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capítulo 1

OS FREGUESES DA TAVERNA DO FERREIRA NÃO PUXAVAM 
assunto comigo, sabiam que eu não costumava jogar prosa fora. Sem-
pre que me perguntavam algo, ficavam sem resposta. Quando o homem 
chega a uma idade como a minha, não tolera perguntas vazias, assun-
tos banais, conversas sobre o clima e o que se passa nos bastidores da 
sociedade fluminense. Um dos poucos com quem dialogava era o pró-
prio dono do boteco, que se recusava a me servir antes de perguntar os 
mexericos da cidade.

A taverna tinha poucos frequentadores, mas os escassos clientes 
compareciam com regularidade. A maioria trabalhava no edifício do Si-
logeu, que ficava alguns metros adiante. O prédio abrigava a Academia 
de Medicina, o Instituto dos Advogados do Brasil, o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro e a Academia Brasileira de Letras.

Aproximei-me do balcão mancando. Os joelhos rangiam, o tronco 
envergado pesava sobre os quadris e o tendão de Aquiles tentava se ali-
viar no sustento da bengala. O efeito das duas doses de conhaque que 
tomara em casa começava a passar. Sentei-me num banco sem encosto 
para as costas. As cadeiras e as mesas estavam ocupadas. Nunca tinha 
visto a taverna tão movimentada. A todo momento, sujeitos vestidos de 
preto chegavam para beber. Depois do terceiro trago, alguns soluçavam 
junto ao balcão. Pareciam consternados. No Silogeu, ocorria o velório 
de Machado de Assis.

Eu havia saído com a intenção de contar a todos que Joaquim Ma-
ria Machado de Assis não passava de um leviano. Pouco me importa-
va se o velório não propiciava revelações ultrajantes sobre o defunto. 
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Poderiam me execrar por isso, mas o segredo que carregava comigo ti-
nha que ser escancarado. A partir daquele dia, a imagem de intelectu-
al cordato que todos tinham do escritor iria mudar.

Ferreira, sempre sedento para saber os mexericos do momento, sor-
riu do outro lado da bancada levantando o bigode grisalho em direção 
às orelhas.

— Uma dose de conhaque — pedi, batendo a bengala no balcão.
Ele serviu a bebida, que virei de uma golada só. Cuspi no chão e 

pigarreei. Senti de imediato um alívio nas costas. Estendi a mão com o 
copo vazio para que o enchesse novamente.

— Como vão as novidades? — perguntou, sorrindo com a garrafa 
suspensa no ar, como se aguardasse alguma notícia como condição para 
me servir.

Seria a oportunidade de falar ao homem mais fuxiqueiro da cida-
de a verdade sobre o Machado de Assis que poucos conheciam. Depois 
da revelação, ele se encarregaria de espalhá-la. A reputação do escritor 
construída à base de fraude e de bajulações se esfacelaria.

Como tardei a falar, serviu-me a segunda dose e prosseguiu:
— O cortejo vai sair daqui a pouco. Dizem que Machado de Assis 

foi um grande escritor. Vinha sempre a minha mercearia após as reuni-
ões da Academia Brasileira de Letras. Todos aqui gostavam dele. Era 
um homem simples, querido e honrado. — Embargou a voz, fingin-
do-se emocionado.

Tudo que eu havia ensaiado dizer sobre Machado se apagou dian-
te da manifestação de Ferreira. O dono da taverna decerto nunca lera 
nada do escritor, tampouco o conhecera o suficiente para prestar aque-
las homenagens. Apenas reproduzia o que escutava de fregueses.

— Teve sorte de se casar com uma mulher direita como Carolina. 
Teria sido um ótimo pai se a esposa lhe tivesse dado a graça de um fi-
lho. — Ele me puxou e me sussurrou ao pé do ouvido: — Dizem que 
Machado de Assis era estéril.

Ferreira me serviu mais uma dose.
— Cheguei agora há pouco do velório — continuou. — Doutor Rui 

Barbosa fez um discurso longo que emocionou todo mundo.
— O que ele falou de interessante? — perguntei.
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— O senhor sabe que não tenho muito estudo para entender aque-
las palavras difíceis, mas, pelo que consegui captar, vi que o Doutor Rui 
Barbosa é um grande orador.

— Ainda bem que eu não estava lá. — Assoei o nariz com o lenço 
de seda branco.

— Não vai passar no velório para prestar a última homenagem?
Balancei a cabeça indicando que não.
— Vai fazer essa desfeita com o defunto? Soube que eram amigos 

de infância. As pessoas podem maldar essa falta de consideração.
Saí da frente de Ferreira para evitar o prolongamento da conversa 

e fui me sentar à mesa do lado de fora que acabara de ficar vaga.
Da calçada dava para ver o movimento de pessoas vestidas de luto 

chegando à Academia Brasileira de Letras. Em frente ao prédio, avistei 
alguns membros da instituição. Mário de Alencar estava aos prantos. 
José Veríssimo tentava acalmá-lo, mas ele parecia inconsolado. Como 
se não tivesse forças para ficar em pé, sentou-se na escadaria, pôs as 
mãos no rosto e soluçou. Euclides da Cunha e Graça Aranha se achega-
ram para confortá-lo.

Não passavam de paspalhões. Não teriam espaço em qualquer clu-
be de escritores da Europa. Mário de Alencar representava bem a aca-
demia. Nunca escrevera algo relevante para ser eleito, só havia entrado 
lá por ser amigo de Machado de Assis e filho de José de Alencar. Uma 
instituição de apadrinhados.

Eu me levantava para pegar mais uma dose quando Sílvio Rome-
ro chegou. Após me cumprimentar, sentou-se comigo à mesa.

Sem que pedíssemos, Ferreira trouxe dois copos de conhaque e ficou 
ao nosso lado, como se quisesse escutar a conversa. Mantivemos silêncio 
por uns dois minutos até o mexeriqueiro desistir e voltar a seus afazeres.

— Chegou mais cedo para acompanhar o enterro? — perguntou 
Romero.

— Vim só para denunciar Machado de Assis. Você foi vítima dele 
tanto quanto eu. Isso não pode ficar assim.

— É melhor ter calma. Se for falar alguma coisa que deponha contra 
a reputação do defunto nesse momento de comoção, é capaz de ser pre-
so, internado num manicômio ou até mesmo levar uma sova. — Romero 
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tomou um gole do conhaque e fez careta. — Além do mais, ninguém vai 
acreditar em você, vão dizer que está bêbado.

— Não posso ficar calado, enquanto canonizam aquele patife. O 
povo precisa conhecer o caráter dele.

— Concordo. Se dependesse de mim, aquele mulato não teria lu-
gar na história da literatura brasileira. Mas temos que agir de forma in-
teligente. Já pensou em escrever suas memórias contando tudo que 
Machado de Assis fez?

— Não sei se conseguiria. Estou velho e com a vista embaçada. — 
Confuso, enxuguei o rosto com o mesmo lenço de seda com que assoa-
ra o nariz.

— Posso ajudá-lo no que for preciso. A única pessoa que poderia 
se sentir ofendida com sua história está sendo velada no prédio a pou-
cos metros daqui — disse com a mão em meu ombro, como se quisesse 
me acalmar.

— Talvez você tenha razão.
— O cortejo já está saindo. Não serei hipócrita em prestar uma ho-

menagem no enterro daquele canalha. Tenho que ir embora antes que me 
vejam bebendo pelo falecido. Pense no que falei sobre sua biografia.

Sílvio Romero saiu e me deixou sozinho na mesa assistindo àque-
le espetáculo.

Machado de Assis recebeu homenagens dos principais jornais ca-
riocas, da Câmara dos Deputados e do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Até o presidente Afonso Pena telegrafou à Academia Brasi-
leira de Letras apresentando os seus pêsames. Como se não bastassem 
as honras, o governo custeou todo o funeral.

O caixão com frisos dourados saiu do Silogeu, carregado por Rui 
Barbosa, Graça Aranha e Olavo Bilac à esquerda e Coelho Neto, Rai-
mundo Correia e Euclides da Cunha à direita. Desceram as escadas e 
puseram o ataúde num carro fúnebre, conduzido por cavalos pretos de 
raça e cocheiros elegantemente fardados.

A comitiva seguiu pela rua do Catete, acompanhada por uma 
banda com tambores, trompetes e flautas. Parecia um evento de aris-
tocrata. Por algum momento, esqueci que se tratava do enterro de um 
pobre mulato.
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Paguei a conta e decidi ir ao Cemitério São João Batista.
Esperei na esquina um bonde por alguns minutos. Não havia trans-

porte disponível no Rio de Janeiro. Aqui sempre se arruma um pretex-
to para não se trabalhar. Parecia que a cidade inteira seguia o cortejo 
— em nítido contraste com os onze amigos que acompanharam Brás 
Cubas ao cemitério. Como não chegou nenhum carro, resolvi acompa-
nhar o evento a pé.

Em frente ao Palácio do Catete, a banda parou de tocar e a comiti-
va fez uma pausa. Todos silenciaram por um minuto. Em seguida, Rui 
Barbosa ergueu a mão direita, fechou os olhos e falou alto, como se fos-
se iniciar um novo discurso:

— Modelo foi de pureza e correção, temperança e doçura. No sen-
timento da língua pátria, prosava como Luís de Sousa e cantava como 
Luís de Camões...

Rui Barbosa prosseguiu, mas não tive paciência de escutar. Para 
não tapar meus ouvidos na frente de todos, afastei-me. Graça Aranha e 
Olavo Bilac começaram a empurrar o carro fúnebre e outros os acom-
panharam, como se quisessem abreviar o enterro e evitar mais um ma-
çante discurso.

Quando Rui Barbosa abriu os olhos, não havia mais plateia para 
escutá-lo. O caixão já se encaminhava rumo ao Largo do Machado. 
Com expressão desconcertada, precisou apressar o passo para não 
perder o cortejo.

Mais uma vez, a banda parou de tocar e o séquito fez uma pausa 
perante a estátua de José de Alencar. Para alívio de todos, ninguém re-
solveu discursar de novo. Diante da imagem do pai, Mário de Alencar 
voltou a derramar lágrimas e abraçou Euclides da Cunha. Ele fizera o 
mesmo com quase todos.

Apesar de não me conhecer, Mário de Alencar me encarou e veio em 
minha direção de braços abertos. Antes que me alcançasse, entrei depres-
sa numa barbearia, onde me escondi no banheiro por alguns minutos.

Da porta do estabelecimento, vi que Graça Aranha foi mais uma 
vítima da manifestação de Mário de Alencar. Para evitar outros con-
tratempos, resolvi cortar o cabelo e aparar a barba enquanto o enterro 
prosseguia.
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Com o pelo cortado, certifiquei-me de que não havia mais ninguém 
por perto. A essa altura, o defunto já devia ter chegado ao destino. Por 
sorte, consegui um tílburi para me levar até lá. Não sei se aguentaria 
andar tanto apenas com a ajuda de uma bengala.

O sol se escondia, quando o cocheiro me deixou na porta do cemi-
tério. O público que acompanhava o cortejo fúnebre tinha deixado o lo-
cal. Após longa caminhada com as articulações rangendo como uma 
porta enferrujada, consegui chegar ao túmulo número 1.359.

As velas ainda acesas iluminavam as fotos de Machado de Assis e 
Carolina. Ele acabara de chegar para dividir o jazigo com a esposa, im-
portunando o sossego dela, que durava quatro anos. O casal perfeito se 
unia eternamente pela morte como numa obra shakespeariana, mas a 
relação entre os falecidos parecia mais um romance de Flaubert.

Depositei no mausoléu uma flor e fiz uma oração. O gesto não foi 
em memória de Machado de Assis, mas de Carolina, por quem eu nutria 
profundo amor e respeito. O escritor ateu não merecia que eu gastasse 
com ele o pouco de fé que eu possuía. Ele que se virasse para explicar ao 
Altíssimo todas as maldades que causara a mim e a sua esposa. Dificil-
mente escaparia no Juízo Final, pois, além de tudo, tinha recusado a ex-
trema-unção do padre nos momentos anteriores a sua morte.

Depois de conversar com Carolina, pensei nas palavras de Sílvio 
Romero sobre escrever minhas memórias. Teria que tomar a decisão de 
imediato. Caso não começasse logo a escrevê-las, as mãos trêmulas e a 
visão gasta pela idade não permitiriam que as concluísse.

Tinha receio de que minhas revelações pudessem macular a histó-
ria de Carolina. Seria uma narrativa de amor que Eça de Queiroz ado-
raria publicar. A morte de Machado de Assis, porém, apagou qualquer 
resistência à publicação de minha biografia. Além do mais, as homena-
gens hipócritas que acabara de presenciar me levavam a querer mostrar 
a verdade.

Sílvio Romero tinha razão, não havia mais tempo a perder.
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capítulo 2

EU ACABARA DE COMPLETAR SEIS ANOS DE IDADE QUANDO 
minha mãe faleceu de tuberculose. Depois de sua morte, fiquei aos cui-
dados de uma preta chamada Francisca. Como ela não dispunha de 
tempo para mim, pois passava o dia resolvendo os problemas das fa-
zendas de café, meu pai receava que minha educação fosse prejudica-
da pelos modos rudes da mucama. Assim, ele resolveu me tirar de São 
Paulo para morar com minha tia materna, Dona Maria José, numa chá-
cara no Morro do Livramento.

A viagem de São Paulo à chácara de Dona Maria José demorou dias. 
Além do desconforto de viajar num coche balançando no ritmo do trote 
dos cavalos, meu pai passou o trajeto sem trocar uma palavra comigo. Eu 
não sabia o que lhe havia feito para que me ignorasse daquela forma.

Quando chegamos ao Morro do Livramento, meu pai parecia tão 
desesperado para esticar as pernas que desceu do carro antes mesmo 
que o lacaio viesse abrir a portinhola. Nem se deu conta de que eu fica-
ra. Abri a cortina de couro do coche e o vi conversando na varanda com 
uma senhora rechonchuda que não parava de sorrir e um padre com 
uma batina branca encardida como um pano de chão.

Por um instante, achei que ele me esquecera e que eu poderia ficar 
por ali sem ser notado. Quando meu pai percebeu que eu não ia sair es-
pontaneamente, foi me buscar.

— Sua tia e o padre estão nos esperando. Desça do coche.
Fiquei paralisado e cravei os dedos no banco para não sair. Meu 

pai entrou e me puxou pelo braço direito, mas eu estava grudado. Ten-
tou por mais duas vezes e não conseguiu me descolar do carro.
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— Se não descer agora, vou mandar um negro tirar você à força e 
lhe dar uma sova.

Aquilo não passava de uma ameaça, eu sabia que ele não teria co-
ragem de chamar um preto para me bater. Nunca permitira que um es-
cravo me aplicasse um corretivo, nem mesmo Francisca. Continuei na 
mesma posição, e ele voltou ao casarão.

Fiquei por cerca de quinze minutos dentro do coche sem ser im-
portunado. Minha camisa começava a empapar de suor. O calor do Rio 
de Janeiro se avultava no interior do carro fechado. Quando pus a ca-
beça fora do carro para pegar um pouco de vento, duas mãos grandes, 
de pele grossa como uma lixa, pegaram nos meus braços e me puxaram 
pela janela. Um homem mulato de ombros largos me colocou em suas 
costas e me levou em direção à casa. Ele exalava um cheiro acre de ca-
valo molhado que ficou entranhado em meu corpo. Deixou-me ao lado 
de meu pai e foi embora. Depois fiquei sabendo que seu nome era Rai-
mundo, o cocheiro da chácara.

— Dona Maria José, este é seu sobrinho Pedro Junqueira — disse 
meu pai.

Minha tia se aproximou e me deu um abraço apertado, estreitando 
minha cabeça em meio àqueles seios corpulentos que me acolheram 
como um travesseiro de plumas de ganso. Sua pele branca e macia ti-
nha um aroma doce de leite de rosas. O sentimento materno de seu ges-
to diminuiu minha aflição.

— Pedrinho, você se parece muito com sua finada mãe. Ela foi cria-
da por mim aqui no Livramento.

O padre Narciso se intrometeu na conversa:
— Doutor Francisco Junqueira, seu filho estará em excelentes mãos 

aqui. Cuidarei pessoalmente de sua educação como faço com as outras 
crianças na capela. Tenho dois alunos do tamanho de Pedrinho: Joana 
e Joaquim.

— São da família?
— Joana é filha da cozinheira e de pai desconhecido, e Joaquim é 

filho do pintor com uma agregada da Dona Maria José.
— Com todo o respeito, padre, meu filho não pode ser educado jun-

to com escravos e agregados. Eu retirei o menino da fazenda para não 
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ser criado por uma mucama. Trouxe Pedro para a corte para fazê-lo dou-
tor, deputado, quem sabe até chegue a ser conselheiro do Imperador.

— Então, deveria interná-lo no Colégio Pedro II para estudar com 
filhos de barões e viscondes — aconselhou o padre, passando a mão na 
careca suada.

— É o que farei. Quando retornar a São Paulo, usarei minha influ-
ência para conseguir uma vaga.

— Pedrinho é só uma criança, não é o momento de decidir o futu-
ro dele. Vamos tomar um café — propôs Dona Maria José, como quem 
quisesse desfazer o inconveniente gerado por meu pai.

Dona Maria José levou meu pai e o padre para a sala de jantar, en-
quanto permaneci na varanda. Do morro se podia ver o mar, que ora 
parecia azul, ora esverdeado. Embora nunca tivesse ido ao Rio de Janei-
ro antes, era como se eu já conhecesse o lugar. Minha mãe me contava 
histórias do Livramento, e parecia que pouca coisa tinha mudado des-
de que ela fora para São Paulo para se casar com meu pai.

O portão por onde saíam e entravam os trabalhadores da chácara 
estava aberto e sem movimentação de pessoas e animais. Aproveitei que 
os adultos conversavam dentro do casarão para fugir. Atravessei o por-
tão e desci a ladeira em direção ao mar. No caminho, avistei de longe 
um moleque e uma menina correndo no meio do mato. Aproximei-me 
para ver se poderiam me auxiliar a sair daquele lugar. Não queria ser 
criado por pessoas que nem sequer conhecia.

O mulato tinha um nariz um pouco achatado e as pernas finas 
como gravetos. A menina também tinha uma pele morena e cabelos li-
sos levemente ondulados, que batiam na cintura.

— O que estão fazendo? — perguntei.
— Caçando lagartixas — respondeu a menina.
— Você é novo aqui no Livramento? — indagou o mulato, 

gaguejando.
Assenti com a cabeça.
— Vim contra minha vontade, quero voltar para minha casa, mas 

não sei como sair deste morro. Não quero morar com estranhos.
— Sou Joaquim, e ela, Joana. Você deve ser o menino que o padre 

Narciso disse que ia estudar com a gente. Sei de uma pessoa que pode 
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ajudar. Espere aqui. — Joaquim saiu correndo e me deixou sozinho com 
a menina.

Joana não parava de me fitar. Tentei desviar de seu olhar, mas ela 
me sugava com os olhos. Eu não sabia como lidar com meninas. Meu úni-
co amigo na fazenda era um negrinho, neto de Francisca. Para passar o 
tempo, comecei a pegar pedras no chão e jogá-las em direção ao mato.

— Joaquim não vai ajudar — afirmou Joana.
— Por quê?
Antes que ela respondesse, senti em meus ombros as mesmas mãos 

grossas que me haviam retirado à força do coche.
— Oh menino medonho, vou levar você de volta pro casarão agora 

— disse Raimundo ao me carregar de novo em suas costas.
O cocheiro me levou para dentro do casarão e ficou me olhando 

para se certificar de que eu não fugiria novamente. A casa tinha pin-
tura branca de cal desgastada. O reboco das paredes se esfarelavam 
no ponto em que se unia ao chão de cimento. Meus olhos coçaram e 
eu comecei a espirrar, o mofo estava por toda parte. Havia poucos 
adornos, apenas um quadro de uma menina tomando banho num ria-
cho e alguns móveis de jacarandá antigos que se apequenavam dian-
te dos espaços vazios.

Meu pai, Dona Maria José e o padre ainda estavam na sala de jan-
tar. Conversavam em voz alta, e parecia que nem haviam notado mi-
nha ausência.

— Tenho que ir resolver umas coisas no centro antes de voltar para 
São Paulo — disse meu pai ao se levantar da mesa.

Corri para perto dele e agarrei em suas pernas.
— Papai, quero ir com o senhor. Não vou ficar.
— Não me envergonhe na frente de sua tia e do padre Narciso — 

disse meu pai, sacudindo as pernas para eu soltar.
Ele se despediu sem muita cerimônia do padre e de Dona Maria 

José. Não me deu um abraço, não deu uma palavra de conforto, nem se-
quer me disse adeus. Fui à varanda para vê-lo partir. Tinha a esperan-
ça de que ele se arrependeria e voltaria para me buscar, mas não 
retornou. A imagem do coche e dos cavalos foi sumindo à medida que 
desciam o Morro do Livramento.
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Eu havia sido forte até aquele momento, mas não consegui mais 
me segurar e desabei de joelhos aos prantos no canto da varanda. Joa-
quim se aproximou, me viu com o rosto inchado e sorriu com suas pe-
quenas feridas nos cantos da boca. Depois saiu correndo.

Dona Maria José reservou um quarto espaçoso para me alojar. Além do 
odor de mofo, era possível sentir o perfume doce de minha tia, como se 
ela tivesse cuidado de cada detalhe de minha estada. Assim como no 
resto da casa, havia poucos móveis e nenhum adorno, apenas uma cama 
envolvida com um lençol de linho branco e um armário, que de tão ve-
lho não tive coragem de abrir na primeira noite.

Após um dia difícil, adormeci rápido. Por mim, cochilaria o dia intei-
ro, mas a casa-grande acordava cedo. A voz de Dona Maria José coman-
dando o movimento de negros e agregados entrando e saindo não deixava 
ninguém descansar até mais tarde. Levantei-me com o barulho, mas pre-
feri ficar no quarto fingindo que dormia. Não queria falar com ninguém.

— Está na hora de acordar — gritou Dona Maria José à porta do 
meu quarto.

Não falei nada, apenas aguardei que minha tia desistisse e me dei-
xasse sozinho.

Quando meu estômago grunhiu, deixei o quarto para fazer o desje-
jum. Na sala de jantar, estavam sentados à mesa Dona Maria José, na 
cabeceira, Joaquim à direita e Joana à esquerda. Imaginei que os agre-
gados sairiam da mesa quando eu chegasse, mas eles permaneceram. 
Na fazenda de meu pai, jamais teriam essa liberdade.

— Esses serão seus amigos aqui no Livramento. Eles são pratica-
mente da família, dão vida e alegria a esta casa. Tenho certeza de que 
você vai se divertir muito com eles — disse Dona Maria José, ruminan-
do o pedaço de bolo de batata.

Meu pai não admitia que nenhum escravo ou agregado sequer diri-
gisse a palavra a ele sem autorização. Como a matriarca de uma família 
rica e influente na capital permitia dividir a mesa com dois mulatos?

— Conheci Pedrinho ontem quando caçava lagartixa no mato — 
disse Joana.
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— Ele estava tentando fugir. Falou que não queria morar com es-
tranhos — alcaguetou Joaquim.

Joana tagarelou durante toda a refeição. Dona Maria José e Joaquim 
pareciam se divertir com a menina. Ainda me sentindo estranho naque-
le ambiente, apenas comi em silêncio. Após encher a barriga, saí da 
mesa sem pedir licença e fui à varanda.

O mar parecia mais verde do que no dia anterior. Da varanda dava 
para sentir a brisa da maresia batendo em meu rosto. Era uma sensação 
que nunca experimentara em São Paulo. Joana se aproximou, pegou em 
minha mão e me conduziu até o outro lado do casarão. Joaquim tam-
bém nos acompanhou.

Os fundos do palacete não se assemelhavam à edificação imponen-
te que se via na fachada. Havia escravos trazendo mantimentos para a 
casa, mucamas lavando roupas, gado e porcos soltos, muita sujeira, 
como se fosse uma feira de domingo em São Paulo.

— Quer brincar de esconde-esconde? — perguntou ela.
— Você procura, e eu e Pedrinho nos escondemos — propôs o 

mulato.
— Vou começar a contar, podem ir. — Joana fechou os olhos e co-

meçou a contar até dez.
Corri, e Joaquim foi atrás de mim. Entre os negros, a minha alvura se 

destacava, o que facilitava ser identificado por Joana. Eu precisava encon-
trar um lugar para me esconder antes que fosse pego. Passei ao lado de 
um carro de boi com um tonel em cima parado sob um pé de manga.

— Entre no tonel. Joana não vai encontrar você nunca aí dentro — 
disse Joaquim.

O tonel batia na altura de meu ombro. Ele me ajudou a subir no 
carro de boi e foi se esconder em outro lugar. Olhei para dentro, estava 
vazio, não havia sinais de umidade, mas exalava um odor de esgoto que 
me deixou com náuseas. Joana se aproximava. Se eu não entrasse no to-
nel, ela me encontraria. Pulei ali dentro e fiquei de cócoras, de nariz ta-
pado para aguentar o cheiro forte. Joana não me acharia, e Joaquim seria 
encontrado primeiro. O mulato perderia o jogo.

Escutei um barulho vindo de fora do tonel, como se alguém se 
aproximasse. Duas pessoas conversavam nas proximidades, as vozes 
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pareciam de adultos. Quando me levantei para ver, despejaram uma 
grande mistura de fezes, urina e resto de comidas em cima de mim. Caí 
sentado e quase me afoguei na imundície.

Pulei para fora do tonel e deparei com dois negros que andavam 
em direção à casa. Suas costas tinham marcas brancas que contrastavam 
com a pele escura e iam se espalhando pelo corpo como se fossem raí-
zes de uma samambaia. Eles escutaram meus grunhidos. Olharam para 
trás, viram o meu estado e riram.

Comecei a vomitar, parecia que minhas entranhas sairiam pela 
boca. Só parei quando meu estômago esvaziou. Deitei no chão de terra 
batida prestes a desmaiar. Uma escrava jogou em mim uma bacia de 
água que usava para lavar roupas. Tirou minha camisa e foi buscar mais 
água para me lavar. Antes que ela voltasse com outro balde, vi Joaquim 
e Joana às gargalhadas.

Mesmo molhado e sujo, corri atrás do mulato. Daria uma surra nele 
como nunca devia ter levado. Quando percebeu, Joaquim disparou em 
direção à capela que ficava ao lado da casa. Eu não podia perdê-lo de 
vista. Entrei na igreja, mas deparei com padre Narciso tomando um cá-
lice de vinho.

— O que aconteceu com você? — perguntou o padre, colocando as 
mãos para trás para esconder a bebida.

— Cadê aquele moleque desgraçado?
— Olhe como fala na casa de Deus, menino. Joaquim entrou na ca-

pela e saiu pela porta lateral como se fosse para a casa-grande. Vai ter 
que rezar dez...

Antes que ele acabasse a frase, saí à procura do mulato e deixei o 
padre falando sozinho.

Quando entrei na casa, Joaquim conversava e sorria ao lado de 
Dona Maria José, como se contasse o banho de merda que eu havia to-
mado. Sem que me vissem, aproximei-me e dei um empurrão no me-
nino, que caiu no chão. Quando ia pular em cima dele para lhe dar uma 
surra, Dona Maria José pegou a minha orelha e torceu.

— Não vai bater em ninguém aqui em minha casa. Vá tomar ba-
nho agora para tirar essa sujeira.
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Fiquei com os olhos cheios de água e comecei a chorar. Ela soltou 
minha orelha, e eu rumei para o banheiro.

Por mais que me esfregasse, o cheiro de excrementos não saía de 
meu corpo. Talvez nunca tenha saído, pois sempre sentia o odor entra-
nhado na pele, especialmente nas mãos, que eu lavava compulsivamen-
te várias vezes ao dia, embora não adiantasse.
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capítulo 3

NA MANHÃ SEGUINTE,  DONA MARIA JOSÉ ME ACORDOU 
cedo para ir à missa. Como se ainda sentisse o odor de excrementos, pe-
diu que eu tomasse um banho acurado. Para mostrar a todos que não ha-
via me abatido com o episódio do dia anterior, vesti minha melhor roupa 
— uma calça preta com suspensórios e uma camisa branca de linho —, 
passei um pano em meu sapato escuro empoeirado e fui à capela.

A Capela de Nossa Senhora do Livramento se dividia numa área 
nobre, situada à esquerda do altar, com poucos assentos para os donos 
da casa-grande e convidados, e outra parte em que se amontoavam 
agregados e escravos. Como membro da família, sentei-me na tribuna 
privativa que até então permanecia vazia. Os negros e mulatos quase 
lotavam o restante do espaço.

Joana entrou na capela com um vestido branco e cabelos bem es-
covados. Sentou-se junto a mim e me falou ao pé do ouvido:

— Joaquim está com padre Narciso, arrumando as coisas da mis-
sa. Não quer ir ajudar?

Hesitei em auxiliar o mulato, mas Joana pegou em minha mão e 
me conduziu à sala do padre.

Vestido com uma capa branca de coroinha, Joaquim limpava o cá-
lice dourado. Ele se assustou com minha presença ao lado de Joana e 
deixou o objeto cair no piso de madeira.

— Leve as velas para o altar — ordenou-lhe Joaquim, enquanto 
apanhava o cálice do chão.

Joaquim continuou com seus afazeres, ignorando minha presença. 
Analisei o local e notei a âmbula de prata tampada em cima da mesa. 
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Quando a abri, vi que as hóstias estavam todas lá. Peguei a âmbula, sem 
que ele percebesse, e saí pela porta que dava acesso ao casarão. Deixei-a 
em cima da mesa de jantar e voltei à capela.

Na entrada da pequena igreja, dois negros com manchas brancas 
no pescoço que desciam em direção às costas conversavam. Vestiam 
trapos bege com pequenos furos. Quando passei ao lado deles, senti 
o mesmo cheiro de fezes que não saía de minhas mãos. Deviam ser 
os escravos que haviam derramado os excrementos em cima de mim 
no tonel.

Entrei na capela, mas não fui à tribuna onde minha tia Maria José 
orava, decidi me misturar entre os comuns nos bancos em frente ao al-
tar. Não vi Joaquim nem Joana. Deviam estar desesperados atrás da 
peça de prata com as hóstias.

Senti cheiro de cavalo. Quando olhei para o lado, Raimundo lim-
pava o ouvido direito com o dedo mindinho.

— Vê se não vai aprontar hoje e querer fugir de novo — alertou o 
cocheiro.

Dei de ombros e o desdenhei.
Virei-me para a porta, e os dois escravos continuavam parados me 

olhando e conversando como se falassem de mim.
— Por que aqueles pretos não entram para assistir à missa? — per-

guntei a Raimundo, apontando para eles.
— Ih, ninguém chega perto deles. Se entrarem, todos vão embora. 

Eles carregam o esgoto da chácara nas costas. Está vendo aquelas mar-
cas brancas no pescoço deles?

Assenti com a cabeça.
— O chorume vaza dos cestos e o sol deixa aquelas manchas, por 

isso são chamado de tigres. Todos que veem essas marcas já sabem que 
são pretos carregadores de merda e se afastam.

A conversa me deixara com náuseas. Temi ficar com manchas nas 
costas e ser chamado de tigre. O mal-estar só passou quando Joaquim 
apareceu como se procurasse algo.

Com alguns minutos de atraso, padre Narciso entrou com sua tú-
nica branca, enxugou o suor da careca e iniciou a celebração em latim. 
O padre parecia desconcentrado, gaguejando e falando coisas sem 
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sentido. Talvez sua mente estivesse em outro lugar, tentando encon-
trar uma solução para o que serviria aos fiéis como corpo de Cristo.

Joaquim entrou na cerimônia, e percebi que carregava nas mãos 
trêmulas a âmbula. O mulato tropeçou nas próprias pernas e a âmbula 
caiu, espalhando as hóstias no chão. Padre Narciso fingiu que nada 
acontecera e continuou a homilia. O moleque catou todas as hóstias e 
as colocou em cima do altar. O padre serviu o corpo de Cristo aos fiéis 
de maneira apática, não conseguindo disfarçar o constrangimento.

Quando a cerimônia acabou, fui à tribuna onde minha tia e o pa-
dre conversavam.

— Joaquim vai ficar de castigo. A missa atrasou porque a âmbula 
sumiu. A sorte é que Joana a encontrou largada na mesa da sala de jan-
tar. Além do mais, ele derrubou as hóstias na frente de todos — bufou o 
padre.

— Ele é apenas um menino, padre, não pode ter muitas responsa-
bilidades — disse Dona Maria José.

— Tenho que educar Joaquim com rigor, vou ter uma conversa 
com ele em minha sala.

Minha tia balançou a cabeça, mas resolveu não contrariar o padre.
Na saída da capela, encontrei-me com Joana. Ela me deu um em-

purrão e vociferou expelindo salivas em minha cara:
— Como pôde fazer isso com ele? Joaquim está de castigo na sala 

do padre.
Antes que eu pudesse me explicar, ela saiu.
Quando cheguei à sala da capela, o menino estava ajoelhado no mi-

lho. Aproximei-me para ver seu rosto. Ele chorava e rezava ao mesmo 
tempo. Sentei-me na cadeira e fiquei apreciando o momento. Joaquim 
se levantou, seus joelhos feridos revelavam pequenos pontos de san-
gue. Quase tive pena dele, mas, quando lembrei o cheiro de fezes em 
minhas mãos, percebi que ele apenas pagava pelas maldades cometi-
das contra mim.

O mulato passou um pano para limpar as feridas nos joelhos. Ele 
me encarou com olhos lacrimejados. Joaquim se aproximou e sussur-
rou ao meu ouvido:

— Seu tigre fedorento, isso não vai ficar assim.
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*  *  *

Após o almoço de domingo, resolvi entrar na biblioteca. O nariz coçou 
com o cheiro de mofo mais forte ali do que no restante da casa. Havia 
muito não se fazia uma limpeza no cômodo. A sala vasta com janelas 
de grade de ferro me deixou assustado. O retrato pendurado na pare-
de do finado Bento Barroso Pereira, marido de minha tia, vigiava-me 
ao lado da imagem do imperador D. Pedro I. Mais à frente, as estantes 
de jacarandá cheias de livros quase chegavam ao teto.

Passei a ponta dos dedos nas obras empoeiradas e peguei um 
exemplar do acervo. Ao folheá-lo, vi que era em língua estrangeira, mas 
não me recordo do título ou do autor. Aos seis anos, mal lia em portu-
guês, embora minha mãe tenha se esforçado para me ensinar.

Escutei vozes de crianças se aproximando. Escondi-me entre uma 
estante e outra. A poeira me asfixiava. Reconheci a gagueira de Joaquim 
e a voz suave de Joana. O moleque abriu um livro e começou a recitar 
um poema romântico para ela. Diferentemente de mim, que lia com 
muito custo algumas frases, Joaquim já declamava poesias com pala-
vras difíceis que eu jamais havia escutado.

Botei a cabeça para fora do esconderijo para respirar melhor e ve-
rifiquei que ele estava sentado de pernas cruzadas com um livro aber-
to sobre elas. O menino devolveu o volume à estante, pegou outro, 
colocou-o embaixo da camisa e saiu com Joana.

Quando saí, minha tia me pegou de surpresa e interpelou, 
ressabiada:

— O que foi fazer na biblioteca?
— Joaquim que estava lá — respondi.
— Deixe de ser mentiroso, Joaquim que me avisou que você esta-

va brincando de se esconder entre as estantes. Não quero ninguém me-
xendo nos livros do finado Bento.

Ela pegou na minha orelha e me levou até o quarto.
— Só saia daí para jantar — disse, batendo a porta em seguida.
Eu precisava contar que Joaquim tinha furtado um livro da bibliote-

ca, mas o odor de mofo não me ajudava a pensar. Comecei uma crise de 
espirros. Quando abri a janela do quarto para que o ar circulasse, vi 
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Joaquim se despedindo de Joana e saindo do casarão. Pulei a janela e fui 
atrás dele. Mantive certa distância para que não me visse.

Depois de alguns minutos de caminhada por uma estrada de barro 
com mato invadindo a pista, cruzei com um carro de boi conduzido por 
dois negros. Pareciam os tigres que haviam me banhado de fezes no dia 
anterior. Desviei a rota para evitar que caçoassem de mim novamente. A 
estrada terminava numa rua estreita cheia de casas. Joaquim entrou num 
casebre branco com uma porta e uma janela que davam para a rua.

Na ponta dos pés, vi pela janela aberta uma menina deitada numa 
rede bege e Joaquim sentado na cadeira de balanço com o livro aberto, 
lendo para ela. Uma senhora de pele clara — que depois eu soube que 
se tratava da mãe deles — chegou do quintal e pediu que ele se afastas-
se da irmã para que não ficasse doente. Quando ela se virou, veio em 
minha direção. Com medo de ser pego, disparei.

Correndo, passei novamente pelos tigres que conduziam o carro 
de boi e cheguei à casa-grande. Pulei a janela e me deitei ofegante na 
cama. Aguardei o momento do jantar para contar a minha tia que o 
mestiço havia mesmo roubado o livro e levado para sua casa.

Dona Maria José abriu a porta de meu quarto e me chamou para ir 
à mesa.

— Tia Maria José, tenho uma coisa para lhe contar. — Pela primei-
ra vez chamava a matriarca de tia.

Ela se sentou à beira da cama e acomodou minha cabeça entre seus 
seios. Seu perfume doce me confortava. Ela começou a massagear meu 
couro cabeludo com suas mãos enrugadas.

— Joaquim fez uma coisa terrível com a senhora.
— Você e sua implicância com o menino — disse ela, tirando suas 

mãos de meus cabelos.
— Aquele moleque roubou a senhora.
— Não diga isso de Joaquim. Ele é meu afilhado, foi criado aqui 

desde que nasceu e é de absoluta confiança. Jamais faria isso.
— Mas vi que ele roubou um livro da biblioteca.
— A irmã de Joaquim está doente e ele me pediu para pegar um 

livro. Queria ler para a menina. Deixei que levasse, desde de que fos-
se discreto e evitasse que os outros o vissem com o livro. Não queria 
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abrir um precedente para que ninguém pedisse o acervo do falecido 
emprestado.

Fiquei desconcertado, sem saber o que falar.
— Você hoje vai dormir sem jantar por causa desses mexericos — 

disse minha tia, deixando o quarto.

Joana estava sentada no chão da varada do casarão com as pernas cru-
zadas deixando a calçola à mostra. Jogava pequenas pedras para o alto 
numa brincadeira cuja lógica nunca entendi. A menina contou que a 
irmã de Joaquim havia piorado da moléstia.

Dona Maria José e o padre Narciso logo se juntaram a nós na va-
randa e se sentaram nas cadeiras de balanço. Conversaram sobre ativi-
dades da chácara e problemas com alguns escravos que haviam fugido. 
Mas interromperam a prosa quando Joaquim chegou aos prantos.

— O que foi que houve, menino? — perguntou minha tia.
Ele soluçava e não conseguia responder.
— Desembucha, Joaquim, ou vai se ajoelhar no milho de novo — 

advertiu padre Narciso apertando os dois braços dele.
— Padre, minha mãe pediu para chamar o senhor — Joaquim em-

bargou a voz com o choro.
Joana se achegou, passou a mão no rosto dele e perguntou:
— Fala pra mim: aconteceu algo com sua irmã?
— Ela morreu.
Joana abraçou o menino, e eles soluçaram juntos.
— Tenho que levar a palavra de Deus para a família. Vou à capela 

pegar a Bíblia, os castiçais e as velas — disse padre Narciso.
Todos foram se arrumar às pressas com roupas apropriadas para 

a ocasião.
Quando chegamos ao casebre, a mãe e o pai de Joaquim estavam 

ajoelhados em volta da menina deitada na cama, enquanto três ou qua-
tro mulheres rezavam a ave-maria em voz alta.

Aproximei-me para ver o corpo da criança de apenas quatro anos. 
Assim como minha tia, a menina também se chamava Maria, Maria Ma-
chado de Assis. Usava um vestido branco com babados de renda. As 
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manchas avermelhadas da doença ainda cobriam a sua pele mulata. Em 
seu rosto havia marcas de unhas, como se ela tivesse se ferido ao se co-
çar nos dias anteriores a sua morte.

Em frente à casa, alguns homens fumavam e conversavam alto. Jo-
aquim estava sentado com as mãos no rosto, e Joana tinha passado o 
braço direito em volta de seu ombro, tentando consolá-lo. Lembrei-me 
do dia da morte de minha mãe. Evitei a todo custo olhar para o corpo 
dela no caixão. Não tive uma pessoa como Joana para segurar minha 
mão e para me ajudar a superar o momento de dor. No dia, meu pai 
nem sequer falou comigo.

Ao retornar ao casebre, Dona Maria José estava sentada numa ca-
deira de balanço, e padre Narciso a abanava com um pano. Minha tia 
parecia frágil, quase desmaiando. Desde que a conheci, nunca a tinha 
visto naquele estado, pois a matriarca era sempre altiva. Minha mãe fa-
lava que ela governava o Livramento com pulso firme e justiça.

Raimundo acompanhou minha tia até o coche, enquanto padre 
Narciso ficou velando a menininha. O percurso da casa de Joaquim ao 
casarão durava em torno de quinze minutos no comando do experien-
te cocheiro, mas naquele dia pareceu levar horas. Não sei a razão, mas 
minha tia delirava, falava do finado marido Bento e de seus filhos. Per-
maneci encolhido num canto do coche, com medo de que ela me atacas-
se num surto. Eu suava mais do que ela.

Quando o coche chegou à casa-grande, o corpo da minha tia ardia 
em febre. Raimundo a retirou do carro, apoiando-a pela cintura, e a dei-
xou em seu quarto. Fiquei sozinho com ela. Passei um pano em sua tes-
ta para enxugar o suor e vi pintas vermelhas brotando em sua pele.

Assustado, deixei o tecido úmido cair no chão. Nos últimos dias, 
várias pessoas haviam morrido de sarampo no Morro do Livramento. 
A moléstia parecia que ia dizimar o Rio de Janeiro.

Não sabia o que fazer. Se deveria continuar no quarto sozinho com 
ela ou buscar ajuda no velório. Mas, se permanecesse ali dentro, havia o 
risco de me contaminar. Com medo de adoecer, abandonei Dona Maria 
José e chamei Raimundo. O cocheiro ficou ao lado dela, ao passo que eu 
observava a cena da porta. Comecei a me coçar como se também houves-
se me contaminado. Corri para meu quarto e me lavei com uma bacia de 
água. Percebi que em minha pele já apareciam pintas vermelhas.




