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O canário e o manequim

O alfaiate guardou as tesouras, observou se as janelas es-
tavam bem-fechadas, colocou a tranca na porta dos fundos 
e saiu pela da frente.

No silêncio da sala ficou apenas o mover de asas do ca-
nário, melancólico em sua prisão. Às vezes um rato espi-
chava o olho para ele. Como eram grandes aqueles ratos da 
alfaiataria! Mas era impossível alcançar a gaiola. O canário 
suspirava aliviado.

Entre um cochilo e outro, pensava no mundo lá fora. 
Como seria... Lembrava-se que sua mãe lhe contara histó-
rias de grandes florestas, de verdura e ninhos altíssimos. Ele 
fora ovo chocado na gaiola. Não sabia de mais nada além do 
barulho das tesouras, do grito dos panos ao serem talhados 
e das conversas com o manequim de cera:

— Manequim! Manequim! Acorda!
— Hum... Quem me chama?
— Sou eu, o canário. Acorda! Ele já foi... Estamos sós.
— Há de chegar o dia em que ele não volte. Então não 

serei mais obrigado a pôr as roupas dos outros, nem ficarei 
exposto na vitrina com trajes meio acabados.

Era esta a tristeza do manequim de cera... Vivia se quei-
xando disso. Às vezes se apaixonava pelos tecidos, eram ma-
cios e de cores estranhas. Mas vinha o dono, pagava e partia 
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com o pacote debaixo do braço. E ele só, servindo de mode-
lo, sem compensação alguma.

— Anima-te e vamos embora daqui — convidava o 
canário —, seria tão fácil. Eu não conheço o mundo, mas 
tenho asas e vou observando do alto qual a estrada mais 
amena. Vamos! Abre a minha gaiola, aproveita hoje que ele 
esqueceu de te desaparafusar os braços.

— Tenho medo, canário, tenho medo. Sou pesado e ando 
lentamente, não tenho defesa alguma.

— Ninguém te fará mal. Que hão de querer com um 
manequim de cera? Vamos viver na floresta. Minha mãe me 
contava de grutas e correntezas frescas. E flores, manequim. 
Já viste flores alguma vez? São como aquelas borboletas que 
às vezes entram por aqui. Coloridas, perfumadas, aglomera-
das às centenas nos seus caules. Flores, já pensaste? Flores!

E convenceu o manequim. Com o melhor sorriso em sua 
cara incolor, abriu a gaiola do canário, depois a porta e... 
andar.

Na rua, já de madrugada, tudo deserto. A base de ma-
deira do manequim fazia um toc-toc na calçada que res-
soava no silêncio. O canário, empoleirado em seu ombro, 
tranquilizava-o: 
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— Viste? O mundo é nosso, tudo é nosso. Ninguém nos 
interromperá. Ficaremos ricos e depois tu virás encomendar 
ao alfaiate as roupas dos teus tecidos prediletos.

— Esta é a minha casa — maravilhado o manequim 
apontava um soberbo palacete na primeira esquina.

— Entremos...
Transpuseram o portão. Um caminho estreito e arenoso 

conduzia à escada principal. Então, de uma parte do pátio 
que a luz do poste não alcançava, surgiu um imenso cão de 
guarda. O aparecimento foi tão ruidoso (o animal latia e in-
vestia a um tempo, cravando os dentes na perna de madeira 
do manequim) que os dois intrusos não tiveram tempo de 
correr. A saída foi difícil. O cão não compreendia a lentidão 
daqueles estranhos, nem eles compreendiam a fúria do cão. 
Mas saíram, o canário tremendo sob as penas, o manequim 
com a perna de madeira avariada:

— Disso não me avisaste!
— Nem eu sabia. Pelo jeito deve ser um desses amigos do 

homem, de que minha mãe falava: o cão.
— Amigo do homem, mas inimigo nosso.
— Por que seria? Não entendo. Não lhe fizemos mal...
— Acho que percebo — disse o manequim. — Lembras 

que o alfaiate, nosso antigo senhor, referia-se a nós dizen-
do “meu canário, meu manequim” ou “minha tesoura, minha 
casa”? O mistério está aí. Todas as coisas são de alguém e 
nós não teremos nada, se não conquistarmos nada. O que 
está aqui tem dono.

— A solução é irmos para a floresta. Lá tudo é de todos.
— Era tão linda esta casa! Exatamente como eu sonhava...
Com um último olhar para o palacete, agora silencioso, 

seguiram caminho. Ninguém os interrompeu mais. A cidade 
inteira dormia. Nem guardas havia naquela cidade, pois cada 
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um guardava suas propriedades e não apareciam ladrões nem 
brigas pelas esquinas. Um sono tranquilo embalava tudo.

Alcançaram a porta da cidade, em frente a ela um deser-
to. Longe, muito longe, o vulto das árvores. Era preciso atra-
vessar o areal. Esperaram que amanhecesse para enxergar 
melhor. Adormeceram. O sol os acordou e logo reiniciaram 
a caminhada, agora em plena areia e em direção da floresta. 
Logo nos primeiros passos o manequim reclamou:

— Esta areia é macia, canário. Minha perna de pau está 
enterrando. Vou cansar logo.

— Anima-te. É um sacrificiozinho. Logo chegaremos 
onde há sombra, árvores, água e pássaros, milhares como eu.

— E ninguém como eu...
— Mas serão todos teus amigos, como eu sou. Não te 

sentirás só.
E andaram mais e mais. Nascia o sol, um leve e discreto 

sol dourando a areia. O manequim andava lentamente, e o 
canário, ansioso, um pouco voava, um pouco se lhe empolei-
rava no ombro como um vigia observando do mastro de um 
navio. E cantava para saudar o sol. Cantava. Foi quando o 
manequim deu o alarma:

— Estou derretendo!
Era de cera, o pobre. Mas teve sorte que a floresta esta-

va próxima. Alguns passos mais e encontraram a primeira 
sombra, justamente no momento em que o corpo do pobre 
manequim apresentava as primeiras manchas na cera que se 
derretia.

— Uff! Que susto!
— Não foi nada. Já está esfriando e tua pele estará de 

novo como antes.
O canário tranquilizava-o numa alegria incontida. A 

floresta estava ali! Ah, reino perdido e reconquistado! A li-



13

berdade no ambiente ideal. Apareceram pássaros e foi tudo 
uma festa. Era um bicar os frutos nas árvores, um banhar-se 
nos córregos que não acabava mais. Com os outros pássaros, 
passou a contar sua vida de prisioneiro, sua gaiola, como era. 
E as horas de solidão, à noite. Apenas o ruído de alguém 
passando fora, ou os ratos com os olhos fuzilantes e per-
versos, à cata de uma oportunidade de ataque. Agora, nada 
mais a temer. A floresta, os ninhos leves nos altos galhos, os 
amigos para longas revoadas... Nada a temer.

O manequim assistia de longe a este júbilo, e não com-
preendia. O canário percebeu o seu alheamento:

— Vem conhecer meus amigos: o pardal, o bem-te-vi, o 
sabiá. Vem!

Mas os pássaros fugiam dele. E ele não amava os pássaros 
todos. Só aquele que fora seu companheiro na solidão da 
alfaiataria.

— Quero alguém igual a mim — disse, finalmente —, 
quero companheiros como eu.

E entristecia... Não havia modo de alegrá-lo. Nem fru-
tas, nem riachos, nem aquelas pedrinhas bonitas, coloridas e 
polidas, brilhando sob a água. Sentia-se um estrangeiro. Não 
era ali seu ambiente. O canário, que para tudo encontrava 
uma solução, resolveu:

— Vamos consultar o Carvalho, o mais antigo e sábio 
morador destas paragens. Ele sabe tudo e curará você.

Foram.
O Carvalho, meio cochilando e meio atento (por causa 

da velhice, naturalmente), ouviu toda a história. Depois bo-
cejou, estirou alguns ramos altos, acomodou-se e disse com 
voz a um tempo paternal e generosa:

— Ora, meu filho, o que acontece e que te torna desa-
justado neste meio é que tu não tens coração. É uma pena, 
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uma grande pena. Tu aprendeste a sentir como os homens e 
os animais porque viveste com eles, por hábito, mas te falta 
um coração, uma expressão natural que te ligue aos nossos 
animais e plantas.

O canário, ao ouvir isso, chorou uma pequena lágrima, 
sua primeira lágrima, porque amava o manequim como a 
um irmão. O manequim, por sua vez, não compreendia a 
importância de se ter coração:
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