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Um barulho!

— Devo lhe informar — afirmou Iermolai, entrando na mi-
nha isbá; eu tinha acabado de comer e estava deitado na cama de 
campanha para descansar um pouco depois de uma exitosa po-
rém cansativa caça a tetrazes; era por volta de dez de julho, e fa-
zia um calor terrível —, devo lhe informar que o nosso chumbo 
acabou.

Pulei da cama.
— O chumbo acabou? Como assim? Se nós trouxemos 

umas trinta libras da aldeia! Um saco inteiro!
— Exatamente; e o saco era grande: dava para duas sema-

nas. Vai saber! Talvez tenha aberto um buraco, mas o fato é que 
estamos sem chumbo... ou melhor, tem para dez cargas.

— O que vamos fazer agora? Os melhores lugares estão à 
nossa frente; prometeram-nos seis ninhadas para amanhã...

— Mande-me para Tula. Não é longe: no máximo quaren-
ta e cinco verstas.1 Saio voando e trago o chumbo — um pud2 
inteiro, se quiser.

— E quando você vai?
— Agora mesmo. Para que adiar? Só que vamos ter que alu-

gar cavalos.
— Para que alugar cavalos? E os nossos?

1 Versta: medida russa equivalente a 1,067 quilômetros. (N. do T.)

2 Unidade de peso russa equivalente a 16,38 quilos. (N. do T.)
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— Não dá para ir nos nossos. O cavalo de varas está man-
co... Dá pena!

— Desde quando?
— Foi outro dia, quando o cocheiro o levou para ferrar. Ele 

foi ferrado. O ferreiro devia ser desajeitado. Agora ele não con-
segue nem apoiar a pata no chão. A pata dianteira. Ele a arras-
ta... como um cachorro.

— E daí? Pelo menos foi desferrado?
— Não, não foi; mas tem que desferrar sem falta. Parece 

que o cravo entrou na carne dele.
Mandei chamar o cocheiro. Iermolai não estava mentindo: 

o cavalo de varas realmente não conseguia apoiar a pata. Ime-
diatamente mandei que fosse desferrado e colocado no barro 
úmido.

— E então? O senhor quer que alugue cavalos para ir a Tu-
la? — insistia Iermolai.

— E será que a gente acha cavalo nesse fim de mundo? — 
exclamei, com irritação involuntária...

A aldeia na qual nos encontrávamos era erma, deserta; to-
dos os seus habitantes pareciam miseráveis; foi com dificuldades 
que achamos uma isbá sem chaminé, mas pelo menos espaçosa.

— É possível — respondeu Iermolai, impassível como sem-
pre. — O que o senhor disse dessa aldeia é verdade; porém, nes-
se mesmo lugar vivia um camponês. Inteligentíssimo! Rico! Tinha 
vinte cavalos. Morreu, e hoje quem manda é o filho mais velho. 
É o mais estúpido dos estúpidos, mas ainda não conseguiu aca-
bar com os bens do pai. Vamos arranjar cavalos com ele. Se o 
senhor mandar, eu o trago. Ouvi dizer que seus irmãos são esper-
tos... mas ele é que manda.

— Por que isso?
— Porque é o mais velho! Ou seja, os mais novos têm que 
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obedecer! — E Iermolai se referiu aos irmãos mais novos em ge-
ral com uma opinião forte, imprópria para ser posta no papel. 
— Vou trazê-lo. É um simplório. Não há como não entrar em 
acordo com ele.

Enquanto Iermolai ia atrás do “simplório”, veio-me à cabe-
ça se não seria melhor ir a Tula eu mesmo. Em primeiro lugar, a 
experiência me ensinou a não confiar muito em Iermolai; mandei-
-o uma vez à cidade fazer compras, ele prometeu trazer minhas 
encomendas em um dia e ficou uma semana inteira, bebeu todo o 
dinheiro e voltou a pé, embora tivesse ido em uma drójki3 ligei-
ra. Em segundo lugar, em Tula eu conhecia um revendedor; podia 
comprar dele um substituto para o meu cavalo de varas manco.

“Está decidido!”, pensei. “Vou eu mesmo; posso dormir na 
estrada; o tarantás4 é tranquilo.”

— Está aqui! — exclamou um quarto de hora depois Ier-
molai, irrompendo na isbá. Atrás dele vinha um mujique alto de 
camisa branca, calças azuis e alpargatas, cabelo loiro desbotado, 
míope, barbicha ruiva pontiaguda, nariz comprido e gordo e bo-
ca aberta. Parecia mesmo um “simplório”.

— Tenha a bondade — afirmou Iermolai —, ele tem cavalos 
e está de acordo.

— Ou seja, quer dizer, eu... — pôs-se a falar o mujique de 
voz rouca, embaraçado, sacudindo os cabelos ralos e remexendo 
com os dedos a barra do gorro que tinha na mão. — Eu, quer 
dizer...

3 Carruagem leve, aberta, de quatro rodas. (N. do T.)

4 Carruagem rústica de quatro rodas. (N. do T.)
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— Como você se chama? — perguntei.
O mujique baixou a cabeça, como se pensasse.
— Como eu me chamo?
— Sim; qual o seu nome?
— O meu nome seria Filofiei.
— Bem, é o seguinte, meu caro Filofiei; ouvi dizer que você 

tem cavalos. Traga-me três, vamos atrelá-los ao meu tarantás — 
que é ligeiro — e você me leva até Tula. Hoje teremos noite de 
luar, está claro e fresco para viajar. Como é o caminho?

— O caminho? O caminho é tranquilo. Até a estrada prin-
cipal devem ser umas vinte verstas ao todo. Só tem um lugarzi-
nho... ruim; o resto é tranquilo.

— Que lugarzinho ruim é esse?
— Tem que passar um riacho a vau.
— Então o senhor vai para Tula em pessoa? — quis saber 

Iermolai.
— Sim, em pessoa.
— Certo! — afirmou meu fiel servidor, balançando a cabe-

ça. — Ce-er-to! — repetiu, cuspiu e saiu.
Pelo visto, a viagem a Tula não tinha mais nenhum atrativo 

para ele, e se tornara uma coisa insignificante e desinteressante.
— Você conhece bem o caminho? — indaguei a Filofiei.
— Como não? Só que eu, quer dizer, perdoe-me, mas não 

posso... assim tão de repente...
É que Iermolai, quando trouxe Filofiei, declarou que ele não 

precisava ter dúvidas, que ele, o estúpido, seria pago... e só! Fi-
lofiei, embora — nas palavras de Iermolai — estúpido, não ficou 
feliz com essa declaração. Pediu-me cinquenta rublos em papel 
moeda, um preço altíssimo; propus dez rublos, um preço baixo. 
Começamos a negociar; Filofiei inicialmente teimou, depois co-
meçou a ceder, mas com dificuldades. Iermolai entrou por um 
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instante e me assegurou que “esse estúpido — ‘pelo jeito, gostou 
da palavra!’, observou Filofiei, a meia-voz — não tem a menor 
noção do valor do dinheiro”, e, a propósito, lembrou-me de co-
mo, vinte anos antes, uma hospedaria construída pela minha mãe 
em um lugar movimentado, no cruzamento de duas grandes es-
tradas, entrara em total decadência porque o velho criado que 
colocaram para administrar o lugar não tinha noção do valor do 
dinheiro, e o avaliava de acordo com a quantidade; ou seja, da-
va, por exemplo, uma moeda de prata de vinte e cinco copeques 
em troca de seis de cobre de cinco, e ainda xingava.5

— Ei, Filofiei, você é mesmo um Filofiei! — exclamou, por 
fim, Iermolai, batendo a porta com raiva ao sair.

Filofiei não retrucou, como que reconhecendo que se cha-
mar Filofiei realmente não era muito sagaz de sua parte, e que a 
pessoa merecia ser recriminada por esse nome, embora aqui o 
verdadeiro culpado fosse o pope6 que, no batismo, não recebera 
a recompensa de praxe.

Finalmente chegamos a um acordo por vinte rublos. Ele foi 
atrás do cavalo e, em uma hora, trouxe cinco para serem esco-
lhidos. Os cavalos se mostraram razoáveis, embora a crina e o 
rabo fossem emaranhados e a barriga, grande e esticada com um 
tambor. Filofiei veio com dois irmãos, nada parecidos com ele. 
Pequenos, de olhos negros e nariz pontiagudo, passavam real-
mente a impressão de serem “espertos”, falavam muito e rápido 
— “uma algaravia”, como dizia Iermolai —, mas se submetiam 
ao mais velho.

5 Moedas de prata e de cobre tinham valores diferentes. A de prata de 
25 copeques equivalia a um rublo em papel moeda. (N. do T.)

6 Sacerdote da Igreja russa. (N. do T.)
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Tiraram o tarantás de debaixo do alpendre e dedicaram uma 
hora e meia a ele e aos cavalos; ora soltavam os tirantes de cor-
das, ora os atavam com muita força! Os irmãos mais novos que-
riam forçosamente atrelar no meio o “ruano”, porque “descia a 
montanha melhor”, mas Filofiei se decidiu pelo desgrenhado! 
Então alojaram o desgrenhado.

Encheram o tarantás de feno e meteram embaixo do assen-
to a coleira do cavalo manco, para o caso de precisar colocá-la 
no novo cavalo que eventualmente seria comprado em Tula... Fi-
lofiei, que conseguira correr até em casa e voltar de lá com um 
sobretudo camponês branco e longo de seu pai, um chapéu alto 
em forma de cone e botas alcatroadas, subiu solenemente na bo-
leia. Sentei-me e olhei para o relógio: dez e quinze. Iermolai nem 
se despediu de mim, ocupado em bater no seu Valetka; Filofiei 
puxou as rédeas e gritou, com voz fininha: “Vamos, pequeni-
nos!”; seus irmãos saltaram de ambos os lados, chicotearam as 
barrigas dos cavalos, e o tarantás arrancou, contornando o por-
tão e saindo à rua; o desgrenhado teve vontade de dar uma pas-
sada em seu pátio, mas Filofiei fê-lo criar juízo com golpes de 
cnute, e nós saímos da aldeia e rodamos por um caminho bastan-
te liso, entre contínuos e espessos arbustos de aveleira.

A noite era silenciosa, agradável, a mais propícia para via-
gens. O vento ora farfalhava nos arbustos, balançando seus ga-
lhos, ora parava por completo; no céu, avistavam-se, em alguns 
lugares, imóveis nuvens de prata; a lua estava alta, iluminando 
os arredores com clareza. Estiquei-me no feno e já estava para 
cochilar... quando me lembrei do “lugar ruim” e estremeci.

— E aí, Filofiei? O vau está longe?
— O vau? Umas oito verstas.
“Oito verstas”, pensei. “Não chegamos antes de uma hora. 

Posso dormir até lá.”
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— Filofiei, você conhece bem o caminho? — voltei a per-
guntar.

— Como eu não ia conhecer esse caminho? Não é a primei-
ra vez...

Acrescentou algo mais, mas não ouvi... Dormia.

Fui acordado não devido à minha intenção de despertar 
uma hora depois, mas a um estranho e débil chapinhar e grugu-
lejar bem embaixo dos meus ouvidos. Ergui a cabeça...

Que prodígio era aquele? Assim como antes, eu continuava 
deitado no tarantás, só que, em volta do tarantás — e a meia ar-
quina de sua borda, não mais do que isso — o espelho d’água, 
iluminado pela lua, agitava-se e se ondulava em turbilhões pe-
quenos e nítidos. Olhei para a frente: na boleia, de cabeça baixa 
e curvado, Filofiei estava firme como uma estátua e, mais adian-
te — acima da água a murmurar —, a linha curva do arco e as 
cabeças e dorsos dos cavalos. E era tudo tão imóvel, tão silencio-
so, como em um reino encantado, em um sonho, em um sonho 
de conto de fadas... O que queria dizer aquilo? Olhei para trás, 
por debaixo da cobertura do tarantás... Estávamos bem no meio 
do rio... A margem estava a uns trinta passos de nós!

— Filofiei! — gritei.
— O que é? — retrucou.
— Como assim? Pelo amor de Deus! Onde nós estamos?
— No rio.
— Já vi que estamos no rio. Mas assim nós vamos afundar. 

É assim que você cruza o vau? Hein? Filofiei, você está dormin-
do! Responda!

— Eu me enganei um bocadinho — afirmou o meu cochei-
ro. — Desviei para o lado, infelizmente, e agora tem que esperar.
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— Como tem que esperar? Vamos esperar o quê?
— O desgrenhado dar mais uma olhada: para onde ele se 

virar é para onde teremos que ir.
Levantei-me no feno. A cabeça do cavalo de varas, acima 

da água, não se mexia. À luz clara da lua só dava para ver uma 
de suas orelhas a se mexer um pouco, ora para trás, ora para a 
frente.

— Mas ele também está dormindo, o seu desgrenhado!
— Não — respondeu Filofiei —, ele está cheirando a água.
E tudo voltou a ficar em silêncio, só se ouvia o débil chapi-

nhar de antes. Também fiquei entorpecido.
O luar, a noite, o rio, nós dentro dele...
— Que silvo é esse? — perguntei a Filofiei.
— Esse? Uns patinhos nos juncos... ou então cobras.
De repente, o cavalo de varas sacudiu a cabeça, ficou de ore-

lhas em pé, pôs-se a bufar, a se revirar.
— Oh-oh-oh-ooh! — pôs-se a berrar Filofiei, a plenos pul-

mões, erguendo-se e agitando o cnute. O tarantás deu um tranco 
súbito, arrancou para a frente cortando a água do rio e partiu, 
sacolejando e balançando... Primeiro tive a impressão de que es-
távamos submergindo, indo a pique, mas, depois de dois ou três 
abalos e mergulhos, a superfície da água começou a baixar... Ia 
baixando cada vez mais, o tarantás ia emergindo dela, até que 
se mostraram as rodas, os rabos dos cavalos, e, erguendo uns 
respingos grandes e fortes, como feixes de diamantes — diaman-
tes não, safiras — a esvoaçar ao brilho opaco da lua, os cavalos 
nos puxaram, alegres e com ímpeto, até o areal e tomaram o ca-
minho da colina, batendo de modo intermitente as reluzentes 
patas molhadas.

Veio-me à cabeça: “O que Filofiei vai dizer agora? Veja só 
como eu tinha razão, ou algo do gênero?”. Mas ele não disse na-
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da. Por isso, não considerei necessário repreendê-lo pela impru-
dência e, deitando-me no feno, tentei dormir de novo.

Só que não consegui dormir; não por estar cansado da caça, 
nem pela inquietação ter liquidado meu sono, mas devido à ex-
trema beleza dos lugares que percorríamos. Tratava-se de prados 
alagadiços vastos, amplos, cheios de grama, com inúmeras poci-
nhas, laguinhos, regatos, enseadas com salgueirais e vimeiros em 
suas extremidades, lugares autenticamente russos, amados pelos 
russos, similares àqueles percorridos pelos heróis de nossas anti-
gas canções de gesta quando iam atirar em cisnes brancos e patos 
cinza. O caminho estreito se enroscava como uma fita amarela, 
os cavalos corriam ligeiros, e eu não conseguia pregar os olhos 
de deleite! Tudo isso flutuava de modo suave e harmonioso à be-
névola luz da lua. Filofiei também ficou impressionado.

— Esses são os prados de São Gregório — disse. — Atrás 
deles são os do Grão-Príncipe; não tem prados como esses na 
Rússia inteira... Veja que beleza! — O cavalo de varas bufou e 
deu um solavanco... — Que o Senhor esteja com você! — disse 
Filofiei, sério e a meia-voz. — Que beleza! — repetiu e suspirou, 
para depois soltar um grasnido prolongado. — A sega logo vai 
começar, e vão amontoar todo esse feno — uma pena! E as en-
seadas também têm muito peixe. Cada brema! — acrescentou, 
arrastando as palavras. — Eu digo: para que morrer?

De repente, ergueu o braço.
— Eia! Olhe lá! Em cima do lago... É uma garça? Será que 

ela também pesca à noite? Ah, não! É um galho, não é uma gar-
ça. Errei feio! É que a lua confunde tudo.

E assim nós fomos, e fomos... Daí chegamos ao final do pra-
do, apareceram uns bosquetes, campos arados; uma aldeola cin-
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tilava ao lado com duas ou três luzinhas, faltando umas cinco 
verstas até a estrada principal. Dormi.

De novo, não acordei sozinho. Dessa vez, fui despertado 
pela voz de Filofiei.

— Patrão... Ei, patrão!
Levantei-me. O tarantás estava em um lugar plano, no meio 

da estrada principal; voltando a cara da boleia para mim, e abrin-
do amplamente os olhos (cheguei até a ficar espantado, por não 
imaginar que eles fossem tão grandes), Filofiei cochichou de mo-
do significativo e misterioso:

— Um barulho!... Um barulho!
— O que você está dizendo?
— Disse que tem um barulho! Incline-se e tente escutar. Es-

tá ouvindo?
Pus a cabeça para fora do tarantás, prendi a respiração e, 

efetivamente, ouvi bem ao longe um débil barulho intermitente, 
como uma roda em movimento.

— Está ouvindo? — repetiu Filofiei.
— Ah, sim — respondi. — É um veículo qualquer.
— Mas não está ouvindo... ah! Olhe... uns guizos... e tam-

bém assobio... Está ouvindo? Tire o gorro... Vai ouvir melhor.
Não tirei o gorro, mas apurei o ouvido.
— Ah, sim... Pode ser. E daí?
Filofiei virou a cara para os cavalos.
— É uma telega... Sem bagagens, com as rodas ferradas — 

afirmou, apanhando as rédeas. — Patrão, é gente ruim; aqui na 
região de Tula tem assalto... Muito.

— Que bobagem! Por que você acha que tem que ser gente 
ruim?

— Estou falando a verdade. Guizos... Telega vazia... Quem 
mais seria?
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— Mas então, ainda estamos longe de Tula?
— Faltam ainda umas quinze verstas, e não tem casa nenhu-

ma por aqui.
— Então vamos rápido, sem perda de tempo.
Filofiei brandiu o cnute, e o tarantás voltou a se colocar em 

marcha.

Embora não pusesse fé em Filofiei, não consegui mais dor-
mir. E se fosse aquilo mesmo? Uma sensação desagradável se agi-
tou dentro de mim. Sentei-me no tarantás — até então, estava 
deitado — e me pus a olhar para os lados. Enquanto eu dormia, 
uma leve neblina aparecera, não na terra, mas no céu; pairava al-
to, e a lua se pendurava nela como uma mancha branca em meio 
à fumaça. Tudo estava fosco e confuso, embora perto do chão se 
visse melhor. Ao redor, lugares tristes e planos: campos, sempre 
campos, aqui e ali uma moita, uma ribanceira, e de novo os cam-
pos, na maioria sem cultivar, com ralas ervas daninhas. Vazios... 
Mortos! Se pelo menos se ouvisse o canto de alguma codorniz...

Rodamos por uma meia hora. Filofiei agitava o cnute de vez 
em quando e estalava os lábios, mas nem ele, nem eu proferíamos 
palavra. Subimos uma elevação... Filofiei parou os cavalos e dis-
se na hora:

— O barulho... O barulho, patrão!
Voltei a sair do tarantás, mas podia ter ficado embaixo da 

cobertura, pois já chegava com clareza a meus ouvidos, embora 
ainda distante, o barulho das rodas da telega, assobio de gente, 
o tilintar dos guizos e até o tropel dos cavalos; achei até que es-
tava ouvindo cantos e risos. Verdade que o vento estava sopran-
do de lá, mas não restava dúvida de que os desconhecidos tinham 
se aproximado uma versta de nós, talvez duas.
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Eu e Filofiei nos entreolhamos. Ele só fez passar o gorro da 
nuca para a testa e, inclinando-se sobre as rédeas, imediatamen-
te se pôs a fustigar os cavalos. Lançaram-se no galope, mas não 
conseguiram galopar muito tempo e voltaram a trotar. Filofiei 
continuou a fustigá-los. Tínhamos que escapar!

Dessa vez, sem me dar conta, eu, que não compartilhara das 
suspeitas de Filofiei, de repente tive a convicção de que vínhamos 
sendo perseguidos por gente ruim... Não ouvira nada de novo: 
os mesmos guizos, o mesmo barulho da telega sem carga, os mes-
mos assobios, o mesmo alarido vago... Só que agora não me res-
tavam dúvidas. Filofiei não podia estar errado!

Passaram-se de novo vinte minutos... Ao longo desses úl-
timos vinte minutos, entre o barulho e o estrondo do nosso veí-
culo, ouvimos o barulho e o estrondo de outro...

— Filofiei, pare — eu disse. — Dá na mesma. O fim vai ser 
igual!

Filofiei soltou um “upa” medroso. Os cavalos pararam ins-
tantaneamente, como se estivessem alegres com a possibilidade 
de descansar.

— Meu pai! Os guizos simplesmente estão tilintando às nos-
sas costas, a telega está retinindo, as pessoas estão assobiando, 
gritando e cantando, os cavalos vêm fungando e batendo com os 
cascos no chão...

Fomos alcançados!
— Que des-gra-ça! — disse Filofiei, a meia-voz, arrastando 

as palavras e, estalando os lábios com indecisão, pôs-se a apres-
sar os cavalos. Contudo, naquele mesmo instante, era como se 
alguma coisa despencasse, rugisse, estourasse, e uma grande te-
lega bamba, atrelada a três cavalos magros, ultrapassou-nos brus-
camente, como um turbilhão, galopou à nossa frente e imediata-
mente desacelerou o passo, obstruindo o caminho.
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— Truque de bandido — sussurrou Filofiei.
Admito que meu coração congelou... Pus-me a fitar com 

tensão a penumbra do luar, coberta pela bruma. Na telega, à nos-
sa frente, nem sentados e nem deitados, havia seis homens de ca-
misa e casaco desabotoado; dois estavam de cabeça descoberta; 
os pés grandes, calçados com botas, pendiam ao lado do veículo, 
os braços subiam e baixavam a esmo... os corpos tremiam... Uma 
coisa era clara: estavam bêbados. Alguns se esgoelavam contra 
quem estivesse na frente; um deles assobiava de modo muito pe-
netrante e límpido, outro praguejava; um grandalhão de peliça 
curta estava sentado na boleia e dirigia. Iam a passo lento, como 
se não estivessem prestando atenção em nós.

Que fazer? Fomos até eles também a passo lento... A con-
tragosto.

Percorremos um quarto de versta dessa forma. A espera era 
aflitiva... Salvar-se, defender-se... De que jeito? Eles eram seis, e 
eu não tinha nem um bastão! Voltar? Eles nos alcançariam na 
hora. Lembrei-me do verso de Jukóvski (nos quais fala do assas-
sinato do marechal de campo Kamenski):

O machado do desprezível bandido...

Se não, ser estrangulado com uma corda imunda... em uma 
vala... agonizar lá e se debater como uma lebre na armadilha...

Ah, que horror!
Eles continuavam a andar tão lentamente quanto antes, sem 

prestar atenção em nós.
— Filofiei — sussurrei —, tente ir pela direita e passar por 

eles.
Filofiei tentou ir pela direita... mas eles imediatamente tam-

bém foram pela direita... e a ultrapassagem ficou impossível.
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Filofiei fez mais uma tentativa: pegou a esquerda... Mas eles 
novamente não nos deixaram ultrapassar a telega. E até riram. 
Ou seja, não iam dar passagem.

— Bandidos mesmo — Filofiei cochichou para mim, por ci-
ma do ombro.

— Mas o que ainda estão esperando? — perguntei, também 
aos cochichos.

— É que lá na frente, na baixada, tem um pontilhão em ci-
ma do rio... Lá é que vai ser! É sempre assim... Perto de pontes. 
Patrão, nosso caso está claro! — acrescentou, com um suspiro. 
— É pouco provável que nos deixem vivos, pois para eles é im-
portante apagar os vestígios. Só lamento a perda dos meus cava-
los, que não vão ficar para meus irmãos.

Deveria ter me admirado que, numa hora daquelas, Filofiei 
ainda pudesse se preocupar com seus cavalos, mas confesso que 
nem pensei nele... “Vão mesmo matar?”, repetia mentalmente. 
“Por quê? Se eu vou dar tudo o que tenho.”

E o pontilhão ia se aproximando, ia ficando cada vez mais 
visível.

Subitamente ouviu-se um grito cortante, e diante de nós os 
três cavalos deles empinaram, dispararam e, chegando ao ponti-
lhão a galope, pararam de chofre, desviando um pouco para um 
dos lados do caminho. Meu coração parou.

— Ah, Filofiei, meu irmão — disse —, vamos morrer juntos. 
Perdoe-me por tê-lo arruinado.

— Não é culpa sua, patrão! Não se pode evitar o destino! 
Ah, desgrenhado, meu cavalinho fiel — disse Filofiei ao cavalo 
de varas —, siga avante, meu irmão! Cumpra sua última tarefa! 
Dá tudo na mesma... Senhor! Tende piedade!

E fez os cavalos trotarem.
Aproximamo-nos do pontilhão, daquela terrível telega imó-
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vel... Estava em completo silêncio, que parecia deliberado. Nem 
um pio! É o silêncio do lúcio, do açor, do animal de rapina quan-
do a presa está se aproximando. Emparelhamos com a telega... 
De repente o grandalhão de peliça curta apeou e veio direto até 
nós!

Ele não disse nada a Filofiei, que, contudo, puxou as rédeas 
imediatamente... O tarantás parou.

O grandalhão colocou ambas as mãos na porta e, inclinan-
do para frente a cabeça peluda, disse, a sorrir, com voz calma e 
uniforme, e sotaque de fábrica, o seguinte:

— Respeitável senhor, estamos saindo de uma festa hones-
ta, de um casamento; quer dizer que casamos um amigo nosso; 
ou seja, o colocamos na cama; somos todos jovens, de mente ou-
sada, bebemos demais e não temos nada para curar a ressaca; o 
senhor não poderia nos fazer a gentileza, não teria como nos con-
ceder um dinheirinho bem mísero só para dar um trago aos seus 
irmãos? Vamos beber à sua saúde, louvaremos sua mercê, mas, 
se isso não for de seu agrado, pedimos que não se zangue!

“O que é isso?”, pensei... “Uma brincadeira? Um escárnio?”
O grandalhão continuava de pé, com a cabeça inclinada. 

Nesse mesmo instante, a lua saiu e iluminou seu rosto. Aquele 
rosto sorria com os olhos e com os lábios. E não se via ameaça 
nele... Era como se ele estivesse alerta, nada mais... E os dentes 
eram tão brancos e grandes...

— Com prazer... tome... — disse eu apressadamente e, sa-
cando o porta-moedas do bolso, tirei dois rublos; naquela épo-
ca, moedas de prata ainda circulavam na Rússia. — Veja se é 
suficiente.

— Muito agradecido! — bradou o grandalhão, de forma 
marcial, e seus dedos grossos em um relance arrancaram de mi-
nhas mãos não todo o porta-moedas, mas apenas aqueles dois 
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rublos. — Muito agradecido! — Sacudiu os cabelos e correu pa-
ra a telega.

— Rapazes! — gritou. — Nosso senhor viajante nos agra-
ciou com dois rublos! — De repente, todos caíram na gargalha-
da... O grandalhão se jogou na boleia...

— Fique bem!
E foi a última coisa que vimos deles! Os cavalos arranca-

ram, a telega ribombou pela colina, voltou a surgir momenta-
neamente no traço escuro que separava a terra do céu, desceu e 
desapareceu.

Não ouvíamos mais o barulho, os gritos e os guizos...
Fez-se um silêncio de morte.

Filofiei e eu demoramos a nos recompor.
— Ah, que brincalhão você é! — disse ele, por fim e, tiran-

do o gorro, fez o sinal da cruz. — Brincalhão de verdade — acres-
centou, virando-se para mim, todo alegre. — E ele deve ser uma 
pessoa boa de verdade. Ei, ei, ei, pequeninos! Mexam-se! Estão 
salvos! Estamos todos salvos! Ele é que não nos estava deixando 
passar; ele é que conduzia os cavalos. Que cara brincalhão! Ei, 
ei, ei, ei! Vamos com Deus!

Fiquei em silêncio, mas com paz de espírito. “Estamos sal-
vos!”, repetia para mim mesmo, voltando a me deitar no feno. 
“Saiu barato!”

Cheguei até a ficar com um pouco de vergonha por ter me 
lembrado dos versos de Jukóvski.

De repente uma ideia me veio à cabeça:
— Filofiei!
— O quê?
— Você é casado?
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— Sou.
— E tem filhos?
— Tenho.
— Como é que você não se lembrou deles? Lamentou os 

cavalos, mas e a mulher, os filhos?
— E por que iria lamentá-los? Eles não iam cair nas mãos 

dos ladrões. Mas eu os tinha em mente o tempo todo, e ainda os 
tenho... é isso.

Filofiei se calou.
— Talvez... Deus tenha se apiedado de nós por causa deles.
— Como, se não eram bandidos?
— Como saber? E dá para entrar na alma dos outros? Co-

mo se sabe, a alma dos outros é a escuridão. E estar com Deus é 
sempre melhor. Não... penso sempre na família... Ei, ei, ei, pe-
queninos, vamos com Deus!

Já era quase de manhã quando começamos a nos aproximar 
de Tula. Eu estava deitado, entorpecido, meio dormido...

— Patrão — Filofiei me disse, de repente —, olhe lá; eles es-
tão no botequim... É a telega deles.

Ergui a cabeça... eram mesmo eles: sua telega e seus cavalos. 
No limiar da casa de bebidas apareceu subitamente nosso conhe-
cido grandalhão de peliça.

— Senhor! — exclamou, agitando o gorro. — Estamos be-
bendo o seu dinheiro! E então, cocheiro — acrescentou, balan-
çando a cabeça para Filofiei —, olhe que você estava com medo, 
não?

— Que pessoa mais alegre — observou Filofiei, depois de se 
afastar do botequim umas vinte sájens.7

7 Sájen: medida russa equivalente a 1,83 m. (N. da T.)
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Chegamos, por fim, a Tula; comprei chumbo, e ainda chá, 
bebida alcoólica e até um cavalo do revendedor. Regressamos ao 
meio-dia. Ao passar pelo lugar no qual pela primeira vez ouvi-
mos o barulho da telega que vinha atrás de nós, Filofiei, que de-
pois de beber em Tula revelou-se uma pessoa bem faladora — 
chegou até a me contar causos —, ao passar por aquele lugar, se 
pôs subitamente a rir.

— Patrão, lembra-se de que eu dizia o tempo todo: um ba-
rulho... um barulho, dizia, um barulho!

Dizia isso fazendo um gesto amplo com a mão... Parecia 
achar a palavra muito engraçada.

Na mesma noite, estávamos de volta à sua aldeia.
Informei o que nos aconteceu a Iermolai. Como estava só-

brio, não exprimiu qualquer simpatia, e apenas bufava — creio 
que nem ele mesmo sabia se em aprovação ou reprovação. Dois 
dias depois, porém, ele me informou com satisfação que na mes-
ma noite em que eu estava indo para Tula com Filofiei — e na-
quela mesma estrada — um comerciante tinha sido roubado e 
morto. Primeiro não acreditei na notícia, mas depois passei a crer; 
a investigação do comissário de polícia rural assegurou-me de sua 
veracidade. Não seria aquele o “casamento” de que estavam vol-
tando nossos valentões e aquele o tal “amigo” que, nas palavras 
do grandalhão piadista, eles tinham colocado na cama? Fiquei 
mais cinco dias na aldeia de Filofiei. Toda vez que o encontrava, 
dizia-lhe: “E então? Tem barulho?”.

— Que pessoa animada — respondia-me toda vez, rindo.

Tradução de Irineu Franco Perpetuo


