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O SIMBOLO DA INGRATIDÃO
•

Tenho em mãos esta peça em três atas do nosso Antônio Sales, O Mata
-Pau, impressa pela Tipografia Minerva-Assis Bezerra, Fortaleza, 1 931 . Um li
vreto contendo sessenta páginas valorizado pela dedicatória: "Ao Padre
Misael, lembrança afetuosa do Safes-Dezembro, 1931".

Mata-pau é uma planta da família das Moráceas, registra Laudelino Frei
re, também chamada fruteira (Coussapoa Schotii) . Mais completo o Aurélio
quando define Mata-pau espécies dos gêneros Ficus (moráceas) e Clusia (glutí
feras) as quais se desenvolvem sobre outras árvores, matando-as e ocupando
-lhes os lugares.
A trama de Mata-pau é simples: um homem modesto, austero e bom ad
vogado no Rio, Dr.Sousa Martins, desejando ajudar seu velho amigo de infân
cia Dr. Bertoldo Canabrava, acolheu-o em sua residência. Deu-lhe sociedade
em seu escritório de advocacia. A pouco e pouco o amigo, um aproveitador,
um parasita, sobe de importância na escala social às custas do protetor, utili
zando-se de métodos inconfessáveis.Entra na política, fazem-no senador pelo
Estado de Sergipe, ganha aduladores, esquece e apedreja quem lhe dera apoio,
dinheiro, casa e comida. ..
O Mata-pau, uma comédia que satiriza os costumes da política brasilei
ra, a Pátria Velha, seus defeitos e suas artimanhas.Um de seus personagens, o
médico Dr. Brás, amigo da família Sousa Martins, ao interpelar o Dr. Cana
brava sobre a planta Mata-pau, o símbolo da ingratidão, arremata maliciosa
mente: uo Mata-pau é um vegetal que nasce sobre o tronco de outro já antigo
e robusto. A princípio são apenas umas poucas folhinhas muito inocentes. De
pois o Mata-pau deita uns fiapinhos que vão descendo em procura da terra.
No fim de alguns dias estão mais grossos, tocam o solo e viram ra1'zes que se
enterram nele. Por esse tempo o Mata-pau cria sustância, distende -se, toma
corpo, sobe pela árvore acima, põe-se a envolvê-la no seu abraço funesto , e ao
cabo de algum tempo a árvore tem desaparecido, morre asfixiada, e o Mata
-pau domina soberano, senhor do terreno, próspero, pujante e ramalhudo".
O Dr. Bertoldo Canabrava entendeu a mensagem e esca fedeu-se ...

Mais uma vez, e sempre que se lhe apresentava uma opor tunidade , An -
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tônio Sales defendia o Rio de Janeiro.Vejamos algumas das citações ditas por
três rapazes na cena I do terceiro ato:
-

a Rio é a terra generosa e acolhedora por excelência. De todos os

��

Estados chegam diariamente aqui indivlduos que vêm atrás de colocação'�
- uE o carioca chama a todos de seu compadre, passa-lhe o braço pela
cintura e convida-os para jantar".
- ��Isso de hospitalidade da roça é conversa: não há povo mais hospitaleiro do que o carioca''.
- "Nem mais delicado".
- "E as mulheres, então? Como se vestem! Como pisam! Como falam!"

Um dos três rapazes, o cearense (eram mineiro e paraense os outros
dois) aqui representado por Antônio Sales dizia lembrar-se de uns versos, lidos
não sabe onde, sobre as cariocas. E ao recitar três quadras estava apenas dizen
do versos do Adeus ao Rio.1

Muitos os provérbios encontrad iças nesta peça:
- Manda quem pode, obedece quem serve.
- O que não tem remédio, remediado está.
- Os melhores pensamentos vêm do coração. (Pascal)
- Quando Deus não dá filhos, ele mesmo dá afilhados.
- Quem é tolo, já nasce feito.
-Para mim, um ladrão é um ladrão, e um boi é um boi.
- Não há virtude sem sentimento.
- Quem ajuda aos maus colabora com o diabo.
- Parecer não é ser.
- Quando Deus dá o cargo, dá também a competência.

Conceitos sobre Política:
- "Em Política é preciso ter bom estômago, nervos de aço e pele grossa".
- 11Esta é a República dos meus sonhos ' ' . Também aproveitado no poe
meto Quinze de Novembro:
"'Proclamam na praça pública
os teus fiéis bem tristonhos
que tu não és a República
de seus sonhos".
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NÓTULAS
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Capa da peça polftica, em trls atos, o MATA-PAU, de Antônio Sales, lançado em
Fortaleza em

1931.

1

Adeus a

trinta e

G

- "Uma coisa é o partido, outra é o povo. O partido está sempre contra
o povo inteiro. Mas quem pensa em povo nesta terra? Não acha? Uma corja de
indigentes e analfabetos".
- "Na raia da Pai ítica, o indivíduo sobrecarregado de princípios � es
crúpulos não deve correr; e se corre, chega na bagagem".
- "Fica-se aqui no bonzão, freqüentando o 'high-life', bem pago, bem
vestido, caindo na farra ... "
- "Sujeito que adquira certa posição aqui, sejam quais forem os meios
por que sobe ou enriquece, tem sempre gente para curvar-se diante dele e ren
der-lhe homenagem".
- "Esse nosso Rio é terra boa para gente ruim!" Tema aproveitado por
Antônio Sales no soneto abaixo, ocasião em que o autor põe a nu as técnicas
sutis da bajulação, da subserviência, do engrossamento:
"Sujeito sem caráter, sem talento,
porém cheio de férias e ousadia,
cultivando com tino e maestria
a arte sutil chamada engrossamento,
no Rio faz carreira num momento,
por toda parte encontra simpatia,
sem que a sua baixeza e vilania
o impeça de ganhar fama e provento.
Mas, se um sujeito de valor, altivo,
se mostra ao bico da chaleira, esquivo,
não ganha meios e não tem bom fim.. .
Formulou um conceito verdadeiro
o que disse do Rio de Janeiro:
ó, terra boa para gente ruim!"

Figura interessante a do Senador Pinho Macedo citado ao fim do livro.
Na Cena IV do terceiro ato fica-se-lhe sabendo o local de residência: Morro
das Mercês. Era o pai da Pátria esperado, ansiosamente, pelos políticos e que
viria oferecer, de mão beijada, uma cadeira no Senado a Berto Ido Canabrava.
Percebe-se a intenção de Antônio Sales em invocar a figura do Senador Pinhei
ro Machado encoberto em Pinho Macedo, morador da ladeira do Morro ...
das Graças.
•

NÓ TULAS
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Adeus ao Rio, poema de Antônio Sales. Obra Poética, página 306 e seguintes. São
trinta e cinco quadras. Duas delas referem-se à mulher carioca:
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"E é por bebi-la, que a mulher carioca
tem essa voz tio musical que, quando
contra os dentes de pérolas se choca,

•

lembra cristais fin fssimos vibrando .
•

•

E com as palmeiras clássicas, ao vento
arfando, ela aprendeu esse dona ire
do seu corpo de estátua em movimento
ou de falena que entre flores paire" .
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