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[229]2 Com aquela mania de jogar no “treze e quatorze”, ele ficara sem 

um vintém. 

— Nem pra o bonde! — disse com os seus botões. 

Aliás, naquele dia, os dados do Jagunço pareciam de “ampulheta” — 

estavam “catando as paradas”... 

Na sala, embora apinhada, não viu nenhuma “cara” com que pudesse 

“fazer fé”. 

Resolveu “cair na rua”. 

Iria a pé para casa. 

Desceu. 

Naturalmente, quase às onze da noite, a Rua da Quitanda estava deserta. 

Apesar disso, seguiu-a, em direção à Rua Larga, com a cabeça pendente, a 

passos nervosos que ecoavam no silêncio que o envolvia. 

_________________________ 
 

1 PATROCÍNIO FILHO, José do. Tântalo. In: MAGALHÃES JÚNIOR, R. (org.). O conto do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1959. p. 229-233. (Panorama do conto brasileiro, v. 7). 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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Fazia um péssimo juízo de si mesmo. Por que diabo é que não podia 

“dobrar” uma parada? Era praga? Era azar? Estava então destinado a ser 

sempre mais infeliz que os outros? 

Já não tinha o que perder. Perdera a tranquilidade em casa, onde a 

mulher descobrira de que provinham as necessidades que os assoberbavam. 

Tendo sabido que jogava, o patrão despedira-o, naquele mesmo dia. E era o 

saldo do seu ordenado que deixara ficar no pano verde. 

Então, empolgado pela emoção que o afligia, monologou rua afora: 

[230] — Mas eu nunca fiz mal a ninguém! Só fui jogar para ver se 

arranjava um pouco mais para levar pra casa! Deus não existe!... 

O guarda noturno olhou-o espantadíssimo: seria um doido? 

Ele passava agora por entre os edifícios em que funcionam os bancos, 

escritórios do alto comércio, casas atacadistas. 

Pensou, então, que, por trás de qualquer daquelas portas, havia muito 

mais do que carecia para endireitar sua vida... 

Como havia de ser no dia seguinte? Que dizer à mulher, quando ela o 

visse chegar a pé, faminto, escaveirado? Como abrandar o senhorio, a quem 

já devia três meses de aluguéis, se ele descobrisse que perdera o emprego? 

Tinha chegado à Rua Larga. Dobrou. Seguiu em direção à Estrada de Ferro. 

A que horas chegaria à Vila Isabel?... 

Ah! se ao menos tivesse o dinheiro do bonde!... 

Adiante, reparou num mendigo, que contava a sua féria de esmolas, 

fazendo pequenas pilhas de níqueis, à soleira da porta de uma igreja, a que 

estava sentado. 

Possuía menos que um mendigo!... 

Foi andando... 
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Era de fato o escárnio do destino!... 

Mas não podia ficar nessa situação. Custasse o que custasse, precisava 

levar para casa algum dinheiro. E, apesar de já estar próximo ao Campo de 

Santana, retrocedeu pelo mesmo caminho. 

Tornou a encontrar o mendigo, que ainda estava empilhando moedas à 

porta da igreja. 

Notou, passando por ele, que devia ter mais de dez mil réis, se os montes 

fossem de dez tostões cada um. 

Entretanto, o desgraçado ainda lhe estendera a mão! 

[231] Sentia-se exausto. Nem tinha coragem de ir para casa, nem de voltar 

para a cidade, a ver se algum conhecido lhe emprestava qualquer coisa... 

Afinal de contas, era até melhor que ficasse na cidade, evitando ter de 

voltar a pé, no dia seguinte. 

Mas estava com tanto sono!... 

Onde ir dormir? 

Lembrou-se do albergue noturno, que então ainda existia no cais do porto. 

Encaminhou-se para lá. 

“Ao que chegara!...”, ia pensando pelo caminho. 

Um último preconceito fê-lo hesitar à porta. 

Entrou, por fim. E, logo à entrada do barracão, em que funcionava o 

albergue, sentiu um bafio agudo de suor antigo, que subia das tarimbas 

alinhadas perpendicularmente às paredes de madeira. 

— Boa noite. 

— Boa noite. 

Julgou-se na obrigação de se explicar com o “encarregado”. Fora 

roubado, era de Niterói, não podia voltar para casa. 
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— Pode dormir aí... — respondeu o outro indiferente, sem prolongar a 

conversa. 

E ele foi escolher uma tarimba para deitar-se. 

Uma penumbra fúnebre reinava. Ouvia-se o ressonar dos albergados, 

gutural e nasal. Dormiam todos. 

Tirou o colarinho. Deitou-se. O acre cheiro de suor incomodava-o. 

Repugnava-lhe o travesseiro de serragem e não encontrava cômodo sobre as 

rudes tábuas encardidas. 

Não conciliava sono... Que horas seriam... 

Nisto, viu que se encaminhava para si um ser quimérico, inacreditável, 

com um ruído seco de muletas. 

Era um aleijão horrendo. As pernas flácidas arrastavam-se como mortas 

cartilagens pelo chão. Enterrava-se-lhe [232] a cabeça entre os ombros e 

exalava um soluço seco a cada passo. 

Fantasmagórico e sinistro, dir-se-ia que o monstrengo levara um século 

a chegar! 

E, magnetizado de horror, seus olhos fixos nele reconheceram, aos 

poucos, o mendigo da Rua Larga. 

Acomodou-se na tarimba junto à sua. 

Era hediondo de perto. E os seus andrajos tresandavam uma catinga 

intolerável. 

Coçou-se todo. 

Estirou-se com um suspiro de conforto, como se recolhesse a um leito 

macio e fresco. 

Não demorou a adormecer. Roncava... 

Ele é que não conseguira sossegar. 
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Pensamentos estranhos o excitavam. 

Se pudesse tentar a sorte novamente?... 

— Treze... Quatorze!... 

Sentia uma ânsia que o estrangulava... 

Mirou o monstro que dormia... 

Sentou-se, como que movido por uma súbita resolução. Olhou em torno, 

perscrutando tudo. Esgueirou-se, como uma sombra, até a tarimba do 

aleijado... 

Palpou-o, com mão sutil, entre os andrajos. Sustinha a respiração. Puxou 

de leve um saco que os seus dedos encontraram. Mas sentiu resistência. 

Examinou. Estava preso a um barbante. Olhou de novo a ver se alguém 

despertara. Nada. Baixou a cabeça, mergulhou o rosto entre os farrapos 

fétidos. Cortou com os dentes a presilha... 

Ergueu-se. Meteu no bolso o colarinho. Apanhou o chapéu. 

Pé ante pé, encaminhou-se para a porta, onde o “encarregado” tomava 

fresco. 

— Estou me sentindo mal. Vou tomar um pouco de ar: talvez me faça 

bem... 

[233] O outro estava fumando — nem respondeu: “se fosse dar trela 

àquela súcia, estava bem arranjado...” Atirou fora a ponta do cigarro e voltou 

para o interior. 

Ele, lá fora, com o saco do mendigo na algibeira, esteve um momento 

irresoluto. 

Quanto teria? 

Mas era horrível! Que fizera?... 

O coração pulava-lhe no peito... 
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Fez um gesto sem nexo: era o destino! 

Por pouco não desatou a correr até a Praça Mauá. Seguiu pela avenida 

até a praia. Aí, sobre o paredão, contou o dinheiro: onze mil réis. 

Na Lapa, os automóveis iam e vinham buzinando, e os bondes passavam 

quase vazios. 

Entrou num clube em que as menores fichas custam dez tostões. 

Jogou todas as que comprara, de uma em uma... 

E tornou a perder. 
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