
as moitas que o orlavam, andaram �s dois c?mo so�?�as
. 

perdida 

por espaço de mais de un1a hora, ate que , a ! tnal , o f c JliCcJro parou 

e con1e ou a olhur para as estrelas, cuJ O S. ratos pe ne tr��an 1 a custo 

por entre as folhas. Alfredo, perplexo, JUlgando-se v1t1ma de un1 
sonho, contemplava tudo isto sem ousar . fazer uma pergunta. 

Ambos haviam parado em uma clareira, ce�c�da de frondosas 
árvores. O chão, alastrado de ossos humanos e vartos potes de barro 
com grandes tampas de madeira que os fechavam hermeticamente, 
indicava ter ali existido outrora o cemitério de alguma tribo de 
selvagens. 

No fundo da clareira aparecia a entrada de uma gruta fortnada 
por dois rochedos sobrepostos e minados pelas águas do regato, 
que desprendia-se de terrenos superiores. 

Arrancando das faces um grasnido semelhante ao da coruja, o 
Tatu chegou-se para a entrada do delubro.19 Ao lado elevava-se 
uma imensa palmeira. Soprada pelos ventos, neste momento seus 
leques pareceram animar-se, e, revolvendo-se em todos os sentidos, 
deram um sonido semelhante ao chocalhar de cascavéis. Os pri
meiros raio·s da lua, que então elevava-se no horizonte, batendo de 
chapa, prateavam o tope da elegante rainha do reino vegetal. O 
velho aproximou-se do tronco e deu três pancadas, que ressoaram 
como se fossem uma lâmina de bronze. A copa da palmeira mo
veu-se com mais violência, e um corpo imenso e luzidio resvalou por 
entre as folhas e sutilmente foi descendo pela haste . 

Alfredo reconheceu uma jibóia. 
A serpente desceu, desceu, e afinal, distendendo-se como um 

desmesurado cipó, veio enrolar-se aos pés do feiticeiro, que come
çou a afagá-la como a uma criança. 

O espanto no rapaz à vista desta cena redobrou-se. 

XVI I A LENDA DE SANTO ANTONIO 
DO BURAC020 

O síTIO que o velho Tatu escolhera para sua locanda era o mais 
apropriado que se poderia imaginar aos seus fins. 

O Pitaguari, principalmente no tempo em que se passavam as 
cenas que agora descrevemos, bem longe estava de  apresentar aos 

-----
19 Palavra erudita. Sinônimo de templo pagão. 
2� H . 

d" 
.,.., OJe em. ta, a . regtao. que dá título ao capítulo tem a denominação de 

Santo �n�ôn1o do .Pttaguart, 
,
Pe�tence ao município de Maranguape e, graças 

às condtçoes esp�ctalmente fertets de suas terras, Já está, há muito instalado, 
um campo experimental agrícola. 
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olhos do viajante o espetáculo, que hoje apresenta, de florescência 
e progresso agrícola.� 1 Os ramos de agricultura que tanto incremento 
tem dado a província o café e o algodão ainda estavam 
em começo, e poucos eram os estabelecimentos destinados ao 
cultivo daqueles gêneros ; o mesmo açúcar, se bem que já explorado 
por toda a parte, não oferecia as mesmas vantagens pecuniárias. 

1-\o agricultor, portanto, faltava o conforto indispensável e os meios 
necessários para realizar inovações proveitosas. Desta maneira, a 
exuberância que atualmente se nota por toda a serra da Aratanha 
não passava de um germe, que só esperava o esforço do homem 
para desenvolvê-lo, principalmente no Pitaguari, err1 cujos escon
derijos a indústria, pelo tétrico aspecto do lugar, receava encontrar 
a realização das lendas populares. 

Só anos depois foi que alguns i nteligentes agricultores, reco
nhecendo a fertilidade do local, pretenderam fortnar ali um núcleo 
agrícola de importância . 

Um rio que corria, · estreitado entre dois montes, foi repentina
mente reprimido em seu curso; uma obra colossal ergueu-se em 
pouco tempo, obstruindo a garganta, por onde se precipitavam as 
águas, e um mar artificial estendeu-se pujante a perder de vista, 
premunindo todo o país adjacente do terrível flagelo das secas. 

Isto não obstante, os herdeiro·s dos antigos possuidores dessas 
terras, a quem o governo português as concedera em tempos remo
tíssimos, e que depois foram respeitadas com o nome de sesmarias 
dos índios, olharam espantados para os progresso·s da civilização, 
c agouraram mal da empresa, não se metendo muito tempo sem 
que os diques se abrissem com a violência das chuvas torrenciais, 
e a planície fo·sse inundada com a desolação de uns e o completo 
an iquilamento de outros . 

Sem embargo, porém, a obra reconstruiu-se e a propriedade 
floresceu. 

O Pitaguari era, portanto, de todos estes sítios, o de que mais 
odiosamente falava o povo. 

U n1a história hedionda ligava-se a este covil de feras, onde nin
guém ousava penetrar sem encomendar-se com fervorosas orações 
ao orago da capelinha, que, à distância, suspendia-fe sobre o monte 
como o farol dos transviados . Contavam que um dia, desapare
cendo o santo do altar da ermida, um piedoso ho·mem, conhecido 
em toda a redondeza pelo mais fervoroso dos corações, inspirado 
ou não pelo céu, pretendeu restit�í-lo ao sacrário a despeito de  

21 Escrevíamos estas palavras em 1873, bem longe de pensar nas calamidades 
que teriam de assolar essas mesmas regiões. (Nota do Autor) 
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infrutíferas tentativas feitas no intuito de descobri-lo . Sonhara ele que 
desgostoso o santo pela frieza da fé, desertara para uma gruta, onde 
os peixinhos, que outrora ouviam a sua palavra desprezada pelos 
ímp ios, o adoravam agora para ensino e vergo��a

. 
dos 

. 
h�m�ns. 

Dando crédito, pois, a este sonho, armou-se de cil�ctos, disctpltnas 
e rosários, e, resolvido a suportar todas as provas a ftm de resolvê-lo 
e voltar à sua habitação, internou-se pelo mato em cata da caverna 
desconhecida. 

Era também crença geral que o milagroso santo, nem tivera vindo 
de Portugal, nem fora fabricado no pais; que fora descoberto pela 
primeira vez em un1 buraco praticado pela natureza cm uma pedra, 
cuja situação todos então ignoravam. · 

Valha a verdade; o fato não era desconhecido do velho Tatu, 
que de tudo andava avisado, nunca deixando de arrematar quanta 
superstição aparecia entre os vizinhos. 

Passados alguns dias, sem que do homem houvesse notícia, viram 
os habitantes das circunvizinhanças uma nuvem de abutres descer 
sobre a fralda da montanha. Alguns mais temerários reuniram-se e 
dirigiram-se ao sítio para onde se aglomeravam as aves carniceiras; 
e com grande espanto encontraram sobre um extenso lajedo um 
cadáver putrefato, já em parte devorado pelos corvos . Em frente 
havia um despenhadeiro diante do qual ninguém ousou avançar; 
perto, ouvia-se o murmúrio de um regato! 

Inclinando-se um mais curioso para ver de onde partia o ruído 
das águas, descobriu um orifício sobre a laje, apenas porém enfiou 
a vista por ali, deu um grito chamando os outros, que, l-,asmos, des
cobriram uma cabeça como de uma criança que os espreitava. 

Um vago receio de todos se apoderou. A pres.ença do cadáver, 
avisava-os de um sem-número de desgraças. O mais corajoso esten
deu o braço e retirando-o do buraco trouxe uma pequena imagem. 
Apenas desobstruiu-se o orifício, reboou uma voz cavernosa saindo 
de sob a terra. 

f 

L 

Atemorizados, e deixando o santo que lhes queimava as mãos, f 
os curiosos fugiram em completa debandada. 

O fato logo vulgarizou-se, e o orifício do lajeado, que miste
riosamente falava, foi objeto de um milhão de comentários. Diver
sas versões apareceram acerca do fenômeno; os mais crédulos apre
goaram

_ 
que o santo por est

.e modo !eyelava 0 seu desgosto pela 
corrupçao dos pov�s, e cast1ga:a mut JUStamente o temerário que 
ousara lançar a mao sobre a tmagem que se ocultava das vistas 
profanas; outros, 

,
porém, lançaram o fato à conta das abusões do 

povo, havendo ate quem falasse vagamente na intervenção do velho 
feiticeiro . 

. 
O caso foi q?-e pass�dos alguns dias, entrando o povo para ouvir 

m1ssa na capelmha, ah encontrou a imagem no mesmo lugar que 

54 

r • 



r 
• 

antes ocupava. Quem a trouxera? Ninguém sabia dizer; vozes Jnis
teriosas espalharam que dias antes tinha sido visto o próprio santo 
de n1atulão às costas atravessando a floresta. 

Verdade otl 1nentira, desde então tran s po r tou - s e a verdade ira devo
ção para o sítio onde aparecera o cadáver. Toda a casta de pere
grinações aí se fez para aplacar a indignação celeste que · coisa 
célebre ! reaparecia todas as vezes que as esmolas não choviam 
sobre o orifício do rochedo, por onde ouvimos falar o espírito divino. 
De tempos em tempos essa voz terrível se erguia para prof�rír algu
ma sentença tremenda. Novo oráculo de Delfos, não houve quem 
para ali não corresse a fim de consultá-lo sobre seus destinos; os 
criminosos tremeram, e não se deu segredo que não fosse revelado. 

A·ssim corriam as coisas quando, com geral surpresa, descobriu-se 
que a nada disto era estranho o velho Tatu. Descendo o despe
nhadeiro encontrava-se uma caverna. Houve quem ali visse por 
vezes o feiticeiro. 

Se era por seu prestígio que esses milagre·s se realizavam, como 
explicar a conivência do patriarca?! A generalidade dos habitantes 
olhava para o caboclo como para um bruxo pactuado com o demô
nio; mas, perplexos, não trepidaram em aceitar o fato sem expli
cação, e o prestígio continuou. 

Desde esse temp,o o Tatu nunca mais deixou a gruta. 
Longínqua caricatura dos pajés seus antepassados, nada poupou 

à boçal curiosidade. As moedas depositadas pelos peregrinos na 
pedra perfurada onde se reuniam as águas da chuva produziam 
excelente sulfato de cobre, colírio a que as moléstias de olhos, por 
mais rebeldes que fossem, raramente resistiam, e o tnistificador 
soube tirar todo o proveito possível do fanatismo dessa p,obre gente. 

Muito simples era O· artifício de que usava para chegar a este 
resultado. Servindo-se de um furo adjacente ao primeiro, que ia 
pelos interstícios do rochedo findar-se na caverna, engendrou o 
embu·steiro uma comunicação com o mundo invisível, e, fazendo 
com que os consultantes esperassem sobre a laje pela resposta sibi
lina, descia para preparar-lhes o terrível efeito. Aí chegando apli
cava a boca à fresta do rochedo, e de repente a voz do agoureiro. 
retumbava do lado de fora, enchendo de susto os pobres idiotas, 
que caíam e conservavam-se prostrados, até que os viesse levantar 
o banzo pálido e trêmulo como se acabasse verdadeiramente de 
falar com as potestades infernais. 

Calcule-se, pois, a impressão que deveria ter causado) a Alfredo 
aquele antro tenebroso. Apinhada de objetos grotescos, cujo uso 
não lhe era posível adivinhar, trazia-lhe esta gruta à idéia uma 
dassas medonhas oficinas em que os alquimistas da média-idade 
procuravam a pedra filosofal. Esqueletos de animais, caveiras huma
nas, répteis empalhados, tudo enfim quanto pode trazer-nos o pavor, 
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o feiticeiro aí amontoara. No centro via-se um engenho de uma 
natureza e5tranha, composto de várias rodas den�adas, cujo fim 
seria talvez esn1agar as vítimas que ali fossem arrOJadas. Vasos de 
todas as qualidades enfileiravam-se no f�ndo como u�a coorte de 
malfeitores, seguram·ente pejados de sutts venenos, a espera dos 
infelizes a quem tinham de dar a morte. 

Para tudo isto o filho de D. Genoveva olhava com as carnes a 
&rrepiarem-se, esperando a cada momento que soasse a sua hur�. 

Fez-se afinal a luz, e o vulto repelente do velho feiticeiro apareceu. 

- O filho fique em paz murtnurou ele. A loca do caboclo 
será neste mome11to o seu melhor abrigo. Enquanto seu pé pisar a 
terra onde dormem os ossos dos seus antepassados, sobre sua ca
beça não esvoaçará a desgraça. 

Atordoado, Alfredo mal percebeu o sentido daquelas palavras . 
Uma sede abrasadora o devorava. Quis falar, mas esforço inútil! . . .  
A garganta ressequida não lhe obedecia à vontade; bt1scou com os 
olhos o ancião, para invocar auxílio, mas este tinha tornado a 
desaparecer . Ao acaso procurou onde saciasse aquela sede imensa; 
tentou sair ouvindo o ruído produzido pelas águas do regato; 
promoveu o passo trôpego para a entrada, e qual não é o seu 
horror ao ver o imundo réptil com as fauces escancaradas a 
ameaçá-lo . 

Recuou aterrado indo cair de encontro a um vaso de barro que 
se descobriu e deixou correr um líquido cuja natureza não pôde 
conhecer . Sem reflexionar, desesperado, apoderou-se do vaso; e, 
de um trago, esvaziou quase todo o seu conteúdo . 

Um travo inexprimível encheu-lhe imediatamente a boca; as 
pernas flácidas curvaram-se, e os sentidos se lhe apagaram . 

XVII I SONHO E REALIDADE 

SoBREVEIO-LHE um sonho cheio de delícias, em que via-se transpor
tado à época em que, ainda criança, entregava-se aos folguedos 
próprios dessa idade . 

Oh! com que satisfação não corria Alfredo em busca de ninhos 
de corrupiões! Com que curiosidade, repassada de sustos indizíveis 
não se I?etia ele � atravessar �s �argens da lagoa, que a seus olhos 
de mentno parecta um mar tnftndo! E todos os sítios pitorescos. 
que cer

_
cavam

. 
a lagoa d� J assanaú, desenrolavam-se diante de seus 

olhos tao chetos de. atrattvos, como se realmente tivesse ele volvido 
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aos seus risonhos sete anos, e seus pais ainda habi tassem com a 
primitiva pobreza nesse sítio de tão saudosas recordações .  

Quem não terá em sonhos feito idênticas digressões ao seu 
passado? Como verdadeira compensação às agruras do presente, 
parece que Deus de propósito nos concede esses momentos de 
inefáveis alegrias; somos felizes pelo n1enos enquanto sonhamos, 
e, desentranhando da memória muitas vezes as nossas antigas rela
ções, realizamos esperanças que afagávamos então, construímos 
brilhantes castelos, que o futuro se incumbe sempre de desmoronar! 

Percorrendo todas as cenas que se ligavam aqueles lugares, não 
escapou a Alfredo a flor dos campos tnais viçosa, enlevo de sua 
primeira idade, a companheira predileta dos seus inocentes folga
res aquela ingênua companheira e confidente de que ninguém se 
esquece nessa época em que se. ensaiam os primeiros arrulhos amo
rosos. O coração do rapaz mesmo em sonho palpitou, e deixou-se 
tomar por uma alacridade intensa . O rostinho angélico da menina 
mostrando-se por entre as moitas de murici, a fugir-lhe, escondendo
se por trás dos arbustos perfumosos, fazia-lhe estremecer o coração 
até a última fibra, ao passo que do fundo d'altna se desprendia uma 
saudade imensa . 

Tudo isto ia-se-lhe fundindo n'alma de um modo caprichoso, 
quando nova direção tomou a imaginação ; tumultuaram-lhe no 
cérebro as cenas do lúgubre albergue, a figura do curiboca, as 
feições repugnantes do feiticeiro, a conversa que ele surpreendera 
entre o·s dois celerados, e o nome de Luizinha retumbou-lhe aos 
ouvidos proferido pelos lábios do facínora. 

Nesta situação Alfredo abriu os olhos . Um corpo estranho 
envolvia-lhe os membros quase insensíveis ; quis levantar-se e não 
pôde : estendeu as mãos e sentiu o conta to de uma pele escorre
gadia . A serpente da véspera se enroscara em torno dele impelida 
naturalmente pelo frio da manhã . O animal inofensivo desenrolou
se então e, afastando-se, sumiu-se pelas anfractuosidades do rochedo. 

O dia ia raiando quando o rapaz, livre do susto e recordando-se 
do que se passara na  noite antecedente, conseguiu erguer-se e saiu 
para orientar-se . O feiticeiro já o esperava junto da palmeira . 

- O filho disse ele em tom paternal, se bem que sempre cobrin-

do a voz com o regougar que lhe era habitual; o filho foi encostar 

os lábios ao vinho dos bons e maus agouros! 

A sede me devorava, respondeu o moço; busquei as águas 

da fonte, m as a saída me foi vedada . Eis por que traguei essa 

bebida . 
Foste feliz tornou o velho porque os sonhos não te desam -

pararam . As charnecas se não abriram debaixo de teus pés. 
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Sonhos risonhos é verdade; mas por último não há palavras , . . . 
com que os descreva . Sempre a figura stntstra a perseguir-me, a 

querer assassinar-me! 
Espera filho, refletiu o Tatu depois de um certo recolhimento 

que não lhe passou despercebido; . 
espera, e tem coragem, por-

que a estrela fatídica ainda corre mutto longe. . 
Terá porventura o curiboca de dar-me a morte um dta? 

Só 0 futuro pode-o dizer. A gruta do velho caboclo serviu-te 
hoje de abrigo; mas quem dirá que amanhã possa proteger-te contra 
a sanha do abutre? Já o céu clareia e é tempo de voltar aos 
braços da serrana. 

-- M. h - ' Oh' bem ela mo dizia! tn a mae.. . . · . 

E saíram ambos pelo mesmo caminho em busca da região que 
servia de pedestal ao ninho da gaivota, que D. Genoveva transfor-
mara em retiro . 

Neste mesmo dia boatos singulares se espalharam pelas circunvi
zinhanças acerca do misterioso assassinato . Desconhecidos os 
autores do atentado, revoltando-se a opinião pública contra a bar
baridade do ato que revelava a existência de ódios concentradíssimos, 
puseram-no logo à conta da polícia matuta . É o que sempre 
acontece nesses lt1garejos, onde a intriga e as desinteligências . . , . 

pessoa1s arvoram-se em pnnc1p1os . 
As investigações da polícia e·stacaram logo ante essas malévolas 

sugestões, e a trica eleitoral, se bem que ainda em embrião na 
então vila de Maranguape, que por esse tempo não passava de um 
simples tutelado da Capital, sem autonomia política, a trica eleitoral, 
dizíamos, tomou asas e sem rebuços assestou os canhões da calúnia 
e falsas imputações contra os adversários do partido dominante. 
Acontecia, por infelicidade da influência da localidade, que a vítima 
fosse justamente um dos mais respeitáveis capangas do partido 
decaído . O infeliz Urucará não se celebrizara somente em seus 
descantes ao pé da viola pelas noites de luar e nos sambas do 
Papara. Em duas ou três eleições anteriores, pondo seu braço 
valente ao serviço da parcialidade antigovernista, dera que fazer 
aos guardas do voto livre, levando a cacete e a pedrada para fora 
da . igreja juiz de paz, mesários, e tutti-quanti, fato este que fez 
m

_
utto falar a gregos e troianos . Diziam até que a sua ousadia 

nao chegara somente a cumprir aquilo que seus chefes lhe haviam 
rec�mendado expelindo os alquimistas do laboratório improvisado, 
se��o também que a mão leve e ligeira afagara gostosamente o 
fetttço de alguns engravatados, em cujo número se achava o man
dão, o juiz de paz, último termo da hierarquia social nestes 
lugares. 

-

-
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O fato tornava-se grave e n ão podia ficar impune. O certo é 
que ameaçado com designaçõ· eS da guarda nacional a cada momen
to, daí em diante o pobre sambista via-se em uma roda viva . Afinal 
ull} .dia foi recrutado . Mil empenhos porém choveram por inter
medto do repreensível compadresco que reina entre '1queles mesmos 
que se costumam esmurrar à porta da igreja por causa de um 
fó·sforo, e,  o bicho foi p·osto na  rua em pouco tempo . 

Ora, todos estes fatos foram desenterrados de repente, e as 
conJecturas concretizaram-se pouco a pouco. Vingança! Tudo fora 
por vingança! 

E o que se tornara mais admirável era que os inimigos do governo 
já  saboreavam a represália futura, e in mente forjicavam o processo 
com que, mais adiante, logo que a outra política subisse, haviam 
de fazer reviver estas coisas p·ara soterrar o responsável de todas 
as calamidades públicas . Pobres mandões de aldeia! Quanto não 
lhes custa sustentar esse prestígio de meia tigela, com que supõem 
forçar o acatamento público?! 

Entretanto, sacrificando o sossego para obter um comando supe
rior, ou uma presidência de câmara, com o fim somente de calcar 
o adversário, o inimigo pessoal, mal sabem que grande superioridade 
não dão a este tornando·-se o alvo de todas as injúrias e o autor 
obrigado de todos os malefícios ! Se a p·olícia, por mais vigilante 
que se tome, não os po·de pôr a salvo das contumélias da canalha, 
sempre pro·nta a transformar o grande em pasquim, onde todos 
pregam o seu p·apel sujo! Não se lembram, coitados, em sua ceguei
ra, de que o governo, embora lhes encha os alforjes de concessões, 
levando-os até as trincheiras do inimigo que dese.iam ferir, n,unca 
deixa de acabar premiando-os como premiou o homem do cavalo 
da  fábula . 

. A morte portanto de Urucará, n ão podia, segundo esta versão, 
provir de outra fonte . 

Calcule-se qual não foi a indignação de Alfredo, quando soube 
de tudo isto . 

Chegando em casa, ·e, aplacadas as aflições da velha que se  
achava verdadeiramente inco·nsolável, apressaram-se logo em vir-lhe 
denunciar o fato; mas nem uma só palavra lhe escapou dos lábios, 
nem a sua mãe ousou revelar o segredo que surpreendera . Não 
conhecia ele esse juiz de paz, necessariamente pessoa muito respei
tável, a quem tão infamemente caluniavam, mas fosse quem fosse,. 
a injustiça bradava aos céus . 

Uns ímp·eto·s lhe vieram de imediatamente descer à vila e denun
ciar o crill11inoso à polícia; contudo, profundamente impressionado 
com o que lhe acontecera na noite anterior, achou que seria teme
ridade sua, e adiou isto para mais tarde . 
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XVIII I CARíCIAS MATERNAS 
• 

A NOITE seguinte rolou para Alfredo tempestuosa e cheia de 

sobressaltos . 
D. G,enoveva não deixo·u de notar o tom de melancolia com que 

lhe falara o filho. Constrangida cotn a sua atitu.de pensativa, não 
descansou enquanto não conseguia deste uma evastva qua�qu�r, �ma 
destas razões de cabo de esquadra, com que tantas vezes sao Iludtdos 
os solícitos carinhos de uma mãe . 

- Amores velhos, pensou ela, saudades de algum! �oçoi!a 
deixada inconsolável e para quem revoa agora seu coraçao JUVentl! 

Mil distrações foram inventadas para arrancar o moço a tão 
singular pesadume . Passearam pelo sítio; foram ambos percorrer 
o serviço, e, entre mil ditos espirituosos relembrou-se o p�ssado, 
mas tudo embalde; 0 rapaz não deu uma risada, não proferiu urna 
só palavra expansiva . Tudo lhe era indiferente; só uma idéia o 
preocupava . 

Ao anoitecer foram inúteis as trovas ao som da viola que antes 
tanto o deliciavam. Aborrecido, despediu o tocador da banza, e 
pediu-lhe que nunca mais o enfadasse com as suas gaitadas insupor
táveis . Convidado pela mãe, ainda acedeu a jogar ao clarão de 
uma triste candeia algumas mãos de bisca, jogo tão ao sabor dos 
nossos antepassados . Por muito porém não durou esse passatempo, 
em que contudo Alfredo cons.eguiu dispensar à viúva três ou quatro 
frases carinhosas . 

- Bem se me opunha o coração, dizia a velha em cujo espírito 
não poucas entradas tinha a superstição, a que saísses de casa para 
lugares tão esconjurados como estas bibocas, que aí se encontram 
serra abaixo. Quem me dirá que não ande por estes biocos algum 
feitiço escondido? Não tenhas tu te encontrado com aquele velho 
pestilento que tantas maldades tem feito por este mundo de meu 

, Deui? 
O rapaz estremeceu involuntariamente e volvendo-se para a mãe 

perguntou : 
- De que velho fala? 
- Do Tatu, respondeu a viúva, pois não te lembras do bruxo? 

E será exato que este caboclo asqueroso tenha o poder que 
se lhe atribui? 

- Não s.ei, o que é certo é que a pedra tem falado. A um vai 
ele curando com as suas ervas milagrosas e a outros impondo a 
morte quando quer e como quem adivinha; em suma, (e Nossa 
Senhora 

_
de n

,
ós o afaste), desune os amigos, descasa os bem casa

dos, e nao ha facada em samba por aí abaixo, em que 0 dedo do 
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excomungado não se encontre. Ora dize-me, meu anjo, será certo 
que tu não o viste? 

Por que, minha n1�e? tornou u n1oço inquieto. E, e o hou
vesse encontrado, o que havia de mais nesse fato? 

Ainda me perguntas? disse a velha passando a mão· por 
sobre a cabeça do filho e fazendo-lhe ·um amuo de criança. Pensas 
então que os teus bons olhos hão de afastar de ti as diabruras 
do bicho? 

Alfredo sorriu-se, e ,  encolhendo os ombros, dirigiu-se para o 
quarto. Encontrou-o nesta noite preparado e disposto como até 
então nunca acontecera . O zelo materno excedera-se ;  flores por 
toda parte : até na própria rede de franjas bordadas tinha D. Geno
veva espalhado pétalas de rosas . 

É para que não te queixes de abandono, proferiu a viúva 
que o tinha acompanhado . Pensei, Alfredo, que já te aborrecias 
deste rancho por te faltarem os luxos dos lugares por onde andaste. 

Oh! minha mãe! exclamou o rapaz abraçando-a em um movi-
mento de efusão. Que de delicadezas se encontra nos carinhos 
de uma mãe desvelada! 

A solicitude com que D. Genoveva predispunha as coisas para 
que nada pudesse faltar ao filho, não há frases cc111 que se pos sa 
pintar. Ora eram os lençóis que não se achavam bern alvos e 
cheirosos, ora o punho da tipóia que enfadada reconhecia ter sido 
pela escrava mal colocada e que ela destorcia; era a falta de uma 
esteira para privar o trânsito de umidade: isto, aquilo, e mil outras 
coisas que só uma mãe sab·e descobrir em tais ocasiões. 

Alfredo mal podia conter-se que não brigasse com a mãe por . . . ,., 

empregar seu prectoso tempo com uma cozsa ruzm e tao avessa a 
tais · mimos, como devia ser um rapaz acostumado à vida relaxada 
das repúblicas escolásticas . 

Só quem o tiver experimentado poderá sab·er que paciência não 
se faz mister em certos momentos para suportar essas impertinentes 
carícias, de que são tão pródigas as velhas extremosas. 

Com grande custo conseguiu retirá-la da inútil inspeção, obrigan
do-a a i r  buscar também repouso, e então sozinho mergulhou-se 
em profundo cismar com aquela volúpia dolorosa que encontram 
nisso todos os corações impressionáveis . 

Uma melancolia, que não estava em seu natural, o assoberbava 
de uma maneira inexplicável . 

Fora rugia o vento desencadeado nas alturas, comunicando-lhe 
à alma as mesmas sensações, que se experimenta quando se está 
no alto-mar cercado pela vastidão das águas; isto· ainda mais con
corria para agravar-lhe o mal-estar. 

Tentou conciliar o sono e banir as idéias sem nexo que se fixa
vam no cérebro, porém baldado esforço. Contrariado, levantou-se 
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da r'"de em que se deitara inutilmente, .e sentou-se junto .à luz com 

o primeiro livro que achou à mão a . ftm de ver se torc1a
., 

o c�r�o 

de seus pensamentos. Infelizmente quts a sorte que fosse a. Soltdao 

de Zimmermann; leu algumas páginas, mas,. longe esta le1tura de 

aplacar o estado de seu espírito, não fez mais do que exacerbá-lo. 

O filósofo nas poucas palavras percorridas a esmo confir�ava 
pela descrição dos efeitos da solidão o que se passav� no delicado 
organismo do leitor organismo só talhado para a VIda de como
ções vivas e ininterruptas. Cansado afinal deste repetido circunvagar 

sobre as n1esmas idéias, já sentindo que o cérebro lhe ardia, abriu 
a janela para o lado da planície e hauriu a longos sorvos a brisa 
que soprava daquele lado. 

O espetáculo que se estampava diante de seus olhos era o mais 
arrebatador que é possível imaginar. A lua nesta noite erguia-se 
mais tarde, e, suspensa no horizonte como um escudo de prata, 
lançava a grandes jorros pela planície uma luz argentina, dando 
a todos os objetos um aspecto cismador. O vale assemelhava-se a 
uma dessas regiões fantásticas de que em suas poesias falam os 
poetas orientais; ao mesmo tempo que tudo parecia repousar como 
que através de um véu de gaze, o vento, rumorejando e fazendo 
ondular o vértice das palmeiras e a cop·a do arvoredo, arrancava do 
silêncio da noite alaridos misteriosos que faziam eriçar os cabelos. 

Divagando com a vista por toda a extensão do cenário, ora per
correndo a encosta da montanha, ora os fios prateados dos ribeiros 
onde se refletiam os topes dos coqueiros, pousaram seus olhos sobre 
um ponto reluzente que, à distância, se via como uma ch&pa prateada. 

Era a lagoa de J assanaú. 
O coração do moço vibrou com violência e o sonho da noite 

anterior se reproduziu estando ele acordado. Que capricho singular 
o atraía para aquele ponto, tomando as proporções de uma im
pressão imperiosa!? 

XIX I O CURIBOCA 

A�ANHECENDO o dia, João do Camocim, livre da embriaguez, 
attrou-se como uma besta-fera através do mato. Reunindo as idéias 
co�fusas que lhe tinham sido deixadas pelas cenas anteriores, o 
curtboca lembrou-se do Zé Magro e saíra para encontrá-lo. 

Quando de volta entrou no albergue, encontrou a mãe sobressal
ta�a. Reparando, esta no seu estado, de exaltação, deu-lhe uma 
cuta com uma beberagem alcoólica para acalmá-lo. 
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- Bebe, João, que te pode isto fazer bem à reima. 
O facínora esvaziou-a de um trago . 
Seus olhos n ão, t ardaran1 cm ceder ao poder do álcool; fecha

ram-se e son.hos hediondos povoaran1-lhe o cérebro incandescido . 
O resto do dia passou-o ele em completo torpor. Só à tardinha 

se atreveu a velha a ir acordá-lo. O curiboca despertou com a vista 
desvairada, como se acabasse de uma luta; copioso suor escorria-lhe 
dos tnembros extenuados. 

Ai ! filho de minha alma! murmurou a mulher. Queira Deus 
não sejam sezões! 

Velha !  bradou o facínora com os olhos cheios de uma raiva 
convulsiva. Por todos os santos do céu arrede-se de rnim! O demô
nio subiu-me hoje à cabeça e agora só vejo sangue! Quero bebê-lo . . .  
e não se n1e dá neste instante de liquidar um diabo. . . corra para 
longe, que, neste desespero não enxergo mãe, não enxergo nada, 
não enxergo mesmo nem Deus! 

A pobre mulher recuou espavorida, e a voz se lhe embargou na 
garganta; nem uma palavra se escapou de seus lábios; tal era o 
medo que lhe incutira a sinistra figt1ra do filho! 

Os olhos do faquista volviam-se a este tempo para o lado do 
Pita guari . . , , 1 1. ,& \· � I 

Tatu! balbuciou ele, velho esganiçado! Quem sabe se não 
és tu mesmo com os teus feitiços que estás fazendo a minha desgraça !  

E como um tapir perseguido por audaz caçador arremessou-se 
outra vez através do mato. Pouco e pouco foi-se-lhe acalmando 
o furor, até que afinal, caindo em si, deixou-se abater sobre urna 
pedra, onde por muito tempo permaneceu quase sem sentidos. Pela 
primeira vez em sua vida, fosse pelo cansaço produzido pelo con
tínuo volver do cérebro sobre a mesma idéia, fosse por qualquer 
outro motivo, João experimentou um desfalecimento semelhante. 
Teve vontade de morrer. Esta idéia impelindo-o como uma mola, 

, fê-lo erguer-se repentinamente. 
Aos ouvidos soara-lhe um como chocalhar de guizos. Tinha ele 

parado justamente ao pé de um tronco carcomido que jazia por 
terra, vítima de remota tempestade; instintivamente pôs o ouvido à 
escuta, e os olhos acostumados à penumbra do bosque, procuraram 
a causa do rumor. As pupilas rutilaram-lhe; uma cabeça chata e 
luzidia emergia de uma das cavidades da madeira e dois pontos 
luminosos fixavam-se sobre ele. O curiboca estremeceu todo, e ,  
excitado pelo demônio, deu um salto, e prendeu vertiginosamente 
entre as  mãos calosas, à feição de gargalheira, esse objeto repug
nante. Um silvo agudo fendetl os ares, e o chocalho troou de novo: 
no mesmo instante pela fenda do tronco saiu o corp·o inteiro de 
uma asquerosa cascaveL Apenas o réptil apanhou-se fora, mas 
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com a cabeça sempre comprimida entre as mãos possantes do 
faquista, retorcendo-se e retraindo-se desesperadamente, enrolou-se 
em torno do corpo de seu agressor. 

Provavelmente a idé i a do suicídio levara João do Camocim a 
este ato de loucura· mas os instintos falaram mais alto, de sorte 

' . 
que, apenas viu-se o mísero a braços com

. 
a .morte, se�ttu re�ova-

rem-se os desejos de viver, e tratou de antqutlar o terr1vel animal. 
Não obstante seu esforço, o réptil resistia com vigor, e os pulsos, 
embora fortes acaso não dispuseram no momento de energia bas
tante para es:Uagar o duro e escorregadio crâni?. <=:o.n�ol�endo-se 
em roda do corpo do curiboca, a cascavel fazia diligencia para 
desprender-se de entre os dedos que a apertavam. A luta era tre.. 
menda� a serpente a pouco e pouco conseguia desenvencilhar-se, 
e João por momentos viu a morte pender ali ôos dedos, já quase en
fraquecidos. Logo pois que se escapasse de suas mãos a medonha 
cabeça, a desgraça estaria consumada. 

Horrorizado, procurou concentrar todos os seus alentos vitais; e 
recostando-se sobre o tronco, calcou com todo o seu peso as voltas 
do réptil . Tudo era baldado; o animal protegido pela natureza 
levava-o de vencida. Desesperado então o assassino empregou o, 
último esforço que lhe restava; enfincou os pés contra o solo, e 
enterrou os dedos no crânio insensível. A nada entretanto cedia a 
serpente; um minuto mais e o mal seria irremediável. Nestas con
junturas João soltou um berro que atroou por toda a extensão da 
mata. 

Pedia socorro. 
Por dois minutos angustiosos balançou-se ele entre a vida e a 

morte. Se a seu grito ninguém respondesse, estava morto. Afinal 
ouviu ao longe como que o eco repetir suas palavras. De novo soltou 
o brado; mas desta vez o eco respondeu mais perto. Tornou a gritar 
e esperou. A cascavel era apenas contida pelas pontas dos dedos 
ensangüentado·s que a comprimiam de encontro ao corpo. Já enxer
gava-lhes as fauces escancaradas, e sentia as aguçadas presas crava
rem-se-lhe nas carnes, quando inesperadamente abriu-se a folhagem, 
e mostrou-se o Tatu. 

� �eiticeiro trazi� uma foice. Mal divisou-o, contemplando a 
angustta que traduztam os olhos do curiboca, aproximou-se do 
tronco e tocou de leve no réptil que imeditamente tornou-se imóvel. 

Contém-te, animal peçonhento, balbu·ciou ele, enquanto eu 
contenho a suçuarana feroz! 

O faquista não acreditava no que via; temeu soltar a cascavel, e 
olhou espantado para o Tatu. Como nem. Hnl 1núsculo de sua face 
se movia; erguendo-se, largo� o corpo inerte do animal, e afastou-se 
sem dar uma palavra. 

· � 
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- Espera! bradou o velho. 
João do Camocim estacou horrivelmente torturado pela presença 

do feiticeiro. 
Singular fascinação se operava naquele desgraçado! 

. O velho fez-lhe um aceno e meteu-se no mato; o curiboca, impe
lido pela mesma força que o detivera, acompanhou-o rugindo, e 
em breve se acharam ambos ao pé da gruta nossa conhecida.� João 
volveu utn olhar espantadiço e atirou-se para um canto. Um gemido 
pungente ecoou no antro escuro. 

O veneno. . . a cascavel. . . murmurou o noivo de Luizinha 
• • 

com a voz quase a exttngutr-se. 
Levanta-te! disse o velho. Estás curado! Agora não te saia 

mais da cabeça que o Tatu é um grande senhor da vida. 
Se isto é verdade, por que não me dás ela de uma vez? Que

res me perder, morcego peçonhento! 
- Não blasfemes. A tua estrela não descambou ... 
- Quero a Luíza! Bem sei que tens de dá-la a outro! Os teus 

esconjuras só fazem amargurar-me ... 
- Por que tens um coração de mulher ... 
- Ah! então entende que é preciso que a gente cada vez mais 

se vá entranhando na desgraça! A tantos tenho enfiado, e ainda 
vens dizer-me que sou cobarde! 

- O que te direi, meu filho, quando não há muito desanimavas 
de viver? 

- Mentira! Este que está aqui, se desesperou foi por não achar 
um meio de dar cabo de tua p·ele. 

Guarda este furor para os feitiços que acompanham-te o fado. 
O que esperava de ti era coragem! 

- Mostra-me pedra mais dura do que este peito. Rompo faca, 
velho bruxo! Mostra-me quem já alguma vez me viu de leve tremer! 
Sei lá neste mundo o que são ternuras? . . . Mas o andar também 
a gente a assassinar assim quem muitas vezes não fez coisa alguma ... 
não há sina mais triste do que esta. Isto também cansa ... 

- Vai-te desgraçado, exclamou o Tatu, que para cobardes não 
há remédio! 

Como um cão, a quem acab·asse de castigar o látego do senhor, 
o curiboca, completamente transtornado, rojou-se aos pés do feiticei�o. 

- Ai! dá-me a Luíza . . . dá-me Luíza ... , ou deixo esta vtda 
de cão danado. � preciso matar? Matarei. Nunca a faca falseou em 
minhas mãos! Só uma vez . . . só uma vez . . . quando quiseste que o 
inimigo fugisse-me das garras. 

Bem deves compreender, filho, que se tu o matasses naquela · 

ocasião a menina morreria às tuas mãos . 
' 

- Mas podias com teus feitiços acabá-lo de uma fe�ta .
. 

Po� que 
o não fizeste? Queres mesmo que ele rasgue este coraçao tnfeliZ! 
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___ Sabes se 0 filho da serrana não será necessário para tornares 

a ver o amor de Luíza? 
Sinto aqui um palpite que n1e diz � utra coisa. Tu me trais. 

Se tens tanto poder como dizes, por que nao me curas para sempre? 
O caboclo olhou fito para ele. 

Queres a cura, do fundo d'aln1a? 
- Tão certo como ser eu João do Camocim! 

Sujeitas-te a todas as provas do feitiço? 
O faquista vacilou. A superstição e o terror do. desconhecido 

faziam-no hesitar; mas, turbado pelos abalos anteriores, fez um 
esforço supremo e precipitou-se no abismo. 

- Aqui estou, disse afinal : aqui estou; faze de mim o que 
• 

qutseres. 
- Pois bebe e des-cansa! tornou o caboclo chegando-lhe à boca 

uma cuia repleta de um líquido esverdeado. 
Não tinha a última gota resvalado pelos lábios do facínora, e já 

suas pernas cambaleavam e as pálpebras caíram sob um peso imenso. 
Seu cérebro turvou-se e a caverna pareceu-lhe girar como sobre um 
eixo. Um ribombo ensurdecedor rompera do seio da terra, e ao 
mesmo tempo uma nuvem de espesso fumo invadiu o antro. Súbito 
um raio de luz rasgou estas trevas medonhas, e iluminou o vulto 
sombrio do feiticeiro, que salmodiava uma monótona toada, recor
dação talvez dos ritos semibárbaros dos primitivos piagas . De seu 
semblante despediam-se chispas de um fogo azulado, que lhe davam 
aparência de um habitante das regiões infernais. Por todos os lados 
chocalhavam guizos de cascavéis ; por suas p�ernas entremearam-se 
asquerosos répteis, e uma aluvião de morcegos espalho·u-se pela 
caverna, fustigando-lhe a face de vez em quando com suas asas 
sutis . João estremeceu de terror e julgou-se transportado ao império 
de Satanás. 

Nisto, como por encanto, apareceu diante de seus olhos esse 
mesmo aparelho que já dera tanto que pensar ao filho da serrana. 

O Tatu fez emergir das sombras o seu busto raquítico, distendeu 
um pouco o pescoço, e soltou um silvo agudíssimo, que se foi perder 
ao longe na encosta da montanha. 

XX I UMA HISTóRIA DE MIL E UMA NOITES 

A LUZ QUE SE DIFUNDIRA pelo antro foi pouco e pouco amortecendo. 
A este . tempo, das entranhas da terra um vulto irrompeu, rasteiro 
e �arapmta�o, que �os saltos e urrando chegou-se para ·a almanjara 
mtstertosa, a qual o ]ungiu o feiticei ro. O curiboca ouviu um estalido, 
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c. 
imediatamente, arrastada com violência, a máquina, rangendo, 

gtrou sobre os gonzos com inaudita velocidade. Ilusão ou realidade, 
no  meio do torvelinho e entre o pó que se erguia tudo isso desa
pareceu. João recuou transido, e, buscando amparar-se a uma 
escarpa do rochedo, sentiu duas mãos possantes arrebatarem-no 
para dentro da voragem, onde seus olhos puderam apenas distinguir 
um ralo ci líndrico que volvia-se sobre si com a maior rapidez ima
ginável. O que depois se passou foi um. verdadeiro conto de Mil e 
uma noites. Arrastado pela força desconhecida que o subjugava, 
pareceu-lhe que a máquina aos poucos o ia devorando. Suas carnes 
e·sfaceladas, seus ossos escarnados, quebrados e reduzidos a uma 
massa informe, todo o seu corpo enfim foi consumido em poucos 
minutos pelo terrível aparelho. Nada podia comparar-�e a essa tortura 
que nem terminava, nem dava a morte ao mísero, que naquele 
instante a preferia a tudo. De todo lhe fugira o ânimo para suportar 
o sacrifício; implorotl socorro, pediu mifericórdta ao feiticeiro ; mas 
inúteis eram seus gritos : o Tatu não tinha ouvidos. 

A máquina prosseguiu em sua hedionda tarefa; os membros desa
pareceram na  voragem, e já os ossos da coluna vertebral, desfeitos 
e corroídos pelo ralo imenso, de envolta com os fragmentos dos 
músculos esmagados, corriam a juntar-se à massa ensan�üentada 
que embaixo se i a  acumulando, João, louco de dor, entregou-se à 
vertigem, e esperou a morte . 

Mas, oh! coisa estranha! Os lumes n ão lhe fugiram, os tormentos 
redobraram-se, o crânio despedaçado resvalou pelos dentes da 
máquina infernal, e, com o maior espanto de um homem que se 
devia julgar transportado à região dos mortos, sentiu-se vivo, nesse 
montão de destroços humanos. 

A risada sarcástica do Tatu atroou na abóbada; umas mãos enor
mes ergueram esse corpo desfeito, e depositando-o em uma grande 
prensa fizeram-no passar aí por novas e mais duras provas. Com
primido entre aquelas tábuas, João acreditou que se lhe esvaía a 
última gota de sangue. 

Será dele talvez, pensou o desgraçado, que o feiticeiro vai 
tirar a beberagem, que me há de curar para sempre. 

Quando o T'atu retirou-o da prensa, as carnes e os ossos não 
fortnavam mais do que uma massa compacta que, sacudida por 
uma fenda do rochedo, rolando, foi perder-se no abismo. Instinti
vamente o faquista buscou evitar a queda, prendendo-se ao rochedo;  
mas oh! decepção ! seus membros não existiam, e tiveram de ceder 
como todo·s os corpos à força de gravitação. 

João do Carnocim tinha chegado ao fundo do sepulcro . Aí pôde 
considerar na assombrosa situação que as artimanhas do velho lhe 
haviam criado. Um fenômeno singular entretanto se passava. O 
curiboca, procurando-se com os sentidos, não encontrava a si mes.-
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mo; ouvia, via, apalpava e sentia, e não descobria onde estavam 

seus órgãos sensitivos; ergueu-se, moveu-�e, andou, �ncostou-se, 

braceJ·ou assentou-se mas tudo isto se realtzava por efetto de uma 
' ' 

magia que ele não sabia explicar-se. 
Espírito bronco e inculto não duvidou que estivesse já convertido 

, . 
em alma penada . Não obstante, como sempre so1 acontecer em 
sonhos, ainda os mais disparatados, em que nunca perdemos a 
individualidade entre as multiformes transformações por que passa
mos, não se esqueceu de examinar o lugar onde estava. 

Fosse com os olhos do corpo ou com os do espírito, o caso foi 
que distinguia ao longe uma claridade intensa, que, rompendo do 
lado exterior, penetrava ali em feixes infinitos. Não pensou �al o 
curiboca julgando-se em uma gruta; por ali devia naturalmente ser 
a saída e para lá se dirigiu. Ora agachando-se ora arrastando-se, 
ora saltando, avizinhou-se desse sítio, de onde ouviu o rumor pro
duzido por uma torrente e com pouco descobriu uma forntosa cas
cata, que gorgotando por uma espécie de tubo praticado na rocha, 
despenhava-se com grande fragor, refletindo tnil prismas da luz que 
vinha de cima . Fora esse reflexo que o atraíra . A abertura porém 
achava-se alguns pés acima, e para vencer esta dificuldade seria 
mister pelo menos criar asas. 

Por uma vez ainda pensou ele na sinceridade das palavras do 
feiticeiro. 

Uma sede devoradora o assaltava. A água corria a seus pés; 
por que não a beberia? Curvou-se� os lábios ressequidos, e que não 
existiam para o seu tato, encostaram-se ao líquido vivificante, e urn 
alívio indizível comunicou-se às entranhas abrasadas. 

Luíza! murmurou o infeliz. Tudo por ti . . . vamos . . .  -

Um calafrio percorreu-lhe o corpo todo. 
Tatu podia tudo. Por que não lhe restituiria o sonho dos seus 

amores? 
A este tempo estrondaram umas pisadas atrás de si; volveu-se: 

era o velho bruxo. 
Não tens fé! disse-lhe este, lançando-lhe um olhar sinistro. 
Mata-me! refletiu João. 

- E cedo ainda . Cumpre o resto do fadário . 
Tira-me do inferno . . .  

- Espera . . . 

Mal eram proferidas estas palavras, as águas da cascata de alvas 
tomaram-se de uma cor verde-negra; o líquido fez-se opaco: deixou 
de correr para colear, e o corpo imenso de uma serpente avultou, 
açoutando os ares com a cauda e escancarando uma boca enorme. 
O faquista recuou espavorido �ia�te do monstro, que enfurecido 
ameaçava-o com as presas agudtsstmas. Quis socorrer-se do velho, 
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mas este tinha out ra vez desaparec ido. A J íngua b ifida do animal 
envolv u-o, e num momento o arrastou ao bojo. Quando o curiboca 
deu acordo de s i  es tava cn1 un1a planície a perder de vista . 

U rcpt i l , tcudo-o arroj ado fora das l a uccs, arrastava-se lentamente 
para o covi l .  

O pasn1o redobrava-se. O que tinha ele a fazer no meio de um 
dese.rto semelhante? D i rigia-se ao acaso, e alongando-se pela planície 
sentia-se opritn ido por seus horizontes sem fim . Só pela tarde foi 
que a natureza transformou-se, aparecendo-lhe uma torrente impe
tuosa. A fresca brisa que reinava nesse sítio convidou-o ao repouso ; 
não se passaram também muitos minutos sem que viesse interrom
pê-lo un1 ruído semelhante ao rosnar de uma fera. Era com 
efeito uma suçuarana, que, de cima de urna pedra, já formava o 
..:�alto. Mais ligeiro do que o relâmpago, João, transpondo um valado 
formado pelas águas torrenciais, galgou um combro irnediato, e 
pôs-se em guarda . O tigre rugia, e, abanando o chão com a cauda, 
passeava de um lado para outro, ameaçador e enfurecido . O 
curiboca não tirou mais dele os olhos . O quadrúpede por seu turno 
fixava os seus no homem com excepcional expressão; desta vez 
contudo foi o homem o dominado . 

João a pouco e pouco ia  experimentando os efeitos de uma 
obsessão horrível : uma convulsão correu-lhe pelo corpo e um 
grito rouco estertorou-lhe na garganta .  Ele entrevira no focinho 
do animal uma fatal semelhança . 

Perseguido pela fera, arremessou-se como um louco pela planí
cie e investiu contra a violenta correnteza; as ondas o envolveram, 
e, arrebatando-o com furor, levaram-no rio abaixo . Inutilmente 
bracejava o mísero para retomar a ribanceira; seus braços não 
tinham mais forças para resistir ao elemento invencível . Pela 
última vez lançou o infeliz um olhar súplice para a terra, e de todo 
já submergia-se, quando uma mão prendendo-o pelos cabelos, 
suspendeu-o fora d'água. Sem saber como, viu-se depois estendido 
no fundo de uma canoa, que resvalava vertiginosamente pela face 
tempestuosa da torrente . Ergueu-se, olhou para trás de si, e distin
guiu um corpo negro que, ofegante, acompanhava a piroga . Era 
a suçuarana. 

Não temas, disse uma voz sepulcral, que o seu sangue nos 
pertence! 

João virou-·se, e deparou com o Tatu, que impassível dirigia 

a pequena embarcação . 

As águas em turbilhão, cada vez mais velozes, levavam-na em 

uma carrei ra medonha . Tudo anunciava a aproximação de um 

perigo . O rio convolvia-se arrojanQo-se de encontro aos ro�hedos, 

as espumas orvalhavam as faces dos tripulantes, e os passaras, 
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aproximando-se, fugian1 depois espavoridos . Ao longe retumbavam 
os ecos con1 o fragor de un1a cascata . 

O curiboca n ão t i nh a mais coração para sentir . Conservava-se 
calado e esperava . Depois  de tantas 1naravilhas não lhe era lícito 
n1ais duvidar do feiticeiro ! 

Entr-egues assim à correnteza, nã? tardou em verificar-s� o que 
seus ouvidos já há segundos anunciavam . . � rumor crescta como 
uma tempestade que se avizinhava nas hge1ras asas dos ventos, 
e o rio, estreitando-se mais e mais, atropelava-se entre os inúmeros 
parcéis, que obstruíam o leito . De rep,ente tudo escureceu e os 
argonautas aperceberam-se de que eram arrastados para um 
tenebroso sumidouro . 

Se há uma imagem do trânsito desta para a outra vida, João 
teve-a a mais co·mpleta nessa horrível passagem. D�í em diante o 
mais foi uma vertigem . De novo abriu-se o sol ; perderam-se depois 
em um nevoeiro espess.íssimo, até que encalharam em uma praia 
alvejante, onde se encontravam os vestígios de uma aldeia abando
nada . O velho, apenas enco'Stou a embarcação, saltou em terra; 
o curiboca seguiu-lhe as pegadas . Não tinham dado cem passos, 
quando se lhes apresentou o corpo arquejante do tigre, que as águas 
haviam também arrojado para ali . O feiticeiro soltou um grito e 
imediatamente acudiram três megeras de raça índia, que em nada 
cederiam às feias b·ruxas de Nlacbetlz. Uma delas, atirando-se como 
uma harpia sobre o quadrúpede exangue, arrastou-o para o meio 
do castro derrocado ; as outras acompanhando-a afiavam os terrí-�· 
veis cutelos que trazian1 ; em um segundo estes demônios de forma 
humana, caindo sobre a presa, dilaceraram-lhe as entranhas, e 
espremendo o sangue até a última gota recolheram-no em um vaso 
de barro de forma estranha .  Isto feito cercaram o facínora, e, 
enquanto a mais horrenda lhe salpicava o rosto com o sangue da 
vítima, as outras duas, fazendo mil esconjuras sobre a urna, em 
que haviam depositado os restos, imprecavam as potestades infernais. 

Uma fumaça rubra ergueu-se sutilmente tingindo todos os objetos 
em torno, d·e uma cor sangüínea. João viu en tão desenrolar-se 
diante de seus olhos uma cena, que o gelou até a medula dos ossos. 

Luizinha lhe aparecia entre os braços de u m  mancebo seus , 

olhos falavam-lhe amor; e o amante cobrindo-a de beijos rutilava 
de prazer. Se a dor por si só causasse a morte, o desgraçado ter-se-ia 
�l i  I?es�o aniquilado ; mas, para maior castigo, sua vida era 
tnexttngutvel .  Possesso, avançou para o rival ; mas, quando julgava 
já tocá-lo com as mãos, tudo se esvaía como um pesadelo, e uma 
voz atroou-lhe nos ouvidos : 

Se queres felicidade igual àquela, faze-a nascer do sangue 
de inimigo . 

70 

• 

• 



O curiboca cai u fu ln1inado . Quando voltou outra vez a si não 
enco�trou mais nem o sítio em que presenciara o desagradável 
espetaculo., nem o velho que o acompanhava. Uma toalh a  d'água 
se estendta a alguma distância . João reconhecera a lagoa de 
Jassanaú. 

Ao longe ardiam uns fogos; e um burburinho de vozes descom
passadas fez-lhe crer que não distante havia gente . Ao mesmo 
tempo 

_
os sons de uma viola romperam o espaço, e uma toada 

sertaneJa encheu a solidão . 
O curiboca escutou . A toada dizia assim : 

- Meu coração é o tigre 
Esfaimado e aterrador! . . . 
És a juriti mimosa 
Presa às garras do condor. 
Dá-me u m  sorriso se queres 
Transformá-las em amor! 

O sangue ferveu-lhe nas veias . Lembrou-se de que naquela noite 
devia ter lugar um samba em casa do Papara . Viu ao seu lado uma 
rede, lembrou-se das cenas da gruta do Tatu, das suas feitiçarias 
e promessas; tudo isto trouxe-lhe ao espírito uma agitação 
extraordinária . 

XXI I O SAMBA 
' 

EsTAMOS em casa do Papara . 
A noite tinha caído, havia pouco, e os convidados chegavam. 
Germana, menos birrenta que do costume, preparava o aluá, 

arrumava o·s bancos para os tocadores e cantadeiras, varria o 
terreiro, desarmava as redes que obstruíam a casa, não poupando 
esforços nestes preparos a fim de que a sua festa, na qual o noivo 
da filha teria de aparecer em semelhante caráter pela primeira vez, 
não servisse de assunto aos ditérios das n1aldizen�es comadres. 

Francisco, de cachimbo ao queixo em um canto, apreciava o 
incomparável açodamento da mulher . Luizinha, com toda resig
nação de que era capaz sua branda índole, ajudava a velha no 
afanoso trabalho, silenciosa e triste; sua imaginação preo-cupada 
com a lembrança de Alfredo, não lhe permitia prestar séria atenção 
a coisa alguma. Não a deixava a idéia de que sendo o dia seguinte 
o da prometida festa em Maranguape, aí iria de novo encontrar o 
objeto de seus pensamentos .  

O que se passava nesta ingênua men ina, com relação ao filho 
de D. Genoveva, era o que costuma acontecer com todas as organi-
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zações sensíveis, i tnpressionáveis, apaixonadas, ou precocemente de
senvolvidas, toda a vez que no limiar da vida encon�ram algum 
degrau, que as faça cair e resvalar pelo plano esc?rre.ga�Io do �mor. 
Nesta situação estremecem, como avisadas por 1n�t1nttvo rece1o, e 
hesitam a princípio; mas logo a vertigem do abismo a� �omina, 
vacilain, e, atraídas uma vez, não há evitar que se precipitem na 
voragem sedutora . Desde então toda a consciência do que se passa 
ao redor de si desaparece; perdem os escrúpulos, e esta �ngenuidade, 
que as torna tão interessantes, transforma-se n a  mais petulante 
das cegueiras . Absorvidas por um único sentimento, todo o univer
so se resume na impressão que as subjuga . 

Luizinha tinha-se esquecido da distância imensa que a separava 
do amante . As longínquas reminiscências de amizade que ia-lhe 
inspirando com os seus cantos o infeliz Manuel, de todo se  apagavam, 
e a sombra sinistra de João desvanecia-se para só reger-lhe o tenro 
espírito a simpática figura do mancebo . 

Tal era o seu atordoamento que nem as recordações do modo 
sinistro por que lhe aparecera o facínora, nem a previsão do mal 
que lhe poderia resultar daí, nada absolutamente embargava o 
curso de suas aspirações. 

O terreiro encheu-se em pouco . As mula tinhas chegavam e 
iam-se requebrando em b·usca dos namorados; os  tafuis de topete 
crespo, impacientes, ensaiavam o baião. 

Temperaram-se as violas, gemeram as rançosas rabecas, experi
mentaram-·se as gargantas ; já um puxava uma fieira, outro recla
mava a loação . 

Quero isto com toda a bizarria! gritou insôfrego o Papara . 
Sim! vivam o Francisco e a Germana! bradou um dos tocado

res . Saltem, gentes! Pulem, gritem! . . . Nada de  mangação . . .  
Apre! acrescentou outro dali .  A fol i a  parece hoje de 

feição. Corra a branca . . .  ,) 
Ora que viva comp·adre! disse entretanto um rapaz de po rte 

marcial que ia  entrando . 
- Arreda! que aí vem o fama! Olé !  o Neco Cara Preta. 

Salve toda a companhia ! Mas . . . pelo que veJ·o  só estavam 
à . 

h ' mtn a espera . . . .  
Vejam lá a presunção. 
Presunção, não! este cá não conta histórias .  Que é do curiboca? 
João do Camocim? 
Sim : o topetudo? 
Faz-se de rogado. Bem vê : são coisas de noivados . . .  

Pelo rompante é fácil reconhecer que o recém -chegado n ão era 
nenhum 

. 
sum es fui de reputação a i nda por fazer. Senhor de si, 

prazent
.:

tro, patusco, dançador, não havia quem 0 excedesse em 
um batao gemedor; no sapateado arrastado dava regras 80 mais 
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pintado. Querido das caboclas faceiras, suspirado pelas belas, não 
� 

rrartamos se lhe déssemos o nome de Leão, entre os sambistas . �penas chegou, o moço depôs sobre um banco a viola que trazia 
a tiracolo, e, d irig indo-se a Luizinha, foi sem rr1ais rebuços atirando 
uns olh�s capadócios, l á de um certo modo particular, que a fez 
corar ate a raiz do cabelo . 

A menina amuou-se, e a rapaziada disparou na gargalhada . 
Ginga assim, cabra danado! disse de fora Zé Magro que 

neste i nstante surgia do mato como um fantasma . Vai-te arrumando 
� - " . para at, que o campeao ca te espera no terretro! 

Neco volveu-se com um gesto de pouco caso e acenando com 
a cabeça, fechou o olho à moçoila . 

' 

Venha daí uma pinga, e queira-me bem, menina, que eu já 
vou dar uma lição ao taful . 

- Fecha o olho . . . bate a pedra, refletiu maliciosamente o 
outro, e não vai cuidando de livrar o lombo do piqui, que te 
prepara o curiboca . 

Sem se importar com a bravata, o rapaz empinou o copázio, 
que lhe ofereciam ; deu um estalo con1 a l íngua, deixou escapar 
um suspiro do peito que só respirava felicidade . 

Neco não ficou sem imitadores; com pouco os copos e as cuias 
circulavam, o aluá entornou-se à farta, e o acanhamento dos 
convivas foi-se transformando gradualmente no ruidoso festival. Os 
olhos rutilaram;. e a satisfação estampou-se nos semblantes de 
todos, os tafuis começaram a desenvolver a sua loquacidade; e as 
meninas a exibir os dengues e requebros . 

A cachaça, elemento indispensável a estes festejos, origem de 
tantos desacatos e dissabores, não tardou em produzir o s  seus 
efeitos . As violas temperaram-se; os cantores entoaram a louvação 
do costume ao dono e à dona da casa, e das unhas dos tocadores 
rompeu um baiano22 rasgado, capaz de fazer estremecer ao mais 
bisonho filósofo . 

E indescritível a influência que esse ritmo original sói produzir · 
sobre o organismo humano, por mais insensível que seja o indivíduo. 
Os membros se agitam, o sangue ferve nas veias, os nervos se 
contorcem ; não há corda enfim, p·or mais íntima, que se não deixe 
vibrar, e o corpo, passando por uma eletrização singular, parece 
dominado por uma força verdadeiramente infernal . Impotentes 
diante das notas saltitantes, todos sentem-se arrebatados; um 
demónio Jogo deles se apodera, e o mágico instrumento, operando 

22 Forma primitiva do que boje se grafa e se pronuncia baião, dança . muito 
antiga e popular nos sertões nordestinos. Baiano registrou F. A. Peretra da 
Costa em seu Vocabulário Pernambucano. 
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prod ígios, faz saltar os próprios paralíticos; tal é o . poder dessa 
mús i ca tnisteriosa que o gênio talvez de 

... 
a lgum sertaneJ_?, em horas 

de t r is teza, inventara para abafar as magoas do coraçao ulc�rado! 

Doidas pela dança, as meninas saracotea�an1 co1n as anqutnhas, 
e, entre n1il  mornos p rovoc�dores, con1 os seJas  a pularem, n1al con
tidos nos cabeções rendados, incitavam os namorados ao original 
bailado . 

Abram campo, minhas gentes! berrou u m  rapaz esforçado, 
que até então conservava-se calado, saltando de repente no meio 
da roda com toda a galhardia :  

Bate, rufa na viola, 
Deixa a mão cair da junta 
Quem quiser que dê resposta 
Faça lá  sua pergunta. 
T / , / t t '  / a-ta-ta- a-ra- a-ta 
Z / / ' t ' / 1 / t ' u-zu-zu- a-ra- a- a. 

Bravo! exclamaram todos, olhem o Sambista como se sai! 
Bem começado ! 
Tome tento! Não vá agora queimar-me a cacada . . . 
Assim, cabra jubilado . 
Vejam o amarelo como ginga! 

A última reflexão não partia de outro senão de um mulato conhe
cido por Zuza Camiranga, bicho destabocado, ralhador, pimpão dos 
terreiros e um dos mais intrépidos sambistas, sem ofensa à. reco
nhecida fama de Neco Cara Preta. 

O Sambista voltou-se, depois de dar duas rasteiras erguendo o 
pó e batendo com as mãos, e parou defronte do camarada . 

- Se o negócio é mangação, 
Salta fora, boi bargado! 
Nada val seres barbado 
Pois sisudo vais ao chão! 

Não se pôde conter Cara Preta. Entregou a viola a um dos 
companheiros, e, tomando para si o desafio campou no meio, da 
roda, quebrando o coco com um chiste sem igual . 

- Já sisudo iria ao chão! 
Mas o boi é catingueiro. 
Vejam vocês que vaqueiro! 
Nem tanger sabe o ferrão! 
Tá-rá-tá-tá-ra-tá-tá. 
Zú-ru-tú-rá-lá-tá-tá. 

Os aplausos cobriram a voz do dançador . 
A folgança chegava quase ao seu auge, reinando e m  todos a 

animação . Tudo era começar! 
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Travada a luta, não foi fácil abrir o campo aos demais sambistas .  
Os i n1p r o vi adores cnt usiasma ran1 -sc, c ,  renovando as l i bações, ora 
c a11tando as g raças da · 111or c n as, ora variand o do pass o da cma até 
o sapateado e o n1iudinho, foran1 destarte enchendo a rnelbor 
parte do serão . 

N ão se fez esperar, porém, por muito· t·en1po que as cabeças, 
es·quentadas pelo álcool , dessem à função novo caráter; e dos 
jocosos desafios e variados bai lados, passassen1 ao desen1reado 
batuque, sem ordem, nem harmonia, no meio de grosseiras chufas, 
descompostas posições, chegando ao mais subido grau de excitação 
sensual imaginável . 

É nestas ocasiões que todo o respeito, ao pudor desaparece, e 
as próprias donzelas, perturbadas pela garapa avinhada ou pelo 
licor preparado com o mel de abelha, frementes se atiram no torve
linho p·erigoso, e, recebendo sem cautela as embigadas que lhes 
arrumam os rr1ais audazes, dando aos quadris uma agitação volup
tuosa, concedem certos conch�egos, que são o desespero dos 
sarnbistas . 

Não empreenderemos descrever todas as cenas, que se costumam 
passar nestes momentos, bastando-nos dizer que algumas vezes 
chega esse delírio a tal ponto, que mais fácil seria fazer estacar o 
sol em sua carreira, do que arrancar ou acordar um destes baila
rinos do supremo gozo em que se acham engolfados . 

Luizinha, por mais de uma vez, apesar da melancolia que a 
devorava, fora arrastada ao redemoinho . Como era digno de se 
ver a gentil morena constrangida repinicar o chão com os pezinhos, 
remexendo as anquinhas sem cessar! 

Os moços estremeciam, e os mais galhardos diziam cheios de • • 

Inveja :  
Que sujeito· feliz é o João! 
Eu cá, ponderou Zé Magro, se fosse a Germana . . . um ano 

que fosse . . . havia de trazer o bicho enchiqueirado. Que diz a isto, 
compadre? Parece que o co·quinho não está maduro! 

Todos riram-se da pilhéria, entretanto Zuza, cansado dos exces
sos, aproximara-se do grupo . 

- Não me dirão, vocês, inquiriu ele, o que tem a velha do 
Papara? Tão alegre que estava! . . .  

- É verdade! volveu Zé Magro com malícia querendo o.cultar o 

pensamento . Já há bem tempo cismo que por aqui an?a coisa . 

- Digam lá o que disserem : aquele pau tem formiga! Por que 

não veio o Camocim? . . . O cabra sei eu que é desabusado, e 

quando ele mete os pés é porque o barulho � feio . Ainda q�e mal 

lhes pergunte : não ouviram vocês falar na  história de um mocmho lá 

das gratas da Aratanha? 
A não ser a morte do Manuel, tudo é velho . 

75 

• . - -� -



• 

• 

Pois olhem : quem pode desmani�ar toda 
.
esta pendanga é 

ali 0 Neco . A i nda agora puxou ele a men1na a terretro nesse tanto . . .  
É dos n1eus ! cabra de lenha!  
E que fez ela? 

- Ficou mais fechada do que uma pitanga . 
Ora . .  � balda certa, vermelho na  catinga . 
Cá para mim, esta história não acaba be� . 

Quem sabe se o João já não anda na battda do meco . 
Lá isto é o que eu não duvido . Certo é o ditado : dois tatus 

não fazem casa em um só buraco . 
Do outro lado do terreiro partia a este tempo um rumor estranho . 
Uma cena desagradável se passava entre os donos da casa . 

XXII I A TARAS CA 

ZÉ MAGRO mostrara desde que tinha chegado uma crescente impa
ciência . Como se estivesse ali a esperar alguma coisa, não obstante 
tomar parte de vez em quando no pagode, saía, entrava, tomava 
a sair, nunca deixando de espreitar o que por fora se passava. 

Em uma destas saídas dirigiu-se ele para o lado mais deserto da 
lagoa . Logo adiante estava um corpo estendido sobre a relva como 
subitamente surpreendido pela morte ; o mulato aproximou-se caute
loso e sem que o fato lhe causasse a n1en.or surpresa pôs-se a 
observá-lo .  

Todos diriam que está bêbado, murmurou ele . Mas . . . qual! 
Eu já descubro quem lhe arranje melhor cama . 

E retrocedeu com um sorriso terrível nos lábios, que denunciava 
quanto aquela alma era vingativa. Volvendo então para a casinha 
lançou para a estrada um olhar investigador . 

Os diabos demoram-se . . . Que caipora se desta vez perder 
o salto! 

A altercação dos esposos tinha chegado a seu auge . O motivo 
era o de costume . Germana tinha recomendado à filha que se absti
vesse de requebros, e, metendo-se para um canto, contrariada pela 
ausência do futuro genro, por mais de uma vez se havia levantado 
para passar um repelão no Francisco ou dar um beliscão na menina 
que com os olhos. raso� d'água fugia do terreiro . A despeito porém 
de tudo, a �apartga . nao se pudera conter com as provocações do 
Neco, que nao a detxava p·arar e aproveitando-se de um momento 
de distração, resvalara para a roda e caíra vertiginosa no baião. 

Era uma natureza exuberante demais a natureza de Luizinha .  

Ser provocada em tal situação e não aceitar o desafio seria o mesmo 
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que asfixiar-se . Influenciada pela vertigem que de todos se havia 
apoderado por um instante se lhe apagou da lembrança a imagem 
de Alfredo e entregou-se à força irresistível que a chamava . 

N o  dançado nenhuma outra lhe levava a primazia .  Sapateando 
com utn desgarre inexcedível comunicando ao talhe gentil esses 
estremecim·entos voluptuosos que são as delícias dos apreciadores, 
o demoniozinho, ora fazendo menção de atirar em um, ora arreme
tendo em uma negaça para outro, fazia com que todas as cabeças 
andassem numa completa dobadoura . 

O tocador de violas por pouco não enlouqueceu. 
Dando por falta da pequena, a velha não poupou-se aos costu

mados destemperas . Viu o modo desenvolto por que suas ordens 
eram desobedecidas, e mergulhando a mão por entre os circuns
tantes, pregou na  filha um desses beliscões a que de ordinário se 
dá o nome de tirar pele e cabelo . 

- Estás te disfarçando !? resmungou ela de maneira que só 
pudesse ser ouvida pela vítima .  

Luizinha, soltando um grit� pungente, encontrou-se com o rosto 
da mãe, que ato contínuo, sem atenção a ninguém, levou-a aos 
empurrões para encafuá-la na camarinha . 

Por cúmulo de pecados nesse instante apareceu Francisco . Até 
aqu·ela hora só tendo dado atenção à garrafa de cachaça e já  aos 
tombos, alegre e divertido como um Sileno e aos beijos com a 
botija amada, presenciando aquele ato de selvageria, adiantou-se 
para a mulher e quis meter o caso a bulha . Encostou-se pois ao 
portal, e, lançando uns olhos lânguidos para Gertnana que o olhava 
furiosa, atirou-lhe à queima-roupa esta grotesca quadrinha: 

- Lá no sertão da Bahia 
Vivia um sapo casado: 
Na seca de vinte e cinco 
Quase que morre torrado. 

Olhem que miséria, rugiu Germana, fazendo um gesto de 
escárnio . Vejam se isto são modos de gente! 

O que . . . que . . . é .  . . que .  . . está dizendo? tomou o velho 
inquizilado . Ora . . . escutem . . . Modos . . . de . . . de . . .  
gente . . . Ande . . . diga? . . .  

Cala esta boca, Francisco . . . Depois . . . depois . . .  
Qual depois . . . Não . . . não . . . me venha . . . com cantigas . . .  

Os efeitos do álcool produziam-se violentos no Papara e transtor
navanl-lhe completamente o caráter . Se porém este avançava, 
,Germana não o fazia menos, e não tardou muito que ela levasse as 
mãos à goela do marido e arrojasse-o sen1 mais preân1bulos de 
encontro à parede . 
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Ah ! velho desab usado !  gritou csp u n1ando. E s tá s enganado ; 
comigo não entrosas de vale ntão! . 

Hoje .  . . saio . . . fora de sério! bradou Francisco com voz 

trêmula e gutural . Arreda, contin�av� ele, arrancando-se das 
garras da n1ulher; arreda! . . . velha JUbi lada . . . e .  . . e .  . . e . . .  

não me . . . me . . . toque . . . porque . . . quem marcha para cima 
de mim . . . marcha . . . para cima da desgraça! 

A cólera de Germana tinha subido consideravelmente no seu 
termômetro; segundo o louvável costume jurava, batendo com os 
punhos em tudo que encontrava, e teria levado o velho maricas 
aos trambolhões mesmo diante dos convidados, se Neco Cara Preta 
não buscasse separá-los . 

, . . 
Com este acontecimento, embora os esptrttos estivessem um 

tanto alterados, a festa por alguns instantes esfriou . Os instru
mentos emudeceram, e a efervescência da  loação repentinamente 
cessou . 

O destampatório de Germana corara a todos de  vergonha . Em 
uma folgança como aquela semelhante procedimento não podia 
passar sem reparo, e assim aconteceu . Os matutas têm tatnbém 
seus pontos de honra . Muitas vezes por uma ninharia julgam-se 
gravemente ofendidos, e não há tirá-los de uma malquerença, de 
um azedume qualquer, quando porventura não acaba o negócio em 
grossa pancadaria . 

Zuza Camiranga foi quem apanhou a garça n o  ar .  Não sabemos 
que expressões ambíguas tinha empregado a velha de envolta com 
as chufas atiradas ao marido . 

Aborrecida com a ausência do curiboca, não escolhia mais em 
quem fizesse recair seu mau humor, de modo que arrefeste1ando-se 
contra o mulato, que tomara as dores pelo velho, sacudiu-lhe uma 
Iéria23 que esto·urou como um b·ofetão . 

Ora você, não passa de um mulato do pé-rachado. 
Não venha assim respondeu-lhe o rapaz formalizado , que 

comigo isto cá fia-se mais fino! . . .  Pensa então que por ser a gente· 
mais pobre há de agüentar tudo calado! Vá falar  desta maneira 
aos cabras que lhe trabalham de empreitada . 

- Não lhe p·edi que viesse. cá! 
É bem arrependido que estou. Mas os arrependidos são 

os que se salvam . Para beber um pouco de aluá de milho podre 
não precisava sair do meu roçado . . .  

Milho P?dre !  . . .  v�lveu a velha, ful a de raiva.  Ora vá você para 
a cas� do dtabo . . . Nao dar-me o Pai-Eterno as piaçavas que 
Francisco tem na c ara!  Se eu mesmo sendo homem deixava alguém 

2a Léria significa indireta, fr�<-e insultuosn . 
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tossir para n1cu lado! . . . Sim . . . porque isso não é coisa que se 
ature! . . . llh! cabra! 

Sei que sou cabra, tornou ainda o mulato ressentido �  Mas 
nem por ser cabra deixou João de servir a sua princesa mesmo 
branquinha como é .  

' 

Com esta, Germana pareceu por um instante embuchada : porém 
logo, voltando-lhe a presença de espírito, fechou uma das mãos e 
con1 a outra segurando o braço : 

Ora tome lá esta! . . . disse; que eu não faço caso de catitas! 
O João é um homem de papouco ; e não é para comparar-se com 
uma súcia que vive nas palavras da Salve Rainha. 

Francisco não dava o menor sinal de vida . Adernara para um 
lado e fazia-se com terra de ali mesmo cozinhar a bebedeira . Que 
felicidade não fora a sua em achar quem lhe comprasse tão porfiada 
demanda . 

Outro tanto não dizia a velha rusguenta, que buscava a todo· 
transe interessar o marido naquela dança . Mas este já estava bem 
longe de importar-se com coisas mundanas . 

- Não se pode viver nesta terra! dizia a velha como que pondo 
assim remate ao furibundo arrazoado. Mas, deixe estar que atrás 
de mim virá quem me vingará . João há de saber disto! 

Qual João, nem Mané João! retrucou o moço. Quem é que 
faz conta de curibocas . Vá se fiando nele e não trate de pôr o olho 
na cerca do quintal. Cham:e outro se quer briga, que este já há 
muito se  pôs no bredo! 

- Deixa de histórias : passa p·ara cá! refletiu Zé Magro, pro
curando tirá-los da ro·da. 

Germana afastou-se então, trombuda, e Camiranga foi sentar-se 
no terreiro. 

O desaguisado levara o desconsolo a todos os semblantes . Uma • 

função tão bem começada acabar tão mal, e tudo por causa da 
esquivança de João do· Camocim! 

As cabocl1nhas tristes escoravam-se nos cantos, os rapazes desa

pontados se encolhiam todos ; e já  alguns buscavam retirar-se, quando 

do · lado de fora soou a voz enrouquecida e trêmula de Neco, que, 

abandonando o ritmo do baião, agora entoava uma destas canções 

apaixonadas, que constituem o característico da música nacional. 

Monótono era esse canto e repassado de tal sentimento e tanta 

saudade, que não houve um só dos circunstantes que não soltasse 

um suspiro prolongado . . .  Seria talvez essa toada produção de algum 

poeta das brenhas, que, às horas mortas da noite, a teria impro

visado ao relento, inspirando-se nos olhos negros de alguma amante 

bandoleira. 
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O silêncio era profundo, nem u� a pa lavra . mais foi trocada entre 
as pessoas presentes ; todos ouvlaiil comovidos as notas melan-
cólicas do cantor. 

Ao mesmo tempo uns sol uços c n t rc co rta dos pa rt iam do interior 
da camarinha. 

XXIII I O DESPERTAR DA FERA 

CARA PRETA ESTAVA só ; cessara O canto . 

Os lábios que há pouco tão poderosamente cativavam os corações 
das morenas, agora, mudos, só se abriam para soltar as acres bafo-, . . . 
radas, que arrancava de um pesstm? cigarro. 

Zé Magro aproximou-se de mansinho ; e,  notando em seu sem
blante uma estranha alteração, murmuro·u-lhe ao ouvido: 

- Estás doente, filho? Co·nta-me as tuas penas, que eu talvez 
possa achar algum remédio. 

- Não, José, não estou doente; mas sinto que saio hoje daqui 
infeliz. . . muito infeliz . . . 

- Admira! Tão alegre que eras ! .  . .  
- O mal tomou-me de repente. 
- É a Luíza ; já sei! Tão valente aue te fazias! Como é que o 

fama se deixa assim agarrar?! Pois olha;  cá este que estás vendo 
não é homem para cair em arapucas. 

- Não fales assim que é pecado. Foi mau-olhado: acredita. 

- Qual mau-olhado! QIUeres brincar . . .  
- Estou falando sério! Penso que botaram-me feitiço. 
- Deveras !? Ah! ah ! ah ! ah ! Grande birra que é esta da Luíza! 

Juro pelos peitos que me deram d e  mamar. 
- Consola-te então . . .  
- Para isto não há consolo . 
- E se houvesse por aí quem te pudesse dar uma esperança? 
- Oh! A este iria até servir p�or duas safras. 
- Bota bem sentido no que dizes, camarada! 
- Digo e direi toda a vida. Não vejo tanto assim o que admi-

ra�, 9uando a�damos por ali todos os dias a passar piores incl� 
meneias, e muttas vezes para quê? . . . Para que 0 amo nos pOnha 
fora do recrutamento! 

- Sustentas a palavra? 
- Darei tudo pela Luíza. 

Por que não lhe vais perguntar se quer fugir contigo? Vamos 
ver que tens medo do curiboca . . .  

-- Não estremeço diante de homem! 
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Então o que é que te embaraça? 
- José, ela já pendeu para o branco. Nossa cor hoje lhe faz nojo. 

Ora que tolo! isto para mim era poeira . Esperava-o um dia 
pelo caminho e mostrava-lhe, assim como quem não quer nada, a 
tua l íngua de tatu. 

- Mas o coração da Luizinha? ! Hei d�e chan1á-lo com ponta 
de faca? 

• 

- Deixa-te lá dessas idéias ; que, logo que a moça desimagi nar-sc 
do tal branquinho, bota-se a ti de rijo. Não és feio, e não há 
ninguém mais disfarçado para mulheres. 

Um riso perverso esvoaçou pelos lábios de Zé Magro. O tnise
rável compreendera até que ponto chegara a súbita paixão que 
dominava o infeliz rapaz. 

- Queres um conselho? continuo·u ele com uma satisfação 
" . 

satantca. 
Não sacudo longe de mim o que me dão. 
Olha que eu já vi de longe o que te  pode ajudar neste negócio. 

- Fala. 
Lança fora da manja o mocinho, e deixa o resto por conta 

do degas . Sab·es que eu . . .  
O mulato estremeceu ; um leve rumor se tinha produzido na 

próxima folhagem.. Em um salto se avizinhou do arvoredo e, antes 
que o carnarada pressentisse sua ausência, mergulhou-se no folhiço . 

Por entre o mato luziram uns quatro ou cinco canos de espin
gardas; um vulto o abalroou e dirigiu-lhe esta pergunta :  

- . Que é da onça, camarada? 
- Está na toca; mas nós já  vamos fazê-la sair. 

Pois se assim é não perca tempo. 
Não se tratava, pelo qu.e se está vendo, nada mais nada menos 

do que de uma diligência policial. 
Por cautela o ilustre representante da lei se fora colocar em 

distância respeitosa, pois não era homem que descesse a figurar em 
guardas avançadas. 

Zé ·Magro não hesitou. O momento era difícil, e a ocasião menos 
própria para ajustes. Passando pois por junto do tristo·nho trovador, 
insinuou-lhe no·s ouvidos tão pérfidas palavras que o obrigaram a 
erguer-se, pálido como espectro da morte. 

- :E: possível! exclamou ele. 
- Dou-te um juramento, tornou o outro. Improvisa uma lou-

vação e fala nos feitiços da Luíza. 
E indescritível o abalo que experimentava o pobre mancebo. 

Automaticamente tomou a banza, e soltou o canto ainda mais repas
sado de saudade e ternura. 
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Que transformação não se operava naquela fraca criatura! • 
Os ú I t i  tnos versos dizia m ass1m : 

Esquece 0 branco! acredit a : 
No mundo nada há que valha, 
O sossego, o amor, a cahna 
Da pobre casa de palha, 
Bateste as asas; voaste 
Como a arisca zabe lê. 
Luizinha, tirana, fazes 
Morrer logo quem te vê ! 

Mal tinham soado as últimas palavras do improviso, quando um 
r:rande ruído quebrou o silêncio que reinava n a  casinha do Papara. 
Rolou um corpo pelo chão, e a viola do tocador voou em estilhaços. 

João do Camocim erguera-se no meio do terreiro na figura de 
um possesso. Não é possível representar o pasmo� o terror que se 
apoderou de todos os circunstantes. Cara Preta fora arrojado ao 
chão do modo o mais ultrajante ; dispondo porém de uma ligeireza 
pouco vulgar, levantou-se, antes que o curiboca o pudesse subjugar, 
e, pondo-se em franquia, puxou a faca e armou o .cacete com 
gesto terrível e ameaçador. 

Não se poup·ou ainda desta vez German a aos gritos e às blas
fêmias do estilo . Prevendo a luta saiu da casa como uma tarasca,z. 
e, querendo arrastar o futuro genro pelo fraldão da camisa, pro
vocou um escarcéu dos mil diabos. 

- Não se gaste assim, compadre, exclamou ela, esganiçando-se, 
não se gaste co·m este p·obre que de nada tem culpa. Guarde a faca 
e tome tento, que logo teremos contas que ajustar com certo 
sabagante. 25 

• 

Inúteis palavras! Surdo a tudo, João ralhava com fúria no terreiro; 
pelo seu cérebro passava envolvido em sangue o quadro que o 
feiticeiro lhe havia revelado e seus olhos injetados cravavam-se com 
uma expressão satânica sobre o m'ísero tangedor de violas. 

Zé Magro, buscando evitar as vistas do curiboca, olhava inquieto 
para a orla do mato. 

Era ao temp·o que Neco recobrava o ânimo, e por sua vez 
brotava em seco, jurando por céus e terra l avar a afronta com o 
sangue do miserável que o agre·dira. Ele tinha simpatias e estas 
simpatias eram gerais . João, odiado por todos, lhes provocava a 
gana . Passada p,ois a primeira impressão, um rumor de reprovação 

2'1 Palavra hoje inteiramente cm desuso : mulher feia, megera. 2�· A palavra n�o está registrada em mais de uma dezena de bons dicion6riol 
consultados, ant•gos e contemporâneos. 
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con1eçou a circular pela boca dos que não se tinham ainda por 
ca utel a rct ir ·1 do . 

Compreende ndo a sua s i tu ação, o faquista encostou-se à parede, 
c ,  pre parando - se para o ataque, fez un1 gcstu de dc\prczo co t n o q ue 
dizendo aos outros : 

Vocês m.e querem? aqui me têm! 
Calculando o resultado desta luta, as mulheres tentaram arrastar 

seus maridos para longe, e as meninas trêmulas e espavoridas foram 
se esconder para o interior da casinha. 

Com as armas escarnadas os defensores de Cara Preta tomaram 
campo. 

É muito malfeito, ponderou Zuza Camiranga .20 O desaforo 
foi como se fosse a todos nós. Pensa ele que por ser valentão e 
destemperado não lhe há de chegar o dia?! 

Está comigo ! acrescentou o Sambista . Perdoe-me o Papara . . .  
rvi as por estar na sua casa não se segue que o noivo lá da pequena 
há de fazer tudo quanto lhe vier às ventas . 

O curiboca inchava como um touro prestes a partir. Apoiado por 
este modo decisivo, o Cara Preta, em quem a cólera fizera seus 
estragos, saltou de súbito para a frente, e, batendo freneticamente 
com os pés no solo, bradou:  

Nunca recebi ataque de ninguém, cabra malvado! Pensas 
que sou o desgraçado Urucará a quem aviaste deste mundo? . . .  

João ficou lívido. 
Neste mesmo momento surgiu à porta da casinha o vulto triste 

de Luizinha . 
Virgem Santíssima! exclamou a menina caindo de joelhos. 

A fúria do curiboca recrudesceu. As palavras da menina foram 
para ele interpretadas como referentes ao Neco. 1_,anto bastou para 
fazer regurgitar a bílis já por tanto tempo reprimida. 

Venham! . . . disse afinal . Se são homens cresçam para mitn. 
Arrede-se, Germana, que eu hoje rompo faca, e piso já em tripa 
de gente !  . . .  

Chegadas as coisas a este ponto, usando da frase sertaneja, não 
era mais possível pôr mão ao estoiro. 

Zé Magro desaparecera. Do lado de fora uns guardas nacionais., 
receosos de · intervirem n a  luta, ora avançavam, ora recuavam, sem 
terem coragem de executar as ordens, que um quidam27 de faixa a 
tiracolo lhes dava, de longe, por meio de acenos . 

• 
2e Os indígenas brasileiros assim chamavam ao urubu-de-cabeça-vermelha. 
21 Termo erudito, do latim, sign ificando pessoa sem irnportância. 
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Ofendido em seus brios, Cara Preta agachou-se, e, projetando de 
repente um salto como um �ato, pôs-se ao alcance d� João ; a .P

ri
meira cacetada foi-lhe certeua a cabeça. e

. 
fez 0 cunboca vacilar: 

0 segundo golpe alcançou-lhe o braço dtretto. Mas a faca era e�
punhada por mão vigorosa, e antes q_ue

, 
o agressor pudesse desvuu 

o corpo tinha-se 0 ferro mergulhado ate o c abo. . . 
_ Matou-me, gritou Cara Preta, e recuando fot catr no terreiro. 

- Não lhe perdôo a morte ! 
Com este choque 0 alarido cresceu entre �s mulheres. Não obstou 

isto que os homens, embriaga�os p�lo chetro do sangue, avanças
sem para o facínora ainda mats chetos de gana. 

Devemos notar que entre os homens do povo pôr e� dúvida sua 
coragem é o maior insulto que se lhes pode fazer : nao há pr?�o
cação que exceda a esta, de sorte que basta que escape dos labtos 
de um audaz a expressão você é baixo, para que os vejamos de 
um momento para outro estrangularem-se. 

Este insulto fora proferido. 
- Morra o cabra! morra o cabra! bradaram furiosos. 
Os cacetes relampearam e caírarn repetidas vezes sobre o assas

sino, que se defendia com fúria insana :  sua faca, convolvendo-se 
como uma serpente, ora feria a um ora a outro. De súbito um 
objeto fendeu os ares ; vinha arremessado de fora. João levou as 
mãos ao rosto que se purpure ara de sangue : tinham-no ferido pro
fundamente. Atordoado, o curiboca vacilou, mas antes que caísse, 
os adversários tinham-se arrojado contra ele, e, jungindo-o, o leva
vam de encontro à parede. 

- Rende-te, homem! Rende-te! 
Foi então que os guardas, os excelentes cumpridores da lei naqueles 

tristes lugares, invadiram o terreiro, e, levando tudo a coice da 
arma, cercaram o desgraçado que estrebuchava quase asfixiado. 

Não há comentário possível para o cômico resultante de seme
lhante cena. Vendo que o ho·mem estava completamente desarmado 
o incomparabilíssimo inspetor de quarteirão com a enortne espada 
a bater-lhe entre as pernas, avanço·u com o aspecto marcial de um 
D. Quixote e desembainhando a ferrump.ea em nome da lei em geral 
e em particular do mui respeitável senhor subdelegado a cujas ordens 
estava, gritou : . 

- Está preso! Conheça que há homem neste mundo! 
E que homem em verdade não era o tal agente de polícia! 
Os sold?dos . sorriram, não sab·emos se por conhecerem melhor 

do que a st a btsca que os conduzia. O que é certo é que o irrisório 
J akal volveu-se desdenhoso e fulminou-os com um gesto imperativo. 

O que fazem, cavalos, que não quebram logo este bicho des
temperado? Estão com medo? 

• 
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Entus iasn1ado então com o reconhecimento da própria autonomia, 
o homem da faixa não finalizou s.em soltar um viva a S. M. o Im
perador. Os quatro gatos pingados que o acompanhavam respon
deram com um grito oco e descompassado, e, como complemento 
à saudação, depois de amarrado o curiboca, aplicaram-lhe uma tre
menda roda de pau. 

Estou preso, camaradas, rosnou João, não dêem em homem 
morto. 

Oh! oh! tornou o ilustre policial. Pelo que vejo quer que 
se lhe ofereça uma redezinha, não é? Vejam o coitado! .  . . Ora 
marche, senão mando já quebrar o resto destes ossos. Toca para 
diante, rapaziada! 

Ao passo que estas cenas se davam, Neco gemia com a dor do 
ferimento, cujo sangue muito a custo conseguiram as mulheres estan
car. Cessara todo o rumor e tratava-se de conduzir o ferido, quando 
Germana, saltando e investindo de nariz arrebitado contra o inspetor 
que rompia a marcha com o libambo,28 !!fitou: 

Vejam só isto! Diga-me, meu cara de inhame insuado, por que 
é que maltrata assim quem nunca lhe fez mal? 

- Salta, bruxa de uma figa, retorquiu o sujeito, todo emper
tigado. Se não respeitas a minha autoridade vou mostrar-te para 
quanto presta este meu braço! 

Careca! 
- Saracura! 

Patife! 
A última palavra o fracalhão ruborizou-se, e, como tratava-se  de 

uma mulher de cujo marido pouco ou nada teria que recear, afastou 
o pé, e atirou-lhe um bofetão que a fez rolar três vezes pelo chão. 

Francisco neste momento se levantava um pouco desanuviado 
do álcool. Ignorando tudo quanto se passara, e, vendo assim urn 
suJeito, sem que nem mais, a pôr a mão em sua cara-metade, ficou 
verdadeiramente surpreendido. A princípio, lembrando-se das turras, 
quis-lhe parecer que aquilo e�tava bem-f,eito ; mas, logo refletindo 
e chegando-lhe uns assomas de pundonor, pensou que o negócio 
seria em realidade um grandíssin1o desaforo, c conseguintemente 
adiantou-se para o lado do inspetor. Embora velho, se bem que de 
uma pusilanimidade inqualificável diante dos olhos rábidos de G er
mana, insultado o patureba soube fazer valer um pouco dos seus 
brios. 

- Desavergonhado! exclamou ele, erguendo-se sobre as pontas 
dos pés. 

2k Cadeia com que se prend iam pelo pescoço os condenados. Brasileirismo 
do antigo norte .. nordeste, de origem africana. 
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E fez menç ão de sacudir as barbas do representan te da lei . 
O inspetor sabia com quem lidava ; vendu-se atacado, bradou às 

armas. O velho ficou fulminado. . 
Bem certo é 0 provérbio francês Un sot trouve tou]Ours un plus 

sot qui l' admire. , . 
Soldado! agarra o meco! . . .  29 E agora v a aJ ustar suas contas 

com o homem das botas! .  . .  Marcha! .  . .  
E assim findou-se esta noite tempestuosa com a notável exibição 

do mais importante dos nossos tipos eleitorais . 

XXIV I EXPLICAÇÕES 

ZÉ MAGRO não tinha podido tragar o ultraje com que o ferira o 
curiboca, e, jurando vingar-se de qualquer modo que fosse, pôs-se 
a ruminar no que devia fazer. Por fim, tomando uma resolução, 
encaminhou-se para Maranguape. Aí chegando, n ão lhe foi difícil 
entender-se com ·a autoridade competente e contar-lhe uma história a 
seu jeito, em que de um modo manhoso insinuava o nome de João 
do Camocim, sem que positivamente o indigitasse como autor do 
assassinato. 

Como tinha de haver um samba em casa do Papara, combinou-se 
que para aí convergiria uma força de cinco praças, as quais, atentas 
ao primeiro sinal que por ele fosse dado, cairiam sobre o criminoso. 

Zé Magro contava com a presença do curiboca nessa função e 
dispondo de um gênio perverso e inventivo, pensava no melhor meio 
de provocar uma assuada no mo1nento oportuno, que desse em resul
tado a prisão do malvado sem comprometimento seu . Certo, portanto, 
de que - a força estaria à hora aprazada em J assanaú, satisfeito de 
sua obra voltou em demanda do seu tugúrio, que também ficava 
para as bandas de Sto. Antônio. Na altura do Pitaguari, encontrou 
o velho Tatu. 

- Foi uma felicidade vires por aqui, disse-lhe o feiticeiro . 
Preciso que me ajudes . 

Tal seja o serviço, respondeu o mulato encolhendo os ombros, 
vamos ver . . .  

- Pois acompanha-me . 
O antro do bruxo não estava longe; andaram alguns minutos, 

e imenso foi o pasmo de Zé Magro ao encontrar o corpo do 
curiboca estendido no solo como morto . 

2� Palavra popu 1 n r an t iga : sujei to, i ndivíduo desclassificado. 
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Perdi todos os meus passos, pensou ele . 
. Esta C O lll o mal ! proferiu o velho, ti rando-o daquela perple-

Xldade .  Charnei-te, f i lho, para ajudares a levá-lo até a casa da 
Mar1a, que só e la  sabe n1ezinhas para este achaque do filho . 

O bruxo por este modo queria persuadi-lo de que o curiboca 
era víti ma de algum ataque :  o mulato porém, que perscrutava mais 
do que talvez pensava o velho, tinha corrido com os olhos todo o 
aposento do te t t ice iro e lobrigara ao lado os vestígios de vómitos 
esverdeados . 

Já sei ! murn1urou então acedendo à soli�itação . 
. Ajudou-o a meter o corpo em uma rede, e ambos, pondo-a ao 
ombro, tomaram a vereda que ia  ter ao albergu·e de Camocim . . 

A idade do Tatu não permitia mais desse� esforços; assim pois, 
transposto um terço do caminho, o velho, trôpego, convidou o 
companheiro para arriar a rede, 1n1possibil itado de continuar. Por 
fel icidade, nesta ocasião ia-se recolh·endo do roçado em que traba
lhava um caboclo conhecido . 

Vai morto ou vivo? perguntou o transeunte persignando-se . 
Morto ! . respondeu Zé Magro . Agora, se o camarada quisesse 

l ivrar o pobre velho de ir-se arrastando por aqui, quando mal pode 
consigo, seria uma coisa pela qual as almas lhe dariam graças . 

O Tatu, que provavelmente tinha embriagado o facínora para 
algum fim que não revelava, quis protestar; mas tarde disto se 
lembrou . O mulato, mais sagaz, antep·ôs-se, e, primeiro que ele se 
erguesse, ajudado pelo caboclo tomou de novo a rede aos ombros 
e afastou-se entoando um lúgubre bendito . 

Uma idéia feliz, embora arrojada, se havia sugerido à in1aginação 
de Zé Magro. Era possível que ele se enganasse, e aquil o  não 
passasse de um delíquio ; se assirn fosse . o curiboca não tardaria a 
despertar, e então ai dele se o assassino penetrasse no pensamento 
que o guiava . Com esse receio o mulato teve o cuidado de examinar 
o estado de João, e, encostando o rosto aos lábios não só verificou 
o cheiro da misteriosa beberagem, como notou-lhe na boca os 
vestígios de uma espuma denegrida . A idéia era aproveitar-se do 
letargo de Camo·cim e entregá-lo de pés e mãos atados à força que 
o devia esperar em J assanaú . 

Entretanto sobreviera a noite e ambos haviam chegado a um 
ponto em que a estrada bifurcava-se, indo um dos caminhos ter à 
vila e outro à lagoa . 

Dir-se-á que estás cansado? perguntou Zé Magro proposi
talmente, notando o suor que gotejava da fronte do camarada . 

. É verdade, amigo, respondeu o outro, e quer me parecer que 
hoje não chegamos a Maranguape . 
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Não veio fora de propósito o incidente, porque o mulato, que 
já buscava um meio para descartar-se do caboclo, aproveitando 0 
ensejo, tornou-lhe : 

. � 

_ Um pouco de ânimo . Daqui a
_ 

Jassanau � ão vai senão um 
pulo . Chegamos até lá, voltas, e entao eu vere1 quem conduza 0 
corpo à vila . 

Satisfeito com a notícia, apressou o passo e daí a momentos 
viram-·se as luzes da casa do Papara . 

_ Não precisa ir adiante. Aqui mesmo podemos arriar o defunto. 
Livre da tarefa, o caboclo saudou Zé M agro e desapareceu . 
Ficando só com João do Camocim o mulato pensou em ajoujá-lo; ' . 

olhando porém para o lado da casinha d� palha, qu1s�lhe pa!ec�r 
que os guardas já bombeavam os sambis.tas . Esta circunstancia 
fê-lo abandonar o curiboca e correr até al1 . 

Vimos por que modo ele se apresentou n a  casa do Papara e 
que ardil empregou para levar o faquista à esparrela .  

Vingado contudo, Zé Magro n ão sossegou. Começaram a incomo
dá-lo receios de que o inimigo não se evadisse da prisão, e, que, 
descobrindo a causa de sua desgraça, não o procurasse para matá-lo. 
Julgou pois necessário a todo o transe interessar na reclusão do 
assassino alguma pessoa poderosa . Lembrou-se então d·e Alfredo . 
Firme nesse pensamento, Zé Magro n ão esperou que o dia amanhe
cesse; correu imediatamente para a Aratanha, e,  introduzindo-se 
no sítio da serra, desenvolveu todas as suas traças para apanhar 
de jeito o rapaz. O filho de D.  Genoveva tinha acordado havia 
pouco, e, na ignorância de tudo, conservava no semblante uns 
tênues raios de saudade . O mulato relatou-lhe cheio de mistério 
todas as desgraças que se tinham dado, e pintou-lhe com as cores 
mais negras os perigos que se preparavam p ara ele, principalmente 
para a desventurada rapariga, que, enfeitiçada pelos filtros do Tatu, 
estava votada à perdição . 

J?eixada a seta ervada na ferida, Zé Magro retirou-se certo· do 
efetto de suas palavras ; e de fato foi tal a impressão que causaram 
no moço as pérfidas insinuações, que se deixou prostrar em um 
acesso de hipocondria . 

Ocultas-me ainda algum segredo, diss.e D. Genoveva, apenas 
percebeu .que novos terrores ou pesares o oprimiam . 

Talvez remorso, . ponderou ele com a voz trêmula . Para que 
falar e� desventuras de que talvez seja eu 0 único responsável? 

D1�e . Sabes que uma mãe tem sempre uma palavra de 
consolaçao para um filho amoroso . 

· 

. Acusa-me a consciência de haver desassossegado uma infeliz 
mentna, com a qual nem sequer lícito é animar um sentimento de 
amor . 
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A velha ruborizou-se e olhou, cotll um leve despeito nos lábios, 
para o filho . 

Sei quanto isto vai confranger-lhe o coração, mas já que o 
quis, permita agora que diga-lhe tudo . Não soube ser generoso,. 
como foram meus pais, continuando com a proteção que sempre 
dispensaram à família do Papara . Hoje aquela infeliz menina, que 
tanta amizade incutia-lhe n'alma, corre os maiores riscos e por 
minha causa. Como agora evitar que se despenhe sobre ela os 
efeitos da fúria de um noivo assassino, desprezado ou despeitado? 
Sinto-me impotente! Pudesse eu abrigá-la dentro das paredes de 
uma fortaleza para tranqüilidade da mísera e da minha consciência! 

Em poucas palavras, instruída D. Genoveva da situação angustio
sa da família do Papara, procurou um conselho ou uma palavra de 
consolação para Alfredo, mas sua cabeça atordoada não lhe advertia 
de um alvitre a tomar. Tudo eram receios e repugnâncias comba
tidas pela mais bem-entendida com�paixão. 

Enfim, meu filho, disse ela, nada terias perdido se  não 
houvesses abandonado o remanso de tua casa . Há um mau fado 
que persegue aquelas cercanias em que te foste meter, despertando 
porventura a perversidade e a vingança de um demônio que infelicita 
esta pobre gente . Não sejas tu vítima dos seus esconjuras e 
malefícios! 

Seja ou não verdade, o que é certo é que os fatos todos os 
dias se reproduzem, e eu em tudo .o que me contas não vejo mais 
do que a influência perniciosa do velho bruxo . Este feiticeiro 
nutre contra a memória de teu pai o maior rancor, e não é para 
admirar que hoje queira vingar-·se na pessoa de um filho . 

Isto só não justifica tão negro atentado! 
Talvez não te recordes de que teu pai era de uma inimizade 

irreconciliável para com toda essa raça de caboclos, e, não tolerando 
sortilégios um · di a expeliu de nossas terras o feiticeiro, que fiado 
não sei em que direito·s voltou à sua antiga locanda, ameaçando 
fulminar quem o tocasse . 

Na verdade! Não se podia dar maior ousadia! 
Indignado, teu pai �andou trazê-lo à sua presença, e nessa 

ocasião, tais injúrias vomitou o celerado que ele não se pôde mais 
conter, e tomado de cólera deu ordem aos escravos que ali mesmo 
ajoujassem-no à rodeira de 11m carro e o castigassem sem piedade . 

Tenho agora uma ligeira idéia desse fato . · 
Foi um ato de imprudência, concluiu D. Genoveva, do qual 

resultaram-lhe bem sérios desgostos, porque daí em diante não 
houve malefício que o caboclo não lhe atraísse, e acredito que não 
pouco concorreu isto para apressar-lhe  a morte . 
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XXV I A NOVENA 

A FLORESCENTE VILA de Maranguape regurgitava co� a multidão 
que vinha assistir à última noite da novena do nulagroso São 
Sebastião . . 

Os sinos da acanhada igreja, que serve de . matr1z, anunciavam 
alegremente o começo da devoção ; e o mulheno co�eçaya � afluir 
para o patamar de um modo tempes

,
t�oso, porq ue nao ha cmsa que 

mais assuste do que o furor beattftco com que certa classe de 
mulheres investe contra esses lugares santos, quando se trata de 
rezar ou de ouvir um lazaroni arvorado em pregador . 

o pátio estava coberto de f�g�s. de artifício ;  as
. 

casas em roda 
enchiam-se de caprichosas lumtnartas ;  e�1 fren!e desta�. , arcos de 
catolés e ramos de árvores, de onde pendtam mtlhares de lanternas 
elásticas, variadíssimas nas cores, davam à festa um verdadeiro 
caráter campesino. No centro c�epitavam as indefectíveis fogueiras, 
de onde uma vez por outra irrompia um busca-pé ou qualquer outra 
travessura, que transformava o sussurro que pejava a praça em 
verdadeiro alarido. As bandeiras dos anteriores noitários, cad� 
qual mais caprichosa, pendiam dos mastros sopradas pelo terral 
vindo da serra, que não distante parecia ameaçar o povoado com a 
sua negra c atadura . 

A alegria era geral . 
A igrejinha não tardou em ficar co11:1pletamente apinhada . Os 

velhos, como mais prudentes, deixando as famílias no interior do 
templo, conservavam-se do lado de fora a tom.ar fresco, uma vez 
por outra lançando os olhos para os moços impressionáveis que 
furavam o povo e iam-se colocar n a  exígua nave defronte de suas 
amadas . A outro tanto não se .abalançavam os c apadócios, que 
não gostam de ver as namoradas recatadas elevando suas orações 
ao Altíssimo ; estes matava111 o tempo devorando as gulodices, que 
encontravam nos tabuleiros, entornando de vez e m  quando o seu 
copo da branca, que é ordinariamente em que se costurna afogar 
as penas de amor . 

No meio de tudo isto a plebe esperava ansiosa pelo fogo de 
artifício; saltava, pulava, oscilava para um e outro l ado, fazendo 
erguer-se de vez em quando um murmúrio betn semelhante ao 
rugir de mar ao longe . 

A desafinada música de barbeiros rompeu então a monótona 
toada; o padre subiu ao altar em que o festejado santo se ostentava 
adornado de inúmeras fitas e donativos :  e com boas Oll más vozes 
a ladainha tomou caminho . 

Dentro do acanhado templo por pouco não asfixiava a todos o 
calor cada vez m ais crescente pelas luzes e exalações dos corpos 
90 • 



aglomerados, que se inundavam com a transpiração . Neste momento 
quem quer que lançasse os olhos ao beatério não deixaria de reco
nhecer quanto pode a devoção nessas velhas alquebradas, que, não 
se animando de ordinário a dar duas passadas em roda de casa, 
sujeitan1-se entretanto a tantos e quanto� incômodos como vertigens 
e apertos, verdadeiros suplícios, contanto que possam dizer depois 
ao senhor vigário que foram correntes à sua devoção . Em uma 
menina, nesse resto de povo feminino, que travesso, cheio de atavios, 
e de olhos acesos procura os lugares mais expostos e visíveis, estes 
sacrifícios teriam a mais fácil explicação. A mais, são elas capazes 
de sujeitarem-se : o objeto de suas devoções é muito diferente. Para 
elas a novena não passa do prelúdio das comoções e alegrias que 
esperam mais tarde experimentar nos bailes e dançados, prendas e 
anéis, que se hão de seguir ao ato religioso . Que lhes importam 
as constantes recotnendações do padre-cura, quanto ao que diz 
respeito às rezas e ao catecismo? O s seus missionários não são outros 
senão os farçolas que não se fartam em bater-lhes a pedrinha. 

E justamente para um grupo de mocinhas desenvoltas, que se 
apinha em cochichos no centro da igreja, que volvemos nossas vistas. 

Aí iremos encontrar conhecimentos nossos . 
Quantos corações apaixo·nados não palpitam dentro daquele inte

ressante entrincheiramento? Que de tresloucadas cabecinhas não 
estão talv·ez ali premeditando uma fugida para iludirem a embirrante 
solicitude de velhos carunchosos! 
. Compunha-se o grupo de cinco ou seis moças que trocavam-se 
olhares significativos, apertavam-se, suspiravam, coravam de repen
te_ olhando para as portas, curvavam-se sobre o colo para ocultar 
um sorriso, lançando depois uma olhadela a furto e a cochicha
rem como passarinhos, estremecendo só com a lembrança dos 
prazeres que as esperavam . 

Notável constraste havia entre estas doidejantes criaturas e outra 
que, ao lado delas, de olhos baixos, rúbida e murmurando as suas 
preces, conservava-se alheia a todos os requebros e disfarces, que 
constituíam o prazer principal daquela gente sem miolo . Cingia-lhe 
o esbelto talhe um simples vestido de cassa; aos cabelos que se 
deixavam prender por uma rede de retrós vermelho adornavam dois 
topes de fitas variegadas de um lado e outro, que lhe davam. ao 
rosto ffioreno uma graça imensa . Em sua simplicidade esta menina 
sobressaía de um modo singular a todas as cachopas que a cerca
vam. De quando em quando, seus olhos tristes e chorosos erguiam
se um pouco, pregavam-se no altar e circunvagavam logo depois 
como que procurando um objeto. 

Já terão as leitoras conhecido Luizinha . 
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Observava-se em sua fis ionomia u m � mudança completa; grande� 
olheiras indicavam que 0 resto da nOite antecedente fora para ela 
cheia de indizíveis sofrimentos · . . 

Realmente os distúrbios com que fmal 1zara a
. 

festa, os destem. 
de Germana 0 e sfaqucarnc nto de Cara P reta, e afinal as peros ' · , · nh lh · 

prisões do curiboca e do Velho Fran�tsc� ti  am- . e prodUZido um 
tal abalo que a prostrara de todo . N ao tmha dornudo, seu espírito, 
vacilando entre mil conjecturas, en t regava-s 

... 
e 

.
ao deses�ero, no fim 

do que lhe aparecia Alfredo como a umca soluçao às suas 
mortificações. 

A paixão reduplicava, e a absorção era tão grande que a levava 
quase a esquecer-se dos sofrimentos . por q ue passava a velha com 
a reclusão do marido . Como poderta ela recordar-se de que seu . - -
pai experimentava as matares provaçoes, se o coraç�o em constante 
agitação e sobressaltos n ão lhe dava tempo a refletir sobre a gravi

dade dos fatos, qu·e se desenrolavam diante de si!? 
Não fora sem surpresa que ela vira sua mãe aproximar-se de si, 

logo ao alvorecer, dizendo-lhe que aprontasse a roupinha porque 
iam seguir para a vila . 

Depois de tantos acontecimentos irem à festa! considerava ela 
pasmada, sem compreender o desespero que lavrava pelo coração 
de Germana. 

- Teu pai! . . . murmurotl a velha .  Se nós não formos punir 
por ele,30 é capaz o tolo de ficar toda a vida na cadeia. Btm 
conheço estes sujeitos! ... 

Ouvindo falar no pai, Luizinha estremeceu; a menina remordia-se 
da anterior insensibilidade . D·uas lágrimas rolaram-lhe pelas faces . 

- Vamos, minha mãe, proferiu ela . Os homens não hão de 
ser tão maus . 

Suas esperanças rep�ousavam todas em Alfredo . 
Reconciliadas pelo sofrimento comum, mãe e filha puseram-se 

a caminho . Penosa viagem! Não descreveremos esse itinerário cheio 
de emoções, e baste-nos dizer que pouco habituada a essas marchas �orçadas, Luizinha quase julgou-se morrer . Foi-lhe ta1nbém uma 
Imensa compensação às fadigas o espetáculo para ela tão surpreen
dente qu,e lhe apresentaram as primeiras casas d a  vila . 

Ca�cule-se o que não lhe ia pelo espírito, as sensações que não 
expenmentou ao ver p�ela primeira vez um montão de construções. 
Que de curiosidades excitadas!  que de anseios sufocados! Tudo era 

30 Ainda é comu - d d . m, no sertao o Ceará. bem assim no de outros Estados nor-
d:t��O:i 0 us� da expressão punir por isto, ou punir por Fulano. e substrato . co lusitano punar, do latim fJURnare d efender Nada tem com punir :::: castzgar, como parece, à primeira vista. 

' . - - . 
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novidade para a ingênua criança, tudo objeto de espanto, tudo 
adn1iração! Seus olhos corriam áv idos e m Lodas as d1reçoes sem 
que pudesscn1 se fartar, e ,  i ncertos, s en1 saberem o que deveriarr1 
escolher, em nada podian1 pousar . Sua mente engolfava-se, sua 
imaginação confundia-·se :  rodopiavam-lhe todas aquelas coisas no 
espírito, e como não lhe fosse possível co·mpreender a razão de 
tantas agregações, ela, que só estava acostumada ao simples, ao 
contemplativo, sentia diante do con1plexo um desfalecirnen to, u m a  
agastura que facilmente a conduziu da sensação da surpresa ao 
estado de atordoamento, de estup·efação . 

No meio disto vinha de vez em quando interrompê-la a lembrança 
do dever sagrado que ali a trazia . 

Chegaram enfim ao centro da vila . 
Durante o dia não poupou Germana esforços para conseguir a 

l ibertação do esposo. De Herodes para Pilatos, do juiz de paz 
para o subdelegado, do subdelegado para o vigário, correu toda a 
hierarquia judiciária e eclesiástica sem que achasse quem lhe 
prestass·e ouvidos . 

Reinava grande faina; todos se mostravam hóspedes ao negócio,31 
e tudo se lhe mostrava, menos o suspirado alvará de soltura . 

Assii11 chegara a noite, e nada de solução! 
A velha angustiada, ora ia até as grades da cadeia, onde o 

Papara, sucumbindo, dizia-se pobre homem! preso para recruta; 
ora corria ao padre-cura, que, muito assaralhopado com os prepa-
rativos da festa, mandava-a queixar-se ao bispo, e nestas circuns
tâncias, já a bílis · começava a exacerbar-se, pedindo-lhe o gênio 
que enviasse toda aquela gente à casa do diabo, quando ao abrir-se 
a igreja, despertou-se-lhe o zelo religioso. 

Desde que os homens não querem valer-nos, pensou ela, 
recorramos àquele que não falta a ninguém . 

Eis o motivo qu·e levara também Luizinha ao fervet opus em 
que a vimos . Germana, providente como era, fizera-a sentar-se 
logo junto a si para evitar qualquer catástrofe ; mas co�mo se tudo 
se conspirasse para contrariá-la, interpôs-se e arredou-a da pequena 
um troço de raparigas . A velha não se pôde conter com esta falta 
de atenção e em represália soltou duas juras qu·e se perderam no 
ruído que fazia o mulherio . 

Catingosas! disse ela, referindo-se ao perfume que das me
ninas se exalava em profusão . Ora vejam que nicas! :E: assim que 
se vem adorar a Deus? 

8 1  Hoje desusada, a forma erud ita h6spede a, no sentido de alheio a, i�no
rante, foi empregada por clássicos luso-brasileiros, incluído Machado de Assis. 
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Luizinha encolheu-se para seu lado como uma sensitiva; Germana 
ficou resmungando a v! h a r ?e sos l a i o para o bando de moças que 

sufocava o riso e fazia- lhe ga1fonas . 

_ Deixem a jarar aca , e rezcrn, que é o rnc lhor! refletiu do 
grupo a menos risonha . 

Olh·em a sonsa! disse outra . Quem era que, há pouco se 
retorcia toda na  porta da ig reja, por causa de cerLo mocinho? 

Xi! olhem a mentirosa! 
- Mentira, não!  Você não viu, Chiquinha? 

Ora? Gosto de ver os dengues desta dona . Só ela é que não 
namora e vem à igreja para rezar! 

/ . . 
- Virgem Nossa Senhora ! como e que se Inventa asstm ! 

Pois olhe, meu bem, eu cá não escondo . Gosto de um moço, 
e só estou boa e alegre quando o vejo na  novena . É um rostinho 

de menino Jesus . . .  
- E agora o meu tem cara de S. Jorge, prorro,mpeu com viva

cidade uma das que se tinham conservado caladas . 
- E o teu, minha sonsa? 
- Vejam qu·e estão olhando . 

Quiá! qui ! qui ! qui ! qui ! . . . Reparem como está danada a 
velha cascavel! 

- E o mais é qu·e agor� o negócio n ão é conosco . 
- E com quem há de ser? 
- Vejam a filha da cocó de cordZio, vejam a candonga32 de 

rodelas vermelhas no cabelo como está atrapalhada! Coitadinha! 
Que olhos do diabo lh.e bota a velha! 

D·e fato Germana, não perd·endo de vista Luizinha, que timida
mente erguer� os olhos e fixara-os em uma das portas laterais, com
punha gestos furibundos. 

- Não querem ver, interrompeu a mais velha das raparigas, não 
quer.em ver o desafo·ro da matutinha? Está a olhar para o filho de 
D. Genovevat 

- Guarda-te tola . . . Só porque viu hoje  o moço em casa do 
vigário já  supõe que ele está morrendo de  amores . Aquilo não é 
para beiços de matuta. As da cidade j á  hão de tê-lo bem trancado 
no fundo do coração . 

- Ora! . . .  Eu lhes mostro se o santinho há  de ser meu ou não. 
!Vfais ou menos �inadas entoavam-se as Iitanias, quando um 

grtto rompeu do meto do mulherio . Un1 rebuliço imenso produziu
se entre o povo escanzinado . 

- -----

3� Candonga, segundo refere F. A. Pereira da Costa em seu Vocabulário 
pernambucano, signifi,ca feitiço, encanto, paixão, pessoa ;stintada. Mas há para a palavra, segundo Silvio Romero, a acepção de mentira. 
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Abram! Abram! tragam alguma coisa, que uma mulher desfa
le�cu, gritavan1 os se rviçais .  

Foi ap 11as o que se pôde ouvir no tumulto . 
N ao é possível descrever a con.fusão que reinou na igreja, enquan

to não se conllt:ceu o motivo que dera lugar aquele movimento . A 
causa de tudo n ão fora outra senão a infeliz Luizinha .  

Scn1 cos[Uillc nenhum desses apertos, ed ucada ao ar livre das 
lagoas, deslumbrada, aturdida pelo espetáculo para ela completa
mente novo de uma festividad·e religiosa, além de enfraquecida 
pela anterior vigí lia, não pôde a p·obre menina resistir por muito 
tempo . Seus olhos nestas circunstâncias ofuscados pelas luzes, seu 
tenro corpinho extent1ado pelo calor, anunciavam-lhe desde que 
penetrara 110 templo um vágado.33 Angustiada, a princípio não 
poupou sinais à velha, fazendo v�er o seu estado ; mas esta não a 
quis ou não a soube entender . Depois retraiu-se e procurou conter 
as palpitações do coração que a perturbavam . Baldado esforço! 
Ergueu então a vista e seus olhos encontraram os de um mancebo, 
que nela se fixaram com si ngular expressão. Era Alfredo. Quase 
o não conheceu pela transformação dos vestuários . 

O moço, logo que os olhares s·e enco·ntraram, dernudou-se sensi
velmente. A Luizinha não passou isto desperoebido, e o seu abalo 
foi tão violento, que a obrigou a reclinar-se sobre uma vizinha. 

Dava-se isto ao tempo que uma das meninas do grupo reparava 
no rapaz e proferia as palavras que ouvimo·s . 

Luizinha soltou um grito e caiu . • 
Alfredo, assistindo a este desastre, não trepidou. Galgando por 

cima das mulheres, em um momento achou-se ao lado da menina 
para ampará-la e ajudou a transportá-la para fora da igrej a .  

Na · balbúrdia que houve em torno de si, a Gerrnana que fora 
forçada a buscar lugar un1 pouco mais adiante não conseguiu saber 
logo do que tão perto se passava. Desta maneira, só quando cessou 
o rumor, e .ansiosa procurou a filha, pôde dar por sua falta. Como 
é muito natural afligiu-se, querendo supor que a rapariga tivesse 
mudado de asse.nto apen as ; porém as beatas vizinhas tiveram o 
cuidado de tirá-la do engano, comunicando-lhe que uma moça tinha 
sido carregada para fora com uma vertigem . A velha deu um 
gemido e levada pelo primeiro ímpeto forcejou por sair . Não 
conseguill-0, tal era o aperto! 

O grupo de tneninas trav.essas não poupou-a, e a tarasca deixou
se cair no mesmo lugar, mastigando as suas rezas e debulhando o 
rosário num desespero de condenado . 

83 Com relação à palavra vágado, Frei Domingos Vieira a registra como 
sinônimo de vertigem, angústia. 
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O remédio seria esperar . Felizi?ente a noven
.
a estava � findar�se . 

Com pouco a música de barbetros tocou o ftnal ; os sinos rep1ca

ran1, as girândolas troara rn no ar, as portas desen tu Jharam-se para 

vomitar o povo sobre o pátio i luminado, e um surdo rumor percor

reu a multidão . 
Os busca-pés, fogu·etes de corda e ou t ros artefatos pirotécnicos 

invadiram a praça . 
Germana, livre do atropelo, atravessou o patamar como uma 

louca entre os assovios da molecada, e chegando do outro lado da 
igreja' olhou para ver se descobria a filha . Nada de Luizinha! Duas 
elegantes máquinas, lardeadas do versos em louvor ao santo, faziam 
no meio de um alarido infernal sua portentosa ascensão. 

XXVI I INTER AMICOS 

No PATAMAR da igreja tinha-se formado um grupo de palradores 
populares, que comentavam em sua linguagem rústica os sucessos do 
dia . Entre eles divisava-se Zuza Catniranga considerado geralmente 
como um rapaz de memória, e mais alguns dos personagens que 
vimos em casa do Papara. O intrépido mulato perorava como melhor 
não o fazia o mais grulhento orador de nossas ruas. 

Ora, dizia ele, vá lá se fiar a gente no que espalha esta 
escanzinada canalha! Vejam só vocês ! . . . Gritavam que era um 
deus-nos-acuda : foi o juiz de paz! foi o· juiz de paz! . . .  

- E quem duvida disto? exclamou um alvarinto disfarçado, que 
pelos modos se propunha na discussão a seu competidor . 

O que é que você sabe n·este mundo? . . . Estes chimangos34 
só levados a cacete ! E queixam-se . . . Ai . . . porque o subdelegado 
só quer viver à custa dos pobres miseráv·eis que não seguem seu 
partido e vai metendo-os no xilindró! Que querem que lhes façam?

. 

João do Camo·cim é um santinho . . .  
Não é santinho ; mas sabe ser homem ; e é por isto que lá 

os amos de você têtn-lhe tanta sede, e vivem a botar-lhe o cavalo 
em riba . Para o lado dele caranguejo não tosse! Querem saber 
por que chamam-no o matador? . . .  Diga-me agora vossa senhoria por 
que motivo o subdelegado deixa que andem por aí com lodaças de 
cangaceiro·s o Xexéu e mais o Guedes Tangueira? 

84 C h .  f . h · · zmango 01 c amado popularmente, em todo 0 Brasil 0 partido organt-
z�do para def�nder a causa da maioridade no futuro D . P;dro 11 .  Por exten
sao, 0 substantivo passou a adjetivo, para qual i ficar os part idários do movimento. 
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---- São falsos, meu amigo . 
Falsos! . . . bem? Também é falso o que se fez nas eleições? 

os pobres cabras não tiveram descanso com o pega! As mulheres 
e os filhos que digam se é verdade . 

Cabra não tem que carregar o·pinião em negócios de branco! 
Não viram as baionetas na porta da  igreja? Que tinham de lá ir . . .  
Foram . . . e atacaram o pau na gente do governo . . . Pois bem, 
agora metam-se em lenha . Toma lá, dá cá! 

Infelizmente somos nós quem sempre fica na maca. f: bem
feito! Para que ainda caímos em acreditar nas cantigas destes 
senhores, qu·e, no fim de contas, depois de atirarem-nos no salseira, 
põem-se ao fresco? Logo que o negócio fede a sangue lá vão todos 
anchos para suas casas, e muito enxutos mandam que os bestalhões 
agüentem no costado o ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo . Ora, muito· obrigado! 
Sai-te daí, chimango, tornou Zuza, vendo-se atacado em 

terreno onde a verdade era irrecusável . Paguem a farinha e o baca
lhau que tomaram ao amo fiado e venham então falar. Quem é 
que os livra da cadeia e do recrutamento? Como o· mocinho se faz 
moderno! . . .  Esta não é má! Agüentem! e não venham contar estó
ria de onça. 

- Sabença por sabença, não troco a minha pela sua . Não 
venha para cá com babados de caça, que comigo não arranja nada . 
Lá porque o patrão· mandou botar fora do roçado os caboclos . . .  
temos conversado . . . Isto não é razão para que o camarada fale 
assim contra os  parceiros . 

Contra os parceiros, não . Veja como fala, meu arnigo! Não 
pense que eu ando como muita gente o adular quem pode dar. 
Enganou-se : não foi o patrão quem fez sacudir a canalha das terras 
de meu tio ; foram as justiças . Está ouvindo? O direito era nosso e, 
se duvida, já  lhe mo.stro de quem reoeb·e·mos a posse . Os caboclos, 
estes desgraçados, sim, foram que à fiúza das sesmarias dos índios 
quiseram se meter a fina força no que não era deles . 

Mas por que não diz isto o advogado? 
Ora vá com 0 advogado para . . . Que se não fossem estes 

demônios não havíamos de ser perseguidos . O meu gosto porém 
foi que vencemos a questão . E agora qu.e o tal senhor doutor tome 
tenência35• Depois não se queixe quando encontrar aí pelo cattlinho 
com alguma unha do Padre Eterno . Não é mais nem menos se 
não aconselhar aos tapuias que nos empurrem os cacetes quando 
muitq bem quiserem plantar em nossas terras . Se era por desabafo, 
por não ter eu nem os outros votado com ele, mandasse dar um 

35 Expressão antiga, no sentido de tomar precaução. 

• 
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tiro . Mas bulir com a cerca do pobre lavrador, q�e m�I sabe como 
vai vivendo do arroz e da mandioca q ue pl ant a, 1 sto e, para deses-
perar o home� �ais .santo de�t� mundo! 

E a medtçao fetta pelo ]Utz? 

Qual medição . . . isto lá são invenções . Fique certo seu amo • • • 36 
de que ele não há de largar mais o espoJeiro a nossa custa. Grande 

por grande , meu tio também tem
. 

quem �una por se� retal�o . �ercê 
de Deus, enquanto os carangueJOS37 estiverem de c1ma ntnguem há 
de meter 0 gadanho na cuia. Não somos defuntos sem choro. Desi-
maginem-se disto . . .  

- A dúvida só está em subirem os outros. 
- Ah! ah! ah! até lá, muita farinha temos que comer . 

Vá se fiando na  viagem. . . Olhem vocês : João do Camocim 
será solto e feito até inspetor de quarte irão . Diz o patrão que há 
de mostrar se o dunga da travessa não tem também lombo para 
cacete, e se a cadeia não po·de servir de rancho ao juiz de paz . 

Uns gritos e assovios vierattl interromper a conversação, e do 
outro lado do pátio começou a formar-se um ruge-ruge �� 

- Temos brincadeira com a guarda nacional, resmoneou Zuza 
Camiranga . Querem ver que ainda hoje h á  trovoada!? 

Estas palavras não agradaram ao outro interlocutor . 
O camarada a mo·dos que está com medo? insistiu aquele, 

conhecendo-lh.e a fraqueza . 
- Não é medo, camarada .  . . Quem tem mulher e filhos não 

aveza brigas . Ora espie . . . que graça . . . Como arranca o cabroeiro! 
O povo tinha-se com efeito aberto em círculo, e de um lado para 

outro, ao som dos apitos da polícia, corria uma meia dúzia de 
guardas atrás de alguém que procurava escapar-lhes . Um destes 
guardas, não sabemos como atropelado por um busca-pé, ou porque 
lhe conviesse mais abandonar o posto.. destacou-se dos súcias e 
veio cair justamente no meio da roda dos palestradores . 

A primeira impressão que causou esta repentina errupção foi a do 
susto. Recuaram todos e uma voz imprudente soou. 

. Haja! 
Imediatamente ergueram-se os cacetes . -

· Vocês estão doidos! gritou Zuza, i n te rpondo-se . Não dêem 
no sambista! . 

88 A palavra caiu em desuso. Espojeiro era denominação dada a pequeno cercado em roda da casa, ou então roçado. 
87 E · . .. ,.. ra� os I�tegrantes do partido que se mantinha fiel a Pedro I e, por con-s�qu�ncta, a VInculos com Portugal, mesmo após a formalização da indepeD· dencta. --
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O chimango palavreador escamara-se como uma piaba . 
Com os seisc-entos! bradou o recém-chegado, levantando-se 

e sacudindo a poeira que lhe cobria o fato . Safa! A rapaziada queria 
dar-me cabo da pele. 

Mas por que diabo meteram-te hoje nestes coiros? 
Ora, por quê? . . . O cotnandante embirrou com o degas e 

mandou-me notificar. Diabos o carreguem e mais quem o ature, 
que isto não é vida! Quando os liberais estiverem de cima, talvez 
soframos menos. Que me  importa que soltem quantos foguetes 
quiserem nas barbas do subdelegado? Se as suas barbas não fazem 
medo a ninguém, o melhor é cortá-las. E agora se há de prender 
por força o homem da capa preta . . .  Está bem-aviado! Con1 guarda 
nacional esta gente não arranja nada. 

Nisto deu o sambista com os olhos em Germana que furiosa 
avançava para cima dele, ameaçando-o com o punho cerrado. De
senganada de encontrar a filha, a pobre velha ensandecia. 

Os rapazes não pud·eram eximir-se a uma explosão de riso, e 
Germana, desapontada com a hilaridade qu.e provocava, parou de 
súbito, e, pondo as mãos nos quadris co·mo era de seu costume nos 
momentos críticos, vociferou : 

Riam-se, desalmados de uma figa, que o demônio utn dia 
também há de rir-se de vocês! 

ú bruxa! exclamou Zuza Camiranga, lembrando-se da alter
cação que tivera e1n sua casa. Que culpa tenho eu, feiticeira desa
vergonhada, que a nhã Luíza te sacudisse poeira nos olhos? Não te 
dizia que tomasses cuidado com a cerquinha do quintal? Varnos ver 
que já anda com o taful do tal mocinho da serra. Se a rapariga é 
tão encapetada! 

- Encapetada! bem, sô rtrandessíssimo . . não sei que diga! . . .  
Encapetada quen1 estava era eu na maldita hora em que me lembrei 
de fazer funções. Bem me diz o senhor vigário que boa romaria faz 
quem em sua casa fica em paz. Não fosse isto e estaria bem longe 
destas quizílias. 

Ora cala-te, que mais sofreu o tio Judas. 
Cruzes! Tarrenego! 

As últimas interjeições referiam-se a um busca-pé que um garoto 
mui propositalmente soltara em cima da velha rabugenta. Perseguida 
pelo foguete sem cauda, a mulher do Papara deitou a correr; e caindo 
aqui, levantando-se acolá, erguendo as saias, torcendo-se como 
possessa, desapareceu no meio da multidão que apupava-a e aplau
dia as variadas evoluções do artefato pirotécnico. 

Novo alarido encheu o pátio. 
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XXVII I O BUMBA-MEU-BOI 

A ARRAIA MIÚDA agitou-se, elevando aos ares v �v�s ensurdecedores, 
e ao longe ecoou um som triste e prolongado tmttando o grito do 

• vaquetro. . . . 
_ :B 0 bumba-meu-bot . refletiu um dos circunstantes , 
Por este tempo Luizinh;, já restabele�ida do

_ 
d�s�aio, atravessava 

ligeiramente 0 largo, seguida em respeitosa distancia por Alfredo, 
como procurando afastar-se da .mult�dão: _ 

A rapariga, como que a fugtr e I�quieta, buscava � �ae. 
Duas palavras explicarão esta esquivança. O moço Intei�ara-a dos 

perigos que a ameaçavam e, fazendo-a compreender que so na serra 
poderia ela encontrar abrigo, instou para que o aco�pa?hass�, certo 
de que ele arranjaria a soltura do velho e antep.o�Ia as raivas de 
Germana a influência de D.  Genoveva. Mas LulZlnha, atordoada, 
hesitava em obedecê-lo, e achando em tudo aauilo um quer que seja 
de extraordinário, já vendo a cada canto a face rábida da mãe a 
fulminá-la com seus furores, desprend·eu-se de  Alfredo, e sem saber 
o que fizesse afastou-se dizendo : 

- Não. . . não me queira mal. . . Minha m ãe. . . ouvirá . . .  Va
mos . . . Fale a ela . 

Do dúbio procedimento da rapari�a se podia concluir que ela 
oscilava . em um caos horrível, de onde só a poderia tirar uma dis-

. � , . postçao energtca. 
Alfredo reconhecia que, entregue à Germana que talvez tudo 

ignorava, a m·enina ficaria aquela noite à mercê de quantas desforras 
fosse possível ao curiboca tomar por intermédio, quem sabe, de 
seus comp·anheiros de alcatéia . Fazia-se portanto mister a todo o 
transe, fosse embora contra sua vontade, arrebatá-la dentre a gente 
que a expunha a tantos riscos. 

Resignou-se a saltar por sobre todos as considerações e, sem 
pen·sar senão em sanar o mal que causara, levianamente, à pobre
zinha, dispôs-se a fazer tudo que estivesse a seu alcance par� 
colo�á-la so·? a guarda da S·errana. Assoberbado por este violento 
se�tlffiento, Ia ele nas pegadas da rapariga, quando lhe pareceu 
avtstar do outro lado Zé Magro, e para ali correu. 

Entretanto a tarasca lobrigara a filha. Dar um salto e buscar 
apr?xi�a�-se da es9uiva fo� para Germana um negócio de segundo. 
A Infeltctdade p·o!em continuava a persegui-Ia, e ainda por uma 
vez hou�e quem a embaraçasse, fazendo-a perder de  vista Luizinba. 

Uma. tm.ensa �urba-mul ta avançava para 0 oátio da i f:!reja ao som 
de surr1adas, grttos, exclamações, de uma celeuma enfim capaz de 
ensurdecer aos próprios habitantes das regiões inferiores. 
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Levada de roldão por essa gente desenfreada, quando a esposa do 
Papara deu acordo de s i, viu que estava sitiada pelos rapazes que 
hav ia pouco a t i n ha m enrai vecido tanto . 

ó mosca tonta, zumbiu-lhe Zuza Camiranga, dando-lhe um 
grito no ouvido e rindo a bandeiras despregadas, hoje pareces um 
gambá fora da toca. 

Germana enfurecida tomou outra direção e o rapaz começou a 
observar o que ia pela mó do povo que se aglo·merava. 

Queres que te diga uma coisa? murmurou ele ao ouvido do 
sambista . Estou aqui a cismar que esta noite temos trovoada . 

Inzonias . . . 38 Qual nada! 
Inzonias! É poTque não sabes de que é capaz o Camocim. 

o ratu teve a habilidade de meter-lhe com os seus feitiços o diabo • 
no COirO. 

Pobre do Neco, que já deu a alma a Deus! . . .  
O pior · é que, se o demônio foge, estamos aviados. João está 

sofrendo do juízo. Ouve mais uma coisa, continuou Camiranga, 
abaixando a voz, o curiboca já tem certeza de que foi Zé Magro 
quem veio denunciá-lo ao subdelegado. 

Pois agora digo-te eu: será mais fácil n ão amanhecer o dia 
do que o curiboça deixar de tirar desforra. 

O sambista involuntariamente estremecera . Por junto dele passava 
um maltrapilho, em que reco·nhecera o Tatu. Os dois rapazes afas
taram-se, seriatnente impressionados com a inopinada aparição. 

O brinquedo começava. 
Não é possível calcular a influência que esse grosseiro diverti

mento, tão antigo, exerce sobre o povo . 
Nenhu:nl espetáculo existe que o agite mais facilmente do que essa 

farsa mal alinhavada, do que esse auto ao relento a que dão o 
nome de bumba-meu-boi, cujo verdadeiro assunto ainda estamos 
por descobrir. 

Seja como for, constitui o bumba o pratinho predileto da canalha. 
Provavelmente esta po·pularíssima patacoada, que data para muito 

além de 1809, não teve outra origem senão na  legenda do toiro 
misterioso, vulgarizada pelas cantigas ou rapsódias do Boi Surubim 
e Rabicho da Geralda, poemas estes que, transformados na  comédia, 
pouco a pouco foram degenerando da pritnitiva concepção. 

O que nos faz acreditar nessa h ipótese é a presença no folguedo 
de um personagem conhecido por Caip·ora, a que dão também o 
nome de José do A bismo; e embora hoje esta figura n ão passe de 
um irmão, boas razões há para que se creia ter sido outrora a repre-

' . .. 
aR Intrigas, mexericos, manhas. 
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sentação do espírito que presidia aos
, 
�osques e

_ �s caças. Os selva
gens acreditavam existir nessa especiC de divmdade um poder 
irresistivel, e os nossos homens do campo, herdando grande parte das 
tradtções indígenas, atributam-lne lo<J�s a .) U l t elJClúadcs e descaml
nhos de que eram vítimas os vaqueiros, quando e.mbrenhavam-se 
pelas catingas e ser rotes abruptos cm c� la  o a _  rcs . arisca. � Caipora 
era 0 companheiro inseparável do totro mistertoso e Invencível, 
duende de todo o sertanejo . 

Para aqueles que não co·nhecem a pochad: não se!ia �alvez ociosa 
a descrição das grotescas figuras que compoem ordtnartamente essa 
troupe original. 

Em duas palavras fá-lo-emos . 
O primeiro e o mais acatado dos personagens é conhecido pela 

designação de burrinho·. N ão é mais nem menos do que um pascácio 
de farda agaloada, chapéu armado e barbas de Herodes, a cavalo 
num cabo de vassoura em cuja extremidade voluma-se uma cabeça 
eqüina arranjada em pap,elão, fingindo o corpo do bucéfalo um 
rodapé de armação sobre o qual bamboleiam-se umas pernas postiças. 
Meio homem, meio judas, esse patife traz n as costas ou na garupa 
u1na bruxa de trapos a que a súcia trata por sua tilha ou Sra. 
D. Catarina. . 

Logo atrás desta figura mostra-se outra que n ão lhe cede a palma 
no ridículo . É o Caipo,ra, fantasma arranjado com o auxílio de 
uma comprida camisola de algodão, dentro d a  qual vem enfardelado 
o artista que tem, nas ocasiões oportunas, de fazê-la estirar-se ou 
encolher-se para fazer medo aos espectadores. 

A este personagem, q!le não fala, segue-se o Mateus, vaqueiro 
arruás, negro atrevido, que aparece de vara em punho, competen
temente encoirado, a dar saltos e berros enormes, enquanto a bur
rinha, tangendo os guizos que lhe ornam o rodapé, avança aos 
pulinhos para um lado e para outro. É este o p apel mais difícil da 
peça e por isso o alvo de todas as  vistas. Quase sempre é desem
penhado por graciosos que nem sempre são encontrados em abun
dância no lugar. Traz a boca cheia de pulhas e uma bexigas sopradas 
servem-lhe de distintivo . Este gaiatão capitaneia então uma troça de 
vários bichos problemáticos, a que vai batizando em desprezo de 
Buffon com as denominações de emas u rubus tamanduás e toda a ' ' trabuzana da arca de Noé . 

No coice dessa procissão zoológica ostentam-·se, severos e graves, 
dois latagões envolvidos um numa batina outro em uma velha casaca, 
os quais não sabemos com que fim são aí colocados pelos ensaiado
res da comédia. 

�o fim de tudo isto, surge uma carcaça, ornada de bambinelas, 
bojuda, rotunda e armada de costelas enorrnes e visíveis como o 
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	Luizinha_068
	Luizinha_069
	Luizinha_070
	Luizinha_071
	Luizinha_072
	Luizinha_073
	Luizinha_074
	Luizinha_075
	Luizinha_076
	Luizinha_077
	Luizinha_078
	Luizinha_079
	Luizinha_080
	Luizinha_081
	Luizinha_082
	Luizinha_083
	Luizinha_084
	Luizinha_085
	Luizinha_086
	Luizinha_087
	Luizinha_088
	Luizinha_089
	Luizinha_090
	Luizinha_091
	Luizinha_092
	Luizinha_093
	Luizinha_094
	Luizinha_095
	Luizinha_096
	Luizinha_097
	Luizinha_098
	Luizinha_099
	Luizinha_100
	Luizinha_101
	Luizinha_102
	Luizinha_103
	Luizinha_104
	Luizinha_105
	Luizinha_106
	Luizinha_107
	Luizinha_108
	Luizinha_109
	Luizinha_110
	Luizinha_111
	Luizinha_112
	Luizinha_113
	Luizinha_114
	Luizinha_115
	Luizinha_116
	Luizinha_117
	Luizinha_118

