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Tom escapa por pouco
– Tom! Onde é que esse menino se meteu, meu Deus? Ah, quan
do eu puser a mão nele...
Tia Polly olhava atrás e debaixo dos móveis, se debruçava na
janela, espiava, chamava de novo... e nada.
Ouviu um barulhinho às suas costas e agarrou um menino que
saía de dentro de um armário.
– Eu devia ter imaginado. E, com essa cara suja de geleia, já sei
o que estava fazendo. Desta vez você não me escapa. Vai levar uma
boa chinelada...
– Cuidado, tia! Atrás da senhora! – gritou Tom, apontando alguma
coisa no chão.
Assustada, tia Polly se virou para olhar o que era, e o menino
fugiu, rindo. Quando ele já estava longe, ela riu também:
– Eu não aprendo, mesmo. Toda vez ele me engana... Sempre um
truque diferente. Mas não posso descuidar. Prometi à minha pobre
irmã – que Deus a tenha! – que cuidava do filho dela. Ele falta à aula,
não gosta de trabalhar, vive dando um jeito de escapulir. Mas eu
ainda vou fazer dele um homem de bem, ah, isso eu vou!
Tom aproveitou para matar aula. Foi tomar banho no rio. Mal vol
tou a tempo de ajudar Jim a cortar lenha e trazer gravetos para o fogo.
No jantar, tia Polly resolveu interrogar Tom para descobrir suas men
tiras. O meioirmão dele, Sid, metido a bemcomportado, se divertia.
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– Tom, hoje na escola não estava quente demais?
– Estava, sim, tia.
– Você não quis sair para ir tomar banho no rio?
O menino já ficou de pé atrás:
– Só um pouquinho.
Ela apalpou a camisa de Tom. Contente porque estava seca,
comentou que ele não estava com o corpo quente.
– Na saída da escola, a gente passou por uma bica e eu molhei
a cabeça, quer ver?
Boa desculpa. Como é que ela havia deixado passar esse deta
lhe? Mas lembrou de outro:
– Bom, se foi só na bica, então você não precisou tirar a camisa
e não desmanchou a costura que eu fiz de manhã para prender o
colarinho. Deixe ver.
Tom mostrou a camisa costurada. Tia Polly se arrependeu de
fazer mau juízo do sobrinho. Mas Sid disse:
– Engraçado, eu achava que a senhora tinha usado linha branca,
e essa aí é preta...
– Claro! Eu dei os pontos com a branca! Tom!
Mas o menino já se levantara e fugia pela porta afora. Só vol
tou bem tarde. Tudo escuro. Pulou a janela para entrar. E encontrou
tia Polly à sua espera, decidida a fazêlo trabalhar o sábado inteiro,
de castigo.
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