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7uma bre ve in tro du ção aos con tos de machado de assis

Uma bre ve in tro du ção aos con tos 
de Machado de Assis

Uma gran de se pa ra ção
na pe que na  área do quar to
Carlos Drummond de Andrade

Um ho mem que tem o es tra nho pra zer de tor tu rar ra tos, e ter mi na por en -
ca rar a mor te da es po sa com a mes ma sa tis fa ção; ou tro que, aban do na do a sós
nu ma fa zen da, se  olha num es pe lho e des co bre que seu re fle xo de sa pa re ceu;
uma ex-pros ti tu ta que ama pro fun da men te um ho mem, po rém o  trai com um
com ple to des co nhe ci do quan do o ama do es tá fo ra da ci da de; uma pa cí fi ca do na
de ca sa que, de pois de um ar ru fo com o ma ri do, faz um alar man te pas seio pe lo
cen tro da ci da de e vol ta com alí vio pa ra o  meio fa mi liar; uma mu lher tão ob ce -
ca da em es con der a ida de que im pe de a fi lha de se ca sar; um afor tu na do com po -
si tor de me lo dias po pu la res que de se ja de ses pe ra da men te es cre ver mú si ca clás -
si ca; um ra pa zi nho de quin ze  anos que se dei xa em pol gar pe la vi são dos bra ços
de uma mu lher  mais ve lha; um ca sal em po bre ci do que ado ra dan çar e ter mi na
es ban jan do nu ma fes ta o prê mio ga nho na lo te ria... Essas são al gu mas das si tua -
ções e per so na gens dos con tos des te li vro. Algumas o lei tor há de re co nhe cer de
ime dia to, mas, com um pou co de sor te — vis to que es ta an to lo gia é  mais abran -
gen te que de cos tu me e in clui es co lhas não  usuais —, há de en con trar ve lhos ami -
gos, mas tam bém co nhe ce rá ou tros pe la pri mei ra vez, e a am pli tu de e su ti le za
des tes tex tos, o pra zer que se ex trai da ob ser va ção de pe que nos de ta lhes, e da ma -
nei ra co mo as his tó rias são con ta das, vão fa zê-lo ler, re ler e re des co brir o  maior
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es cri tor bra si lei ro. Carlos Drummond de Andrade di zia que ler Machado de Assis
era uma ten ta ção per ma nen te, qua se co mo se fos se um ví cio a que ti ves se de re -
sis tir: não há me lhor lu gar pa ra se de di car a tal ví cio do que es te li vro. 

Machado es cre veu cer ca de du zen tos con tos. Os cin quen ta que es co lhi fo -
ram to dos es cri tos de pois de 1878, quan do ele ti nha já qua se qua ren ta  anos, e 44
de les fo ram es cri tos na dé ca da se guin te — “Um ho mem cé le bre”, cer ta men te can -
di da to ao me lhor de quan tos es cre veu, foi pu bli ca do em 1888. Ao to do, Machado
pu bli cou, nes ses dez  anos, oi ten ta con tos, nu ma es pan to sa ex plo são de cria ti vi -
da de, que tam bém ren deu seu pri mei ro gran de ro man ce, Memórias pós tu mas de
Brás Cubas (1880).

Como is so acon te ceu — por que acon te ceu, e por que nes se mo men to? Nada
é  mais di fí cil de ex pli car do que a ex plo são de um gê nio cria dor — e não de ve -
mos du vi dar que é dis so que se tra ta. Contos po dem parecer fá ceis, es cri tos al go
apres sa da men te co mo uma es pé cie de sub pro du to de um tra ba lho  mais sé rio e
pro fun do pa ra a rea li za ção de um gran de ro man ce, ou até co mo sin to mas de uma
in ca pa ci da de pas sa gei ra de em preen der “ obras de  maior to mo” (pa la vras de Dom
Casmurro), mas na da es tá  mais lon ge da ver da de. Contos não são ro man ces im -
per fei tos, ou até poe mas em pro sa — exis tem com  seus di rei tos pró prios, e,  além
do  mais, por es sa épo ca, quan do Machado co me çou a es cre ver os  seus me lho res,
o gê ne ro es ta va con quis tan do uma no va dig ni da de, uma cons ciên cia no va dos
 seus po de res. Machado é um dos gran des pio nei ros des te pro ces so (ao la do de
es cri to res  mais jo vens co mo Tchekhov e Maupassant) — o que de mo do al gum
sig ni fi ca di zer que é pri mi ti vo. Mozart foi pio nei ro em es cre ver pa ra cla ri ne ta —
mas seu con cer to pa ra cla ri ne ta ja mais se ria con si de ra do “pri mi ti vo”. 

Em 1880, Machado es ta va com qua ren ta  anos. É  mais ou me nos fa mi liar a
his tó ria do jo vem mes ti ço, de ori gem po bre, cria do sob a pro te ção de uma fa mí -
lia aris to crá ti ca dos su búr bios do Rio, com a am bi ção de fa zer car rei ra pró pria
no pe que no mun do li te rá rio da épo ca, e que su biu de apren diz de ti pó gra fo até
se tor nar fun da dor e pri mei ro pre si den te da Academia Brasileira de Letras, e o
 mais res pei ta do dos es cri to res bra si lei ros. Mas  qual era a am bi ção pre do mi nan -
te em Machado? Ele foi uma pes soa cui da do sa, pa ra não di zer cal cu lis ta, e no co -
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9uma bre ve in tro du ção aos con tos de machado de assis

me ço dos  anos 1870 já ti nha as sen ta do as ba ses da qui lo que  iria ser. Casara-se com
uma mo ça aci ma de sua clas se, uma mu lher bran ca e por tu gue sa, Carolina Xavier
de Novaes (é cla ro que não há mo ti vo pa ra du vi dar de que a te nha des po sa do por
 amor, mas igual men te não se po de du vi dar de que o fa to foi uma “boa alian ça”
pa ra ele); era al guém res pei ta do no pa no ra ma li te rá rio ca rio ca, ami go e pro te gi -
do da gran de per so na li da de des se ce ná rio, José de Alencar; e por úl ti mo, mas não
de me nos im por tân cia, em pe nhou-se nu ma car rei ra de su ces so no fun cio na lis -
mo ci vil do Império — em 1868, em bo ra ti ves se si do li be ral a vi da in tei ra, so bre -
vi veu a uma mu dan ça de go ver no, de li be ral a con ser va dor, em par te usan do  seus
la ços com Alencar, e daí em dian te não cor reu  mais ris cos de per der o em pre go.

Chegara en tão o mo men to de uti li zar a es ta bi li da de so cial e fi nan cei ra pa -
ra fa zer o que de fa to que ria, e foi is so, sua ver da dei ra am bi ção,  mais que qual -
quer ou tra coi sa, que tor nou Machado a fi gu ra ex traor di ná ria que é. Os  anos se -
ten ta são de ex pe ri men ta ção, de dú vi das, de he si ta ção en tre vá rias op ções, no
ro man ce, no con to, na poe sia; prin ci pal men te, tal vez, de  duas am bi ções que pre -
ci sa va con ci liar — o de se jo de ser um es cri tor bra si lei ro,  fiel ao “sen ti men to ín -
ti mo do seu tem po e do seu  país”, pa ra ci tar o en saio fa mo so, “Instinto de na cio -
na li da de”, de 1873, e sua cons ciên cia, que sem pre o acom pa nha, de que a gran de
li te ra tu ra pre ci sa também ser, em al gum sen ti do di fí cil de de fi nir, uni ver sal. Como
dis se nes se mes mo en saio, “Shakespeare [que si tuou sua pe ça  mais fa mo sa em
Dinamarca…] é,  além de um gê nio uni ver sal, um poe ta es sen cial men te in glês”.
A di fi cul da de de con ci liar es ses  dois im pe ra ti vos era tan to  maior pa ra um es cri -
tor de um  país pe ri fé ri co em re la ção à cul tu ra eu ro peia, e jo vem, ain da na sua
“me ni ni ce so cial”, pa ra em pre gar uma fra se de uma crô ni ca do mes mo ano,
1878, em que sua ex pe ri men ta ção — sua in quie ta ção — che gou a um au ge. Em
de zem bro de 1877, com a ida de pre ma tu ra de 48  anos, mor re ra José de Alencar.
Parece ter si do o si nal ne ces sá rio pa ra que Machado, seu in con tes te su ces sor co -
mo “che fe da li te ra tu ra bra si lei ra”, des se o “sal to mor tal” que o al ça ria  além dos
li mi tes na cio nais pa ra con quis tar o mun do. 

Tendo is so em men te, va mos co me çar exa mi nan do os  dois pri mei ros con -
tos  aqui in cluí dos, “O ma che te” e “Na ar ca”. O pri mei ro foi pu bli ca do em mar -
ço de 1878 nu ma re vis ta, o Jornal das Famílias, on de Machado já pu bli ca ra cer ca
de se ten ta his tó rias. Destas, “O ma che te” foi o úni co que in cluí nes ta an to lo gia
(de fa to, tra ta-se de um dos úl ti mos,  pois a re vis ta aca bou na que le mes mo ano).
Em ge ral, es sas his tó rias, com tí tu los co mo “Casa, não ca sa”, “Nem uma nem
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ou  tra”, “Qual dos  dois?”, não des per tam mui to in te res se ho je,  pois são por de -
mais in gê nuas, e ex ces si va men te orien ta das pe los as sun tos li mi ta dos da “ju ven -
tu de ca sa dou ra” do Rio de Janeiro. Contudo, al go es ta va acon te cen do em 1878,
e “O ma che te” nos mos tra um pou co dis so. Visivelmente des gos to so com o ti po
de his tó rias que es cre via pa ra o Jornal, po de mos ver co mo, em “O ma che te”,
Machado en ca ra va seu pro ble ma de fo ra, por as sim di zer, e com mis te rio so dis -
cer ni men to. Inácio, o in fe liz vio lon ce lis ta do con to, cu ja mu lher fo ge com um
mú si co po pu lar que to ca o “ma che te” (ou tro no me do ca va qui nho), diz, pou co
an tes do fi nal da his tó ria: “pen so em fa zer uma coi sa in tei ra men te no va, um con -
cer to pa ra vio lon ce lo e ma che te”. Enlouquece — mas, pa ra Machado, es sas “coi -
sas in tei ra men te no vas”, que mis tu ra vam o sé rio e o frí vo lo, nas  quais o que era
lo cal, bra si lei ro e cô mi co (o “ma che te”) se com bi na va com o que era uni ver sal,
tra di cio nal, “eu ro peu” e trá gi co (o vio lon ce lo), são exa ta men te o que ele de se ja -
va es cre ver — tal vez já es ti ves se es cre ven do. 

Dez  anos de pois, em 1888, pu bli cou “Um ho mem cé le bre”, que guar da pa -
ra le los ób vios com “O ma che te”: Pestana, um com po si tor po pu lar de pol cas, de -
se ja es cre ver mú si ca clás si ca “sé ria”, mas não con se gue. Em “O ma che te”, a im -
po tên cia de Inácio, sua in ca pa ci da de pa ra trans por a dis tân cia en tre o po pu lar e
o eru di to, é o que o tor na lou co. Pestana so fre do mes mo di le ma, do  qual só se
li ber ta pe la mor te, mas sua con clu são é um tan to  mais sau dá vel: faz um gra ce jo
a res pei to dos tí tu los ab sur dos da dos às  suas pol cas e, co men ta o nar ra dor, “Foi
a úni ca pi lhé ria que dis se em to da a vi da, e era tem po, por que ex pi rou na ma dru -
ga da se guin te...”. Nessa se gun da his tó ria, es cri ta no fim dos  anos  mais fér teis do
pon to de vis ta do con tis ta, Machado não so men te en xer ga o pro ble ma, mas vê
uma boa par te da so lu ção — pi lhé rias, hu mor e, aci ma de tu do, di ria eu, ironia.
Ironia, “es se mo vi men to ao can to da bo ca,  cheio de mis té rios, in ven ta do por al -
gum gre go da de ca dên cia...”, co mo es cre ve em “Teoria do me da lhão”, e que o
tor nou ca paz de es cre ver uma “no va mú si ca” e so bre vi ver nu ma ma tu ri da de es -
pan to sa men te cria ti va. 

“O ma che te” foi pu bli ca do em mar ço de 1878. Dois me ses de pois, em  maio
do mes mo ano, Machado pu bli cou “Na ar ca ( três ca pí tu los iné di tos do Gênesis)”,
ago ra não no Jornal das Famílias, mas em O Cruzeiro, um jor nal diá rio em que já
pu bli ca ra al gu mas cur tas e cô mi cas “fan ta sias” (co mo José Galante de Sousa as
de no mi na), ex tra va gan tes e ca pri cho sas,  tais co mo “Um cão de la ta ao ra bo” ou
“A so nâm bu la (ópe ra-cô mi ca em se te co lu nas)”. O con tras te di fi cil men te po dia

machado de assis
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ser  maior — “O ma che te” é um me lo dra ma li gei ra men te ab sur do, am bien ta do
nas clas ses in fe rio res do Rio de Janeiro; “Na ar ca” é si tua do em al to-mar, na ar ca
de Noé, e re pre sen ta uma es pé cie de pa rá bo la em es ti lo bí bli co, cu ja men sa gem
não é exa ta men te mo ral. Trata-se, so bre tu do, de uma paródia; o con to in tei ro é
nar ra do em lin gua gem bí bli ca, com des li zes pe rió di cos, e, cla ro, to tal men te in -
ten cio nais — “Vai bu giar!”, “Vai plan tar tâ ma ras!” — que ape nas acen tuam o hu -
mor. Esse con to di ver ti do tem uma mo ral bem an ti bí bli ca — os ho mens são in -
cor ri gi vel men te com pe ti ti vos, agres si vos e,  pior ain da, em pre ga rão as des cul pas
 mais tri viais pa ra dar va zão à sua agres si vi da de: com o mun do to do pa ra re par -
tir, bri gam pe la pro prie da de do rio que há de di vi dir  suas ter ras. O ma che te e o
vio lon ce lo, o en gra ça do e o sé rio, o frí vo lo e o pro fun da men te de pres si vo en con -
tra ram uma for ma de vi ver jun tos. De ago ra em dian te se rão in se pa rá veis — ca -
da his tó ria, em sua com bi na ção de es ti lo e as sun to, sus ci ta no va har mo nia a par -
tir des sa du pla irô ni ca. 

Em 1882, Machado pu bli cou afi nal o li vro que in clui “Na ar ca”, Papéis avul sos.
O vo lu me con tém al gu mas de  suas his tó rias  mais fa mo sas: “O alie nis ta”, “Teoria
do me da lhão”, “O em prés ti mo”, “O es pe lho”... Incluí na an to lo gia o con jun to
to  tal des se li vro ex traor di ná rio. Aqui po de mos apren der al go so bre po lí ti ca e re -
vo lu ção (“O alie nis ta”), lou cu ra e sa ni da de (tam bém “O alie nis ta”), o mo do de
ob ter su ces so no mun do sem es for ço ex ces si vo (“Teoria do me da lhão”), a ma -
nei ra co mo as mu lhe res mu dam de  ideia (“Dona Benedita”), a fra gi li da de da cons -
ciên cia da nos sa iden ti da de (“O es pe lho”), in ve ja e au to des trui ção (“Verba tes ta -
men tá ria”) e as sim por dian te. O pró prio Machado per ce bia que  tais his tó rias
par ti lha vam uma es pé cie de afi ni da de; co mo dis se na Advertência a Papéis avul -
sos — “São pes soas de uma só fa mí lia, que a obri ga ção do pai fez sen tar à mes -
ma me sa”. O que têm  elas em co mum? O tra ço  mais im por tan te é a iro nia, pre -
sen te li te ral men te em ca da fra se de ca da his tó ria, e com fre quên cia fi xa da por um
es ti lo, que mui tas ve zes em pre ga um ti po, um re gis tro de lin gua gem — al go co -
mo a lin gua gem bí bli ca de “Na ar ca” — a fim de es ta be le cer, des de a pri mei ra
pa la vra, que na da ali é pa ra ser le va do in tei ra men te a sé rio, que aqui lo não é a
fa la di re ta do au tor: “As crô ni cas da Vila de Itaguaí di zem que em tem pos re mo -
tos...”; “A coi sa  mais ár dua do mun do, de pois do ofí cio de go ver nar, se ria di zer a
ida de exa ta de Dona Benedita”. Machado po dia pa ro diar qual quer ti po de lin gua -
gem, da Bí blia à dos jor nais (es sas, de fa to,  eram en tre as que sa ti ri za va com  mais
fre quên cia). Outras his tó rias — “Teoria do me da lhão”, “O  anel de Polícrates” —
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são diá lo gos em que nin guém as su me um pa pel fi de dig no. Nem mes mo os tí tu -
los po dem ser le va dos a sé rio: “O se gre do do bon zo: ca pí tu lo iné di to de Fernão
Mendes Pinto” — o es cri tor por tu guês é fre quen te men te co nhe ci do co mo
“Fernão: Mentes? Minto”. Se o lei tor por ve zes sen te um pe que no en joo, uma
ten dên cia a per der pé, se ja bem-vin do à ar ca de Machado, “a  boiar so bre as  águas
do abis mo”. 

As am bien ta ções geo grá fi cas das his tó rias são uma ex pres são im por tan te des -
sa re cém-des co ber ta li ber da de de pe ram bu lar em qual quer par te — “as sun tos re -
mo tos no tem po e no es pa ço”, pa ra ci tar no va men te “Instinto de na cio na li da de”.
Machado era ca rio ca, e a imen sa maio ria de sua fic ção es tá si tua da na ci da de que
ele ama va, Rio de Janeiro. Contudo, em Papéis avul sos ele pa re ce fu gir da ci da de
pa ra Itaguaí, pa ra Fucarandono, ou pa ra a ro ça de “O es pe lho”, on de há “Galos
e ga li nhas tão so men te, um par de mu las, que filosofavam a vi da, sa cu din do as mos -
cas, e  três  bois”. Aí, na pa la vra que gri fa mos, es tá a qua se in co men su rá vel iro nia
de Machado — é só is so, a fi lo so fia?, pa re ce es tar di zen do. Toda per gun ta po de
ser fei ta em qual quer con tex to, nem que se ja por “um par de mu las”. As res pos -
tas é que são  mais di fí ceis de en con trar.

É pos sí vel di zer que Machado, nes te mo men to, rei vin di ca va seu di rei to a fa -
lar do uni ver so in tei ro. Pode pa re cer es tra nho que, ten do al can ça do ta ma nha am -
bi ção em Papéis avul sos, os con tos que pu bli cou nos  anos ime dia ta men te a se guir
re gres sas sem ao Rio, pa ra am bien tes aca nha dos e co mé dias e tra gé dias do més ti -
cas (e tra gi co mé dias — afi nal, ain da es ta mos no mun do do vio lon ce lo e do ma -
che te). Pode-se até pen sar que se tra ta de uma es pé cie de di mi nui ção, um re cuo
das gran des am bi ções e dos te mas abran gen tes da co le tâ nea de 1882. Nada es tá
 mais dis tan te da ver da de. Tenho de con fes sar que mui tas, se não a maio ria das
his tó rias que  mais me agra dam, fo ram es cri tas en tre 1883 e 1888 (de fa to, a  maior
par te an tes de 1886); e não es tou so zi nho,  pois mui tas es tão en tre as  mais po pu -
la res de Machado. 

A pri mei ra coi sa a lem brar é que, no co me ço dos  anos 1880, Machado não
só es ta be le ce ra seu di rei to a fa lar do uni ver so, mas tam bém prin ci pia ra a fa zer o
re tra to da so cie da de bra si lei ra sob uma luz in tei ra men te no va. Os ro man ces
bem-edu ca dos dos  anos 1870 de ram lu gar à sá ti ra sel va gem de Memórias pós tu -
mas de Brás Cubas, que mos tra va rea li da des — adul té rio, pros ti tui ção, es cra va tu -
ra, o tra ta men to da do aos de pen den tes — com uma ni ti dez e uma có le ra in tei -
ra men te im pos sí veis al guns  anos an tes. É cla ro que tam bém  aqui a iro nia tem uma
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par te cru cial a de sem pe nhar — as sim co mo nas his tó rias de Papéis avul sos, ca da
pa la vra no ro man ce es tá “en tre as pas”, es cri ta não por Machado de Assis, mas
por um mem bro tí pi co da al ta clas se bra si lei ra da pri mei ra me ta de do sé cu lo XIX,
que é seu  pior ini mi go, ex pon do  seus pró prios de fei tos ao pú bli co. Claro que
Memórias pós tu mas é tam bém um ro man ce epi só di co — um ou  dois de  seus epi -
só dios, co mo os de di ca dos a Eugênia, a  flor da moi ta, qua se po de riam ser con tos
de ver da de —, e cer ta men te es se é um dos fa to res que le va ram à ex plo são de cria -
ti vi da de dos  anos se guin tes. 

Uma coi sa é cer ta: a ex pan são do ma te rial pos sí vel de Machado e o tom, o
dis tan cia men to irô ni co que ele ado ta, são com ple ta men te in se pa rá veis. Digamos
as sim: se ele não hou ves se en con tra do mo dos dos  mais va ria dos (irô ni cos, sar -
cás ti cos, mas sem pre se miocul tos) de se ex pres sar a res pei to de coi sas so bre as
 quais não de via fa lar, ou às  quais só po dia se re fe rir de sos laio,  tais his tó rias ja -
mais te riam exis ti do; po de mos sen tir sua sa tis fa ção quan do se apro xi ma de ou -
tra ques tão es pi nho sa e aca ba en con tran do no vas ma nei ras de fa lar so bre coi sas
de ma sia do em ba ra ço sas pa ra men cio nar di re ta men te. Na mi nha opi nião, is so aju -
da a ex pli car o êxi to des tes con tos — Machado ca mi nha va no fio da na va lha, o
que lhe de ve ter da do, e a  seus lei to res, uma es pé cie de ex ci ta ção; al go que, por
in crí vel que pa re ça, po de mos sen tir num mun do bem di ver so, o nos so,  pois es sa
sen sa ção es tá  aqui, na lin gua gem e  suas ne ga ças, nos por me no res, nos  atos, nas
si tua ções e nos per so na gens. Essa ex ci ta ção,  creio, tem al go a ver com a ela bo ra -
ção de con tos de su ces so, que pa re cem ter si do in ven ta dos ou ima gi na dos em sua
to ta li da de, es ti lo e as sun to, an tes de es cri tos. 

Curiosamente, ain da es ta mos num mun do bas tan te re pres si vo, on de uma
mu lher po de ser mor ta pe lo ma ri do por co me ter adul té rio (“A car to man te”), a
sim ples vi são de um par de bra ços des pi dos po de des lum brar um ra paz (“Uns bra -
ços”) e a es cra vi dão es tá sem pre no fun do da ce na — ve jam as pa la vras fi nais de
“Dona Paula” —, to da via na da pa re ce es tar fo ra dos li mi tes pa ra o es cri tor. Junto
com sua per cep ção so cial de sen vol ve-se uma vi são in tei ra men te de si lu di da da mo -
ra li da de hu ma na — o egoís mo e a vai da de do mi nam — e até uma cons ciên cia
(ocul ta pe la iro nia por ra zões ób vias) da im por tân cia e do po der do se xo. 

(Há um as sun to que até cer to pon to era um ta bu na que les  anos. A es cra vi -
dão per ma ne ce no fun do da ce na, até  duas das úl ti mas his tó rias des te li vro, “O
ca so da va ra” e “Pai con tra mãe”, am bas na da con ti das em ter mos da vio lên cia,
da in jus ti ça e da for ça des trui do ra da ins ti tui ção que evi den ciam. Contudo, só fo -
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ram pu bli ca das  após a Abolição, res pec ti va men te em 1891 e 1906. Talvez Machado
não pu des se abor dar um tó pi co em que a iro nia e o dis tan cia men to  eram qua se
im pos sí veis — de fa to, em “Pai con tra mãe”, pa re ce sen tir a ne ces si da de de dis -
tan ciar-se, mas ago ra com um sar cas mo do lo ro so que  trai ver da dei ro hor ror:
“Sucedia oca sio nal men te apa nha rem pan ca da, e nem to dos gos ta vam de apa nhar
pan ca da”.) 

É tam bém um mun do em que tu do faz par te de um to do, ca da par te da rea -
li da de es tá de li ca da men te co nec ta da e ex pli ca da, em bo ra às ve zes com irô ni co
dis tan cia men to. É cul pa de Dona Severina (nos as se ve ra o nar ra dor) que ela exi -
ba os bra ços que tan to ob ce cam Inácio, mas, co mo tam bém diz, “é jus to ex pli -
car que ela os não tra zia as sim por fa cei ra, se não por que já gas ta ra to dos os ves -
ti dos de man ga com pri da”, e que, po de ría mos in da gar, te ria is so a ver com o fa to
de que vi via “ma ri tal men te” com Borges fa zia  anos (são ca sa dos ou não?), e com
es te Borges iras cí vel, mas de ín do le não ne ces sa ria men te má (“era an tes gros sei -
ro que mau”, “era real men te um tra ba lha dor de pri mei ra or dem”)? No bre ve es -
pa ço que por pou co não im pe le o jo vem de quin ze  anos pa ra os bra ços da que la
mu lher de 27, po de mos sen tir que se agi tam mui tas pres sões, pra ze res e ta bus —
“uma gran de se pa ra ção / na pe que na  área do quar to” (pa la vras de Drummond
no poe ma “Viagem na fa mí lia”). Com um pou qui nho de ima gi na ção, tal vez pos -
sa mos di zer que a ar ca de Noé, com o abis mo a seu re dor, foi re pou sar na “Rua
da Lapa, em 1870”. Essas his tó rias não são ne nhum re cuo, ne nhu ma  obra se cun -
dá ria — es tão en tre as maio res rea li za ções de Machado.

Uma das  mais per fei tas (em bo ra es sa ca te go ria pu des se abar car um nú me -
ro ra zoá vel das his tó rias) é “Singular ocor rên cia”, o pri mei ro exem plo de êxi to
ver da dei ro das his tó rias “rea lis tas” des sa “se gun da fa se” dos con tos. Foi edi ta da
pe la pri mei ra vez em 1883, na Gazeta de Notícias, o jor nal li be ral em que Machado
pu bli cou mui tos de  seus me lho res con tos e crô ni cas. Já que ilus tra al guns pon -
tos re cém-ex pos tos, con vém exa mi ná-lo de mo do bre ve, na es pe ran ça de que  meus
co men tá rios pro por cio nem al gu mas cha ves quan to à ma nei ra co mo as his tó rias
po dem ser li das com o má xi mo dis cer ni men to e frui ção.

Primeiro, es se con to é um diá lo go — não exis te ne nhum nar ra dor, po rém
os  dois ho mens do la do de fo ra da Igreja da Cruz, no cen tro do Rio de Janeiro,
dis cu tem uma ter cei ra pes soa, a mu lher que aca ba ram de ver en tran do na igre -
ja. Na sua pri mei ra pá gi na, a his tó ria for ne ce não so men te os fa tos bá si cos — seu
no me an ti go era Marocas, ela era uma pros ti tu ta, o ami go ca sa do de um de les se
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apai xo nou por ela...; mas tam bém ca rac te ri za os in ter lo cu to res, em bo ra não tal -
vez com a mes ma for ça com que Brás Cubas é ca rac te ri za do, quan do in cons cien -
te men te se con de na. (Em ge ral, o tom des sas his tó rias me pa re ce  mais di ver ti do,
tal vez até com um to que de com pai xão, do que pro pria men te rai vo so — con quan -
to até is so tam bém pos sa ser par te de sua de li ca da iro nia.) Os  dois in ter lo cu to res
do con to não são bru tais, po rém são ho mens, e  eles en xer gam as mu lhe res com
um cer to ci nis mo (na tu ral?): “Não era cos tu rei ra, nem pro prie tá ria, nem mes tra
de me ni nas; vá ex cluin do as pro fis sões e lá che ga rá”. “Está viú va?”, in da ga um
de les, su ge rin do que ela é  mais li vre que a maio ria das mu lhe res pa ra dis por do
que é seu, tal vez mes mo aque la fi gu ra es te reo ti pa da do sé cu lo XIX, no Brasil e em
ou tros lu ga res, a “viú va ale gre”. 

Em ou tros ter mos,  eles têm  suas li mi ta ções — “não os fa ça mos  mais san tos
do que são, nem me nos”, adap tan do al gu mas pa la vras ti ra das de Quincas Borba.
Suas pa la vras es tão “en tre as pas”, é cla ro, mas não exa ta men te por que es tão fa -
lan do — tam bém cons ti tuem um co men tá rio aos pró prios in ter lo cu to res e, no
mí ni mo, os  põem “em si tua ção”, pa ra em pre gar al gu mas pa la vras de Roberto
Schwarz; e, por is so mes mo, tal si tua ção é o as sun to da his tó ria tan to quan to
Marocas. 

E quan to a Marocas? A “Singular ocor rên cia” do tí tu lo é sin gu lar em  dois
sen ti dos — é es tra nha, e só acon te ceu uma vez. O que a faz es co lher um ho mem
— qual quer ho mem, quan to  mais re les me lhor, ao que pa re ce — na rua, quan -
do ama sin ce ra men te Andrade e ele a ela? Os  dois ho mens não com preen dem —
e  aqui po de mos ver co mo são im por tan tes as  suas li mi ta ções —, só con se guem
pen sar em ter mos das teo rias so bre pros ti tu tas apre sen ta das no tea tro (tra du zi -
do do fran cês) nos  anos 1860, prin ci pal men te em A da ma das ca mé lias, que ar gu -
men ta que as pros ti tu tas po diam ser “re ge ne ra das” pe lo  amor (ain da que ti ves -
sem de mor rer no pro ces so). Eu di ria que pa ra  eles te ria si do me lhor se ti ves sem
fi ca do em ca sa (e no Brasil); mas o que  eles di zem nos per mi te en tre ver uma mu -
lher em de ses pe ra da ca rên cia de afe to e  apoio, que na noi te de São João é aban -
do na da pe lo aman te por que tem que es tar com a fa mí lia de le — é tão sur preen -
den te as sim que  saia em bus ca de con so lo emo cio nal, fí si co... se xual? Por que mo ti vo
Andrade lhe com pra “uma ca si nha em Catumbi” lá pe lo fim da his tó ria — se rá
que ele (ao con trá rio dos  dois ho mens) foi obri ga do a en xer gar al go des sa ca rên -
cia, em to dos os sen ti dos, in clu si ve o se xual e o fi nan cei ro, que são os  mais em -
ba ra ço sos? Se for as sim (e  creio que se ja), po de mos ver, es pe ro, a pro fun da com -
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preen são que Machado ti nha das mu lhe res, em to dos os ní veis, e sua si len cio sa
re jei ção de ab sur das teo rias da épo ca so bre “cons pur ca ção”, “re ge ne ra ção” ou “a
nos tal gia da la ma”. Devemos ter cui da do pa ra não ima gi ná-lo to lhi do ou li mi ta -
do pe la so cie da de que re tra ta va. Mas is so tam bém não sig ni fi ca que ele se ja (pa -
ra de no vo ci tar Quincas Borba), co mo o Cruzeiro, al to de mais pa ra dis cer nir “os
ri sos e as lá gri mas dos ho mens”. Ao con trá rio, ele en xer ga a am bos, e mui tas com -
bi na ções dos  dois. 

John Gledson,  maio de 2007
(Tradução de Fernando Py)
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O machete*

Iná cio Ra mos con ta va ape nas dez anos quan do ma ni fes tou de ci di da vo ca ção mu -
si cal. Seu pai, mú si co da im pe rial ca pe la, en si nou-lhe os pri mei ros ru di men tos

da sua ar te, de en vol ta com os da gra má ti ca, de que pou co sa bia. Era um po bre
ar tis ta cu jo úni co mé ri to es ta va na voz de te nor e na ar te com que exe cu ta va a
mú si ca sa cra. Iná cio, con se guin te men te, apren deu me lhor a mú si ca do que a lín -
gua, e aos quin ze anos sa bia mais dos be móis que dos ver bos. Ain da as sim sa bia
quan to bas ta va pa ra ler a his tó ria da mú si ca e dos gran des mes tres. A lei tu ra se -
du ziu-o ain da mais; ati rou-se o ra paz com to das as for ças da al ma à ar te do seu
co ra ção, e fi cou den tro de pou co tem po um ra be quis ta de pri mei ra ca te go ria.

A ra be ca foi o pri mei ro ins tru men to es co lhi do por ele, co mo o que me lhor
po dia cor res pon der às sen sa ções de sua al ma. Não o sa tis fa zia, en tre tan to, e ele
so nha va al gu ma coi sa me lhor. Um dia veio ao Rio de Ja nei ro um ve lho ale mão,
que ar re ba tou o pú bli co to can do vio lon ce lo. Iná cio foi ou vi-lo. Seu en tu sias mo
foi imen so; não so men te a al ma do ar tis ta co mu ni ca va com a sua co mo lhe de ra
a cha ve do se gre do que ele pro cu ra ra.

Iná cio nas ce ra pa ra o vio lon ce lo.
Da que le dia em dian te, o vio lon ce lo foi o so nho do ar tis ta flu mi nen se. Apro -

* Ma che te: ou tro no me do ca va qui nho.
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vei tan do a pas sa gem do ar tis ta ger mâ ni co, Iná cio re ce beu de le al gu mas li ções,
que mais tar de apro vei tou quan do, me dian te eco no mias de lon go tem po, con se -
guiu pos suir o so nha do ins tru men to.

Já a es se tem po seu pai era mor to. — Res ta va-lhe sua mãe, boa e san ta se -
nho ra, cu ja al ma pa re cia su pe rior à con di ção em que nas ce ra, tão ele va da ti nha
a con cep ção do be lo. Iná cio con ta va vin te anos, uma fi gu ra ar tís ti ca, uns olhos
cheios de vi da e de fu tu ro. Vi via de al gu mas li ções que da va e de al guns meios
que lhe ad vi nham das cir cuns tân cias, to can do ora num tea tro, ora num sa lão,
ora nu ma igre ja. Res ta vam-lhe al gu mas ho ras, que ele em pre ga va ao es tu do do
vio lon ce lo.

Ha via no vio lon ce lo uma poe sia aus te ra e pu ra, uma fei ção me lan có li ca e
se ve ra que ca sa vam com a al ma de Iná cio Ra mos. A ra be ca, que ele ain da ama -
va co mo o pri mei ro veí cu lo de seus sen ti men tos de ar tis ta, não lhe ins pi ra va mais
o en tu sias mo an ti go. Pas sa ra a ser um sim ples meio de vi da; não a to ca va com a
al ma, mas com as mãos; não era a sua ar te, mas o seu ofí cio. O vio lon ce lo sim;
pa ra es se guar da va Iná cio as me lho res das suas as pi ra ções ín ti mas, os sen ti men -
tos mais pu ros, a ima gi na ção, o fer vor, o en tu sias mo. To ca va a ra be ca pa ra os ou -
tros, o vio lon ce lo pa ra si, quan do mui to pa ra sua ve lha mãe.

Mo ra vam am bos em lu gar afas ta do, em um dos re can tos da ci da de, alheios
à so cie da de que os cer ca va e que os não en ten dia. Nas ho ras de la zer, tra ta va Iná -
cio do que ri do ins tru men to e fa zia vi brar to das as cor das do co ra ção, der ra man -
do as suas har mo nias in te rio res, e fa zen do cho rar a boa ve lha de me lan co lia e gos -
to, que am bos es tes sen ti men tos lhe ins pi ra va a mú si ca do fi lho. Os se rões ca sei ros
quan do Iná cio não ti nha de cum prir ne nhu ma obri ga ção fo ra de ca sa, eram as -
sim pas sa dos; sós os dois, com o ins tru men to e o céu de per meio.

A boa ve lha adoe ceu e mor reu. Iná cio sen tiu o vá cuo que lhe fi ca va na vi -
da. Quan do o cai xão, le va do por meia dú zia de ar tis tas seus co le gas, saiu da ca -
sa, Iná cio viu ir ali den tro to do o pas sa do, e pre sen te, e não sa bia se tam bém to -
do o fu tu ro. Acre di tou que o fos se. A noi te do en ter ro foi pou ca pa ra o re pou so
que o cor po lhe pe dia de pois do pro fun do aba lo; a se guin te po rém foi a da ta da
sua pri mei ra com po si ção mu si cal. Es cre veu pa ra o vio lon ce lo uma ele gia que não
se ria su bli me co mo per fei ção de ar te, mas que o era sem dú vi da co mo ins pi ra -
ção pes soal. Com pô-la pa ra si; du ran te dois anos nin guém a ou viu nem se quer
sou be de la.

A pri mei ra vez que ele troou aque le sus pi ro fú ne bre foi oi to dias de pois de
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ca sa do, um dia em que se acha va a sós com a mu lher, na mes ma ca sa em que
mor re ra sua mãe, na mes ma sa la em que am bos cos tu ma vam pas sar al gu mas ho -
ras da noi te. Era a pri mei ra vez que a mu lher o ou via to car vio lon ce lo. Ele quis
que a lem bran ça da mãe se ca sas se àque la re ve la ção que ele fa zia à es po sa do seu
co ra ção: vin cu la va de al gum mo do o pas sa do ao pre sen te.

— To ca um pou co de vio lon ce lo, ti nha-lhe di to a mu lher duas ve zes de pois
do con sór cio; tua mãe me di zia que to ca vas tão bem!

— Bem, não sei, res pon dia Iná cio; mas te nho sa tis fa ção em to cá-lo.
— Pois sim, de se jo ou vir-te!
— Por ora, não, dei xa-me con tem plar-te pri mei ro.
Ao ca bo de oi to dias, Iná cio sa tis fez o de se jo de Car lo ti nha. Era de tar de, —

uma tar de fria e de li cio sa. O ar tis ta tra vou do ins tru men to, em pu nhou o ar co e
as cor das ge me ram ao im pul so da mão ins pi ra da. Não via a mu lher, nem o lu -
gar, nem o ins tru men to se quer: via a ima gem da mãe e em be bia-se to do em um
mun do de har mo nias ce les tiais. A exe cu ção du rou vin te mi nu tos. Quan do a úl -
ti ma no ta ex pi rou nas cor das do vio lon ce lo, o bra ço do ar tis ta tom bou, não de
fa di ga, mas por que to do o cor po ce dia ao aba lo mo ral que a re cor da ção e a obra
lhe pro du ziam.

— Oh! lin do! lin do! ex cla mou Car lo ti nha le van tan do-se e in do ter com o
ma ri do.

Iná cio es tre me ceu e olhou pas ma do pa ra a mu lher. Aque la ex cla ma ção de
en tu sias mo des toa ra-lhe, em pri mei ro lu gar por que o tre cho que aca ba va de exe -
cu tar não era lin do, co mo ela di zia, mas se ve ro e me lan có li co e de pois por que,
em vez de um aplau so rui do so, ele pre fe ria ver ou tro mais con sen tâ neo com a
na tu re za da obra, — duas lá gri mas que fos sem, — duas, mas ex pri mi das do co -
ra ção, co mo as que na que le mo men to lhe sul ca vam o ros to.

Seu pri mei ro mo vi men to foi de des pei to, — des pei to de ar tis ta, que ne le do -
mi na va tu do. Pe gou si len cio so no ins tru men to e foi pô-lo a um can to. A mo ça
viu-lhe en tão as lá gri mas; co mo veu-se e es ten deu-lhe os bra ços.

Iná cio aper tou-a ao co ra ção.
Car lo ti nha sen tou-se en tão, com ele, ao pé da ja ne la, don de viam sur dir, no

céu azul, as pri mei ras es tre las. Era uma mo ci nha de de zes se te anos, pa re cen do
de ze no ve, mais bai xa que al ta, ros to amo re na do, olhos ne gros e tra ves sos. Aque -
les olhos, ex pres são fiel da al ma de Car lo ta, con tras ta vam com o olhar bran do e
ve la do do ma ri do. Os mo vi men tos da mo ça eram vi vos e rá pi dos, a voz ar gen ti -
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na, a pa la vra fá cil e cor ren tia, to da ela uma ín do le, mun da na e jo vial. Iná cio gos -
ta va de ou vi-la e vê-la; ama va-a mui to, e, além dis so, co mo que pre ci sa va às ve -
zes da que la ex pres são de vi da ex te rior pa ra en tre gar-se to do às es pe cu la ções do
seu es pí ri to.

Car lo ta era fi lha de um ne go cian te de pe que na es ca la, ho mem que tra ba -
lhou a vi da to da co mo um mou ro pa ra mor rer po bre, por que a pou ca fa zen da
que dei xou, mal pô de che gar pa ra sa tis fa zer al guns em pe nhos. To da a ri que za da
fi lha era a be le za, que a ti nha, ain da que sem poe sia nem ideal. Iná cio, co nhe ce -
ra-a ain da em vi da do pai, quan do ela ia com es te vi si tar sua ve lha mãe; mas só
a amou de ve ras, de pois que ela fi cou ór fã e quan do a al ma lhe pe diu um afe to
pa ra su prir o que a mor te lhe le va ra.

A mo ça acei tou com pra zer a mão que Iná cio lhe ofe re cia. Ca sa ram-se a apra -
zi men to dos pa ren tes da mo ça e das pes soas que os co nhe ciam a am bos. O vá -
cuo fo ra preen chi do.

Ape sar do epi só dio aci ma nar ra do, os dias, as se ma nas e os me ses cor re ram
te ci dos de ou ro pa ra o es po so ar tis ta. Car lo ti nha era na tu ral men te fa cei ra e ami -
ga de bri lhar; mas con ten ta va-se com pou co, e não se mos tra va exi gen te nem ex -
tra va gan te. As pos ses de Iná cio Ra mos eram pou cas; ain da as sim ele sa bia di ri -
gir a vi da de mo do que nem o ne ces sá rio lhe fal ta va nem dei xa va de sa tis fa zer
al gum dos de se jos mais mo des tos da mo ça. A so cie da de de les não era cer ta men -
te dis pen dio sa nem vi via de os ten ta ção; mas qual quer que se ja o cen tro so cial há
ne le exi gên cias a que não po dem che gar to das as bol sas. Car lo ti nha vi ve ra de fes -
tas e pas sa tem pos; a vi da con ju gal exi gia de la há bi tos me nos frí vo los, e ela sou -
be cur var-se à lei que de co ra ção acei tara.

De mais, que há aí que ver da dei ra men te re sis ta ao amor? Os dois ama vam-
-se; por maior que fos se o con tras te en tre a ín do le de um e ou tro, li ga va-os e ir ma-
na va-os o afe to ver da dei ro que os apro xi ma ra. O pri mei ro mi la gre do amor fo ra
a acei ta ção por par te da mo ça do fa mo so vio lon ce lo. Car lo ti nha não ex pe ri men -
ta va de cer to as sen sa ções que o vio lon ce lo pro du zia no ma ri do, e es ta va lon ge da -
que la pai xão si len cio sa e pro fun da que vin cu la va Iná cio Ra mos ao ins tru men to;
mas acos tu ma ra-se a ou vi-lo, apre cia va-o, e che ga ra a en ten dê-lo al gu ma vez.

A es po sa con ce beu. No dia em que o ma ri do ou viu es ta no tí cia sen tiu um
aba lo pro fun do; seu amor cres ceu de in ten si dade.

— Quan do o nos so fi lho nas cer, dis se ele, eu com po rei o meu se gun do
can to.

machado de assis
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— O ter cei ro se rá quan do eu mor rer, não? per gun tou a mo ça com um le ve
tom de des pei to.

— Oh! não di gas is so!
Iná cio Ra mos com preen deu a cen su ra da mu lher; re co lheu-se du ran te al -

gu mas ho ras, e trou xe uma com po si ção no va, a se gun da que lhe saía da al ma,
de di ca da à es po sa. A mú si ca en tu sias mou Car lo ti nha, an tes por vai da de sa tis fei -
ta do que por que ver da dei ra men te a pe ne tras se. Car lo ti nha abra çou o ma ri do com
to das as for ças de que po dia dis por, e um bei jo foi o prê mio da ins pi ra ção. A fe -
li ci da de de Iná cio não po dia ser maior; ele ti nha ti do o que am bi cio na va: vi da de
ar te, paz e ven tu ra do més ti ca, e en fim es pe ran ças de pa ter ni da de.

— Se for me ni no, di zia ele à mu lher, apren de rá vio lon ce lo; se for me ni na,
apren de rá har pa. São os úni cos ins tru men tos ca pa zes de tra du zir as im pres sões
mais su bli mes do es pí ri to.

Nas ceu um me ni no. Es ta no va cria tu ra deu uma fei ção no va ao lar do més -
ti co. A fe li ci da de do ar tis ta era imen sa; sen tiu-se com mais for ça pa ra o tra ba lho,
e ao mes mo tem po co mo que se lhe apu rou a ins pi ra ção.

A pro me ti da com po si ção ao nas ci men to do fi lho foi rea li za da e exe cu ta da,
não já en tre ele e a mu lher, mas em pre sen ça de al gu mas pes soas de ami za de. Iná -
cio Ra mos re cu sou a prin cí pio fa zê-lo; mas a mu lher al can çou de le que re par tis -
se com es tra nhos aque la no va pro du ção de um ta len to. Iná cio sa bia que a so cie -
da de não che ga ria tal vez a com preen dê-lo co mo ele de se ja va ser com preen di do;
to da via ce deu. Se acer ta ra aos seus re ceios não o sou be ele, por que des sa vez, co -
mo das ou tras, não viu nin guém; viu-se e ou viu-se a si pró prio, sen do ca da no ta
um eco das har mo nias san tas e ele va das que a pa ter ni da de acor da ra ne le.

A vi da cor re ria as sim mo no to na men te be la, e não va le ria a pe na es cre vê-la,
a não ser um in ci den te, ocor ri do na que la mes ma oca sião.

A ca sa em que eles mo ra vam era bai xa, ain da que as saz lar ga e ai ro sa. Dois
tran seun tes, atraí dos pe los sons do vio lon ce lo, apro xi ma ram-se das ja ne las en -
tre fe cha das, e ou vi ram do la do de fo ra cer ca de me ta de da com po si ção. Um de -
les, en tu sias ma do com a com po si ção e a exe cu ção, rom peu em aplau sos rui do -
sos quan do Iná cio aca bou, abriu vio len ta men te as por tas da ja ne la e cur vou-se
pa ra den tro gri tan do:

— Bra vo, ar tis ta di vi no!
A ex cla ma ção ines pe ra da cha mou a aten ção dos que es ta vam na sa la; vol -

ta ram-se to dos os olhos e vi ram duas fi gu ras de ho mem, um tran qui lo, ou tro al -
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vo ro ça do de pra zer. A por ta foi aber ta aos dois es tra nhos. O mais en tu sias ma do
de les cor reu a abra çar o ar tis ta.

— Oh! al ma de an jo! ex cla ma va ele. Co mo é que um ar tis ta des tes es tá aqui
es con di do dos olhos do mun do?

O ou tro per so na gem fez igual men te cum pri men tos de lou vor ao mes tre do
vio lon ce lo; mas, co mo fi cou di to, seus aplau sos eram me nos en tu siás ti cos; e não
era di fí cil achar a ex pli ca ção da frie za na vul ga ri da de de ex pres são do ros to.

Es tes dois per so na gens as sim en tra dos na sa la eram dois ami gos que o aca -
so ali con du zi ra. Eram am bos es tu dan tes de di rei to, em fé rias; o en tu sias ta, to do
ar te e li te ra tu ra, ti nha a al ma cheia de mú si ca ale mã e poe sia ro mân ti ca, e era na -
da me nos que um exem plar da que la fa lan ge aca dê mi ca fer vo ro sa e mo ça ani ma -
da de to das as pai xões, so nhos, de lí rios e efu sões da ge ra ção mo der na; o com pa -
nhei ro era ape nas um es pí ri to me dío cre, aves so a to das es sas coi sas, não me nos
que ao di rei to que aliás for ce ja va por me ter na ca be ça.

Aque le cha ma va-se Ama ral, es te Bar bo sa.
Ama ral pe diu a Iná cio Ra mos pa ra lá vol tar mais ve zes. Vol tou; o ar tis ta de

co ra ção gas ta va o tem po a ou vir o de pro fis são fa zer fa lar as cor das do ins tru -
men to. Eram cin co pes soas; eles, Bar bo sa, Car lo ti nha, e a crian ça, o fu tu ro vio -
lon ce lis ta. Um dia, me nos de uma se ma na de pois, Ama ral des co briu a Iná cio que
o seu com pa nhei ro era mú si co.

— Tam bém! ex cla mou o ar tis ta.
— É ver da de; mas um pou co me nos su bli me do que o se nhor, acres cen tou

ele sor rin do.
— Que ins tru men to to ca?
— Adi vi nhe.
— Tal vez pia no...
— Não.
— Flau ta?
— Qual!
— É ins tru men to de cor das?
— É.
— Não sen do ra be ca... dis se Iná cio olhan do co mo a es pe rar uma con fir ma ção.
— Não é ra be ca; é ma che te.
Iná cio sor riu; e es tas úl ti mas pa la vras che ga ram aos ou vi dos de Bar bo sa, que

con fir mou a no tí cia do ami go.

machado de assis
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— Dei xe es tar, dis se es te bai xo a Iná cio, que eu o hei de fa zer to car um dia.
É ou tro gê ne ro...

— Quan do quei ra.
Era efe ti va men te ou tro gê ne ro, co mo o lei tor fa cil men te com preen de rá. Ali

pos tos os qua tro, nu ma noi te da se guin te se ma na, sen tou-se Bar bo sa no cen tro
da sa la, afi nou o ma che te e pôs em exe cu ção to da a sua pe rí cia. A pe rí cia era, na
ver da de, gran de; o ins tru men to é que era pe que no. O que ele to cou não era We -
ber nem Mo zart; era uma can ti ga do tem po e da rua, obra de oca sião. Bar bo sa
to cou-a, não di zer com al ma, mas com ner vos. To do ele acom pa nha va a gra da -
ção e va ria ções das no tas; in cli na va-se so bre o ins tru men to, re te sa va o cor po, pen -
dia a ca be ça ora a um la do, ora a ou tro, al ça va a per na, sor ria, der re tia os olhos
ou fe cha va-os nos lu ga res que lhe pa re ciam pa té ti cos. Ou vi-lo to car era o me nos;
vê-lo era o mais. Quem so men te o ou vis se não po de ria com preen dê-lo.

Foi um su ces so, — um su ces so de ou tro gê ne ro, mas pe ri go so, por que, tão
de pres sa Bar bo sa ou viu os cum pri men tos de Car lo ti nha e Iná cio, co me çou se -
gun da exe cu ção, e iria a ter cei ra, se Ama ral não in ter vies se, di zen do:

— Ago ra o vio lon ce lo.
O ma che te de Bar bo sa não fi cou es con di do en tre as qua tro pa re des da sa la

de Iná cio Ra mos; den tro em pou co era co nhe ci da a for ma de le no bair ro em que
mo ra va o ar tis ta, e to da a so cie da de des te an sia va por ou vi-lo.

Car lo ti nha foi a de nun cia do ra; ela acha ra in fi ni ta gra ça e vi da na que la ou -
tra mú si ca, e não ces sa va de o elo giar em to da a par te. As fa mí lias do lu gar ti -
nham ain da sau da des de um cé le bre ma che te que ali to ca ra anos an tes o atual
sub de le ga do, cu jas fun ções ele va das não lhe per mi ti ram cul ti var a ar te. Ou vir o
ma che te de Bar bo sa era re vi ver uma pá gi na do pas sa do.

— Pois eu fa rei com que o ou çam, di zia a mo ça.
Não foi di fí cil.
Hou ve da li a pou co reu nião em ca sa de uma fa mí lia da vi zi nhan ça. Bar bo -

sa ace deu ao con vi te que lhe foi fei to e lá foi com o seu ins tru men to. Ama ral
acom pa nhou-o.

— Não te las ti mes, meu di vi no ar tis ta, di zia ele a Iná cio; e aju da-me no su -
ces so do ma che te.

Riam-se os dois, e mais do que eles se ria Bar bo sa, ri so de triun fo e sa tis fa -
ção por que o su ces so não po dia ser mais com pleto.

— Mag ní fi co!
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