MENINO DE CORO
Nascido a 1 de Setembro de 1876,
Festé-Saint-Cyr, diocese de
Blois, o jovem Daniel Brottier não
tardou a manifestar o desejo de se
consagrar inteiramente a Deus.

em La

Na escola, uma pequena escola de aldeia,
muito humilde, como em regra as escolas de
província,

havia toda a espécie

de perfumes:

o do quadro negro e o da esponja, o dos pedaporque o giz e a
ços de giz e da tinta roxa
tinta, ninguém o negará, têm um perfume ... o

—

perfume característico da infância.
Até nos caminhos que à saída da escola os
garotos percorriam

em

direcção a casa se sentia

o perfume da amoreira e da rosa; as habitações
de Loir-et-Cher adornam-se, com efeito, de flores
para quem passa; não as escondem nos jardins, antes pelo contrário, exibem-nas, ora pendentes das janelas, ora junto ou sobre as paredes
das casas.
Finalmente, o aroma próprio do lar
.

.

.
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—

Quando Gastão e Daniel
dois pequenos
aldeãos, como os outros, oito anos, cinco anos:
dois irmãos
empurravam a porta, surgia familiar, o aroma da sopa de toucinho. Sim, que em

—

,

casa dos Brottier, comia-se carne de porco durante
toda a semana. Todos os dias, excepto ao domingo,
dia do Senhor

e do cozido.

...

Nos

dias festivos,

a mãe dos dois garotos, a senhora Brottier, fazia
bolos ...

Aquela tarde era sábado.

Mamã

Brottier,

na

cozinha, descascava os legumes do dia seguinte;

e

quando

se

pequenitos,

um

aroma

aproximava para abraçar os seus
as

mãos estendidas

exalavam-lhe

fresco a cerefolho e cenoura.

— Daniel! — gritou de repente, e os dedos
num gesto compun—
—
gido.
Daniel
continuou — tu andaste de
juntaram-se-lhe no avental,

novo à pancada!

O garoto tinha, efectivamente, os joelhos
arranhados e a bata negra da escola, esfarrapada no ombro; não manifestou, porém, pena
ou arrependimento algum; nem sequer pestanejou ou baixou os olhos; o rostozito miúdo, enérgico,

incorrigível,

parecia até arrogante diante

da aflição da mãe.

— Sempre discussões, sempre à pancada! Meu

Deus, Daniel!

Onde

irás tu parar

assim? Tenho

de falar a teu pai, esta noite
E, enquanto ia observando os dois miúdos
silenciosos, pensava: «Tão diferentes um do
.

.
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Gastão, afável e pacato, sempre pronto
a ajudar-me nas lides caseiras; Daniel, sempre
em movimento, mas incapaz de erguer uma vasoutro!

soura caída ao pé da porta. Só pensa em rixas
e brigas. É verdadeiramente inquietante para o
futuro! ...» A seu lado, Daniel amuara: a mãe era
tão meiga! Nada a temer por este lado. Mas o
pai, com aquele rosto quadrado e aquelas suissas

em

«costeleta», o pai

não brincava, quando se

tratava da educação dos filhos. Se ele viesse a

Foi então
saber da história da bata rasgada
que o pequeno Gastão exclamou:
Mamã, é verdade que o Daniel andou à
bulha, mas foi por minha causa; o filho do carniceiro queria-me bater e o Daniel defendeu-me.
.

.

.

—

A senhora Brottier, que preparava as torradas da merenda, abanou a cabeça com ar contristado e incrédulo. E, no entanto, Gastão dissera a verdade; nem era a primeira vez que Dahavia defendido o seu irmão mais velho.
as pessoas grandes nunca entendem nada.

niel

Mas

— Vá, ide brincar um bocadinho para o pátio.

Depois ides fazer o que o pai vos mandou ao
meio dia: arrancar as ervas do jardim e buscar
água para os cavalos.

O
tas,

pátio

com

suas grandes

tílias.

Tílias, bas-

que escondem metade da aparatosa alameda
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que conduz ao castelo austero onde o Senhor
desempenha a função de cocheiro.
Gastão dirige-se para a cavalariça: gosta mais
de cavalos do que de cães ou gatos. Daniel, com
uma torrada na mão, passeia um instante, por
entre as galinhas que debicam. Sol brando que
Brottier

declina lentamente.

Uma

tarde

como

as outras

no entanto tudo tão diferente! Não é,
com efeito, costume de Daniel cruzar assim os
braços e quedar-se de olhos parados; de maneira
geral, vai procurar os amigos da aldeia, organiza
jogos em que é chefe, ou então examina as figutardes, e

ras dos livros. Esta tarde, Daniel sente-se «esqui-

Não

da bata esfarrapada, a
ameaça da mãe. Nada disso. Pressente qualquer
coisa, mas não sabe o que pressente; sente-se
cheio de forças, mas não sabe que forças são.
sito»

...

É uma

é a história

espécie de fome,

no entanto,

ele

uma

espécie de sede;

não tem fome, não tem

e,

sede.

ao charco das rãs. Não há
rãs. Volta-se e fica por um instante a contemplar os meninos do castelo, que brincam na
grande alameda, a alameda interdita; eles trajam lindos fatos de veludo com rendinhas no
Dirige-se, pensativo,

pescoço.

— «Não

lhes invejo

nem

as roupas,

nem

as

nem a alameda
Por fim, regressa a casa. Casa querida, onde
o relógio se não atrasa nunca, onde as refeições
são servidas à hora certa, onde a roupa se lava
rendas,

...»

.

.
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à segunda-feira e não outro dia, casa de segurança, casa de felicidade

Mas não

. .

lhe apetece entrar

ce-lhe fazer outra coisa,

vãs da infância

.

em

casa. Apete-

mas o quê? Angústias

.

Nesse instante, Gastão chega-se a ele:
tens, Daniel? Parece que estás triste!
Queres jogar as bolinhas?
E faz tilintar na mão aberta ágatas que fazem
lembrar bombons. Daniel abana a cabeça. Então

— Que

Gastão:

— Pois

bem; vamos para o jardim!

Groselheiras, feijoeiros e margaridas.

...

O

can-

dos melões, querido do papá Brottier,
onde, não há muito, houve que revolver a terra
para enterrar bem o estrume fecundo. Gastão,
ajoelhado na alameda, está entregue à tarefa de
arrancar as ervas daninhas, enquanto Daniel,
tinho

distraidamente,

desfolha

tão delicada que

nem

uma

parece

flor

real,

um

-maria.

— Não

te

desembaraças

muito

cor-de-rosa,

coração-de-

— murmura

Gastão.

Daniel

...

carranca.

— Que aborrecidos são estes trabalhos de

jar-

dinagem!
Ele nem duvida, esse garoto do chapéu de
palha, o garoto entre as flores de Maio, de que,
um dia, se há-de tornar jardineiro, por amor de
Deus, numa terra longínqua, onde não há feijoei-
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nem melões doirados. Também não
duvida este pequeno que daqui a instantes arrastará a custo dois grandes baldes de água tirada
da fonte, que um dia, nesta mesma fonte, será
colocada uma placa de mármore com o seu nome;
e que na pequena praça, em frente, será levantada a sua estátua, sóbria e magnífica.
ros verdes

Quando as crianças, terminada a tarefa, regressam a casa, encontram mamã Brottier atarefada; ela é uma das que sempre têm qualquer
coisa a fazer, nunca sentada. Está ocupada a pôr
ordem em cima do armário, onde se alinham
boiões de compota e frascos de ervas de chás.
A senhora Brottier confia na virtude dos chás

com

camomila, erva ulmeira, pés de cereja,
e, ajudada de um grimório, danificado e encarquilhado pelo uso, que se chama «Médico dos
salva,

Pobres», ela trata todas as doenças.

— Mãezinha — suplica Daniel — abra a gaveta

do domingo!

A gaveta do meio, a gaveta mágica. Aí se
encontram missais repletos de estampas de primeira comunhão e estampas orladas de negro:
«Rogai por ele ...». Um terço de contas, cor de
malva e cruz de cobre, e moedas para deitar no
peditório. Há até uma garrafa de água benta
para os dias de tempestade

...

Daniel gosta, gosta
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de todas estas coisas, como também gosta na
ao domingo, de Nossa Senhora e S. José,
coloridos, nos seus altares e do perfume do incenso e dos cânticos. Toca no terço da mãe, e
logo um cortejo de imagens desfila diante dos
seus olhos e lhe aquece o coração: procissões
de Junho, peónias desfolhadas ao Santíssimo
Sacramento, bandeiras. E os anjinhos com asas
de cartolina
Tudo isto lhe leva o pensamento
até ao pároco da aldeia, o querido Padre Quintino, com sua batina gasta e sapatos grossos.
Pareces inteligente, tens boa memória
igreja,

.

.

.

—

— Daqui

dissera ele a Daniel três dias antes.

—
a

nada, começo a ensinar-te o latim.
O latim era certamente belo, mas Daniel está

animado de outro desejo mais vivo: quer ser
menino de coro. Ah! poder entrar no mais íntimo
do recinto sagrado, aproximar-se do tabernáculo,

de sapatos vermelhos nos pés

— Ainda

—

...

muito pequeno
dissera sorrindo Padre Quintino
muito pequeno para ser

menino de

és

—

Quando

coro.

fizeres sete anos, vere-

mos.

— Estás

hoje muito calado!

Em

que estás a

pensar, Daniel?

É a Senhora Brottier que
O pequeno sobressalta-se:

— Estava

pergunta.

a pensar no que hei-de fazer mais

tarde.

A mãe não

entende.

.

.
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— Então,

que queres tu
ou general?
Ela sabe que são estes, muitas vezes, os sonhos das crianças.
diz ela alegremente,

ser? Pasteleiro

— Eu — corta

como o

Gastão

—

quero ser cocheiro,

pai!

Daniel, que continuava a acariciar as contas
do Rosário, responde:
Querias então saber, mamã, que quero eu
ser quando for grande?

—

E após um

instante de silêncio:

— Pois bem — diz ele — serei papa.
Gastão e a mãe desatam a
— Mas, antes de ser papa, é preciso ser padre.
E Daniel, com voz decidida:
— Então, serei padre.
rir

A Senhora

.

.

Brottier observa atentamente o

um

azul

expressão por vezes

tão

rosto do seu menino. Os lindos olhos de

profundo e de
grave

— Padre

uma

. .

.

.

.

Mas

ponderado para

Sem

tu,

Daniel,

não

és bastante

isso.

responder, Daniel volta a meter o Rosá-

na gaveta. Vai à janela; afasta a cortina
permanece
algum tempo com a testa contra
e
o vidro. Sente-se aliviado. Esqueceu o tormento
rio

daquela tarde. Uma invisível mão o varreu como
o vento varre a nuvem. Uma palavra, e o caminho abriu-se. Confusa alegria ... E, imaginando
este momento, pensamos na palavra de Péguy:
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«Nada há tão misterioso como estas surdas preparações que aguardam o homem, no limiar
da vida. Tudo está decidido antes dos doze anos.»

Deus decidira que este dia, já de si rico em
promessas, havia de ser completo.
Depois do jantar, bate à porta o Padre Quintino,

que vem cumprimentar como vizinho, como

amigo. Vem acompanhado de outro sacerdote,
o Padre Plotu, pároco de Crony. Minutos calmos.
Trocam-se impressões acerca das futuras colheitas. O tic-tac do relógio. Choque de uma borboleta nocturna contra a parede. A Senhora Brottier, então, conta a conversa da tarde. Sorrisos.
Contudo, o Padre Plotu toma Daniel por um
ombro e fita-o nos olhos ... «Um rapaz como os
outros»
pensam as pessoas da terra. Não...
não é como os outros: no queixo, aquela energia;
no olhar, aquela chama
E à luz da lamparina, o Padre Plotu mur-

—

.

.

mura:

— Um

dia, Daniel será célebre!
Assim, um humilde pároco de aldeia foi o
primeiro a ver brilhar sobre aquela fronte de
criança a invisível estrela do mais belo destino ...

