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SOBRE A CHEGADA DE ADROALDO EM 
MAJESTOSA, AQUELE FIM DE MUNDO, E O 

PRIMEIRO CONTATO COM A LÍNGUA LOCAL

O convite do presidente do Estado não deve ter repousado 
por muitos dias na escrivaninha de Adroaldo, no Recife. Em menos 
de um mês o Diário Oficial publicava sua nomeação para o cargo 
de promotor público da Comarca de Majestosa, cidade construída 
por imigrantes europeus da Pomerânia, ao longo do rio Taquaruçu. 

Com paradas em Salvador e no Rio de Janeiro, o vapor 
Aliança levou uma semana para chegar ao sul do Brasil, onde de-
sembarcou sob a neblina já dissipante o doutor Adroaldo para 
tomar o trem até Majestosa, no interior, ao pé da Serra Geral. A 
sonolenta viagem acentuou a saudade da família franco-lusitana, 
deixada para trás. Sua mãe, uma frágil e elegante mulher na casa 
dos cinquenta anos, sucumbira nos bons modos ao rolar lágrimas 
e gritar o nome do filho na partida; o pai, bom português, confor-
tou-a com carinho, permitindo que o choro fluísse melhor. A cena 
o marcaria para sempre.

Os sete dias no navio foram suficientes para colocar em dia 
a leitura. Adroaldo leu e releu duas vezes consecutivas um denso 
romance de tribunal, em que o protagonista, também ele um pro-
motor, levava ao júri americano índios apaches que desafiavam a 
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Lei Seca. A narrativa fascinava. Chegou Adroaldo a passar em cla-
ro duas das noites a bordo, varando a madrugada com o livro em 
mãos. Na quinta noite, às três da manhã, o comandante foi chama-
do ao convés. Os demais passageiros denunciavam um homem que 
gritava ao mar expressões latinas. Era Adroaldo, de dedo em riste, 
empolgado a imitar os discursos do promotor norte-americano, 
como se estivesse na tribuna: 

— Data venia, data venia! 
— Perdão — disse o comandante ao se aproximar. — O se-

nhor passa bem? 
— Sim e não! — gritou-lhe no rosto Adroaldo, e prosseguiu, 

aproximando ainda mais sua testa à do comandante. — Enquanto 
o povo clamar por justiça, não descansarei em paz. A condenação 
é medida que se impõe — discursou, modulando a voz entre altos 
e baixos. 

Visivelmente consternado com a cena, o comandante fez ape-
nas uma mesura, voltou-se aos seus tripulantes e se limitou a dizer: 

— Deixem-no só; sirvam um chá de melissa. 
Sábia providência. 
O chá acalmou os nervos de Adroaldo, que se deu por sa-

tisfeito com seu desempenho no imaginário júri. Voltou à cabine e 
sem nem tirar as roupas dormiu um sono agitado, em que se via já 
em Majestosa, defendendo a sociedade dos perigosos criminosos 
que assolavam a região, no duro combate ao separatismo daqueles 
imigrantes mal-agradecidos que, mesmo ganhando terras e ferra-
mentas, reclamavam do país só por estarem satisfeitos demais.

O desembarque do navio deu-se sem ocorrências. Pelo fun-
cionário do porto foram anotadas a data e os detalhes que pareciam 
úteis ao controle do trânsito de pessoas: “José Adroaldo da Guia, 30 
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anos, solteiro, proveniente de Recife; destino Majestosa; leva duas 
malas: 20 de março de 1921”. Antes que o escrevente desse por con-
cluído o registro, Adroaldo lhe pediu: 

— Anote aí, por favor: profissão, promotor público — or-
dem imediatamente atendida, e um misto de espanto e respeito sur-
gia no rosto do rapaz.

Dali em diante, seriam mais algumas horas até o destino. 
Majestosa ficava cem quilômetros terra adentro, no pé da Serra, 
uma região de geografia acidentada, e essas eram todas as informa-
ções disponíveis no almanaque que lera ainda em Recife. A robus-
ta locomotiva alemã soprou com força seu apito e os passageiros 
entraram. Adroaldo apenas se acomodou e puxou novamente um 
livro da mala: outro suspense policial, em que a vítima do crime era 
também um promotor, um promotor inglês. Quatrocentas páginas 
de longos diálogos, cada um com uma pista disfarçadamente insta-
lada para chegar ao assassino revelado só no final. 

Adroaldo se encantava com as descrições das paisagens 
londrinas, a crítica subjacente à monarquia e o vigor do promotor 
em vida. Se um dia se metesse a escrever um romance, queria que 
fosse algo assim, volumoso, envolvente, a ponto de afundar o leitor 
nos pontos e vírgulas do texto.

Faltavam pouco menos de cem páginas quando o trem ran-
geu as rodas freadas na estação. Adroaldo empertigou-se, tirou o 
pó do paletó e pôs os pés para fora, e ali mesmo foi atacado por um 
homem corpulento, de risada sonora e aguda. A pele cor de bolacha 
de Natal e as bochechas rosadas não chamaram tanto a atenção de 
Adroaldo quanto a energia desmedida do ataque: 

— Muito bem-vindo, doutor! Eu sou Hans, o intendente! — 
gritou de braços abertos e abraçou efusivamente o recém-chegado, 
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acentuando nas palavras o título da ilustre autoridade para que todos 
pudessem ouvir. 

E disse a dois de seus ajudantes: 
— Bringt ihm seinen Koffer. 
A expressão de Adroaldo de súbito mudou ao ouvir aquela 

língua estranha. O intendente, com aquelas palavras, ordenava que 
levassem as malas — Koffer — do promotor recém-chegado.

Dois garotos magros iniciaram imediatamente o transpor-
te, cada um segurando de um lado das caixas de couro pelas alças 
de ferro fundido. O peso excedia a qualquer padrão, o que podia 
ser constatado pelo balé. Finos demais, os braços não conseguiam 
servir de pêndulo para equilibrar o conjunto e acabavam dançando 
uma coreografia patética para cima e para baixo, uma dupla de par-
dais tentando voar, cada um com uma asa quebrada.

Embora exausto da viagem e tomado de surpresa pela vigo-
rosa recepção, ao compreender que seria afastado de seus pertences 
Adroaldo teve forças para seu primeiro ato. Espalmando a mão no 
ar em direção aos funcionários, suspendeu a ordem do chefe do 
Executivo municipal: 

— O café agradeço, mas recuso; as malas, entretanto, acom-
panham-me sempre. Vou no mesmo carro que elas — disse, resolu-
to, sem perceber que Koffer não tinha nada a ver com café.

— Mas a carroça… — tentou argumentar o intendente 
Hans, explicando que o veículo era de tração animal e servia para a 
lida rural de um trabalhador vizinho à estação. 

Adroaldo não lhe deu ouvidos, silenciando-o prontamen-
te, com outro gesto com as mãos, o peso da autoridade já a lhe 
conferir os poderes nos quais acreditava ter sido investido com a 
nomeação.
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— Não sou dado a luxos e jamais me afasto de minha bi-
blioteca; diga ao povo que vou junto — sentenciou Adroaldo, segu-
ro de si, com a voz ressoando pelo saguão da estação. E assim sua 
vontade foi feita.

A biblioteca, logo se revelaria, era seu verdadeiro tesouro: co-
leções de romances de tribunal, quatro deles com o promotor como 
protagonista, encomenda especial no livreiro, pré-viagem; de contos 
forenses, de narrativas dos casos criminais célebres; os cerca de noven-
ta quilos de cada caixa guardavam uma quantidade impressionante de 
folhetins e livros, alguns repetidos, e todos do mesmo gênero.

O administrador do município não se deu por vencido. 
Hans aproximou-se uma vez mais e alegou que ficava mal 

para uma autoridade chegar ao centro da cidade daquele jeito, mas 
se fosse para respeitar a ordem do promotor, assim o faria. Diante 
da impassividade de Adroaldo, tentou ainda sugerir que seguisse 
num cavalo, pelo menos, ao lado de suas malas, porque a condução, 
do jeito em que estava, era indigna de sua autoridade. 

— Sou gente comum — repetiu Adroaldo, com pouca con-
vicção, já que ainda não avistara o veículo, e seguiu a passos firmes 
na direção em que presumia estar o carro. 

— Vou com o meu povo — disse, e seguiu em direção à 
escadaria de degraus curtos e altos que dava para a rua.

Ladeado pelo séquito municipal Adroaldo perdeu o ritmo 
dos passos assim que se deparou com o que tinha à sua frente. Agora 
era tarde e não podia mais recuar. Examinou desolado a carroça de 
tábuas mal pregadas atada ao mais magro cavalo que devia haver na 
cidade. As malas já estavam acondicionadas na parte de trás, junto a 
um cachorro que fazia companhia para o cocheiro — se é que se po-
dia chamar assim o condutor, com suas vestes puídas de lavrador. Mas 
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Adroaldo ainda não notara o pior: o veículo recendia a estrume. Na 
verdade, havia imundície de porco por todos os lados. A carretinha, 
percebeu logo, era usada para transportar os dejetos suínos das pocil-
gas para a lavoura, onde serviria de adubo, e justo ali, ao lado de toda 
aquela fedentina, Adroaldo teve de engolir o orgulho e a elegância que 
sua refinada mãe europeia lhe ensinara para sentar-se em pose régia, o 
queixo mirando o destino, e seguir viagem em meio às moscas. 

Para parecer simpático, assim que começou o sacolejo da via-
gem Adroaldo puxou conversa com o lavrador que segurava as rédeas. 

— O senhor é o proprietário do veículo? — indagou, fin-
gindo curiosidade. 

O cidadão, contudo, não falava português. Criado como 
muitos colonos da região apenas no idioma alemão, aquela língua 
brasileira lhe parecia grego:

— Entschuldigung? — desculpou-se o colono. — Perdão? 
Adroaldo olhou assombrado para aquele excesso de conso-

antes e o colono, percebendo a expressão do caroneiro, retorquiu: 
— Ich kann nicht verstehen… — Eu não consigo entender. 
Adroaldo tentou novamente, agora gesticulando, regente de 

coral imaginário, destacando cada sílaba com as mãos na métrica 
da frase: 

— Esta carroça é sua?
— Mein name ist Carl — respondeu o colono, apresentan-

do-se pelo primeiro nome. — Carl. 
— Ah, desculpe. Carro, claro, carro. Este carro é seu?
O recém-chegado promotor, sem também entender nada, 

gostou dos gestos que fazia e agregou ainda à comunicação uma 
articulação maior das palavras, que agora já saíam quase gritadas, 
como se o volume fosse um tradutor automático. 
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— E como é a vida aqui em Majestosa? — perguntou Adro-
aldo, supondo ser assim compreendido.

Incrédulo por ainda estarem conversando, mas honrado 
com a deferência do promotor, o pobre colono decidiu elaborar um 
pouco mais na resposta seguinte: 

— Ich züchte Schweine. Ich wohne in Amoreira — expli-
cando assim que criava porcos — Schwein — e vivia na localidade 
conhecida como Linha Amoreira. 

— Ah, muito bom — respondeu Adroaldo, que pela pri-
meira vez na vida ouvia numa mesma frase quatro vezes seguidas 
aqueles encontros consonantais. — Eu também aprecio amora; 
doce de amora é o meu favorito; doce de Schwein! 

— Schwein, ja — porco, sim —, repetiu o colono, animado. 
E em seguida acrescentou mais uma frase e outra, e a cada resposta 
mais outra, a verbosidade aumentando com o tempo, que por sua vez 
deixava para trás, ou pelo menos disfarçava, o azedo cheiro da carro-
ça e permitia a Adroaldo fugir dos olhares da comitiva que o seguia e 
de um ou outro curioso que passava de bicicleta estranhando aquela 
procissão de um santo vivo. E, se não se entenderam, Carl e Adroaldo 
pelo menos sorriram e satisfeitos, felizes com o momento. Um se in-
tegrava logo de saída na cidade; o outro, satisfeito pela deferência de 
tão ilustre autoridade. Os amigos, pensou Carl, adorariam saber dos 
detalhes no pavilhão comunitário de Amoreira.

E assim a insólita conversa seguiu-se animada pelos vinte 
minutos da viagem entre a estação e a Intendência, em que os edis 
e todo o secretariado, juntamente com o juiz de direito, o delegado 
de polícia e os demais altos funcionários públicos da cidade aguar-
davam empertigados em seus ternos de linho.
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