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O brinquedo do pobre 

«Quero dar a ideia duma brincadeira inocente. Há tão poucas diversões que não sejam culposas! 
Quando sairdes pela manhã com a intenção decidida de vaguear pelas grandes vias, enchei os bolsos de 
pequenas invenções dum soldo – tais como o polichinelo achatado movido por um só fio, os forjadores que 

batem na bigorna, o cavaleiro e cavalo cuja cauda é um assobio -  e, ao longo das tabernas, ao pé das árvores, 

dai-os em homenagem às crianças desconhecidas e pobres que fordes encontrando. 
 
Então vereis os seus olhos crescem desmedidamente. A princípio, não ousarão pegar neles; duvidarão da sua 

felicidade. Depois, suas mãozinhas arrebatarão vivamente o vosso presente, e escapar-se-ão como fazem os 

gatos que vão comer longe de nós o bocado que lhes demos, por terem aprendido a desconfiar do homem. 
 
Sobre uma rua, por detrás da grade dum vasto jardim, ao fundo do qual surgia a brancura dum lindo castelo 
iluminado pelo sol, estava uma criança formosa e fresca, vestida com uma desses fatos de campo tão cheios de 

graciosidade.  

O luxo, a despreocupação e o espetáculo habitual da riqueza, tornam essas crianças tão bonitas, que se podiam 

julgar feitas doutra massa que as crianças da mediania ou da pobreza. 
 
Ao lado dela jazia sobre a erva um brinquedo esplêndido, tão fresco como o seu! Envernizado, dourado, 

vestido com um fato de púrpura, e coberto de pluminhas e de missanga. Mas a criança não se ocupava do seu 

brinquedo favorito, e eis para o que ela olhava: 
 
Do outro lado da grade, sobre a estrada, entre os cardos e as urtigas, havia outra criança, suja, enfezada, 
fuliginosa, um desses garotos párias em quem um olhar imparcial descobriria beleza, se como o olhar do 

conhecedor adivinha uma pintura ideal sob um verniz de carroceiro, ele o limpasse do repugnante patine da 

miséria. 

 
Através dessas grades simbólicas separando dois mundos, a estrada larga e o castelo, a criança pobre mostrava 

à criança rica o seu próprio brinquedo, que esta examinava avidamente como um objecto raro e desconhecido. 

Ora esse brinquedo que o porcalhãozinho tinha na mão, e que agitava e sacudia, numa caixa com grades, era 

um rato vivo! Os pais, por economia sem dúvida, tinham-lhe obtido o brinquedo da própria vida. 
 
E as duas crianças riam-se uma para a outra fraternalmente, com os dentes duma igual brancura.» 

           

      Charles Baudelaire 

Le Spleen de Paris (Pequenos Poemas em Prosa) 
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