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APRESENTAÇÃO

SOPA IMORTAL DE LETRINHAS NÍVEL 
HIGHLANDER MASTER

Então, aqui está você, decidida(o) — ou ao menos tenta-
da(o) — a ler um clássico, um conjunto de palavras e ideias 
que um belo dia saiu da cabeça de uma escritora ou um 
escritor e que vem vindo, ano após ano, enredando leitores 
de todo tipo, de toda idade, de toda língua, de toda nature-
za. O que você tem nas mãos — se liga — já é só por isso um 
tesouro, porque, quando você mergulha na trama e no dra-
ma de um clássico, está participando de uma experiência 
coletiva inacreditável. Sente o poder?

Pois os clássicos são isso mesmo: são puro poder. Eles 
são o que fica, o que não se apaga, não se deleta, e a gente 
logo detecta que, vira e mexe, eles se esticam, crescem, 
muitas vezes virando filme, influenciando novos autores, ro-
teiristas, letristas de música, poetas, autores de novelas, 
conversas de boteco e muito mais — sim, porque às vezes 
eles influenciam até a maneira como a gente vê o mundo, 
como se comporta nele... É um poder cósmico e concen-
trado aí numa sopa imortal de letrinhas nível highlander 
master! Bora encarar?

Ah, eu entendo. Às vezes a linguagem é tão estranha 
que a gente tropeça e cai de boca na preguiça. Outras vezes, 
o desânimo vem de trechos de descrição sem fim, ou uma 
cuspição de referências que cansam, umas trancas chatas, 
viu? E é verdade: tem uns períodos do passado escrito da 
nossa história de seres humanos em que as pessoas pare-
ciam bater palma e passar pano direto pra isso na literatura. 
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Mas imagino cá com minhas teclas que você tenha uma 
cabeça aberta, certo? Então, escancara mesmo, se deixe le-
var por países, cidades, tempos, costumes, leis, tradições, 
sabores e amores tão distantes da gente, mas tão pertinho 
da nossa humanidade. Se larga aí num canto gostoso, se es-
parrama num sofá, ou cava espaço no aperto do trem, no 
sacolejo do ônibus, na zoeira do metrô e mergulha no classi-
cão que aqui está. Você irá automaticamente adentrar uma 
rave de milhões de almas, de agora e do passado, que já cur-
tiram o que você está prestes a decodificar neste instante. E 
deixe com os beques aqui a defesa da sua sanidade, porque 
a gente incluiu nestas páginas uma montanha de comen-
tários que vão facilitar sua leitura, esclarecendo palavras, 
revelando contextos e tretas diversas — e várias vezes até 
abrindo novas portas para outras curiosidades que têm a 
ver com a história. E tudo isso com um bom humor danado!

Então seja bem-vinda(o) à nossa coleção de clássicos 
internacionais: mete os peitos, pow!

UMA SOFRÊNCIA FOFOLETE APAIXONANTE
Rapáááá, essa sofrência do Oliver Twist é uma história e tanto, 
e aposto que você vai se agarrar na trama e não vai conseguir 
parar de ler. O menino é um órfão todo fofoletão e de bom co-
ração que vai só levando paulada da vida. E enquanto navega 
pelos capítulos, vai deixando a gente apaixonada pelo guri.

Agora, as coisas dão ruim pra ele. Até demais. E não é por 
azar nem porque a vida de qualquer garoto pobre daquela In-
glaterra da Revolução Industrial era bem mais amarga que 
jiló. Não, a disgrameira corre solta porque há uma pessoa que 
está ali, nos bastidores, se esforçando sem parar pra avacalhar 
a vida do pivete por uns interesses próprios e bem ambiciosos. 

Apesar de esse sangue-ruim perseguir sem descanso o 
nosso Oliver, o menino está sempre conquistando aliados 
bem legais e tendo, de fato, uma sorte tipo embalagem de 
atacado na vida, ou seja, grande mesmo, porque tudo na 
trama vai dando encaixe, encaixe e BINGO... (não, não vou 
dar spoiler! Pula de parágrafo já! Fui!).
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E... o melhor de tudo na trama é que o Charles que in-
ventou esse Oliver pega na mão da gente e vai nos levando 
pelas sentenças afora com a maior facilidade, plantando no 
leitor uma vontade doida de virar as páginas, saca? E nesse 
caminho a gente passeia por uma Londres poluída, fedida, 
suja e cheia de uma pobreza pesada, desconcertante mes-
mo. E dá de cara com o submundo, com a bandidagem que 
imperava em certas regiões da cidade naquela época.

Também encaramos os vaivéns que seguem aqui as re-
gras de uma sociedade que — parecida com a nossa no Brasil 
de hoje — confunde falta de oportunidade com falta de cará-
ter e trata a pobreza como se fosse um crime, enquanto acha 
natural existir um abismo de dois mil metros de distância en-
tre a turma bem de vida e os que mal dão conta de sobreviver. 

Da mesma maneira é interessante ver como as mulhe-
res são descritas — as sem grana e as que vivem nos confortos 
e luxos da época: o que era esperado delas, o que pensavam 
delas naquele mundo que estava deixando de ser rural para 
ser urbano, de ser totalmente atrelado à aristocracia para se 
tornar um lugar onde a burguesia falava alto. E é tudo isso 
que vai saltar do papel para entrar na sua alma, na sua ca-
beça, através da narrativa do nosso amigo Charles, que, em 
resumo, era um fazedor de hits, um hiteiro, tá ligado?

UM HITEIRO DEFENSOR DOS CONSUMIDOS 
E DOS CARCOMIDOS

Charles John Huffam Dickens nasceu na Inglaterra no co-
meço de 1812. Era o segundinho na fila de uma renca de oito 
irmãos. O pai dessa turba não era lá muito craque em geren-
ciar dinheiro e, justamente por conta de dívidas acumuladas, 
foi despachado para uma temporada na cadeia que marcou 
de maneira total a vida do nosso Charlesinho, que, menino 
ainda, teve que trampar numa fábrica de graxa de sapato.

O resto da família se picou para outras bandas, mas 
Charles teve de largar a escola e foi forçado a ralar na tal 
fábrica, em péssimas condições de trabalho, longas horas, 
sopapo e tudo, numa tristeza e solidão tipo último nível de 
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game. Mas, passados uns meses, o pai conseguiu sair do xa-
drez e reunir a família de novo. Só que já era tarde demais 
pro Charles, viu? Ele já estava traumatizado. 

Uns anos a mais no calendário, o nosso valente futuro 
escritor terminou a escola e virou office boy num escritó-
rio de advocacia. Dali Dickens pulou para a carreira de es-
crivão de tribunal e, um tico mais adiante, foi fazer coisa 
semelhante (registrar oficialmente tudo que todo mundo 
falava) no Parlamento. 

A coisa, no entanto, começou a esquentar super no 
emprego seguinte, de repórter de jornal, em que ele adotou 
um nome de guerra: Boz (bem hip hop, hein?).

Esse trampo deu a ele a oportunidade de começar a 
publicar seus escritos (contos e ensaios) num montão de re-
vistas e jornais. E a consequência disso foi a chegada do seu 
primeiro livro, Sketches by Boz (Retratos londrinos), publi-
cado em 1836. Dali em diante o bicho não parou mais, com 
a maioria das obras saindo primeiro em capítulos nos perió-
dicos e só depois ganhando versão em forma de livro. E — o 
mais importante — era um hit atrás do outro, minha gente!

Em paralelo, o Carlos Dickens (como dizem lá em Por-
tugal) gostava de viajar e até morar noutras paisagens. Ele 
passou temporadas na Itália e na Suíça e topava dar pales-
tras mundo afora, tendo carimbado seu passaporte nos Es-
tados Unidos, por exemplo, um bom número de vezes. 

Em suas aparições falava menos de literatura e mais de 
pobreza, injustiça, escravidão, desamparo das crianças, pros-
tituição entre as mulheres que enfrentavam dificuldades, 
loucuras do governo e da elite ao lidar com quem estava lá 
embaixo na escala social e coisas assim. E tanto as “otorida-
des” quanto “azelite” ouviam, de maneira que ele conseguiu 
mesmo influenciar certas decisões aqui e ali que ajudaram a 
mudar a maneira como estes consumidos e carcomidos da 
Revolução Industrial e do moralismo vitoriano eram tratados. 

Mas Carlinhos não era só mazelas e escrevinhação. 
Ele também teve vida amorosa, claro. Casou-se quando es-
tava lá na fase do Boz, botou nada menos que dez filhos no 
mundo, separou-se da patroa, ficando de tromba com ela, e 
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caiu de amores por uma atriz uns trezentos e cinquenta e 
sete anos mais nova que ele. 

BOTANDO OS DEDOS NAS MUITAS FERIDAS
Confesso que sou uma fã disso: a realidade. Acho a vida 
como ela é uma coisa fascinante demais. Então, é com 
grande prazer que apresento a você, respeitável público, 
um autêntico representante do realismo inglês: o Charles 
que nasceu Charles John Huffam Dickens.

Depois daquela onda dos românticos, onde tudo era 
exageradamente ligado ao amor, à honra e aqueles blá-blás 
melosos todos, estava rodando no planeta um vento novo que 
colocava debaixo dos holofotes as mazelas da galera da perifa. 

Sim, a realidade ali era a da Revolução Industrial, com 
gente chegando aos montes a Londres. Chegando com fome, 
piolho, pereba e à procura de trabalho. Chegando sem en-
tender direito as novas regras da vida naquele lugar onde a 
água do rio era podre, o ar estava pesado de tão poluído, os 
patrões eram selvagens na exploração dos humanos e as má-
quinas engoliam fogo e cuspiam vapor, deixando os artesãos 
de lado, enquanto devoravam braços e pernas que entrega-
vam baratinho legal sua força bruta a um trabalho repetitivo 
e chato para mais de cinquenta mil metros. 

Era um tempo de doenças que matavam a rodo, de 
bebedeiras de gim, de comer pão e olhe lá, e de uma ca-
retice bem forte — aquela goma de moral e bons costu-
mes, sacumé? Enfim, num era bolinho não, minha gente. 
E Dickens tinha visto aquilo tudo lá por dentro. Então, o 
cara era um realista real, né? Sabia bem demais do que 
estava escrevendo e, pra culminar, fazia isso de maneira 
engraçada, irônica, divertida... impossível de resistir. 

Em 1869, Carlão teve um piripaque e tchibum no chão no 
meio de uma palestra. No ano seguinte, sofreu um derrame e 
não demorou muito e morreu, deixando esta mega-herança 
pra mim, pra você e pra todo leitor esperto do mundo. 

Fátima Mesquita
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DO LUGAR E DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM 
QUE OLIVER TWIST VEIO AO MUNDO

DENTRE OS DIVERSOS edifícios públicos de certa cidade 
— cujo nome, por várias razões, será prudente omitir e para 
a qual não me disponho a atribuir um nome 
fictício —, há um que já foi muito comum na 
maioria das cidades, grandes ou pequenas: o 
asilo de pobres. Foi lá que certo dia nasceu, em 
data que não cabe precisar — mesmo porque, 
a esta altura dos acontecimentos, de nada ser-
virá ao leitor —, o ser mortal cujo nome figura 
na abertura deste capítulo.

Muito tempo depois de ter sido trazida a 
este vale de lágrimas, ainda não se sabia ao cer-
to se a criança viveria o bastante para receber 
um nome. Se ela não houvesse resistido, o mais 
provável é que estas memórias não tivessem sido escritas, 
ou então, ocupando umas poucas páginas, tivessem o inesti-
mável mérito de ser o espécime mais conciso e fidedigno de 
biografia de todos os tempos e de todos os lugares.

Embora eu não vá afirmar que o fato de nascer num asi-
lo de pobres seja dos melhores destinos de um ser humano, 
ouso dizer que, naquela circunstância particular, foi o que 
de melhor podia ter acontecido a Oliver Twist. A verdade é 
que foi muito difícil fazer com que Oliver assumisse as fun-
ções respiratórias — exercício fatigante, mas que o hábito 
tornou necessário para o bem de nossa existência; durante 
algum tempo ele ficou estendido num colchãozinho rústico, 
respirando a custo, oscilando entre este e o outro mundo, e 
pendendo decididamente para o último. Ora, se durante esse 

Naquela época, no Reino Unido havia 
o que eles chamavam de workhouses, 
abrigos que juntavam órfãos, mulheres 
solteiras, idosos, gente com doença fí-
sica ou mental, desempregados e sem-

-teto. Os prédios eram imensos e toda 
a galera que estava ali precisava tra-
balhar para manter o local. As pessoas 
tinham pavor de serem enviadas para 
esses asilões de pobres. 

I 
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breve período Oliver tivesse estado rodeado por avós solícitas, 
tias ansiosas, enfermeiras experientes e médicos excelentes, ele 
com certeza logo teria encontrado a morte. Como não havia 

ninguém por perto, porém — a não ser uma pobre 
velha um tanto sentimental por ter exagerado 
na cerveja e um médico que fazia seu trabalho 
a soldo —, o combate se resolveu entre Oliver e a 
Natureza. O resultado foi que, depois de algumas 
lutas, Oliver respirou, espirrou e tratou de anun-
ciar aos internos do asilo o novo encargo que a 
paróquia teria de assumir, soltando um grito de 
mais de três minutos, mais alto do que se poderia 
esperar de um menino que ainda não dispunha 
desse instrumento útil, a voz.

No momento em que Oliver deu provas da 
ação livre e adequada de seus pulmões, a colcha 
de retalhos que fora atirada negligentemente so-
bre a cama de ferro agitou-se levemente, e o 

rosto pálido de uma jovem mulher ergueu-se debilmente 
do travesseiro. Uma voz fraca articulou as seguintes palavras 
hesitantemente: — Deixe-me ver a criança e morrer.

O médico estava sentado de frente para a lareira, aque-
cendo e esfregando, alternadamente, as mãos. Quando a 
jovem mulher falou, ele se levantou e, dirigindo-se à cabe-
ceira da cama, disse com mais delicadeza do que seria de 
esperar dele:

— Oh, ainda é cedo para falar em morrer.
— Que Deus tenha piedade da pobre mulher — interveio 

a enfermeira, apressando-se a enfiar no bolso uma garrafa 
de vidro verde, da qual estivera bebendo a um canto com evi-
dente satisfação. — Que Deus tenha piedade dela! Quando ela 
tiver vivido tanto quanto vivi, meu senhor, e tiver dado à luz 
treze filhos, e só lhe restarem dois, vivendo no asilo como eu, 
vai saber encarar as coisas de outro modo, que Deus a aben-
çoe! Pense na felicidade que é ser mãe desse cordeirinho.

Pelo visto, essas palavras de consolo não tiveram o efei-
to desejado. A paciente sacudiu a cabeça e estendeu a mão 
para o filho.

O médico não estava fazendo caridade. 
Ele trabalhava lá. Soldo é pagamento. 
Esses asilos de pobres contratavam 
uma matrona, um médico, um capelão 
(padre ou pastor), um porteiro, um pro-
fessor, um bedel, um administrador. As 
outras posições de trabalho eram ocu-
padas por residentes do asilo. E dois 
detalhes interessantes: havia só uma 
porta de entrada, e o porteiro tinha um 
poder enorme de barrar as pessoas. 
Além disso, havia escola para crianças, 
mas… não ensinava a ler nem a escre-
ver, apenas tarefas como trabalhos ma-
nuais, corte e costura etc.

As paróquias civis eram as 
menores unidades adminis-
trativas do governo britânico 
e não tinham ligação com 
as paróquias eclesiais, que 
eram unidades administrati-
vas da Igreja.
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O médico o colocou em seus braços. Ela tocou-lhe cari-
nhosamente os lábios frios na fronte, afagou-lhe o rosto, tom-
bou para trás… e morreu. Friccionaram-lhe o peito, as mãos 
e as têmporas, mas o sangue esfriara para sempre. Falaram-

-lhe de esperança e de consolo, mas havia muito essas coisas 
tinham perdido o sentido para ela.

— Está acabado, senhora Thingummy! — disse por fim 
o médico.

— Ah, pobrezinha, está sim! — disse a enfermeira pegan-
do a rolha da garrafa verde que tinha caído no travesseiro 
quando ela se curvou para pegar a criança. — Pobrezinha!

— Não precisa mandar me chamar se a criança chorar, 
enfermeira — disse o médico, calçando as lu-
vas calmamente. — Com toda a certeza ele vai 
ficar agitado. Se isso acontecer, dê-lhe um pou-
co de mingau — acrescentou. Em seguida pôs o 
chapéu e, parando ao lado da cama, a caminho 
da porta: — Por sinal, era uma moça bonita. De 
onde ela veio?

— Trouxeram-na para cá ontem à noite por 
ordem do inspetor — respondeu a mulher. — 
Acharam-na estendida na rua. Deu para ver que 
percorrera uma grande distância, pois seus sa-
patos estavam em frangalhos. Mas de onde veio 
e para onde ia, ninguém sabe.

O médico inclinou-se sobre o corpo e levantou a mão 
esquerda da jovem. — É a velha história… — comentou, ba-
lançando a cabeça. — Estou vendo que não usa aliança. Bem, 
boa noite!

O doutor foi jantar, e a enfermeira, depois de tomar mais 
uma golada da garrafa verde, sentou-se numa cadeira perto 
da lareira e começou a vestir a criança.

Que excelente demonstração da importância dos tra-
jes dava o pequeno Oliver! Envolto na coberta que até então 
constituía sua única roupa, poderia passar pelo filho de um 
mendigo ou de um fidalgo. Teria sido difícil, para qualquer 
um, adivinhar sua posição social. Mas, quando o vestiram 
com a roupinha velha de morim amarelecida pelo uso, ele 

O que se comia nesses depósitos de po-
bres era um mingau de aveia ralo que 
não seria suficiente pra deixar ninguém 
vivo — na teoria, porém, o rango deveria 
ser mais caprichado porque havia ins-
truções do governo, livros com receitas 
e tal que deveriam fornecer mais calo-
rias e nutrientes aos internos. Porém, 
era fato que muito comerciante vendia 
produtos malhados pra esses lugares, 
misturando, por exemplo, serragem no 
meio da aveia.

A têmpora é a área que fica 
entre a bochecha e a testa, ao 
lado do olho.

Fidalgo é quem é nobre, da 
fidalguia. Vem da união de “fi-
lho d’algo”, como uma referên-
cia a uma origem nobre — era 
preciso ser filho de alguém 
que importava.

Morim é um tecido feito de 
algodão meio fino, mais ade-
quado para o verão que para 
o inverno. Os internos vestiam 
uniformes para informar ao 
mundo que estavam enfiados 
naquela espelunca.
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logo achou o seu lugar, ficou marcado e etiquetado: um filho 
da paróquia, órfão do asilo de pobres, burro de carga morto de 
fome — fadado a ir pelo mundo afora servindo de saco de pan-
cadas e sofrendo maus-tratos, inspirando desprezo a todos e 
piedade a ninguém.

Oliver chorava a plenos pulmões. Se soubesse que era 
um órfão entregue a mãos mercenárias, talvez tivesse chorado 
ainda mais alto.
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COMO OLIVER TWIST CRESCEU 
E FOI EDUCADO

AO LONGO DOS oito ou nove meses seguintes, Oliver foi 
vítima de uma série contínua de perfídias e enganações. 
Foi criado com mamadeira. Os responsáveis pelo asilo ti-
veram o cuidado de informar as autoridades da paróquia 
sobre sua situação de criança carente e faminta. As auto-
ridades da paróquia tiveram o escrúpulo de indagar aos 
responsáveis pelo asilo se havia alguma mulher domici-
liada ali em condições de dar a Oliver Twist o consolo e o 
alimento de que tanto carecia. Os responsáveis pelo asilo 
responderam humildemente que não. Em vista disso, as 
autoridades da paróquia, magnânima e generosamente, 
decidiram que Oliver devia ser enviado a uma 
casa situada a cinco quilômetros de distância 
que funcionava como extensão do asilo, onde 
outras vinte ou trinta crianças rolavam pelo 
chão o dia inteiro sem o inconveniente de ter 
comida ou agasalhos demais, sob a custódia 
de uma velhota que recebia os delinquentes 
à razão de sete pence e meio semanais por 
cabecinha. Essa quantia semanal permi-
te oferecer uma boa dieta alimentar a uma 
criança, sem o risco de causar-lhe indigestão. 
A velha senhora, dona de grande sabedoria e 
experiência, sabia o que convinha às crianças. 
E sabia muito mais o que lhe convinha. En-
tão, apropriava-se da maior parte do estipêndio semanal 
e despendia com a nova geração da paróquia uma soma 
menor que a que lhe fora originalmente destinada. Desse 

Perfídia > traição, armadilha.

A moeda do Reino Unido — que reúne 
quatro nações: Inglaterra, Escócia, Irlan-
da do Norte e País de Gales — é uma das 
mais valorizadas que existem. Atual-
mente, ela se divide em 100 pence, e o 
singular de pence é penny. Mas na época 
de Charles Dickens era um sistema bem 
mais complexo que o nosso: 1 libra valia 
20 xelins (shillings, em inglês), que por 
sua vez valiam 12 pence cada um, isto 
é, 240 pence no total. Foi só no começo 
dos anos 1970 que o dinheiro na Ingla-
terra entrou no sistema decimal.

Estipêndio > pagamento por 
serviço prestado.

II 
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modo, levava a economia ao limite extremo, revelando-se 
uma grande filósofa experimental.

Todo mundo conhece a história de outro filósofo ex-
perimental, que desenvolveu uma grande teoria sobre a 
possibilidade de um cavalo viver sem comer. Ele tão bem 
aplicou sua teoria, reduzindo pouco a pouco a ração do 
próprio cavalo a uma palha por dia, que com certeza o ani-
mal teria se tornado ágil e fogoso, não tivesse ele morrido 
vinte e quatro horas antes de receber pela primeira vez 

uma boa ração de ar puro. Infelizmente para a 
filosofia experimental da mulher a cuja guarda 
e proteção Oliver Twist fora confiado, com as 
crianças ocorria a mesma coisa. No exato pon-
to em que a criança conseguia sobreviver com 
o mínimo possível de comida, em oito casos e 
meio de dez, ela adoecia de frio e de fome, caía 
no fogo por negligência ou morria sufocada 
acidentalmente. Em qualquer desses casos, a 
infeliz criatura era em geral chamada para o 
além, onde ia encontrar os pais que não co-
nhecera neste mundo.

Vez por outra, fazia-se um inquérito mais 
detalhado que o de costume sobre o caso de 

uma criança sufocada por um colchão negligentemente 
manejado ou caída na água fervente em dia de lavagem 
de roupa — embora este último acidente fosse muito im-
provável, visto que naquela casa era muito rara qualquer 

coisa que se aproximasse vagamente de lava-
gem de roupas. Em situações como essas, o 
júri cismava de fazer perguntas embaraçosas, 
e por vezes os paroquianos tinham a petulân-
cia de fazer um abaixo-assinado. Mas essas 
impertinências eram logo contestadas pelo 
relatório do médico e pelo testemunho do 
bedel, pois o primeiro sempre abria o corpo e 
não achava nada (o que era de fato muito pro-
vável), e o segundo rezava sempre pela carti-
lha da paróquia, dando provas de sua profunda 

O hábito por lá era ferver água e jogar 
aquilo numa tina para a roupa ficar de 
molho. Ou usar um tacho de cobre e 
deixar a roupa de molho enquanto a 
água fervia no fogo. Depois vinha a fase 
de usar um pedaço de pau para mexer 
e bater a roupa. Às vezes rolava ain-
da uma esfregação à mão em cima de 
uma superfície um pouco rugosa. E o 
mais comum é que toda essa lavagem 
de roupa acontecesse no quintal, a céu 
aberto, na cozinha mesmo ou, quando 
muito, num quartinho perto da cozinha 
chamado de scullery.

Naquela época, o bedel era uma espécie 
de supervisor desses asilos e tinha como 
grande missão fazer com que as regras 
de funcionamento fossem seguidas. Nem 
ele nem a mulher encarregada das crian-
ças pequenas queriam de fato lidar com 
essa turminha. As crianças maiores eles 
mandavam trabalhar em fábricas, e fi-
cavam com a grana que elas ganhavam; 
mas os pequeninos eram só gasto, gas-
to e mais gasto. 

Paroquiano, neste contexto, 
é o cidadão que vive na região 
administrativa chamada pa-
róquia civil. 
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lealdade. Além disso, a comissão administrativa ia perio-
dicamente à casa, tendo o cuidado de enviar na véspera 
o bedel para anunciar a visita. Assim, as crianças estavam 
sempre muito limpas quando eles chegavam — e o que mais se 
poderia pedir?

Não se podia esperar que esse sistema rendesse fru-
tos extraordinários ou exuberantes. O aniversário de nove 
anos de Oliver Twist encontrou-o uma criança magra e pá-
lida, de estatura abaixo da média para a sua idade. Mas a 
natureza, ou o que herdou dos pais, instilou um bom e ro-
busto espírito no peito do menino. Ele teve bastante espaço 
para se expandir, graças à dieta pobre do estabelecimento; 
e talvez se deva a essa circunstância o fato de 
não ter havido propriamente um aniversário 
de nove anos. Fosse como fosse, porém, era 
seu aniversário; e ele estava passando esse dia 
no depósito de carvão com um seleto grupo 
de dois outros meninos, que, depois de terem 
sofrido com ele uma bela surra, foram tranca-
fiados por terem tido a ousadia de fingir estar 
com fome. Àquela altura a senhora Mann, a 
boa dona da casa, foi surpreendida pela aparição do senhor 
Bumble, o bedel, que pelejava para abrir o portão do jardim.

— Oh, meu Deus! É o senhor Bumble! — exclamou a 
senhora Mann, pondo a cabeça para fora da janela, numa 
bem simulada expressão de júbilo. (— Susan, leve Oliver e 
os dois outros pirralhos para cima e lave-os agora mesmo.) 

— Estou encantada, senhor Bumble, como estou contente 
por vê-lo!

Ora, sendo Bumble um homem gordo e colérico, em 
vez de responder a essa saudação efusiva no mesmo espí-
rito, sacudiu o portão violentamente e lhe deu um pontapé 
que só poderia ter vindo da perna de um bedel.

— Meu Deus, que coisa! — disse a mulher, correndo para 
fora de casa, porque àquela altura os três meninos já tinham 
sido retirados. — Mas que coisa! Esqueci que o portão esta-
va fechado com o ferrolho por causa dos queridos meninos! 
Entre, senhor, entre, por favor, senhor Bumble, entre.

Num país com temperaturas baixas e 
muita umidade como a Inglaterra, o frio 
pega bravo, então é preciso ter aqueci-
mento nas moradias. E, naquela altura, 
isso era feito queimando carvão mine-
ral, que, tradicionalmente, ficava esto-
cado no porão.
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Embora o convite tenha sido acompa-
nhado de uma reverência capaz de amolecer 
o coração de um curador de igreja, não teve o 
menor efeito sobre o bedel.

— A senhora acha respeitosa e adequada 
essa conduta? — inquiriu Bumble, segurando 
com força sua bengala. — Fazer os funcioná-
rios da paróquia ficarem esperando no portão 

do jardim quando eles vêm tratar de assuntos relativos 
aos órfãos? Tem a senhora a consciência de ser, senhora 
Mann, digamos, uma representante da paróquia e também 
uma estipendiária? 

— Oh, senhor Bumble — ela respondeu humildemente. 
— Eu só tinha ido dizer a um ou dois dos queridos meninos, 
que gostam tanto do senhor, que era o senhor que vinha 
nos visitar.

Bumble tinha em alta conta a força de sua oratória e 
a sua importância. Tendo exibido uma e feito a defesa da 
outra, ele se acalmou.

— Bem, bem, senhora Mann — respondeu em tom mais 
calmo. — Talvez seja como a senhora diz, talvez. Vamos en-
trar, senhora Mann, pois eu vim tratar de negócios e tenho 

algo a lhe dizer.
A senhora Mann conduziu o bedel a uma 

saleta de piso de tijolos, ofereceu-lhe uma ca-
deira e, com toda a solicitude, colocou seu 
chapéu de três bicos e sua bengala numa mesa 
à frente dele. Bumble enxugou o suor da testa, 
olhou complacentemente para o chapéu e sor-
riu. Sim, ele sorriu. Afinal de contas, bedéis são 
homens: e o senhor Bumble sorriu.

— Agora não vá se ofender com o que eu 
vou lhe dizer — principiou a senhora Mann com meiguice 
cativante. — O senhor fez uma longa caminhada, o senhor 
sabe, senão eu não iria sugerir isso. Posso lhe trazer uma 
gotinha de bebida, senhor Bumble?

— Nem uma gota. Nem uma gota — disse Bumble, aba-
nando a mão direita num gesto digno, mas tranquilo.

Na Inglaterra, a principal religião era/é 
a da Igreja Anglicana, e na estrutura 
dela existe o cargo de curador de igreja, 
que é um cidadão leigo, não consagrado 
pastor nem nada assim. Ele ajuda como 
voluntário a cuidar do prédio e de ou-
tros assuntos de uma paróquia eclesial. 

Estipendiário > funcionário 
da paróquia civil.

Este chapéu tem a aba enrolada em 
três pontos, formando assim três bicos.
Surgiu no exército espanhol e fez logo 
sucesso pela sua praticidade como pro-
tetor do rosto durante dias de chuva. 
Dali, ele se espalhou, virando um artigo 
popular na cabeça de gente da Europa 
inteirinha até o século XIX, quando co-
meçou a cair em desuso.

Complacentemente > bene-
volentemente, bondosamente. 
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— Eu acho que o senhor vai querer — disse a 
mulher, a quem não escapara o tom da recusa e 
o gesto que o acompanhara. — Só uma gotinha, 
com uma aguinha fria e um torrão de açúcar.

Bumble tossiu.
— Vamos, só uma gotinha — insistiu a se-

nhora Mann em tom persuasivo.
— O que a senhora quer me dar? — pergun-

tou o bedel.
— Ora, é uma bebidinha que sou obrigada 

a ter em casa para dar às crianças quando elas 
estão doentes, senhor Bumble — respondeu 
a senhora Mann, abrindo um armário e dele 
tirando uma garrafa e um copo. — É gim. Não 
vou mentir para o senhor. É gim.

— A senhora dá isso às crianças? — inda-
gou Bumble, acompanhando com interesse a 
preparação da bebida.

— Ah, dou sim, apesar de ser muito caro — 
ela respondeu. — Eu não suportaria vê-los so-
frer em minha presença, senhor.

— Não — aprovou Bumble. — Claro que não. A senhora 
é uma pessoa muito humana. (Aqui ela lhe passou o copo.) 
Logo vou achar uma oportunidade para falar sobre isso à 
comissão administrativa, senhora Mann. (Ele puxou o copo 
para si.) A senhora é como uma mãe. (Ele sacudiu o gim e a 
água.) Eu… eu bebo à sua saúde com muito prazer, senhora 
Mann. — Numa golada, tomou metade do gim.

— E agora, aos negócios — disse o bedel, tirando do 
bolso um livreto encadernado em couro. — O menino que 
recebeu o nome de Oliver Twist completa hoje nove anos.

— Que Deus o abençoe! — interrompeu a mulher, esfre-
gando o olho esquerdo com a ponta do avental.

— Mesmo tendo oferecido uma recompensa de dez li-
bras, que depois foi elevada a vinte libras. Mesmo com os 
grandes esforços, e eu diria até extraordinários, da parte 
desta paróquia, não conseguimos descobrir quem é seu pai 
nem o nome e a condição de sua mãe.

O açúcar em pó ou em grânulos (como 
o cristal) são invenções mais recentes. 
Durante séculos, o mais comum mes-
mo era ter o açúcar em forma de pedra 
e ir cortando em pedaços. O pedaço ar-
rancado da “pedra” era então colocado 
na boca e não na bebida. E a pessoa ia 
tomando golinhos de chá, café, o que 
fosse, enquanto o torrão de açúcar ia 
se dissolvendo e adoçando a boca. 

No século XVII, um reverendo chama-
do Thomas Daffy gostava de tomar e 
recomendar a misturinha de uma plan-
ta que tinha um pequeno efeito laxati-
vo com uma generosa dose de bebida 
alcoólica. Um parente dele gostou da-
quilo e resolveu vender o produto, que 
foi muito popular durante séculos, até a 
década de 1920. Uma de suas utilidades 
era acalmar crianças, que ficavam gro-
gues com a alta dose de gim que entrava 
no tal “remédio”, conhecido como Daffy.
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A senhora Mann ergueu as mãos, espantada, mas per-
guntou, depois de refletir um pouco: — Então, como é que 
ele tem um nome?

Cheio de orgulho, o bedel endireitou o corpo e disse: — 
Eu o inventei.

— O senhor, senhor Bumble!
— Eu, senhora Mann. Nós damos nomes em ordem 

alfabética às nossas crianças abandonadas. O último foi S. 
Eu o chamei de Swubble. Este era um T. Eu o chamei de 
Twist. O próximo vai ser Unwin, e o seguinte, Vilkins. Já 
tenho nomes até o fim do alfabeto e, quando chegar ao Z, 
recomeço tudo a partir do A.

— Puxa, o senhor tem um grande talento literário! — 
ela disse.

— Bem, bem — respondeu o bedel, evidentemente satis-
feito com o elogio. — Talvez eu tenha mesmo, senhora Mann 

— acrescentou, terminando de tomar o gim. — Como Oliver 
já está velho demais para continuar aqui, a comissão de-
cidiu fazê-lo voltar para o asilo de pobres. Por isso, quero 
vê-lo agora mesmo.

— Vou trazê-lo imediatamente — disse a mulher, e saiu 
da sala para buscá-lo. Oliver, cuja crosta de sujeira do ros-
to e das mãos àquela altura já tinha sido removida tanto 
quanto era possível de uma vez só, foi conduzido à sala por 
sua benevolente protetora.

— Cumprimente o cavalheiro, Oliver — disse a se-
nhora Mann.

Oliver fez uma reverência, que se dividiu entre o be-
del, sentado na cadeira, e o chapéu de três bicos, em cima 
da mesa.

— Quer vir comigo, Oliver? — perguntou Bumble num 
tom formal.

Oliver ia responder estar disposto a ir com qualquer 
um quando, levantando a vista, viu a senhora Mann atrás 
da cadeira do bedel brandindo o punho para ele com uma 
expressão feroz no rosto. Ele logo entendeu o recado, por-
que aquele punho já o golpeara tantas vezes que era impos-
sível furtar-se à lembrança dolorosa.

Brandir o punho é um gesto 
típico de raiva no mundo da 
língua inglesa. 

Furtar é roubar, mas furtar-se 
(verbo pronominal) significa 
pular fora, se esconder, negar.
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— Ela vai comigo? — perguntou o pobre Oliver.
— Não, ela não pode ir. Mas irá visitar você de vez 

em quando.
Essa notícia serviu de grande consolo para a criança. 

Apesar da pouca idade, Oliver teve a esperteza de fingir 
sentir muito ter de ir embora. Não foi muito difícil para o 
menino fazer aflorar algumas lágrimas aos olhos. Fome e 
maus-tratos recentes ajudam muito quando se quer chorar, 
e Oliver chorou com muita naturalidade. A senhora Mann 
lhe deu mil abraços e algo que ele desejava muito mais, uma 
fatia de pão com manteiga, para não chegar faminto demais 
ao asilo. Com a fatia de pão na mão e o boné de feltro do uni-
forme na cabeça, Oliver foi levado por Bumble daquela casa 
sombria em que jamais uma palavra amiga ou um olhar de 
carinho amenizara a tristeza de sua infância. Ainda assim, o 
menino mergulhou numa agonia de tristeza pueril quando o 
portão da casa se fechou atrás dele. Por mais imprestáveis que 
fossem os pequenos companheiros de infortúnio que deixa-
va para trás, eles eram os únicos amigos que tivera até então. 
Pela primeira vez na vida, a percepção de seu isolamento no 
grande e vasto mundo pesou em seu coração de criança. 

Bumble andava a passos largos. O pequeno Oliver, 
agarrado firmemente às rendas douradas de seu punho, 
trotava ao seu lado, perguntando a cada esquina se “já 
estava perto”. A essas perguntas Bumble dava respostas 
muito breves e ríspidas, porque àquela altura a brandura 
temporária que o gim desperta em certos corações já tinha 
evaporado e ele voltara a ser o bedel.

Não se passara nem um quarto de hora da chegada de 
Oliver ao asilo de pobres, e mal ele comera uma segunda fatia 
de pão, Bumble, que o confiara à guarda de uma velha senhora, 
voltou e lhe disse que devia se apresentar, sem falta, à reunião 
da comissão administrativa que teria lugar imediatamente.

Como ignorava o que era uma comissão administrati-
va, Oliver espantou-se ao ouvir isso, sem saber ao certo se 
devia rir ou chorar. Mas não teve tempo de pensar sobre o 
assunto porque Bumble lhe deu uma bengalada na cabeça, 
para acordá-lo, outra nas costas, para que ficasse esperto. 
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Então, ordenando-lhe que o seguisse, conduziu-o a uma 
grande sala de paredes caiadas, onde seis ou dez senhores 
gordos estavam sentados em volta de uma mesa. À cabeceira, 
sentado numa poltrona, achava-se um senhor especialmen-
te gordo, com um rosto muito redondo e muito vermelho.

— Cumprimente a comissão — disse Bumble. Oliver 
enxugou duas ou três lágrimas que lhe embaciavam os 
olhos e, sem enxergar a comissão, mas somente a mesa, fez 
uma reverência a esta.

— Como se chama, menino? — disse o senhor que esta-
va na poltrona. 

Como Oliver estivesse apavorado e trêmulo diante 
de tantos cavalheiros, o bedel lhe deu outra bengalada nas 
costas, fazendo-o chorar, com o que ele respondeu em voz 
muito baixa e hesitante. Em vista disso, um senhor de colete 
branco disse que ele era um imbecil, o que era um excelen-
te modo de levantar-lhe o moral e pô-lo bem à vontade.

— Menino — disse o senhor da poltrona. — Ouça o que 
vou lhe dizer. Você sabe que é órfão, não sabe?

— O que é isso, senhor? — perguntou o pobre Oliver.
— Esse menino é mesmo um imbecil… eu logo percebi 

— disse o homem de colete branco.
— Psiu! — disse o que falara primeiro. — Você sabe que 

não tem pai nem mãe e que foi criado pela paróquia, não sabe?
— Sim, senhor — respondeu Oliver, chorando amar-

gamente.
— Por que você está chorando? — perguntou o homem 

de colete branco. De fato, aquilo era extraordinário. Que 
motivo o menino teria para chorar? 

— Espero que você diga suas orações todas as noites — 
disse outro senhor, de muito mau humor. — E que, como 
um bom cristão, reze pelas pessoas que o alimentam e cui-
dam de você.

— Sim, senhor — gaguejou o menino. O senhor que fa-
lou por último, sem ter consciência disso, tinha razão. Teria 
sido uma atitude cristã, e aliás belamente cristã, se Oliver 
rezasse pelas pessoas que o alimentavam e cuidavam dele. 
Mas ele não o fazia porque ninguém lhe tinha ensinado.

Embaciar > perder ou tirar a 
transparência.
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— Muito bem! Você veio aqui para ser educado e para 
aprender uma profissão útil — disse o homem de rosto 
rubicundo sentado na poltrona.

— Então amanhã de manhã, às seis horas, 
você vai começar a separar estopa — acrescen-
tou rudemente o homem de colete branco.

Em atenção a essas duas bênçãos, educar-
-se e separar estopa, Oliver fez uma grande reve-
rência em direção ao bedel, depois foi conduzido 
a um grande pavilhão, onde, numa cama rústica 
e dura, chorou até cair no sono. Uma ilustração 
sem precedentes das brandas leis da Inglaterra! 
Elas permitem que os pobres durmam!

Pobre Oliver! Enquanto dormia em feliz 
inconsciência de tudo o que o rodeava, mal po-
dia imaginar que naquele mesmo dia a comissão tomara 
uma decisão que haveria de ter consequências muito con-
cretas sobre todo o seu futuro. Mas a decisão fora tomada. 
E era a seguinte:

Os membros da comissão eram homens muito sábios, 
sagazes e filosóficos. Ao voltarem a atenção para o asilo de 
pobres, notaram imediatamente o que a gente comum nun-
ca tinha notado: os pobres gostavam do asilo! Era um lugar 
de entretenimento para as classes mais pobres, uma taberna 
onde tudo era de graça, com desjejum, almoço, chá e jantar o 
ano inteiro. Um verdadeiro paraíso de alvenaria em que 
não havia trabalho, só divertimento. “Ah!”, exclamaram 
os membros da comissão, sentindo-se muito espertos. 

“Nós vamos dar um jeito nessa história. Vamos acabar com 
isso imediatamente.” Determinaram então que todos os 
pobres teriam de escolher (porque eles não obrigariam 
ninguém) entre morrer de fome pelo processo gradual do 
asilo ou, pela via mais rápida, no olho da rua. Tendo isso 
em vista, providenciaram para que o asilo tivesse um forne-
cimento de bastante água para o mingau e contrataram 
um cerealista para fornecer periodicamente pequenas 
quantidades de aveia. Determinaram também que se ser-
vissem três refeições de mingau aguado por dia, com uma 

Rubicundo > corado, vermelho.

Era comum colocar prisioneiros e gen-
te dos asilos que não dessem conta de 
trampar na labuta pesada para ficar 
desfazendo cordas de fibras naturais. 
Isso era chamado de “separar estopa”. 
A estopa era encharcada em alcatrão 
ou piche e usada para fazer a calafe-
tagem, ou seja, para tapar buracos e 
fendas em assoalhos, telhados, enca-
namentos, janelas. Isso ajudava a dimi-
nuir o frio dentro de casa.

Taberna > boteco, restaurante, 
venda de segunda categoria.

Desjejum > café da manhã.



36

cebola duas vezes por semana e meio pão-
zinho aos domingos. Estabeleceram muitas 
outras normas sábias e humanitárias relativas 
às mulheres, que não é preciso especificar. Por 
pura bondade, trataram de divorciar os casais 
pobres, o que resultou numa grande redução 
das despesas com processos na corte eclesiás-
tica. Em vez de obrigar um homem a sustentar 
sua família, como faziam antes, tiravam a fa-
mília dele, fazendo com que voltasse à condi-
ção de solteiro! Não se poderia dizer quantas 

pessoas, de todas as classes da sociedade, gostariam de po-
der gozar dessas duas vantagens, não fossem elas ligadas 
ao asilo. Mas os membros da comissão, muito previdentes, 
trataram de superar a dificuldade. Para gozar dessas vanta-
gens, era preciso viver no asilo e alimentar-se de mingau, e 
isso assustava as pessoas.

Nos seis primeiros meses desde a chegada de Oliver 
Twist, o sistema funcionou plenamente. A princípio ele 
era muito dispendioso, dado o aumento da conta do agente 
funerário e a necessidade de apertar as roupas de todos os po-
bres, que pendiam frouxamente em volta de seus corpos des-
carnados depois de uma semana ou duas de mingau, mas 
o número de internos do asilo encolheu, da mesma forma 
que os pobres. Os membros da comissão estavam eufóricos.

Os meninos faziam suas refeições numa grande sala 
com um caldeirão numa extremidade, de onde o chefe da co-
zinha, trajando um avental para esse propósito e auxiliado 
por uma ou duas mulheres, tirava o mingau com uma con-
cha à hora das refeições. Cada criança recebia uma, e ape-
nas uma, tigelinha — exceto nos dias de festa, quando lhes 
davam, além do mingau, pouco mais de cinquenta gramas 
de pão.

As tigelas nunca precisavam ser lavadas. Os meninos 
as poliam com a colher até elas ficarem brilhando. Depois 
de completada essa operação (que nunca demorava muito, 
pois as tigelas eram quase do tamanho das colheres), eles fi-
cavam fitando o caldeirão com tal avidez que se diria serem 

Divorciar é separar: quando uma família 
ia parar num asilo desses, todos eram 
separados de acordo com a idade e o gê-
nero. Crianças menores de 14 anos, adul-
tos capazes de trabalhar, idosos, pessoas 
com doença física, com doença mental. 
Cada grupo tinha uma ala — meninas 
separadas dos meninos, homens sepa-
rados das mulheres —, onde eles me-
tiam um monte de camas, criando assim 
dormitórios enormes e tristes. 

A corte eclesiástica era uma 
associação de advogados cria-
da no século XIII, que monopoli-
zava os serviços de casamento, 
divórcio e testamento.

Avidez está aqui no sentido 
de grande apetite.
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capazes de devorá-lo. Enquanto isso, lambiam os dedos 
laboriosamente, na esperança de sorver algum salpico de 
mingau que por acaso tivesse ficado neles. Meninos em ge-
ral têm grande apetite. Oliver Twist e seus companheiros 
sofreram o lento suplício da fome durante três meses. Por 
fim, ficaram tão famélicos e esgazeados que um menino, 
alto para a idade e pouco acostumado àquele tipo de coisa 
(pois seu pai tinha uma pequena casa de pasto), deu a enten-
der aos seus companheiros que receava terminar devorando 
o colega que dormia na cama ao lado da sua, um menino fra-
co e de tenra idade. Ele tinha tal expressão esfomeada que 
os outros não duvidaram daquela ameaça. Fizeram então 
uma reunião e tiraram a sorte para ver quem iria procurar 
o diretor do asilo depois da ceia para pedir mais comida, e o 
sorteado foi Oliver Twist.

Anoiteceu, e os meninos tomaram seu lugar. Secun-
dado por suas pobres assistentes, o chefe da cozinha, de-
vidamente vestido com seu uniforme, postou-se ao lado 
do caldeirão. Serviu-se o mingau e recitou-se uma longa 
oração de agradecimento por aquela parca refeição. O min-
gau sumiu, os meninos cochicharam entre si e piscaram o 
olho para Oliver, e os que estavam junto dele o cutucaram. 
Criança que era, Oliver estava morto de fome e desespe-
rado. Levantou-se da mesa e, avançando em direção ao 
cozinheiro-chefe, tigela e colher na mão, disse, um tanto 
assustado com a própria temeridade:

— Por favor, senhor, quero um pouco mais.
O cozinheiro-chefe era um sujeito gordo e saudável, 

mas ficou lívido. Estupefato, fitou o pequeno rebelde por 
alguns segundos e apoiou-se no caldeirão para recuperar 
o equilíbrio. As assistentes estavam paralisadas de espanto, 
e os meninos, de medo.

— O que disse? — perguntou por fim o cozinheiro-chefe, 
em tom muito baixo.

— Por favor, senhor — respondeu Oliver. — Quero um 
pouco mais.

O homem deu-lhe uma pancada na cabeça com a con-
cha, agarrou-o e gritou pelo bedel.

Famélico é quem está verde, 
azul, de tanta fome. Já es-
tar esgazeado é ficar com o 
olhar perdido, mas pode ser 
também quando o olho perde 
a cor, o brilho.

No latim, pastus significa com-
bustível, e o combustível de 
gente é alimento — por isso, 
pastus também significa comi-
da. Então uma casa de pasto é 
o lugar onde você se alimenta.

Temeridade > coragem, ousadia.

Lívido > sem cor, pálido.

Estupefato > surpreso, pas-
mo, perplexo.
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A comissão estava em sério conclave quando Bumble 
precipitou-se na sala agitadíssimo e, dirigindo-se ao se-
nhor sentado à poltrona, disse:

— Senhor Limbkins, desculpe-me, senhor! Oliver 
Twist queria mais comida!

Houve um sobressalto unânime. Todos os rostos exi-
biam uma expressão de terror.

— Queria mais! — exclamou o senhor 
Limbkins. — Acalme-se, Bumble, e me res-
ponda claramente. Você disse que ele pediu 
mais depois de ter comido o jantar prescrito 
pelo regulamento?

— Pediu sim, senhor — Bumble respondeu.
— Esse menino vai acabar na forca — disse 

o homem de colete branco. — Tenho certeza 
de que esse menino vai ser enforcado.

Ninguém contestou a opinião profética do 
cavalheiro. Travou-se então uma animada 
discussão. Decidiu-se pelo imediato confina-
mento de Oliver, e na manhã seguinte puse-
ram um cartaz no portão do asilo oferecendo 
uma recompensa de cinco libras para quem 
quisesse encarregar-se de Oliver Twist. Em ou-
tras palavras, por cinco libras ofereciam Oliver 

Twist a qualquer homem ou mulher que quisesse um apren-
diz para qualquer profissão ou negócio.

— Em toda a minha vida, nunca tive tanta certeza de 
uma coisa — disse o homem de colete branco, enquanto 
batia à porta de entrada e lia o cartaz na manhã seguin-
te. — Nunca tive tanta certeza na minha vida como a que 
tenho agora: esse menino vai acabar na forca.

Como pretendo mostrar mais adiante se o homem do 
colete branco tinha ou não razão, talvez eu tirasse o inte-
resse desta narrativa (supondo-se que tenha algum) se me 
aventurasse a dar uma deixa sobre se a vida de Oliver Twist 
haveria de terminar ou não dessa forma violenta.

Conclave > reunião, assembleia.

A Inglaterra tem uma história antiga de 
punições exageradíssimas, tipo castrar 
ou cegar por qualquer crime, ferver a 
pessoa até a morte, queimar ou cortar 
a cabeça fora. Mas, no século XVIII, a 
forca imperava e era a punição corri-
queira para nada menos que 222 tipos 
de crime, sendo aplicada tanto para 
adultos quanto para crianças maiores 
de 7 anos. Somente em 1861 o cenário 
mudou, com a forca passando a ser o 
destino final dado a quem cometesse 
um entre apenas quatro crimes: assas-
sinato, fogo nas docas, traição à pátria/
ao rei e pirataria associada à violência. E 
só cerca de 100 anos depois a socieda-
de britânica aposentou a pena de morte. 
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COMO OLIVER POR POUCO NÃO 
CONSEGUIU UM EMPREGO QUE 
NÃO ERA BEM UMA SINECURA

UMA SEMANA DEPOIS de ter cometido o terrível crime de 
pedir mais comida, Oliver continuava encerrado na sala es-
cura e solitária a que o condenaram a sabedoria e misericór-
dia da comissão administrativa. É de supor que, se tivesse 
um mínimo sentimento de respeito pela profecia do homem 
de colete branco, teria estabelecido de uma vez por todas a 
reputação desse senhor, tratando de amarrar uma ponta do 
lenço a um gancho na parede e de pendurar-se na outra. Para 
a execução desse ato, porém, havia um obstáculo: tinha sido 
decidido, sacramentado e selado, em assembleia solene da 
comissão, que, por serem artigos de luxo, os lenços seriam 
subtraídos para todo o sempre aos narizes de pobres. Outro 
grande obstáculo era a tenra idade de Oliver Twist, que se li-
mitava a chorar o dia inteiro. Quando a longa e sombria noite 
chegava, ele cobria os olhos com as mãozinhas para não 
ver a escuridão e, encolhendo-se a um canto, tentava dor-
mir: repetidas vezes, acordando trêmulo e sobressaltado, 
achegava-se mais e mais à parede, como para sentir que 
mesmo a sua fria e dura superfície era uma proteção con-
tra a tristeza e a solidão em que estava imerso.

Mas não pensem os inimigos do “sistema” que, durante 
o período de seu solitário encarceramento, te-
nham negado a Oliver o direito ao exercício, o 
prazer da convivência ou o consolo da religião. 
Quanto ao exercício, estava fazendo um belo 
tempo frio, e permitiam-lhe fazer suas abluções 
todas as manhãs sob a bomba do pátio, na pre-
sença de Bumble, que o impedia de pegar um 

Sinecura > emprego que paga 
bem e exige pouco da pessoa.

Fazer as abluções é se lavar, 
se purificar.

Água encanada era coisa rara, mais 
comum em casas luxuosas, e mesmo 
assim funcionava mal. Os asilos tinham 
no pátio uma bomba manual que a pes-
soa precisava acionar para encher um 
balde com água do poço.

III 
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resfriado aplicando-lhe repetidas bordoadas no corpo. No 
que tange ao convívio social, a cada dois dias ele era conduzi-
do ao refeitório, e lá o fustigavam de modo bastante amisto-
so, para servir de lição e exemplo. Para que não fosse privado 
do consolo da religião, todas as noites, à hora das orações, 
era jogado a pontapés no mesmo lugar, onde lhe permitiam 
ouvir uma obsecração geral por parte dos meninos e com 
ela consolar seu espírito. Havia nela uma cláusula especial, 

inserida por ordem da comissão administrativa, 
na qual eles rezavam para serem bons, virtuo-
sos, satisfeitos, obedientes e protegidos contra 
os vícios e os pecados de Oliver Twist, o qual, a 
oração o declarava expressamente, estava sob 
a proteção dos poderes do mal, sendo produto 
direto da oficina do próprio Diabo.

Certa manhã, estando a situação de Oli-
ver assim auspiciosa e confortável, aconteceu de o senhor 
Gamfield, limpador de chaminés, andar pela Avenida Cen-

tral dando tratos à bola para tentar descobrir 
uma maneira de pagar vários aluguéis vencidos, 
por exigência de seu feroz senhorio. Por mais 
que se esforçasse, ele não conseguia fazer um 
balanço de suas finanças que o colocasse em 
condições de dispor das cinco libras que devia. 
Então, numa espécie de desespero aritmético, 
maltratando ora o próprio cérebro, ora seu bur-
ro, avistou o cartaz pregado no portão do asilo.

— Pare! — gritou Gamfield para o burro.
O burro se encontrava em estado de profunda abstração, 

perguntando-se, provavelmente, se ganharia uma ou duas 
cabeças de repolho quando se desembaraçasse dos dois sacos 
de fuligem que levava na pequena carroça. Então, sem se dar 
conta da ordem recebida, seguiu adiante.

O senhor Gamfield grunhiu uma imprecação contra o 
burro, correu atrás dele e deu-lhe uma pancada na cabeça que 
certamente teria partido qualquer crânio que não fosse o de 
um burro. Em seguida, agarrou-lhe a rédea, deu-lhe um puxão 
na queixada para lembrá-lo gentilmente de que não era dono 

Fustigar > bater, açoitar.

Obsecração > súplica, implo-
ração.

Auspicioso > favorável, ani-
mador.

Quando se queima carvão mineral ou 
lenha para aquecer o ambiente ou para 
cozinhar, esquentar água, essas coisas, 
a fumaça se mete pela chaminé acima, 
mas vai deixando no caminho uma su-
jeira incrustada (a fuligem), que, de 
tempos em tempos, precisa ser cutuca-
da para sair dali. E é isso que um limpa-
dor de chaminés faz.

Imprecação > maldição, praga.

Na maior parte do tempo a gente usa 
vício para falar de bebida, jogatina, 
droga. Mas a palavrinha também pode 
entrar nas frases quando a gente quer 
falar de um defeito, de uma imperfeição, 
de uma coisa considerada contra os pa-
drões morais que a sociedade inventa.
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de si, forçou-o a dar meia-volta e deu-lhe mais uma pancada 
na cabeça, para que ficasse aturdido e voltasse. Tendo tomado 
essas providências, dirigiu-se ao portão para ler o cartaz.

O senhor de colete branco estava ao portão, 
mãos às costas, depois de ter emitido um pare-
cer profundo na reunião da comissão. Tendo 
assistido ao pequeno conflito entre o senhor 
Gamfield e o burro, sorriu com alegria ao ver 
o homem aproximar-se para ler o cartaz, pois 
percebera imediatamente que Gamfield era 
exatamente o amo que conviria a Oliver Twist. 
Gamfield também sorriu ao ler o anúncio, pois 
cinco libras era a soma de que precisava. Quan-
to ao menino de que falava o cartaz, Gamfield, 
conhecendo muito bem a dieta alimentar do 
asilo, sabia que ele devia ser tão magrinho que 
podia entrar facilmente em chaminés para fa-
zer a limpeza. Releu então o cartaz do começo 
ao fim, levou a mão ao boné de peliça em sinal de 
humildade e abordou o homem de colete branco.

— Tem um menino aqui que a paróquia quer pôr 
como aprendiz?

— Tem, sim — disse o homem de colete branco com um 
sorriso complacente. — Por que quer saber?

— Se a paróquia quiser que ele aprenda o ofício agra-
dável de limpador de chaminés, estou disposto a tomá-lo 
como aprendiz — disse Gamfield.

— Entre — disse o outro. Então Gamfield, depois de 
voltar até o burro para dar-lhe outro puxão na queixada 
e outra pancada na cabeça para atordoá-lo e assim evitar 
que fugisse em sua ausência, seguiu o homem de colete 
branco até a sala onde Oliver o vira pela primeira vez.

— É um trabalho porco — disse o senhor Limbkins 
quando Gamfield reiterou o pedido diante da comissão.

— Já aconteceu de meninos morrerem sufocados em 
chaminés — disse outro senhor.

— Isso deve ter acontecido porque acenderam palha 
úmida na chaminé — explicou Gamfield. — O resultado é 

Amo é o mesmo que patrão, mas num 
tipo de relacionamento muito desigual, 
em que o patrão tem um poder quase ab-
soluto sobre o empregado. Era comum 
as pessoas aprenderem uma profis-
são trabalhando em troca só de casa 
e comida para alguém que já tinha ex-
periência num ramo. Eram o mestre e 
o aprendiz, uma relação muitas vezes 
de exploração, mas que podia dar ao 
aprendiz um futuro melhorzinho. Havia 
vários casos, também no Brasil, em 
que crianças eram vendidas ou dadas 
para alguém que as alimentava e garan-
tia um teto ao menino ou menina, que 
eram explorados até o talo no trabalho.

Peliça é uma vestimenta feita 
ou forrada de pelos finos, ma-
cios e abundantes.
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pouca chama e muita fumaça, e fumaça só faz os meninos 
dormirem, e dormir é o que eles mais querem, pois são 
muito desobedientes e preguiçosos. Nada melhor do que 
uma boa chama para fazer com que fiquem espertos. Tam-
bém é bom para eles porque, se ficam chamuscados presos 
na chaminé, logo dão um jeito de sair do aperto.

O homem de colete branco achou muita graça nessa 
explicação, mas um olhar do senhor Limbkins o fez conter 
o riso. Então a comissão teve uma conversa à parte por al-
guns minutos, mas falando tão baixo que mal se puderam 
ouvir as palavras “poupar despesas”, “fazer economia”, 

“publicar um relatório”. Elas só foram ouvidas por terem 
sido muitas vezes repetidas, e com grande ênfase.

Quando finalmente os cochichos cessaram e os mem-
bros da comissão retomaram seus assentos e seu ar grave, o 
senhor Limbkins disse:

— Analisamos sua proposta e não a aprovamos.
— De modo algum — disse o homem de colete branco.
— Absolutamente não — acrescentaram os demais.
Como pesava contra Gamfield a acusação de já ter cau-

sado a morte de três ou quatro meninos, ocorreu-lhe que 
essa estranha circunstância devia ter influenciado aquela 
decisão. Fosse esse o caso, o procedimento fugia muito do 
modo costumeiro de agir da comissão. Como, porém, Gam-
field não tinha o menor interesse em reavivar esses rumo-
res, afastou-se da mesa devagar, girando nervosamente o 
boné nas mãos.

— Quer dizer que os senhores não vão me deixar levar o 
menino? — disse Gamfield, já perto da porta.

— Não — respondeu o senhor Limbkins. — Como se 
trata de um trabalho muito sujo, achamos que você deveria 
receber menos do que oferecemos.

O semblante de Gamfield se iluminou quando, voltan-
do a passos rápidos, aproximou-se da mesa e disse:

— Quanto vão me dar, meus senhores? Vamos! Não se-
jam tão duros com um pobre homem. Quanto vão me dar?

— Eu diria que três libras e dez xelins são suficientes — 
disse o senhor Limbkins.
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— E com isso você já recebe dez xelins a mais — disse o 
homem de colete branco.

— Vamos! — disse Gamfield. — Digamos quatro libras. 
senhores. Quatro libras, e se livram dele de uma vez por to-
das. Aí está.

— Três libras e dez xelins — repetiu o senhor Limbkins 
com firmeza.

— Vamos chegar a um meio-termo, senhores! — insistiu 
Gamfield. — Três libras e quinze.

— Nem um centavo a mais — foi a resposta firme do se-
nhor Limbkins.

— Os senhores estão sendo muito duros comigo — dis-
se Gamfield com hesitação.

— Ora, ora! Bobagem! — disse o homem de colete bran-
co. — Mesmo sem recompensa ele já seria barato demais. 
Leve-o, seu imbecil! Ele é o menino certo para você. Só pre-
cisa levar umas pancadas de vez em quando: isso lhe fará 
bem, e não vai sair muito caro lhe dar comida, pois desde 
que nasceu nunca foi superalimentado. Rá-rá-rá!

Gamfield olhou de soslaio para os rostos em volta da 
mesa e, notando um sorriso em todos eles, também sorriu. 
O negócio estava feito. Encarregaram Bumble de levar Oli-
ver Twist e os papéis do contrato naquela mesma tarde a 
um juiz de paz, para assinatura e aprovação.

Em cumprimento à determinação, o pequeno Oliver, 
para sua grande surpresa, foi tirado de sua prisão e recebeu 
a ordem de vestir uma camisa limpa. Mal tinha acabado de 
realizar essa operação tão incomum, Bumble lhe trouxe, 
com suas próprias mãos, uma tigela de mingau e os cinquen-
ta gramas de pão dos dias de festa. À vista daquela tremenda 
cena, Oliver se pôs a chorar amargamente. Ele achou, o que 
não era nem um pouco implausível, que tinham decidido 
matá-lo para algum propósito útil, do contrário nunca se 
pensaria em alimentá-lo daquele jeito.

— Não faça seus olhos ficarem vermelhos, Oliver. Em 
vez disso, coma sua comida e agradeça por ela — disse Bum-
ble com pompa. — Você vai se tornar um aprendiz, Oliver.

— Um aprendiz, senhor! — exclamou o menino, tremendo. 

De soslaio > de lado, sem 
encarar.

Implausível > inacreditável, 
improvável.



44

— Sim, Oliver — disse Bumble. — Os homens genero-
sos, que são verdadeiros pais para você, pois você não tem 
nenhum, vão torná-lo um aprendiz, lançá-lo na vida e fa-
zer de você um homem. Embora a despesa para a paróquia 
seja de três libras e dez xelins, três libras e dez, Oliver! Uma 
fortuna!, e tudo isso por um órfão malcriado como você, de 
quem ninguém pode gostar!

Quando Bumble parou para tomar fôlego depois de 
pregar esse sermão num tom aterrador, as lágrimas rolaram 
pelas faces do pobre menino, e ele soluçou amargamente.

— Vamos — disse Bumble com um pouco menos de 
pompa, lisonjeado com o efeito que sua eloquência tinha 
produzido. — Vamos, Oliver! Enxugue as lágrimas com as 
mangas do casaco e não chore em cima do mingau, pois 
isso é uma grande bobagem. — Certamente era, pois no 
mingau já havia água de sobra.

Enquanto iam ao encontro do juiz, Bumble disse a 
Oliver que ele só precisava se mostrar muito contente 
e dizer, quando o senhor lhe perguntasse se queria ser 
aprendiz, que queria muito. O menino prometeu obe-
decer às duas recomendações, ainda mais que Bumble 
gentilmente lhe deu a entender que, se não seguisse as 
instruções, ele não sabia o que poderia lhe acontecer. Ao 
chegarem ao gabinete do juiz, Oliver foi trancado numa 
salinha e Bumble lhe ordenou que o esperasse.

Com o coração aos saltos, o menino ficou na sala du-
rante meia hora, ao cabo da qual Bumble entreabriu a 
porta, pôs a cabeça para fora (agora sem o chapéu de três 
bicos) e disse em voz alta:

— Agora, meu caro Oliver, venha à presença do cava-
lheiro. — O senhor Bumble lançou-lhe um olhar sombrio e 
ameaçador, e acrescentou em voz baixa: — Pense no que eu 
lhe disse, seu traste! 

Ante essas duas formas contraditórias de falar com 
ele, Oliver olhou inocentemente para o rosto de Bumble, 
mas o homem evitou-lhe o olhar e levou-o imediatamente 
para a sala contígua, cuja porta já estava aberta. Era uma 
sala ampla, com uma grande janela. Atrás de uma mesa, 
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estavam dois velhos senhores de cabeças em-
poadas, um dos quais lia o jornal enquanto o 
outro examinava com óculos de tartaruga uma 
folha de pergaminho à sua frente. Diante da 
mesa encontrava-se, de um lado, Limbkins, 
de pé. Do outro, Gamfield, com a cara mal lavada. 
Havia mais dois ou três sujeitos com botas de 
cano médio vagando pela sala.

O senhor de óculos pouco a pouco caiu no 
sono, com a cabeça pendendo sobre o perga-
minho. Fez-se um curto silêncio quando Oli-
ver foi levado por Bumble à presença do juiz.

— Este é o menino, meritíssimo — disse 
Bumble.

O senhor que estava lendo o jornal levan-
tou a cabeça por um instante e puxou o outro senhor pela 
manga, o que o fez acordar.

— Oh, este é o menino? — perguntou o senhor.
— Ele mesmo, senhor — respondeu Bumble. — Cumpri-

mente o juiz, meu menino.
Tomando-se de coragem, Oliver obede-

ceu, fazendo a melhor mesura que pôde. Es-
tivera se perguntando, com os olhos fitos nas 
perucas empoadas dos juízes, se todos eles 
tinham nascido com aquele troço branco na 
cabeça e se era aquilo que os tornava juízes.

— Bem… — disse o senhor idoso. — Imagi-
no que ele goste de limpar chaminés.

— Ele adora esse trabalho, meritíssimo — respondeu 
Bumble, dando um pequeno beliscão em Oliver, para evitar 
que o contradissesse.

— E ele vai ser limpador de chaminés? — perguntou o 
velho senhor.

— Se amanhã nós o destinássemos a um ofício diferente, 
não tardaria em fugir, meritíssimo — respondeu Bumble.

— E é esse o homem que vai ser seu amo — disse o ma-
gistrado, voltando-se para Gamfield. — O senhor vai tratá-

-lo bem, alimentá-lo e fazer todo esse tipo de coisa, não é?

No sistema judiciário britânico, juízes 
e advogados usam perucas brancas e 
batas pretas. Até hoje! Eles acham que 
aquilo dá um ar solene aos processos e 
é uma tradição necessária, positiva. As 
perucas custam uma bela grana, são 
feitas de crina de cavalo branco e têm 
formatinho exclusivo, dependendo do 
cargo — a do advogado é diferente da 
peruquete do juiz. Com o tempo, no en-
tanto, a crina tende a amarelar e, para 
contornar esse problema sem meter de 
novo a mão na carteira, o pessoal tasca 
talco nas madeixas. Vem daí o “empoa-
das”, que quer dizer cheias de pó, que 
é o talco.

Antes da existência dos plás-
ticos, os óculos eram feitos de 
metal ou de produtos nature-
bas como o chifre de animais ou 
ainda do casco de tartarugas.

Desde a tal da Antiguidade, o pessoal 
pegava pele de ovelha, cabra ou vaca, 
raspava bem raspadinho e depois polia, 
para deixar bem macio. Aí eles escre-
viam em cima daquele courinho, como 
se fosse um pedaço de papel. E isso era 
um pergaminho.
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— Quando digo que vou fazer, é porque vou fazer mes-
mo — respondeu Gamfield com voz firme.

— Sua fala é tosca, meu amigo, mas o senhor parece 
um homem honesto e de bom coração — disse o velho 
senhor, ajustando os óculos para ver melhor o candidato 
à recompensa, cuja expressão perversa era um sinal evi-
dente de sua crueldade. Mas o magistrado era meio cego 
e meio infantil, por isso não se podia esperar que fizes-

se uma avaliação correta das disposições de 
uma pessoa.

— É o que eu penso — disse Gamfield com 
um sorriso horrível.

— Não tenho dúvida de que sim, meu ami-
go — replicou o magistrado, ajeitando melhor 
os óculos no nariz e olhando em volta em 
busca do tinteiro.

Foi o momento crucial do destino de 
Oliver. Se o tinteiro estivesse onde o velho 
senhor pensava estar, ele teria mergulhado 
a pena e assinado os papéis do contrato, e 
Oliver teria sido levado dali imediatamen-
te. Mas, como estivesse bem debaixo de seu 
nariz, aconteceu, como de costume, que ele o 
procurou em vão em sua mesa. Enquanto se 

empenhava nessa busca, viu o rosto pálido e aterroriza-
do de Oliver Twist, que, malgrado todos os olhares de ad-
vertência e beliscões de Bumble, fitava o repulsivo rosto 
de seu futuro amo com uma expressão de horror e medo 
evidente demais para não ser percebida mesmo por um 

magistrado de vista curta.
O magistrado parou, depôs a pena e 

olhou de Oliver para Limbkins, que tentava 
tomar uma pitada de rapé com uma expres-
são alegre e despreocupada.

— Meu menino! — disse o senhor. — Você 
parece pálido e assustado. Qual é o problema?

— Afaste-se um pouco dele, bedel — disse 
o outro magistrado, deixando o jornal de lado 

Até 1885, para escrever era preciso 
molhar a ponta de uma coisa fina, como 
a parte dura e central de uma pena de 
ganso, em um pote cheio de tinta: o 
tinteiro. Mas um vendedor de seguros 
dos Estados Unidos, após perder um 
contrato justinho porque havia bor-
rado o documento todo bem na hora 
de colher a assinatura do comprador, 
encasquetou de bolar uma coisa mais 
prática: uma caneta com ponta de bico 
de pena de ganso, mas com comparti-
mento interno de tinta. Nascia assim a 
caneta-tinteiro, que reinou absoluta até 
a chegada das canetas esferográficas, 
após a Segunda Guerra Mundial.

Râpé, do francês, quer dizer “ralado”, e 
vem daí o nome rapé, que é tabaco tor-
rado, ralado e moído para ser cheirado 

— e assim, de quebra, provoca espirros. 
A moda de se entupir de nicotina chei-
rando rapé teve seu ápice nos séculos 
XVIII e XIX, mas sumiu do mapa de-
pois disso.

Malgrado > apesar de, ainda 
que.
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e inclinando-se para a frente com uma expressão de in-
teresse. — Agora, menino, conte o que está havendo, não 
tenha medo.

Oliver caiu de joelhos e, juntando as mãos, suplicou 
aos magistrados que o prendessem, que o matassem e o es-
pancassem, se assim o desejassem, mas não o mandassem 
embora com aquele homem terrível.

— Bem… — disse Bumble levantando as mãos e os olhos 
solenemente. — Bem, de todos os manhosos e astutos que 
vi na vida, Oliver, você é o pior.

— Dobre a língua, bedel — disse o segundo magistrado 
ante esse destempero de Bumble.

— Peço desculpas aos senhores, meritíssimos — disse 
Bumble, achando que não tinha ouvido direito. — O meri-
tíssimo falou comigo?

— Sim, dobre a língua.
Bumble ficou estupefato. Um bedel recebendo ordens 

de dobrar a língua. Uma verdadeira revolução moral!
O senhor de óculos de tartaruga olhou para seu 

companheiro e assentiu expressivamente com um gesto 
de cabeça.

— Nós nos recusamos a sancionar esses papéis — disse 
o velho senhor, afastando para um lado o pergaminho.

— Espero… — gaguejou Lambkins. — Espero que os se-
nhores magistrados não considerem que as autoridades 
sejam culpadas de alguma conduta indecorosa com base 
no testemunho infundado de uma criança.

— Não cabe aos magistrados opinar sobre esse assunto 
— disse o segundo senhor rispidamente. — Leve o menino 
de volta ao asilo e trate-o bem. Ele parece desejar isso.

Mais tarde, o homem de colete branco afirmou cate-
goricamente que Oliver não apenas ia ser enforcado, mas 
também esquartejado. Bumble balançou a cabeça com ar 
misterioso e disse fazer votos de que Oliver se desse bem 
na vida. Ao que Gamfield respondeu que o menino deve-
ria lhe ter sido confiado. Esse seu desejo parecia em franca 
oposição aos votos do bedel, embora os dois estivessem de 
acordo em muitos pontos.

Sancionar > admitir, aprovar.
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Na manhã seguinte, o público foi novamen-
te informado de que Oliver Twist estava para 
alugar por cinco libras.

Não é invenção, não. O pessoal desses 
asilos chamados workhouses alugava 
mesmo crianças para quem precisasse 
de corpinhos miúdos para o trabalho. E 
havia duas atividades em que adora-
vam usar crianças: nas minas de carvão 
vegetal e na limpeza de chaminés. Nos 
dois ramos, os pequenos se encaixa-
vam que era uma beleza. Mas, em 1874, 
surgiu a proibição de menores de 10 
anos trabalharem em minas e fábricas. 
E, no ano seguinte, determinou-se o fim 
do uso (legal) de meninos para aquela 
limpeza suja das chaminés.




