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9 Ê ndo eu pela rua deparei com o Malaquias
JL na esquina, jornal aberto, olhar de procura.
Depois de uma pancadinha no ombro e um bom
dia, indaguei o que buscava tão atento.
A resposta veio seca e amarga: emprego.
Em seguida, num desabafo contou-me o que lhe
acontecera: Conseguira colocação numa firma
importadora onde lhe deram para organizar o
arquivo.
Ali, continuou, havia trabalhado como um burro
de carga. Classificara toda a correspondência por
assunto e ia atendendo na medida do possível.
— Na medida do possível? Arrisquei. — Sim,
continuou ele: — Às vezes levava alguns dias para
achar o que pediam, mas, o que me dá mais raiva
é que justamente quando fui mais rápido, puzeram-me na rua. Não dá para entender! — Imagina
você, prosseguiu, que o patrão me chamou e
disse; _ Malaquias, o Sr. X escreveu-me uma
carta sobre importação de relógios, é importantíssima, vá buscá-la. Saí e voltei a meio do

caminho: — Patrão, o Sr. poderia dar mais algum
detalhe? Ao que ele respondeu-me: — E aquela
carta de dez anos atrás que lhe recomendei colocasse no Arquivo Morto.
Acredite, amigo, não demorei cinco minutos. Fui
num pé e voltei no outro, entregando-lhe a pasta.
— É essa? Ele a abriu, leu a correspondência e
disse: É. — A única coisa que acrescentei foi
explicar-lhe que havia sido fácil porque arquivava
tudo por assunto...
E aí, seu moço, aconteceu. O patrão fechou a
pasta, leu o título na lombada e vermelho de raiva
berrou: — A pasta fica, seu Malaquias, mas o Sr.
vai já para o olho da rua...
Eu havia ouvido atentamente todo o relato mas
não entendera o motivo da indignação, e não me
contendo indaguei: — Mas afinal, qual era o título
da pasta? Ao que ele respondeu: — Falecidos! O
que mais poderia ser?
Lembrando-me deste caso, penso às vezes comigo mesmo: — Quantos Malaquias andam por
esses Arquivos afora...
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