
ão é mentira afirmar que a municipali-
dade de Aruoca vivia dos pelos de seus 
milhares de pôneis. Uma coisa linda de 
se ver os cavalinhos malhados em mui-

tos tons de castanho, preto e branco, pastando sobre 
verdejantes matos, à sombra da fábrica, cujo prédio 
humilhava em altura a torre da Igreja Matriz. 

A indústria, os verdes extensos, os pôneis e as 
pessoas, em verdade vos digo, pertenciam todos aos 
Rubião, família mais nobre e rica da cidade. Donos 
da política, influentes com unha comprida de alcançar 
cargos altos nas alvas cuias dos deputados e senado-
res do palácio do Congresso Nacional... Até em terras 
de além-mar o tentáculo pegajoso da família chegava, 
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grudando as ventosas na Europa, nessas coisas de bol-
sas, valores e dinheiros escondidos em rosados porqui-
nhos suíços. O cochicho do povo era que a fortuna 
Rubião tinha algo de podre, uma raiz em tristes suce-
didos, neste oco de mundo distanciado de Deus, da lei 
e da justiça. 

Foi bem uns cem anos de Rubião mandando e 
desmandando. Era bem capaz de ir mais cem, contudo 
a descendência foi minguando nuns agouros de doen-
ça esquisita que levou, de um tapa só, geração inteira 
deles... As bocas pequenas voltavam a dizer, nos becos 
e escondidos, que aquela raiz obscura do dinheiro por 
certo era a causa da maldição derramada por cima da 
família, que em poucos anos definhou num sopro de 
morte. Por fim, todo esse poder, dinheiro e dinastia 
acabaram atolados nas dobras de Orvalina Rubião, 
única herdeira de tudo. 

Orvalina era dona de uma beleza renascentista: 
roliça, farta de carnes e abdome redondinho em fei-
tio de bola gigante de quermesse. Do pescoço, descia 
uma papada boa de acarinhar: macia e oca por dentro. 
Contudo, Orvalina não queria saber de carinho ne-
nhum na papada, não! Era devota e solteira convicta. 

Admirador daquela fartura e murunduns era o 
notário Vicentino Monteiro, muito interessado em 
sucumbir sua viuvez de dez anos nos cento e dez  quilos 
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da solteira. Era com flores saindo pelas mãos e per-
fume pingando pelas orelhas que o notário,  todas as 
sextas-feiras, na brisa das dezenove e trinta, batia a 
campainha do palacete para tentar convencer  Orvalina 
dos benefícios do casamento. Mas a mulher era osso 
duro de roer. Estava solteira por convicção e preten-
dentes nunca lhe faltaram, todos muito entusiasmados 
em entrar para o ramo industrial, já que os Rubião 
eram donos da única fábrica daqueles sertões. A todos, 
contudo, Orvalina disse um não tão redondo e grande 
quanto ela, de atropelar o pretendente. 

Quanto mais prosperava a fábrica dos Rubião, em 
especial após a aparição de um tal Pablo Picasso, mais 
buquês coloridos trafegavam lépidos sobre os parale-
lepípedos que separavam a mansão em estilo vitoriano 
da Praça da Matriz. Orvalina, entretanto, seguia piso-
teando as flores com seu delicado sapatinho de verniz 
quarenta e cinco. 

Inabalável em sua intenção de manter as  gravatas 
distantes de seu cabide e conservar a donzelice, em hon-
ra e homenagem às cinco chagas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, até empenou a cara de um certo Amador Cunha. 
Sujeito bem jovem, bem loiro, de olho bem azul e na-
riz bem empinado, vindo da  municipalidade de Mato 
Dentro, onde criou fama por desenroscar dos terços, 
novenas e ladainhas uma solteirinha de  cinquenta e 
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cinco anos, contando aí só o tempo de confessioná-
rio e genuflexório. O povo creditou a proeza ao falar 
poético de Amador, que, de soneto em soneto, tirou 
da donzela o solteirismo, cem cabeças de gado e a pou-
pança, antes de vir para Aruoca, atraído pelo bom baú 
da fortuna dos Rubião. Chegou metido, com bala na 
agulha:

– Flores, presentes. De nada disso careço para der-
reter essa solteira. Trago escondido em minha manga 
versinho especial de defenestrar encalhadas e tímidas. 
Uma preciosidade traduzida por mim mesmo do latim, 
o qual foi estudado em colégio de padres. Uma estrofe 
que vem amolengando corações desde a Roma Antiga 
– arrotava esnobe, na Barbearia Império, onde man-
dara o barbeiro Bilico Barbirato afinar as sobrancelhas, 
que são de muita utilidade na arte de recitar poesia.

Voltava Orvalina da missa domingueira, quando, 
por detrás de um poste, saltou Amador, já com o ver-
sinho mortal engatilhado na ponta da língua. Contu-
do, teve tempo apenas de disparar a primeira palavra, 
que logo teve que engolir de volta, empurrada que veio 
pela mão de bigorna do mulherão. Tão envenenado 
foi o tabefe, que Amador perdeu cinco centímetros e 
os cílios do olho direito. Lino Freitas, um senhor de 
bom senso, que parou o rodopio de Amador Cunha, 
ficou indignado com aquela  agressão.
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– A Senhora Dona Orvalina perdeu o juízo?! O 
homem nem bem lhe disse uma palavra e leva um coi-
ce deste tamanho! Que absurdo!

– Não seja tolo, Lino. Esse aí nem precisava falar 
nada! Homem de sobrancelha feita, boa intenção não 
tem! Comigo, falta de respeito já nasce morta!

Cunha, contudo, não saiu de mãos abanando. 
Mesmo capenga de um olho, arrebatou o bauzinho de 
Dora Catalunha, coisa de pequena monta: uma fazen-
dinha de pouco gado e um parafuso da cabeça de Dora, 
que depois da desilusão amorosa ficou doida varrida. 

 Após Amador Cunha, apareceu um tal Circo de 
Berlim, que provocou uma devastação nos corações e 
pontes de safena da cidade. Tudo por conta de um 
mágico hipnotizador, chamado pelo nome artístico de 
Dr. Caligari. Um velhote corcunda de sobretudo, car-
tola e óculos de fundo de garrafa que, a bem da verda-
de, era um sem-vergonha sem freios. Usando de suas 
habilidades hipnóticas, roubava das mulheres o cora-
ção e delas fazia e desfazia, no território das finanças.

O cretinismo do doutor só encontrou parada no 
palacete dos Rubião, pois, por sorte, Orvalina tinha 
o miolo muito duro para ser amolecido por hipnose 
e essas coisas de mágica de circo. Além disso, a soltei-
ra tinha sono mui leve e, mesmo o pilantra pisando 
em ovos, passinho de gato, Orvalina acordou e viu o 
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 velhote, ao lado de sua cama, olhos vidrados, em pose 
de lançar seus poderes. 

Sucedeu que o hipnotismo do vigarista não agiu 
conforme a rapidez do reflexo da donzelona. Num áti-
mo, antes de poder recitar qualquer sortilégio, o ve-
lhaco levou um chute daninho pelo entre das pernas! 
A corcunda foi desempenada no ato! Sequer tempo 
de gemer teve, logo em seguida tomou um telefone, 
dois tapas pelo meio das orelhas, que estão zunindo até 
hoje. Orvalina não parou por aí, estava possessa. Era 
a primeira vez que um homem, que não seu falecido e 
honrado pai, amassava os tapetes persas de seu quarto! 
O doutor até ensaiou uma fuga, mas a solteirona la-
çou-o com seu rosário e grasnou furibunda:

– Não queria tanto entrar? Por que a pressa de sair? 
Tome um drinque! – vociferou, pegando um vidro de 
óleo de rícino que descansava com outros remédios, 
entre imagens de santos e anjos, sobre a cômoda.

Depois do laxante, ainda transitou pela goela de 
Caligari um vidro de acetona, cem gramas de pó de 
arroz e uma dezena do rosário de contas de madeira 
de Jerusalém.

O hipnotizador só não morreu ali mesmo porque 
veio gente acudir. Precisou de cinco homens para tirar 
os dedinhos de alicate de Orvalina do pescoço do hip-
notista, que, liberto, desatou desabalada carreira, na 
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qual levou apenas um dia para chegar à Argentina. E 
mesmo assim, em terra dos hermanos, não teve sosse-
go, que a solteirona, usando de sua fortuna, pôs sua ca-
beça a prêmio. Mandou muitos jagunços e matadores 
em seu encalço. Mas Caligari hipnotizava a todos e os 
mandava de volta com ordem de bolinar Orvalina, o 
que, de fato, nunca aconteceu. Quando o hipnotizado 
se aproximava com aquele olho parado nas redondezas 
da solteira, já levava um soco pelo meio da cara e logo 
ficava com as faculdades mentais em dia.

E foi assim, com muitos murros e bofetões, que 
a moça construiu sua reputação de solteira inveterada. 
Quando o pai, Davi Rubião, morreu atingido por um 
inesperado raio, Orvalina ficou solta no mundo, desa-
tada de todo laço sanguíneo, já que sua mãe a deixara 
ainda menina num acidente de avião, pelas bandas da 
Prússia Setentrional, onde estava para adquirir pelos 
de marta.

Restou sozinha, sem irmãos, tios ou primos; sem 
parente nenhum para aborrecer ou amar. Tinha por 
companhia apenas a secretária e os cães de estimação. 
Entrada e afundada em seus herdados de filha única, 
gozou sua fortuna sem ser incomodada por mais pre-
tendente nenhum durante anos, que a surra do Caligari 
se espalhou em rastilho de pólvora por toda a região. 
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Ao menos foi assim até o notário enterrar a espo-
sa. Não conformado com a vida de viúvo, decidiu tirar 
da prateleira a única mulher compatível, na cidade, 
com sua pessoa: Orvalina Rubião. 

O que mais causava admiração era a persistência 
de Vicentino Monteiro, que, durante três anos, visita-
va semanalmente a rica senhora em seu colorido casa-
rão espetado num jardim de lírios alaranjados. No pri-
meiro ano, a cidade toda calçava os chinelos e parava 
para ver o notário Monteiro, aos tropeções, fugindo 
dos pastores-alemães especialmente adestrados para 
perseguir e destruir ramalhetes de flores e caixinhas de 
bombom. Mas o velhote era tenaz. Arfando, dizia aos 
quatro furos do botãozinho de seu paletó:

– O jeito vai ser fazer amizade com os cachorri-
nhos primeiro!

E foi a poder de muita salsichada que o notário 
amoleceu a bravura dos animais e conquistou as fron-
teiras do jardim dos Rubião, adentrando na varanda, 
onde, enfim, depois de um ano, conseguiu, pela pri-
meira vez, enfiar seu dedo de galho de caju seco na 
campainha. Orvalina não teve como esconder sua cara 
de tacho ao abrir a porta e vislumbrar a figura de ba-
calhau de Monteiro saindo por entre as flores de um 
denso ramalhete sortido, com os cães de guarda, alegres 
sem quantia, cheirando e lambendo seus sapatos.
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– Boa noite, Dona Orvalina! Como tem  passado?
– Estive muito bem até agora – respondeu ríspida a 

solteirona, estalando os dedos, preparando um tapa no 
pé do ouvido do abusado, que punha em risco a fama 
de sua mão de uma tonelada. Contudo,  deteve-se. Vi-
centino era esquálida criaturinha de cinquenta e cinco 
anos, magro de aparecer os ossos: uma figura cubista.

“Se solto a mão, é bem capaz de esparramar Mon-
teiro pelo jardim inteiro”, ponderou, analisando o pes-
cocinho de frango amarrado com uma  borboleta.

E, assim, com medo de se tornar assassina, com 
um tapinha ou um grito mais alto, Orvalina ia aturan-
do as visitas do pele e osso. E até sentia frouxos de riso 
imaginando que belo par fariam: a azeitona e o palito. 

“Vou cozinhando o magricela em banho-maria. 
Uma hora ele desiste...” 

Estava enganada, por baixo daquela figura pontia-
guda estava um osso duro de roer. Monteiro tinha pa-
ciência para dar e vender. Pelas paredes da repartição 
em que trabalhava, se via dependurada a coleção de 
quebra-cabeças de cinco mil minúsculas e irritantes 
pecinhas: o Taj Mahal, um campo de flores na Holan-
da, um castelo na Alemanha, uma pintura da Torre de 
Babel... 

Assim, fiado no sábio dito a paciência é a chave do 
paraíso, prosseguiu Monteiro firme em seu propósito, 
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imaginando o paraíso seu: Orvalina vestida de noiva, 
entrando na igreja de véu e grinalda, segurando um 
enorme buquê de rosas brancas, tão brancas e puras 
como ela.

Persistente, amassou bem uns dois anos as almo-
fadas da sala de visitas do palacete, batendo de água 
mole na pedra dura de Rubião, sempre muito diverti-
do e piadista. De riso em riso, foi, por fim, a fortaleza 
da donzela perdendo a resistência, e já até recebia o 
notário com chá cavaquinha e biscoitinhos de araruta. 
Ninguém percebera antes que ela gostava mais de pia-
da do que de poesia.

Quando Orvalina apareceu de batom, na missa de 
domingo, a cidade inteira deu o braço a torcer: Mon-
teiro estava em vias de encaçapar a solteira mais célebre 
daqueles sertões. 


