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UM SERMÃO SOBRE ESTALAGENS

O mar parecia um duende esverdeado e a tarde já 
sentia a proximidade mágica da noite quando uma 
jovem de cabelo escuro, vestido cor de cobre, drapeado 
com arte, caminhava despreocupadamente pelo pas-
seio público de Pebbleswick-on-Sea, arrastando uma 
sombrinha e olhando de vez em quando o mar. Tinha 
uma razão para olhar instintivamente o horizonte; a 
mesma razão que já muitas outras mulheres tinham 
tido ao longo da história do mundo. Mas não havia velas 
à vista.

Na praia, viam-se pequenos grupos à volta dos costu-
mados oradores da época balnear — negros ou socia-
listas, palhaços ou sacerdotes. Aqui um homem fazia 
qualquer coisa com caixas de papel, e os veraneantes 
observavam-no durante horas, na esperança de virem 
alguma vez a descobrir o que ele realmente fazia. A seguir, 
um homem de chapéu alto, tendo na mão uma Bíblia 
muito grande e uma mulher muito pequena a seu lado 
em silêncio, pregava, de punhos cerrados, contra a here-
sia sublapsário-milniana, tão divulgada nas praias ele-
gantes. Não era fácil segui-lo, porque estava muito 
empolgado; de vez em quando ouviam-se, em tom de 
escárnio, as palavras «os nossos amigos sublapsaria-
nos». Mais adiante um jovem falava, ninguém sabia de 
quê (e muito menos ele próprio). Esperava atrair o públi-
co com aquela coroa de cenouras no chapéu. Tinha mais 
dinheiro na frente que os outros. A seguir havia negros. 
Depois, um homem de pescoço comprido ensinava 
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hinos religiosos às crianças, batendo o compasso com 
uma pequena pá de madeira. Mais adiante, um ateu, 
com fúria crescente, apontava de vez em quando para 

mais belas da Natureza tinham sido corrompidas pelos 
segredos da Inquisição espanhola — claro, pelo homem 
que batia com a pequena pá. O ateu (que usava uma rose-
ta vermelha) censurava também duramente os ouvintes.

— Hipócritas! — dizia. E eles atiravam-lhe dinheiro.
— Ingénuos e cobardes! — E eles atiravam-lhe ainda 

mais dinheiro. Mas, entre o ateu e as crianças, havia 
um homem pequeno, semelhante a uma coruja, de fez 
vermelho na cabeça, abanando lentamente um enor-
me guarda-sol verde. Tinha a cara castanha e enru-
gada como uma noz, o nariz fazia lembrar as distantes 
paragens da Judeia e a barba, preta e pontiaguda, a 
longínqua Pérsia. A jovem nunca o vira até então. Era 
um novo espécimen no museu já familiar de excêntri-
cos e charlatães. A rapariga pertencia àquele número 
de pessoas que juntam ao sentido do autêntico humor 
uma certa tendência temperamental para a melancolia 
e a tristeza; parou um momento e inclinou-se sobre a 
balaustrada para ouvir.

Passaram-se seguramente quatro minutos antes que 
conseguisse perceber uma palavra do que o homem 
dizia; falava inglês com uma pronúncia tão estranha, 
que, a princípio, supôs que discursava no próprio idioma 
oriental. Todos os sons eram estranhos; o que, porém, 
mais impressionava era um alongamento muito grande 
do u breve, em uu; como, por exemplo, «puuuut» em 
vez de «put» (1). A rapariga começou gradualmente a 
habituar-se ao dialecto e a perceber as palavras; pas-
sou, no entanto, ainda algum tempo antes que pudesse 
fazer uma ideia sobre o tema. A pouco e pouco, julgou 

(1) Pôr. (N. do T.)
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compreender que ele tinha a mania de que a civilização 
inglesa fora fundada pelos Turcos; ou talvez pelos sar-
racenos, depois da sua vitória nas Cruzadas. Também 
parecia acreditar que os Ingleses muito cedo voltariam 
àquela maneira de pensar, e por isso pregava a urgên-
cia de uma abstinência completa das bebidas alcoóli-
cas. A rapariga era a única pessoa que o escutava.

— Loo-ook (2) — dizia, meneando um dedo castanho 
recurvo. — Olhai para as vossas estalagens. As estala-
gens tantas vezes descritas nos vossos livros! Essas 
estalagens não foram feitas, no princípio, para vender as 
be bidas alcoólicas cristãs. Foram feitas para vender 
as bebidas islâmicas não alcoólicas. E isso ainda hoje 
se vê pelo nome das vossas estalagens. São nomes 
orientais, nomes asiáticos. Têm uma estalagem célebre 
para onde vão os autocarros em peregrinação. Chama-se 
Elephant and Castle (3). Não é um nome inglês. É um 
nome asiático. Vai-me dizer que há castelos em Inglaterra 
e eu concordo consigo. Há o Castelo de Windsor. Mas 
onde — gritou excitado, brandindo o guarda-sol verde, 
num tom zangado de triunfo oratório —, onde está o ele-
fante de Windsor? Procurei por todo o parque de Windsor 
e não encontrei elefantes.

A rapariga de cabelos escuros sorriu e pensou que 
este homem era melhor que os outros. De acordo com 
o estranho sistema, prevalente nas praias, de subsi-
diar religiões rivais, deitou uma moeda de dois xelins 
na bandeja redonda de cobre que estava ao lado. Com 
avidez desinteressada e digna, o velho de fez vermelho 
ignorou o gesto e continuou entusiasmado com os seus 
argumentos, se bem que obscuros.

— Depois há ainda aqui um local onde se vendem 
bebidas, que se chama The Buul!

(2) Olhai. (N. do T.)

(3) Elefante e Castelo. (N. do T.)
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— Nós costumamos chamar The Bull (4) — disse a 
jovem com voz melodiosa.

— Há um local onde se vendem bebidas a que cha-
mam The Buul — repetiu com uma espécie de fúria abs-
tracta — e compreende que tudo isto é muito ridículo!

— Não, não! — insistiu a rapariga, suavemente, com 
ar de súplica.

— Mas porque é que havia de haver um Touro? — 
gritou, prolongando a palavra à sua maneira. — Porque 
havia de haver um Touro num lugar de recreio? Quem 
pensa num Touro nos jardins de prazer? Que necessida-
de há de um Touro quando se contemplam as donzelas 
cor de tulipa a dançar ou a encher as taças de bebidas 
espumantes? Vós próprios, meus amigos — e olhava em 
volta, radiante, como a dirigir-se a enorme multidão. — 
Vós próprios tendes um provérbio: «Não é de esperar que 
contribua para a prosperidade ter um Touro numa loja 
de louças!» Da mesma maneira, meus amigos, não é de 
esperar que contribua para a prosperidade conservar um 
Touro numa loja de vinho. Tudo isto é evidente.

Espetou o guarda-sol na areia e estalou os dedos, 

— Isto é tão claro como o sol ao meio-dia — disse 
solenemente. — É tão claro como o sol ao meio-dia 
que esta palavra «Touro», isenta de associações agra-

A palavra não é Buul (5); é Bul-Bul! 
A sua voz elevou-se de repente como uma corneta e 

ele levantou e meneou os braços como folhas de uma 
palmeira tropical.

Acalmou depois desta grande descoberta e encos-
tou-se, muito sério, ao guarda-sol.

(4) O Touro. (N. do T.) 

(5) Touro. (N. do T.) 
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— Encontrarão o mesmo vestígio de nomenclatura 
asiática nos nomes de todas as vossas estalagens — 
continuou. — Até estou quase certo, encontrá-lo-eis 
em todos os termos de qualquer maneira ligados ao 
vosso lazer e festas ruidosas. Porque, meus caros ami-
gos, o próprio nome desse líquido insidioso, com o qual 
tornais fortes as vossas bebidas, é uma palavra árabe, 
«álcool». É óbvio — não é assim? — que se trata do arti-
go árabe «al», como em Alhambra e álgebra; e não vale 
a pena continuar a enumerar o seu múltiplo apareci-
mento em ligação com as vossas instituições festivas, 
como a cerveja Alsop, o vosso Ally Sloper, e a vossa, em 
parte alegre, instituição do Albert Memorial. E, mais 
que tudo, a vossa maior festa — o Natal — que tão erra-
damente julgam estar ligada à religião. Que dizem? 
Mencionam os nomes das nações cristãs? Dizem, «vou 
comer um pouco da França? Vou comer um pouco da 
Irlanda? Vou comer um pouco da Escócia? Vou comer 
um pouco da Espanha?» Nããão. — E o som da negativa 
parecia ressoar como o balir de um bode. — Dizem: 
«vou comer um pouco de Turkey (6), que é o nome do 
país dos servos do Profeta!»

E mais uma vez estendeu os braços para este-oeste, 
dirigindo-se à terra e ao céu. A jovem, olhando para o 
horizonte verde-mar, bateu as mãos com luvas cinzen-

homem do fez estava ainda longe de terminar.
— Em resposta a isto objectareis... — recomeçou.
— Oh! não, não — disse baixinho a jovem, numa 

espécie de êxtase. — Não tenho nada a dizer. Não tenho 
mesmo nada a opor!

— Em resposta a isto objectareis que — continuou o 
mestre — algumas das vossas estalagens têm, na ver-
dade, nomes derivados do símbolo da vossa superstição 

(6) Turkey em inglês é Turquia e peru. (N. do T.)
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nacional. Dir-me-eis que Golden Cross (7 -
te de Charing Cross, e divagareis profusamente sobre 
King’s Cross, Gerrard’s Cross e muitas outras cruzes que 
se encontram dentro e fora de Londres. Mas não deveis 
esquecer — e agitou violentamente o guarda-sol verde 
na direcção da jovem, como se a quisesse atingir com 
ele — nenhum de vós, meus amigos, o grande número 
de crescentes que há em Londres! Denmark Crescent, 
Mornington Crescent! St. Marks Crescent, St. George’s 
Crescent! Grosvenor Crescent! Regent’s Park Crescent! 
E, ainda, Royal Crescent! E porque havíamos de nos 
esquecer de Pelham Crescent? Sim, porquê? E digo, 

símbolo sagrado da religião do Profeta! Comparai com 
esta rede e amostra de crescentes — a cidade é feita qua-
se toda ela de crescentes — os poucos exemplos de 
cruzes que ainda dão testemunho da superstição efémera 
que de vós se apoderou num momento de fraqueza.

A praia esvaziava-se rapidamente. Eram horas do chá. 
O poente tornava-se cada vez mais claro. Até que o Sol 
pareceu afundar-se no mar verde-pálido, brilhando atra-
vés dele como por detrás de um muro estreito de vidro 
verde. A própria transparência do céu e do mar devia 
fazer nascer naquela rapariga, que no mar só via romance 
e tragédia, uma espécie de desesperança radiante. A maré, 
feita de um milhão de esmeraldas, vazava devagar, ao 

-
satez humana continuava a correr eternamente.

-

ou que todos os exemplos são tão obviamente verda-
deiros como os que acabei agora mesmo de aduzir. 
Nããão. É óbvio, digamos, que o Saracen’s Head (8) 

(7) Cross  (N. do T.) 

(8) A Cabeça do Sarraceno. (N. do T.) 
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é a corrupção da verdade histórica de «The Saracen is 
Ahead» (9 -
te óbvio que o «Green Dragon» (10) tenha sido origina-
riamente «the Agreeing Dragoman». No entanto, espero 
provar no meu livro que assim é. Apenas pretendo dizer 
aqui (11) que é muito melhor, para quem quiser atrair o 
forasteiro no deserto, comparar-se a um guia amigável e 
persuasivo do que a um monstro voraz. Muitas vezes é 
difícil descobrir a verdadeira origem; como, por exem-
plo, no caso da estalagem em honra do nosso grande 
guerreiro muçulmano Amir Ali Ben Bhoze, que tão inge-
nuamente abreviaste para Admiral Benbow. Às vezes é 
ainda mais difícil chegar à verdade. Há uma casa de 
bebidas, próximo daqui, chamado The Old Ship...(12). 

horizonte, tão rigidamente como o próprio anel; mas 
tinha corado e a expressão alterara-se-lhe. A praia 
estava agora quase vazia: o ateu tornara-se tão inexis-
tente como o seu Deus; e aqueles que haviam acalen-
tado a esperança de descobrir o mistério das caixas de 
papel foram tomar chá sem o ter conseguido. Mas a 
jovem continuava debruçada sobre o parapeito. O rosto 
animara-se-lhe de repente. Dava a impressão de não 
poder mexer o corpo.

— Podia admitir-se — continuou a balir o velho da 
sombrinha verde — não serem evidentes os vestígios 
da nomenclatura asiática nas palavras «the old ship». 
Mas, mesmo aqui, aquele que procura a verdade pode 
descobrir os factos. Interroguei o proprietário do Old 
Ship, que é, de acordo com as notas que tomei, um tal 
senhor Pumph.

(9) O Sarraceno vai à frente. (N. do T.)

(10) Dragão Verde. (N. do T.) 

(11) O Dragomano que concorda. (N. do T.)

(12) O Velho Barco. (N. do T.)


