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KASCHTANKA
(RELATO)
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mau comportamento

Uma jovem cadela ruiva — mistura de bassê e vira-lata —,
muito parecida de cara com uma raposa, corria de um lado a outro sobre a calçada e espiava inquieta para os lados. Parava de raro
em raro e, chorando, erguendo ora uma, ora outra pata enregelada, esforçava-se por compreender: como pudera perder-se?
Lembrava-se muito bem de como passara o dia e como acabara
parando nessa calçada desconhecida.
O dia começara da seguinte maneira: o marceneiro Luká Aleksândritch, seu dono, pusera o chapéu, enfiara sob a axila certo
objeto de madeira enrolado num lenço vermelho e gritara:
— Vamos, Kaschtanka!*
Ouvindo o seu nome, a mestiça de bassê e vira-lata saiu de
baixo do banco alto, onde dormia sobre aparas, espreguiçou-se
docemente e correu atrás do patrão. Os fregueses de Luká Alek* Nome próprio correspondente a Castanha. (N. T.)
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sândritch viviam muito longe, de modo que, antes de chegar à
casa de cada um, o marceneiro tinha que entrar em alguma taverna para se fortalecer. Kaschtanka lembrava-se de ter se comportado, pelo caminho, de modo muito inconveniente. Contente
por ter sido levada para passear, pulava, atirava-se latindo contra
os bondes,* entrava correndo nos pátios e perseguia cachorros. O
marceneiro a perdia com frequência de vista, parava e gritava com
ela, zangado. De uma feita, tendo no rosto uma expressão feroz,
chegou a fechar no punho a sua orelha de raposa, sacudiu-a e disse
pausadamente:
— Que você… mor… ra… de uma… vez, peste.
Tendo visitado os fregueses, Luká Aleksândritch entrou por
um instante na casa da irmã, onde bebeu e comeu uns frios; da
casa da irmã foi para a do encadernador seu conhecido, dali para a
taverna, da taverna à casa do compadre etc. Numa palavra, quando
Kaschtanka foi parar naquela calçada desconhecida, já anoitecia e
o marceneiro estava caindo de bêbado.** Agitava os braços, suspirava profundamente e murmurava:
— Minha mãe gerou-me em pecado! Oh, que pecado, que pecado! Agora, estamos andando pela rua, olhando os lampiõezinhos, mas, quando morrermos, vamos arder na geena de fogo…
Ou então adquiria um tom bonachão, chamava Kaschtanka
para perto de si e dizia-lhe:
— Você, Kaschtanka, é um inseto e nada mais. Em relação ao
homem, você é o mesmo que um carpinteiro em relação a um
marceneiro…
* Eram então puxados por cavalos. (N. T.)
** No original: a expressão russa “bêbado como um sapateiro”. (N. T.)
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Enquanto conversava assim com ela, de repente retumbou
uma música. Kaschtanka virou a cabeça e viu que um regimento
de soldados caminhava pela rua, bem na sua direção. Não tolerando a música, que lhe abalava os nervos, ela agitou-se e passou a
uivar. Para sua grande surpresa, em lugar de se assustar e começar
a ganir e latir, o marceneiro deu um largo sorriso, pôs-se em posição de sentido e fez uma continência com os cinco dedos. Vendo
que o seu dono não protestava, Kaschtanka uivou ainda mais alto
e, perdendo o controle, lançou-se pela rua até a calçada oposta.
Quando voltou a si, a música não estava mais tocando e o regimento desaparecera. Atravessou a rua correndo, em direção ao
lugar onde deixara o seu dono, mas — ai! — o marceneiro não
estava mais ali. Atirou-se para a frente, depois para trás, atravessou
mais uma vez a rua correndo, mas o marceneiro como que sumira
dentro da terra… Kaschtanka pôs-se a cheirar a calçada, na esperança de encontrar o seu dono pelo cheiro do rasto, mas algum
canalha passara por ali com galochas de borracha novas, e agora
todos os cheiros suaves misturavam-se com um odor fétido de
borracha, de modo que não era possível distinguir nada.
Kaschtanka corria de um canto a outro e não conseguia encontrar o dono, e, enquanto isso, anoitecia. Acenderam-se lampiões
de cada lado da rua, e luzes surgiram nas janelas das casas. Caía
uma neve graúda, felpuda, que pintava de branco a rua, as costas
dos cavalos, os chapéus dos cocheiros, e quanto mais escurecia o
ar, mais embranqueciam os objetos. Fregueses desconhecidos passavam incessantemente em ambas as direções, fechando o campo visual de Kaschtanka e empurrando-a com os pés. (Ela dividia
toda a humanidade em duas partes muito desiguais: os patrões e
os fregueses. Havia uma diferença essencial entre ambas: os pri-
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meiros tinham o direito de surrá-la, mas ela mesma tinha o direito
de agarrar os segundos pela barriga da perna.) Os fregueses apressavam-se para alguma parte, não lhe dando qualquer atenção.
Depois que escureceu de todo, o desespero e o horror apossaram-se de Kaschtanka. Apertou-se contra a entrada de uma casa e
começou a chorar amargamente. Aquele dia inteiro de viagem em
companhia de Luká Aleksândritch a cansara, ela tinha as orelhas
e as patas enregeladas, e ademais estava terrivelmente faminta. O
dia todo, só tivera duas oportunidades de mastigar algo: na casa
do encadernador, comera um pouco de cola de fécula e, numa das
tavernas, encontrara uma casca de salame junto ao balcão — era
tudo. Se ela fosse gente, certamente pensaria:
‘‘Não, não se pode viver assim! Eu devia me dar um tiro!”

o desconhecido misterioso

Mas ela não pensava em nada e só chorava. Quando a neve
macia, felpuda, cobriu-lhe completamente as costas e a cabeça, e,
exausta, ela submergiu numa dormência pesada, a porta de entrada de repente deu um estalo, soltou um pio e bateu-lhe do
lado. Ela ergueu-se num salto. Pela porta aberta, saiu um homem
da categoria dos fregueses. Como Kaschtanka tivesse soltado um
ganido, indo parar-lhe sob os pés, ele não podia deixar de dirigir a
atenção para ela. Abaixou-se e perguntou-lhe:
— De onde você é, cachorra? Eu te machuquei? Oh, coitada,
coitada… Ora, não se zangue, não se zangue… Peço desculpas.
Kaschtanka olhou para o desconhecido, através dos flocos de
neve que lhe pendiam das pestanas, e viu diante de si um homen-
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zinho baixo, gorducho, de rosto barbeado, bolachudo, de cartola
e de peliça desabotoada.
— Por que você está aí choramingando? — continuou, tirando
com o dedo a neve das costas de Kaschtanka. — Onde está o seu
dono? Você extraviou-se, não? Ah, pobre cachorrinha! Mas o que
vamos fazer agora?
Percebendo na voz do desconhecido uma notinha cálida, sensível, Kaschtanka lambeu-lhe a mão e choramingou ainda mais
lastimosa.
— Você é boa, engraçada! — disse o desconhecido. — Uma
verdadeira raposa! Bem, fazer o quê, venha comigo! Talvez você
sirva para alguma coisa… Fiú!
Deu um estalo com os lábios e fez para Kaschtanka um sinal
que só podia significar: “Vamos!”. Kaschtanka foi.
Passada não mais de meia hora, ela já estava sentada no chão de
um quarto grande e claro e, com a cabeça pendida para o lado, olhava comovida e curiosa o desconhecido, que estava sentado à mesa
e jantava. Comia e atirava-lhe pedacinhos… Em primeiro lugar, deu-lhe pão e uma casquinha verde de queijo, depois um pedacinho de
carne, metade de um pirojók,* ossos de galinha, mas, faminta como
estava, ela comeu tudo isso tão depressa que nem teve tempo de
distinguir o gosto. E quanto mais comia, mais faminta ficava.
— Os donos te alimentam muito mal! — disse o desconhecido, vendo a gula feroz com que ela engolia os pedaços não mastigados. — E como você é magra! Só pele e ossos…
Kaschtanka comeu muito, mas não ficou saciada e apenas se
embriagou com a comida. Depois do jantar, deitou-se no meio
* Espécie de pastel. (N. T.)
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do quarto, distendeu as pernas e, sentindo em todo o corpo um
langor agradável, agitou o rabo. Enquanto o seu novo patrão, refestelado numa poltrona, fumava charuto, ela agitava o rabo, procurando resolver o problema: onde era melhor — na casa do desconhecido ou do marceneiro? Na casa do primeiro, o ambiente
era pobre e feio: ali não havia nada além das poltronas, do divã, do
lampião e dos tapetes, e a sala parecia vazia; ao passo que a casa
do marceneiro estava abarrotada de coisas: tinha mesa, cadeira
alta, um monte de aparas, plainas, formões, serras, gaiola com canarinho, tina… A casa do desconhecido não cheirava a nada, mas
no apartamento do marceneiro pairava sempre uma neblina e havia um cheiro magnífico de cola, verniz e aparas de madeira. Em
compensação, o desconhecido apresentava uma vantagem muito
importante: dava muita comida e, é preciso render-lhe total justiça, quando Kaschtanka estava sentada diante da mesa e olhava-o
comovida, ele não lhe golpeou nenhuma vez, não bateu os pés e
não lhe gritou: “Fora daqui, maldita!”.
Tendo acabado de fumar o charuto, o novo dono saiu e voltou
pouco depois, trazendo um colchãozinho.
— Ei, você, cachorro, vem cá! — disse, pondo o colchãozinho
no canto próximo ao divã. — Deite-se aqui. Durma!
Em seguida, apagou a luz e saiu. Kaschtanka acomodou-se sobre o colchãozinho e fechou os olhos; ouviu-se da rua um latido,
ela quis responder-lhe, mas, de súbito e inesperadamente, uma
tristeza apossou-se dela. Lembrou-se de Luká Aleksândritch, do
seu filho Fiédiuschka,* do lugarzinho aconchegado sob a cadeira
alta… Lembrou-se de que, nas longas noites de inverno, quando
* Diminutivo de Fiódor. (N. T.)
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o marceneiro trabalhava com a plaina ou lia o jornal em voz alta,
Fiédiuschka geralmente brincava com ela… Puxava-a pelas patas
traseiras de baixo do banco alto e fazia com ela truques tais que
uma cor verde aparecia-lhe nos olhos e todos os membros começavam a doer-lhe. Obrigava-a a andar sobre as patas traseiras, representava com ela um sino, isto é, puxava-a com força pelo rabo,
o que a fazia latir e soltar gritos esganiçados, dava-lhe rapé para
cheirar… O truque seguinte a fazia sofrer sobremaneira: Fiédiuschka amarrava num fio de linha um pedacinho de carne e dava-o a
Kaschtanka; depois, quando ela o engolia, o menino puxava-o com
um riso sonoro, para fora da sua barriga. E quanto mais vivas eram
as lembranças, mais alto e angustiosamente chorava Kaschtanka.
Mas, em pouco tempo, o cansaço e a tepidez sobrepujaram a
tristeza… Começou a adormecer. Cães correram-lhe na imaginação; passou também correndo um poodle, velho e cabeludo, que
ela vira esse dia na rua, com uma mancha no olho e fiapos de pelo
junto ao focinho. Fiédiuschka correra atrás dele com um escopro,
depois de repente ele mesmo se cobriu de um pelo abundante,
latiu alegremente e apareceu ao lado de Kaschtanka. Eles cheiraram-se com bonacheirice no focinho e correram para a rua…

novas rel ações , muito agr adáveis

Quando Kaschtanka acordou, já estava claro e vinha da rua um
ruído que só existe de dia. Não havia vivalma no quarto. Espreguiçou-se, bocejou e, zangada, taciturna, deu uma volta pelo compartimento. Cheirou os cantos e a mobília, espiou para a antessala
e não encontrou nada de interessante. Além da porta para a an-
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