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9

1.

O sr. Jones, do no da Granja do Solar, fe chou o ga li nhei ro pa ra

a noi te, mas es ta va bê ba do de mais pa ra lem brar-se de fe char tam -

bém as vi gias. Com o fa cho de luz da lan ter na ba lan çan do de

um la do pa ra o ou tro, atra ves sou cam ba lean te o pá tio, ti rou as

bo tas na por ta dos fun dos, to mou um úl ti mo co po de cer ve ja do

bar ril da co pa e foi pa ra a ca ma, on de sua mu lher já res so na va.

Tão lo go apa gou-se a luz do quar to, hou ve um si len cio so

mo vi men to em to dos os gal pões da gran ja. Correra, du ran te o

dia, o boa to de que o ve lho Major, um por co que já fo ra pre mia -

do nu ma ex po si ção, ti ve ra um so nho mui to es tra nho na noi te

an te rior e de se ja va con tá-lo aos ou tros ani mais. Haviam com -

bi na do en con trar-se no ce lei ro, as sim que Jones se dei tas se. O

ve lho Major (cha ma vam-no as sim, mui to em bo ra ele hou ves se

con cor ri do na ex po si ção com o no me de “Belo de Willingdon”)

go za va de tão al to con cei to na gran ja que to dos es ta vam dis pos -

tos a per der uma ho ra de so no só pa ra ou vi-lo.

miolo-revoluc?a?odosbichos.qxd:miolo-revoluçãodosbichos.qx  11/26/09  11:23 AM  Page 9



A RE VO LU ÇÃO DOS BI CHOS

10

Ao fun do do gran de ce lei ro, so bre uma es pé cie de es tra do, es -

ta va o Major re fes te la do em sua ca ma de pa lha, sob um lam -

pião que pen dia da vi ga. Com do ze  anos de ida de, já bem cor -

pu len to, era ain da um por co de por te ma jes to so, com ar sá bio

e be ne vo len te, a des pei to de  suas pre sas ja mais te rem si do cor -

ta das. Os ou tros ani mais che ga vam e pu nham-se a cô mo do,

ca da  qual a seu mo do. Os pri mei ros fo ram os  três ca chor ros,

Branca, Lulu e Cata-Vento, de pois os por cos, que se sen ta ram so -

bre a pa lha, em fren te ao es tra do. As ga li nhas em po lei ra ram-se

nas ja ne las, as pom bas voa ram pa ra os cai bros do te lha do, as

ove lhas e as va cas dei ta ram-se  atrás dos por cos e ali fi ca ram a

ru mi nar. Os  dois ca va los de tra ção, Sansão e Quitéria, che ga ram

jun tos, an dan do len ta men te e pou san do no  chão os enor mes cas -

cos pe lu dos, com gran de cui da do pa ra não ma chu car qual quer

ani mal zi nho por ven tu ra ocul to na pa lha. Quitéria era uma  égua

vo lu mo sa, ma tro nal, já che ga da à  meia-ida de, cu ja si lhue ta não

 mais se re com pu se ra  após o nas ci men to do quar to po tri nho.

Sansão era um bi cho enor me, de qua se um me tro e no ven ta de

al tu ra, for te co mo  dois ca va los. A man cha bran ca do fo ci nho da -

va-lhe cer to ar de es tu pi dez, e real men te ele não ti nha lá uma

in te li gên cia de pri mei ra or dem, em bo ra fos se gran de men te res -

pei ta do pe la re ti dão de ca rá ter e pe la tre men da ca pa ci da de de

tra ba lho. Depois dos ca va los che ga ram Maricota, a ca bra bran -

ca, e Benjamim, o bur ro. Benjamim era o ani mal  mais ido so da

fa zen da, e o  mais mo de ra do. Raras ve zes fa la va, e em ge ral

quan do o fa zia era pa ra emi tir uma ob ser va ção cí ni ca — pa ra

di zer, por exem plo, que Deus lhe de ra uma cau da pa ra es pan -

tar as mos cas, e no en tan to se ria  mais do seu agra do não ter nem

a cau da nem as mos cas. Era o úni co dos ani mais que nun ca ria.

Quando lhe per gun ta vam por quê, res pon dia não ver mo ti vo pa -
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ra ri so. Não obs tan te, sem que ad mi tis se aber ta men te, ti nha cer -

ta afei ção por Sansão; com fre quên cia pas sa vam os do min gos

jun tos no pe que no po trei ro exis ten te  atrás do po mar, pas tan do

la do a la do em si lên cio.

Mal se ha viam aco mo da do os  dois ca va los quan do uma ni -

nha da de pa ti nhos ór fãos des fi lou ce lei ro aden tro, pian do bai -

xi nho e pro cu ran do um lu gar on de não fos sem pi so tea dos.

Quitéria pro te geu-os com a pa ta dian tei ra, e os pa ti nhos ali se

acon che ga ram, cain do no so no. No úl ti mo ins tan te, Mimosa, a

 égua bran ca, vai do sa e fú til, que pu xa va a char re te do sr. Jones,

en trou, re que bran do-se gra cio sa men te e mas ti gan do um tor rão

de açú car. Tomou lu gar bem à fren te e fi cou me nean do a cri na

bran ca, na es pe ran ça de cha mar aten ção pa ra as fi tas ver me -

lhas que a ador na vam. Por fim, che gou a ga ta, que bus cou, co -

mo sem pre, o lu gar  mais mor no, en fian do-se en tre Sansão e

Quitéria; ron ro nou sa tis fei ta du ran te to da a fa la do Major, sem

ou vir uma só pa la vra.

Todos os ani mais es ta vam pre sen tes, ex ce to Moisés, o cor vo

do mes ti ca do, que dor mia fo ra, num po lei ro jun to à por ta dos fun -

dos. Quando o Major os viu, bem aco mo da dos e aguar dan do

aten ta men te, lim pou a gar gan ta e co me çou:

“Camaradas, já ou vis tes, por cer to, al go a res pei to do es tra -

nho so nho que ti ve a noi te pas sa da. Mas fa la rei do so nho  mais

tar de. Antes, te nho ou tras coi sas a di zer. Sei, ca ma ra das, que não

es ta rei con vos co por mui to  mais tem po, e an tes de mor rer con -

si de ro uma obri ga ção trans mi tir-vos o que apren di so bre o mun -

do. Já vi vi bas tan te, e mui to te nho re fle ti do na so li dão da mi -

nha po cil ga. Creio po der afir mar que com preen do a na tu re za da

vi da so bre es ta ter ra tão bem quan to qual quer ou tro ani mal vi -

ven te. É so bre o que de se jo vos fa lar.
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“Então, ca ma ra das,  qual é a na tu re za des ta nos sa vi da? En -

fren temos a rea li da de: nos sa vi da é mi se rá vel, tra ba lho sa e cur -

ta. Nascemos, re ce be mos o mí ni mo ali men to ne ces sá rio pa ra con -

ti nuar res pi ran do, e os que po dem tra ba lhar são exi gi dos até a

úl ti ma par ce la de  suas for ças; no ins tan te em que nos sa uti li da -

de aca ba, tru ci dam-nos com he dion da cruel da de. Nenhum ani mal

na Inglaterra sa be o que é fe li ci da de ou la zer  após com ple tar um

ano de vi da. Nenhum ani mal na Inglaterra é li vre. A vi da do ani -

mal é fei ta de mi sé ria e es cra vi dão: es sa é a ver da de nua e  crua.

“Será is so, ape nas, a or dem na tu ral das coi sas? Será es ta

nos sa ter ra tão po bre que não ofe re ça con di ções de vi da de cen -

te aos  seus ha bi tan tes? Não, ca ma ra das, mil ve zes não! O so lo

da Inglaterra é fér til, o cli ma é bom, ela po de dar ali men to em

abun dân cia a um nú me ro de ani mais mui tís si mo  maior do que

o exis ten te. Só es ta nos sa fa zen da com por ta ria uma dú zia de

ca va los,  umas vin te va cas, cen te nas de ove lhas — vi ven do to -

dos num con for to e com uma dig ni da de que ago ra es tão  além

de nos sa ima gi na ção. Por que, en tão, per ma ne ce mos nes ta mi -

sé ria? Porque qua se to do o pro du to do nos so es for ço nos é rou -

ba do pe los se res hu ma nos. Eis aí, ca ma ra das, a res pos ta a to -

dos os nos sos pro ble mas. Resume-se em uma só pa la vra —

Homem. O Homem é o nos so ver da dei ro e úni co ini mi go. Retire-

-se da ce na o Homem e a cau sa prin ci pal da fo me e da so bre -

car ga de tra ba lho de sa pa re ce rá pa ra sem pre.

“O Homem é a úni ca cria tu ra que con so me sem pro du zir. Não

dá lei te, não põe  ovos, é fra co de mais pa ra pu xar o ara do, não

cor re o que dê pa ra pe gar uma le bre. Mesmo as sim, é o se nhor

de to dos os ani mais. Põe-nos a mou re jar, dá-nos de vol ta o mí -

ni mo pa ra evi tar a ina ni ção e fi ca com o res tan te. Nosso tra ba -

lho ama nha o so lo, nos so es tru me o fer ti li za, e no en tan to ne -
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