ^Celéu^ tinha 
linha 992: A1: urgencia@,@ >e< ^era^ por causa do Fernando. ^Celéu^ de-certo proibira. *A 

gôta* 
linha 993: A1: de ^Celéu^ era           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“ti/nha” 
linha 994: A1: emprêgo, *ia* normalmente +a vida+ e gastava  
linha 995: A1: que ^Celéu^ não          A1: Fernando@+,+@ era            
linha 998: A1: vem@+,+@ embora 
linha 999: A1: ser ^l/guem^ na               
linha 1005: A1: Ora ^Celéu^!... Você 
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tes por causa do Fernando... 
– É! mas papai já sabe que delicadeza... 
– Indelicadeza não senhora! Leléu não é indelicado! Ele não tá se dirigi[n-] 

do pra Fernando! 
Fernando já estava organisado outra vez. 
– Ora pelo amor de Deus! quem sabe si querem fazer uma luta de box por 

minha causa, que bobagem, Clara! É mesmo como Leléu diz... Tem cada emprega- 
do aí... E si a gente jogasse uma bisquinha! 

Jogaram um sete-e-meio a leite de pato, Leléu e Vivi se ajudando desca[-] 
radamente o que acabou irritando todos, deu uma troca de palavras entre Cla[-] 
ra e Vivi e uma cama mal dormida, mastigada com impaciencia. Menos pra Fer- 
nando e Clara que já tinham descoberto o meio de anular nos prazeres de  
amor todos os desconcertos exteriores. Passaram noite de amor. 

O resultado foi os filhos virem vindo aliás. Depois do Joaquim, contempo- 
raneo da Ligia, veio Fernandinho dez meses passados. E estava pra vir o que 
êles desejavam fosse ũa mulher. 

Vivi meia despeitada comentava no quarto com Leléu, a filharada da ir- 
mã. Mas sossegava com a firmeza segura de Leléu, que achava aquilo completa[-] 
mente estupido. Vivi tambem ficava achando muito ridiculo a gente se encher de  

[filhos
dêsse jeito, sossegava... de raiva. Leléu é que ficava inquieto. Buscava contentar o que 
imaginava serem sensualidades da mulher e a encontrava muito sossegada, lon[-] 
guinqua. O ciume vinha e não dormia, preocupado, com medos que doíam. 

Quando o chefe mandou que êle convidasse Vivi porquê era um jantar de 
cerimonia, isso de ver a mulher com aquele chefe que era um safadão, com o 
presidente do Estado que os jornais diziam que era outro, numa roda chique, 
a alta sociedade era tão perdida!... 

– Mas praquê que o senhor está dando tanto banquete assim, chega! 
– Meu caro $Celéu, eu$ amigo Alceu, deixa que eu te diga, brasileiro se com[-] 

pra com banquete. Banquete basta. 
Leléu de repente ficou com sangue nos olhos ante o insulto insuporta[-] 

vel. O iânque estava dando uma gargalhada vasta. Leléu riu. Achou muita graça 
sa o que aumentou as sacudidelas do outro. De repente o ianque ficou serio: 

– Meu caro Alceu, eu sou amigo de você e lhe falo com todo o coração: in- 
felizmente brasileiro se compra com banquete. 

Leleu fez um riso tristonho nos beiços: 
– Infelizmente o senhor tem razão, é verdade... 
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_____________________________________________ 
linha 1008: A1: senhora! ^Celéu^ não           A2: lapso: “não tá se dirigi/do” 
linha 1012: A1: como ^Celéu^ diz          A2: lapso: “diz’...Tem” 
linha 1014: A1: pato, ^Celéu^ e           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“desca/radamente” 
linha 1015: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “Cla/ra” 
linha 1016: (A): dormida, ^mastigdda^ com 
linha 1017: A1: de *ocultar* nos 
linha 1018: (A): exteriores@,@ Passaram 
linha 1019: A1: Joaquim, ^contemp/raneo^ 
linha 1022: A1: com ^Celéu^@+,+@ a filharada 
linha 1023: A1: de ^Celéu^@+,+@ que achava           A2: lapso: “completam/mente” 
linha 1024: A1: estupido. +Vivi tambem+           A2: lapso: “Vivi tambem Ficava” 
linha 1025: A1: dêsse ^geito^, sossegava *num estado terrivel de agitação.* ... de raiva. ^Celéu^ 

é que 
linha 1026: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “lon/ginqua” 
linha 1027: A: dormia@+,+@       A1: preocupado@+,+@ com medos 
linha 1028: A1: chefe ^amndou^ que 
linha 1029: A2: lapso: “com o p/ presidente” 
linha 1033: (A): caro *Leléu, eu* amigo Alceu,     A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “com/pra” 
linha 1035: A1: ^Celéu^ de repente           A2: lapso: “insuportay/vel” 
linha 1036: A1: O *Mister* estava            A1: vasta. ^Celéu^ riu. 
linha 1037: (A): graça/ *#sa[cudindo]#* o que aumentou as sacudidelas          A1: do *Mister*. 

De repente o *Mister* 
linha 1040: A1: ^Celeu^          A2: lapso: “Leleu” 
linha 1041: A1: @–@ Infelizmente 
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Foi pegando o chapéu, se despedindo, que ia avisar a mulher, mas era pra 
sair da presença daquele “infame”. Brotara nele um patriotismo queimando, du[-] 
ma descompos[t]ura danada. Estava miseravel de odio, de raiva, de desespêro. Cão 
Cão!” murmurejava “cão!” soprado, andando $de pre$ depressa na rua, sem olhar pra 
nada, batendo a-pé pra casa, num odio mas num odio de estraçalhar o corpo da[-] 
quele americano filho-da-puta que dissera que brasileiro se compra com ban[-] 
quete, desafôro! Lembrou-se de tomar um bonde, fez. Sossegou mais. Sobretudo 
havia nele agora uma fadiga formidavel, misturada com desilusões, e um senti[-] 
mento insoluvel da ingratidão daquele chefe. Dizer aquilo pra êle, justament[e] 
pra êle que era um empregado tão fiel... Mas o curso dos pensamentos não po[-] 
dia caminhar pra êsse lado porquê indiscutivelmente Leléu percebia que o 
primeiro homem que a Companhia comprara “a banquete” era êle mesmo, por to- 
da a incontestavel “fidelidade” com que agira sempre e lhe grangeara a po- 
sição bonita e a amizade dos americanos. Pensou seriamente em abandonar a 
Companhia, ir contar aos jornalistas que, comprados a banquetes, estavam de 
fato escrevendo grandes elogios nos jornais, que êle, Leléu, êle arranjara!... 
Abandono a Companhia e mato êles na cabeça... Ingratos!... Essa era uma or- 
dem sossegadora e nitida de pensamentos porquê podia imaginar toda uma se- 
rie de acontecimentos a se desenrolar, todos satisfatorios para a ombridade (?) 
patriotica dele, tão malferida, ao mesmo tempo que não prejudicava nada por- 
quê sem se dizer nada, Leléu sabia que não abandonava o emprêgo. 

E numa ordem acomodaticia de imaginações chegou em casa. Era o momento 
de tomar alguma decisão prática. Passou pelo hol como uma furia, não disse 
boa-tarde a ninguem, entrou no quarto e arrebentou com a mulher. Que man- 
davam convidar ela pro banquete, mas que nem êle ia mais porquê tinha deixa- 
do a Companhia. Desafôro! Contou tudo com muita gritaria que chegava mansi- 
nha e por isso mesmo mais tragica no hol. Dona Eulalia e Clara ficaram mui- 
to inquietas, o que seria aquilo, santo Deus!... Dona Eulalia foi rondar. 

Vivi escutou com muito susto no princípio, mas logo percebeu que o ma- 
rido não abandonava o emprêgo e se dispôs a argumentar. Que decerto êle ti- 
nha entendido mal pois si o americano era tão amigo dele, não ficasse assim 
tão zangado que era pior... Pois é, então deixasse a Companhia mas nossa fi- 
lhinha, como é que vai ser o futuro dela!... Vivi principio[u] chorando. Leléu 
andara andara dum lado pra outro e agora estava sentado junto á mesinha de 
toaléte da mulher. Balançava a perna cruzada, tamborilava no vidro da mesa, 
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_____________________________________________ 
linha 1043: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “du/ma” 
linha 1044: A2: lapso: “descomposyura” 
linha 1045: A1: Cão! *murmurava* “cão!”          (A): andando ^de pre[ssa]^ depressa 
linha 1046: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “da/quele” 
linha 1047: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ban/quete” 
linha 1048: A2: lapso: “Sobretudo h/ havia” 
linha 1049: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “senti/mento” 
linha 1050: A2: lapso: “justament” 
linha 1051: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “po/dia” 
linha 1052: A1: indiscutivelmente ^Celéu^ percebia 
linha 1056: A1: contar *pros* jornalistas 
linha 1057: A1: que êle, ^Celéu^, êle 
linha 1060: A1: satisfatorios *pra* ombridade          A2: lapso: “ombridade (?/)” 
linha 1061: A1: nada ^por/quê^ 
linha 1062: A1: nada, ^Celéu^ sabia 
linha 1064: A2: lapso: “não disse b/ boa-tarde” 
linha 1065: A1: boa-tarde *pra* ninguem, 
linha 1070: A1: princípio@+,+@ mas 
linha 1071: A1: Que ^de-certo^ êle 
linha 1074: A2: lapso: “principior” 
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olhava um ponto do ar. Fez-se o silêncio. Vivi não dizia mais nada, só com os 
olhos muito vermelhos. De vez em quando vinha o soluço cortar o ambiente po[u-] 
co nitido da tarde. Pegara a filha no colo e lhe arranjava as roupinhas. Le- 
léu arrancou um suspiro profundo, que martirisou mais o ambiente. Vivi escon[-] 
deu o rosto no corpo da filha e chorou mais. A criança incomodada principio[u] 
a chorar tambem. Leléu veio até junto da mulher, agachou-se ao lado da cadei[-] 
ra baixa, pousou o braço no ombro de [V]ivi. Ela escondeu o rosto nele, e beija[-] 
va-lhe o pescoço entre soluços. Os dois percebiam com nitidez que era preci[-] 
so o sacrificio. Leléu tinha mesmo que ficar no emprêgo por causa de Ligia, 
era um sacrificio imposto pela filha. $E depois$ Não havia agora de estragar 
o futuro da filha por causa dum insulto ao Brasil, Vivi comentava. Leléu cor[-] 
rigiu logo a frase dela. Não era insulto ao Brasil, que isso $doía$ causticava 
o interior dele, era por causa duma bobagem de americano safado. Vivi perce[-] 
beu que o marido estava zangado de verdade porquê êle era incapaz de pro- 
nunciar uma palavra-feia e até censuravam muito o Fernando que ja ensinava 
o filho mais velho a chamar os outros de “burro”. E depois, o quê que você 
tem com os outros que $fazem c$ se vendem mesmo! Por causa da cachorrice dos 
outros havemos de estragar toda a nossa vida!... Você é honesto e ha-de pa- 
gar pelos outros! Vivi tinha a convicção que Leléu era honesto. Ele tambem, 
sem nunca se ter preocupado bem em saber o que era honestidade, e sem muito 
se analisar. Honesto $era$ é quem não rouba de por a mão no bolso dos outros 
e tirar pra si o que encontra, é quem não faz falencia falsa, coisas assim,  
quem não engana a mulher, educa os filhos, não vive brigando... 

Ligia recomeçara no chôro e dona Eulalia que rondava desesperada, apro[-] 
veitou pra vir saber si não precisavam de alguma coisa. Inda restavam uns 
restos de pranto em Vivi e dona Eulalia achou que devia saber: 

– Mas o que é que houve que vocês estão discutindo tanto?... 
– Nós não estamos discutindo, mamãi. 
– Estão fazendo tanto barulho... e você chorou! 
– São coisas do escritorio, dona Eulalia. 
– Você brigou? 
Leléu ficou com vergonha de contar. Aliás não gostava mesmo de contar 

nada pra ninguem. 
– Não senhora... 
– Não foi nada, mamãi! Toda a gente tem contrariedade. A senhora não vai 

sair hoje de-noite? 
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_____________________________________________ 
linha 1078: A2: lapso: “po/uco” 
linha 1079: A1: roupinhas. ^Ce/léu^          A2: lapso: “Le/léu” 
linha 1080: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “escon/deu” 
linha 1081: A2: lapso: “principio” 
linha 1082: A1: tambem. ^Celéu^ veio           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “cadei/ra” 
linha 1083: A2: lapso: “vivi”             A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“beija/va-lhe” 
linha 1084: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “preci/so” 
linha 1086: (A):filha. >#E depois#< Não 
linha 1087: A1: comentava. ^Celéu^           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “cor/rigiu” 
linha 1088: (A): isso *doía* causticava 
linha 1089: A2: lapso: “perceb/beu” 
linha 1093: (A): que *fazem #c[achorrice]#* se vendem 
linha 1095: A1: que ^Celéu^ era 
linha 1097: (A): Honesto *era* é 
linha 1099: (A): mulher@...@ educa 
linha 1100: A1: desesperada@+,+@          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “apro/veitou” 
linha 1101: A2: lapso: “uns r/ restos” 
linha 1108: A1: ^Celéu^ ficou 
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– Não, porquê? 
– É pra deixar Ligia com a senhora. Nós vamos jantar fóra... 
– Aonde? 
Aquelas perguntas desesperavam os dois. Leléu desembestou com mácriação: 
– Com o chefe! 
Dona Eulalia percebeu que de-certo Vivi não tinha querido ir e o gen- 

ro insistira. 
– Me dê Ligia. Você precisa sair, Vivi... divertir-se... 
A frase soou engraçada na ordem de ideas em que o casal estava. Tiveram 

uma sensação nitida de cumplicidade que ao mesmo tempo que os desavergonha- 
va mais um pro outro, lhes dava a segurança de serem um par em tudo, mais 
fortes. Foram se vestir com aplicação. A calça do esmôque estava apertando 
muito na cintura, ci’í) não preciso nem suspensorio! 

– Você devia ter cortado cabelo, Leléu! 
– Porquê você não aproveita o barbeiro de Fernando quando vem no domin[-] 

go... 
– Eu! Deus te livre! então eu vou pagar um dinheirão pra ter barbeiro em  

casa! 
– Mas êle vem mesmo pra Fernando, já está aqui em casa, basta você pagar 

como na loja, abotoe aqui. 
– Você já sabe que não entendo de abotação de mulher, chame a pagem! 
– Mas olhe você como está, Leléu! 
– Que tem, pois eu não tou de calça! Você precisa dar ocupação pra essa 

pagem, assim não vale a pena estar pagando pagem pra não fazer nada. 
– E Ligia! 
– Mas si a pagem não pega na Ligia, é você que vive com ela. 
– E passar as roupinhas dela. 
– Mas Vivi você parece maluca! Então pagar uma pagem só pra passar rou- 

pinha de criança! Você mesmo... quando Ligia dormisse, sua mãi... 
– Ué, você não bota então o suspensorio? 
– Não precisa. 
– Depois a calça cai... 
– Não cai. 
– Praquê que vo[c]ê não $botou$ calçou uma$ das meias que mamãi te deu, es- 

sa é tão rala. 
– Ara... pra americano! 
E riu numa liberdade gloriosa. Se vingara do iânque. 

_____________________________________________ 
linha 1116: A1: dois. ^Celéu^ desembestou          A: ^mácriaça^@+:+@ 
linha 1121: A1: estava. ^Tivera^ 
linha 1125: (A): ^no contura, >ci’í)<^ não 
linha 1126: A1: cortado ^cabe o, Celéu!^ 
linha 1127: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “domin/go” 
linha 1132: (A): na ^lija^, abotoe 
linha 1134: A1: está, ^Celéu!^ 
linha 1135: A1: tem, ^po s^ eu 
linha 1146: A2: lapso: “vo ê”           (A): não *botou* calçou ^umas^ das meias 
linha 1148: A1: Ara... +pra americano!+ 
linha 1149: A1: +E riu numa liberdade gloriosa. Se vingara do iânque.+ 
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Em compensação Vivi estava ficando vistosa. Leléu primeiro gostou, depo[is] 
não gostou muito não. Parou olhando, com as mãos na cintura. 

– O que é! ela sorriu satisfeita. 
– Você vai com os braços assim, de fóra! 
– Pois então, Leléu! um jantar de cerimonia!... 
– Não sei porquê que jantar de cerimonia precisa braço de fóra! 
– Mas que vestido que eu havia de por! 
– O azul. 
– Ôh, Leléu!... 
– Mas eu já falei não sei quantas vezes que não quero você dêsse jeito, 

parece... parece não sei o quê!... 
– Então é mi[lh]or eu não ir! você quer que sua mulher ande feito uma ju- 

da por ai! 
– Então botar uma manguinha é andar feito uma juda! Tá bom, não chore 

que você não vai entrar lá com cara de chôro, já está [pr]onta? 
– Espere um pouquinho. 
– Está na hora. 
– Você quer perfume? 
– Pchchch... 
– Ponha um pouco. Em baixo do braço. 
– Não sô preto! 
– Não é preto mas toda a gente cheira... 
– Tá bom, deixe dessa historia de perfume e vamos embora. 
– Minhas luvas!... Você não viu as luvas! 
– Oi’lí na cama. 
Partiram no automovel da casa. Chegaram cedo por causa da pressa de Le[-] 

léu, mas foi bom porquê Vivi, sempre dentro de casa, e naquela espectativa de 
lidar com chefes, com estrangeiros e presidentes, estava um pouco amedronta- 
da. Só estavam os donos da casa e do chefe com a mulher. Uma lingua toda erra[-] 
da e aquelas mulheres vermelhas, cheias de pintinhas e mal vestidas deram 
superioridade suficiente pra Vivi e a inteligencia das desinvolturas de mo- 
ça renasceu com prontidão. Meia que se salientou no ambiente, o que ela per- 
cebeu e acrescentou-lhe a audacia. Os olhos do chefe a embriagavam, tambem 
êle apercebido da unica coisa aproveitavel da noite. Mas era apenas uma con[-] 
cupiscencia de olhos machos e uma e[m]briaguês de curiosa sem nenhuma intenção de
continuidade. 
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Leléu assim que enxergou o chefe, sentiu sangue na vista, a ferida re- 
nascera queimando. Era o que se pode chamar mesmo de homem patriotico, se a- 
paixonava pelas eleições, conhecia política a fundo nessa parte da politica 
que consiste em ler diariamente tres ou quatro jornais que escrevem contra 
o Govêrno e saber de-cor todos os escandalos de familia e de comercio dos 
que estavam do mando. Pra êle o Brasil era uma patria amada, a Argentina lhe 
doía sem saber porquê, e votava sempre. Votava com vigor, democratico apaixon[a-] 
do, com distintivo na lapela. Menos nos esmoques de jantar de cerimonia, co- 
mo aquele, está claro. E aliás a rapida luta que tivera consigo em casa, po- 
nho? não ponho o distintivo?, era claro que não havia de por, fôra mais uma 
pedra no sapato dele pra aquele jantar... Leléu viu o iânque e teve uma von[-] 
tade danada de desbaratar, dizer uma porção de verdades e de insultos, depoi[s] 
avançava pro canalha, os outros apartavam, que é isso Leléu! o chefe estava 
de cabeça baixa arranjando o punho da camisa, depois se ch[e]gava pra êle e 
pedia desculpas, que não, que não tivera intenção nenhuma de ofender os bra- 
sileiros, que Leléu entendera mal como Vivi já tinha falado, que não, que 
não... Ele ficava muito digno, muito mudo, num canto olhando sempre de esgue[-] 
lha, custando pra perdoar. Então até o presidente do Estado mostrava mesmo pra êle 

[que
êle tinha escutado mal a frase, que não era aquilo, pois eu que sou presiden[-] 
te estou aqui e compreendo perfeitamente o que o chefe quis dizer, então vo[-] 
cê pensa que é mais patri[o]ta do que eu! presidente!... Então êle ia jantar, 
tudo se acabava na maciota, e mesmo, no dia seguinte, quando estivessem sós, o 
chefe tornava a pedir desculpas pra êle com lagrimas nos olhos, que como se- 
ria si êle os abandonasse, que a Companh[i]a precisava dele e afinal passava- 
se uma esponja sobre aquilo tudo. 

O iânque, aliás nem bem falara a frase, se arrependeu. Sentiu que falara de- 
mais mas sentiu isso muito vagamente, naquela “grande inocencia” meia safada 
que infantilisava tanto a maneira-de-ser dele. Por isso é que dera 
tanta risada pra disfarçar o desaponto. Agora, p[er]cebeu com mais nitidez que 
Leléu estava zangado e ficou inquieto. Principiou em grandes atenções com 
Vivi e foi disso que resultou aquela mudança geral na ordem dos pensamento[s] 
dos tres. Vivi coquetisara-se com delícia, o ianque estava encantado pela br[a-] 
sileirinha e numa grande bondade, ao passo que Leléu, de amargoso virara in- 
quieto. Não era propriamente medo do chefe, era ciume de Vivi sem determina- 
ção de por causa de quem. E tinha aliás muita razão porquê a chegada quasi 
em grupo do presidente e do senador e mais atrasados o advogado e sua mu- 
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lher, punham o chefe numa grande timidez aparente e exterior, cheio de cur- 
vas, respeitoso, condescendente, tipo do marchante. O presidente logo se mos[-] 
trou muito democratico, que não havia cerimonias, e pôs Vivi ao lado. O sena- 
dor e o $depu$ advogado logo se disputaram $o outro$, aparentemente sem dar ra[-] 
zão, a vizinhança da moça, e todos se sentaram então de cambulhada, entre mui- 
tos risos e muitas conversas de jantar. 

Leléu era um tecido bulgaro: todas as cores de sensações. Renascia nele 
uma vontade de fazer briga, contar ao presidente o que o chefe dissera, mas 
agora isso era só pra ver o presidente se avacalhar não reagindo nada e as[-] 
sim livrar Vivi daquela atração, esculhambar o presidente. Porquê de fato a- 
gora Vivi estava encantadora. A presença de homens assim tão potentados a 
intimidava muito. Era apenas uma timidez primeira que si ela continuasse a 
frequentar ambientes dêsses logo havia de perder e virar mulher de alta so- 
ciedade. Ora essa timidez é que lhe dava um encanto delicioso. Não lhe proi- 
bia a resposta, diminuira apenas o tamanho destas. Dizia um sim meio perdi- 
do no ar, um “acha?”, um “não, não penso assim”, muito corada, nu[m]$ sorriso$ 
$desapontados$ de labios desapontados, que era uma ventura sobre aqueles olhos 
vibrando com rapidez, numa especie de malícia caçoista a que a voz, evanesce[n-] 
te, elevada sobre o natural de mais de um tom, celestisava como pipio de 
passarinho. Não se podia dizer si era bobinha, si era esperta: era um encanto. 
E dava muitas esperanças – o que todos os brasileiros da roda tinham per- 
cebido logo. Tudo ela podia possuir, timidez, audacia, malicia, bobice, desprêzo[,] 
sensualidade, mas o que não havia na aparencia daquele serzinho gosado eram 
êsses lados agua-na-fervura, virtude normalisada, honradez consciente, ou ess[a] 
religião antiga, que na alta êles chamavam de “misticismo”, individualisan- 
do com habilidade o que podia ser uma fôrça socialisadora. Essa agua-na-fer- 
vura a aparencia de Vivi não demonstrava em nada. E aliás estava mesmo embe[-] 
bedada pelas atenções, sentindo-se o premio da festa. Num momento em que a 
delícia a perturbava mais, procurou Leléu num vago instinto de proteção. Fez[-] 
lhe um adeusinho com a mão, sem erguer o pulso da toalha. Leléu sentia ciume 
sentia prazer, sentia admiração pela mulher e sentia raiva tambem. Então sen[-] 
tiu orgulho porquê o adeusinho contava claramente que tudo aquilo era de- 
le[,] mas isso foi rapido, um momento de doçura, e as amarguras voltaram logo 
todas, variegadas, impulsivas. Todos na mesa o julgavam um urso e de resto o  
compreendiam e tomavam por um completo insignificante. O iânque que não dei- 
xava de estar encantado com ter inventado Vivi pra divertir o presidente, 
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depois que a serie dos pratos de sal o desprendeu das preocupações do ja 
jantar, e que o sucesso da reunião estava garantido pela presença de Vivi, 
meio que pensou em Leléu. Meio que pensou e tudo se arranjava, decidiu com a[-] 
quela inalteravel energia que tinha por dentro. De fato: findo o jantar, tam[-] 
[b]em já eram duas horas, chamou Leléu de parte. Tinha reservado pra êl Leléu 
a última surprêza... da concessão oficial. Estava com o ordenado erguido de 

[seiscentos
milreis a um conto de reis, por semana. Era um ch[e]que-mate. Leléu sentiu uma 

[explo-
são azul e a sensação de que ia subindo. Mas o querido amigo que não zangas[-] 
se com êle por causa de ter dito aquilo dos brasileiros, dissera porquê Le- 
léu era amigo intimo dele, que pro querido amigo sr. Alceu a Companhia não 
tinha mais segredos, e depois... Leléu bem estava vendo o efeito que um jantar 
causava em brasileiro, o presidente mesmo já acenara com mais concessões futuras,  

[êl[e]
bem ouvira tambem. Leléu bem que escutara e entendera como todos a frase va[-] 
ga do presidente, dizendo que São Paulo precisava de tal milhoria e que is[-] 
so aliás não era dificil... Seria alguma nova e grossa falcatrua pública 
que na certa promoveria algum novo jantar daqueles e novamente Vivi. 

Leléu estava derruido, iria votar com mais ansiedade nos democraticos, 
iria ler com mais avidez os jornais, iria xingar com mais desprezo na frent[e] 
do Fernando os que não são eleitores e não se preocupam de politica. Fer- 
nando nisso nunca sentia precisão de responder nem se ofendia. Tinha aquele 
bom-senso dos ignorantes acomodaticios, cujo unico patriotismo era a mulher 
e os filhos, ande eu quente, ria-se a gente. Achava graça, o que desesperava 
mais Leléu consciente de que tinha razão e que por causa dos Fernandos é 
que a politica não virava. Mas Fernando possuia uma humildade charra, inca- 
paz de imaginar que mesmo cem mil fernandos podiam modificar algum aspeto 
público das coisas[.] Viver prá familia já não era pouco, pensava em sua hon- 
radez indigna. 

Vivi, guardada na capa de seda se ajuntara num cantinho do automovel. 
Leléu não compreendia. Na saida, pra descerem a escada, junto com todos que 
partiam tambem, ela se agarrara toda nele numa revelação quasi espalhafato- 
sa de intimidades. Esse espalhafato de Vivi era uma desforra por tudo quanto não se  

[dera naque-
le jantar. Uma vingança despeitada contra a vida. Mas Leléu não pudera 
chegar até essa análise que revelava bem a coqueterie da mulher, imaginou 
que ela o agarrara por amor, e dentro de quem estava tão repartido entre duvidas e 

[amargores,
cada prazerzinho que surgia era uma consolação imensa. Mas assim que ficaram 
longes dos olhos do mundo Vivi punha um espaço vasto entre [os] dois no carro, 

[Leléu sen-
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[t]iu uma necessidade imediata de se valorisar. 
– $O chefe$ Aumentaram meu ordenado pra um conto. 
Vivi estava inimiga, teve impetos de retrucar que “brasileiro se 

compra com banquete” mas depois não disse. 
– Ôh! que bom... 
A frase soara falsissimo o que certificou Leléu que Vivi o enga- 

nava. Teve uma sensualidade violenta por ela, agarra-la, enfiar a cara pelo 
corpo inteiro dela mas havia o chofêr. Vivi se envergonhara logo da frase falsa 
e principiou sentindo um prazer real, Ligia, Fernando, que não fôra aumentado, 
o presidente, estendeu a mão carinhosamente pra Leléu. Numa instintiva ascen[-] 
ção ari[s]tocratica ela concedia a mão pra ser beijada, um beijo naquel[a] mão 
de quem olhava sorrindo e a paz entre ambos estava feita. Mas Leléu era sen[-] 
sual por demais pra achar graça nenhuma em estar beijando mão de mulher. Sa[-] 
cudiu a mão sem graça como quem recebe um comprimento. Vivi, sem aspereza, 
foi retirando a mão, despeitadissima. 

Em casa a coisa piorou. Vivi foi olhar no espelho e se espreguiçou. 
se [L]eléu ficou furioso de sensualidade. Mas Vivi sorria pro marido, fugitiva e 
coquete até com êle. E muito fria, muito sem desejos, naquela psicologia de 
compra e venda, muito comum nas mulheres requestadas. Parecia que [p]ra fingir 
qualquer amor Vivi necess[i-] 
tava de joias carissimas, de assassinios, de que o amante se desgraçasse por 
ela, roubasse, não sei o quê. Ficaria á espera, apartada, enquanto dois gran- 
des bichos lutassem numa briga de morte pela posse dela. Leléu teve que se 
apossar dela, por direito, por violencia, numa reivindicação que era a da Lei 
e ao mesmo tempo a do mais forte, o que o rebaixou inda mais. Estava avilta- 
do, estava derrotado, não tinha ninguem por si, não tinha um amigo, nada, viver 
era uma desgraça viver... Vivi, não tendo em que pensar, dormia. Não é verdade 
que ela não tivesse em que pensar, mas uma virtude antiga não lhe dava direito de 
imaginar 
no que houvera aquela noite, e cientificar-se dos seus prazeres. Fugia dos 
unicos pensamentos que a podiam tomar, no estado em que se metera. Pensou 
nos antigos bailes de moça, sorriu complacentemente desprezando os namora- 
dos antigos e dormiu. Veio uma fadiga pesada que a imobilisou. Leléu furioso 
não podia dormir. Pouco a pouco o pensamento dele enchia-se de imagens tris[-] 
tes. e piedosas. Não estava mais na frente de ninguem e podia sofrer. Era Li- 
gia que vinha a êle adorava a filha, Ligia que vinha e tinha destinos cru- 
eis. Depois vinha o Brasil e vinham os brasileiros tão insultados pelos es[-] 
tranhos. Depois vinha êle que não tinha ninguem neste mundo, mãi morta, pai 
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linha 1322: A1: tomar@+,+@ no 
linha 1324: A1: >antigos< e dormiu. Veio uma fadiga pesada *e* a imobilisou. ^Celéu^ furioso 
linha 1325: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “tris/tes” 
linha 1326: A1: >e piodosas< Não 
linha 1328: A2: lapso: “est/tranhos” 
linha 1329: A1: *est/trangeiros*          A1: mundo, ^ãi^ morta, 
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morto, Vivi... Vivi morta. Veio rapidamente a idea de que si Vivi morresse, ê- 
le herdava por causa da filha. Afastou isso escandalizado de si. Voltou  

[insistente a idea de
que si a filha morresse antes, êle não herdava mais. Afastou isso. Mas a idea  

[con[-]
tinuou que era milhor pelo menos ter mais um filho prá herança não escapar. 
Ficou sem ar, queria afastar êsses pensamentos e não podia, era horrivel. Est[a-] 
va desgraçado, desgraçado, desgraçado. Afinal dormiu. 

No dia seguinte as coisas tenderam a se normalizar. Vivi a[cor]dou feliz 
bem disposta e aceitou com paciencia o mau-humor do marido. Leléu fez algu- 
mas grosserias pra todos, Vivi secundou-o com paciencia. Aliás o ambiente de 
casa a honestisara com normalidade, não pensava mais nas coisas da vespera 
sinão pra comenta-las com certa clarividencia. e indiferença. E continuou se 
preocupando só com Ligia. ficara apenas pra Leléu o problema do insulto.  

[Che[-]
gou no trabalho e a recordação renasceu logo. Não demonstrou nada e estava 
simples, apenas se preocupando em ter muito trabalho pra não estar trocando 
parolagem com ninguem. Por dentro é que a idea remoia como nunca, os brasi- 
leiros... Afinal era verdade mesmo que brasileiro se comprava com banquete. 
O chefe tinha razão, só que não devia ter dito, leviandades de iânque... E os 
dias acabaram acalmando a preocupação. Mas não o livraria nunca em sua  

[ascenção de rico, duma sensa-
ção desagradavel que só de lo[n]ge em longe voltava e era apenas a memória 
nitida da frase. Vinha um frio por dentro, um malestar danado, uma especi[-] 
e de remorso que agora, passado o momento vivo do incidente, êle não se expli- 
cava bem porquê tinha, obliterada aquela primeira noção sentimental que tiv 
vera de que devia ter deixado a Companhia e feito escandalo. E ficara mais 
uma $insopitavel$ antipatia fininha pelo chefe e por todos os americanos da 
fabrica. Isso nem êle mesmo percebia bem mas era incontestavel. Sabia com u- 
ma habilidade extraordinaria envolver o chefe numa atmosfera de  

[preocupaç[ões]
e de desgostinhos minimos, inquietações mosquitas que acabavam deixando 
toda a gente do escritorio numa irritação dos diabos. Mas era dificil perceber  

[que aquilo
vinha de Leléu aparentemente sempre o mesmo. Por outro lado os empregados 
brasileiros sem que houvesse nenhuma proteção aparentemente maior por êles 
se sentiam bem ali ao passo que os incisivos americanos principiaram a sen[-] 
tir a noção de que estavam fóra da patria. Tudo uma questão de ambiente que 
aquela alma danada conseguia criar. Mas o proprio Leléu não se percebia e 
nem o que fizera. A vingança do destino contra êle era deixa-lo assim sem po[-] 
der gosar essa vitoria. 
(Primeiros sintomas da crise aumentados pelo despesão da 
familia. 1ª idea: fugir prá fazenda.) 
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_____________________________________________ 
linha 1331: A1: isso *com decencia.* Voltou +insistente+ a idea 
linha 1332: A: antes@+,+@ +êle+ não         A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “con/tinuou” 
linha 1333: A1: filho ^prá^ herança 
linha 1334: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “Est/va” 
linha 1335: A1: desgraçado. >Afinal dormiu.< 
linha 1336: A1: se ^normalisar^. Vivi ^acorodu^         A2: lapso: “acorodou” 
linha 1337: A1: marido. ^Celéu^ fez 
linha 1340: A1: clarividencia. >e indiferença.< E 
linha 1341: A1: pra ^Celéu^ o         A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“Che/gou” 
linha 1347: A1: nunca +em sua ascenção de rico,+ duma 
linha 1348: A2: lapso: “lo ge”          A1: a ^recordaçã^         A2: a *lembr[ança]* 
linha 1349: A1: ^>ção<^ nitida          A1: dentro >um malestar danado< uma         A2: lapso: 

quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “especi/e” 
linha 1350: A1: se ^expl/cava^               
linhas 1351-1352: A1: sentimental >que tiv/vera< de 
linha 1353: (A): uma >insopitavel< antipatia             
linha 1355: A2: lapso: “preocupaço/es” 
linha 1356: A1: minimos, ^inquieta ões mosquitss^ que 
linha 1357: A1: gente +do escritorio+ numa             
linha 1358: A1: vinha de ^Celéu^ aparentemente 
linha 1360: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “sen/tir” 
linha 1362: A1: proprio ^Celéu^ não 
linha 1363: A1: fizera@+.+@ >e< ^a^ vingança *da vida* contra          A2: lapso: quebra de 

linha sem hífen de divisão silábica: “po/der” 
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Ora com os primeiros meses dêsse ano o fazendeiro percebera nitidamen- 
te que se aproximava dele um desastre enorme, ficou tonto. Não é que estives- 
se pobre mas não tinha dinheiro. A crise do café vinha correndo, ainda vaga, 
apenas produzindo um malestar geral e uma falta de visão clara, como si fos- 
sem os primeiros avanços dum nevoeiro ameaçador. A não ser um ou outro pessimis- 
ta mais ou menos contumaz, da classe dos pessimistas, porquê no Brasil onde, 
a não ser nalgumas cidades, não havia p[ro]priamente uma consciencia coletiva 
de classes sociais, e por isso as classes eram psicologicas, os pessimistas, 
os optimistas, e os numerosissimos que... eram da fusarca, a não ser mesmo um 
ou outro pessimista que, por coincidencia de estado psicologico, podia descobrir 
o que estava se aproximando do país, ninguem não per- 
cebia muito bem o que era aquele sentimento de desastre. Apenas uma tal ou qual 
preciencia do futuro dava pra toda a movimentação economica do Estado, 
uma especie de paralisia mais virtual que verdadeira em que parecia ressoar 
aterrorizante em todos os ouvidos uma trombeta de ameaça. Os que ainda se achavam 
com dinheiro se resguardavam num amedrontamento, pueril porquê ainda não ex- 
plicado conscientemente, puro medo de assombração que na aparencia era assom[-] 
bração pura, inexistente. Os negocios caiam, a compra de terrenos na capital 
[se] tornava de repente quasi nula, ninguem comprava fazendas mais, os valores 
decresciam quasi todos em cotação... E a grande esperança. Se apregoava, se 
discutia, se inventava mil meios diversos de ruralizar S. Paulo, sem emprêgo 
do café, plantai laranjas, o gado, o gado é que era a nossa salvação e o gran- 
de destino dos vastos capinzais nativos e pobrinhos do país, o problema do  
bos indicus voltava, não como preguiça digna de paulista criar que nem mineiro, 
mas porém mesclado ao caracú da terra, e o trigo, S. Paulo já r[e]produzira muito 
trigo, vamos nos libertar da Argentina... Os jornais se escarrapachavam nas 
estatisticas felizes, tudo salvava tanto São Paulo e o Brasil, que no meio da- 
quela falta-de-ar geral, no meio daquela angustia malestarenta, o paulista 
criava infantilmente para o desfatigar das suas desgraças vivas um sonho e- 
denico de felicidades... e vitorias faceis. São Paulo gra[n]dioso e o bolso dos ri[-] 
cos tambem. Era pueril, duma mesquinharia insofismavel. Nem chegava a ser um 
cumulo de desumanidade, nem atingia ás grandezas duma luta social, porquê a 
riqueza rapida e episodica, o crescimento do dia prá noite duma cidade enorme 
nada nos tinha fortificado dentro duma realidade propriamente vital; 
da mesma forma que a festança anterior: a crise presente não passava duma a- 
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_____________________________________________ 
linha 1367: A1: vaga@+,+@ 
linha 1369: A1: nevoeiro *danado*. A 
linha 1371: A2: lapso: “porpriamente”          A1: ^ma^ consciencia 
linha 1374: A1: que@+,+@ por coincidencia de estado psicologico@+,+@ podia *perceb/ber* 
linha 1375: A1: país >por causa do café<, ninguem \*inda*\ 
linha 1376: A1: era ^aquela^ *ambiencia* de desastre *especie de* >^prescien-/cia^< 
linha 1377: A1: =preciencia= do futuro >que< *estava dando* pra toda 
linha 1378: A1: paralisia *inconsequente e episodica*, em que 
linha 1379: A1: ^aterrorisante^ em            A: ouvidos ^um^ *clarim de fuga.* Os 
linha 1380: A1: amedrontamento@+,+@ pueril 
linha 1381: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “assom/bração” 
linha 1383: A2: lapso: “capital/ de tornava” 
linha 1384: (A): Se ^apregoavam^, se            A2: lapso: “se d/ discutia,” 
linha 1385: A1: de ^ruralisar^ S. Paulo, 
linha 1386: A1: a >nossa< salvação 
linha 1388: A1: como *pureza* >vaga< digna             A1: criar *feito* mineiro, 
linha 1389: (A): *mas* porém      A2: lapso: “rproduzira” 
linha 1391: A1: meio ^da/quela^ 
linha 1392: A1: malestarenta@+,+@ o 
linha 1393: A1: infantilmente *pra* o 
linha 1393-1394: A1: >e-/denico< de #+faceis+# felicidades@+...+@ >e vitorias faceis< São 

Paulo           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ri/cos” 
linha 1397-1398: A1: cidade *formi/davel,* nada 
linha 1399: A1: anterior@+:+@ a crise 
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ventura desbragada. E mesmo o sofrimento que humanisa tanto – o que todos so[-] 
friam não era propriamente um dos muitos fenomenos da epoca, reversiveis ao 
estado geral do mundo neste principio de era nova, parecia mais um acidente 
de piquenique, tm tombo em salão de baile, um tiro de cinema em cabaré do Far[-] 
west norteamericano, desgraça ingloria, insolencia irre[s]ponsavel duma sucia 
de malucos, miseria sem virtualidade universal nenhuma. 

Quinzinho não percebia nada. Percebia é que estava achando dificuldade 
em cavar dinheiro, percebia que os cafés estavam encalhados por aí e os comi[s-] 
sarios estavam cada vez mais reservados, percebia que si quisesse vender a casa de S. 
Paulo não achava mais quem desse nem metade do que custara e teve medo. De re- 
pente êle ficou tomado dum pavor ignorante, passava as noites em claro e 
principiou emagrecendo. Os genros estavam completamente longinquos, não enten[-] 
dendo nada nem da crise que se anunciava nem dos problemas do café, cada um 
no seu trabalhinho de lã, todos os dias tricotando a vida sem prazer nem desprazer. 
a vida. As filhas idem. Dona Eulalia, “a pobre”!... Um instante Quinzinho teve pie- 
dade de tudo o que ia suceder prá mulher, mas isso passou logo. O caso dele 
é que o absorvia. Não porquê compreendesse a familia toda mas porquê era êle. 
Veio a vontade de fugir, um desejo imenso de irem embora prá fazenda porquê 
lá pelo menos, nem $bem$ êle mesmo percebia bem o quê que a fazenda salvava ne[-]
le, era a reminiscencia ancestral dos tempos em que fazendeiro tirava todos 
os seus objetos de vida da propria terra trabalhada, comida, casa e ro 
roupa, tudo tirado da terra. A cidade, sem dinheiro, era um desamparo imenso. Va[-] 
mos embora prá fazenda! Mas os outros ou eram genros nascidos de outros mun- 
dos mais novos e outras tradições, ou eram mulheres acolchoadas em maridos 
ganhando que pagavam as despesas familiares minimas em casais vivendo na ca[-] 
sa emprestada. Havia dona Eulalia, mas essa imaginava que o marido $precisa$ de[-] 
via ir no médico, de certo aquilo era doença. Quinzinho tinha vontade de con- 
tar tudo pra ela, e isso já era uma prova do infantilismo enorme em que cai- 
ra, onde se viu agora marido contar seus negocios prá mulher!... Tinha sim vo[n-] 
tade de contar mas se calava, só repetindo sempre que o Governo eram uns la[-] 
drões, que não aguentava mais S. Paulo, que vamos embora prá fazenda. Ninguem 
se amolava mais com êle porquê o pai e sôgro estava ficando insuportavel de 
velhice, de caturrice, de caduquice, era visivel que não podiam ir morar na fa[-] 
zenda e deixar os empregos aqui. Nas ferias de junho iriam prá fazenda passa[r] 
uns quinze dias e contentar o velho. Ele retrucou insistindo. Afinal Vivi que 
era mais despachada acabou mostrando tudo, que Leléu não podia deixar a Com- 
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_____________________________________________ 
linha 1400: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “so/friam” 
linha 1403: A1: piquenique, >^tm^< tombo          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “Far/west” 
linha 1404: A2: lapso: “irrenponsavel” 
linha 1407: A2: lapso: “comi/sarios” 
linha 1408: A1: >estavam< cada vez mais reservados@+,+@ +percebia+ que 
linha 1409: A1: custara +e+ teve 
linha 1410: A: >êle< ficou      A1: tomado *por um* pavor 
linha 1411: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “enten/dendo” 
linha 1413: A1: tricotando +a vida+ sem 
linha 1414: A1: #a vida.# As         A: Eulalia, *coitada* Um           A1: Eulalia, =“a pobre”!...= 

Um 
linha 1416: (A): a ^falilia^ toda mas porquê era ^êee^        A1: êle@+.+@  
linha 1418: (A): nem #bem# êle mesmo percebia ^pem^ o           A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “ne/le” 
linha 1420: A1: terra *que lhe pertencia*, comida,         A2: lapso: “e ro/ roupa,” 
linha 1421: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “Va/mos” 
linha 1424: (A): ganhando ^eue^           A1: vivendo *em*          A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “ca/sa” 
linha 1425: (A): marido *precisa* de/via         A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “de/via” 
linha 1427: (A): prova *de* infantilismo 
linha 1428: A2: lapso: “vo/ntade” 
linha 1429: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “la/drões” 
linha 1432: A1: de ^cadiquice,^ era       A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“fa/zenda” 
linha 1433: A2: lapso: “iriam prá fazenda passa uns quinze dias” 
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panhia, que então, si papai fazia muita questão fosse êle sozinho morar na fazenda 
com mamãi. Depois pra adoçar a verdade acrescentou que iriam mais vezes visi[-] 
tar os pais. Isso a mesa de jantar ficou todinha envenenada de sopetão, nin- 
guem podia comer. Houve um gesto quasi unanime e bonito, todos olharam de es- 
guelha pra dona Eulalia. Ela continuava partindo o assado, nuns gestos muito 
sem conciencia, firmes, escondendo o vazio que a idea deixara nela. Os olhos 
brilhavam num chôro discreto imensamente comovedor. O assunto morreu, comeram 
isolados, todos com justos impetos de sair dali, apenas presos por aquela ma[-] 
ternidade incorruptivel que ninguem no grupo teria coragem de atraiçoar. Não 
havia sinão o pensamento da mãi girogirando na ambiencia des[a]gradavel. Já quan[-] 
do estavam pra levantar da mesa, dona Eulalia falou que si achavam milhor as[-] 
sim, ela ia prá fazenda. Tivera uma briga medonha consigo todo o tempo. Como 
havia de ser das filhas! Como havia de ser com os netinhos! Não tinha vaidade 
nem orgulho nenhum naquela supervalorisação de si mesma, em que ela se julga[-] 
va imprescindivel a todos. Era apenas a utilisação natural, quotidiana, duma 
especie de pensamento adquirido – aquele tragico, de tão falso, mas sublime 
pensamento antigo $pelo$ que fazia das mãis brasileiras o objeto serviçal por 
excelencia na familia. Seu destino era servir. Nenhum gôso mais, nenhum[a] $prazer$
$ ventura: servir. Nos bailes, nos jantares, nos casamentos, nos teatros: servir. 
Apartada das filhas, como que roubavam de dona Eulalia o seu direito de sa- 
crificio. Ficava só pra servir Quinzinho, como si já estivesse tão inutilisa- 
da que merecesse diminuição de serviço, doia como ingratidão, doia como insul[-] 
to. Dona Eulália estava envergonhadissima de si mesma. E pela primeira vez, na  

[anuição da-
quele silencio coletivo em que sem refletir nisso, ela sabia $que$ ser o pensa[-] 
mento e a causa de todos, se percebeu como impecilho e tambem isso a machuca[-] 
va enormemente. Alem do mais a invenção de Vivi era inteligente, era logica, 
ela percebia. Quinzinho positivamente não podia continuar dêsse jeito, acaba- 
va [en]louquecendo, tanta era a exasperação em que vivia. As filhas era claro 
que não podiam deixar S. Paulo por causa dos maridos. Pois então ela se sacri[-] 
ficava, abandonando os seus direitos de mãi, era ainda uma maneira um bocado 
sacrilega, ela sentia, mas sempre satisfatoriamente martirisante, de servir. 
Criou força, se fez de dura e falou. 

Mas isso era impossivel pra Quinzinho, deixar as filhas em S. Paulo, o ê- 
le ir-se embora, ficar não sabendo uma porção de dias como que ia passando Ligia, 
como ia passando Fernandinho, como ia passando Joaquim, o quê que estava suce[-] 
dendo sem êle... Não, não podia ser, Govêrno safado! A culpa era do Govêrno. Foi 
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_____________________________________________ 
linha 1436: A1: si +papai+ fazia muita questão fosse >êle< sozinho 
linha 1437: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “visi/tar” 
linha 1440: A1: assado, ^n ns^ gestos 
linha 1441: A1: sem ^consciencia^, firmes, 
linha 1443: A2: lapso: “mat/ternidade” 
linha 1445: A1: mãi *girogirando* girando na         A2: lapso: “desgradavel”        A2: lapso: 

quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “quan/do” 
linha 1446: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “as/sim” 
linhas 1447-1448: A1: tempo. =Como/ havia de ser das filhas! Como havia de ser com os 

netinhos!= Não 
linha 1449: A: que >ela< se      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“julga/va” 
linha 1450: A: imprescindivel *pra* todos. 
linha 1451: A1: tragico@+,+@ de tão falso@+,+@              
linha 1452: (A): antigo >pelo< que 
linhas 1453-1454: (A): nenhum >prazer/ –< , ventura:        A2: lapso: “nenhum/ , ventura: servir” 
linha 1457: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “insul/to” 
linha 1458: A1: insul/to@+.+@ +Dona Eulália+ estava 
linha 1459: (A): sabia >que< ser            A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“pensa/mento” 
linha 1460: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “machuca/va” 
linha 1462: A1: dêsse ^geito^,  
linha 1463: A1: [en]louquecendo @+,+@ tanta      A2: lapso: “nelouquecendo”          A2: lapso: 

“claro q/ que” 
linha 1464: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “sacri/ficava” 
linha 1467: A1: força, ^se fez^ de      A2: lapso: “Criou. força,” 
linha 1468-1469: A1: S. Paulo @+,+@ >e ê-/le< ir-se 
linha 1469: A1: dias @>,<@ como +que+ ia passando Ligia@+,+@ 
linha 1470: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “suce/dendo” 
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pro hol indignadissimo com tudo e consigo tambem, que imaginara toda aquela 
estupidez. Estava resolvido a não falar mais em fazenda e sentia uma zoada 
como si fossem remorsos. As meninas tinham se retirado pros seus quartos, aba[-] 
tidas. Dona Eulalia ficara a[ju]dando a tirar a mesa, como pretexto pra espai[-] 
recer e tambem muito porquê se tinha efetivado violentamente dentro dela a 
noção maternal de sacrificio. Ajudar a tirar a mesa, a arranjar tudo de novo, 
era uma especie de demonstração de utilidade e do papel que tinha na fami- 
lia. Por dentro estava feliz porquê na repulsa imediata de Quinzinho, vira qu[e] 
não se separava das filhas. Aliás “dos netos” como ela falava sempre e pensa[-] 
va. Mas na verdade não eram propriamente os netos que a prendiam, embora ela 
os amasse exatamente e com fervor, eram as filha[s], as grandes filhas já mãis, 
que eram uma valorisação mais imediata dos seus direitos de... coitada. 

O ambiente nos quartos era tambem tristonho e Leléu, que se conservara 
o mais afastado de todos, naquela janta meia irritante pra êle, se lembrou 
que o sogro estava com assunto e bom pra conversar. Veio pro hol e botou a bo- 
ca no Govêrno, exaltando os democraticos e glorificando as futuras eleições 
do ano seguinte. Quinzinho não estava bem ao par dos democraticos e sempre 
lhe ficara uma enorme desconfiança dêsse Partido que, vagamente, êle percebia 
ter nascido da revolução de 24. Como noção consciente, êle imaginava que os 
democraticos estavam manco[m]unados com os revolucionarios no exilio, que se es[-]
creviam, que eram amigos, que eram a mesma coisa. Ora Quinzinho, como em geral 
a fazendeirada toda, era contra os revolucionarios de 24, que tinham vindo 
perturbar uma coisa que ia indo tão bem. O café estava alto, os fazendeiros 
estavam gordos, tudo ia ia muito bem, a Izidora fôra uma infamia que despres- 
tigiava o Brasil diante das nações civilisad[a]s, masorqueiros, ambiciosos, gente 
que particara um crime. Essa fôra realmente a opinião geral dos fazendeiros 
diante da revolução de 24. E dessa ligação virtual entre a Izidora e o Par- 
tido Democratico, ligação que a pobreza mental de Quinzinho $vir$ objetivava  

[imediata[-]
mente em correspondencias secretas e perigos de nova revolução nova, vinha a des- 
confiança com que o fazendeiro olhava os democraticos. Aliás outra descon[-] 
fiança lhe vinha, disso do Partido estar agindo, se metendo em eleições e dis[-] 
cussões interminaveis, que deixavam tudo tão inquieto, com tanto perigo a tod[o] 
momento. Sem se confessar, o milhor eram os tempos em que os perrepistas fazi[-] 
am eleições sozinhos, venciam sozinhos, sem oposição, pelo menos a gente esta- 
va sossegado. Não era medo, Quinzinho não era medroso, se limitava nisso a ser 
mais uma repetição do comodismo fazendeiro que era por assim dizer universa[l] 
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no Estado. $ruim mas na maciota.$ Leléu falou mal do Governo e Quinzinho aju- 
dou acalorado. Leléu falou bem dos democraticos e Quinzinho, que estava de bem 
com o genro patriota, concedeu em co[n]cordar que os democraticos faziam muito 
bem em se revoltar e não teve a minima dúvida interior em pregar no momento 
que só mesmo uma revolução é que conseguia botar abaixo aqueles safados de 
perrepistas. Era o mesmo homem de 24, o mesmo inimigo dos masorqueiros de 24, 
o mesmo Quinzinho inexistente e limitado como um Piauí, mas a situação 
do café mudava tudo com velocidade, e o pacificador de dantes, agora ia na frente 
de todos os oposicionistas e concluia pedindo que os outros fizessem uma rev[o-] 
lução, botassem abaixo os perrepistas, na espe[r]ança covarde de se achar e[n]fi[m] 
novamente de posse dos seus bens. Foi uma conversa de amigos, Quinzinho e Le- 
léu se gosaram bem, foram deitar refartos de si, quasi felizes. 

Uma compreensão nova principiou entre os dois, que os ligou numa camarad[a-] 
gem que parecia muito com amizade. Leléu tomara pouco a pouco uma ascendencia- 
a nova sobre o fazendeiro, não só porquê sabia mais coisas lidas nos jornais, 
como porquê pela sua propria natureza, tinha um jeito subtil de se sobrepor, 
aquele mesmo jeito que o levava ao descaramento afoito e com muito de ingenu[i-] 
dade nas propostas, com que comprava toda a gente em beneficio das manobras 
financeiras da Companhia. Agora $Leléu$ Quinzinho confessava abertamente que Le[-] 
léu era um rapaz muito ativo, que Vivi tinha casado bem. E vagamente tinha noção que 

[o genro enriquecia, uns terrenos comprados na fímbria da
[cidade, caderno de cheques. Era só isso por enqua[n-]

to, mas já uma especie de desforra por toda a simpatia que de primeiro inspirara nele pri 
meiro o outro genro que no entanto não saia daquele empreguinho de banco e 
sem aumento de ordenado. Nem a si mesmo confessava estas verdades, mas o que 
dizia sobre Leléu, já eram amostras diretas da pouquidade do Fernando. E era 
apenas isso que Leléu desejava no momento, amedrontado com aquele concunhado  

[moço em fren-
te de Viví$. 

Mas quinze dias depois daquele incidente da janta, Quinzinho esquecido e 
em novas aperturas, voltava a falar de irem-se embora prá fazenda. Deu pra con[-] 
tar os apertos em que estava, o que aliás não era mais confissão porquê a si- 
tuação geral se evidenciava quasi de baque, numa rapidez de revelação. Por to- 
da a parte corte de despesas, corte de empregados, anuncios de falencias, falen- 
cias verdadeiras... E já começava a fuga dos fazendeiros prás fazendas. Fernan[-] 
do tinha um pretexto excelente pra abandonar aquela casa e ir se arranjar so[-] 
zinho com a familia. Mas aparecia sempre a figura de dona Eulalia. Afinal fa- 
lou com Clara. Ela retrucou que como era mamãi? Ele confessou já mole que fi- 
cavam na mesma cidade, podiam arranjar uma casinha ali mesmo pela vizinhança, 
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linha 1517: A1: >botassem abaixo os perrepistas<, *numa*           A2: lapso: “espe ança”           

A2: lapso: “emfi” 
linha 1518: (A): ^covamente^ de           (A): e ^Lel/léu^ 
linha 1520: A2: lapso: “camarad/gem” 
linha 1523: A1: um ^geito^ subtil 
linha 1524: A1: mesmo ^geito^ que           A2: lapso: “ingenu/dade” 
linha 1525: A1: *das* propostas@+,+@  
linha 1526: (A): Agora *Leléu* Quinzinho             A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “Le/léu” 
linha 1527: A1: bem. +E vagamente tinha noção que o genro enriquecia, uns terrenos comprados 

na fímbria da cidade, caderno de cheques.+ Era          A2: lapso: “enqua/to,” 
linha 1528: A1: que +de primeiro+ inspirara       A1: nele >pri/meiro< 
linha 1530: (A): confessava ^essas^ verdades              A2: lapso: “o que d/ dizia” 
linha 1531: A1: Leléu, \#eram# já\ amostras           A1: E >era< 
linha 1532: A1: isso >que< Leléu          A1: aquele +concunhado+ moço          A: em ^fre/te^ 
linha 1533: (A): exclusão de espaço entre a palavra e o sinal de pontuação            A2: lapso: 

“Viví” 
linha 1535: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “con/tar” 
linha 1539: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “Fernan/do” 
linha 1540: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “so/zinho” 



 



375 

 

 44 
 

 
1545 

 
 
 
 

1550 
 
 
 
 

1555 
 
 
 
 

1560 
 
 
 
 

1565 
 
 
 
 

1570 
 
 
 
 

1575 
 
 
 

 

e que afinal das contas não desejava estar pesando pra ninguem. Clara não res[-] 
pondeu, deixando pro marido resolver por si mesmo uma partida que ela tambem 
desejava. Mas sabia que os pais eram insoluveis e já se estristecia com o que 
ia haver. Fernando inda estava mais complicado, e um pouco ressentido com a mu[-] 
lher no momento, porquê ela ficara muda. No fundo êle desejava que ela discu- 
tisse mais, opusesse mais dificuldades. Era nitido o desejo de sair daquela ca[-] 
sa on[de] ambos viviam num ambiente de picuinhas enfernisantes, era nitido. E 
havia tambem o orgulho de se sentir aumentando despesa de quem não podia mai[s] 
quasi consigo. Mas por outro lado estava inquietissimo como os dizquedizques do 
Banco, onde se falava em diminuir o numero dos empregados e onde a situação 
comentada pelos pseudo-financistas que são no geral todos os metidos emprega[-] 
dos bancarios, se exagerava com fragor. Fernando não era feito pra vencer, era 
feito pra continuar na mesma e morrer na paz dos nulos bons. Sentia isso, o 
que um bocado lhe machucava tambem a normalidade gostosa da vida. E aquela 
casa não era nada propicia pra que êle se esquecesse dessas mesquinharias, en[-] 
tre um Leléu de grandezas arrotadas e um sogro gastando por não saber mais 
não gastar. Era por natureza liberal nos gestos e despesas mas tambem essa na[-] 
turalidade se exagerara um bocado pela preocupação de não ficar atrás do sô- 
gro, não envergonhar a mulher que viera da riqueza. Alem do gostinho que logo 
lhe dera essa superioridade moral sobre o concunhado. Não se considerava, nem 
mesmo se sentia rival do outro, o que era bem o estado de Leléu, mas conservav[a] 
tambem uma especie de sensação de jôgo com o outro, jôgo em que o prazer con[-] 
sistia mesmo em ganhar. Quando a idea duma vitoria possivel lhe vinha clara 
no espirito, castigava-se julgando isso muito bêsta e contrario aos seus prin[-] 
cipios morais, fazia por perder, se humilhava com muito orgulho firme e acredi[-] 
tava que estava mesmo se humilhando. Ficava satisfeito de si e satisfeito com 
a consciencia. Assim, apesar de tantos desejos e razões pra que tivesse casa 
dele, Fernando no momento estava era com medo. Tinha medo de ser despedido, tinha 
medo de não aguentar bem com o despesão duma casa, medo propriamente não, duvi[-]
das, hesitações que eram já por si mesmas perigosas. Como Clara não ajudou, res[-] 
sentiu-se por essa falta de apôio justamente num dos momentos mais criticos 
de sua decisão. Havia entre êle e a mulher um acordo excelente, que a nature- 
za de ambos ajudara admiravelmente. Duma normalidade sem segredos, Fernando fi[-] 
zera de Clara com facilidade a confidente dele. Duma suavidade aceitadeira, 
Clara pudera envolver-se e ao marido, numa paz admiravel, que tinha muito do 
que são na aparencia os conventos. A vida deles se tornara duma normalidade 
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que era quasi absurda por tão rara no mundo. Natural nisso que ambos 
se acasalavam tão bem que Estavam libertos do erro um pra com o outro. Liber- 
tos do êrro e tambem da curiosidade. A inteligencia deles podia ser mediocre, 
mas a naturalidade habil com que sabiam ser, e escolher dentre as ofertas da 
vida apenas aquilo que era realmente duma permanencia feliz, os elevava, por as[-] 
sim dizer os espiritualisava maravilhosamente. E o Catolicismo com suas leis, 
suas coordenações simplorias de tão perfeitas, e suas exaltações fogosas de 
misterio viera completar a hormoniosa beleza do casal, lhes deformando a na- 
turalidade que poderia ser apenas sexual, apenas irracional como a dos pom- 
bos, numa espiritualidade livre de todos os exageros, de todas as incompreens[õ-] 
es, incapaz deles. Realizavam o amor naquela perfeição dificil de se perceber, 
porquê é por assim dizer o oposto da vida que é de lutas apaixonadas, e o o- 
posto dos céus porquê o oposto de qualquer extase, de qualquer celestidade su[-] 
blime na sua burguesice escarrapachada, $e$ incoercivel de tão fatal e irracio[-] 
nada. Eles eram dêsse sublime rarissimo que ninguem deseja pra si, e as propri[-] 
as dores, as contrariedades, as raivinhas, vividas todas por ambos numa dosagem 
exata, metade pra cada, na verdade eram ainda e sempre elementos que os  

[desbastavam das exte-
rioridades da vida: um sofrimento que apenas os tornava inda mais felizes, por 
quê lhes dava a consciencia imediata da fusão maravilhosa em que viviam. Clar[a] 
de pé encostada na mesa de toilette, cortava uma pele sôlta que a unha soltara. 
Muita curva a cabeça, as mãos se firmando no peito. Fernando, não vinda a 
resposta desejada, ressentiu-se da mulher, fez foi pesar a mão no pescoço dela. Clara 
se trouxe mais de lado e afirmou o cotovelo no peito do companheiro. Isso e- 
ram as caricias sem desejo, que são mais gostosas que qualquer ventura do cor[-] 
po. Não sentiram mais necessidade de nenhuma convicção, desapareceram a vida e 
o momento desapareceram porquê a propria felicidade se aniquilava por não serem  

[possiveis
os seus contrarios, dor, $desgraça$ sofrimento, desgraça. 

Por isso mesmo Clara não teve surpreza nenhuma quando dois dias depois, 
numa volta do assunto permanente, Fernando propôs em familia, rachar-se as des[-] 
pesas da casa. Alem da proposta ser sincera e solucionadora, punha Leléu com a  

[sovinice dêle no ri[-]
diculo. Todos perceberam que a proposta punha Leléu no ridiculo. Clara teve um 
desejo violento de rir, que careceu disfarçar fechando os olhos, coçando o braço 
muito. Fernando estava satisfeitissimo com o prazer que dera pra Clara. 
Quinzinho retrucou exasperado “Isso não!”, sem nem pensar, só pra defender Le- 
léu de que era muito amigo agora. E logo ficou com uma raiva danada de Leléu. 
Voltou tudo, a antipatia inicial dessarrazoada mas tão legítima, voltou depois 
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linha 1581: A1: >se acasalavam tão bem que< ^estavam^ libertos 
linha 1583: A1: a *normalidade* habil com que sabiam ser@+,+@ 
linha 1584: A2: lapso: “realmenteduma”          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “as/sim” 
linha 1589-1590: A2: lapso: “incompreenso/es” 
linha 1590: A1: >incapaz deles<. ^Realisavam^ o      A1: perceber@+,+@ 
linha 1592: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “su/blime” 
linha 1593: (A): escarrapachada, >e<              A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “irracioc/nada.” 
linha 1594: A1: sublime ^rarirrimo^ que      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “propri/as” 
linha 1596: A: exata, +metade pra cada,+ na 
linha 1597: A1: tornava >inda< mais 
linha 1598: A1: fusão >maravilhosa< em       A2: lapso: “Clar” 
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a raivinha quotidiana pelo genro sovina, e voltou uma daquelas grandes raivas 
que tinha ás vezes diante dum gesto, duma frase mais demonstradora de Leléu. 
Os outros estavam em sentimentos mais confusos, dona Eulalia curtindo por den[-] 
tro um baque fundo sem saber porquê, estava com dó e não sabia muito se confes[-] 
sar com dó de quem, $pen$ imaginava que era do marido por causa do “Isso não!”. 
Vivi quis assanhar mas não poude direito porquê no fundo sentia um prazer mui- 
to secreto pela proposta do Fernando. Prazer que era contra todos, contra Joa- 
qui[m] e contra Fernandinho, sobrinhos homens que a irritavam só por serem ho- 
mens e ela ter filha; prazer contra Clara e Fernando que ganhavam pouco e in- 
da tinham que repartir e acabar com liberalidades; e tambem prazer contra Le- 
léu que, muito distanciada dele, em principal pela proposta no momento, ela per[-] 
cebera ridiculo. E isso lhe fazia um certo bem. Era uma especie de vingança do 
quanto ela se transformara exterior e intimamente por causa do marido e não 
se dar uma corneação que ela era incapaz de praticar por causa dos pais. Leléu, sem 
refletir piorou a situação, imaginando que dava um cheque-mate em todos acei[-] 
tando com efusão a proposta inimiga. Então até dona Eulalia achou graça enqua[n-] 
to Vivi, pela primeira vez, tinha um desprêzo consciente pelo marido e quasi que 
chorou de tão amesquinhada. Desconversou-se e Quinzinho não teve com quem me- 
ter a boca no Govêrno essa noite. 

Mas a vingança de Leléu estava proxima. Dois 
acontecimentos quasi simultaneos vinham nesse mes- 
mo maio abater o Fernando, exaltar o Leléu e resol- 
ver aquele vai-não-vai do fazendeiro. 
Deu-se o corte nos empregados do banco e Fernando foi dos cortados. Desculpas- 
se etc., a entrega de ordenado triplo, pra dar tempo de achar outro emprêgo e 
a certeza de que estava na rua. A situação nem foi tanto de desgraça, foi dum 
malestar danado em que os proprios objetos ficavam irritantes, asperos. Nos ha[-] 
bitos e tradições de todos inda não entrara a possibilidade de supor a desgr[a-] 
ça; ninguem, nem o proprio Fernando, se via miseravel por causa daquilo. Isso e- 
ra mais ou menos natural porquê de longe, êles todos estavam amparados por um 
lugar de refugio, a fazenda. E si tivessem de entregar a fazenda? e então é que 
todos sossegavam mediocrizados num egoismo mamifero, a imagem de Carlos ronda-
va, aquele sim, cheio de dividas, que de certo terá de entregar a fazenda. Eles 
não, Quinzinho gastava era o dinheiro que ajuntara quasi sem por reparo que 
ajuntava mas não tinha dividas. E sempre inda havia a casa da cidade pra vender, e 
sempre cafés e mais cafés dispersos por êsse mundo de trilhos... Depois duma 
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linha 1619: A1: fundo ^em^ saber           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 
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linha 1639: A2: lapso: “banco. e Fernando” 
linha 1640: A1: ordenado *duplo*, pra *ter* tempo 
linha 1642: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ha/bitos” 
linha 1643: A1: não ^entrera^ a           A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“desgr/ça” 
linha 1644: A1: @+;+@ ninguem, nem o proprio Fernando@+,+@ se via 
linha 1647: A1:sossegavam ^mediocrisados^ num            A1:  a ^imagemde^ Carlos 
linha 1650: A1: ajuntava +mas+ não 
linha 1651: A1: cafés ^disperso^ por êsse 
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tristeza golpeada inicial, todos ficaram apenas naquela espectativa dolorosa 
de não saber direito o que sentir. Só Fernando, passava os dias longe, procuran[-] 
do um, procurando outro, movendo os conhecidos. Recebia promessas muito vagas 
ou negações mais caridosas e mais exatas. O proprio Leléu estava zangado, e tentou 
seriamente achar emprego pro outro. Na Companhia era impossivel, e Leléu não 
desejaria uma testemunha de familia dentro da Companhia. Só por isso aliás é 
que ficava impossivel. Mas conhecia tanta gente que se mexeu. E contava tudo 
alto no jantar, contava as procuras e ás vezes, até com desagrado proprio, se 
surpreendia exagerando tudo o que fizera e agira em favor do Fernando. Leléu 
queria mesmo encontrar um emprêgo pro concunhado e, sem nenhum pensamento o- 
culto, sentia um querer verdadeiro. E quando o ch[e]fe chegou duma viagem, de  

[repente
percebeu que havia uma certa contradição entre a importancia dele na Companhia 
e não conseguir nada agora. Ofereceu um emprêgo tão reles que êle mes- 
mo ficou envergonhado assim que falou. A recusa era necessaria e êle mesmo 
foi logo mentindo que recusara pelo outro. Então fingiu uma grande raiva pelos a- 
mericanos, o que reacendeu de repente o $ressentimen$ patriotismo antigo e a 
raiva ficou verdadeira. convincente. Todos estavam um tanto surpreendidos mas 
gratos, Leléu não era mau. 

Vivi principiou gostando do marido. Foi tomada duma grande bondade e quis se 
devotar pela irmã. Não tinha duvida que em toda essa gesticulação nova dela, 
havia uma presença muito sensivel e até falsaria de infelicidade, mas Clara 
sabia esquecer pra amar milhor e as duas manas viviam agora muito amigas e 
juntas. Bateu um ambiente novo de confiança mutua naquela casa e o males[-] 
tar foi se convertendo numa paz magnifica de todos, êle só persis[ti]ndo em Fer[-] 
nando e Clara, nos momentos em que se lembravam que Fernando modorrava no  

[desvio.
Nos outros, e mesmo em Fernando e Clara vinha até um ar de brincadeira em que  

[todos se caçoavam, se comen-
tavam, comentavam a vida com mais paciencia. O proprio Quinzinho já não $es$ a- 
chava tanto jeito de falar mal do Govêrno, porquê meio que perdera dentro de 
si mesmo as razões legitimas porem longinquas que permitiam atribuir ao Gove[r-] 
nos os males presentes. Pois si até o Govêrno já estava se mexendo pra arran- 
jar as coisas! A causa estava muito afastada dos efeitos atuais e pra Quinzi- 
nho que sempre fôra um pé-de-boi, seria dificil organizar no espirito toda u- 
ma corrente de causas que da crise surgida fosse parar como causa primaria 
no Govêrno. E inda tinha mais uma razão que sequestrava agora nele, e um bo- 
cado nos outros tambem, menos na fixidez democratica do Leléu, a raiva atual 
contra o Govêrno. É que rúim ou bom, era mesmo o Govêrno que inda podia salvar 
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_____________________________________________ 
linha 1653: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “procuran/do” 
linha 1655: A1: negações +mais+ caridosas >e mais exatas<. O 
linha 1658: A1: gente *e* se mexeu. *E* contava 
linha 1661: A1: concunhado e@+,+@ sem 
linha 1662: A1: +sentia+ um querer           A2: lapso: “chafe” 
linha 1663-1664: A1: dele *junto dos/ chefes* e não 
linha 1666: A1: logo *falando* que       A1: outro@+.+@ *e* fingiu 
linha 1667: (A): um *ressentimen[to]* patriotismo        A1: repente *um* patriotismo 
linha 1668: A1: verdadeira >convincente.< Todos 
linha 1670: (A1):Vivi *estava* princi[piou]       A1: Vivi =principiou= gostando 
linha 1673: A1: duas *irmãs estavam* agora 
linha 1674: A1: juntas. *Principiou* um            A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “males/tar” 
linha 1675: A1: todos, >êle< só         A2: lapso: “persisitndo”         A2: lapso: quebra de linha sem 

hífen de divisão silábica: “Fer/nando” 
linha 1676: A1: Fernando *estava* no desvio@+.+@ 
linha 1677: (A): outros +e mesmo em Fernando e Clara+ vinha      A1: outros@+,+@ e mesmo 
linha 1678: (A): não *es[cutava]* a-/chava 
linha 1679: A1: tanto ^geito^ de falar 
linha 1680: A2: lapso: “Gove/no” 
linha 1683: A1: fôra >um< pé-de-boi@+,+@ seria dificil ^organisar^ no 
linha 1685: A1: que *estava sequestrando* nele@+,+@ e 
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a situação. E a covardia interna fazia nascer em Quinzinho angustiado, como fa[-] 
zia em noventa por cento da fazendeirada, uma esperança maluca na canalha 
republicana que malbaratava o país fazia trinta anos. Covardes. Covardes e i- 
neptos. Si um $cana$ filho-da-puta de presidente desse um bom-dia pra êles, pron[-] 
to: iam dali oferecer o beijapé dum banquete pro grande salvador da lavoura, 
e mais mentiras e defecções de toda especie, sem uma reação de brio, sem uma 
reação de energia, sem nenhuma reação. E Quinzinho estava assim, sem poder mais 
botar a boca no Govêrno. Isso aumentava o bem-estar da casa e todos viviam nu[-] 
ma grande concessão mutua em que se sentiam purificados por dentro e extre- 
mamente consolados. 

Só dona Eulalia não mudara nada no seu interior. Não podia mesmo mudar, 
porquê no genero dela, já realisava a perfeição. Perseverava na mesma bonda- 
de inconsciente, sem refletir siquer que no momento apenas estava mais inutil 
porquê na harmonia da família e no bem-estar geral ela ficava meia sem razão- 
de-ser, desapercebida de todos. Nem o proprio Quinzinho, quando agora desembuxa- 
va tudo no quarto pra êla, que o comissario mandara uma carta terrivel contan[-] 
do tudo o que ia suceder, que guardasse o mais possivel dinheiro, que isso e  
mais aquilo, que não sabia ainda como fazer o pagamento dos colonos, que tinham 
oferecido oitenta contos pela casa, nem Quinzinho reparava que fazia confiden[-] 
cia prá mulher, era como si conversasse consigo. Dona Eulalia escutava, concor[-] 
dando sempre, tomando muito a causa do marido, mas tambem era verdade que no 
fundo sentia uma grande dificuldade pra sofrer. Sofrer pra ela não consistia 
nessas coisas de dinheiro, e aliás conservava ainda uma estagnação mental 
deserta ante aquela surpreza de que o dinheiro do marido se acabara. Imagi- 
nava sem imaginar que o dinheiro $quando se tinha$  deles nunca se acabava, mais, 
quando acabou ela ficou apenas surpreendida, surpreendida desagradavel é cer- 
to, mas apenas com a convicção tambem falsa de que estavam pobres. Ela Compre- 
endia eram apenas os conceitos fixos: ser rico, ser pobre ou ser remediado. Si 
não estavam ricos e todas aquelas dificuldades não permitiam imaginar o con[-] 
ceito de que estavam apenas remediados em riqueza, é porquê estavam pobres. O- 
ra isso dona Eulalia não podia sofrer. Ela Sofreria é que as duas filhas brigas[-] 
sem, sofria é que Quinzinho estivesse nervoso, sofria si alguem morre[sse] no gru[-] 
po. Sofreria eternamente então, como até agora chorava pelo avô que perdera em 
criança, ou pela notícia da morte de algum tio em quinto grau, mal conhecido, 
que morava em:.. no cafundó do Judas. Desgraça era morte, doença e desonra entre 
marido e mulher. De repente a noção de pobreza lhe lembrou a futura educação 
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_____________________________________________ 
linha 1688: A1: situação@+.+@ ^e^ a covardia      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “fa/zia” 
linha 1689: A1: na *canalhada* 
linha 1691: (A): um *cana[lha]* filho-da-puta          A2: lapso: quebra de linha sem hífen de 

divisão silábica: “pron/to” 
linha 1693: A1: e *covardias* de        A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “” 
linha 1694: A1: reação. >E< Quinzinho  
linha 1695: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “nu/ma” 
linha 1697: A1: extremamente *fortes.* 
linha 1699: A1: dela, >já< realisava *uma* perfeição 
linha 1701: A: harmonia *de todos* e no      A1:       A2: lapso: “razão-d/de-ser” 
linha 1702: A1: agora ^desembuxa/va^             
linha 1703: A2: lapso: “contan/do”  
linha 1704: A1: >tudo< o que             
linha 1705: A: que ^tinha^ 
linha 1706: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “confiden/cia” 
linha 1707: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “concord/dando” 
linha 1710-1711: A1: mental *da-/nada* ante 
linha 1711: A1: acabara >Ela< ^imagi-/nava^ sem 
linha 1712: (A): que +o+ dinheiro *#quando# se tinha*           A1: >deles< nunca se 

acabava@+,+@ >mais,< 
linha 1713: (A): surpreendida, ^surpreendeda^ desagradavel 
linha 1714: A1: pobres. >Ela< Compre-/endia             
linha 1715: A1: >eram< apenas 
linha 1716: A2: lapso: “conc/ceito”             
linha 1717: A1: remediados >em riqueza<, é 
linha 1718: A1: sofrer. >Ela< ^sofria^ é que A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “brigas/sem,” 
linha 1719: A2: lapso: “morrese”             A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: 

“gru/po” 
linha 1720: A1: gru/po@,@ ^sofreria^       A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “” 
linha 1721: (A): da ^mrrte^ de            A2: lapso: “malconhecido,” 
linha 1722: A1: morava >^em:..^< no           A1: desonra ^entr^ 
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dos netos, sofreu. Sofreu muito de repente e logo ficou sofrendo sossegado por 
quê a reação fôra apenas um reflexo urbano muito indiscreto e falso nela, e 
sem que nunca tivesse refletido nisso, estava estabelecido nela que Joaquim 
era doutor, Fernandinho doutor, Ligia estudando na Escola Normal. E mesmo, só es- 
tava estabelecido era o “Joaquim doutor”, que era o neto mais velho, o neto 
que ela botava um cuidado enorme em demonstrar que não gostava mais dele que 
dos outros. A fixação só se encompridara agora aos dois outros netinhos, por- 
quê pra se confessar o pensamento ela tinha de não fazer preferencia entre  
ninguem. O estado momentaneo de angustia economica e paz familiar, sobre dona 
Eulalia tivera êsse efeito de deixa-la muito inexistente e mais trabalhadeira. 
Trabalhava mais, movia-se mais porquê estavam pobres, porêm deixara de existir 
porquê não tinha função na paz de todos. 

Mas eis que ia cumprir seu papel de 
mãi: toda aquela vidaria ineficaz de perplexidade, despertou nela uma idea que 
os outros inda não tinham tido e era a solução pela metade, Fernando com Cla- 
ra $e filharada$ em vesperas do terceiro filho, Quinzinho e ela iam morar na fa- 
zenda, pensou e foi falando logo, num medo antecipado de depois não ter mais 
coragem pra dizer essa verdade. Porquê nem bem o pensamento surgido, dona Eula- 
lia tornara-se uma tragedia sem sofrimento. Ficou tonta, ficou aluada, eram tan- 
tas as ideias, tantas as correntes de sentimento, por uma vez tão repleta de re[-] 
ações dispares que ficou como vazia, num total por demais complexo e rico pra 
que pudesse adquirir dele uma $de$ realidade consciente, ou pelo menos a defini[-] 
ção do estado em que se achava. Era formidavel mas tambem não doía por isso mes- 
mo de não chegar a qualquer manifestação de realidade. Vinham turbilhonando a 
separação enfim, uns na fazenda e Vivi na cidade, mas vinha enfim que dona Eu- 
lalia acuada pela vida, $princi$ agarrava enfim encarando a possibilidade duma 
separação, vinha a descoberta da solução exata que era o sacrificio dos mais 
infelizes porquê seres menos armados pra conquistar a felicidade, Vivi, Leléu; 
vinha a solução gerada por uma preferencia escandalosa de que Deus-te-livre 
de dona Eulalia verificar com a consciencia; mas é que Leléu ganhava bem e isso 
era espertamente aproveitado por dona Eulalia, pra, se separar dos que no grup[o] 
lhe eram mais, não propriamente antipaticos, isso nunca, $mas$ porem por assim di[-]
zer mais afastados. Nem era isso mas nunca dona Eulalia podia imaginar que ha[-] 
via nela uma especie de medo pelo que ia suceder pra Vivi com Leléu, e que 
por isso desejava estar longe deles. Não era egoismo porquê ela viria i[m]ediatamen- 
te e sofreria talvez mais que êles, embora sempre naquela inatingivel e silen[-] 
ciosa maneira de sofrer que era dela tambem, como fôra da irmã, não era egois- 
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_____________________________________________ 
linha 1727: A1: mesmo@+,+@ só ^es/tava^ 
linha 1733: (A): mais ^trabalhodeir^           A1: mais ^trabalhadeir@++@^ 
linha 1734: A1: Trabalhava >mais<, movia-se >mais< porquê estavam pobres, *mas* deixara 
linha 1735: A1: indicação de parágrafo: “Mas eis que ia cumprir seu papel de” 
linha 1736: A1: mãi@:@ toda 
linha 1738: (A): Cla-/ra >e filharada< em 
linha 1739: A1: e ^f i^ falando 
linha 1740: (A): Porquê *desde* o pensamento 
linha 1742: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “re/ações” 
linha 1743: A1: complexo >e rico< pra 
linha 1744: (A): uma #de[finição]# realidade 
linha 1745: A1: em que *estava.* Era           A1: não ^doia^ por 
linha 1747: A1: uns ^nafazenda^ e            A1: vinha >enfim< que 
linha 1748: (A): vida, >princi[palmente]< agarrava 
linha 1751: A: que ^Deus te livre 
linha 1752: A: >de< dona Eulalia ^vericar^ 
linha 1753: A2: lapso: “grup” 
linha 1754: (A): nunca, *mas* porem             A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 

silábica: “di/zer” 
linha 1755: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ha/via” 
linha 1757: A1: longe +deles.+ Não       A2: lapso: “i ediatamen-/te” 
linha 1758: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “silen/ciosa” 
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mo: seria porventura uma consciencia antecipada da propria inutilidade ante 
um desfecho que se tornava $apenas$ irreparavel porquê era apenas menos que i- 
maginado, pressentido, não baseado nas realidades aparentes, como um som surdo, 
de muito longe que não ch[e]gava de maneira nenhuma a se definir, e que aliás 
se tornaria bobo, ilogico si se definisse. Dona Eulalia recebendo pelos sentido[s] 
a vida de Vivi com Leléu, pressentira que aquilo havia de acabar numa desgraça. 
medonha. Não sabia que pressentira assim mas estava fugindo de presenciar a des- 
graça. Com o sacrificio de Vivi, de Ligia e de Leléu ela salvava a harmonia da 
familia, aquela harmonia consistindo apenas no ramerrão da vida lisa. E assim 
afinal Quinzinho ia prá fazenda que era a salvação da saúde dele que dona Eulalia 
imaginara alterada. Ela já sabia agora que as razões do estado de Quin[z]inho eram 

[outras,
mas por aquel[e] humano desleixo de ratificar dados já inuteis e falsos, ela con[-] 
tinuava agindo e refletindo que a ida p[r]á fazenda era pra endireitar a saúde alterada 
de Quinzinho. alterada. 

E havia ainda o caso de Fernando que assim se solucio- 
nava. Irem prá fazenda era Fernando trabalhar na fazenda, ficar adm[i]nistrador de- 
la, coisa em que todos logo pensaram e vinha diretamente da invenção de dona 
Eulalia, Quinzinho pensou nisso e ficou agradado, era uma economia pra êle e so[-] 
lucionava o genro. Fernando ficou naquela tendencia malvada pra aceitar, que o 
faria aceitar mesmo, embora recusando no momento. Porquê Quinzinho salvou dona 
Eulalia da presença dos outros, deixando-a lá no vacuo prodigioso que se fize[-] 
ra nela ao dizer a invenção de irem prá fazenda sem Vivi, Quinzinho salvou do- 
na Eulalia lembrando alto que Fernando ficaria pra adm[i]nistrador. Fernando recu[-] 
sou, ferido no orgulho, que havia de se arranjar de qualquer forma, que não esta[-] 
va pra tirar o ganhapão de ninguem, era o adm[i]nistrador antigo que passava na 
sala com a filharada meia por educar, os bolinhos da adm[i]nistradeira e sobretu- 
do as macarronadas que ela fazia... Leléu estava com um baque duro, e Vivi tam- 
bem, como si isso de Fernando ir adm[i]nistrar a fazenda de todos  
fosse uma apropriação indevida de herança deles. Mas Leléu não sabia falar, que era 

[dificilimo no mo[-]
mento, principalmente porquê não convinha ferir um só dos presentes, o que redunda- 
ria na coligação de todos pra roubarem a herança de Vivi. Ia mas era arranjar 
de qualquer forma um emprêgo pro Fernando na cidade, um emprêgo pro Fernando 
na cidade, um emprêgo pro Fernando na cidade. E Vivi estava despeitadissima com 
a ingratidão da mãi. Baixou a cabe[ç]a e as lagrimas vieram $mansas e$ purissimas 
denunciar-lhe o coração machucado. Salvou o malestar geral porquê condoídos 
dela, foi facil deixarem a solução do caso pra depois, irem dormir aquela noite 
sobre o caso e na manhã seguinte já todos acordarem normalisados com a decisão 
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_____________________________________________ 
linha 1761: (A): tornava #apenas# irreparavel             
linha 1763: A2: lapso: “chagava” 
linha 1764: A2: lapso: “pelos sentido”             
linha 1765: A1: desgraça@+.+@ 
linha 1766: A1: >medonha.< Não            A1: a ^de/graça^         
linha 1769: A1: ia ^prá^ fazenda         (A): que +era+ a 
linha 1770: A1: alterada@+.+@ +Ela+ já sabia +agora+ que               A2: lapso: “Quinsinho” 
linha 1771: A1: já >inuteis e< falsos, >ela<           A2: lapso: “aquela humano”          A2: lapso: 

quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “con/tinuava” 
linha 1772: A1: saúde #+alterada+#       A2: lapso: “p á” 
linha 1773: A1: Quinzinho@+.+@ >alterada<          A1: indicação de parágrafo: “E havia ainda o 

caso de Fernando que assim se solucio-/nava.” 
linha 1776: (A): Quinzinho ^pensa^ nisso        A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão 
silábica: “so/lucionava” 
linha 1777: A1: tendencia *danada* pra aceitar@+,+@ que      
linha 1778: A1: momento@+.+@ ^porquê^ Quinzinho 
linha 1779: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fize/ra” 
linha 1780: A1: irem ^pra^ fazenda    
linha 1781: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “recu/sou” 
linha 1782: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “esta/va” 
linhas 1786-1787: A: como si \#fosse uma apropriação indevida de herança deles# isso de 

Fernando/ ir admnistrar a fazenda de todos\ Mas 
linha 1787: A: todos@+.+@ ^mas^ +Celéu+ não sabia falar @+,+@          A1: todos=.= Mas 

^Celéu^         A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “mo/mento” 
linha 1788: A1: @+,+@ principalmente *por* não *convir* ferir             
linha 1789: (A): era *tr[atar]* arranjar 
linha 1792: (A): vieram *mansas e* purissimas         A2: lapso: “cabe a” 
linha 1793: A1: coração *todo ferido*         A2: lapso: “de nunciar-lhe” 
linha 1795: A: com a ^decisa^  
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são que ninguem tomara mas era aquela mesma, e poderem se olhar como si não ti[-] 
vesse havido nada. Dona Eulalia é que não precisava absolutamente do ressenti- 
mento de Vivi pra se lembrar dela naquele vacuo $de$ milionario de pensamentos 
em que a pusera a invenção propria. Vivi, Ligia o proprio Leléu faziam parte vi[-] 
va dêsse vacuo. A ingratidão pra com êles, a saudade antecipada.Vinha a solução 
dela ficar em S. Paulo e Quinzinho ir com [os] outros prá fazenda, o que era im- 
possivel porquê ela não podia deixar o marido. A idea se apresentara só pra descansar 

[ um mo-
mento a inabilidade de pensar em que dona Eulalia estava. Mas vinha tambem  

[insistente a noção de que ela estava prefe[-]
rindo Clara, vinha o Joaquim doutor que seria um homem muito ilustre sobre a 
Terra, vinha o ressentimento dos outros que aceitavam o que ela falara só pra 
... mas não! ela não pensara aquilo, dissera só pra mostrar que ela não largava mesmo 

[das
filhas, a frase fôra só por brincadeira. E vinha que Vivi não podia se sentir do  
que a mãi falara porquê si tinha sacrificio, sacrificio não era o de Vivi ainda mo- 
ça, com marido, com filha, com distração, mas sim dela, a “coitada” que se 
sacrificava pelo bem de todos, Fernando e Leléu não se davam bem mesmo, Quinzinho 

[que
estava muito doente, a propria vida de fazenda sempre fôra um sacrificio pra 
Vivi, e que ela, coitada, ia se encafuar no sitio pro resto da vida... Ficou com vergonha 
dessa noção que não era verdade dentro dela. Quis fugir da noção mas esta $segu 
rou$ aguentou firme no lugar porquê iam de novo prá fazenda refazer a fortuna 
que praquê que êles queriam e estavam trabalhando tanto si não era pra deixar 
mesmo pra Vivi com Clara e os netos?... Pois si até Joaquim e Fernandinho 
é que iam ser sacrificados morando na fazenda, depois tinham que ir pra algum 
colegio interno ao passo que Ligia ia na Escola Normal, aprendia piano e sem- 
pre junto da mãi... Meu Deus!... Dona Eulalia estava esgotada. Naquele paroxismo, 
se via tão perdida que não sabia sofrer. Teve um gesto que ela jamais fizera 
na vida, que era contrario a toda a sublime coragem de viver que tinha, levanto[u]- 
se muito decidida, muito firme e foi-se embora, se retirou pro quarto, o que 
feriu todos como uma malvada perversa ingratidão pra com Vivi. Todos ficaram  

[indigna[-]
dos com dona Eulalia e Vivi, percebendo que a mãi ia-se embora sem se peniten- 
ciar, teve um sentimento tamanho de desamparo e de raiva que começou soluçando 
alto. Leléu como de costume exagerava os cuidados com a mulher o que teatralisava o 

[ambiente muito. Mas Vivi
aquilo só servia pra a irritar mais porquê o sof[r]imento se mudara nela numa 
desgraça exigente do sacrificio da mãi que tinha de pedir desculpa, chorar, se 
penitenciar. Mas dona Eulalia estava longe e Vivi ficava chorando, chorando num 
desespêro que cortava qualquer coração. Clara quis vir mas a irmã afastou-a 
quasi com aspereza. Clara e Fernando estavam desapontadissimos embora  

[internamente gosassem duma enorme calma satisfeita de si. Quinzinho sentado
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_____________________________________________ 
linha 1796: A1: decisão/ >^são^< que         A1: mesma@+,+@ e         A2: lapso: quebra de linha 

sem hífen de divisão silábica: “ti/vesse”             
linha 1798: (A): vacuo #de# milionario de 
linha 1799: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “vi/va” 
linha 1800: A1: vacuo@+.+@ ^a^ ingratidão          A1: antecipada@+.+@ ^vinha^ a 
linha 1801: A1: fazenda@+,+@ o que          A2: lapso: “ir com ou outros” 
linha 1802: (A):       A1:      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “” 
linha 1803: (A1): que *+ela+* estava         A1: que +dona Eulalia+ estava. +Mas= ^vinha^= 

>tambem< insistente+ a noção de que +ela+ estava        A2: lapso: quebra de linha sem 
hífen de divisão silábica: “prefe/rindo” 

linha 1806: A1: ...+mas+ não!          A1: que >ela< não largava +mesmo+ das 
linha 1807: (A): E ^dinha^ que        A1: fôra +só+ por       
linha 1808: A1: que +a mãi+ falara      A1: Vivi *que era* ^mo/ça^ 
linha 1809: A1: *tinha* marido, *tinha* filha, *tinha* distração,          A2: lapso: “se s/ 

sacrificava” 
linha 1810: A1: todos@+,+@ Fernando          A1: bem, +mesmo,+ Quinzinho 
linha 1812: A1: e >que< ela +, coitada,+ ia se             
linhas 1813-1814: (A): esta *segu/rou* aguentou 
linha 1814: A1: lugar ^porqúê ima^ de novo             
linha 1816: A1: os *netinhos*?... Pois 
linha 1817: (A): que ^ri^ pra       A1: sacrificados *pois que* na fazenda            
linha 1819: A1: paroxismo@+,+@ 
linha 1820: A1: *estava* tão          A2: lapso: “fizera n/ na”    
linha 1821: A1: sublime ^cora em^ de viver que tinha, ^levanto/u-se^            A2: lapso na divisão 

silábica: “levanto-/u-se” 
linha 1823: (A): uma *desastrada* malvada      A1: *malvada* perversa    A2: lapso: quebra de 

linha sem hífen de divisão silábica: “indigna/dos”      
linha 1824: A1: Vivi@+,+@ percebendo       
linha 1825: A1: que *ficou* soluçando 
linha 1826: A1: alto. ^Lelé^ +como de costume+        A: cuidados +com a mulher,+ o      A1: 

cuidados =com a mulher, o= que 
linha 1827: A1: servia *pra* a       
linha 1831: A1: >quasi< com *briga*          A1: desapontadissimos +embora internamente 

gosassem duma enorme calma satisfeita de si.+ Quinzinho 
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de banda na ponta da mesa, balançava a perna cruzada, tamborilava na toalha,  
[mastigava os bigodes, 

teve a idea de que sempre a vida dele fôra aquela desgraça, sempre fôra um marti[-] 
rio formidavel, sentiu raiva. Tambem Vivi não precisava agora estar fazendo aque- 
le barulhão por causa duma coisa atoa!... Depois grande parte daquilo era fing[i-] 
mento êle sabia... mas os soluços verdadeiros provavam que não era fingimento.  

[Tambem Eu-
lalia não podia ser mais carinhosa, sempre ela fôra mesmo aquela frieza, aquela 
aspereza prás filhas, teve raiva da mulher, e eu que aguente! Não basta a gente 
trabalhar a vida inteira e no fim quando devia descansar, vir toda aquela re- 
bordosa de crise de dinheiro e ter que principiar de novo, inda por cima em ca[-] 
sa nunca se tinha vivido um minuto de paz, vida cachorra!... martir. Quinzinho 
estava convencido que era um martir. Numa grande eloquencia passaram nos ares 
familias governos fazendas e paises tonitruantes, tudo o que era mundo e se 
complotara pra fazer o martirio dele. Era um martir. No fundo não sofria muito, 
mesmo porquê a propria grandeza do martirio dele não deixava de ser uma espe[-] 
cie de satisfação. Vivi fôra levada por Leléu, fugitiva, porquê o chôro estava acabando 

[e sempre nos desa-
ponta dar aos outros o espetaculo mediocre dum final de dor. e o chôro estava 
acabando. Clara fazia as vezes da mãi ajudando a criada. Fernando ajudava Cla- 
ra pra se mover. Quinzinho foi pro hol, pegou num jornal, leu, não leu, que deso- 
lada solidão!... Os outros inda tinham filhos pequenos, eram moços, podiam se dis- 
trair. Estava com uma precisão insofrida da mulher. Mas porquê tambem Eulalia 
fizera aquele papelão... Já não tinha raiva mais de dona Eulalia porquê estava  
mesmo carecendo muito dela. Eulalia nunca fizera aquilo, Eulalia não era assim. 
Tambem coitada tem sofrido tanto... Foi pro quarto e a mulher estava arranjan- 
do uma gaveta de guardados. Rosto de fogo. Se percebia que tinha chorara muito. 
A presença de Quinzinho trouxe uma revoada de lagrimas novas. Ele não sabia fa[-] 
lar uma palavra que consolasse a coitada. Mas de repente soube, salvando tudo 
um botãozinho de ceroula. 

– Eulalia, falta um botão nesta ceroula, é uma caceteação. 
– Me dá ela. 
– Amanhã você prega. 
– Não, eu prego agora mesmo. Que-dê o botão. 
– Já veio assim da lavadeira. 
Dona Eulalia foi buscar a cestinha de costura. 
Pregava o botão e a vida estava duma calma suavissima natural. Quinzinho 

incomodado pela luz, virou na cama: 
– Deixe isso pra amanhã, Eulalia! Já falei! 
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_____________________________________________ 
linha 1832: A1: toalha +mastigava os bigodes 
linha 1833: A1: *teve* a      A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “marti/rio” 
linha 1834: A1: formidavel, *teve* raiva. 
linha 1835: A2: lapso: “g ande”     A2: lapso: “fing/mento” 
linha 1836: A1: @...@ +êle sabia...+ mas 
linha 1837: A1: sempre >ela < fôra 
linha 1838: A1: mulher@+,+@ ^E^ eu que aguente! ^não^ basta 
linha 1839: A1: descansar@+,+@ 
linha 1840: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “ca/sa” 
linha 1843: A2: lapso: “se co/ complotara” 
linha 1845: A1: não ^desxava^ de     A2: lapso: “espec/cie” 
linha 1846: A1: porquê +o chôro estava acabando e+ sempre 
linha 1847-1848: A1: dor >#e o chôro estava/ acabando#< Clara 
linha 1850: A1: se ^di/trair.^ 
linha 1855: A1: fogo. *Percebia se* que *>tinha< chorado* muito. 
linha 1856: A2: lapso: quebra de linha sem hífen de divisão silábica: “fa/lar” 
linha 1859: A2: lapso: “caceteação,” 
linha 1862: A1: Não@+,+@ eu 
linha 1865: (A): calma *suavissima* natural. 
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Café/ Documentação avulsa 
Pasta improvisada; 1 folha de papel jornal (32,3 x 22,4 cm) dobrada ao meio; autógrafo 
a lápis vermelho.  
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Café/ 2ª ou 4ª parte?/ Final (?)/ O problema/ negro 
Pasta improvisada em papel jornal branco (22,5 x 32,2 cm), marcas de oxidação, 
rasgamento na borda esquerda. Escrita em 3 etapas: na 1ª em autógrafo a lápis azul: 
“Final (?)/ O problema/ negro”; na 2ª etapa em autógrafo a grafite: “Café” e na 3ª etapa 
em autógrafo a lápis vermelho: “2ª ou 4ª parte?”. 
 
 

 

 
 



Café/ Concepção russa da vida 
Nota de pesquisa; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco, borda superior 
picotada (10,1 x 6,9 cm). 
Nota da edição: O exemplar de MA do número 82 da revista Europe: revue mensuelle 
(Paris, 15 out. 1929) não possui anotações marginais no texto de Waldo Frank “Russie, 
Europe, Amérique”, parte do grande ensai deste autor “Re-Découverte de l’Amérique”, 
publicado em parcelas pela revista. Segue o fac-símile da capa da revista e páginas 208-
214. 

 
 
 

 

Café 
Concepção russa da 
vida. 
Veja “Europe” no 82, de 
Outubro de 1929, pg. 
208 a 210, muito 
importante e 
aproveitavel. 
 
E tambem logo em 
seguida (p. 210 e seg) 
nossas relações 
com America do 
Norte e espanhola 
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A menos que todos os filósofos empíricos, de Aristóteles a Karl Marx, tenham enveredado por um 
caminho falso, estamos autorizados a ter como certo que a força política emana da propriedade. Negar 
esse fato seria aliar-se a um dualismo caduco quase tão absurdo quanto o ocasionalismo de outrora, que 
levantava uma barreira entre o pensamento e a ação para em seguida inventar um Deus exterior que os 
reunisse sob um mesmo jugo. A propriedade representa a força econômica, e mesmo o governo. Enquanto 
a humanidade continuar a trabalhar por casa e comida o governo será sua proteção e sua recompensa; a 
ação política será uma luta pela força-propriedade, mais ou menos disfarçada. Só existe um único meio 
radical de liberar o governo escravizado à riqueza: liberar o homem dessa mesma servidão. É preciso que 
o homem esteja livre da perseguição da riqueza, é necessário que a riqueza se torne comum. No entanto, 
isso não significa que os bens pessoais de cada homem deixarão de ser privados, como sua respiração. De 
fato, as coisas comuns são as mais pessoais. Trata-se de simplesmente de impedir o homem de competir 
com os outros para satisfazer as necessidades de seu ventre, mesmo que hoje não haja competição para 
satisfazer as necessidades de nossos pulmões. Somente então o governo e a cultura poderão se separar e 
se tornarão os canais do pensamento. 
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Existe na Rússia um governo que experimenta essa verdade. Não nos ocuparemos em deslindar como 
uma verdade tão prática pôde ficar submersa pelo misticismo de um povo faminto, como ela promete se 
transformar em uma religião para todas as barrigas vazias da Ásia (mesmo que elas não sejam satisfeitas) 
nem até que ponto o programa de Moscou poderá ser realizado, nem em que medida os mestres da Rússia 
seguem seu destino; estamos livres para segui-los de acordo com nossas próprias luzes, com esperança ou 
com temor. O único dever de que incumbe nosso grupo é reconhecer a santidade da profissão de fé 
soviética, o valor universal dessa experiência, de nos mantermos afastados e de respeitosamente 
prestarmos nosso auxílio. 

É uma experiência capital. Tende a elevar a base da existência humana acima das preocupações 
alimentares. O animal emprega toda sua energia no cuidado de nutrir seu indivíduo ou sua espécie. A 
humanidade ainda é animal. O homem que se envaidece de que seus negócios tomam todo seu tempo é 
comparável à vaca que consagra todo o tempo a pastar. A nação que declara solenemente: time is money 
(tempo é dinheiro), que não inventa, não reza, não respira senão com a obsessão pela riqueza a ser 
adquirida é um bando de lobos devoradores. Idealizando sua submissão aos seus próprios apetites e os 



 
 

apresentando como um modo de “servir”, ela oferece um espetáculo tão hediondo quanto o do último dos 
brutos fazendo um deus de seu vício. 

O espetáculo das massas humanas que só vivem para comer acabou por atribuir uma importância 
enorme ao ganha-pão, em seguida à técnica do ganha-pão, mesmo que não mais se trate de ganhar o pão, 
e finalmente ao símbolo que representa o poder de ganhar o pão. O emprego que o homem faz desse 
poder deixa de ter qualquer importância. De fato, a América provou que a necessidade de exercer esse 
poder pode ser totalmente dissociada da necessidade de nutrição sem por isso degenerar em loucura. Não 
é porque os americanos não morrem de fome que deixam de ser vítimas de uma idolatria que no fundo é 
uma inanição: a da posse e a do ganho. 

Ora, eis que na Rússia uma raça genial se levanta acima desse nível de servidão. Não é a América, não 
é a França nem a Inglaterra que realizam esse esforço. Menos abertamente mas com não menos eficiência 
que a Grécia ou Roma, somos impérios de escravos. E nossos chefes, vendo despontar essa aurora sobre 
Moscou, cingem suas espadas e reúnem suas legiões. Ignoro o que se passa exatamente na Rússia. Para 
compensar minha ignorância, li e conversei bastante com os que para lá se dirigiram ou que lá vivem. 
Estou convencido de que o russo permaneceu um ser humano, que, como nós, é uma criatura miserável,  
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perdida, afeita à violência. Mas o que o distingue é a busca por um método para pôr em prática as eternas 
aspirações da humanidade. Essa é uma empreitada santa que trás uma Causa e um terreno aos que, para 
combater, têm necessidade de um objetivo concreto. Nosso grupo com certeza se limitará a trabalhar seus 
próprios campos e sua maneira de ali permanecer e os próprios campos não terão nada de russos. No 
entanto, se nosso Estado um dia ameaçar perturbar a Rússia em sua nobre experiência, o papel desse 
grupo será defendê-la e combater pela verdade, e a mentira emanará de nossas lareiras. 

 
 
O texto segue, panfletariamente, mantendo o mesmo teor: enaltece a cultura, os procedimentos 

políticos e os esforços de igualdade econômica vigentes, à época, na URSS. 
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“O beatério e o idiotério” 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,0 x 6,9 cm), borda 
superior picotada, marcas de oxidação, rasgamento na borda esquerda. 

 
 
 

 

 
 

O beaterio e o  
idioterio 

 
 



Café/ Final 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 5 folhas de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada; numeradas pelo autor a partir da 2ª; folhas presas originalmente 
por alfinete de cabeça; rasgamento no canto superior esquerdo da folha 1. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

          Final 
Toda a grandeza do par- 
tido Democratico foi uma 
demonstração de mocida- 
de. A parte bonita do par- 
tido se deveu exclusiva- 
mente aos moços, no que 
eles adquiriram e ma- 
nifestaram de fé, de 
pragmatismo, de vonta- 
de de movimento e 
de esperança de modi- 
ficação e milhora. O 
movimento foi de mo- 
ço. Uma coisa de ra- 
paziada, cujo valor 
esteve exclusivamente 
do lado da rapaziada. 
E conto como fazendo 
parte desta, esse fat 

 
 
 
 
A1: demonstração ^da^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): #f[oi]# movimento 
 
 
 
 
 
(A): esse >fat[o]< 

velho admiravel, que si 
é verdade que teve 
alguns erros de proce- 
dimento politico na 
vida, estava na beira 
do tumulo com uma 
clarividencia, com 
um entusiasmo que 
admiraveis, cheio de 
frases firmes e que 
no momento eram 
geniais. Não pelo 
que tinham de 
excepcional e de ver- 
dade inda não re- 
velada, mas porque 
eram simples, ver- 
dadeiras e justas. 
E tem momentos na 
vida dos povos em 

 
 
 
 
 
 
 
A: entusiasmo >que< 
 
 
 
 
A2: lapso: “tinham de de” 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
que o simples fato 
de dizer uma ver- 
dade comum é fa- 
zer acto de geniali- 
dade. E nisso a cla- 
rividencia do Con- 
selheiro, certas fra- 
ses deles, ditas em 
total velhice de bei- 
ra tumulo eram 
geniais. uma espe- 
cie de visi A ação 
dele dentro do 
Partido, o que disse 
dele e do Brasil 
pra certos intimos 
foram como uma 
comprida visita- 
da-saúde luminosa 

A: o >simples< fato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): geniais@,@ >uma especie de #visi[ta]#< 
 
 
A: ^partido^, o que 
 
 
 
 
 

e de verdadeira. O 
valor do Partido foi 
essa rapaziada Po 
do Conselheiro e 
principalmente de 
alguns rapazes 
a quem o Brasil 
deveu inteiramen- 
te o movimento. Po- 
rêm êsses rapazes 
tiveram a desones- 
tidade de serem 
humildes e prin- 
cipalmente ficarem 
logo novos-ricos da 
Politica. Não tiveram 
paciencia pra dar 
tempo ao tempo, e 

A: e >de< verdadeira. 
 
(A): rapaziada #Po[rém]# 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
esperar que se im- 
pusessem por si 
mesmos. Foram bus- 
car na vida do  
Estado “nomes”, pu- 
ramente “nomes” que 
virtualisassem a 
validade do mo- 
vimento e efetivas- 
sem num atimo 
a importancia dele. 
Foram desonestos, 
foram apressa- 
dos, foram rasta- 
cueras e novos-ricos, 
e perturbaram tudo, 
impurificaram tu- 

 
 
 
 
 
 
 
(A): *valor* do 

do aceitando uma 
velhice desfolhada 
de certos “nomes” que 
eram acatados menos 
pelo valor efetivo que 
pelo brilho exterior 
que tinham adqui- 
ridos. E estes nomes 
amoleceram tudo, 
acordistas pacatos, 
conluiadores no fun- 
do, viciados pela 
confusão nacional 
entre politica e 
intriga, viciados 
pela deformação 
do gôsto esportivo 
da luta, acostumados 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “tudos,” 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
a preferir a vitoria 
á luta, acordistas, 
entradores de acor- 
do, acordistas, acor- 
distas. Conformis- 
tas. Comformistas, 
moluscos politicos 
seadaptadores in- 
veterados em que 
o estar na Oposi- 
ção era principal- 
mente uma sauda- 
de lamecha de 
de dominar. Isso 
foi a morte que 
o partido no ovo já 

 
 
 
 
 
A2: lapso: “Comformistas” 
 
 
 
 
 
 
A: lamecha >^de^< 
 
 
A: partido #no ovo já# 

ainda no ovo, já 
trazia no corpo. Tu- 
Esses velhos não fi- 
zeram nada. Fize- 
ram discursos de 
se publicar, litera- 
tura-de-camara. Os 
moços é que fizeram 
tudo, trabalharam 
as adesões, foram 
prá rua, foram 
prás mesas de 
votação, foram pro 
sacrificio. E va- 
rios foram prá 
morte. Profunda 
incompreensão 

 
(A): corpo. >Tu[do]< 

do que eram, do 
que valiam, hu- 
mildade boba, 
desonestidade 
pacata e tradicio- 
nal, rastacueris- 
mo apressado e 
ineficacia de 
quasi tudo, infe- 
lizmente. 

 
 
 
 
 
A: ^rastacueres-/mo^ 

 



Negros 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,2 x ,9 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Negros 

 
Conversa no “quadrado”. 
Quadrado é a senzala. 
O que até hoje perma- 
nece na memoria de 
muitos era a atividade 
estranha dos negros que 
não dormiam. Quando 
sinhô-moço acordava al- 
tas horas, lhe vinha sem- 
pre aquele obsecanto 
cou-cou-cou da senza- 
la. Eram os negros con- 
versando no quadrado. 
Passavam a noite nis- 
so, conversando sempre. 
se dizendo coisas que  
ninguem sabe o que 
foram. Tambem entre 
eles era comum o que 
dormia trabalhando 
na enxada. A-cavalo in- 
da era mais comum. Sinhô 

 

moço la ia pelas es- 
tradas. O pagem atrás no 
trotinho, dormindo. Quan- 
do chegavam na porteira, 
Sinhô esperava pro pagem 
abrir. O cavalo dêste vi- 
nha, estacava tambem. 
Isso era um tombo 
que o negro levava. Si- 
nhô-moço achava graça. 

A: moço >la< ia 
 
 

 
 



Café 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; marca de oxidação. 
 
 

 
 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
 

De alguem que fi- 
car muito grave, a- 
firmar o desapon- 
tamento dos que não  
sendo muitissimo 
proximos, pra sa- 
biam que estava 
se restabelecendo. 

= 

 
 
 
 
 
 
 
A: >pra< sa-/biam 
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Café/ “Pegou o cabrito” 
Nota de pesquisa de costumes; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco, borda 
superior picotada (10,5 x 6,8 cm); marcas de oxidação. 

 
 
 

 

Café 
 

“Pegou o cabrito” 
Quando os camaradas 
vão levar os sacos de 
café sêco, do terreiro prá 
tulha, o que pega o 
ultimo saco os com- 
panheiros dizem que 
“pegou o cabrito” e 
o apupam, gritando: 
“mé”, mé, “Mé!” 

(Araraquara) 

 
 



“O Café/ sociologicamente” 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,3 x 6,7 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 
Nota da edição: Remetendo a uma matriz da criação, a nota traz à baila o livro de Pedro 
Calmon Espírito da sociedade colonial (São Paulo: Ed. Nacional, 1935), em que, na 
página 210, encontra-se o início de um texto intitulado: “O Café”. Segue a capa, folha 
de rosto e páginas 210 a 212 

 
 
 

 

 
 

O Café 
sociologicamente 

 
573, 210 
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Café/ Nedim 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 

 
 
 

 

Café 
Nedim 
Quando voltar a falar 
de Nedim, mostrar que  
ele não pagou as dívi- 
das que ficaram da 
montagem do hotel 
mas emprestava a ju- 
ros com o nome falso 
(? si for possivel legal- 
mente) ou com o nome 
da mulher. Por isso 
é que é acionado e 
arranja a falencia 
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Café/ Conversas nor-/destinas 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,3 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: O exemplar de Cantadores (poesia e linguagem do sertão cearense) 
(Rio de Janeiro: Liv. Castilho, 1921), obra de Leonardo Motta pertencente a MA, 
possuía anotações marginais a grafite, destacando acepções de vocábulos e trechos de 
conversas transcritos no capítulo “Do Sertão...”. A página 305 que inicia a parte do 
interesse de Mário está, na edição, equivocadamente numerada como “20”. Construindo 
a narrativa de Café, o ficcionista no seu projeto linguístico que contempla a língua 
portuguesa falada no Brasil incorpora elementos do falar nordestino. O livro traz 
subsídios ao polígrafo na elaboração de seu Dicionário Musical Brasileiro 
(ANDRADE, Mário de. Dicionário musical brasileiro. Coordenação: Oneyda 
Alvarenga e Flávia Toni. Belo Horizonte/ Brasília/ São Paulo: Itatiaia/ Ministério da 
Cultura/ IEB-USP/ Edusp, 1989. Segue o fac-símile da capa, folha de rosto e páginas a 
partir da 305 que apresentavam notas marginais. 

 
 
 

 

Café 
 
Conversas nor- 
destinas vem 
em no. 39 p. 305 
em diante 
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Café/ Nomes Japoneses 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,2 x 10,5 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 

 
 

 

 
         Café 
Nomes japoneses 
Takú Ogata 
Ideo Takeíshi 
Senzo Nashimoto 
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Café/ As 2 Irmãs 
Pasta improvisada originalmente vazia, autógrafo a grafite; 1 folha de papel jornal 
dobrada ao meio (22,1 x 33,0 cm); rasgamentos na borda superior; marcas de oxidação. 

 
 
 

 
 



“Chico Antonio afinal [...]” 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,7 cm), 
borda superior picotada. 

 
 
 

 

 
 

Chico Antonio afinal 
das contas, abandona 
a Santa Eulália pela 
de Carlos apenas pela 
necessidade de par- 
tir. E suas mudan- 
ças contínuas virão 
disso. 
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IIa parte 
Pasta improvisada, autógrafo a lápis vermelho; 1 folha de papel jornal (22,3 x 32,4 cm); 
dobrada ao meio.  
 
 

 

 
 
 



Segunda Parte/ Esquema 
Plano; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,5 x 10,4 cm), borda superior 
picotada. 
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Segunda Parte 
Esquema 

 
É milhor ir conduzindo a par- 
te até um certo ponto, com des- 
crição crise I 
II Descrição fuga prà fazenda 
           Progresso financeiro do Celéu 
III Caso dos bois 
IV Caso apresentação Carlos 
V - Descrição cidadinha Aracina 
          Chico Antonio e Iza 
VI - As americanas na fazenda 
VII - Americanismo das irmãs. Aparente- 
          mente amigas etc. 
VIII - Fim de Parte. O escandalo com 
             os dois colonos e Clara se 
             entregando a Chico Antonio 

 



Café/ O Catolico/ (Parte As Duas Irmãs) 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,13 x 10,4 cm), borda 
superior picotada. Nota MA: no fim do texto: “(Carta do /católico a Carlos na parte 
Duas Irmãs)”. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
                 O Católico 

Café          (Parte As Duas Irmãs) 
- Não sei... Será Vivo assim, a ma si um 
ateu me pergunta si sou catolico? dig falo 
que sou; si é um católico, falo que não 
sou... não posso dizer que é horrivel, 
mas pelo menos te garanto que é desola- 
dor. Não sei si sou catolico... Acho que 
não sou. Pelo menos não sou catolico no 
sentido humano da palavra, não prati- 
co. Sou... no sou um crente do Catolicis- 
mo, isso sim. Ou antes: da Religião. 
Porquê guardo, isso guardo em mim u- 
ma permanencia danada de Deus. Não 
pratico, só faço coisas contra, no geral 
os padres eu detesto não sei porquê, quan- 
do posso caçoar, criticar eles sinto uma 
especie de prazer. Ou superioridade, o 
que é ridiculissimo. Mas sinto. Ora 
não me vem, não estou naquele momen- 
to que deve ser de grande, em que 
mesmo filho-da-mãi de desagrada- 
vel em que a Graça abandona duma 
vez o individuo. Estou a um milhão 
de leguas do Catolicismo, isso é in- 
contestavel, no entanto Cristo, Cristo 
não, Deus é uma presença permanen- 
te, uma presença cordata, mas que nem 
pelas suas proporções sempre incomo- 
da, me irrita minimamente. Nem 
de longe me van acena o gôsto, a 
vitoria da blasfemia, nem de lon- 
ge. Deus existe. Deus existe, pronto. Mas 
no mais só percebo religião em mim 
quando a vida coincide com a re- 
za: no deitar, ao levantar. Então rezo 
sempre. Reza que varia entre sentida, 
ás vezes consciente, consciente, indiferen- 

 
 
A: >Será< Vivo (A): >a ma[neira]< 
(A): *dig[o]* falo 
 
 
 
 
 
 
(A): Sou... +no+ sou   A: Sou... >no< sou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: ser >de grande, em que< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): me *van[gloria]* 
 
 
 
 
 
 
(A): #*ás vezes consciente*# 

 





467 

 
 
te e até incredula. Ás vezes, muitas 
vezes percebo que a minha reza é 
incredula. Quan Si percebo tenho 
uma dor vaga, que não me preocupa 
ou quem sabe si me interesso em 
vacuidade, como você vê. Um... não 
ser, talvez um pesado sinete da épo- 
ca sobre mim, paciencia! O que me 
fica mesmo é Deus, justamente o 
que falta a você pra ser o maior 
religioso dêste mundo, aguenta 
Felipe! 
   (Carta do Catolico a Carlos na 
parte Duas Irmãs 

 
 
(A): *Quan[do]* Si 
 

 



Café 2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,7 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 2ª parte 

 
Alguem diz pra 
C. Antonio que êle é 
preguiçoso no trabalho. 
Então ele abandona 
a fazenda e vai prá de 
Carlos. Carlos pergunta 
porquê. 
- O adminstrador diz 
que eu sou preguiça, 
e... 
Percebia-se o ofendido 
injustamente. Conti- 
nuou sofrido e reflexi- 
vo: 
- Mas êle não vê quanto 
eu trabalho.                
(atrás) 
 

 

Carlos percebeu o outro 
ser, o ser que aquela 
gente de S utilitaris- 
ta de S. Paulo jamais 
não poderia compreen- 
der. Mesmo ele que 
observava C. Antonio, o 
amava, o compreen- 
dia mas não o podia 
por assim dizer, con- 
ceber. E por isso se 
admirava e meio fi- 
cava chocado. Carlos 
teve dó. 

 
 
(A): gente #de S[ão Paulo]# 
 



Café/ 2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
2ª parte 
C. Antonio na fazenda 
de Carlos logo desperta 
paixões. A criada preta 
da casa que rouba ga- 
linhas de raça e dá 
pra ele comer. E afinal 
acaba tirando os tampos 
doutra menina. Então 
vai contar pra Carlos. 
Este diz que não se 
incomoda com que 
ele tire os tampos de 
quanta menina quiser 
mas que tome cuidado  
com morte ou coisa 
assim. Então é que 
C. Antonio volta pra 

 
 
 
(A): ^hogo^ desperta 
 

S. Paulo, onde Carlos 
o emprega. Isso 
já no final da 2ª  
parte, pouco antes  
de tudo explodir 
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Café/ 2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,6 x 6,6 cm), 
borda superior picotada. 

 
 
 

 

Café 
2ª parte 
 
Carlos compra 
um pesquei- 
ro na barranca 
do Mogi. Chico 
Antonio, numa noi- 
te de luar lá, com 
os caipiras de vio- 
la. Tenta cantar 
e não consegue. 
Carlos o sente até 
mesquinho 

 
 



Café 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: Na nota, a indicação: “129-I-396” remete à página 396 do volume I de: 
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de, visconde de Porto-Seguro. História geral do 
Brasil; antes da sua separação e independência de Portugal /por/ Visconde de Porto 
Seguro. 3. ed. integral. São Paulo, Melhoramentos, 1927/36 (5 volumes), matriz do 
escritor. A página referida, apesar de não trazer nota de leitura oferece subsídio para a 
caracterização de São Paulo e dos paulistas. Importante no romance. Segue, em fac-
símile, capa, folha de rosto e p. 396.  
 
 

 



475 

 
 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Ao falar da maneira com 
que S. Paulo tem sido a ma- 
mata mor do Brasil consti- 
tuido (e não propriamente dos 
brasileiros): Mas não será 
mesmo êsse o destino histo- 
rico de S. Paulo dentro da 
unidade? Desde os tempos 
em que fornecendo can das 
primitivas colonisações em 
que fornecendo gentios, bran- 
cos e canoas pras diversas 
reconquistas costeiras, como 
dizia Varnhagen (129-I-396) a 
colonia mais antiga do Brasil 
se exaure de forças e não cura 
mesquinhamente si isso pre- 
judicará ao seu futuro de- 
senvolvimento e concorre quan- 
to pode a dar existencia a 
um emporio mais podero- 
so”. É isso: um tempo fornece- 
dora de soldados e canoas. 
Depois fornecedora de povoa- 
mento e do nosso largo nariz 
geografico. Hoje, mamata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: >#em que fornecendo can[oas]#< 
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Café/ 2ª parte/ 2 irmãs 
Nota de preparo; autógrafo a lápis-tinta; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada; rasgamento no canto inferior esquerdo. 
 

 
 

Cafe  
2 irmãs             2ª parte 
A irmã leviana não 
mata propriamente 
o filho da outra. A- 
juda a matar, ou 
milhor, é a assassi- 
na indireta, estando 
o mesmo nalgum 
perigo decisivo e 
ela não fazendo o 
gesto necessario pra 
salva-lo e que não 
implicava propriamen- 
te por em fôgo a 
vida dela. Si ela 
estivesse plenamente 



 
 
 

consciente por certo 
que salvava o meni- 
no porem é tão fa- 
cil a gente não es- 
tar plenamente cons- 
ciente, deixar-se le- 
var por decisões 
inconfessadas ante- 
riores, que se achando 
em oportunidade de 
realização, surgem em 
tropel, apressam a vi- 
da é depois tudo é 
já passado! 
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Café 
Nota de preparo; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,6 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 

 
 
 

 

Café 
 
Quando Chico 
Antonio volta 
da fazenda 
Nedim fez 
falencia fal- 
sa. 

 
 



Café/ 2ª Parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; originalmente presa por alfinete de cabeça à próxima nota. 
 
 

 
 

Café 
2ª Parte 
C. Antonio afinal 
foge da fazenda 
porque deflora uma 
filha de Seu João. 
Já estava na fazenda 
de Carlos, mas a meni- 
na começa a provoca- 
lo, ele vai num sabado 
visitar seu João e de- 
noite tira os tampos da  
menina. Então parte, 
parte imediatamente, 
perseguido pelo horror, 
chorando em caminho, 
sem siquer ir buscar 
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tua bagagem minima 
na fazenda do Car- 
los. Vem pra S.  
Paulo. 

 
 



C. Antônio/ 2 Parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; presa, originalmente, por alfinete de cabeça, à nota anterior. 
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 Aparato 

genético. 
Etapas e rasuras 

C. Antonio 
2 Parte 
É milhor faze-lo 
não deflorar a mo- 
ça, mas tomado de 
repente de um 
respeito sublime 
pelo pai postiço 
fugir, se sentir 
desfalecer, amolecer 
diante da saia 
levantada da mo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
A: >#fugir,#< 
 

ça e fugir feito 
dôido. 
É milhor assim 
Maior pureza nas 
classes inferiores, 
maior capacidade 
pro mal nas superio- 
res. 
      ____ 
E não exagerar o nu- 
mero dos casos vio- 
lentos. 

 

 



Café/ Carlos (psicologia) 
Nota de preparo; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,6 x 6,6 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 
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Café 

Carlos (psicologia) 
Uma total ausencia de 
Brasil dentro dele, que 
forçava essa ausencia. 
Pra êle o Brasil era só 
S. Paulo, O Rio um passeio 
agradavel e o resto nem 
isso. – Separatista. Não 
sou separatista porquê 
isso é besteira! Numa  
epoca em que todo o mun- 
do briga por causa dum 
pedacinho de terra, a- 
bandonar tanta terra 
seria a maior das bes- 
teiras. São Paulo inda 
virá a se aproveitar  
de tudo isso, assim como 
já exporta pra Baía la- 
ranjas cuja semente 
veio de lá. São Paulo o  
que tem é de ir plan- 
tar laranjas na Baia, 
trigo no Rio Grande etc. 
O Brasil o deixava nu- 
ma sistematica insen- 
sibilidade, a Politica 
o enojava e alias tudo, 
o proprio Comunismo 
porquê considerava u- 
ma inteligencia culta 
acima das concessões 
partidarias. Pra um 
espirito culto qualquer 
pragmatismo é nojen- 
to, dizia. – E si o Comu- 
nismo vier. – Si vier, 
vou oferecer minha 
cabeça pra ser degola- 
da. É a unica conces- 
são que posso fazer 
pra êle. 



Café/ 2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
 

 
 

 Aparato genético. Etapas e rasuras 
Café 

2ª parte 
   C. Antonio insistindo 
manda buscar a Izabel, 
no comêço desta parte 
e ela chega quando a 
parte acaba. Assim ele 
volta a viver um boca- 
do com ela. Mas na 3ª  
parte, central do livro, 
C. 
Antonio vem pra S. 
Paulo 
e na vida daqui vai 
desleixando ela. Princi- 
pia a degradação de 
Izabel, que terminará 
puta de policia, enquan- 
to C. Antonio 
continuará 
sonhando com ela vin- 
do por mar, pra onde 
êle está. 

 
 
A1: lapso: “insistido” 
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Café/ Episodio As Duas Irmãs 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (30,1 x 10,8 cm), borda superior 
picotada; rasgamento na borda direita. Nota MA: “Talvez milhorar botando/ um mulato 
no meio”.  
Nota da edição: O manuscrito Quatro cantos terenas, de Mário de Andrade, ao lado dos 
documentos atinentes à pesquisa do musicólogo, iniciada em 1929, exibe 
desdobramento ficcional da história de vida do informante Huaquidi Gaturamo que não 
chega a ser concretizado. Na anotação: “(É milhor, em vez de/ dona emilia botar mesmo 
o Huaqui-/dí Gaturamo e contar quem que êle/ é)” surge a ideia de torná-lo um dos 
personagens de passagem de Café. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Talvez milhorar botando

um mulato no meio
Café 

Episodio As Duas Irmãs 
Quando uma das manas vai con- 
sultar a macumbeira, sobre a 
doença dos filhinhos, enquanto a 
macumbeira faz os preparativos 
da reza, a moça não suportando o 
pardieiro, sai e passeia no quin- 
talejo. Então se aproxima duma ita- 
liana velha no quintal vizinho e 
puxa conversa falando que Dona E- 
milia (a macumbeira) é gente muito 
boa.”Aqui son tuto bon”. Si o quintal 
está com a cerca caida é porque os 
filhos de dona Emilia não passam 
nunca pra lá. (É milhor, em vez de 
dona emilia botar mesmo o Huaqui- 
dí Gaturamo e contar quem que êle 
é). A italiana conta então a vida dela 
quando a moça pergunta si ela tam- 
bem não tem filhos. – Tenho sim, en- 
tão?... Mas son tutto grande! Treise fi- 
lha e um figlio moço grande que traba- 
lha de carpinteiro. E suas filhas? Meu 
marito é aquelo lí, stá velhio, num  
travalha mais... Está meio bobo, nó! Di- 
Outros dizem que é caduquice. E suas 
filhas? Uma louca no Hospicio, a Li- 
na, outra casada e outra viuva. A lou- 
ca casou com um brasileiro. A italia- 
na bem não queria. Ah mamãi! ele é 
muito bonito! muito bonito? Depois lar- 
go minha filha, uma moça forte 
tão corada! pra se ginestá com uma 
preta! Minha filha pegó a ficar 
triste, diz-que tinha muito medo, um 
dia se acordó dando muitos berro 
que o Alcides disque queria mata ela nó? 
em vez, estava loca. Botamos ela no 
Hospicio e agora está lá. A Maria está 
casada já tenho dois netinho, o marido 
é um italiano bom mesmo, faz o 
oficio de barbeiro á rua Major quedinho,  

A1: +Talvez milhorar botando um 
mulato no meio+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: #E suas filhas?# Meu 
A: é ^aquele^ lí 
(A): bobo ^nó^! #Di-[zem]# 
Outros dizem 
 
 
 
 
 
 
A: corada! >pra< se 
 
 
 
A: ela +nó?+ 
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sabe onde fica a loja do Marquese, aque- 
le que é artista e trabalha nos tumu- 
lo? pois é, em frente, bem em frente 
é o barbeiro do meu genro, nó! a mais 
moça caso també um intaliano, 
ia tudo muito bem mas que veio 
a guerra, ele meu genro diz-que tinha 
muita roba na Italia, que depois não 
podia mais ir pra lá, que tinha muitra 
roba. Mio filho també tinha que o 
padre, suo primo marito êste e o 
segundo é, si senhora... Pois meu 
filho disse, “Que m’importa! eu na 
guerra é que não vó! Que fiquem lá 
com a mia roba mais porem eu 
vivo aqui, eu trabalho aqui, minha 
terra é il Brasile, não fece bem! Em 
veiz meu genro quise ir pris morreu! 
De que valeu a roba del!... (E soltava 
uma risada feliz) Enton mia filha 
ficó viuva. Mas travalha, travalha 
muito e todo os meis vai receber no 
consulato o dinheiro do marito. Djá com- 
pró um terreninho la na Lapa, o meis 
passado, nó, o mêis de Aprile ficó doen- 
te, num sei quê foi! ih! ella chorava! 
“meu deus, não posso travalhare agora 
vô perdê o meu terreno! Foi falar: “no, 
que esperança, a sra non perde su 
terreno nó! Agora stá muito contenta 
travalhando otra veiz. Eh minha vida 
tenho sofrido muito... (E ria gostando 
de ter tanto sofrido) Mas porem quando 
dgente é bom, tudo é bom. Nunca 
dexai de fazê o bem, inda hodgi fui 
na missa, rezei muito muito, pra mia 
filha loca, pra mios netinhos, pra mia 

 
 
 
A: genro, +nó?+ a 
 
A: mas >que< veio 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

viuva, pra... São quatro netinho dgiá. 
E agora que meu filho se resolveu 
casar logo é maise. Dois son de mia 
filha casada, as otras não têm graça 
Deus! Os dois outros são da Ineis 
que tambem me chamam de “vo- 
vozinha, vovozinha”. A Inêis? essa não 
é minha filha nó. Fico orfã de pai, e 
de mãi com trei anos. Enton eu piguei 
ela e disse vamo a criá ela. Ficô logo 
ua moça tão linda, corada, que nóis 
tudo pensamo que ela ia casar com 
meu filho. Depois êle pegô a ficá tris- 
te, num sei, um dia a Inêis foi mo- 
rá na casa duma tia com dois tio 
que ela tinha, lá na rua, gente 
rica entó! na rua da Barra Funda. 
Os tio dela tinha uma sapataria, 
sabe? onde vira o bonde? ali mesmo 
os tio dela têm uma sapataria. Nóis  
tinha ensinado o oficio de bordadera 
pra ela e ele ia tudo os dia traba- 
lhá na casa Lemke. Um dia eu chigué 
im casa a mia filha Maria esta- 
va chorando que um filho-da-puta 
dum carcamano disgraziato tinha 
feito mal prá Inêis e agora esta- 
va noivo em S. Bernardo. Eu fiqué uma 
fera, nó! Fui lá, enton Inêis, que foi! E 
sabe? Foi despois que ela saío de 
casa minha, fazia seis mêis já, 
a tia sabia, os tio sabia, tutto sabia 
e ficaram quétos. Io nó, fui no dele- 
gato, fui no juiz de órfo, seu juiz en- 
tó uma moça de familha, travalha, 
é séria, fu educata na mia casa 
e o Juaquino trepa nela, e despois 
vais casá im S. Bernardo! num pode 
sê, su juize-de-órfo? O juize ero um 
uómo bon, eu churava! (e ela com 
os olhos emoldurados de lagrimas, ria 
os dois dentes nem podendo falar 
de gôsto a comoção) meu filho estava 
loco – “Fica queto, Mario! O juize de orfo 
é bon!” Meu filho já queria í ma- 
tá o filho-da-puta, eu que non de- 
xé! Entó o juize mandó o soldado 

 
 
 
 
 
 
 
A: pai, >e< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: fera, +nó!+ 
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lá im S. Bernardo! Eu fui també! 
– O sr. que é seu Juaquino Morelli!  
– É ele, sim, seu soldato! eu num sa- 
bia mas os otro tinham falado que 
era ele, e eu bem percebi porque 
era um moço muito bonito, cós bigode, nó? o fi- 
lho-da-puta! Entó prendemo ele 
e veio prá cadeia. Ó casa o fica 
na cadeia. Ficó cinco dia na cadeia. 
Depois casó: Agora está muito conten- 
to e me chama de “mamãi”. Inêis 
me chama de “mamãi” e êle me  
chama tambem. Crió juizo, o coitado! 
Cinco dia na cadeia! puis é, os 
tio sabia, a tia sabia, ninguem 
s’incomodó. Eu que fui salvá 
a coitada orfã de pai, de mãi. 
Num sô uma santa, diga a si- 
nhora, num só una santa 
mesmo?... E ria feliz chorando 
sem querer de tamanha san- 
tidade. (Descrever [a] comoção 
um pouco repugnada em que 
estava a moça cheia de 
respeito e inadaptação, an- 
te aquela vida humana 
e tanta perfeição.) 

 
 
 
 
A: bonito, +cós bigode, nó?+ o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *Nem* sô 



2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 
 
 
 

 

2ª parte 
Dia seguinte C. Antonio acal- 
ma os bois, Carlos aparece em 
visita na fazenda. Aproveitar 
pra contar a vida dele em 
apresentação. A tarde, antes 
jantar não visitar de passeio 
a colonia no 1 perto, e C. Anto- 
nio é o heroi do dia. Já con- 
taram a Carlos o que êle fi- 
zera, Carlos conversa com 
ele e simpatiza 
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As/Duas Irmãs 
Pasta improvisada; autógrafo a lápis vermelho; 1 folha de papel jornal (22,2 x 32,3 cm), 
dobrada ao meio.  
 
 
 

 
 



Café As 2 Irmãs 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 
Nota da edição: Mário de Andrade em sua ficção, através da deformação expressiva, 
acolhe pessoas de seu convívio, transfigurando-as em personagens. Este é o caso de 
Isabel Rocha Mello – Isabelinha – sua prima de Araraquara. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
          Café           As 2 Irmãs 
A irmã que representa Iza- 
belinha, minha prima, senti- 
ra docemente Chico Antonio 
e o procura, já que não pode 
errar por preconceitos e im- 
possibilidades materiais, 
Chico Antonio tambem a 
ama platonicamente, com 
infinita doçura e ambos 
viverão em afinidade e 
intimidade perfeita, a- 
través da ignorancia a- 
lheia. Nas noites ela o 
manda chamar pra que 
cante e só apenas os ou- 
tros da fazenda casa 
grande e o marido, não 
compreenderão a “exquisi- 
tice” de gostar daquelas 
cantigas sem nexo. Mas 
Izabelinha com o filho 
no colo dormindo, sonha 
ama com delicia no 
terraço da casa grande, 
sentado na escadinha 
de entrada Chico Anto- 
nio canta e ama tambem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: e *só* apenas 
A: da *fazenda* casa grande 
 
 
 
 
 
A: dormindo, *sonha* ama 
 

Pouco importa que ele es- 
teja fazendo canalhices 
com as moças da colonia 
e as criadas da casa 
gran[de], é Izabelinha 
que ele ama e a um 
gesto dela ele a rouba- 
rá. Só que o gesto não 
vem, porque em ultima 
analise ela, como o ma- 
rido e todos da casa 
grande e todos, meu 
Deus! quasi todos so- 
mos uns grandes des- 
graçados em plena fe- 
licidade. 

 
 
 
 
A2: lapso: “granda” 
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Duas Irmãs 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,0 x 10,4 cm), 
borda superior picotada. 
 
 
 

Duas Irmãs 
 
Quando Celéu entra na casa 
pra buscar roupas prà mu- 
lher, Clara não vai até o 
quarto dele, só o deseja 
de longe, quer ir, a lem- 
brança da Mãe impede. 
Mas quando Celéu par- 
te é que ela não resis- 
te e então se entrega 
a Chico Antonio 



Café/ As duas irmãs 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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Café 

As duas irmãs 
C. Ant. com as maneiras da Isa vai aman- 
do-a ternamente. Mas não sabe, não se dá 
conta disso. Apenas desaparecem dele os 
desejos sexuais, não procura mulher nenhu- 
ma. A vida dele está presa a um circulo 
de vaguezas sexuais maravilhosas, modor- 
radas mas tão impregnantes que não sai 
delas, como encantado. Isa, êle nem supõe 
nada, mas Isa pra ele é uma deusa, uma 
rainha, uma perfeição altissima que ele 
ama transformada em religião. 
Isa tem por êle apenas um desejo fi- 
sico violento, a que não pode escapar 
quanto a essas manifestações exteriores 
de chama-lo, conversar com êle, fazer 
dele criado dela, mas que os burgueses não 
se dão ao trabalho de compreender o 
que é, que especie de afeto é. Ela está 
bem consciente que o deseja, faz planos mes- 
mo de o possuir, mas meio atabalhoada- 
mente no espirito, ansiada por desejos, com- 
batida de pavores rapidos e não chega nun- 
ca a realisar nada 
A irmã é que percebendo conscientemente 
o que Isa “faz” porquê imagina “que a sem- 
vergonha faz coisas” com C. Ant. afinal fica 
desesperada, se achando infeliz, pobre de 
gosos, a irmã faz tudo e não é castigada, 
só tem gosado na vida e numa abnubi- 
lação de momento, sem pecar, se entrega. 
A C. Ant. ou ao cunhado? isso é que tenho 
de resolver. E ficará êsse o formidavel sus- 
piro da vida dela. Um nojo primeiro, um 
desespêro em seguida, e permanentemente 
enfim, um suspiro de remorso que lhe 
percorrerá a vida inteira, e um se- 
reno, segurissimo amparo pra toda  
a felicidade e monotonia da vida 
conjugal. 

 



Café/ 2ª parte 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,2 x 10,4 cm), borda superior 
picotada. 
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Café 
     2ª parte 
Quando Clara volta do atentado dos 
dois camaradas, todos vão á defeza da 
irmã, ela fica só. Está presa duma 
agitação prodigiosa. A criançada está 
com as duas pagens lá no fundo do po[m]ar, 
brincando na sala de bambus reais. 
A casa está só. Celéu volta buscar umas 
roupas prá mulher. Clara agitadissima, 
do quarto, vê ele entrar. Não raciocina, não 
sabe o que a toma, é o desejo de vingança 
da irmã. Vai lá, estão procurando roupas, 
mas ela se atira sobre Celéu, o abraça, e 
beija numa furia que de principio amedron- 
ta Celéu que recua espantado. Mas ela 
avança outra vez e Celéu a enlaça e 
corresponde ao beijo. Clara recua repugna- 
da e foge. Celéu tem vontade de Clara mas 
não tem coragem. A especie de incesto não o 
atemoriza e tem uma vontade enorme de 
rebaixar o concunhado. Só por isso inda 
espera um pouco, na ilusão de que Clara 
voltará. Clara está quasi louca no quarto, 
dominada por uma sensualidade de- 
moniaca, tambem pensa em voltar 
até Celéu, que ela sabe que já tem as 
roupas da mulher e no entanto está 
no quarto. Mas um apelo vago, é a mãi, a 
seriedade insoluvel de dona Eulalia, 
domina aqueles seres. Clara não vai, Ce- 
leu se vence e parte, relhado por uma  
pressa subita incrivel. Então, Clara 
quando escuta o som do forde que par- 
tiu, atinge o auge do desespêro sensual, 
a lembrança de dona Eulalia, nem lem- 
brança, aquela força invisivel de virtude 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
que vinha dela e impregnava, regia 
toda a familia, desfalece. Totalmente 
em Clara que deseja pra si a infelici- 
dade que ela supõe ter sucedido prá 
irmã, Clara está louca. Chega na ja- 
nela, vê três camaradas lá junto do cur- 
ral. É Chico Antonio, sem pensar, numa 
calma perfeita Clara sai no terraço. gri- 
ta por Chico Antonio. Os camaradas sabem 
que alguma coisa de anormalissimo 
esta sucedendo. Vêem Clara chegar, 
se levantam respeitosos mas olham-a 
de soslaio, com enorme curiosidade. 
Mas Clara não mostra nada, chega 
a uns dez passos dele, chama Chico  
Antonio pra puxar o guarda-roupa. Chico 
Antonio entra no quarto dela e mesmo na  
iminencia dos outros voltarem, Clara 
se entrega a ele. C. A. a possui comple- 
tamente. Clara sente uma volupia for- 
midavel. (Luta entre eles “não, dona!”) 
   (Mostrar depois o arrependimento inter- 
no de Clara. Chora escondido.Tem uma 
vergonha horrenda. Mas não demonstra 
nada nem ao marido. Vira religiosissi- 
ma. No dia seguinte vai se confessar. 
Escolhe capuchinhos. Diz que é promes- 
sa, mas quer é fugir do paroco. E é vir- 
tuosissima. Mostrar a influencia invi- 
sivel de dona Eulalia, dominando som- 
briamente a casa aqueles dias e criando  
uma ordem perpetua a paz do passado. 
E Clara atinge a perfeição, agora, que a 
influencia virtuosa do ambiente foi fecundada pelo crime dela...

 
 
 
 
 
 
 
A: >#gri-/ta por Chico 
Antonio#< Os 
 
 

 



Café/ 2 irmãs 2ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a lápis-tinta; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 

 

 

Café 
2 irmãs            2ª parte 
A irmã leviana está 
sempre pra cair, cain- 
do em espirito mas 
hesita sempre no 
momento final. A 
outra, depois do in- 
cidente do automo- 
vel e sobretudo pro- 
fundamente excita- 
da pelos manejos 
da irmã com Chico 
Antonio, de repente, 
por assim dizer in- 
consciente, levada 
por uma precisão 
profunda de organis- 
mo, se atraca e se en-  
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trega ao cunhado, de 
surpreza. Fazer a psi- 
cologia deste aceitando 
sob um docel de ho- 
rrores, mas só docel 
que o cobria mas não 
impedia nada e leva- 
do pela vaidade que 
assim, de alguma 
forma o desforrava 
dos ciumes que tinha 
da mulher. E tambem 
raivoso porque tinha 
a sensação de que era 
a propria espôsa no cor- 
po da irmã que o traia 
com êle. 



Café/ As duas Irmãs 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 

 
 
 

 

Café 
As duas Irmãs 
Chegada em casa, con- 
ta tudo, os homens 
partem, e ela se des- 
vencilha das pessoas 
que a perseguem com 
perguntas, vai pro  
quarto, se fecha por 
dentro, se abraça 
com a filhinha 
e então desata a 
rir pra esta: Ma- 
mãi vingou você, 
filhinha! E ri, e 
beija desesperada- 
mente a filha 
mas quando depois a 
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mana chega sã e 
salva, por causa da 
briga dos 2 colonos, 
então é que ela 
fica desesperada 
e mata a filhi- 
nha da outra. O  
que permitirá ao 
advogado defende-la 
como caso de lou- 
cura e ela sai 
livre no final. 
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Café/ As duas Irmãs 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,3 x 6,7 cm), 
borda superior picotada. 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
As duas Irmãs 

 
No Final (do livro) é que 
a familia não podendo 
mais com as exigencias 
de chantage da cria- 
da, se recusa, este con- 
ta tudo pro director 
do Parafuso, o jornal 
que asombrava a 
vida paulistana e 
o govêrno protegia 
porque tinha medo 
dele. A Campanha 
do Parafuso, horro- 
rosa. A moça é pre- 
sa, etc. 

 
 
 
(A): No ^final^ 
 



Café/ As duas irmãs 
Esboço de trecho; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,7 cm), borda 
superior picotada. 

 
 
 

 

Café 
As duas Irmãs 

 
Está claro que a ir- 
mã infeliz odeia 
a outra, mas odeia 
por assim dizer, sem 
saber porquê jamais 
tivera coragem pra 
se confessar a si 
mesma. A aparencia 
é de amizade. Por 
isso compreende-se 
as duas partirem 
no auto sozinhas. E 
mesmo quando a 
odiadora foge no 
auto, foge por puro 
acaso, foge não pra 
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deixar a irmã na 
mão dos 2 colonos 
mas pra se salvar 
a si. No caminho é  
que percebe a vingan- 
ça, surge o odio cla- 
ro e agora que está 
se vingando, pode 
gosar o odio satis- 
feito 
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Café/ As duas irmãs 
Esboço de trecho; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,6 cm), borda 
superior picotada. 

 
 
 

 

Café 
As duas Irmãs 

Quando a irmã que  
quer se vingar foge 
no automovel, antes 
de chegar na fazenda,  
se lembra que de 
certo inda não deu 
tempo pros dois colonos 
consumarem o ato 
com a irmã dela. En- 
tão para o auto. Mas 
fica indecisa, agitada, 
nervosa, não pode 
ser! não estava acos- 
tumada a praticar 
o mal, não consegue 
esperar, põe o auto 
na volada outra 
vez. 

 



Duas Irmãs  Café 
Esboço de trecho; autógrafo a lápis-tinta; 2 folhas de papel branco (14,0 x 10,5 cm), 
borda superior picotada; folhas presas originalmente por alfinete de cabeça.  
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 Aparato genético 
Etapas e rasuras 

Duas Irmãs      Café 
O pai das duas irmãs mora na 
fazenda vizinha da de Carlos. 
Durante todo o episodio trata-se 
da vinda da familia morar 
em S. Paulo, coisa que se define 
com o escandalo das duas ir- 
mãs. Abafam o caso e o fazendei- 
ro compra caro uma casa, monta,  
gasta uma fortuna, automovel 
novo etc. porquê querem tudo 
do bom e agora vida de rica- 
ços passarão, coisa a que não 
tinham passado na fazenda, 
por continuidade de costumes 
adquiridos, apesar da mudan- 
ça de fazendero endividado, 
pra fazendeiro sem divida e 
enfim fazendeiro rico. Este fa- 
zendeiro é que tem o filho que 
sai de casa por comunismo, etc. 
Carlos mora vizinho e agora 
apesar das instancias do fazen- 
deiro e escarceu meramente oral 
que êle faz porquê continua gos- 

 
 
 
 
 
A: ^goisa^ que 
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tando de Carlos, todos só fazem 
o impossivel pra não recebe-lo 
com desprezo e po-lo pela por- 
ta a fóra. Porquê Carlos tem 
vida rúim e vive com a- 
mante em S. Paulo. (Aprovei- 
to o momento pra contar o caso. 
A familia de Carlos mora em 
S. Paulo, mãi só com êle, uma 
velha á dona Herminia) Mas 
na verdade recebem mal Carlos 
porquê uma das duas irmãs 
(uma sapeca, a outra seriissi- 
ma e sonsa) quisera casar com 
êle e ele recusara. Ela até 
fizera maluquices, agarrara 
nele, se declarara e êle mui- 
to desapontado dissera que 
não. Ela chorara, todos sabiam 
e comentavam a desgraça da 
sem-proposito e ela passara 
aliás do caracter de sem-propo- 
sito ao cultivo da dor – culti- 
vo exagerado e falso porquê 
sentia por Carlos menos amor 



 
 

que desejo. A outra, a sonsa, 
eis que fica noiva sem nin- 
guem esperar. A sapeca fica 
maluca – é a mais velha – e 
tanto faz pra não ficar atrás 
que um mês depois fica 
noiva tambem. Casam no 
mesmo dia apesar do mau 
augurio, por simples bom-sen- 
so do fazendeiro a que a mu- 
lher apesar do medo acede 
por... economia a que estava 
tão acostumada. (As despezas 
com a casa de S. Paulo a 
horrorisarão mais tarde). Ago- 
ra a sapeca de que todos 
auguravam mal vira espo- 
sa santa, só pensa no ma- 
rido e só quer ter filho. A 
outra continua honesta e 
simples em plena sonsice 
até que com a doença do 
filho faz a infamia do 
infanticidio e namora Chi- 
co Antonio e o diabo (Namora 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

porêm não chega a entregar- 
se, está claro. E ela que insis- 
te na fazenda em que todos 
mandam menos o fazendeiro, 
pra Chico Antonio ficar nela 
onde não o querem aceitar. E 
Chico Antonio fica pra cama[-] 
rada dela.) Os dois esposos 
são dois bobões, está claro. 
 

 
 
 
 
 
A: aceitar. >E< 
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Café/ (nº 134 - I - 227) 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: A matriz apontada, o volume I do livro de Spix e Martius, Reise in 
Bresilien, não traz notas marginais na página 227, a qual, segue em fac-símile 
juntamente com a folha de rosto. 
 

 
 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
(no 134 - I- 227) 

 
“Em relação ao numero 
dos habitantes de São  
Paulo, a produção de 
mercadorias coloniais 
é aqui de menor signi 
consideravelmente me- 
nor que nas provincias 
setentrionais. Dão bem 
nestas larguezas la- 
titudes o algudão 
e o café não muito 
bem, o açucar regu- 
larmente. 

 
 
 
 
 
 
 
A: aqui +de+ (A): *menor 
signi[ficação]* 
 
 
A: nestas *larguezas* 
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Café 
Nota de planejamento e esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,5 
cm), borda superior picotada. 

 

 



533 

 
 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
Fala um fazendeiro velho. 
– O café até bem pouco in- 
da era pelo menos o ul- 
timo reduto de paulistica. 
O estrangeiro andava por 
aí mascateando com tu- 
do, tomando conta de todas 
as empresas que deviam 
de ser estaduais e na- 
cionais, enriquecendo no 
arroz, no assucar, nos te 
cidos, na farinha. Agora 
nem o café mais mas 
fazendeiro era só pau- 
lista – O e paulista, va- 
lha a verdade só ser- 
via pra fazendeiro. Mas 
agora... Primeiro foram  

 
 
A: >in-/da< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >Agora nem o café mais< 
mas 
 
A: >O< e 
 
 
A: Primeiro *vieram* 

os sitiantes pondo em  
retalho as fazendas. E 
agora são os ricos estran- 
geiros, quem não tem 
fazenda pra se diver- 
tir não é rico. Café in- 
da por causa do que 
dá é industria, mas 
ficou moda tambem. 
Trinta por cento dos nos- 
sos cafés já é produto 
de moda do arrivis- 
mo internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
A: industria, *porem* 

 



Café/ O Café/ A crise 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 2 folhas de papel branco (30,1 x 10,8 
cm), borda superior picotada. 
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Café 

O Café 
          A crise 
   Toda a gente sabia que era 
horrivel e ninguem sabia 
bem o que se passava 

= 
O Instituto do Café afirmava 
que tudo ia magnificamente 
bem e uma semana depois 
o Banco do Estado cerrava as 
portas a fazendeiros e comis- 
sarios de café 

= 
O presidente do Estado que  
não sabia de nada, só então 
soube e como a situação nova 
que ignorava inteiramente 
lhe ia prejudicar a candida- 
tura, ficou desesperado. Avan- 
çou pro dr. Rollim Telles, agar- 
rou-o pelo gasnete e foi um 
turumbamba desgraçado nos 
Campos Elisios. Resultou o 
dr. Rollim Telles ficar doente 
e deixar a presidencia do 
Instituto e a Pasta. Mas pare- 
ce que não precisava mais 
disso... 

= 
Uma firma santista, inter- 
mediaria dos negocios do Ins- 
tituto distribuiu aos emprega- 
dos mil e alguns contos de 
gratificações. Só o chofêr 
chupou cinco 

= 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
Mas antes de deixar Pasta e  
Instituto o dr. Rollim Telles 
obrigado pelos Campos Elizios 
embarcava no Cruzeiro-do- 
sul, pra ir expor o caso ao 
Itamarati. Porêm o dr. Washing- 
ton Luis, que tambem não sabia 
de nada, fôra apenas ha um 
dia ou dois, informado de tudo 
pelo filho mais moço, o qual 
da formosa tecedeira de intrigas 
sociais que era o Automovel  
Clube, tinha escrito uma car- 
ta ensinando a verdade ao 
pai. E por isso o dr. W. Luis 
recusou a receber o dr. Rollim 
já adoentado. 

= 
Vai uma comissão da [?] 
[?] praça de Santos, alarmadis- 
sima pedir ao dr. W. Luis 
duas medidas que os grandões 
da praça achavam as unicas 
possiveis e salvadoras. Mora- 
toria e dinheiro (?). O presi- 
dente falou que não via razões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >[?]< 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
pra isso, que tudo ia muito 
bem. A comissão concordou: tudo 
ia muito be[m] e não havia 
razão pro que [fo]ra pedir no Rio. 
E voltou, não se atirou no mar 
acolhedor. 

= 
Os que resolviam a crise,  
a vida das fazendas, a econo- 
mia nacional dependida da- 
quilo, nenhum não era fazen- 
deiro. E nenhum, economista. 
O diretor do Banco do Brasil 
veio a São Paulo. Tambem não 
sabia de nada, vinha saber. 
Chegou aqui, andou consultan- 
do. Primeiro chamou os 
directores dos bancos estran- 
geiros. Passou aqui dois feria- 
dos seguidos, 1 e 2 de Novem- 
bro, sexta e sabado. De repen- 
te tudo se acalmou. Em dois 
feriados em que ninguem 
não fizera nada, a crise a- 
cabara. Coisa aliás percebida 
pelos automoveis da cidade. 
No principio da semana a 
circulação automovel dimi- 
nuira tanto que em muitas 
cruzes de ruas os grilos 
tinham sido suprimidos 
por inuteis. Mas já na sexta 
feira, por causa do director 
do Banco do Brasil, aliás um 
medico, tinha chegado, a Ins- 
petoria de Veiculos se vira 
na contingencia de botar a 
rebotar a grilada nos pon- 
tos. O medico anda consultava 
consultava, porêm já estava 
resolvida a crise e não man- 
dara chamar os diretores do 
Banco do Estado, unicos mais 
enfronhados da situação eco- 
nomica dos fazendeiros. E en- 
tão foi No jantar de domingo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: de *botar =a=* 
 
(A): *anda[va]* consultava 
 
 
 
 
 
A: fazendeiros. >E então foi< No 
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no Terminus, lá estava êle 
conferenciando com cinco 
individuos. Mas nenhum 
não era nem fazendeiro, nem 
comissario, nem nada. Eram 
politicos e... e ricos. Foi pra 
Santos aceitar um banquete 
dos comissarios. Muita ale- 
gria, muita champanha, 
muitos brindes. Voltou sem ter 
falado nada, prometido nada. 
Os comissarios desesperaram. Mas 
si o medico voltasse pra Santos 
receberia outro banquete na 



 



543 

 
 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
certa. Tomava-se o pulso da senvergonhice em 
frouxidão do cafezismo pau- 
lista na janta pelos banque- 
tes. Ofereciam banquetes pra 
quem os destratava, preju- 
dicava, humilhava, insulta- 
va. [B]astava fosse importan- 
tão. Uma feita ficaram 
com o brio tão escalavrado 
que reagiram e pretenderam 
defeitear o dr. W. Luis, ofe- 
recendo um banquete pro 
dr. (todos doutores!) Epita- 
cio Pessoa. Ofereceram mui- 
ta alegria, muita cham- 
panha, muitos brindes. 
Dias depois ofereciam outro 
pro dr. W. Luis. Muita ale- 
gria, muita champanha 
e muitos brindes. 

= 
Veio outra comissão da 
praça de Santos pedir aos 
bancos estrangeiros de S. 
Paulo uma especie de mo- 
ratoria, mas que nem aquele 
outro que ao escrever o projecto 
de Constituição do Estado, 
esquecera a Justiça, tambem 
êles se esqueceram que como 
os bancos tinham seus paga- 
mentos, pagariam sem rece- 
ber! Mas o que era isso! 
Que gente era essa de dou- 
tores! E tudo achavam facil, 
tudo não era nada, resol- 
viam tudo numa penada, 
quando os calejados na 
economia e cafesismo bra- 
sileiro, viam tudo tão negro 
confuso e dificil que que 
não se atreviam a opinar 
com segurança, quanto 
mais a propor medidas! 

= 

A: carta. >A< +Tomava-se o pulso da+ 
 
(A): *na janta* pelos banque-/tes 
 
 
 
 
 
 
 
(A): ^pra^ dr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2: lapso: “que que” 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
Enquanto isso o café aliás 
magro da pro safra proxi- 
ma se empalpava, verde cla- 
ro nas arvores prometendo 
mais 9 milhões de sacas 
pra um ano se ajuntarem aos 
24 milhões guardados, até nas 
tulhas fazendeiras. Porquê 
até isso se deu. Caido o dr. 
Rollim Telles, o Instituto de- 

 
(A): da #pro[xima]# 
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saparecera, não existia! Não 
agia e ninguem falava mais 
nele! Porêm os fazendeiros nem 
podiam pelo menos embarcar 
café. O que significava, não 
dinheiro, mas pelo menos 
conhe- 
cimentos ferroviarios de café 
embarcado, papelorio com 
que os fazendeiros contavam 
pra algum ocasional descon- 
to. Nem isso tinham mais! 

= 
 

 





549 

Capa dura de papelão verde escuro mesclado com verde mais claro (24,2 x 16,0 cm), 
separada da caderneta; lombada de pano couro verde musgo (2,5 cm); revestimento 
interno do cartão da capa, descolado e arrancado na borda superior e próximo à 
lombada. Nota MA: parte interna (3ª capa): desenhos em autógrafo a grafite: 2 porcos e 
a metade posterior de um terceiro, uma cabeça de mulher, uma espécie de cerca e a 
sílaba “nhe”, final de palavra cujo início se perdeu no arrancar da folha de guarda da 
caderneta.  
Nota da edição: Separada do miolo, a capa serve para proteger as 6 pastas improvisadas: 
Chico Antonio, Carlos, Café/ Carlos Maria, Café/ A Geada/ A Crise, Café/ O Catolico 
e Café/ Final que reúnem um conjunto de notas de trabalho. No arquivo de MA, esse 
tipo de capa, sempre separada do conteúdo original, testemunha a existência de uma 
caderneta costurada, semelhante àquelas de folhas pautadas, usadas na redação de Amar, 
verbo intransitivo, Macunaíma e Quatro pessoas.  
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Chico Antonio 
Pasta improvisada; autógrafo a lápis vermelho; 1 folha de papel jornal (22,4 x 32,4 cm), 
dobrada ao meio.  
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Café/ Chico Antônio 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (11,5 x 6,7 cm). 

 
 

 

    Café 
             Chico Antonio 
Quando vem da fazenda 
prá cidade, contacto urbano 
dá-lhe unidade de personali- 
dade. A isso ajuda o esporte que 
o moralisa. Recusa se vender, 
etc. Mas depois a cidade o 
vai levando pouco a pouco a 
uma desmoralisação nova 
e crescente. A amoralidade 
basica da personalidade 
dele volta porêm agora é 
um cinico, um safado 
consciente e incapaz mais 
de felicidade. 

 
 



Chico Antonio 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,4 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Chico Antonio 
 
 
O que o levava realmente 
na sua personalidade 
sublime, primaria sim 
ao mais possivel, mas 
primaria principalmente 
porquê na sociedade em 
que vivia, com a educação 
e os esgarçados tabús mo- 
rais do nordeste como das 
classes paulistas – o que 
o levava era uma huma- 
nidade instintiva, um 
humanismo profundo e 
mais legitimo que as 
fixões ficções historicas que 
se apelidaram de Huma- 
nismo. Na sua amizade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): e ^as ^esgarçados 
 
 
 
 
 
 
(A): ^fixões^ ficções 
(A): de ^huma-/nismo^ 

sempre identica por Izabel 
por Carlos, por Maria, pelo 
Catolico, por todos, havia 
uma alma pondo em prá- 
tica, maravilhosa de tão per- 
feita e de tão humana, uma 
fraternidade sorridente 
e amiga, paciente, meiga, 
confortavel, arrimado- 
ra, fraterna, esquecida 
de si. Chico Antonio, alem 
das ignorancias com que o tempo e 
a terra dele o tinham depreciado, 
era primario sim, mas princi- 
palmente primario porque era 
uma consequencia logica, na- 
tural, expontanea do ser humano. 
Uma complexidade prodigiosa, 
que era simples como beber 
agua. 

 
 
 
 
A1: de +tão+ per-/feita 
A1: de +tão+ humana 
 
 
 
 
 
A1: ignorancias +com+ que 
 
 
 
 
 
 

 
 



Café/ Chico Antonio 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,4 cm), 
borda superior picotada. 
 

 

 

Café 
Chico Antonio 
Na cidade, C. Antonio toma 
alguma conciencia de ser 
e se desmoraliza. Quando en- 
tra ao serviço do Catolico e 
Maria em crise mística, 
torna a se “moralizar”, de 
novo em plena gratuidade, 
vivendo de sua psicologia, 
reflexa de escravo. Mas 
no final, de novo se conscien- 
tizando no perigo da revolu- 
ção de 30, torna a se desmo- 
ralizar, soldado de Julio Pres- 
tes dando vivas a Getúlio 
Vargas 
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Carlos 
Pasta improvisada; autógrafo a lápis vermelho; 1 folha de papel jornal (32,3 x 22,3 cm); 
rasgamentos nas bordas inferior e direita. Agrupava os próximos 9 documentos. 

 
 
 

 
 



Café/ Chico Antônio - Carlos 
Esboço; datiloscrito original, fita preta; 1 folha de papel jornal (32,3 x 22,5 cm); marcas 
de oxidação. 
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linhas  

 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 

Café 
Chico Antonio-Carlos 
 
 

   E o que Carlos sentia pra com ele, um sentimento complacente e ar- 
doroso, não era amizade não, mas uma coisa mais profunda e menos social, 
uma identidade quasi, uma principalmente intimidade livre, igual, sem se- 
questros. A milhor de todas as intimidades, a que se alimente de silen- 
cio e é gravida da mudez dos mundos fisicos. Isso era possivel só por 
causa desse dom prodigioso de aceitação, de plasmabilidade que despro- 
via Chico Antonio de qualquer surpreza e da interrogação. Essa identi- 
dade de Chico Antonio com a sua ambiencia não ia, está claro, sem magni- 
ficas amarguras. Não pra ele que seria o mesmo sempre, na porteira do  
curral, na corte de Pedro I ou no altar-mor do Paraiso, mas pra quem o 
identificando a si, o podia viver como ao seu proprio quarto. Não é t 
também que Chico Antonio ás vezes escapasse de identidade com Carlos, 
mas o que dava a este suas amarguras vivendo Chico Antonio era a pro- 
pria espansão de passividade do coqueiro, que o tornava, principalmente 
cantando, invencivelmente vago, invencivelmente povo e social. Toda pos- 
se concede qualquer coisa do possuidor ao possuido. Havia sempre mui- 
to em Chico Antonio com o que o ser mais instruido e superior, mas indi- 
vidualista, menos passivo de Carlos tinha de condescender. E essa con- 
descendencia, a mesma por ex. com que nós condescendemos com a cama sem 
que esta seja uma perfeição ideal, era uma interdependencia que inda 
forçava mais, evidenciava a identificação. Mais um prazer pra Carlos, 
ou antes, mais uma grandeza pros dois. Porem, especial quando Chico An- 
tonio cantava, ele se tornava tão maravilhosamente povo, se desindivi- 
dualisava tanto, atingia tanto essa realidade primaria do ser humano e, 
quem sabe, do ser em geral, que Carlos o sentia escapando da sua intimi- 
dade pra um plano purissimo, maior, infrangivel, inaferravel. Mas essas 
regiões purissimas e limitadas, coração popular, alma social, Carlos era 
muito ele já por nascimento e por cultura, pra atingir mais que durante 
uns segundos só. Esse coração popular, pro homem individualisado, é tão 
difícil de obter como o vacuo intelectual e a completa relaxação fisi- 
ca. E Carlos, sem querer, tinha irritações. 

 
_________________________ 
linha 2: (A): amizade ^nãl^, mas 
linha 11: (A): é ^t[ambem]^/ tambem 
linha 17: A: com +o+ que 



Café/ Carlos 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. Etapas e rasuras 
Café 

    Carlos 
  Depois do caso Maria, a volta de 
Carlos a uma vida mesquinha de 
femeas, cafés, trabalhos de fazenda, um 
brasileiro enfim, perguntar: 
  “Mas qual fôra então o grau de sin- 
ceridade que ele pusera na resolu- 
ção de fazer de si um homem ver- 
dadeiro e de criar uma vida mais 
legítima? Oh, incontestavelmente es- 
sa sinceridade era de todas as forças 
do espirito e do coração, só que isso 
in era pouco.” 

== 
Carlos que de moço rico brasi- 
leiro, por não ter que fazer, se 
instruiu afinal um bocado, cria 
uma atividade com a resolu- 
ção de criar uma vida consen- 
tânea com o mundo contempo- 
raneo e visa o “heroi” moderno, 
afinal das contas fizera isso exclu- 
sivamente pra se divertir, pra 
passar o tempo. Fizera-o com toda 
a sinceridade, com a aplicação 
de todo o ser inteiro, mas até a 
violenta aplicação imediata 
de todo o ser inteiro nisso, mos- 
trara o divertimento, a paixão 
do esporte que entrara na reso- 
lução. Findo o caso com Ma- 
ria vai aos poucos reentrando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >in[da]< era 
 

na vida antiga, nos cafés, 
nos bordeis, na fazenda, 
na maxima vilania da 
quotidianidade burguesa. 
O passado apenas lhe  
causa algum malestar 
de que se salva com facili- 
dade blagueando. Mas era 
apenas uma salvação exte- 
rior. No fundo é um deson- 
rado, sente que não passa dum 
semvergonha ordinarissimo. 
Porêm de que vale isso, quando 
a consciencia é tão facil de 
adormecer? Vivia. 

 
 
 
 
 
 
A: +de+ que se 



Café/ Carlos/ (Depois da derrocada) 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), borda superior 
picotada. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
    Carlos 
(Depois da derrocada) 
Ele sentia uma acida fe- 
licidade na derrocada em 
que se achava. Tinha a 
impressão de que voltara 
à vida. Tudo o que êle de- 
sejara ser afinal das con- 
tas inda fôra uma reidea- 
lisação, igualmente roman- 
tica, do Super-Homem. Esta 
afirmativa lhe doeu como 
feito injustiça e percebeu 
logo o exagêro depreciador 
que o levara a ela. Con[s]er- 
tou, mais calmo, a idea. 
Quisera ser mas uma es- 
pecie de estilisação do 
homem com um exagê- 
ro de idealismo... prag- 
matico. Sempre o idealis- 

 
 
 
 
 
A: Tinha *uma* a 
 
 
 
 
 
 
(A): doeu *como* feito 
 

mo! sempre o idealismo!... 
Idealismo pragmatico... Prag- 
matismo idealista... Sor- 
riu meio impaciente, sa- 
cudindo a cabeça, como 
em busca de mais 
espaço. Fôra, uma qui- 
sera ser pelo menos u- 
ma estilisação do homem, 
como essas que as revis- 
tas semi-modernistas 
colorem. Agora sentia-se 
mais viver. Um hedion- 
do viver, uma queda 
vergonhosa de fôrças, he- 
dionda de fôrças. Sabia 
que era hedionda a  
queda. Sofrera, fizera so- 
frer, sofria, era hediondo,  
mas ainda assim tinha 
agora uma convicção mais 
confortante de humanidade em si. 

 
 
 
 
 
 
A: Fôra, >uma< qui-/sera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): sofria, #mas a[inda]# 

 



 
Café/ Carlos 
Esboço; autógrafo a tinta preta, 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), borda superior 
picotada; rasgamento no canto superior esquerdo. 
Nota da edição: No exemplar de MA do livro de Otávio de Faria, Machiavel e o Brasil 
(Rio de Janeiro, Schmidt, 1931) não possui notas de leitura na página 47, mas, assim 
como este esboço, o trecho na página referida aborda o individualismo. Segue – após o 
fac-símile, transcrição e aparato genético do esboço – a capa do livro e páginas 47-48. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Carlos 
Toda a criação, o heroi que Carlos cria 
em si, era apenas um fruto falso do indi- 
vidualismo desregrado, ainda uma ultima 
e mais desgraçada tara romantica perse- 
verada e porventura acrescida em nossos dias. 
O Esse individualismo contemporaneo que 
é “um engano, um quiproquó: a exaltação 
da individualidade camuflada em perso- 
nalidade e a correlativa depreciação da  
verdadeira personalidade” (que é rara) (Mari- 
tain, cit em 235 p.47. A organização moral e 
principalmente fisica que Carlos fizera de 
si, se confundia com a organização matema- 
tica das máquinas – e si de aparencia progres 
sista um tempo, logo se espatifou, ao primeiro 
contacto da maquina Carlos com o individuo 
Carlos, simplesmente porque a confusão 
maior e ingenua do moço fatigado de 
farras e quasi ignorante que pretendera 
se regenerar, ou milhor: que pretendera 
ser, ser alguma coisa; fôra deduzir de 
uns tantos principios aprioristicos, pouco 
importa si bons, ou ruins, uma construção 
de personalidade, como si as personalida- 
des se construissem. Na ver e com uma 
logica de mecanica, de maquinismo 
e não com as paciencias, os estagios de 
experiencia, os descontos de fraqueza que 
podem não ser da maquina no geral,  
mas são de todos os homens. Por isso tudo 
em principal e como base, a personali- 
dade que Carlos se imaginara vi dar 
pra si, o heroi que quis realizar, em vez 
de ser uma personalidade legítima era 
apenas mais um destem fruto desbra- 
gado e sentimental de individualismo. 

 
 
 
 
 
 
 
(A): *O* Esse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): construissem. >Na ver[dade]< e 
 
 
 
 
 
 
(A): Carlos >se< imaginara >vi[vo]<
 
 
(A): um *destem[ido]* fruto 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Sossobrou não porque os principios que se 
dera fossem ruins (os principios de vida 
em relação a uma personalidade legí- 
tima não são bons nem ruins, porquê 
nela eles são fatais, a gente os deduz da 
personalidade e não induz (?) ela deles) 
mas porquê der não derivavam de nada, 
eram pura idealidade, fruto duma 
concepção idealista da vida contempora- 
nea. E essa concepção lhe provinha 
de dados adquiridos numa certa ins- 
trução meramente exterior de livros  
e viagem europeus, não derivava nem  
dele, nem da sua tradição dele, nem  
da terra, nem da nação, nem da ra- 
ça, nem de nada. É por isso em vez 
dum cultivado, em vez de ser, não 
era. Não passara durante todo aquele 
tempo de esforço realmente subli- 
me e... romantico, episodico e apai- 
xonado, dum artista teatral que re- 
presentou. E cujo espectador princi- 
pal fôra ele mesmo. E o momento em 
que o espectador Carlos quis, alem de 
ver o bailado bonito e aplaudi-lo, pene- 
trar no sentido na coisa representada 
pelo bailarino Carlos, veio uma fadiga 
invencivel, a fadiga que faz tudo esbo- 
roar. Porque o espectador viu que o artis- 
ta e a peça não tinham sentido ne- 
nhum e o artista repugnado de si, pre- 
feriu a mais realidade mais abjeta 
à fingição que lhe roubava o unico 
espectador capaz de justifica-lo e 
aplaudi-lo. Ainda individualismo! 

 
 
 
 
 
 
(A): #der[ivavam]# não 
 
 
 
 
 
 
(A): *sua* tradição dele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): a #mais# realidade mais 
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Café/ Carlos 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), borda superior 
picotada. 

 
 
 

Café 
Carlos. 
Era incontestavel que Carlos 
fizera um esfôrço serio 
pra se elevar acima de 
si mesmo e dos que o 
circundavam na fami- 
lia e na classe, e se tor- 
nar alguma coisa de gran- 
de, porêm não pudera 
– e êsse fôra o mal de- 
le, de Maria, do Catoli- 
co – se esquecer de si mes- 
mo, se ultrapassar a si 
mesmo e atingir a hu- 
manidade. Todo o seu es- 
fôrço, todo o esfôrço deles 
tres, visara apenas o indi- 
viduo. E esse esfôrço já era 
anacronico, numa civilização 
injustificavel, duma terra 
irrealizada, num individua- 
lismo mostruoso. E isso os 
derrotara. 
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Café (romance)/ Carlos/ Problema pessoal de Carlos 
Nota de pesquisa; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
Nota da edição: A anotação remete à revista Le mois: synthèse de l’activité mondiale. 
Paris, 1º abr. - 1º maio 1932; segue o fac-símile da capa e das páginas 138 e 139 com 
marcas da leitura de MA. 

 
 
 

 

Café (romance) 
          Carlos 
Problema pessoal de 
Carlos 
Veja “Le Mois” de 
1º de abril a 1º de maio 
de 1932 p. 138 e 139 
    (tenho) 
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A parte descritiva e crítica é de primeira ordem, isto é, ela descreve os fatos em sua diversidade e leva 
à convicção. Submissão à economia e ao útil misticismo da produção; o conforto, o progresso, o 
nacionalismo: mitos de substituição; contraste entre um orgulho desmedido e “no mundo inteiro um 
estado de espírito de incerteza fundamental”. Tudo isso vem à luz com lealdade, força e moderação. O 
autor mostra a decadência do espiritual até o interior dos organismos religiosos: “Se nossa civilização 
parece inteiramente devotada ao culto exclusivo do conforto e do gozo material, esquecemos que, em 
grande parte, os adeptos das religiões se anunciam por uma manifesta recusa de participar desse culto”. 
Para um grande número de cristãos, a fé “não é mais que uma pura adesão do espírito... uma fé onde o 
espiritual não mais existe”. Para outros, igualmente numerosos, as preocupações morais esvaziaram a fé 
de seu conteúdo, e a adesão aos dogmas “não é mais que pura forma”. Então, que diferença existe “entre 
essa ética e a moral, assim chamada, civil?” 



 
 

Aos que poderiam contestar o valor de sua demonstração, M. Daniel-Rops pergunta: “Como o homem 
de hoje concebe a si mesmo? Quase sem exagerar, seria possível responder que ele não o faz”. Porque o 
homem moderno perdeu o “sentido de ser”. Foi uma época, diz ele, em que esse valor foi dado ao mais 
humilde dos homens. “Ele não precisava nem mesmo buscar a justificativa no mundo sensível, nem 
perguntar aos laboratórios; ele estava em si mesmo, estável, seguro. Hoje em dia, está arruinado”. A 
tarefa que se impõe atualmente é a de retornar ao real  e à unidade do homem: “o que eu desejo é o 
homem inteiro, o homem real feito de barro e de alma, concreto, vivo, não de abstração econômica e 
técnica  que um sistema de produção exalta exageradamente como isento de verdade”  
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Café/ Doutrinas de Carlos? 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,4 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: A indicação da nota conduz a Soares d’Azevedo, Missões Salesianas do 
Amazonas: pelo rio mar (Rio de Janeiro: Typ. Mendes Jr., 1933). O exemplar de MA 
evidencia à página 59, o destaque dado por ele à frase: “– E toma cuidado, replicou a 
S.S. Virgem (que outra não era aquela Pastora), livra-te do erro que está agora em voga; 
de mesclar os que estudam as artes humanas com os que se dedicam à divina; porque a 
ciência do céu não se mete com a da terra...”. Segue, em fac-símile, a capa, folha de 
rosto e p. 59. 

 
 
 

 

Café 
Doutrinas de Carlos? 
Separação da religião 
e da vida terrestre 
V. frase de N. Senhora 
em 382 p. 59 
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Café/ Carlos 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: O ficcionista recorre a uma crítica sem assinatura, “L’homme 
standardisé”, no no 33 da revista francesa Le Mois: synthèse de l’activité mondiale, 
datada de 1o set - 1o out. 1933, que aborda o artigo de M. Anton Gabele em Der Graal.  
Segue o fac-símile da capa da revista e das p. 212 e 213. 

 
 
 

 

Café 
 

Carlos 
Leia Le Mois, no 33, 
p. 212, “L’homme 
standardisé”. 
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O homem padronizado 
 
Os críticos alemães hoje em dia se preocupam menos com a literatura que com os materiais com os 

quais toda literatura é construída; eles falam menos dos livros que dos homens. O artigo de M. Antor 
Gabele, em Der Graal, é um exemplo característico; o autor nele levanta o problema do homem padrão, 
do homem “racionalizado”. 

“O homem racionalizado foi descrito inúmeras vezes. Ele triunfa mais e mais na Rússia e também em 
outros lugares: em todas as grandes cidades, entre o proletariado, na maior parte das organizações de 
jovens. Ele possui espírito prático, renuncia a toda esperança longínqua, somente deseja o que pode 
realmente conseguir e desse modo evita a desilusão. Ele trabalha porque é preciso, mas também porque 
crê no valor social e científico do trabalho. Com frequência, mostra um espírito de sacrifício dizendo que 
cada qual deve servir de adubo à crença dos outros. Isso não o impede de ser vigorosamente egoísta de 
perseguir seus ideais sem qualquer deferência pelos mais fracos que ele. Seja sadio quer dizer pratique 



 
 
esportes; defenda-se até não poder mais e então desapareça em silêncio. Esse é o imperativo do “homem 
novo”. Mas é ele verdadeiramente um homem novo? Não é ele feito da mesma argila bíblica? 

“Certo, pertencemos todos a essa espécie que os botânicos chamam “variável”, como as dálias, por 
exemplo, das quais a cada ano observamos as flores de cores e formas novas. Apesar disso, a essência do 
homem permaneceu a mesma, de Lao-Tsé a Lênin. Hoje ainda existe algo que se pode chamar de 
princípio mágico. Apenas no “homem novo essa qualidade secreta só aparece quando ele está a ponto de 
destruir alguma coisa. A magia negra da destruição não é menos forte que a outra, a que preside toda a 
criação humana. Podemos ter fé no Nome; podemos destruir com entusiasmo para dar lugar a algo melhor 
e de sonho. É para pacificar momentaneamente esses demônios inquietos que o governo soviético 
derruba, uma depois da outra, as igrejas russas. Entretanto, o ritmo da destruição é mais rápido que o da 
construção: duas dezenas de anos são suficientes para destruir aquilo que foi construído em dois milênios. 
E quando tudo for destruído, de que se nutrirá a fé na destruição? Como pacificar o demônio que não 
conhece a saciedade? ... Chegará o dia em que o “homem novo” também reconhecerá sua solidão, sua 
incapacidade diante do infinito. 
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Café/ Carlos 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,4 cm), 
borda superior picotada. 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
Carlos 
Na verdade êle fizera to- 
dos os esforços e sacrifí- 
cios para ter um carac- 
ter, mas não conseguira 
Mais que obter uma “ati- 
tude”. Como toda aquela 
gente se diluia no amor- 
fo, quando muito alcan- 
çando a flacidez moral... 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A): no \f[lacido]\ amor-/fo 
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Café/ Carlos Maria 
Pasta improvisada; autógrafo a grafite; 1 folha de papel jornal (22,1 x 33,0 cm), dobrada 
ao meio; marcas de oxidação; rasgamento na borda superior.  

 
 
 

 



Café/ 3ª parte (Carlos) 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite, 3 folhas de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; folhas originalmente presas por alfinete de cabeça. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

3ª parte       (Carlos) 
Acentuar que Carlos, 
a que faltava instru- 
ção e portanto mora- 
lização suficiente, não 
tinha do homem mo- 
derno de que ele quere- 
ria (e não queria) se 
tornar o protótipo que 
uma idea material, 
quasi mecanicista, 
derivada da hora e 
da vida atual. Era es- 
sa uma noção que 
embora nitida nele, 
era falha, sem fantas- 
mas, como um ser 
desprovido de subcon- 
ciencia. Alem do mais 
a idea de se tornar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): vida ^actual^ 
 

prototipo, si não era 
propriamente vaga 
nele, era envergonha- 
da, não se confessada 
com franqueza, por- 
que Carlos temia de 
se tornar ridiculo aos 
seus proprios olhos. 
Si obstinadamente ele 
se entregara à rea- 
lização desse ideal, 
por outro lado êle 
tivera sempre certo 
pêjo de tal ideal. D’aí, 
apesar da inteligencia 
de Carlos, o ideal ser 
não somente fugitivo, 
mas principalmente 
incompleto. A incom- 
petencia não era tanto 
de Carlos, mas do ide- 
al. Este é que não tinha 

 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “irdiculo” 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
fôrça bastante pra 
ser grande deveras. 
E por isso Carlos 
ab nobre por si, 
com forças fisicas e 
morais capazes de  
realizar em si um 
homem, ao deixar o 
ideal incompetente, 
de desesperar de tudo, 
porquê a grandeza é 
mais propria das  
imagens que dos ho- 
mens, e era a i- 
magem agora que 
não tinha ele per- 
cebia incompetente 
e não de homem! 
Ele punha a culpa na 
imagem e tinha ra- 

 
 
 
(A): >ab[solutamente]< nobre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): *não tinha* ele per-
/cebia 
 
 
A: punha +a+ culpa 
 

razão. A culpa era 
da imagem, mas 
quem tinha a culpa  
da imagem era Car- 
los, e isso ele já 
não teve força mais 
pra se confessar 
francamente, estava 
exausto, se exaurira 
na conquista da 
falsidade. Um de- 
sespêro facil tomava 
aos poucos conta dele 
e ele, pela gener pro- 
pria generosidade 
do seu grande coração 
se dispunha a cele- 
brar a bancarrota dos 
ideais, não apenas 
com palavras, mas com 
gestos, com sua propria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): pela #gener[osidade]# 
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vida. Por uma 
tragica inversão 
de finalidade era 
o proprio val[o]r mo- 
ral de Carlos que 
lhe impunha a 
desmoralização 
total do ser, pra  
que este provasse, 
e não apenas fra- 
ses, a bancarrota 
dos ideais. Carlos 
ia se deixar levar 
ao céu das catas- 
trofes, às vezes pre- 
cipitante por si mes- 
mo as catástrofes, 
sentindo sempre um 

certo gosto infame 
de suas fraquezas, 
gôsto que vinha da 
verificação de que  
aquilo era prova, de 
que aquilo era a 
verdade!... 



Café/ Maria - 
Nota de pesquisa e planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 
6,7 cm), borda superior picotada. 
Nota da edição: A nota remete ao livro de Keyserling: Meditations sud-américaines 
(Traduites de l’allemand par Albert Béguin. Paris: Stock, 1932). A página 40, 
pertencente ao texto “Deuxième méditation la peur originelle”, não exibe qualquer sinal 
de MA, apesar do trecho transcrito em sua nota de trabalho. Segue, em fac-símile, a 
capa, folha de rosto e a página indicada. 
Traduzindo a citação: “a esposa que compreende o sentido do casamento, ou a amiga 
que é uma verdadeira companhia de fortuna ou de infortúnio se eleva acima do plano da 
feminilidade original”. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Cafe 

Maria – Keiserling dizendo que a 
mulher é mentira é dissimulação, 
diz que a “épouse qui saisit le sens 
du mariage, ou l’amie qui est 
une véritable compagne de fortu- 
ne et d’infortune s’élève au- 
dessus du plan de la féminité 
originelle” (Meditations, p. 40). É bem 
o caso de Maria. Salientar na vida 
tradicional da mulher brasileira 
a especie de baixeza reptil feita de 
falsa virtude, moral falsa, fraque- 
za falta, ignorancia que a levava 
preguiçosamente a um mundo 
incomparavel de dissimulação 
e de mentira. Maria, erigida em 
companheira de Carlos, se eleva, se 
torna veraz, seu espirito se desen- 
volve, sua reali vida se justifi- 
ca, não apenas ela se sacrificara 
pra proteger, mas instintivamen- 
te que adquiriu uma significa- 
ção mais elevada, ela protege pra 
se proteger nessa elevação em 
que nada a distingue do con- 
ceito elevado de “espôsa”. Nas 
lutas tragicas pra conservar Car- 
los, salientar em Maria esse 
instinto de defeza de si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): sua *reali[dade]* vida 
 

 



 
 
 

mesma, dum egoismo ad- 
miravel que não lhe permi- 
te aceitar a perda de função, 
que por isso mesmo a sig- 
nificava a elevava mais. 
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O TEMOR ORIGINAL 
No célebre lar dos répteis no Butantã, perto de São Paulo, fui atingido pela expressão indolente e 
bonachona das mais terríveis serpentes venenosas; elas lá estavam como agradáveis e gordas mães de 
família, enquanto as serpentes inofensivas viviam lançando olhares furibundos e, à menor provocação, 
atacavam com a rapidez de um raio. Diante da pergunta que fiz, a resposta foi que eu podia ter uma boa 
dose de certeza para concluir que o aspecto ameaçador significava ausência de perigo, e vice-versa. 
Porém, não se pode generalizar e afirmar: no início, não era o homem, mas a mulher; não era a Verdade, 
mas a Mentira. Mesmo nos mais altos graus da cultura, a mulher próxima dos mais vis locais originais 
ainda hoje encarna o modo de vida primordial. Se mulheres dessa espécie jamais dizem a verdade e 
mantêm toda a tranquilidade da consciência, eu ignoro; com certeza, jamais mentem com a consciência 
perturbada, salvo, talvez, quando a educação das crianças reclama a veracidade como um meio técnico. 
Mas “a mãe” é completamente diferente da “mulher”; na qualidade de mãe a mulher se eleva a um plano  
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superior, exatamente como o Papa absoluto ex cathedra é infalível, mas totalmente falível enquanto 
homem privado. E em outra dimensão, a esposa que apreende o sentido do casamento ou a amiga que é 
uma verdadeira companheira de fortuna ou infortúnio se eleva acima do plano da feminilidade original. 
Porém, nada é mais errôneo que julgar segundo essas formas as disposições originais de tais formas de 
vida penetradas pelo Espírito. A mulher primitiva é totalmente desprovida de motivos éticos e espirituais. 
Ela possui todas as suas raízes no mundo do Terceiro Dia da Criação. É por isso que a Beleza tem um 
significado tão grande para a mulher, se comparado ao homem: ela realmente exprime o encanto e não, 
como o homem, o gênero ao qual o indivíduo só se prende pelo que não o distingue na essência. É por 
isso que falta à mulher todo o instinto moral original. É por isso que ela se encontra particularmente à 
vontade na dissimulação. É por isso que sua feminilidade enfraquece em um mundo de veracidade 
exclusivamente determinando, como a América do Norte atual. É por isso que o homem escolhe sob a lei 
da mulher primitiva, da Carmem de Mérimée e da She de Ridder Haggard, e apenas dela, pois ela o leva 
até as regiões em que o Espírito e a Liberdade jamais descem. 



Café/ Carlos-Maria 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite e a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,6 x 
6,7 cm), borda superior picotada. 
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Café 

Carlos-Maria 
Depois que Carlos volta fugin- 
do da Europa, vai prá fazenda 
volta pra S. Paulo e se lembra 
de esconder no pesqueiro que 
ele possui na barranca no  
Mogi. Pega Chico Antonio mais, 
uma vez no desvio, e vai pro 
pesqueiro. Maria, desesperada, 
procura que procura, se lem- 
bra enfim, do pesqueiro, de- 
pois de tanto não achar [o] 
[seu] Carlos. Isso ela lembra 
uma vez em que chega na 
fazenda dele e não o encontra 
lá. Bate a pé pro pesqueiro, 
6 leguas distante! Acha um 
caminhão, pede condução, dão. 
De errada em errada, agora é 
mais uma fatalidade de  
morte que o amor, a dirigi- 
la, bate no pesqueiro, madru- 
gada nova, tres e meia da 
manhã. Carlos já degradado 
atravez de tanta fuga, já pu- 
silanimisado pela conscien- 
cia de fugir, é tomado dum 
horror tamanho vendo Ma- 
ria e em que estado, que foge 
correndo. Ela vai atrás. Chi- 
co Antonio tenta prende-la, o 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
que ela vence facilmente 
pela psicologia servil do ou- 
tro. Seguem pelo trilho de bar- 
ranca do rio (pesqueiro de 
tio Pio). A discussão a luta 
entre C. Antonio e Maria, 
distancia Carlos que já não 
se vê mais. Lá no fim do  
trilho de gado, alargado pelo 
moço, vêm Carlos parado, 
esperando não sabe o quê. Vê 
Maria e pula a cerca e fo- 
ge por uma lingueta de fir- 
me através do tremendal 
que a margem do rio faz 
aí. Maria corre. Chico Anto- 
nio discute outra vez mas  
acaba ajudando ela a pas- 
sar a cerca. E daí em dian- 
te, servil, sem uma pala- 
vra, vai prestando auxilio 
pra ela, através dos tombos, 
das prisões, no lameado, etc 
em que afinal ela cai, mo- 
lhada, esfalfada nos bra- 
ços dele que fica ali, sem 
um valor sexual de homem 
alisando os cabelos dela. 
É uma das causas da doença dela 
essa corrida no [lameado. Creio.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: É *o preludio* da doença 
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Café Carlos 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada.  
Nota da edição: O texto de Tristão de Athayde publicado em O Jornal, em 28 set. 1930, 
não foi guardado por MA. 

 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café                 Carlos 
Defeitos iberoamericanos se- 
gundo Tristão em O Jornal 
28-IX-30: enfase, falta 
de tenacidade, inercia, 
vangloria ou timidez exces- 
sivas, ideologia vaga,  
espirito de anarquia, 
mimetismo... 
Qualidades 
Sentimento e inteligencia, 
vida emotiva, o ideal 
é a conquista da vida, o 
dominio sobre a natu- 
reza, a vitoria sobre os 
rivais, rudeza franca 
no [?] trato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): no >[?]< trato. 



Café/ Carlos-Maria 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Carlos – Maria 
 

Estudar êsses maravilho- 
sos momentos de amor, 
em que depois de tres dias 
de excessiva sexualidade, 
a saciedade fisica, a fa- 
diga sexual, libertava o 
carinho, do corpo e permitia 
gostar numa alegria pregui- 
centa de incomparavel har- 
monia e perfeição. Era a 
mais iluminada intimi- 
dade em que o amor atin- 
ge uma forma integral, 
os corpos se gostam sem exi- 
gencia mais, o beijo é menos 
sedento e egotista, o indivi- 
dualismo amoroso desapare- 
ce por completo e não sexiona 
secciona os individuos do 
par. 
Esses momentos que Carlos 
sempre gosara muito e 
preparava com frequencia,  
no fim só serviam pra  
o irritar. Se tinham conver- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: não ^sexiona^ secciona 
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tido não em abandonos 
deliciosamente esbanjado- 
res do individuo, mas em  
momentos de clarividen- 
cia critica acerba e mesmo 
exacerbada. Via toda 
a impossibilidade de  
fusão. Os geitos, os costumes, 
o proprio fisico de Maria 
se revelavam a êle numa  
nitidez que de não deixa- 
va de exagerar logo pra 
se exasperar mais. O pudor 
natural dela, sempre vesti- 
da a ponto de excluir o 
desleixo da intimidade. 
A mania de não deixar 
nada pra depois na in- 
tenção de servi-lo e que  
parava a fusão em meio. 
O proposito de repor tudo 
no lugar pra que êle não  
se irritasse nalguma pro- 
cura infrutifera – coisa 
que só o irritava mais 
excluindo-lhe um dos meios 
de existencia do lar. Etc. 



Café/ (Centro)/Idéias de Carlos 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada; marca de grampo. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

(Centro)
Ideas de Carlos 

 
O casamento não é o meio 
de realisar um amor, e o meio 
de construir familia. Entre os 
indios isso está perfeitamente 
determinado. Tambem no Bra- 
sil a familia, a “sociedade” hu- 
mana, foi tudo muito bem, quan- 
do os pais tratavam o casorio 
dos filhos, quando a noiva só 
enxergava o noivo no dia do 
casamento, enfim quando êste 
era um comercio social, a aqui- 
sição de familia. Depois tudo mu- 
dou. Não sei si é um bem si é um 
mal porêm tudo mudou. Hoje 
esses moços casam pra reali con- 
seguir a realisação dum amor, 
familia é uma consequencia, até 
funesta as mais das vezes. Ua 
realidade o casamento não  
tem mais razão de ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: Lapso: “casamente” 
 
 
A: si *pra* bem si *pra* mal 
 
(A): pra *reali[zar]* con-/seguir 
 

 



Café/ Parte central 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite e a tinta preta; 2 folhas de papel branco (14,4 
x 10,5 cm), borda superior picotada; folhas presas originalmente por alfinete de cabeça. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Parte central 
Desenvolver bem a luta me- 
donha de Maria pra abandonar 
preconceitos, tradição, familia, tudo pra 
ir se amigar com Carlos. Pra ela 
essa passagem não era apenas uma 
passagem dum simples estado  a 
outro. Nem siquer uma aventura 
curiosa porque a educação antiga 
das nossas mulheres não continha 
nem o conceito de aventura, nem a 
curiosidade. Era mas uma troca, 
definitiva do ser, de mulher legí- 
tima a mulher perdida, de honra 
a desonra de ceu pra inferno. O  
gesto não tinha remissão possivel. 
Sem dúvida, mais tarde, vivendo com 
Carlos, às vezes lhe batia uma es- 
perancinha de que pelo menos na 
hora da morte havia de achar tem- 
po pra se arrepender, mas o Deus de- 
la era o tupá temivel, certeiro nas 
justiças e ela não se encontrava 
perdão possivel. Era uma esperan- 
ça que lhe antes trazia desagrado 
que ilusão e gasto do tempo, e Ma- 
ria não gostava que vinha: era uma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: nem >a< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: que >lhe< antes 



 
 
 

 



615 

 
 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
 

perdida. Mas se agarrara a uma su- 
perstições, mais que a raciocinios. A re- 
ligião e todo o pensamento estreito dela vi- 
via dos contos de infancia mais que de 
noções desenvolviveis. Era assim que,  
abandonando totalmente religião e Je- 
sus, que antes lhe traziam a imagem pro- 
digiosamente desgraçada, maltratan- 
te, da irremissivel perdição dela, se 
agarrara com paciencia invencivel a 
Ave-Maria. Um conto sabido de muito 
tempo dum pecador infame que se sal- 
vara porque tomara o hábito de rezar 
uma ave maria ao deitar e ao levantar, 
lhe fazia esse hábito. Abandonara tudo 
menos a ave-maria, recitada de pressa,  
no escuro, sem pensar (etc) 
Tambem a noção de que abandonara 
tudo, dava a ela como a essas brasilei- 
ras do seu genero o caminho da sem- 
vergonhice. Não tinham mais nada 
a não ser o desêspero de terem caido 
no crime sem serem talhadas pra 
isso, e buscavam afogar nas ma 
nifestações do “crime” o unan prodigioso 
martirio interior. Caiam facilmente na 
degradação. Maria tambem, seria dois 
anos depois uma bebada de rua e 
fornicadora de varzea mas Carlos que 
a salvou. Ás primeiras tentativas dela 
pra se degradar, êle deu um basta decisivo 
e tão anormal, que Maria, por imitação, se viu [?] 

(A): a >uma[s]< su-/perstições, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): o *unan[ime]* prodigioso 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
guindada novamente as 
elevações da mulher seria. 
Não tinha a minima tenden- 
cia prá torpeza, da mesma 
forma com que a maioria 
dos normais não têm embora, 
quando mais livres de vida, 
conservem uma curiosidade 
enorme disso. Nunca mais 
voltara a um gesto de de- 
senvoltura tendenciosa. Não  
fumou mais, o que no ver 
dela, era apenas uma degra- 
dação, “mulher que fuma é 
sem vergonha”, deixara não 
punha uma gota de alcol na 
boca. E as suas noites no  
leito dela redormira a mais 
apaixonada mas purissima 
espôsa. 

 
 
 
A: prá *baixeza*, da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *deixara* não punha 
 
(A): E *as suas noites* no leito 

 



Café/ Carlos-Maria 
Nota de planejamento; autógrafo a lápis; 11 folhas de papel branco (10,1 x 7,0 cm), 
borda superior picotada; folhas presas originalmente por alfinete de cabeça. 
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Café 

Carlos – Maria 
Verificar e desenvol- 
ver bem na psicolo- 
gia de Maria, o esta- 
do tão profundo de 
servilidade dela 
que em pouco tempo 
ela ficara parecendo 
com Carlos. Mas pa- 
recendo mesmo até 
fisicamente, não só 
na maneira de pen- 
sar e de andar e 
gesticular, como cer- 
tos traços dela tinham 
se modificado um  
pouco, numa parte 
minima que não 
dava, está claro, pra 
torna-la uma 
sózia de Carlos, mas 
suficiente pra or- 
ganisar entre eles 
uma especie de 
perpetuação do mes- 
mo perfil. Maria 
se parecia bastante 
com Carlos fisicamen- 
te e o reconhecimento 
dessa verdade, em 
vez de dar prazer, 
fôra mesmo uma 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
surpreza muito de- 
sagradavel pra ele, 
Quando e mais um 
motivo de separação. 
Era doloroso, era ir- 
ritantissimo e a 
frase de amigo indicando isso cai- 
da numa conversa 
ent em casa dela, 
fôra uma revelação 
chocante que deixara 
Carlos num isolamen- 
to tão impulsivamen- 
te de defeza que sem- 
pre ficara nele uma 
especie de conscien- 
cia de incesto. É certo 

 
 
A: >Quando< e  
 
 
 
A: amigo +indicando isso+ 

(A): >ent[re]< em 
 
 
 

que êle reagia contra 
essa impressão desa- 
rrazoada e tola, mas 
as sensações indepen- 
dem das nossas ideas 
e raciocinios. Mas Car- 
los chegara ainda a 
verificar que essa 
aliás vaga conscien- 
cia de incesto, vaga 
mas suficiente pra 
o deixar numa in- 
satisfação enjoativa, 
não era propriamente 
uma impressão, 
uma sensação vin- 
da do exterior. Era 
puramente uma 

 
 
 
 
 
 
 
 
A: essa >aliás #vaga#< 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
subtileza de pensa- 
mento, uma por as- 
sim dizer idea requin- 
tada e fatua, boa 
pros Wildes, pros 
Cocteaus, Prousts e 
mais inventadores 
de psicologias refi- 
nadas e boutades 
falsificadoras do 
ser. Reagiu forte 
mas foi inutil. As 
ideas verdadeiras 
não dissiparam a 
idea falsa e Carlos 
percebia muito bem  
que si não dissipa- 

 

vam era porquê a 
idea falsa era util 
pra êle, agia ma 
favorecendo mais o 
afastamento dele 
por Maria motivo 
falso que apesar 
de ser falso não  
deixava de ser mais 
um motivo. E che- 
gava pensando a 
tais duvidas e 
tais premencias de 
incompatibilidade 
angustiosa em fi- 
car apenas com a 
verdade mais sim- 
ples e legitimamen- 

 
 
(A): agia #ma[is]# 
 
 
 
A: que *mesmo/ por* ser 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
te verdadeira que 
nesses momentos 
até odio sentia pe- 
la pobre companhei- 
ra. 
Maria não. Aquela 
parecença lhe dera 
um prazer imenso, 
uma sensação de 
se dar tão intensa 
que de novo se sen- 
tira no momento como 
que violada de novo 
pela primeira vez 
por Carlos. Violação 
consentida. Ficara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): se ^tar^ tão 
A: que #de novo# 

num orgulho satis- 
feito e honesto e 
mais se tornara de- 
liberado nela o pra- 
zer de se melificar, 
se deixando fazer 
pelo amante. 
Cegueira desolan- 
te. No espêlho ela 
procurava com an- 
sia nas manhãs 
mais desimpedidas, 
si durante a noite 
os traços do rosto 
dela não se tinham 
igualado mais um 
pouco aos de Carlos. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Triunfava quando a 
propria fadiga de 
se olhar tanto e tão 
fixo, turvando um 
pouco a nitidez da 
vista, lhe permitia 
se equiparar mais 
fisicamente ao Car- 
los. Era ele!, numa 
transposição quasi 
filial das paixões 
do amor. Ela numa 
inversão tragica dos 
poderes amorosos da  
mulher, em vez de 
amar tambem ma- 
ternalmente Carlos, 
o que [é] bastante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *maternal* das 
 
A: ^inversãl^ tragica 
 
 
 
 
A2: lapso: “él” 

comum nas trans- 
posições femininas 
do amor sexual, ad- 
quiria uma fragili 
idoneidade pueril 
de filha, se transpor- 
tando no filho que 
devera nascer dela, 
e Carlos não quise- 
ra ter. Ficava filha,  
tomava ares e geitos 
de filha, sem querer, 
sem por consciencia 
nisso e em vez de 
acarinhar e prote- 
ger da maneira pos- 
sante com que as 

 
 
 
(A): uma *fragili[dade]* 
 
 
 
(A): e #q[uisera]# 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
mulheres sabem tão 
maravilhosamente 
exacerbar em nós, na 
obje comedia duma 
fraqueza masculina,  
os nossos valores de 
força e posse, ela 
é que tomava atitu- 
des frageis e pedia 
carinhos que Carlos 
ja não era mais 
capaz de dar, nem 
os saberia nunca 
dar. Isso o afasta- 
va inda mais da 
pobre companheira. 

 
 
 
(A): >obje[tiva]< 
 

Maria fi[c]ava então 
numa malestar 
geral muito inex- 
plicavel pra ela. 
E viera aos poucos 
um mal inda 
maior. Sem aban- 
donar propriamente 
os direitos e desejos 
de se parecer fisi- 
camente com o aman- 
te, mesmo os auxi- 
liando pela cópia 
por plagiar aberta- 
mente Carlos pela 
maneira de rir, 

A1: lapso: “figava” 
A: ^numa^ malestar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *pela cópia* por plagiar 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
de olhar, de andar, 
de pentear, de cor- 
tar as sobrancelhas 
etc. modos que de 
fato in a tornaram 
duma parecença 
com Carlos percep- 
tivel a todos, Maria 
fôra compensando 
o que havia pra 
ela de ainda in- 
satisfatorio nes- 
sa parecença, nova 
duma com uma 
invenção nova de 

 
 
 
 
(A): fato >in[da]< a 
 
 
 
 
 
 
 
A: parecença, #nova# >duma< 

sujeição. Se puse- 
ra abertamente 
macaqueando o 
ser que segundo 
Carlos seria o ideal 
do homem moder- 
no. Tomara um 
gesto recto, seco e 
desenvolto de ser. 
Dizia a verdade 
nua e crua, e como 
não saberia por 
educação, sensibili- 
dade e fé verda- 
deira, ser o homem 
sem Deus que Car- 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Carlos pregava, se 
tornou o ser contra 
Deus que êle inti- 
mamente aborrecia.  
Mas isso ela não 
podia abandonar 
porquê era sempre 
um jeito de estar 
proxima de Deus, 
e uma ou outra 
frase que disse- 
ra a respeito pra 
afirmar publica- 
mente (na pre- 
sença de Carlos) 
que a crença era 
 

 

uma puerilidade 
ou que Deus não 
existia, eram ma- 
caqueações, irritan- 
tes, sem nenhuma 
verdade nos labios 
dela a não sem 
a comovedora pai- 
xão apaixonada 
que com que se 
dava inteiramente 
á posse de Carlos 
Mas êle não podia 
mais se conover 
e no fundo se 
revoltava contra ela, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: #que# com que 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
O ideal pregado 
por êle e que Ma- 
ria buscando reali- 
sar, apenas defor- 
mava hedionda- 
mente, aparecia 
diante dele como 
uma realização 
flagrante, visivel. 
Mesmo porquê a 
deformação maca- 
queadora dele, não 
era hostensivament- 
te imbecil. Si ela 
se erguia contra Deus 

 

por não poder 
ficar sem Ele, tam- 
bem não o fazia 
com insistencia 
nem explosão, mas 
tomando aquela 
modestia virtuosa 
com que Carlos que- 
ria que ao ser mo- 
derno tudo fosse 
apenas a verifica- 
ção duma verda- 
de simples. Ele  
não se dava conta 
da deformação, 
apenas percebia 
o plagio. e E o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): plagio@,@ ^e^ E 
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ideal mais acari- 
nhado por ele e 
que ele buscava  
e pretendia reali- 
sar na vida, apa- 
recia diante dele 
obsecante e que 
nem um monstro 
ridiculo. 
De mais a mais 
com esse pretensão 
dela realisar o so- 
nho dele, Maria 
não só fôra despre- 
zando e perdendo 
episodicamente 
as milhores quali- 
dades tradicionais 
dela, a bondade un- 
tuosa, a afabilidade 
acolhedora, a pregui- 
ça de julgar, a re- 
dondez fisica, os 
suavissimos olhos 
grandes, a passivida- 
de servil, a compla- 
cencia, etc, como 
adquirira uma  
visibilidade ta- 
manha como se 
derepente tudo quanto 
era luz tinha 
se focalisado nela. 
Perdera a sua mi- 
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lhor qualidade –  
tradicional de mu- 
lher brasileira: a  
supressão de si mes- 
ma, aquela delica- 
deza de existencia, 
aquela existencia 
tenue e fragil da 
esposa antiga. Carlos 
a via, Carlos em toda 
a parte a via. Não 
bastava ela ser mes- 
mo agora o problema 
grande da existen- 
cia dele, a grande 
resolução que tinha 
de tomar. Maria se 
tornara um ser 
visivel, todos a viam. 
E agora que a viram 
ela aparecia despi- 
da do que era ou  
fôra e em grande 
parte era delicioso 
e feminino. Em vez: 
aparecia como um 
ser monstruoso, ri- 
diculo e um cas- 
tigo obsecante pra 
êle Carlos dos ideais, 
juizos e ideais que 
fora criando pra si. 
Dava odio. 

 
 



Café/ “Tomar notas [...]” 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (27,2 x 21,3 cm), 
pautado. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

 
Tomar notas sobre a formação 
inicial do tipo de Carlos. / Carlos 
Alves, Fernando Galvão). A incultura 
rica, saciada de farras, em 
busca dum ascetismo novo e 
cultura pessoal. A tendencia ao 
Modernismo, incitada por  
nós modernistas, porem irri- 
tados por nós, querendo ser 
modernista pra fora de nós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): ^porrem^ irri-/tados 
 

 
 



Café/ Carlos 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Cafe 

                        Carlos 
Sem querer Carlos fôra se 
criando um pragmatismo 
parecido com os oito man- 
damentos budistas da 
extinção da dor: acreditar, 
desejar, falar, agir, viver, 
tender, pensar e [?] scis- 
mar com rectidão”. (Lionel 
Franca p 11). Esta necessida- 
de de rectidão inadiavel pra 
sinceridade 
materialista dele, o levara a 
afastar do espirito qualquer 
dúvida, qualquer improbabili- 
dade e consequentemente qual- 
quer discussão abstrata e 
cair num materialismo 
scientificista, muito vazio 
e que no fundo dava pra 
ele uma solidão que só o 
desejo intenso de ser recto com- 
pensava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A): e >[?]< scis-/mar 
 
 
A1: +de rectidão+ inadiavel 
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Café/ A Geada/ A Crise 
Pasta improvisada; autógrafo a grafite; 1 folha de papel jornal (22,1 x 32,8 cm), dobrada 
ao meio, rasgamentos na borda superior; marcas de oxidação.  
Nota da edição: Substituição do título da 3ª parte, de “Geada” para “Crise”. No início da 
redação do romance, o grande evento que afetaria a produção cafeeira no Brasil seria o 
fenômeno da geada. A separação do casal Carlos e Maria, transplantada do romance 
inacabado Vento para o romance Café, também coincidiria com a condição climática, 
como em Typhoon de Conrad, citado por Mário em anotação na caderneta que reúne 
esboços e notas para a redação do primeiro. No entanto, depois de outubro de 1929, o 
maior desafio no bojo da crise econômica mundial, era justamente superar as 
dificuldades financeiras.  
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Café/ Partido Democratico 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (11,6 x 6,7 cm); 
marcas de oxidação. 

 
 
 

 

Café 
Partido Democratico 

Falar que a politi- 
cagem grassou mes- 
mo dentro do proprio 
partido –  

E principalmente 
esculhambrar com a 
covardia de muitos. 
Os comicios nas vés- 
peras das eleições 
de Julio Prestes e 
a refugação constan- 
te até dos deputados 
democraticos, de irem 
pros lugares perigosos 
de fazer comicio, e 
das mesas eleito- 
rais dos arredores. 

 



Café 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (11,6 x 6,6 cm); marcas 
de oxidação. 
Nota da edição: Na biblioteca de MA, o exemplar do livro Psychologie homosexuelle de 
Angelo Louis Marie Hesnard (Paris: Stock, 1929), traz traço a grafite na margem do 2º 
parágrafo da página 31. 
Segue, em fac-símile a capa, folha de rosto e p. 31 do livro. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
 

Amigos curiosos  
de homosexuali- 
dade, reflexões 
sobre êles. 
Veja grifo, p. 31 
de Psychologie 
Homosexuelle, de 
A. Hesnard 

 
 
(A): Amigos \ho[mossexuais]\ curiosos 
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Com relação à curiosidade do vício homossexual, deve-se mencioná-la na etiologia da 
homossexualidade. No entanto, por si mesma, ela em geral é indício imperceptível de uma tendência 
latente, mas que só precisava se manifestar em oposição mais ou menos confessada com a ideia moral do 
indivíduo. 



Café/ Parte central 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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Café       Parte central 

 
Uma das vezes que fugindo de Maria 
Carlos vai prá fazenda, deixa Chico An- 
tonio guardando a casa. Mas ainda fu- 
gindo dela, vem na fazenda inesperado. 
Chico Antonio não está. Carlos se veste, sai 
e por desespêro indo jantar na cidade se 
embebeda. Então vai prá rua falando al- 
to etc. e o amigo que jantara com êle está 
desesperado. Sairam do Palhaço e na es- 
quina do largo do Paissandú, eis que 
Carlos fita um individuo bem vestido.  
É C. Antonio, com roupa, sobretudo, chapéu 
gravata de Carlos. Carlos chama-o e zan- 
ga. C. Antonio está corridissimo e Carlos 
cai na gargalhada. Faz um discurso de 
palavras [aninhadas] pra C. Antonio. O 
amigo dá o fóra, dizendo aliás adeus. 
C. Antonio busca acalmar Carlos. Este 
muito serio, dedo professoral no ar: 
– Chico Antonio mas você está com a 
minha roupa? Você não tem caracter 
Chico Antonio! L’esprit de Macunaíma 
est avec vous!” Cai na gargalhada. 
C. Antonio chama um auto. Com  
carinho trata de Carlos e o deita. 
Ajoelha nos pés da cama e pede per- 
dão. 

 
 



Café/ Parte central 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 
Parte central 
O ano em que precedeu 
a crise arrebentou 
no fim dele, foi 
marcado por uma 
especie de epidemia 
de suicidios. Cada 
um mais exquisi[-] 
to que outro. De res- 
to já tinha mes- 
mo passado o tem- 
po em que os sui- 
cidas escreviam 
carta a Carta. Ne- 

 
 
A: ano +em+ que \precedeu\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *carta* a Carta. 

nhum quasi dei- 
xava carta mais 
e na maioria dos 
causos paulistas 
o suicidio não 
se explicava, era 
ou provinha da 
propria angustia 
do tempo 

 
 
 
 
 
A: explicava, >era< 

 



Café/ Geada 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,5 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
Café 

        Geada 
Detalhação: A geada se entron- 
ca na separação entre Carlos e 
Maria. Se deu a formidavel ven- 
tania na noite de separação e 
quando Carlos sai na madruga- 
dinha o ar está abafado e a 
manhã nasce negra. Chove o 
dia todo, para de noite. Chove 
mais um dia todo, para de noite. 
Faz muito frio mas o eu está 
coberto, no dia seguinte o frio au- 
menta. Á tarde o ceu se limpa 
todo. O frio é medonho ao Sol 
caindo no fundo da avenida 
S. João. Tarde maravilhosa. Noi- 
te maravilhosa e então geada 
formidolosa. 
Descrever pormenores pitorescos 
do dia de geada. Um burro 
amanhece morto, duro, estur- 
ricado no pasto, sem pé, troizan- 
troiando a paisagem. Passa- 
rinhos. A cerca. A Porteira. As  
plantações. A agua do balde. 
A roupa nos varais. A alegria 
das crianças. Etc. Etc. (Perguntar 
num questionario a tio Pio sobre 
galinhas, gatos, tatus, quais as ar- 
vores que sofrem, abelhas, novilhos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): pé, ^troizan[do]^ troiando 
 



 
 
 

gente, telhados, grama, como são 
as gradativas fazes porque passa 
o cafeeiro até esturricar ao 
Sol fervendo. As replantas. O vi- 
veiro de plantinhas de café. Os  
animais do mato. Os lambaris 
e tambiús dos corgos, etc. etc. 
Perguntar detalhes pitorescos e 
anedotas sobre geada que 
meus amigos conheçam. 
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Café/ A Geada 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,5 cm), borda 
superior picotada; marca de ferrugem de alfinete. 
Nota da edição: DRAMA DA GEADA de Monteiro Lobato, matriz do assunto que Mário de 
Andrade pretendia explorar na 3ª parte do romance. Segue a reprodução fac-similar do 
texto publicado na Revista do Brasil (a. 5, vol. XIV, São Paulo, 1920). 

 
 
 

 

Café 
A Geada 

Ler o “Drama da 
Geada” do Lobato 
em Rev. do Brasil 
vol XIV, ano 1920, 
p. 314 
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Café 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,7 cm), 
borda superior picotada. 
Nota da edição: Troca do título da 3ª parte, de “Geada” para “Crise”. 

 
 
 

 

Café 
A 3ª parte, em 
vez de Geada, 
se chamará 
Crise, e estu- 
dará a Crise 
de 1929, fins 
dêste. 
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Café/ 3ª parte. Crise. 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,7 cm), 
borda superior picotada. 
 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
3ª parte. Crise. 
Salientar a ignoran- 
cia economica do  
fazendeiro. Seu  
servilismo poli- 
tico. E das associa- 
ções comerciais, 
todas verdadei- 
ros lambecús 
do Govêrno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A): todas #l[ambecús]# 
 



Café/ (Parte Central) 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite e a tinta preta; 2 folhas de papel branco (14,1 
x 10,5 cm), borda superior picotada; folhas presas originalmente por alfinete de cabeça. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

(Parte Central) 
Ao falar dos rapazes conversan- 
do: “Um assunto que vinha 
sempre na conversa deles era 
o homossexualismo. Eram todos 
duma forte saúde sexual a qua- 
si todos duma enorme liber- 
dade moral. Ele Não tinham 
nem precisão dum assunto 
em que disfarçadamente se 
confessassem ou dessem lar- 
gas a um principio de hones- 
tidade sexual que não sabiam 
possuir. Mas o homosexualis- 
mo estava na moda, tratado  
no geral com uma discreção 
indecentemente timida pelos 
autores franceses. Isso punha 
na consciencia dos rapazes um 
assunto que, pelo fato mesmo 
de não os interessar minima- 
mente, lhes desfatigava a per- 
plexidade modorrenta e vazia. 
E tambem pela frequencia do 
assunto nas conversas, se per- 
cebia neles essa curiosidade 
sempre doentia, e preliminarmen- 
te pezarosa, que nos leva a tratar 
em público e com demonstrações de 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >Ele< Não 
A: >nem< precisão 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
liberalidade fingida, de tudo 
quanto nos é inatingivel e 
nos fere a vaidade de pequenos 
e vaidosinhos microcosmos. Nos 
não somos microcosmos não. A 
maioria das manifestações do 
mundo nos escapam. E si por essa 
necessidade vaidosa de generali- 
sar, nos refletimos em nós [os] vastos 
processos de viver vida universal, 
isso apenas contenta a nossa com- 
preensão curta mas ambiciosa. E 
facilima. Toda a vida humana 
da Terra tem se reduzido a êsse 
esfôrço infalivelmente desviador 
de querer unificar num mecanis- 
mo simples o que não possa de 
contínua e marilhosa desa- 
gração. Si nos nos desprendesse- 
mos dos “universais” isso nos 
daria maior liberdade de nós 
mesmos e um início de com- 
preensão... Porem, apesar de todas 
os seus aparentes progressos, moder- 
nos, nos perseveramos escravisados 
à grande blague conciliatoria de 
Platão. 
Está claro que perseverava nos 

A1: liberalidade *falsa* 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: de *viver* vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: os >seus< aparentes 
 
A: à >grande< blague 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
rapazes a respeito dos homossexuais 
uma dose forte de desprêzo. Porêm 
sem que se dessem conta, êsse des- 
prezo não passav sentiam que ês- 
se desprezo não passava duma pru- 
dencia tradicional paulista e provin- 
ciana, minvencivel neles que não ti- 
nham organização nem de cultura, 
nem moral. nem E a organização 
fisica, forte mas nada mais que  
finalidade biologica, independente 
deles, não bastava pros libertar de 
qualquer superfectação moralista, de 
qualquer preconceito vincado no es- 
pirito dele pelo tradição eco duma 
tradição religiosa e patriarcal. E êsse 
desprêzo, sempre sem que se dessem 
conta conscientemente disso, esta- 
va atacado por todos os lados, pelas 
novas doutrinas scientificas, pela 
desfaçatez dos au escritores, e ainda 
pela chocante mas graciosa, desfaça- 
tez com que o carioca e o nordestino 
em verdadeira blague ou inocencia, 
verdades psicologicas que os superiori- 
savam muito sobre os paulistas, tinham 
aceitado o sôpro novo de decadencia 
humana vindo da Europa, tinham 
legitimado o homossexualismo, elevan- 
do-o ao pé de igualdade de todos os 
amores legitimos ou quotidianisando nas conversas 
como o tema sem misterio nem mal ou se 
confessando episo- 
dicamente homossexuais como quem 
se confessa episodicamente o amor du- 
ma mulher casada. 
E pela incapacidade mesma de se 

 
 
(A): \êsse des-/prezo não 
passav[a]\ sentiam 
A1: lapso: “prudecia” 
 
 
A: moral >nem< 
 
 
 
 
 
A: dele ^pela^ #tradição# 
 
 
 
 
 
(A): *au[tores]* escritores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: legitimos + ou 
quotidianisando nas conversas 
como o tema sem misterio nem 
mal + ou 
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libertarem dum sentimento de des- 
prêso que poderia ser justo si deri- 
vado diretamente da saúde sexual 
e fisica, mas era neles apenas uma 
pruderia, um preconceito invencivel 
(e o sentiam isso vagamente) os ra- 
pazes encarniçadamente voltavam ao 
assunto, o classificavam a golpes de 
leis e decretos dum apriorismo 
perfeitamente inculto e sem subti- 
leza, inconscientemente desolados 
no fundo por ũa moda desagrada- 
vel, cuja possivel desgraça nem  
siquer podiam lamentar porquê 
lhes escapava por completo. 
Só Carlos se fatigava dessas voltas 
constantes á conversa dum as- 
sunto e de gentes que naturalmen- 
te, por reação biologica, por desprezo e 
repugnancia fisica, não chegavam 
à sua possibilidade de julgar. 
Ficava sempre num mutismo i- 
napetente quando o assunto vinha, 
não aceitava nada, nem a moda, 
nem os sujeitos dela, nem as 
leis e decretos dos conversadores. 
A sua inadaptação não o isolava dos 
outros porque o punha em contacto com  
a sua propria superioridade, po- 
rem  lhe vinha um desprezo tam- 
bem, mas sim pelos conversadores 
como si fossem êles proprios dos 
despresiveis “bezouros” e “viados” 
da giria homossexualista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: reação *fisica* por 
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Café/ O Católico 
Pasta improvisada; autógrafo a lápis em 1 folha de papel jornal (22,1 x 33,0 cm); 
dobrada ao meio, rasgamento na borda direita; marcas de oxidação. 

 
 
 

 



4ª Parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,5 x 10,4 cm), 
borda superior picotada; marca de oxidação. 
Nota da edição: Lapso no nome do personagem que, na única versão da segunda parte 
do romance, na qual atuam as duas irmãs, a invejosa é Vivi, mãe de uma menina, Lígia, 
enquanto que Clara tem dois meninos, Fernandinho e Joaquim. 

 
 
 

 

4ª Parte 
 
Retomar agora o caso das duas
irmãs iniciando a parte com  
Clara assassinando o filho 
da irmã, por causa da doença  
da filha. 
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Café/ 3ª parte 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,6 x 6,6 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 
 
 
 

 

Café 
3ª parte 
O sirio acaba ma- 
tando a mulher 
e botando-a numa 
mala que deixa 
na fazenda com  
seu João e foge. 
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Café/ Maria 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 

 
 
 

 
 

             Café 
Maria 
Quando afinal Maria, quebradas
as forças, volta pra sua casi- 
nha, doente, e a morte prin- 
cipia, aí entra em scena a fa- 
milia de italo-paulistas delicio- 
sos (os Corazza) que eram vizi- 
nhos dela. Um dia que ela 
tem qualquer perigo de vida, a 
criada chama gente (o telefone 
foi tirado) e vem a mãi e a 
moça mais velha. O pai faz um 
barulhão mas logo acalma 
quando sabe. As moças tomam 
o costume de proteger Maria. 
Aí o Catolico as conhece, e 
morta Maria, continuará 
a frequenta-las, até que 
resolve casar com uma (?). 
E vira vida santa de lar. 
Tem uma finalidade vital 
nutriente e ao mesmo tem- 
po purissima, embora 
se possa dizer romantica- 
mente mesquinha. 

 
 



Café/ Política e Eleições 
Nota de planejamento e versão de trecho; autógrafo a tinta preta; 3 folhas de papel 
branco (14,4 x 10,5 cm), borda superior picotada; folhas numeradas pelo autor, presas 
originalmente por alfinete de cabeça. 
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Café 

Politica e Eleições 
Quando o Catolico se mete na 
politica quem sabe si é preferivel 
em vez de faze-lo Comunista, faze-lo 
Democratico, porquê isso penetra mais 
fundo na verdade do país e do Es- 
tado. E então faze-lo fiscal numas elei- 
ções porquê assim descrevo o roubo de 
livros e a recusa de boletins a que as- 
sisti na Penha. O Catolico representaria 
o dr. Morais Andrade e no meu pa- 
pel de assistente eu botaria o proprio 
Carlos, que estando então em maré de mi- 
seria sentimental fôra acompanhar o ami- 
go e protege-lo. A cronologia fica perfeita- 
mente justa pois a parte central do livro, 
“Carlos e Maria” se dá no arrebentar da 
crise do café por fins de 1929, e as eleições 
são a 1º de março de 1930. Abandonada 
Maria por Carlos em outubro de 1929, dá 
tempo pro Catolico resolver brilhar nal- 
guma coisa, entrar pro Partido Democra- 
tico e ser fiscal da Penha. 
Detalhes de descrição do pleito na Penha: 
___ 
Tudo muito bem até a hora de entrega de 
boletins, aos fiscais democraticos. 
___ 
Descrição da cidade. abstenção de votar por 
medo de briga ou de pressão por operarios e 
gente do povo. Estudo aqui da nova raça 
estrangeiro-brasileira dos paulistas. Os ver- 
dadeiros paulistas, os paulistas do sec. XVII, es- 
ses quasi não existiam no Estado, tinham 
ido povoar Minas, Goyais, Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul. Os novos paulistas eram es- 
ses simili-brasileiros filhos de italianos, 
espanhoes, sirios, alemais etc. etc. mestiços sem 
nenhuma coragem, mestiços de Caporeto. 
___ 
Os automoveis de volantes. Corso de machos 
pela cidade. 
___ 
Os cartazes rasgados e escadas pra conservar 
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 Aparato genético. Etapas e rasuras 
cartazes incolumes. Nas casas de familia. 
A senhora de alta sociedade que ameaça- 
da de carabinas assim mesmo rasgou 
os cartazes nos muros da casa dela. 
___ 
Os abstencionistas ricaços P. Prado, Yan, Cou- 
to de Barros, Rubens, frouxos de merda, que 
acabavam ocultando um sorriso de su- 
perioridade a inenarravel vergonha mo- 
ral de que se sentiam tomados. 
___ 
Os carnavalescos danados com a eleição e 
só se preocupando com fantasias e bailes 
e corso. O pleito caiu justo no sabado de 
Carnaval. O Diretorio perrepista do Braz 
se aproveitou disso iluminando as a- 
venidas Celso Garcia e Rangel Pestana 
profusamente, dando circo pro povo sem- 
vergonha. Grandes panos atravessando as 
E avenidas de lado a lado, Viva o dr. Ju- 
lio Prestes, Viva o dr. Silvio de Campos, 
etc. 
___ 
Fatos isolados de independencia politica. Em 
S. Miguel onde nem havia partido democra- 
tico, tudo era perrepista, o italo-brasileiro que 
quis votar no Getulio Vargas. Pressão da me- 
sa. Ou me deixam votar no Getulio ou então 
não voto! Tão insolito o caso que acabaram 
deixando, um voto só! Em Osasco 6000 eleitores! 
tudo por causa de um pai que se sujeitou 
a tudo por causa da filha professora que 
ele queria colocar em S. Paulo. 
___ 
Penha, hora dos resultados. Julio Prestes só 
com 50% a mais, o que era uma vitoria es- 
tupenda pros democraticos. Recusa de entre- 
ga de boletins da mesa da 1ª secção. 3ª e 
5ª entregaram. A 7ª continuava apurando. 
2ª e 4ª não funcionavam. 
___ 
Acaba A noticia da recusa da 1ª secção cor- 
reu rapida no edificio do Grupo Escolar 
onde as mesas estavam funcionando. Os 
perrepistas se entressorriam. Os democra- 
ticos se contavam o caso já amedrontados. 
Pouco a pouco a sala se enchia de indi- 
viduos manifestamente capangas e que 
se encostavam com a maior intimidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >Acaba< A noticia 
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aos perrepistas bem vestidos, gente fisi- 
camente distinta. Cochichavam coisas no 
ouvido destes. Perrepistas semi-morais, os 
que tinham funcionado nas 3ª e 5ª secções 
e que tinham por desfastio chegado até a sa- 
la da 7ª foram se retirando com medo. Car- 
los via horrorisado, encostado numa 
janela, toda a manobra e o Catolico 
abandonado naquele meio de morte. 
___ 
O mocinho de 18 anos que Carlos não podia 
por então explicar a importancia que ele se 
dava não tendo parada, satisfeito, vaidoso 
de si, trocando olhares e sorrisos de coniven- 
cia com os chefões perrepistas que nem lhes 
respondiam ao sinal. O mocinho só atirou 
pros capangas, recebendo destes a homena- 
gem de inveja que merecia. 
___ 
Principiou a historia. O Catolico que tambem 
percebia tudo, mas como reagir? passou afe- 
tando calma, os boletins pro presidente da 
mesa. – O sr. tenha bondade de me encher 
os boletins. Um pequeno momento de hesi- 
tação do presidente, professor de olhos bai- 
xos, magruço e caixa-doculos, um dos famo- 
sos responsaveis pela tragedia de Palmi- 
tal. – O sr. secretario terá a bondade de en- 
cher os boletins. 
___ 
O secretario era um negrão doce vestido de 
cinza claro, que desesperado, mandado 
pelos cochichos recebidos que não enche- 
ria boletim nenhum, olhos baixos, morrendo 
na maior das degradantes vergonhas, 
mexia nos papeis sem saber o que fazer. 
O mesario perrepista ao lado dela o sal- 
vou. – Escreva a ata primeiro. E foi ditan- 
do a ata que o secretario escrevia em letra 
agitada e sem nexo. 
___ 
Então apareceu no grupo de capangas que ro- 
deavam a mesa a figura glabra dum 
miseravel sabido do bairro, bebado con- 
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Etapas e rasuras 
tumaz e pederasta passivo. Seu presiden- 
te! acabam de telefonar da sua casa pro 
sr. ir lá que sua senhora está muito 
grave. O presidente afetou uma agitação 
dramatica. Minha mulher!... Levantou. 
Sentou. Levantou. – Vamos seu presidente, 
o automovel está esperando. O presidente 
saiu correndo. De repente voltou. O 
mot d’ordre era outro. “Evitar brigas 
o mais possivel”. Voltou. – Seu secretario 
eu deixo os boletins assinados, o sr. dá 
boletins parciais. Sem olhar pra nin- 
guem. O Catolico: – Sr. Presidente, eu que- 
ro boletins totais como a Lei exige. O 
canalha nem respondeu. O pederas- 
ta, olhava do outro lado os chefões e 
incapaz de representar, falava com a 
maxima calma – Vamos seu presidente, 
sua senhora está muito grave! E olha- 
va pros lados outra vez. E lá foi o presi- 
dente correndo. 
___ 
Começou então a discussão. O catolico sem- 
pre afetando calma, entregou o passou 
os boletins pro secretario. – Seu secretario, 
não é possivel agora ter-se a ata pron- 
ta hoje, tenha a bondade de me en- 
cher os boletins, mas eu quero boletins 
totais. Então um fosforo bem vestido: – 
Mas o presidente mandou dar boletins 
parciais. – Mas eu quero totais como a 
Lei exige. – Mas si nós (agora já era o 
“nós”) damos a votação do seu candida- 
to basta. O catolico principiou perdendo 
a calma afetada. – Não basta! o sr. sa- 
be que não basta! – Pois então o sr. des- 
confia de nós!! – Pois será isso si o sr. 
quer mas eu quero boletins totais ou os 
livros não saem daqui hoje. 
___ 
Foi uma balburdia. Todos discutiam 
– Então temos que ficar aqui a noite in- 
teira! – Pois ficamos, pronto! – O sr. está 
abusando! – Quem é o sr? O quê que o 
sr. tem com a mesa. – Eu sou fiscal! 
– Fiscal aonde! – Sou fiscal pronto! – Pois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): respondeu. > – < O  
 
 
 
 
 
 
 
A2: lapso: “O catolico” 
(A): calma, *entregou o* passou os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2: lapso: “O catolico” 
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então defenda os interesses dos seus 
clientes como eu defendo do meu! E 
houve até um perrepista que gritou 
– Isto é uma vergonha! (!!!) – Seu 
secretario escreva. E o Catolico meio se 
soergueu pra passar os boletins ao se- 
cretario. Então é que o mocinho cumpriu 
o destino que lhe tinham mandado os 
chefões, aproveitando a juvenil miseria 
do desgraçadinho. Estava rente á mesa 
sentado num banco, simulou conflito, deu 
um pulo, saiu correndo, berrando, furou 
a capangada, pulou a janela alta de 
4 metros dando pro jardim. Tumulto. Um 
corre daqui, outro corre dali. Os mesa- 
rios correm. O Catolico não sabe o que 
é. O outro mesario democratico, ultimo 
e unico democratico ainda no recinto, 
desaparece tambem. O Catolico de repen- 
te lembra! – Os livros! Os livros tinham 
desaparecido. – Cães, roubaram os livros. 
Um dos chefões apalpava o ombro do Ca- 
tolico. – Acalme-se dr!! – Não me acal- 
mo! caes! ladrões! Carlos se aproxima- 
ra, segurava o Catolico por trás com a 
intenção de proteger-lhe as costas. – É inu- 
til, Catolico! Vamos embora. [?] Nis- 
to o Catolico divisou no canto, o negrão 
doce secretario. Como a posição do Cato- 
lico era mais junto da porta, os ladrões 
de livros, mesarios etc tinham escapo- 
lido pulando a janela. O negrão doce 
quis tambem mas ele vendo a altu- 
ra, não tivera coragem de saltar. Es- 
tava ali num martirio terrivel. – Seu 
secretario, venha cá. Ao menos os bole- 
tins eu quero. Mas então os capangas cer- 
raram em torno do Catolico e o secreta- 
rio deu uma corrida, fugiu pela porta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): embora >[?]< Nis-/to 
 
 
 
 
 
(A): mas >ele< vendo 
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O Catolico perdera totalmente a noção 
de si mesmo, era um possesso que  
fazia alí. – Ladrões! ladrões! Mise- 
raveis! (Nem ao menos sabia dizer 
uma palavra-feia que essas ao menos 
satisfazem, descarregam a alma) La- 
drões! Cães! filhos de cães! Os dis- 
tintos perrepistas bem vestidos, no 
fundo, embora frios [na] na decisão 
de suas miserias, sentiam piedade. 
Uma piedade que lhes dava por 
dentro uma derrota triste – Dr. se 
acalme. Agora o delegado vinha. 
– Ladrões! Miseraveis! Mas dr. não 
ha um meio? acalme-se – Não ha, 
o sr. bem sabe que não ha! – Mas 
lavre seu protesto. – Praquê! O congres- 
so desses, desses miseraveis não 
reconhece! O delegado era habilissi- 
mo. Provocava uma discussão de 
processos pra acalmar o Catolico. 
Carlos empurrava o amigo prá por- 
ta, sempre [lhe] encobrindo as costas. 
Ambos sem uma arma naquele meio 
de [90] armadissimos, porquê na por- 
ta do grupo havia revistamento, efe- 
tivo só quando o individuo en- 
trando era declaradamente demo- 
cratico ou desconhecido. Foram sain- 
do. O Catolico já estava em si ou- 
tra vez. Ia empurrando, mas repe- 
tindo sempre, agora só pra susten- 
tar a atitude: Ladrões! Cães mise- 
raveis! No portão havia um solda- 
dinho. – Seu delegado, deixo sair. E ao 
gesto abriu o portão. O catolico virou-se 
pro grupo dentro: – Ladrões! na rua cer- 
caram-no os democraticos. Um gaúcho que 
viera assistir as eleições paulistas, ria, ria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A): frios >[na]< =na= decisão 
 
 
 
 
 
A: meio? >acalme-se< Não 

 



Café 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,4 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético 

Etapas e rasuras 
Café 

Discutir si toda e qualquer religião é ver- 
dadeira dar provas e ajuntar milhares de 
provas contra o Catolicismo me parece da 
mais completa estupidez. Não existe sinão um 
problema em religião: é a existencia do im- 
possivel, do inexistente, enfim, a existencia 
de Deus fôrça sobrenatural, de Deus enfim. 
Esse é o problema unico. Dada a existencia 
do impossivel (não falo aqui impossivel no 
sentido de negação minha de Deus, mas 
no impossivel, de existir terrestremente, do 
“infenomenico” si permitem) dada a exis- 
tencia do impossivel, não só tudo é pos- 
sivel, mas tudo é verdadeiro, e a religião 
com seus misterios, com seus milagres, 
com seus ritos liturgicos, é verdadeira. Mas 
nós praticamos êste absurdo, muitos, de 
sermos tei deistas e negarmos a reli- 
gião. Partimos dum processo proprio da 
mentalidade primitiva, isto é, acredita- 
mos no sobrenatural e depois critica- 
mos esse sobrenatural, não mais pelos 
mesmos processos de ser da mentali- 
dade primitiva, mas pelos processos 
da nossa mentalidade. Nisso está 
o absurdo. A mentalidade civilizada pode  
alcançar provas intelectuais da existen- 
cia de Deus, mas essas provas não só ja- 
mais serão universais, como a existencia 
da lua, da vida, da pedra, não só não 
apenas como o proprio espirito que as 
concebe e acredita nelas elas serão sem- 
pre apenas provaveis. O que decide da 
existencia de Deus é a fé, quero dizer, 

 
 
 
 
 
 
 
A: de #Deus# fôrça 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): sermos *tei[stas]* 
deistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: >*não só não* apenas< 
como 
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um elemento de processo intelectual, 
proprio da mentalidade primitiva. 
Ao passo que o processo intelectual perma- 
nente da mentalidade civilizada é 
a dúvida, e não a fé. Ora partindo 
da fé, não podemos sem absurdo 
ridiculo, abandonar o estagio, o proces- 
so mental que nos permitiu fé e  
instalados na dúvida, decidir 
si as afirmativas da fé são verd 
ou consequencias dela são verdadei- 
ras ou não. Imaginem um Papú 
da Nova Guiné depois de jejuar, 
cantar e dansar pra ir na pesca 
atribuindo o sucesso da caça 
pesca, ao fato de ter passado uma 
piracema no momento que êle 
pescava!... não, a piracema passou 
por causa da reza, da dansa, do 
jejum. Pois nós somos esse Papú 
desengonçado, que jamais não exis- 
tirá entre os papús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): fé #são verd[eiras]# 
 
 
 
A: na *caça* 
A: da *caça* pesca 



Café/ Catolicismo 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda superior 
picotada. 
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Cafe 

Catolicismo 
Carlos a horas tantas 
fala pro Catolico. 
O mundo, a vida, tudo 
pra você não é fruto 
duma experiencia, é fru- 
to duma revelação. Só vo- 
cê sabe! Os caminhos da 
experiencia alheios à re- 
velação não existem pra 
você, ou milhor, não va- 
lem nada. Você só é que 
sabe! Você é um pedante 
nos nas suas afirmações 
dogmaticas que, perdem 
a boniteza de fé que elas 
tem, pra se tornarem sim- 
plesmente comodistas. A 
coisa mais odiosa do Cato- 
licismo são os catolicos 
praticos 
– Discurso 
– Discurso si você qui- 
ser, mas em vez de destruir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: ^*nos*^ nas suas 
 
 

o que eu estou falan- 
do, você qualifica. Ou- 
tro processo comodista 
com que vocês se imagi- 
nam superiores, só por- 
quê a vergonha do escan- 
dalo e o pavor do Infer- 
no, tornam vocês virtuo- 
sos á fôrça, incapazes de 
pecado mortal.  
– Quando você assume 
esse seu jeito, você é sim- 
plesmente odioso. 
(Isso na 3ª parte, porquê 
depois da experiencia 
romanticamente indivi- 
dualista da 4ª parte, o  
Catolico perde o seu dog- 
matismo dictatorial, a 
sua censura sêca e 
adquire o poder de per- 
doar, de compreender, de 
experimentar.) 
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Café/ “As doutrinas religiosas [...]” 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda 
superior picotada; marca de ferrugem de alfinete. 
Nota da edição: No exemplar de MA da revista parisiense Le mois, nº 42 (1º jun – 1º jul. 
1934) um traço a grafite destaca, na margem, trecho da página 295 do capítulo: “Une 
conception finaliste de l’evolution paléntologique”. Segue a capa e páginas 295 e 296. 

 
 
 

Café 
As doutrinas reli- 
giosas da finalida- 
de expostos por Car- 
los ou pelo Catolico. 

V. Le Mois nº 42 
junho de 1934 

p. 295 e s. 
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E eis a conclusão de Broom: “O fato de que uma descendência de pequenos animais não 
especializados continuou até o eoceno, na época em que os primatas surgiram, e em seguida se deteve, o 
fato de que excetuando-se as especializações dos espécimes do eoceno não houve evolução durante os 
últimos quarenta milhões de anos e que o relógio da evolução parou tão completamente que é bastante 
duvidoso que um único gênero novo tenha surgido sobre a terra há dez milhões de anos, esses fatos 
parecem nos conduzir à conclusão de que não havia necessidade de evolução após o surgimento do 
homem e que a evolução do homem deve ter sido objeto de um plano deliberadamente amadurecido por 
algum poder espiritual. A evolução parece ter sido organizada para limitar o homem a outros animais e às 
plantas, tendo por finalidade tornar seu mundo habitável”. 

Assim, Broom chega a uma concepção teleológica e ao mesmo tempo antropocêntrica. Mas a 
originalidade dos pontos de vista desse sábio consiste em que eles se afastam bastante da concepção 
religiosa tradicionalista, sob seu aspecto monoteísta. 

A pergunta é: pode-se concluir que a mesma força organizou toda a evolução e que todos os animais, 
todas as plantas nasceram pela vontade do mesmo poder? Ele responde negativamente a essa questão. O 
mesmo poder não pôde criar o bem e o mal, a beleza e a feiúra, o homem e os micróbios virulentos. Se 
admitirmos que os agentes espirituais podem intervir na evolução, somos forçados a concluir que eles são 
muito numerosos e bastante diversos. 



709 

 

 



Café/ 4ª parte 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda superior 
picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

4ª parte 
Um dos personagens: Sim, 
nós sofremos todos e sofre- 
mos terrivelmente... Porêm 
o que torna o nosso sofri- 
mento miseravel, infaman- 
te mesmo, é que nós sofre- 
mos com uma inutilida- 
de enorme. Sofrer assim por- 
quê?, praque? Assim é inu- 
til o mediocre sofrer. Por- 
que as nossas desgraças, 
nossas dores, nosso sofri- 
mento enfim, de Carlos, 
de Maria, do Catolico 
não corresponde a pro- 
priamente nenhuma 
essencialidade nacio- 
nal, humana, nem  
mesmo essencialidade 

 

do ser. Daí serem tem- 
pestades num copo da- 
gua. Correspondem a 
precisões e circunstan- 
cias falsas, dum indi- 
vidualismo horrivel 
e antiquado, duma 
sem nenhuma nece- 
ssidade nem geografica, 
nem humana, nem 
nada. É tudo falso, 
é tudo europeu, é 
tudo se o antes da 
guerra é tudo falsi- 
ficação. Falsifica- 
ção! Falsificação!... 
E no entanto somos 
horrendamente 
desgraçados! Que mi- 
seria!... 

 
 
 
 
 
 
A: antiquado, >duma< 
 
 
 
 
 
A: tudo >se o< 



Café/ Parte: O Católico/ C.A., Maria e o Católico 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,3 x 6,8 cm), borda superior 
picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Parte: O Católico 
C.A., Maria e o Católico 
C. A. se acostumara bem e até a- 
gradadamente com aquela vida 
quasi claustral que os tres estavam 
levando. A sua personalidade 
tão essencialmente fora do ra- 
ciocinio, ou milhor, fora da rea- 
lidade, anti-realista, devia se aco- 
modar bem com a conversa dos 
deuses. Botava uma feitiçaria 
convicta naquela ambiencia de 
paz e a palavra de Deus bai- 
xava naturalmente do seu pa- 
raizo e o deixava por longas 
horas largadamente em si. De 
resto Maria e o Catolico, saiu 
a mesma perfeição, e asperamen- 
te batidos pela inquietude da 
inteligencia, viviam nessa mes- 
ma vacuidade do extase. Se es- 
forçariam por se tornar bem 
cotidianamente religiosos, mas 
na realidade eram só mis- 
ticos. D’aí conseguiram já, uma 
paz ostensivamente exterior, 
fisica, gesticular, um prenun- 
cio do paraizo, que a gente encon- 
tra muito nas freiras, e às vezes 
nos frades quando êstes não ig- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: tornar >bem< 
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Etapas e rasuras 
norantes. Si a consciencia in- 
da lhes ardia, si o pensamen- 
to maltratava-os pelo contras- 
te irremovivelmente vital 
do pecado, ou simplesmente 
da imperfeição, é certo que 
eles já prelibavam no fisi- 
co e na virtude facil, as gos- 
tosuras celestiais. Nada tinham  
da desagradavel incongru- 
encia, da tragica de gestos, 
de julgamento asperidade 
de juizo gestos, de julgamentos,  
de ações, nada da imperfei- 
ção violenta dos verdadeiros 
religiosos – isso que os faz, 
porque são miseravelmente 
pecadores, tomar por hipocri- 
tas, por infames, por crimino- 
sos aos olhos facilmente con- 
tentaveis dos anti-religiosos, 
dos materialistas e dos falsos 
ateus. Mas o Catolico e Maria 
não conseguiam realizar a  
amargura mais humana do 
ser religiso. Eram mas mis- 
ticos. E naquela casa si gastava a 
existencia numa divina mo- 
notonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: tragica #de gestos#
A: #de julgamento# 
A: de *juizo* 

 
 



Café O Católico 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5x 6,8 cm), borda inferior 
picotada; marcas de oxidação. 
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Etapas e rasuras 
 

CAfé     O Catolico 
Chico Antonio levado a 
assistir uma cerimonia 
religiosa: 
Ficava ali olhando numa 
ausencia enorme. Murmu- 
rava mesmo, tomado de 
imitação, os textos catolicos 
sabidos naturalmente. Po- 
rém um inicio de atenção 
causado pelo ambiente, 
logo se esgarçava numa 
ausencia enorme. O 
excessivo contacto com a 
vida, a premente imedia- 
teza terrestre, não lhe da- 
vam nenhuma precisão 
mais dos poderes organi- 
zados do outro mundo. Era 
como a grande maioria do 

(A): #^Chic^# 
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mundo proletario, depois 
que a religião deixara de 
ser a causa das coletivi- 
dades. Ou milhor: depois 
que as lutas economicas 
tinham suplantado as re- 
ligiões, como motivos pro- 
pulsores a explicações lo- 
gicas de coletivismo. A- 
gora, nos proletarios como 
nos aristocraticos por  
sangue ou cultura, a re- 
ligião não era mais um 
motivo de ser. Nos aristo- 
cratas porque tinham deixa- 
do de mandar e a forma 
da divindade não os auxi- 
liava mais o individua- 
lismo monarquico. Nos pro- 
letarios porque juntos sentiam 
que podiam mandar demais. 
A religião tornara-se um 
acessorio da burguesia. 
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Café/ Fala do Catolico 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 
Nota da edição: A nota de MA remete a sua leitura do número 146 da revista Europe 
(Paris, fev. 1935). A página 206 indicada, pertencente ao texto “Les limites du 
marxisme” de Baymford Parkes, não possui anotação autógrafa, entretanto a sequência 
do texto, páginas 210 a 213, apresenta trechos com traços verticais à margem; segue o 
fac-símile da capa e da p. 206 da revista. 

 
 
 

 

Café 
Fala do Catolico 
Toda a pg 206, em 
“Europe” fevereiro 
de 1935 

 



 
 

Insistir sobre o fato de que a ética deve ser naturalista, baseada sobre uma compreensão do que os 
seres humanos realmente desejam e não sobre a suposta vontade de Deus não exclui uma interpretação 
religiosa do universo. De fato, a civilização é impossível sem a religião. De todas as virtudes humanas, a 
mais necessária é a resignação; e da resignação, a menos que esta não esteja apoiada sobre uma visão 
religiosa da vida, só pode resultar a convicção sombria e quase desesperada de que o universo é um caos 
de forças mecânicas eternamente hostis aos ideais humanos. A virtude da resignação adquiriu uma 
reputação ruim porque ela com frequência significa que não é possível impedir as injustiças sociais. A 
situação na qual se encontra todo o ser humano consiste parcialmente de condições sobre as quais ele não 
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tem controle algum e, em parte, de condições que ele espera poder mudar, se desejar. É desejável que 
tudo que tenha uma causa econômica ou social esteja contido dentro da segunda categoria, e a virtude do 
marxismo é mostrar como isso pode ser conseguido. Porém, mesmo em uma sociedade comunista é 
impossível que os desejos humanos sejam plenamente realizados. O homem, como afirma São Tomás, 
deseja o infinito. Na natureza humana há certo platonismo intelectual que se revela na procura da 
imortalidade e na sede de uma união perfeita que, ao nos abandonarmos a ela, torna a experiência sexual 
permanentemente pouco satisfatória. O homem está no meio do caminho entre Deus e o animal; se nega 
que aspira a imortalidade, rebaixa-se ao nível do animal. Porém, ao recusar se contentar com o finito e 
procurar se tornar Deus se expõe ao romantismo e a outras desordens emotivas similares. A vida normal é 
impossível sem uma aceitação dos limites impostos pela natureza aos desejos humanos; para salvar a 
vida, é necessário estar pronto para perdê-la. 



Café/ O Católico 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

      Café 
                  O Catolico 
Quando Maria esgotada 
sente que vai morrer e  
os medicos o dizem, an- 
tes de cair na pacifica- 
ção final em que recu- 
sará a presença de Car- 
los, tem o tempo de de- 
sespero em que ela não  
quer morrer, tem medo 
da morte, chama Carlos, 
se agarra em todos uma 
em todos os remedios, u- 
ma coisa penosissima. 
É então que manda 
chamar o Catolico e 
passam a viver jun- 
tos ou quasi, ele a pro- 
tegendo como uma mãi 
protege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: todos #uma# 
 
 
(A): que ^mancha^ 
 



Café/ O Católico 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta e a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 
10,4 cm), borda superior picotada; marcas de oxidação. 
 
 
 

 



727 

 
 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

O Catolico 
Estudar a especie de rancor secre- 
to que os padres tiveram pelo Catolico, 
quando êste na vida (bem antes do 
caso que o romance conta) se dispuse- 
ra a trabalhar intelectual e objeti- 
vamente pelo Catolicismo e chegara 
mesmo a liderar um pequeno 
movimento de rapazes aqui catolicos. 
Só um ou outro padre mais clari- 
vidente aceitara. Os outros tinham 
se afastado com desconfiança e mes- 
mo estabelecido uma luta muito 
padresquinha, muito discreta con- 
tra o movimento dele. Estudar a 
psicologia dêsses padres. O impe- 
cilho qu chegara a ser tamanho 
que o Catolico parara de agir com 
um grande silencio interior, não  
querendo discutir consigo, não  
querendo examinar nada, não  
querendo dizer dêsses padres o 
que [amargura] era a verdade: 
um grande silencio interior que  
o dissolvia muito e lhe dera 
uma indecisão enorme dentro da 
vida, essa mesma vagueza aparen- 
temente diletante em que vivera 
até a paixão por Maria o levar 
aos exageros de ação comunista 
que estava querendo, que quisera exercer 
                                             (atrás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: rapazes >aqui< catolicos. 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >qu[e]< chegara 
 
 
 
 
 
A: que >[amargura]< era  
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Então, o arcebispo de S.  
Paulo, esse era uma espe- 
cie de monstro. Um mons- 
tro subrepticio (?), coleante 
e colerico, de grandes rai- 
vas sagradas e intuitos mui- 
to discutiveis, si não clara- 
mente condenaveis du- 
ma vez. Ser dificil, mui- 
to inteligente, que tanto 
podia ser muito ruim 
como muito bom. Du- 
ma grande nobreza de 
porte e duma vasta 
ineficacia de ação. 



Café O Católico 
Esboço e nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 2 folhas de papel branco (14,3 x 
10,5 cm), borda superior picotada; folhas presas originalmente por alfinete de cabeça. 
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Café 

                            O Catolico 
Já o Catolico está vivendo com Maria 
e Chico Antonio. Sente então uma gran- 
de disponibilidade vital, vivendo 
como vive, em orações contemplativas. 
As vezes os operarios inda vinham 
consulta-lo. Apesar duma piedade 
imensa o Catolico se sente por 
completo, destacado deles. No geral 
aliás iam pedir dinheiro e o Cato- 
lico os contentava. Mas quando pe- 
diam assistencia do espirito, ele 
falava, falava, mas não possuia 
o ardor dum proselitismo. A catoli- 
cidade que o movia era monacal, 
puramente mistica. Por mais que  
lhe doesse a penuria intelectual 
e os males morais dos que o pro- 
curavam, estava por demais na 
beatitude pra que pudesse reviver 
em si tanto horror alheio. Os homens 
não lhe pertenciam mais de nenhu- 
ma maneira e atingira a suprema 
altitude do individualismo, uma 
grandiosa, atraente, suavissima 
porem terrestremente hedionda, 
inutilidade. Pelo extase de agora 
e pelo passado cheio do que ele agora 
reputava crimes, não havia horror 
que não perdoasse com amor. Porêm 
mesmo êsse perdão era indiferente, 
não distinguia, não selecionava, era 
qundo muito a probidade da mais 
santa indiferença. Mas si podia 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
perder, estava na incapacidade 
humana de proporcionar aos 
às queixas, às confissões ou con- 
sultas que os operarios faziam 
pra êle, êsse gosto de humanidade 
que nos torna mais fortes contra 
nós mesmos nesta vida. Ele insula- 
va de tal forma os homens em 
si mesmos, que chegava por vezes 
a despertar em almas brutaças 
e sempre incultas a noção do  
civismo e do livre-arbitrio. E por 
isso os operarios iam pouco a pou- 
co se afastando dele. Mas isso  
o Catolico não percebia apesar das 
distancias cada vez maiores entre 
uma visita e outra. Nem que per- 
cebesse não sofreria. Estava com- 
pletamente imerso numa sa bea- 
ta preguiça de existir e a alma 
dele estava tão integralmente i- 
mersa na imaginação da divin- 
dade que as proprias tentações ti 
v o tinham abandonado. Estava 
muito palido. A voz baixara, sem- 
pre franca mas com uma sensa- 
ção de mofo, de rosas murchas, 
de desatenção. Era um santo. Era 
um aborto flagrante na existencia 
da cidade. Só pelo hábito antigo in- 
da se vestia direito e passava dis- 
creto e inexistente na rua. Mas 
às vezes, si ria num sorriso, aconte- 

 
A: proporcionar *aos* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): numa *sa[nta]* 
 
 
 
(A): tentações *ti-/v[eram]* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): *si ria* num sorriso 
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cia mostrar as gengivas brancas 
duma boca sem lavar. Não chega- 
va ao ridiculo porquê estava por 
demais feliz de si mesmo pra 
agir de qualquer forma e ini- 
ciar a carreira do proselitismo.  
E todos tinham por êle êsse des- 
prezo respeitoso que se tem pelas 
coisas veneraveis. 
Menos Maria e Chico Antonio 
(E aqui continuar estudando  
as relações entre os tres.) 



Café/ O Católico 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,4 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

                   O Catolico 
Nesta parte terminar suavissi- 
mo pela união, fusão de estadios 
espirituais identicos entre Maria 
doente, o Catolico amando-a plato- 
nicamente, e o surrealista á bra- 
sileira Chico Antonio que o Catoli- 
co pôs como enfermeiro de Maria. 
Passadas todas as violencias da 
vida paulistana, camarada em fazen- 
da, chofêr de Carlos em S. Paulo, 
futeboler, carteiro, garçon de caba 
pensão de mulheres etc. etc. Chico 
Antonio voltará á felicidade anterior 
recaindo na preguiça, e no surrealis- 
mo interior. Com a decadencia de 
Carlos se desapegara aos poucos des- 
te. O Catolico o toma pra morar na 
casinha em que Maria se desagre- 
ga aos poucos da vida. E os tres 
juntos vivem então momentos de 
calma maravilhosa juntos, os tres 
inutilisados prá vida, Maria catol 
(que morrerá catolica mas ainda o 
não é) inutilisada pela doença, 
o Catolico inutilisado pela religião 
(oração, contemplação divina, brilho 
inutil das estrelas) e Chico Antonio 
inutilisado pela dispersão de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): de *caba[ret]* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): Maria #\catol[ica]\# 
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interior. Quando Maria morre 
o Catolico e Chico Antonio não  
se sabem o que fazer um do 
outro. Havia entre eles pra justi- 
fica-los juntos o sentido da mu- 
lher a que ambos amavam sem  
sexualidade. O Catolico diz pra Chi- 
co Antonio ir morar na casa dele 
pra servi-lo. Chico Antonio obede- 
ce fica lá uns dias e depois de- 
saparece. É o fim dessa parte 
do romance. 

 
 
 
 
 
 
 
(A): ir *fic[ar]* 



O Católico 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,2 x 7,0 cm), borda superior 
picotada. 
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O Catolico 

 
Numa discussão 
entre o Catolico e 
Carlos, que eram-se 
amigos. 
De repente eles 
pararam porquê 
sabendo-se amigos 
um do outro es- 
tavam ali se o- 
diando mais 
que danados. O 
odio era imortal, 
odio de classe do 
espirito, que leva 
da vida pra mor- 
te. Pararam e 
uma infinita pie- 
dade por si mes- 
mos os envergonhou 
tanto que se vira- 
ram as costas dis- 
farçando. Não podiam  
sair do terraço porquê 
então era a inimi- 
zade de morte. Fi- 
caram ali, movendo 
um braço, olhando 
coisas, numa fadi- 
ga miseravel. Afinal 
falaram de qualquer 
outra coisa e puderam 
de novo se amar com  
piedade. 

 



Café/ O Católico 
Nota de pesquisa; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,1 x 7,0 cm), borda 
superior picotada; folha presa originalmente à próxima nota, por alfinete. 
Nota da edição: Apesar da nota citar parte do segundo parágrafo da página 107 de 
Hölderlin de Stephan Zweig (Paris: Stock, 1928), o exemplar de MA não tem esse 
trecho por ele assinalado. 
Tradução: “Goethe em Wilhelm Meister, no Fausto, respondeu: ‘Na ação’; Novalis ele 
próprio respondeu: ‘Em um mundo fabuloso, no sonho, em uma piedosa magia’”. 
 

 
 

Café 
                    O Catolico 

   Refugio na oração, vivendo 
o brilho inutil das estrelas: 
Em que vai se refugiar 
o homem? “Goethe dans 
Wilhelm Meiter, dans Faust, 
avait repondu: “Dans l’action.” 
Novalis, lui, répondait: – Dans 
un monde fabuleux, dans 
le rêve, dans une pieuse 
magie. ” 
   S. Zweig Hölderlin p 107 
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... e assim ele, o mais devoto de seu povo, eleva voz por uma terrível maldição, mais dura que todas as 
palavras que em alemão, abençoado e enganado em seu amor, pudesse versar sobre seu povo. 

Aquele que partira à procura do ideal no Universo desiludido, se refugia em seu Além, na Ideologia. 
“Para mim está terminado o sonho das coisas humanas”. Mas onde Hiperion vai se refugiar? O romance 
não nos fornece qualquer resposta. Goethe, em Wilhelm Meister, no Fausto, respondeu: “Na ação”; 
Novalis ele próprio respondeu: “Em um mundo fabuloso, no sonho, em uma piedosa magia”. Hiperion, 
que se limita a interrogar sem agir, fica sem resposta: sua respiração expande suas sonoridades no vazio 
como um apelo melodioso e nostálgico. Seu irmão, que virá depois dele, já conhece em refúgio mais 
elevado: ele, o criador, encontrará na poesia um refúgio diante da vida. Em Empédocle já se exprime a 
alta ciência do gênio, apesar de Hiperion permanecer eternamente como criança, em eterno sonhador, 
jamais satisfeito; ele “somente pressente sem jamais encontrar”. 



Café/ O Católico 
Esboço; autógrafo a tinta preta; 2 folhas de papel branco (30,0 x 10,5 cm), borda 
superior picotada; unidas originalmente à nota anterior por alfinete de cabeça; 
rasgamento na borda direita da folha 1 provocado pela dobra do papel. 
Nota da edição: A frase “o destino dele/ era viver o brilho inu-/til das estrêlas.” remete, 
imediatamente, ao capítulo XVII de Macunaíma, “Ursa Maior”. 
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Etapas e rasuras 
Café 

O Catolico 
 

Nem bem arrebenta a 
tragedia Carlos-Maria, já 
o Catolico vai ficando na 
exaltação que o levará á sua 
revolta contra o catolicismo 
e á adopção da atividade 
vital (no caso é o Comunis- 
mo escolhido como “ativi- 
dade vital”) como “compen- 
sação” (“Compensação” está 
aqui no sentido psicanaliti- 
co do discipulo de Freud, 
de que me esqueço o nome 
agora). Assim pelo menos 
pensa o Catolico, porêm 
quando êle terá coragem 
pra reconhecer que está 
apaixonado por Maria, 
ha virá uma pagina gran- 
de de introspecção em 
que êle reconhecerá que 
toda a “actividade vital” 
que se dera de sopetão 
não passava da plumagem 
do pavão, do canto do 
sabiá, das brigas do tou- 
ro, um jeito de brilhar 
e de atrair a femea, ago- 
ra devoluta e possivel- 
mente facil. Mas pouco 
a pouco o Catolico perce- 
berá que nem tanto pela 
recusa de Maria, mas 
pela propria verdade 
que tinha em si, a ativi- 
dade vital contrastava du- 
ra, cruelmente com a ver- 
dadeira realidade dele 
que era a imobilidade 
transcendente do Catoli- 
cismo. E é justamente nis- 
so que está a divindade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: *ha* virá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “o verdadeira” 
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do Catolicismo entre as 
religiões. Por maiores que 
sejam e possam ser as 
actividades que um Cato- 
lico se dê na vida terres- 
tre e que o Catolicismo per- 
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mite e porventura pregue,  
a propria ausencia do 
Catolicismo e a sua imo- 
bilidade virtual, a depura- 
ção gradativa de toda e 
qualquer correspondencia 
do ser com a vida terres- 
tre, a libertação do ser 
de toda e qualquer rela- 
ção com a vida huma- 
na. Existe assim um 
contraste fundamental 
entre o Catolicismo, isto é, 
em resumo, a purificação 
do ser pra se elevar até 
Deus, um contraste funda- 
mental entre isso e a 
existencia terrestre. Ou 
o Catoli O ser Si a vida 
terres humana vencer 
dentro do homem o Ca- 
tolicismo terá de ser 
destruido. Mas a elevação 
mais pura, mais essencial, 
mais transcendental do 
ser dentro do Catolicis- 
mo, que é a Comunhão 
em vida com Deus 
pela oração e pelo sacri- 
ficio, essa terá de des- 
truir a vida terrestre, 
que no proprio trabalho 
mais afa[no]so e fatigan- 
te do espirito sempre terá 
muito de sensualidade 
e é porta aberta prá 
fraqueza e pro pecado. 
A tendencia pro pro Ca- 
tolicismo mais elevado, 
que tinha o Catolico o 
levava não á luta, á 
atividade mas á imo- 
bilidade da oração. Sor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >Ou *o Catoli[co]* =O= ser< 
 
(A): *terres[tre]* humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2: lapso: “afanonoso” 
 
 
(A): porta ^aperta^ 
 
(A): tendencia >pro< =pro= 
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rindo ele verifica que  
toda aquela brilhação 
falsa de vida que se 
dera não o punira, fôra 
apenas um sacrificio 
cruel e inutil de si mes- 

 
 
 
(A): dera \>não<\ o 
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 Aparato genético. Etapas e rasuras 
mo porquê o destino dele 
era viver o brilho inu- 
til das estrêlas. As ideas 
de comunismo perseve- 
rarão praticamente pu- 
ras nele em tanto que 
aplicação dum modus 
vivendi puramente cor- 
poral e mesmo intelec- 
tual do homem na socie- 
dade. Porêm aquela par- 
te do ser que transcen- 
dendo da propria inteli- 
gencia, nós sentimos sem 
que descrevamos, que 
pode estar com a inteli- 
gencia porem que esta 
não delimita, aquilo de nós que 
nos sentimos sem que 
possamos aferrar, essen que 
é não a essencia do ser, 
mas a prioridade nele, 
isso que é tudo e nada 
em nós e nos chamamos 
alma, isso nada tinha 
que ver com o Comunis- 
mo nem coisas da vida 
humana e podia dentro 
do mais social economi- 
co e legítimo Comunis- 
mo dialetico, se conservar 
livre, individual, cato- 
lica, imersa em plenos 
revôos de santificação, 
crescendo pro seu Deus. 
Mas nele essa parte de- 
terminava as proprias 
tendencias, o levava 
pela tirania dela á uma 
imobilidade objetiva, 
tra aplicando mesmo 
dentro da vida quotidia- 
na a imobilidade es- 
sencial da crença dele. 
Era um inutil, “Um 
intelectual” pensou sor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >#nós sentimos sem que# 
*descrevamos*< que 
 
 
A: aquilo +de nós+ que 
 
(A): aferrar #essen[cia]#  
 
 
 
 
A: isso ^nata^ 
A: com >o< ^comunis-/mo^ 
 
 
 
 
 
A: em ^pllnos^ 
 
 
 
 
A: o ^levavam^ 
 
 
(A): >tra[nscendente]< aplicando 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
rindo, desprezivamente á 
maneira do Comunismo 
russo. Era em verdade 
uma alma do outro 
mundo. 
(E então o Catolico fica 
um imovel na vida, 
em plena oração, cada 
vez mais oração, num 
ser suavissimo, um 
ser irreal de que todos 
se afastam e o circulo 
comunista de S. Paulo 
caçôa e apoda. Estava 
já Mas todos se espan- 
tavam ante ele e tinha 
êle tinha em si um 
não-sei-quê de lumi- 
noso na sua imateria- 
lidade estranha, que 
no fundo todos o res- 
peitavam. Ou pelo 
menos... o percebiam 
isolado. Estava já vi- 
vendo bem o brilho 
inútil das estrêlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): >Estava já< Mas 
 
(A): e >#tinha#< êle tinha 
 
 

 



Café/ O Católico 
Esboço de diálogo (Católico e Carlos?); autógrafo a grafite e a tinta preta; 1 folha de 
papel branco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café  

                             O Catolico 
– É, mas os padres não frequentam 
maisas familias. 
– Pudera, si não são convidados. 
– Ora essa! penetrassem! Está claro que 
prás familias, prá sociedade principal- 
mente o bom é estar livre dos padres. 
Mas êles é que deviam fazer de semver- 
gonhas e de penetras. Engraçado é a de- 
formação da finalidade do padre! Ou 
vivem dentro da igreja, ou quando se tra- 
ta de catequisar alguem logo vem a idea 
de catequisar os selvagens. 
– O que é selvagem?... 
– Está claro! o que é selvagem! Pros padres 
é... é o gentio, a gente que vive adorando 
Mafoma e outros deuses falsos, de no- 
mes esquisitos, desde o tempo das 
navegações em que essa deformação 
principiou se sistematisando. 
– Mas quando o padre vai a uma festa, 
frequenta uma familia, repare que  
ele estraga tudo. 
– Estraga porquê não sabe mais ser 
sinão o veiculo espiritual do confessio- 
nario. Fica ali sem complacencia, como 
um grande sermão. É horrivel padre 
em familia, padre em sociedade. 
Não toma parte na familia, não toma 
parte na sociedade. Si ele tivesse o ins- 
tinto catequisador de esquecer o pecado, 
mais o pavor do pecado que o pecado pro- 
priamente, teria uma função patriarcal 
muito mais eficaz. Fosse alegre, pintasse 
o sete, esquecesse o negror da batina, 

 
 
 
 
 
 
 
 
A: fazer +de+ 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
deixasse os outros pecarem quanto 
quisessem. Não é o pecado que faz a 
desgraça do homem, é a ignorancia 
de que ou esquecimento de que está 
pecando. A só presença do padre 
entre os homens, presença amavel,  
meramente ocular visual, tornaria 
de novo permanente no homem o 
valor do arrependimento. Eu so- 
nho com uma nova congregação jesui- 
tica tendo por fim catequisar os 
civilisados. Empregando todos os meios 
pra isso. 
– Até o pecado? 
– ...até o pecado. 

 
 
 
A: #de que# ou esquecimento de que 
 
 
A: *ocular* visual 
A: homem *a* 
A: valor *de* arrependimento 



Café 
Esboço de episódio; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,0 x 10,5 cm), borda 
superior picotada; marcas de oxidação. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

Carlos vai visitar o amigo 
intimo dele, o Catolico, na 
prisão. Este, excitadissimo, 
incita Carlos a se dedicar 
por uma idea Social. Car- 
los já então desiludido 
sai amargoso da visita, 
já não tinha mais ilu- 
são e o amigo que vivera 
tanto na intimidade dos 
astros, agora é que baixa- 
va entusiasmado. E havia 
tambem de ter a mes- 
ma desilusão que êle,  
a mesma borda de 
abismo na frente, u- 
nica solução: suicidio. 

 

Teve um despeito insu- 
portavel. Não porque via 
o amigo percorrendo a 
mesma caminhada só 
de desilusões sequestra- 
das, que êle mesmo per- 
correra. Teve despeito 
mas foi de não estar 
ainda pelo menos na 
mesma ilusão do Ca- 
tolico pra ao menos fa- 
zerem juntos um  
calvario que cada 
um estava fazendo 
sozinho sem que se 
pudessem ajudar. 

 
 
 
 
 
A1: lapso: “sequestra-/tas” 
 

 
 



Café 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,2 x 10,5 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 
Nota da edição: Longo poema publicado em Remate de Males (São Paulo: Eugenio 
Cupolo, 1930), com 7 partes: “I – Moda do Corajoso”, “II – Amar sem ser amado, ora 
pinhões”, “III – Cantiga do Ai”, “IV – Lenda das Mulheres de Peito Chato”, “V – Eco 
eo Descorajado”, “VI – Louvação da Tarde” e “VII – Maria”. O eu lírico defronta-se 
com o amor platônico, não correspondido. Provavelmente, no romance, a nota remete à 
ideia de amor do personagem O Catolico por Maria, amante de Carlos. 
 

 

 

Café 
Botar na personali- 
dade do Catolico o 
problema todo do 
“Tempo da Maria” 

== 
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Café/ (Mario de Andrade) 
Esboço de diálogo; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,5 cm), borda 
superior picotada. 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
(Mario de Andrade) 

 
E Carlos ironico: 
–Isso não... tem... tem o  
Mario de Andrade 
– Esse, não nego valor pra 
êle, mas é uma pena! 
Um moço tão inteligen- 
te mas perdido pelo Mo- 
dernismo. 

 
 
 
 
 
 
(A): nego *q[ue tenha]* 
 



Café/ Episodio do Catolico 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,0 x 10,5 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: Na nota, MA destaca o texto de Léon Pierre Quint, “Les caractéres 
religieux du communisme” em Europe, nº 79. 15 jul. 1929; o exemplar da revista na 
biblioteca de MA possui traços de destaque nos últimos parágrafos das páginas 484 e 
486 e em toda a página 487; segue o fac-símile da capa e da p. 484. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
Episodio do Catolico 
Botar na revolta dêste ou 
na boca de Carlos em  
briga intelectual com o 
Catolico as ideas que 
desde o sinal a lapis 
até o fim do artigo 
(principalmente o fim- 
zinho assinalado a la- 
pis) de L. Pierre Quint, pg 
484, “Europe” 15 Julho 1929 

 
 
 
(A): ou ^b[oca]^ 
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Consequentemente, lutando contra o que resta de metafísica e de religião no marxismo, Eastman se 
limita à noção, implicada no título de seu livro A ciência da Revolução, de uma verdadeira ciência de 
economia política e do homem. 
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Café/ Final 
Pasta improvisada; autógrafo a grafite; 1 folha de papel jornal (22,1 x 33,0 cm); dobrada 
ao meio, rasgamentos nas bordas superior, inferior e esquerda; marcas de oxidação. 
 
 
 

 
 



Café/ Maria 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,5 cm), borda superior 
picotada. 

 
 
 

 

               Café 
Maria 

No delirio da morte 
muito calma Maria 
chamava por Carlos. 
O catolico se aproxima 
– Você quer êle, 
Maria? 
Ela sacudiu a cabe- 
ça claramente, dizendo 
que não. E murmu- 
rou num sôpro: 
– Quero bem. 
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Café/ (Final) 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; rasgamento na borda esquerda. 
 
 
 

Café    (Final) 
Talvez seja uma so- 
lução boa, naqueles 
dias inquietos e bri- 
lhantissimos da vi- 
toria revolucionaria, 
em que cada dia en- 
trava em São Paulo mais 
um dos gloriosos con- 
quistadores do Café, 
Getulio Vargas, Osvaldo 
Aranha, João Alberto, 
Juarez Tavora, C. Antonio 
vive absolutamente dio- 
nisiano num entusias- 
mo quasi sanguinario 
de tão febril. Se faz da 
Legião Revolucionaria 
e acaba um impeto 
de luminosa loucura, 
matando algum e 
entrando prá prisão 
E o silencio se faz em torno dele 

 



Café/ Final 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,2 x 7,0 cm), 
borda superior picotada. 
Nota da edição: Filão explorado por Mário de Andrade no libreto da ópera Café. 
 
 

 

              Café 
Final 

 
Nesta parte é 
que a sensibi- 
lidade geral 
é de revolta,  
não conformis- 
mo, comunismo, 
violencia e 
comoção. 
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Café/ Final 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda 
superior picotada; rasgamento no canto superior esquerdo.  
Nota da edição: A anotação remete a BONHEUR ET MACHINISME, publicado no no 17 da 
revista Le mois (Paris, 1º maio - 1º jun. 1932), artigo que trata da adaptação às 
mudanças econômicas. Na página 128 indicada não há notas de MA. Segue o fac-símile 
da capa da revista e páginas 128-131. 
 
 
 

 

Café 
Final 
Leia “Bonheur et 
Machinisme” em 
Le Mois de 1º de 
maio a 1º de junho, 
        pg 128 
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FELICIDADE E MAQUINISMO 
M. Edward A. Filene acaba de publicar um livro que ainda não foi traduzido para o francês, e que 

poderia se intitular Felicidade e Maquinismo. Esse livro é uma continuação de uma obra do mesmo autor, 
traduzida em 1925 por M, Delaisi sob o título O problema europeu e sua solução. 

Isso parece uma aposta. De fato, as falências e greves provocaram, nos Estados Unidos, mais 
desgastes do que se crê. Os cidadãos americanos são muito sóbrios de informações sobre as ruínas que 
juncam o solo de seu país. Portanto, não se deve esperar que ali haja uma “retomada” rápida e próxima 
dos negócios. E a prova de que o mal é profundo foi fornecida pela extrema fraqueza da política 
americana no conflito entre a China e o Japão. Foi um política de “deixe-estar” à qual o governo 
americano teve que se resignar, apesar dos sentimentos hostis da opinião pública com relação ao Japão. 

No entanto, eis que uma mensagem de confiança no futuro vem de Boston e não deve passar 
despercebida no estado de incerteza e expectativa em que estamos. É a exposição de uma doutrina 
econômica que procura conciliar as formas novas da produção presente e futura com a felicidade dos 
povos. 

A doutrina de M. Filene se fundamenta sobre os dois princípios seguintes: as condições econômicas se 
alteram, a natureza humana é imutável. 

As condições econômicas mudam e determinam as formas sucessivas da sociedade. A organização  



 
 
familiar ou patriarcal foi, em tempos longínquos, um primeiro sistema no qual os produtores e 
consumidores estavam unidos por laços de colaboração. O desenvolvimento do comércio fez, no passado, 
estourar esse primeiro quadro. Outras coletividades cada vez maiores tomaram forma durante as eras 
seguintes. E cada vez mais as jovens gerações precisaram se adaptar às novas condições. O final do 
século 18 e o início do século 19 foram marcados por uma primeira revolução industrial que abriu 
caminho para a democracia. Mas apesar do sufrágio universal, a democracia continuou a ser dominada 
pelos capitães da indústria, magnatas e feudalistas de toda espécie. Isso aconteceu porque havia 
divergência entre as forças políticas e as forças econômicas e sociais dos povos. Foi uma era de 
concorrência feroz, de luta de classes, e especulação, de prosperidade, de desperdício e de guerras. Uma 
segunda revolução industrial então teve início, que fez surgir a mútua dependência das classes sociais e 
das regiões do mundo. Os povos tendem a formar novamente uma vasta organização familiar na qual é 
preciso substituir a colaboração com a guerra. Porque o princípio sobre o qual se apóia a instituição 
familiar é o princípio de colaboração. 

O sistema de produção conhecido sob o nome de capitalismo foi útil porque permitiu o progresso do 
maquinismo, porém lhe faltava uma doutrina filosófica e social. Essa é a razão da fraqueza de sua 
argumentação contra o socialismo e o comunismo, e também suas contradições. O capitalismo propunha 
aos indivíduos o enriquecimento por qualquer meio, sem se preocupar com o bem-estar geral nem com os 
negócios públicos. Fundamentava-se sobre uma política de preços elevados e baixos salários sem 
conseguir conciliar os princípios contraditórios do êxito comercial com a moral tradicional. Atualmente, é 
um sistema ultrapassado que, nas condições de hoje, não mais se aplica e que, além disso, abriu uma 
brecha em toda parte. 

Querendo ou não, um fenômeno novo se impõe à sociedade de hoje e a domina, é a grande produção, 
que o autor denomina “produção em massa”. É preciso, diz ele, aceitar a época em que se vive pois ela 
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não altera o curso do tempo. É preciso compreender o fenômeno novo se desejamos tirar a sociedade da 
desordem que, sob nossos olhos, está em vias de se transformar. 

A grande produção pede que os degraus sejam mais e mais vastos e eles não podem se estender a 
menos que deixemos de considerar o consumidor como uma presa a ser espoliada. É necessário que as 
relações entre produtores e consumidores se alterem. O fabricante do automóvel Ford e M. Filène 
demonstraram como isso pode ser feito. Eles pregaram dando o exemplo. Sempre se trata de ganhar 
dinheiro, pois o lucro é a grande  mola das ações humanas, mas a nova economia não deve ser dominada 
pela preocupação exclusiva do ganho rápido, a todo custo; essa é uma fórmula caduca que não produz 
bons frutos. A nova economia deve procurar um melhor rendimento para o erário.O produtor entende 
pouco a pouco que ele não tem um aliado mais precioso que o consumidor, que o consumidor deve ser 
bem tratado e bem servido, que o lucro aconselha e obriga a oferecer uma abundância de produtos a bom 
preço, a uma clientela cada vez mais numerosa cuja prosperidade seja assegurada pela colaboração de 
todos. Não é uma questão moral, mas de boa economia e de adaptação às condições novas. 

Se as condições econômicas são novas, a natureza humana é sempre a mesma. A natureza humana é 
imutável. Os moralistas não conseguiram mudá-la; em vão, eles elogiaram a pobreza durante séculos. Sua 
incapacidade explodiu sob todos os regimes. Eles encalharam. Os homens continuaram a ser o que eram, 
ávidos de lucro, de altos salários, de paz, de segurança, de lazer. Segundo M. Filène, uma era em que se 
pode obter tudo isso é uma era de grande produção. O egoísmo da natureza humana aumentou a riqueza 
sobre a terra e satisfaz mais as necessidades que um sistema desinteressado de justiça social. A grande 
produção recruta os egoísmos para o serviço mútuo no interesse de todos. A religião da nova sociedade é 



 
 
a religião do trabalho. 

A tarefa é organizar a sociedade em função da grande produção. Até agora, o homem de negócios só 
se ocupava dos negócios públicos desde que ele obtivesse favores e privilégios do Estado. Isso resultava 
em má administração pública, desperdício e greves. É preciso que o homem de negócios compreenda que 
é um erro deixar a política para os políticos e que as revoluções somente estouram quando a tentativa de 
espoliar o consumidor é bem sucedida. É preciso que o banqueiro compreenda que o crédito é destinado, 
menos ao desenvolvimento dos empreendimentos que à manutenção de um alto nível de vida da grande 
massa de consumidores. As tarifas alfandegárias podem ser necessárias em casos particulares, mas em 
geral apenas protegem dos fracos, dos ignorantes e dos azarados. Estamos na época da grande produção e 
ela não pode se deter nas fronteirar nacionais, cada vez mais vastas. A grande produção repousa sobre o 
lucro de todos e sobre a prosperidade geral. Ela oferece ao egoísmo de todos os povos a ocasião para uma 
colaboração profícua na paz. 

No domínio do pensamento, a grande produção provoca uma revisão dos valores intelectuais e morais. 
Não é mais na moral tradicional e na religião revelada que o homem moderno pode buscar os princípios 
diretores, é na ciência. O princípio da autoridade foi útil, mas deve dar lugar à observação dos fatos, à 
reflexão sobre os fatos, à experiência refletida, isto é, ao método experimental. Compreendemos pouco a 
pouco que a mudança que se opera nas relações humanas sobre o plano econômico transforma a questão 
religiosa e prepara uma nova arte. 

A doutrina esboçada por M. Filene é notável devido ao sentido agudo da evolução e das possibilidades 
humanas. Mas ela traz a marca de nosso tempo que tende a dar importância excessiva às questões 
econômicas. Há cerca de cinqüenta anos, presenciamos o nascimento de duas ciências: a economia 
política e a sociologia. O livro de M. Filene demonstra que a economia política, saindo de seus limites, 
tende a invadir o domínio vizinho da sociologia. 
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Café 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,6 x 6,8 cm), 
borda superior picotada.  
 
 

 

     Café 
A historia do en- 
graxatinho e com- 
panheiros que an- 
davam de ôlho 
na menina que 
vendia bananas 
e fizeram e ca- 
sinha de tijolo 
e todos treparam 
nela, até um ne- 
grinho taludo de 
15 anos e deixa- 
ram a menina chorando 
 

 



Café/ Final 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; marcas de oxidação. 
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Café 
Final 
C. Antonio vai se 
alistar, se alista 
nas tropas legalistas 
depois de andar 
banzando no malestar 
de Paulicea na revo- 
lução. E alistado eis 
que a Revolução ven- 
ce. É tomado dum 
desejo tamanho de 
ser dos vencedores, 
sem calculo, sem  
interesse, um dese- 
jo tamanho, um de- 
 
 
sejo tamanho, pula 
gritando, vai prá 
frente do Esplana- 
da, delira na re- 
cepção de Getulio 
Vargas. Descreve-lo 
nesta recepção deli- 
rante, até que vai 
se afastando (do leitor 
e de quem descreve, eu) 
se afastando e se 
perde na multidão 
(com esta frase o livro 
acaba). 



Café   Final 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), 
borda superior picotada; folha originalmente presa às próximas duas nota por 2 alfinetes 
de cabeça. 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
     Café                 Final 
 
Da mesma forma com  
que na 4ª parte Maria 
e o Catolico se encon- 
traram em profunda 
afinidade e severa 
intimidade de vida 
com Chico Antonio,  
tambem agora, Carlos, 
realisando uma 
vida mais tropical- 
mente mistica e 
preguiçosa, percebe 
toda a atra causa 
da atração que Chi- 
co Antonio provocara 
nele e se sente em 
afinidade e intimida- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): toda a #atra[ção]# causa 
 

dade com Chico An- 
tonio. Agora ele com- 
preende a grande 
felicidade interior 
que havia na “ino- 
cencia” do cantador 
e a sua perfeita  
normalidade den- 
tro da vida. Ou pe- 
lo menos diante da 
vida nordestina 
porque em S. Paulo 
Chico Antonio se per- 
dera em procuras de 
si mesmo sem nunca se 
achar. E isso é que o  
levara ao ato de alucina- 
ção de Santos. De que no,  
entanto êle não morrerá 
mas voltará ruina pra 
S. Paulo: um cão completo. 
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Café Ultima parte/ Civilisação tropical 
Nota de pesquisa; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,4 x 6,8 cm), borda 
superior picotada; folha presa originalmente à nota anterior e à próxima por alfinete. 
Nota da edição: O exemplar de MA do livro História geral do Brasil; antes da sua 
separação e independência de Portugal /por/ Visconde de Porto Seguro (3. ed. integral. 
São Paulo: Melhoramentos, 1927/36. 5v), indicado como matriz, traz, à página 279, 
traço vertical a grafite destacando trecho sobre a vinda de escravos para o Brasil desde a 
1ª colonização. Segue, em fac-símile a capa, folha de rosto e p. 279. 
 
 
 

 

Café     Ultima parte 
Civilisação tropical 
 
Varnhagen (nº 129-I, 279) 
conta falando de escra- 
vatura que já nas Anti- 
lhas se tinha reconhe- 
cido pela experiencia que 
os africanos eram mais 
fortes “e resistiam mais 
ao trabalho aturado do  
sol do que os indios” 
 
E afirma em seguida 
que antes da chegada dos 
europeus os indios no tra- 
balho só empregavam as 
horas da manhã, des- 
de as cinco até 8 ou 9 e 
desde as 16 ou 17 até as 
18 e 30. 
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Café/ (Ultima parte) 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite em 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: Em seu exemplar do livro de Raimundo de Morais, Paiz das pedras 
verdes (Imprensa Pública: Manaus, [1930]), MA não deixa anotações nas margens da 
página 298, no entanto, é dela que extrai a frase citada. Segue, em fac-símile, capa, 
folha de rosto e a página em questão. 
Tradução: Além do Equador não se peca. 
 
 

 

Café 
(Ultima parte) 

 
“Ultra aequinoctia- 
lem non peccari” de 
Barleus 
       nº 138 p 298 
 
Menos que infaman- 
te, indica precisões 
novas, provindas 
da nossa geografia. 
O que é pecado lá 
pode ser exigencia 
aqui. Outra civili- 
sação, e só nossa, é 
que temos de criar. 
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Café/ Final/ Civilização brasileira 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,5 x 6,8 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: O artigo de Tristão de Athayde não foi localizado no acervo de Mário 
de Andrade. 
 

 
 

 

Café       Final 
Civilisação brasileira 

K. Günther “Das Autlitz 
Brasiliens” 1927 p 335 
“O Brasil deve criar 
uma cultura propria 
que nasça da sua  
propria terra”. 
cit por T. de Ataide 
O Jornal 28-IX-30 

 
 



Café/ (Final) 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (10,6 x 6,8 cm), 
borda superior picotada. 
Nota da edição: MA não deixa anotações no artigo “Sur l’Inde”, de Jean Grenier, 
publicado na revista parisiense La Nouvelle Revue Française (a. 18, no 202, jul. 1930). 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Café 

                    (Final) 
Descrever então o êrro 
da civilisação e ideais 
europeus transplantados 
pra cá e esboçar uma  
verdadeira civilisação 
tropical que seria a  
nossa. Ler sobre isso  
o artigo “Sur l’ Inde” em  
N.R.F. de julho de 1930. 
Ver como somos pareci- 
dos. Principios duma 
civilisação nossa basea- 
dos na calma (dos caipi- 
ras de todo o Brasil) na 
paciencia, na preguiça 
natural, na religiosida- 
de, na suntuosidade sem  
eloquencia, como literatura 
popular nossa e arquitetu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): o ^brasil^ 
 

ra indiana etc.  
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SOBRE A ÍNDIA 

 Estas notas sobre a Índia só abordam a atualidade como um pretexto. Representam o desejo 
de que a Índia pertença enfim aos indianos, assim como há um século desejávamos que a Grécia fosse 
entregue aos gregos. Mas naquela época o nome da Grécia possuía um prestígio conferido por séculos 
de cultura, fato que não teve pouco peso no movimento de independência. Que emoção, desde Byron 
até o menor dentre os eruditos! Atualmente, a Índia não possui mais que a aparência de um país a ser 
libertado como os outros, pelas mesmas razões que muitos outros. Para nós, falta-lhe uma lenda. Ora, 
à parte suas riquezas pitorescas e a profundidade de seu mistério, experimentado por Kipling se a 
considerarmos apenas sob seu aspecto mais despojado, podemos afirmar que ao lado de uma China 
positivista e de um Japão cavalheiresco e sem grande interesse espiritual para nós, ela representa o 
esforço mais heróico que o homem pôde fazer para libertar o pensamento de tudo que não é puramente 
material e elevá-lo ao que convencionamos chamar de absoluto. E agora, mais que nunca, ela poderia 
servir de guia ao nosso espírito para explorar essas regiões misteriosas que uma educação clássica por 
demais estreita parece ter desejado impedir para sempre. 
 O povo que habita a Índia e a Melanésia desde Lahore até Bali, se excetuarmos os invasores 
muçulmanos, surpreende o europeu por sua doçura. E doçura ainda diz pouco. A harmonia de seus 
gestos,de suas palavras, de seu caminhar cheio de leveza sugerem a harmonia da Natureza, no meio da 
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qual vivem. Seu olhos parecem refletir a calma das noites. No início, desconcerta-nos essa obediência 
tão natural à ordem do mundo, tal flexibilidade casando-se com os ritmos das coisas. Nada de 
contrastes, nada de patético, uma grande paz mesmo na dor. Esta, atenuada por uma serenidade que, de 
antemão, parece afastar todas as crises. 
 Até mesmo a literatura dá a impressão de calma. Calma que parece conquistada antes de um 
combate interior e parece não dever nada à força da alma. As duas epopeias hindus estão repletas de 
cenas familiares e traços encantadores. Mas para um leitor europeu é difícil encontrar algo patético que 
o satisfaça. O mesmo se aplica a Sakuntala, tão admirado por Goethe e Schlegel. Um dos mais belos 
episódios do Ramayana, a história de Sita é tocante; mas como tudo isso é feito de um tecido frouxo! As 
despedidas de Heitor a Andrômaco não preenchem mais que duas páginas da Ilíada mas são desprovidas 
dessa sentimentalidade insípida que nos estraga as cenas de amor da literatura sânscrita. Diríamos que 
esta só conheceu um período mitológico, o dos Vedas, para nós tão despido de senso quanto os Eddas 
escandinavos1, um período alexandrino que se inicia com a Mahabharata e o Ramayana e se prolonga 
até nossos dias, agonizante há cinco séculos. Atualmente, Tagore é seu continuador: é a água de rosas. 
 No início, somos seduzidos por uma melodia tão discreta e contínua que envolve todos os seres 
na mesma carícia, que faz que do vegetal ao homem a gradação seja insensível e que, a cada instante, a 
vida universal se reflita em cada ser como em um espelho, 

                                                 
1 Eles inspiraram Leconte de Lisle, mas a “Índia” deste é tão convencional quanto a “Grécia” de Renan ou de Anatole 
France, ou sua própria “Hélade”, ou ainda o “Cristianismo” de toda essa geração sacrificada. 



 
melodia que, de todos os europeus que visitaram a Índia, apenas Bonsels ouviu e soube exprimir. Não 
deixamos de sucumbir a esse contágio de ternura que os sons nos comunicam, cores e perfumes de uma 
vegetação e fauna exuberantes. Os templos, os afrescos das grutas, os palácios nos confundem por sua 
magnificência. Sentimo-nos afogados em um oceano de riqueza e doçura. Mas não tardamos a sentir 
falta de algo mais viril e mais resoluto. Em lugar dessas moles mãos estendidas, gostaríamos de ver um 
punho cerrado. A Índia não conheceu essa maturação. Para nossos olhos, ela parece uma eterna criança. 
E do homem, podemos dizer que não atingiu seu ápice. 
 Mas não há motivo para espanto: é que sua grandeza não está ali. Ela reside em tudo que não é 
o homem, em tudo que permite que o homem se afaste de si mesmo. Nesse caso, nossa humanidade 
perde seus direitos. 
 Como disse Mukerji, “nossa arte é essencialmente simbólica; ela trai um esforço refletido para 
enfeiá-la; como consequência, na Índia, não importa para onde dirigimos, sempre vemos a beleza 
desfigurada pelos símbolos. Pois a beleza não é suficiente. A beleza é algo querido, pobre demais para 
ser vivida pelo homem; em qualquer lugar em que a encontramos nós a destruímos marcando-a com o 
ferro rubro da santidade... O apogeu da arte é reduzir a própria arte ao nada”2. 
 Assim, “nossa Religião não possui dogmas, é um ritual com duas finalidades: exercita a alma e, 
por meio do simbolismo, a conduz a uma experiência espiritual”. 
 Por que Shiva tem vários braços? Ele não representa um homem, nem mesmo um deus 
(forçosamente concebido mais ou menos sob a aparência de um homem); ele simboliza a Transformação. 
Só é inteligível enquanto símbolo. Qual a razão dos exercícios de 

                                                 
2 Mukerki, Brâmanes e Párias. 
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respiração? Estes visam adestrar a alma a se perder no seio do Absoluto. Não se trata de aderir a um ou 
outro artigo de fé. 
 Plotin distingue duas mortes: a morte natural e a morte filosófica, que pode preceder a morte 
natural. A morte filosófica é o objetivo do hindu. Portanto, pouco importa a obra pois o que conta é a 
direção do espírito. Rompe-se um laço com o real, cria-se outro com um novo mundo. Imaginemos essa 
repugnância progressiva que denominamos mundo, seguida da supressão da dualidade que caracteriza o 
espírito mediterrâneo – enfim, a iluminação. 
 Por uma brusca deformação do espírito, com que emoção não se vê o que se busca? Não se trata 
de uma ou de outra coisa. Não se trata de si mesmo nem de outro ser. Não se trata de seres distintos, Não 
se trata de alguém que se inveja ou despreza. Não se trata do objeto de seus desejos ou de seu ódio, de um 
objeto palpável. Não se trata de algo próximo de seu coração. Nada que se possa enumerar. O objetivo.  A 
criatura vê e ao mesmo tempo se transforma em seu objetivo. De repente, como por efusão, sente que a 
noite e o dia o acompanham; que vela por todos os que nascem e os que morrem. Mas qual é o seu rosto? 
O que ele lhe diz? Nada e Ninguém. Mas então, não se é nada nem ninguém. Não mais. A criatura é o 
Objetivo. Permanente através da impermanência, presente na ausência, expandido no vazio. Se o ser lhe 
escapa, pode esquecê-lo? Pode escapar dele? É possível sentir sua falta mas ele não sente a do ser. O 
mundo é o espetáculo que ele oferece a si mesmo e o ser crê na verdade das cenas, na realidade dos 
atores. O mundo se ausenta no momento em que o ser desperta. Com um leve movimento, como uma 
cabeça que pende sobre um ombro, o mundo desaparece e aparece e o ser se transforma no suporte do 
mundo. Mas ainda pode se reunir a ele mais diretamente? 



 
Se ele se inclinar sobre o mais profundo de si mesmo, cessa de existir, deixar de ser ele mesmo. – Ou 
outro ser. – É o Objetivo. Seus pensamentos e seus desejos mais secretos não são mais que 
fantasmagorias ao preço de quem as suscita. – Se dorme, aproxima-se do Objetivo, se morre, tende a 
confundir -se com ele. Nele, tomba como uma pedra que cai no fundo de um poço. 
 
 Para quem tem em conta apenas os valores espirituais, a geografia não importa. Fala-se do 
Oriente, do Ocidente. Mas essas expressões somente encobrem realidades mal definidas. 
 Nietsche escreveu em 1874, quando a história principiava a englobar todos os conhecimentos 
(ainda não se falava de evolução; evolução das crenças, evolução animal, etc., meios cômodos de 
suprimir todos os problemas transformando a descontinuidade em continuidade que, em si mesma, não 
necessita de explicação) um célebre ensaio sobre a “utilidade e a inconveniência dos estudos históricos 
para a vida”. Atualmente, não seria apropriado escrever sobre a “utilidade e a inconveniência dos 
estudos geográficos para o pensamento?” 
 Nos tempos de Racine, falava-se que as falsas testemunhas vinham de Mans, mas não se 
cogitava tirar conclusões mais generalizadas desse hábito, não se procurava “explicar” a arte de Racine 
por seu país natal. Hoje em dia, esse é um hábito universal. Corneille fez com que seus personagens 
discutissem porque era normando (ele, que não conseguia dizer duas frases consecutivas). Pascal herdou 
seu rigor das montanhas de Auvergne. E atualmente, habituados a essa disciplina geográfica, pode-se 
perguntar se, ao pensarmos, nossa terra não tem influência decisiva sobre nossas idéias. As palavras são 
tão fortes que podem criar. 
 Onde teve início essa mania geográfica, essa geolatria? 
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Sem dúvida na França,  quando Michelet teve a idéia de fazer com que sua História fosse precedida de 
um “Quadro da França”. Renan usou o método com brio e Taine o desenvolveu até a perfeição. Faltava 
colocá-lo a serviço de seus próprios desejos e das ambições de seu país, e esta foi a obra de Barrès. Um 
crítico literário, um homem de Estado, deve poder explicar tudo ou, de preferência, justificar tudo 
através de considerações topográficas3. 
 Mas o responsável por introduzir a geografia na metafísica foi Gobineau. Todo alemão culto 
possui uma “Weltanschauung”, essa visão filosófica do mundo, e homenageia sua raça, descendente 
direta da raça mais pura do mundo, a da Índia. Essa a razão de seu próprio panteísmo lhe parecer 
derivado do panteísmo hindu. Será verdade? 
 O panteísmo germânico (que data de Hegel) está fundamentado na idéia de que o mundo vive 
um eterno processo e que a inteligência humana não é mais que um momento ou um agente desse 
processo. Esse panteísmo de Tranformação se afasta tanto do panteísmo hindu quanto da filosofia grega, 
que a ele pareceu repleta de barbárie. Ele só conseguiu  divinizar o real em suas realizações mais 
inumanas e nas mudanças das suas formas mais vãs. Sua idéia fundamental, a evolução, é alheia ao 
espírito hindu. 
 Compreendemos então o amuo, ou melhor, a irritação de um homem como Sylvain Lévi, de 
formação totalmente ocidental e espírito positivista, quando apresenta um quadro do conjunto do espírito 
indiano em um livro curto, mas notável4. Nele, ele afirma que a Índia não possui unidade de idioma nem 

                                                 
3 Mussolini acaba de declarar que o Cristianismo, que na Judéia foi condenado a permanecer uma pequena seita sem 
influência, deve seu êxito mundial à sua instalação em Roma. 
4 Sylvain Lévi: A Índia e o mundo (Champion, 1928). 



 
de raça, somente unidade de crenças (Dharma, Samsara e Karma). Ela não tem Capital – a menos que se 
possa falar de Benares como a “capital religiosa”, nem tem história – sua cronologia fantasiosa derrota 
as pesquisas. Não possui esse culto tão importante para nós, grandes homens. 
 “Ela possuiu Sankara, talvez tão grande quanto Francisco de Assis ou Lutero. Que fez ele? Um 
herói de milagres vulgares e de torneios escolásticos, tão pálido, tão incolor, tão impreciso e isento de 
realidade que o país o arrastou a seu bel-prezer através dos milênios que precedem o Cristo até o 
primeiro milênio da era cristã. 
  A Índia infantilizou um gênio excepcional: Asvaghosha. Poeta, músico, pregador, filósofo, 
autor dramático, contista. Através de tudo ele inventa e através de tudo sobressai. Em sua riqueza e 
variedade, evoca Milton, Goethe, Kant e Voltaire. Mas Asvaghosha tem trinta anos e nem mesmo é 
mencionado na história literária da Índia. Avaghosha é, totalmente, uma conquista da erudição 
ocidental”. 
 Colocando à parte a satisfação do erudito que tem consciência de ter feito descobertas 
importantes, compreende-se bem que tal indiferença choque um filólogo. E como! Viver sem deixar um 
vestígio de sua passagem! Alcançar vitórias sem consagração, inscrições ou arcos de triunfo! Não 
construir monumentos dedicados aos grandes homens! Não merecer discursos oficiais! Com relação a 
isso, somos todos mais ou menos como o erudito. Não compreendemos. Se cremos que morremos, 
cremos morrer para nós mesmos, não para os outros. Nosso ponto de união é a sociedade, não o 
Absoluto. 
 É preciso tomar partido. Para a Índia, tempo e lugar não existem. Isto é, o mundo palpável não é 
real. O ocidental (e por ocidental entendo 
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uma espécie de espírito que defino pelo que ele pensa, não pelo local onde ele habita) não confia senão 
em seus ouvidos, seus olhos, suas mãos e em todos os meios que levam ao alcance de seu poder: 
instrumentos e raciocínios. Demonstre-lhe que eles podem enganá-lo e ele cai no ceticismo. O único 
meio de reanimá-lo é lhe mostrar, no espírito humano, categorias que, se tornam a ciência relativa, 
também a tornam confiável, pois essas categorias existem em todos os espíritos – e foi isso que fez 
Kant. Mas Kant não crê que possamos atingir o absoluto. Na Índia, Sankara também afirma a existência 
de categorias: mas apenas o fato de que existe uma categoria não é suficiente para que ele macule com a 
nulidade o conhecimento do mundo palpável; e apenas o fato de que para pensar o absoluto é necessário 
ultrapassar todas as categorias é suficiente para tornar esse conhecimento válido e certo. 
 Essa oposição radical me encanta. É preciso escolher entre o mundo e Deus. Só se pode chegar 
ao mundo pelo mundo, e a Deus por Deus. 
 Quando foi visitar Gandhi, seu compatriota Dhan Gopal Mukerji o ouviu afirmar4: “Nossa raça 
foi conduzida à meditação pelo clima”. E Gandhi, que por essa declaração parece afirmar o 
determinismo topográfico, em seguida nega essa conclusão precoce: “Seria determinismo se fosse 
verdade que todas as raças vivem sob o mesmo clima. Mas os africanos que, creio eu, vivem em 
temperatura semelhante à nossa, não meditam. Sentados em suas grutas de neve no Himalaia, os 
homens santos meditam sobre Deus... Consequentemente, não se pode dizer que o clima faz a alma; é a 
alma que se aproveita do clima...” 
 O mesmo Mukerji, em seu belo livro,5 enfatiza 

                                                 
4 Mukerji: O rosto de meu irmão. 
5 Brâmanes e Párias. 



 
a indiferença ao tempo, que deve ser contemplativa, indiferença que Schopenhauer já traduzira 
admiravelmente. Entre o nascimento e a morte, pode acontecer qualquer coisa, mas esse tempo sempre 
existiu. É somente no mundo material que os anos parecem se suceder, mas esse mundo não é nada. “O 
que conta não é circundar o Universo, é circundar o centro do universo...” A morte significa esse 
retorno ao centro e o tempo é o que nos separa dele: “A poeira da vacas é o grito que a vida leva a Deus: 
quanto tempo ainda, Senhor, quanto tempo?”  E (em resposta a Sylvain Lévi, podemos dizer): “não se 
escreve a história de um sonho, acorda-se”. 

 
I 

INGLESES E INDIANOS 
 

 Muito se escreveu sobre a Índia nos últimos anos, mas o livro que atingiu maior repercussão 
foi o da senhorita Mayo: Mãe Índia6. O livro é excitante, contém muitos fatos, muitas anedotas, mostra 
sentimentos generosos, de vivo amor pelo progresso e não menos viva compaixão pelos infelizes. 
 A senhorita Mayo, que é americana, não inglesa (isso não se constitui em garantia de 
imparcialidade?) embarcou para a Índia em fins de 1925 e passou um ano visitando o país, chegando até 
as fronteiras do noroeste. 

                                                 
6 K. Mayo: A Índia com os Ingleses. 
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Visitou templos, hospitais, casas particulares, interrogou professores, médicos, brâmanes, interessou-se 
pela agricultura. A sorte das vacas (o animal sagrado) não a deixou indiferente. Enfim, ela não deixou 
nada fora do campo de suas investigações. 
 Então, o que ela viu? Coisas terríveis. A dois passos de uma grande cidade muito civilizada, 
viu padres degolando cabras em honra de uma deusa, viu fiéis bebendo a água suja do Ganges, no país 
inteiro, viu crianças se casando umas com as outras antes da puberdade, viu pais consagrarem suas 
filhas à prostituição sagrada, viu mulheres dando à luz sem receber qualquer cuidado. Escreveu seu 
livro porque não pôde deixar de denunciar a ignorância das crianças jamais enviadas à escola, a 
calamidade dos que não têm casta, dos intocáveis, dos iletrados, a ignorância das mulheres e a 
impossibilidade de se tornarem professoras (porque os indianos não compreendem que uma mulher 
possa viver independente), a impossibilidade de voltarem a se casar se ficarem viúvas (a religião se 
opõe), o gado mal nutrido e numeroso demais, o mau tratamento infligido aos animais, a incapacidade 
de realizar reformas e a vontade de não fazê-las, a tendência à mentira, o desinteresse geral pelas 
empreitadas econômicas, a renúncia à vida ativa, pregada pelos brâmanes, a opressão que pesa sobre 
todas as castas, o materialismo levado ao mais alto grau. “Inércia, impotência, falta de iniciativa e de 
originalidade, falta de força, de resistência e de lealdade tenaz, ausência de entusiasmo, deficiência de 
vitalidade – são os traços que caracterizam o indiano, não apenas hoje mas em todo seu passado 
histórico”. 
 Assim são vistos os Indianos. Ora, Gandhi e todos os seus compatriotas concordam ao dizer que 
essa miséria generalizada 



 
se deve à dominação inglesa. Libertem-nos, e verão, afirmam eles. 
 A senhorita Mayo toma o partido dos ingleses. Pode-se recriminá-los por qualquer coisa? Eles 
desembarcaram no litoral como comerciantes, depois estenderam seu domínio para o interior.  Assim o 
fizeram para proteger suas propriedades. Porém, ao mesmo tempo pacificaram o país. Antes dos 
ingleses, o país estava sendo devorado pelas guerras perpétuas entre os rajás. Os ingleses levaram a paz. 
Fizeram até melhor que isso: tentaram sacudir o torpor dos nativos construindo estradas, abrindo 
escolas, criando hospitais, tentando impedir os casamentos precoces, espalhando instrução, dando até 
mesmo liberdade de legislar aos governadores nativos, defendendo as fronteiras do norte e do nordeste, 
por onde passavam tantos invasores. 
 Sobretudo, tiveram o grande mérito de atenuar o intolerável nepotismo exercido pelos 
brâmanes sobre a população hindu7 e considerar fora da lei os párias e intocáveis. Também, quando o 
príncipe de Gales visitou a Índia, estes o receberam com uma acolhida triunfal, apesar da resolução 
tomada pelas outras castas de boicotar a recepção. 
 Em suma, de acordo com a senhorita Mayo, a Índia seria o país mais feliz do mundo se os 
ingleses pudessem fazer ali tudo o que desejassem, mas não podem: a criatura contraria seu criador, 
recusa a graça e paralisa os esforços que poderiam melhorar sua situação. Portanto, pergunta-se a 
autora, se os ingleses deixassem a Índia, o que seria desse país infeliz deixado à sua própria sorte? 

                                                 
7 Atualmente, convencionou-se denominar indianos os habitantes da Índia em geral, e hindus os bramanistas e os 
budistas, excetuando-se os maometanos e os parsis. 
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 A senhoria Mayo já fizera as mesmas reflexões a propósito dos filipinos, em uma investigação 
anterior: As ilhas do medo. Nela, constatou que os habitantes eram incapazes de se governar e que todo 
bem vinha da dominação americana. Vendo que compreendia maravilhosamente a palavra “colônia”, o 
Departamento da Índia em Londres lhe proporcionou todas as facilidades para sua viagem à Índia, fez 
com que fosse recebida em todos os lugares e, em seguida, distribuiu gratuitamente os exemplares de 
seu livro. Todos os países precisam receber alguns bons jornalistas. 
 É claro que os indianos protestaram, e Gandhi foi o primeiro dentre eles. Um membro da 
Assembléia Legislativa, Lajpat Rai até mesmo publicou um livro volumoso, Unhappy India8, onde 
responde, ponto por ponto, todas as afirmações da senhorita Mayo. Se os casamentos são precoces na 
Índia, diz ele, é porque ali as meninas se tornam núbeis muito cedo e, em sua maioria, tais casamentos 
são simples esponsais; se existem prostitutas nos templos, seu número é muito pequeno e, além disso, 
tentam suprimi-las; as viúvas vêem sua condição variar de acordo com sua casta e se pertencer às castas 
superiores não têm o direito de se casar pois os hindus possuem grande respeito pela indissolubilidade 
do casamento e pela fidelidade conjugal; as epidemias são provocadas pela miséria das massas, o hindu 
é naturalmente muito limpo pois a higiene é parte de sua religião; quanto ao sistema de castas, é uma 
herança da Idade Média, que viu algo semelhante na antiguidade greco-romana. Os intocáveis servem 
de arma aos ingleses contra os hindus, pois é a divisão de seus súditos que lhes permite reinar e eles 
seriam os primeiros a se opor à abolição de castas que permitiria que seus súditos se unissem contra 
eles. 

                                                 
8 Índia infeliz. 



 
 Atacando, Lajpat Rai conseguiu mostrar todos os vícios do ocidente. Neste, não existem 
casamentos precoces, mas casamentos por dinheiro; não há prostituição sagrada, mas um número 
esmagador de simples prostitutas; não existem párias, mas na América os negros são tratados muito pior 
que os párias, etc. É inútil continuar desenvolvendo essa idéia, pois é evidente. 
 O que considerou mais interessante incluir foi que a Inglaterra é a causa direta da miséria em 
que a Índia se debate, pois é inegável. Um francês que visitou a Índia há trinta anos definira 
perfeitamente o país: “Uma colônia de capitalistas europeus e de coolies nativos”9. A máquina está 
perfeitamente montada, mas foi o orçamento nativo que pagou pelas estradas de ferro administradas 
pelos ingleses; foram os nativos que forneceram a matéria prima mas quem recolhe os benefícios são os 
ingleses. A administração está nas mãos dos ingleses, mas custa muito caro aos nativos. O antagonismo 
de interesses é absoluto. Os colonizadores só desejam drenar o dinheiro da colônia e esta precisa de sua 
independência para retomar sua vida. 
 Quando os ingleses conquistaram a Índia, esta já possuía uma indústria têxtil que vendia algodão 
e seda pela metade do preço cobrado pelas indústrias de Lancashire. Os ingleses se dedicaram a destruir 
essa indústria nativa para que a Índia produzisse apenas matérias primas a baixo preço e consumisse 
produtos manufaturados ingleses. O comércio interior foi destruído. O operário indiano foi obrigado a 
voltar para o campo, assim como o artesão. As cidades, ao contrário do que aconteceu na Europa no 
século 19, perderam população, o país empobreceu. Porém, novas classes de intelectuais e de 
comerciantes educadores 

                                                 
9 Ernest Piriou: A Índia contemporânea (Alcan, 1905) 
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ingleses se formaram e fizeram oposição ao governo: a Rússia e o Japão ameaçaram e ainda ameaçam a 
Índia. Os ingleses deveriam sonhar em dar meios para o país se defender e, aos opositores, alguma 
satisfação. Mas o capital empregado era inglês, em uma proporção esmagadora e, consequentemente, os 
benefícios e os oponentes não capitularam. As massas continuam infelizes pois a terra não produz o 
suficiente e as epidemias não cessaram. Todas as despesas do orçamento são afetadas pela manutenção 
do exército e da administração. Todo progresso foi detido pela política conservadora dos ingleses, que 
favorecia os costumes antiquados e opressivos. Foi isso que eles levaram à Índia10. 
 O livro da senhorita Mayo continua interessante porque nos informa com exatidão o que 
pensam os ingleses sobre seus súditos e, naturalmente, pensam um grande mal, não concebendo que 
possam viver sem quartos de banho e campos de golfe. Americana, para quem o culto da higiene toma o 
lugar da cultura, não pode deixar de exagerar. Entre semelhante civilização e a civilização indiana, o 
abismo é intransponível11. 
 Os homens do norte sofrem, apesar de sua insuficiência. Quando podem se arrancar de seus 
trabalhos opressivos e inúteis, podemos vê-los errar ao longo das praias, felizes, com um desprezo sem 
igual pelos nativos e uma nostalgia mal definida. Falta-lhes algo que não faz falta aos nativos. O que? 
Algumas vezes, bem antes da velhice, vemos os ingleses renunciarem para sempre à sweet home para se 
enclausurarem em uma vila de muros 

                                                 
10 Cf. G. Nehru: A evolução da política britânica nas Índias (Europe, 16 de junho de 1928). 
11 E não existe limpeza – na época em que não eram miseráveis, os indianos possuíam termas e piscinas. 



 
 

altos de onde vêem o mar. Um segredo lhes foi bruscamente revelado. Gostaríamos de apreender esse 
minuto em que pela primeira vez lhe é lançada, palpitante como um pássaro sobre um farol, a idéia de 
uma certa felicidade. Levavam uma vida sem defeitos: prazeres, negócios, família, conforto, salão de 
descanso, enciclopédias. Bruscamente, no meio de um caminho pedregoso e ou uma ruela piolhenta, 
atingidos em seus sentimentos mais íntimos, são despojados de tudo e atirados nus sobre uma terra nua. 
Essa manhã, essa noite, é a data de um novo nascimento. É dessa manhã, dessa noite, que retiram a 
força para, todos os dias, romper com seu egoísmo e sua caridade, com seu bem-estar e com o bem-estar 
dos outros, com seus interesses e desinteresses. Não desejam mais que a solidão e tudo que ela contém 
de fervente monotonia em um país banhado de luz, diante de coisas sobre as quais os livros tanto 
falaram, a paixão e o vazio que, ali, podem tocar com o dedo. 
 Mas estes são raros. A disciplina de sua raça amarra todos os outros e os impede de se 
abandonar. 
 
(continua)  

JEAN GRENIER 
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“Ele era um boca-/do curvo [...]” 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (10,2 x 7,0 cm), borda superior 
picotada. 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Ele era um boca- 
do curvo porêm 
não era por causa 
da idade, era a 
audacia que o 
empurrava por 
demais prá fren- 
te. 

 
(A): ^cur[?]^ 
(A): era *a [idade]* 

 



Cafe 
Esboço; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,3 x 10,4 cm), borda superior 
picotada; marcas de oxidação. 
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 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Cafe 
 

– Porquê eu garanto que consi- 
go custear por oitocentos reis 
um pé de café. Café por 
80$000 o saco inda serve 
muito, porêm o que essa 
gente quer é ir pra S. Pau- 
lo, gastar mundos numa 
vida de chá, cinema, clu- 
be não sei o quê!... 
– Nem todos... Ha fazendeiros 
de café e proprietarios 
de fazendas de café, duas 
classes bem distintas. 
Alem do mais ate os 
proprios fazendeiro, chega 
o tempo de educar os 
filhos. Brasileiro deixar  
filho longe qual! sobre- 

 

tudo os crilas, oito, dez anos... 
E o fazendeiro vai atrás da 
filharada. Nós inda 
somos escravos do que 
seremos em vez de do- 
nos. Nós não estamos fazen- 
do o futuro do Brasil,  
é um futuro que até 
me parece bem desgra- 
çado, que está nos fazen- 
do... 

 
 
 
 
 
(A): ^do-/[mos]^ Nós 
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Cafe  “Final”/ Chico Antonio 
Nota de planejamento; autógrafo a grafite e tinta preta; 5 folhas de papel branco ( X  
cm), borda superior picotada. 
Nota da edição: O lembrete no verso da folha 5, encerrando esta nota de planejamento: 
“(Contar aqui/ os amores com o jacarandá roxo, num/ ponto qualquer de tomar bonde, 
ate que/ um dia de sol quente, esperando o/ bonde, Chico Antonio tem emoção sexual/ 
com a arvore. Todos os dias porêm ele antes/ disso tinha que tocar com a mão no 
tronco/ da arvore.)”. Anotação que se liga diretamente a esboço de cena em nota avulsa 
apensa à caderneta Vento: “(Vento)// − O que?// − Pois é. Ando estupefato desde ontem por-
/que percebi uma coisa terrivel.// − O que...?// − Que eu tenho sensações sensuais com as/ 
arvores.// Risadas levianas// −Não é brincadeira não! Percebi por acaso,/ nem sei bem como foi, 
sei que estava/ encostado com a mão numa que fica/ na esquina onde espero bonde e/ de repente 
percebi muito bem não só/ no momento, mas quantas vezes antes já/ tinha tido isso, sem 
perceber. Eu vivo/ me encostando em árvores. Até a/ boca já pus nelas. O mais engraçado/ é que 
quando percebi botei a perna/ tambem encostando na arvore e senti, senti sim senhor, que aquilo 
era gos-/toso sensualmente gostoso.// − É caso de você plantar um milha-/ral e dormir cada noite 
com um/ pé-de-milho arrancado.// − Não seja besta! Aliás isso não/ tem importancia nem disse 
que uma/ sensação dessas possa ter maior/ continuidade... satisfatoria porem o/ fato é que senti. 
Quis continuar pra/ ver até onde ia mas logo principia/ essa parte de espirito-critico observan-
/do e esculhamba tudo. Não/ se continua, não ha meios”. Transcriação que se relaciona à carta 
de Mário de Andrade ao amigo Rosário Fusco, datada de São Paulo, 5 de julho 1934: 
“[...] O vulcão existe. Vou lhe contar uma coisa muito absurda, mas espantosamente verdadeira 
e que fica entre nós. Imagine que, faz isso uns oito anos talvez, mas muito me deixou 
assombrado, sabe que eu descobri que seria capaz de ter relações sexuais com uma árvore! Não 
ria não, e talvez faça passar o caso no Café com Chico Antônio, o homem mais espantoso que 
conheci. Está claro que não continuei a experiência, mas foi o caso que num dia de grande 
quentura, um cheio de sol, junto dum tronco admirável que me dera sombra, principiei passando 
a mão pelo simples prazer das coisas, e esse prazer se intensificou, tive uma fraqueza, encostei o 
rosto no tronco, e só então tive consciência duma realidade que no primeiro momento me 
deslumbrou e achei lindo. Só continuei na ventura descoberta o tempo pra me analisar, ou 
melhor, adquirir apenas consciência incontestável do que estava se passando em mim. Nem 
depois pude me analisar, mas toda a essencialidade do meu ser se recusa a ver no caso uma 
perversão sequer momentânea, ou efeito por tabela de alguma continência longa, que não 
existia. Mas hoje sei que estaria em condições de ter relações com árvores, e que mesmo entre 
elas me descubro em preferências! Não estou blagueando não, e nem poderia me envergonhar 
de ser assim. Se aceito isso como se quiser, mesmo como horrenda perversão, não sei eu, não 
tenho elementos morais nem religiosos que me permitam chamar de perversão, o que me dá esta 
maravilhosa comunhão e sublime capacidade de compreender tudo e todos [...]” (Apud: 
CASTRO, Moacir Werneck de. Mário de Andrade Exílio no Rio. Rio de Janeiro: Rocco, 
1989, p. 99). 
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 Aparato genético.  

Etapas e rasuras 
Cafe    “Final” 
Chico Antonio 
“Ofelimidade” (Ophélimité “Vo- 
cabulario Filosofico”) caracter dum  
objeto consistindo naquilo em 
que êle corresponde ao desejo 
dum individuo (seja um 
desejo são, patologico, justo, in- 
justo, comum, excepcional). Se 
opõe portanto a “utilidade”. 

== 
Ao tra[ç]ar no Final a vida 
de Chico Antonio através de S. Pau- 
lo fazenda e cidade, reconhecer 
que no isolamento cada vez 
maior em que ficava entre 
os homens paulistas, êstes pro- 
vidos duma finalidade (ga- 
nhar dinheiro no geral, vencer 
de qualquer forma) e êle se dei- 
xando viver, pouco a pouco ele 
se tinha criado toda uma socie- 

 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “individuo, (seja” 
 
 
 
 
A1: lapso: “tracar” 
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 Aparato genético.  

Etapas e rasuras 
dade de amigos com os obje- 
tos que lhe pertenciam. Uma 
faca de cangaceiro trazida do 
Nordeste, a carteira de bolso 
lhe dada pela uma das Duas 
irmãs, o relogio-pulseira dado 
por Carlos, a medalha de ouro 
ga[nha] no Esporte Clube Sirio 
e o ganzá. No meio das maiores 
precisões jamais se desfizera de- 
les em troca de nem comida. 
Porêm não eram memorias 
nem saudades que valorisavam 
esses objetos pra ele. Era uma 
ofelimidade panteista, comum 
e gera[l] no caracter do cantador 
mas que se concretizara nesses 
objetos. Não tinham pra ele nen 
nenhuma utilisação nem de 
lembrança, mas eram como 
companheiros indissoluveis da 
sua personalidade. Nunca saía 
de casa sem todos eles no bolso 
e a faca no colete ou na cinta. 
Só o ganzá era obrigado a deixar 
em casa, mas talvez por causa 

 
 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “gana” 
 
A: jamais *largara* 
 
 
 
 
 
A1: lapso: “gerar” 
A1: >mas< que se 
(A): ele *nen[hum]* nenhuma 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
mesmo dessas “ingratidões” 
era o unico dos seres da com- 
panhia dele a que dava uma 
atenção mais especial. Os outros, 
eram gestos maquinares bota-los, 
tira-los dos bolsos. Não esquecia 
jamais o gesto porêm se resu- 
mia nisso a comunhão em que 
vivia com êles. O ganzá, desde 
muito emudecido, passava os 
dias guardados no famoso baú 
trazido do Nordeste – outro com- 
panheiro tambem mas cuja ofe- 
milidade se confundia com 
o precisao destino utilitario. Pois 
sempre, de longe em longe, 
ás vezes diariamente nas 
epocas de maior solidão ou 
desprestigio, Chico Antonio tira- 
va o ganzá do baú e o reconhe- 
cia conversava calmamente 
com as mãos. O ganzá muitas 
vezes respondia dando pro 
companheiro lembranças e 
alucinações meio vagas. Chico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: ^a^ *precisao* destino 
 
 
 
 
A: o *reconhecia* conversava 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
Antonio meio que se absorvia 
nuns sons indistintos de canto, 
ás vezes nitidamente uma 
frase de refrão golpeava a  
scisma e uma tonteira mui- 
to leviana vinha, como si o 
moço tivesse dado uma revi- 
ravolta rapida. Porêm muitas 
vezes tambem o ganzá não re- 
cordava nada, nem desperta- 
va nenhuma associação de 
especie alguma: era um canu- 
do pesado de lata. Chico Anto- 
nio deixava a mão escorregar 
por ele mansamente e aquele 
frio lhe fazia bem. Ás vezes 
por um movimento que aos 
poucos se tornara reflexo e 
costumeiro, chegava num dos 
espelhos [num dos lados] dos 
lados até a boca. O cheiro do 
metal dava uma reação mais 
nitida pra êle e mesmo ás 
vezes tinha o poder de o fixar 
numa realidade. Esta, no ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: nada, *não* despertava 
>nenhuma< associação 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): espelhos >num dos lados< 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
ral (e ainda por reflexo afinal 
sempre) era: “meu ganzá”. Então 
o sentimento de Chico Antonio 
se engurgitava de amor e 
caricias. Meu ganzá! Era quasi 
como ũa amante e um ser 
profundamente fecundador. 
Chico Antonio ficava num esta- 
do genuino de musicalidade 
silenciosa. Todo o ser dele esta- 
va atravessado de sons longos 
e ritmos movidos, sons e ritmos 
numa contradição delirante e 
silenciosa a que nunca a fixa- 
ção duma palavra ou verso 
vinha unificar. Era um silen- 
cio descompassado de mil 
inicios musicais e ritmicos 
se entreabrindo e o ser quebra- 
va-se numa especie de espasmo 
geral deliciosamente cansa- 
tivo. Isso durava um bater de 
palpebra ou dois, pouco. Porquê 
ainda por reflexo gesto reflexo, 
Chico Antonio tinha que tirar o 
ganzá de junto á boca e examinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: por #reflexo# gesto reflexo 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
a turvação nele do respiro e 
dos labios no vidro. Vinha então 
um desgosto pequeno quebrar a 
monotonia do quarto. Como em 
adeus, Chico Antonio fazia os 
chumbo ressoar na com do[ç]u- 
ra no instrumento e o guar- 
dava no báu. 
No entanto si, nesses objetos 
devido a circunstancia afecti- 
va logo esquecida que os 
individualismo valorisava, 
si nesses objetos se tinha 
se concretisara o poder que 
Chico Antonio tinha de dar 
ás coisas inanimadas um 
amor e uma individuali- 
dade humanas, é certo que de 
muitas formas ele se comple- 
tava, se diluia nos objetos 
ou os deformava a função 
deles. Essa era uma capaci- 
dade estupenda do moço. 
Durante meses guardara um 
retrato de Shirley declamado- 
ra aparecido numa revista do 

 
 
 
 
 
A1: ressoar *na* com A1: lapso: “docura” 
 
 
(A): *En[tretanto]* si,   A: >nesses objetos< 
 
 
A: >individualismo< valorisava, 
A: objetos *se tinha* =se= ^concretisava^ o 
 
 
 
 
 
 
 
A: ou >os<deformava 
 
 
 
A: de *Shirley* declamadora 
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Rio. Passara na praça do 
Correio e num dos jornaleiros 
fixos do lugar, como é costume, 
havia muitas revistas expostas 
abertas em cordeis na parede. 
Parou pra olhar com os outros 
que estavam ali. Eram muitos 
os basbaques e Chico Antonio 
no meio deles foi pouco a  
pouco se esquecendo de ver, 
vivendo apenas com os outros. 
Os olhos dele passeando duma 
revista pra outra, afinal 
a intensidade de viver com 
os outros olhadores foi tama- 
nha, que os olhos de Chico An- 
tonio se fixaram obstinada- 
mente numa figura qual- 
quer e não viram mais nada. 
Chico Antonio estava imovel 
vivendo. Na frente dele tinha 
um rapazinho pobre de camisa 
aberta e roupa de algodão, chei- 
rando olio, graxa, um cheiro 
assim de mistura com suor. 
No olhar fixo na revista Chico  
Antonio sentiu um pescoço liso 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
meio encardido e plantado sem  
afetação num corpo forte. O moço 
era bem alto e tapava muitas 
das revistas facilitando assim 
a Chico Antonio maior concen- 
tração. E preparando uma certa obs- 
curidade a um dos lados do campo 
de visão obs vaga, facilitava muito 
do outro a penetração de valores hu- 
manos, um meninote mais na frente 
com a mão encostada na parede, 
atras dele um rapaz de boné, talvez 
indistintamente um chofêr, um con- 
dutor de bonde, com outro homem de 
chapeu, pele muito alva e corado. 
Do lado mais escuro vinha apenas 
uma forma vaga de chapeu escuro 
e outro chapéu mais atrás mesmo 
ombre ao lado de Chico Antonio e 
até encostando nele. Alias todos os 
corpos mais ou menos se roçavam 
o que firmava extraordinariamente 
a consciencia coletiva de olhar pra 
figura e não ter quefazer. E mais 
gente ainda, muita gente que o nor- 
destino não percebia mas sentia 
com facilidade. Aliás ninguem estava 
ali propriamente e todos aqueles restos 
de individuos que ficavam dependu- 
rados no campo de visão, não chegavam 
a ser conscientemente pra Chico Anto- 
nio. O que existia era um grupo no qual 
ele comodamente desaparecera. A todo 

 
 
 
 
 
 
 
(A): visão *obs[cura]* vaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): *ombre[ando]* ao lado de 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
instante uma das particulas do grupo, 
saciada de ver uma figura, num virava 
o rosto, espichava o pescoço, muda che- 
gava a mudar de lugar sensivelmente. 
Isso inda aumentava bem o prazer de 
Chico Antonio que afinal fôra obrigado 
a verificar que estava ali “com os ou- 
tros” aquela movimentação dava uma 
instabilidade acida pro grupo, muito 
perigosa porquê era vida. E de fato, quan- 
do sinão quando um acabava partin- 
do mesmo, se desligava e Chico Anto- 
nio inda mais intensamente que os 
outros (que apenas sentiam [naquela] com 
a partida de um uma indistinta 
tendencia indistinta pra partirem tam- 
bem) Chico Antonio sentia uma dor 
desilusoria que o machucava bem. E 
si outros paravam recem chegados e 
isso era prazer, a pena sofrida com 
os que partiam foi se tornando tão  
angustiosa que o cantador não supor- 
tou mais a instabilidade do grupo, 
saiu dele. Desviou o olhar, pediu li- 
cença carinhosamente, sorrindo pros que 
atrapalhava, mas de fato fazendo isso 
propositalmente com certo espalhafato 
pra ver si o grupo se dissolvia duma 
vez. Ao sair enfim, pelo lado pequeno es- 
paço pequeno entre os revistas basbaques 
e as revistas, viu numa destas uma cara 
de moça. Estava excitado. Tirou a revista 
do cordel, já muito desapontando com os 
insultos italianos do vendedor que lhe 
dizia ter outras iguais guardadas, foi pagan- 
do e se escafedendo como cachorro bati- 

 
(A): figura, >num< virava 
(A): pescoço, *muda[va]* chegava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: sentiam >naquela< com 
A: uma #indistinta# tendencia indistinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: pelo *lado pequeno* espaço =pequeno= 
A: entre ^as^ #revistas# basbaques 
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 Aparato genético. 

Etapas e rasuras 
do. No quarto viu cuidadosamente a 
revista inteirinha. Mas com a cami- 
nha a excitação acabara e olhando 
a moça sentiu reconheceu que ela 
era feiosa, tinha um naris pontudo. 
Depois guardou a revista. Estava com 
ela meses no baú. Um dia se resol- 
veu a joga-la fora. Instintivamente 
abriu-a, procurou o retrato da moça, 
separou-o com a faca, jogou o resto 
fora. Faz com o retrato um canudinho, 
passou-o na botoeira do palitó amarran- 
deu um nó como lembrete. Quando 
na semana seguinte a roupa foi 
lavar, Chico Antonio tirou o papel e 
o pôs na botoeira da roupa trocada. 
E assim aquela folha de revista 
andou duma roupa prá outra enquan- 
to o papel resistiu. Um dia rasgou 
partiu em dois. Chico Antonio guardou- 
os no bolsinho da frente da calça, jun- 
to com os niqueis. Quando tinha que gas- 
tar, muitas vezes um dos pedaços de pa- 
pel ou os dois vinham com as moedas. 
Chico Antonio tornava a guarda-los 
Isso durou enquanto os papeis não  
tomaram a iniciativa de sumirem 
por si mesmos. 
Porêm o caso mais comovente foi 
o da árvore que chegou a incomo- 
dar o proprio moço. (Contar aqui 
os amores com o jacarandá roxo, num 
ponto qualquer de tomar bonde, ate que 
um dia de sol quente, esperando o 
bonde, Chico Antonio tem emoção sexual 
com a arvore. Todos os dias porêm ele antes 
disso tinha que tocar com a mão no tronco 
da arvore.) 

 
 
 
A: moça *sentiu* reconheceu 
 
 
 
 
 
 
 
(A): botoeira >do palitó amarran[do]<  

 



Café/ Final/ Unhates 
Nota de pesquisa; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (14,1 x 10,4 cm), borda 
superior picotada. 
Nota da edição: Lendo o texto de Artur Mota sobre Gregório de Matos, publicado na 
Revista da Academia Brasileira de Letras (a. XX, n. 91, jul. 1929), MA recupera o 
termo “unhates” no segundo parágrafo da página 344, a qual segue em fac-símile junto 
com a capa da revista. 
 
 

 
 

 Aparato genético. 
Etapas e rasuras 

Café 
                Final 

“Unhates” 
Gregorio de Matos apeli- 
dava assim aos portugas 
sem eira nem beira 
que se faziam impor- 
tantes na colonia 
 

Rev. da Acad. 
Julho – 1929 – 344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A): Julho – ^2929^ 
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Café/ Final 
Nota de planejamento; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel branco (14,0 x 10,5 cm), 
borda superior picotada. 

 
Café          Final 

O fim do fim será uma enume- 
ração de pessoas da rua pelos 
seus nomes e com só duas, tres 
frases curtas pra cada uma, con- 
tando profissão, psicologia, um 
estado qualquer tranzitorio de vida, 
de alma, de doença, etc. Numa um 
traço fisico, noutra um dado do 
passado, da ascendencia, noutra 
uma designação do que será em 
futuro proximo ou remoto, etc. etc. 
E por fim, encurtando cada vez 
mais os dados até cair numa só 
enumeração de nomes, nomes, nomes 
e assim o livro acaba. 
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