
A PRAGA

Tinha a mania compulsiva de comprar livros, apenas pelo
prazer de tocar, folhear ou mesmo ficar olhando a capa quando
bem quisesse e entendesse. Costumava passar pelas livrarias e ficava
horas e horas, de queixo levantado, perscrutando com o olhar cada
lombada, fuçando de prateleira em prateleira mesmo sem comprar
nada. Nos sebos descobria livros e manuscritos raros e estes,
adquiridos, eram acumulados em casa, a maioria sem leitura.
Paciente, a mulher já lhe cedera um cômodo da casa, a dependência
de empregada que estava há muito sem utilidade, desde que criaram
leis regulamentando a profissão de empregado doméstico,

tornando o orçamento familiar
mais apertado. Em pouco
tempo, o quarto estava
entulhado e os exemplares se
espalharam pelo resto da casa,
como praga. No horário de
refeições, eram obrigados a
criar espaço na mesa para ter
condições de comer.

- Baldomero, Baldomero, você não tá vendo logo, homem?
Pelo amor de Deus, para de comprar estas porcarias. Do jeito que a
coisa vai, daqui a pouco não tem lugar nem prá nós dois aqui
dentro...

- Calma, mulher, tenha paciência! Tou aprendendo a
economizar espaço. Olha aqui: ontem mesmo trouxe de Salvador
as obras completas de Castro Alves, Cecília Meirelles e Vinicius de



Moraes e, fique admirada, cada autor em um só volume, papel Bíblia.
Beleza! Maravilha! Não é uma boa noticia?

- Boa notícia, nada! Num tá vendo logo que com esta crise
braba, o melhor é investir em dólar? Homem, você me desculpe,
mas só investe em livro quem tem de sobra! Falando nisto, tou
precisando comprar umas roupas e você nunca tem, mas prá livro
sempre dá um jeitinho... Sabe de uma, meu filho, quem gosta de
livro velho é traça! – e foi para o quintal estender a roupa lavada no
tanquinho.

Ele ficou ali, chateado: “-Quem gosta de livro é traça?! Então,
eu sou inseto! Nossa, que mulher ignorante!” – suspirou e foi ajeitar
uma pilha de livros quase a cair, colocada sobre a cômoda da sala.

Foi num domingo chuvoso.
À falta do que fazer, resolveu admirar suas obras raras. No

quartinho dos fundos, subiu na escada doméstica, alçou as mãos à
prateleira mais alta e apanhando “As Flores Do Mal”, de Baudelaire,
edição original do começo do século XX, em
francês, uma raridade em capa de couro. Antes
de abrir o volume, soprou
suavemente a fina camada
de poeira, passou com
carinho o pincel delicado
para limpar as
reentrâncias. Findo o ritual, olhou a obra com
ternura paternalista, filha querida e das mais
raras, custara os olhos da cara! Mas, o que é dinheiro quando
desejamos com paixão? Baudelaire... É verdade, não sabia francês,
mas pouco importa quando se é dono de uma coisa pouco comum,
privilégio de poucos...



 Ao abrir o volume, percebeu um pequeno buraco no meio da
primeira página. Franziu o cenho e abriu a página seguinte. Pasmou
em choque. Traça! Maldição! Um ataque de traças aos seus livros...

Preocupado, nervoso correu até a dispensa, apanhou a
bombinha de exterminar insetos e, esquecido de todo cuidado,
voltou para o quarto - biblioteca. Amarrando uma camisa no rosto
para evitar a aspiração do veneno, acionou a pequena haste da
bomba, num movimento de vai e vem, despejando por cima de
Baudelaire e volumes
vizinhos, uma farta nuvem
do inseticida. Quando
considerou que a
quantidade era suficiente,
parou para examinar o
resultado, observando que
as páginas amarelecidas
estavam impregnadas do
produto. Considerando-se satisfeito, trancou a porta, colocou a
bombinha no seu lugar, dando um tempo para que tudo ficasse
enxuto.

Na cozinha, parou para conversar com a mulher, contou o
ocorrido. Ela, de cara amarrada, disse-lhe ter sido aquela uma boa
providência, embora que “teria sido melhor prevenir que remediar”.
A conversa foi desviada para outros assuntos e ele, sentado no
banquinho, vez por outra, olhava o relógio, impaciente. Meia hora
depois, voltou ao quartinho para ver o resultado do trabalho, mas
arregalou os olhos, tamanha a decepção. Exclamou: “-Nossa
Senhora, a emenda foi pior que o soneto”... Já enxutas, as páginas
exibiam borrões, alguns tornando ilegíveis partes do texto e



manchas de todas as matizes, provocadas pela aplicação pouco
técnica do inseticida, espalhavam-se por tudo.  Aflito, desistiu de
prosseguir na faina de extermínio e passou o resto do domingo
examinando todos os tomos da biblioteca. Infelizmente,
espalhando-se como erva daninha, havia uma enorme proliferação,
com algumas obras apresentando verdadeiras crateras
internamente. Passou uma noite intranquila, insone, o dia
demorando a amanhecer.

Na segunda feira, logo cedo, partiu para a cidade com alguns
exemplares debaixo do braço. Impaciente, quando a farmácia
veterinária abriu, contou seu drama ao atendente, alegando precisar
de algo para matar as traças sem o perigo de atingir os seus livros.
Após o exame, feito ali mesmo, o veterinário deu o diagnóstico: “-
Trata-se de um ataque de “Tineola Biselliella”,  uma espécie de inseto
lepidóptero, mas especificamente uma traça, pertencente à família
Tineidae. Ela ovula com muita rapidez e  é  muito  resistente a
diversos tipos  de  anti-hexápodes...” –mas foi interrompido por
Baldomero que, sem entender nada do que o profissional dizia, o
que queria era resolver o problema... O doutor, meio ressabiado
com a impaciência do cliente, encerrou a consulta, recomendando
um pó, tipo talco. Segundo ele, a droga matava traças, sem dó nem
piedade. Na verdade, nunca experimentara a aplicação sobre as
Tineolas, mas devia resolver porque veneno é veneno! De volta
para casa, até esquecido de trabalhar, Baldomero passou todo o
dia aplicando o pó, volume por volume, cuidadosamente, No outro
dia, de volta do trabalho, a mulher o recebeu entre uma coceira e
outra:

- Olha aqui o que você fez! As bichas estão se espalhando
pela casa toda, minhas pernas estão cheias de ronchas vermelhas



e tou sentindo um comichão danado até nas partes pudentes...
O nosso gato já começa a mostrar uma espécie de sarna, se
coçando que só! E os meninos? Tudo de olho vermelho, nariz
escorrendo, espirrando. Isso é a peste do seu veneno. Pode tirar,
pode tirar...

Só havia uma solução: o aspirador de pó foi usado, retirando
todo o excesso do pó. O pior era a descoberta: houvesse aplicado o
pesticida, era a mesma coisa! As traças passeavam, parecendo que
havia que haviam dobrado de quantidade, demonstrando a
experiência como  inócua. Zangado, bradou:

- Desgraça!! Já não se faz remédio como antigamente! Esta
miséria dessa Tineola só pode ser coisa feita, tipo vírus de
computador, ou então alguém fez um bozó pra mim...

Durante meses, tentou de tudo. Mandou seu caso para um
programa de TV e nem a fórmula de um técnico em pragas deu
certo. Agora, com surpresa, via, impotente, suas raridades serem
destruídas. As traças, cada vez mais vorazes e em quantidade
enorme, tornaram-se implacáveis: se demorasse em ler o jornal,
certamente encontraria as folhas roídas. Seu drama virou motivo
de gozação: um dia, numa roda de amigos, contou da ineficácia
dos produtos exterminadores, das muitas tentativas de resolução
do problema e um amigo, com cara de penalizado (embora
prendesse o riso perverso de mofa) afirmou ter uma solução
infálivel. Diante da insistência de um Baldomero ansioso, disparou:

- Fácil, cara! Você pega uma, pinta de cor de rosa, solta a bicha
no meio das outras. É batata! A turma vai morrer de rir e ela de
raiva...

Diante da mofa geral, já não frequentava o grupo de amigos
onde disputava “porrinha” valendo cerveja. Ficava em casa,



impotente e irado com o fatalismo da praga.  Até que, na sua
garagem, encontrou a solução: pegou um pedaço de mangueira
plástica, uma vasilha, retirando do tanque do carro dois litros de
gasolina. Entre lágrimas, convocou a ajuda da família, transportando
os livros, todos eles, para o quintal.

Profundamente consternado, atirou no monte formado o
derradeiro volume, um dos seus preferidos, parecendo que das
traças também por seu estado deplorável. Era “Olhai Os Lírios Do
Campo”, de Érico Veríssimo, escrita em 1938. Sentiu uma dó de si
mesmo, uma dor terrível. Resignado, derrama a gasolina por cima
da coleção inteira, tocando fogo. Em segundos, tudo crepitou,
destruindo preciosidades, acabando num átimo com uma mania
de anos, trazendo um prejuízo incomensurável não só financeiro
como cultural.

-Mas, graças a Deus, - disse a mulher a título de consolo– a praga
das traças ia ficar exterminada.
Chorando copiosamente, com o
olhar fixo nas chamas,
procurando no ombro da esposa
o apoio moral, imaginou ver algo
de belo no meio do fogaréu.
Apurou a vista, tentando
visualizar... O que é aquilo no
meio das chamas? Seriam “ As Flores Do Mal”, os “Girassóis da Rússia”,
“Os Lírios do Campo” ou quem sabe “Meu Pé de Laranja Lima”?

Quando tudo virou cinzas, fizeram uma faxina na casa,
matando, a vassouradas, as traças que sobraram.

No dia seguinte, ideia fixa, voltou às livrarias e ao garimpo dos
sebos.


