
• 

• 

1 

·-

A FOME 
OLA ÃO 



) 

• 
a 

J 

-

• 

A FO 

• 



"Ê'XODO 

• • 

CAPtTULO I 

O M�s DE DEZEMBRO é sempre quente nas províncias do Brasil mais 
próximas do equador. Mesmo no litoral, que é bafejado pelas brisas 
do mar, os dias são calmosos, a temperatura, à sombra, chega às 
vezes, a 33° centígrados. 

Foi na  tarde de um desses dias, no ano de 1877, o ano da fome, 
que na J acarecanga, um dos arrabaldes de Fortaleza, arranchava-se 
à sombra de um cajueiro uma família de retirantes, que, depois das 
torturas de uma viagem de cem léguas, vinham aumentar a onda dos , 
famintos. 

Sentado em um toro de madeira, na primeira manhã, em frente ao 
rancho, meditava um homem de pouco mais de cinqüenta anos: era 
o chefe da família. Profundamente triste olhava para os alojamentos 
dos companheiros de infortúnio, abrigados também à sombra de ár
vores. A fome com o cortejo de dores não pudera apagar os traços 
daquela carnação. A musculatura estava reduzida, mesmo assim nin
guém duvidava que os braços daquele homem pudessem suster um 
touro pelos cornos. A caixa torácica bastante larga e bem confor
mada guardava os órgãos mais importantes da vida sãos e vigorosos. 
Naquelas fonnas não havia um traço que não denotasse virilidade. 
Os tons de tristeza, carregando-se até aos matizes da nostalgia, assen
tavam mal naquela figura máscula. O gigante, entretanto, absorvido 
todo em desvendar o futuro, meio desalentado, deixava as tristezas, 
que havia escondido dentro d'alma, saírem e se colocarem em sua 
frente. Era digna de reverência a postura meditativa do retirante a 
procurar 9eguir as miragens, que fugiam de imaginação afora. 

A par da energia do caráter estava a bondade do coração, a doce 
expansibilidade no lar entre a família e os amigos. Aquela figura de 
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aço, desfazia-se em carinhos no berço dos filhos, em serviços junto 
dos oprimidos. 

Manuel de Freitas é o seu nome. Descendente de uma das mais 
antigas e importantes famílias do alto sertão, herdara do pai modesta 
fortuna e a influência eleitoral na localidade. Sua educação havia sido 
completa para o tempo e estado do interior da província. Sabia as 
primeiras letras e um pouco de latim, língua esta com que os serta
nejos ricos costumavam prendar os filhos. O vigário da freguesia, que 
fora seu mestre, tinha orgulho do discípulo, que em três anos traduzia 
bem o Cornélia. Emancipado ainda em vida de seu pai, fez-se 
criador como todos os seus ascendentes. Era estreito o círculo 
em que vivia: não procurara conhecer um meio mais culto, como a 
capital da província, embora para isso tivesse convites instantes dos 
chefes políticos, convites que precediam sempre os pleitos eleitorais. 
Era geralmente estimado e considerado por seus conterrâneos. A mo
deração como chefe de partido na época em que as lutas políticas 
eram decididas pelo bacamarte, o havia tornado credor do respeito 
dos próprios adversários. Casara aos trinta anos com D. Josefa Ma
ciel, senhora pobre, porém bela e de família respeitável. 

As estações foram regulares durante trinta e um anos : a fortuna 
de Manuel de Freitas, que aumentava anualmente, estava toda em
pregada em gados e escravos. Em começo de 1877, os amigos, te
mendo uma seca, aconselharam-no a vender uma parte dos rebanhos. 
Freitas se opôs, acreditando que haveria um inverno tardio. Os pre
juízos que lhe causara a seca de 1845 não lhe serviram de lição. 
Obstinado, se· recusava a acreditar que estivesse próxima a calamida
de. A idéia de inverno quando os sinais meteorológicos deixavam pre
ver um ano se não seco, ao menos escasso, foi-lhe muito fatal. 

Apelava para o dia de São José; nesse dia é que se saberia a sorte 
do Ceará. Na noite de 18 de março poucos foram os que dormiram. 
Ao q�ebrar das barras já todos estavam nos terreiros, com o olhar 
fito no levante. o céu estava limpo e ponteado de estrelas, que esfuzi
lavam em todos os rumos. Um movimento de nuvens foi aparecendo 

. . 

no nascente ao mesmo tempo que um vento frio soprava de floresta 
afora. A luz do luar em plenilúnio ia enfraquecendo, à proporção que 
a claridade crepuscular ia aumentando : não tardaria o aparecimento 
do sol. As nuvens afastaram-se como um reposteiro, que fosse cor
rido, brilhou a aurora, franjando de ouro o contorno dos estratos, 
depois apareceu o sol, um globo de fogo, semelhante a cobre fundido. 
O vento de leste esfuziou mais forte e foi uivando de mundo afora, 
torcendo a ramaria das árvores, levantando do solo nuvens de folhas 
secas e de poeira. Os sertanejos, que olhavam o nascer do sol, bai
xaram a vista, alguns chorando a sua sentença de morte. 
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A crise foi acentuando-se e o mal tomando de dia a dia maiores 
proporções. Os campos secavam e as águas desapareciam das fontes. 
As searas por terra não tinham produzido uma espiga! A enxada se 
oxidava encostada na senzala. Na casa de farinha o cai tatu cegava-se 
ralando a raiz estipenta da mucunã. 

O aspecto da floresta era lúgubre e desolador. Apenas alguns jua
zeiros esfolhados vegetavam como representantes da vida, que havia 
cessado naqueles sítios. 

O solo tinha uma fisionomia particular. Juncado de folhas torradas 
e enroladas em espiral, como embuás adormecidos, servia de domi
cílio a lacraus e aranhas-caranguejeiras. 

A floresta, reduzida a esqueletos enegrecidos, bracejava desfolhada 
no espaço, confundia-se muito além com o firmamento. 

As tristezas da terra faziam contraste com as alegrias do céu que 
lhe servia de cúpula. Nem um nimbo toldava a limpidez daquele imen
so plano de safira! Apenas alguns cirros de uma alvura argentina, 
tendo a forma de uma asa de gaivota, imóveis nas alturas, escapavam 
do vento de leste, que soprava rijo. 

Os raios do sol, caindo verticalmente sobre a terra, aqueciam as 
rochas e os vegetais mortos. O calor emitido por aqueles focos era, à 
sombra, de 3 8° centígrados. Os homens e os rebanhos erravam à 
toa naquela natureza tocada de morte, procurando a vida. As searas 
não tinham criado um grão para os celeiros. 

Manuel de Freitas e a família estavam também sujeitos àquelas 
duras contingências. Os seus rebanhos eram dizimados pela fome. Os 
pródromos de uma calamidade terribilíssima se acentuavam cada vez 
mais. A energia do fazendeiro posta em campo nada conseguia em 
favor de sua fortuna, que se aniquilava. As fontes não vertiam uma 
gota d'água! Os gados mortos de sede urravam à beira dos bebedoi
ros com um sentimento que comovia! Era necessário rasgar a terra 
e arrancar-lhe água das entranhas. 

Freitas empenha-se na luta, reúne todos os elementos de que dispõe, 
e resoluto decide-se a arcar contra o flagelo. De alvião às costas, 
acompanhado dos escravos, vai dar combate. Desce à primeira cacim
ba, que encontra e, com uma coragem heróica, é quem começa o 
trabalho. Os alviões retalham a rocha e as pás atiram-na para longe. 
Os escravos, a exemplo do senhor, redobram de esforços, de atividade. 
Duas horas depois daquele trabalho árduo e penoso retarda-se o com
passo dos ferros contra o solo, a respiração dos trabalhadores toma
se mais curta. Ofegante, a amálgama do suor e pó, que lhes cobria 
a pele nua como uma camada de verniz, corre arrastada por uma onda 
mais abundante, que se extravasa dos poros, e água não aparece! 
O calor do sol, o cansaço extenua-os. Os gases dos pulmões escaldam
lhes as narinas, como se saíssem de uma caldeira a ferver! 
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Manuel de Freitas não desacoroçoa com as dificuldades que se le
vantam. Sua pertinácia recrudesce com a chegada de algumas reses, 
que ouvindo de longe o som dos ferros, vêm instintivamente à ca
cimba. O gado cerca o bebedouro e urra cavando a terra. Aquele 
coro de gemidos comove o fazendeiro, que procura redobrar de es
forços. O seu alvião, entretanto, torna-se cada vez menos aguçoso, 
retalha a terra com menor afã. A fadiga retarda a marcha do serviço, 
mas não o interrompe. Freitas estava quase sem esperança de en· 
contrar água, quand9 sentiu que pisava terra úmida. Estava próximo 
o termo daquele trabalho insano. 

· 

A rocha cada vez mais se umedecia. Já não havia mais o que 
fazer para o alvião, a camada de argila tinha sido substituída por 
uma de areia grossa, que as pás moviam para longe. Misturadas ao 
salão estavam algumas pedras, que pelo pequeno volume não embara-

• çavam o servtço. 
O cheiro da terra úmida atraiu o gado, que a estalar de sede, lam

bia a areia molhada com frenesi. Os touros tristes e abatidos nem 
ciúmes sentiam dos rivais de outrora, nem amor às novilhas, cuja 
magreza apagara quase os traços sexuais, e todos juntos cambaleavam 
nas pulverulentas malhadas. 

Freitas continuava a trabalhar com perseverança. As pás com di
ficuldade sustinham a rocha, que em consistência de papa esboroava
se pelas bordas. Julgavam a veia próxima, ela porém não aparecia 
com a franqueza que desejavam. A camada pastosa foi-se rarefazen
do e em breve tocavam os ferros no dorso de uma rocha de granito. 
Os olhos de Freitas faiscaram de cólera. Tomou ainda o alvião e gol
peou a pedra, que imóvel parecia assentar a extremidade inferior na 
arcada que fecha o centro da terra. O fazendeiro sem proferir palavra 
pôs a picareta às costas e voltou para a vivenda, seguido dos escravos. 

No dia seguinte, logo pela manhã, Freitas continuou a tarefa. Des
prezado o primeiro bebedoiro, procurou outros, e assim numa luta 
sem tréguas com a seca, sempre vencido, assistia ao aniquilamento de 
seus rebanhos. Já não era somente a sede que os matava, era agora 
também a fome e a peste! As folhas secas, de que o gado se alimen
tava, o vento levara. Era necessário decotar os juazeiros, as canafístu
las e alimentar os rebanhos. Todos os dias pela manhã Freitas com 
os vaqueiros e escravos saía, e, todos armados de machados, iam 
deitar rama ao gado. O aspecto da floresta se tornava cada vez mais 
triste. Daquele panorama escuro desapareciam os pontos verdes. Os 
urubus, pousados aos milhares nos galhos das árvores num crocitar 
constante, tornavam a solidão tétrica e pavorosa. De uma gula insa
ciável, espreitavam as vítimas, que caíam aos centos mortas de fome 
e de peste, e banqueteavam-se naquele repasto de pelangas. A atmos
fera que enchia os campos era deletéria e podre. · 
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Freitas lutou até ser de todo vencido. Não foi a fome que o desar
mou, foi a peste. Epizootias de diversas naturezas se desenvolveram 
e faziam diariamente centenas de vítimas. O micróbio do carbúnculo, 
embora fosse enterrado não morria, ressuscitaria nas ervas do campo 
levado pelas minhocas, quando chovesse. 

Manuel de Freitas, cansado e pobre, entregou à fúria do flagelo 
as poucas reses que lhe restavam. Mais de doze mil cabeças de gado 
havia perdido em poucos meses. 

Fechados os currais das fazendas e sem outros recursos que não 
fossem terras e escravos, refletia nas providências que deveria tomar. 
A despesa com a malograda tentativa da salvação dos rebanhos o 
arruinara de todo. Já poucas eram as jóias que restavam. Todos os 
dias saía uma para a gaveta do usuário e a preço de quinhentos réis 
por quatro gramas de ouro de lei. O produto da jóia nem entrava em 
casa, ia  para o mercado e era empregado em farinha de mandioca, 
importada do sul do Brasil por via da Fortaleza e levada ao sertão por 
mascates, que a vendiam a mil-réis o litro!1 

Não havia dinheiro que chegasse para sustentar uma família grande 
com gêneros tão caros. A ração dos escravos havia sido reduzida a 
um terço e a mesa da família era muito pobre; mesmo assim a penú
ria a se aproximar sempre. Uma manhã Freitas pediu à mulher algum 
ouro para as despesas e ela trouxe-lhe a Cruz do Santo Lenho, que 
entregou çhorando. 

O fazendeiro recebeu com mão trêmula a cruz da família, o talismã 
que havia passado a cinco gerações e que provavelmente agora a 
necessidade obrigaria a passar a outra família. Desenrolou da cruz o 
grosso cordão de ouro, de cujas extremidades abriu os colchetes, e 
pôs o Santo Lenho ao pescoço. Nesse dia não foi ao mercado e o 
fogão quase não se acendeu. 

Os mascates eram também traficantes de escravos. O seu grande 
negócio não era a farinha de mandioca vendida com lucro fabuloso, 
era o comércio de cativos feito do modo mais ilícito. Magarefes de 
gado humano, tinham pressentido um curral com boas peças e que 
se esvaziaria com algumas sacas de farinha. Espreitavam co·m inte
resse a vida de Freitas, aguardando o momento oportuno para a ne
gociação. A fome, pensavam, o renderia. 

Freitas vivia de portas fechadas no mais completo anojamento. 
Havia deixado de ir ao mercado, o que não passou despercebido aos 
mascates. A ocasião era oportuna e os traficantes não a perderam. 
Eram eles dois calabreses, que pelos gestos e figura pareciam descen
der da mais vil canalha da sua terra. 

1 O mil-réis correspondia, na época, ao cruzeiro dos nossos dias. 
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Foram à casa do fazendeiro sondar-lhe o ânimo. Freitas recebeu-os, 
e logo à primeira vista conheceu que tratava com os vendedores de 
farinha, e adivinhou o motivo da visita. Em poucas palavras despe
diu-os, recusando-se a aceitar as propostas. A notícia da visita dos 
italianos chegou à senzala e pô-la em sobressalto. 

Na noite desse dia, depois que a família se recolheu, os escravos 
se reuniram e resolveram procurar a liberdade. A fuga efetuou-se 
muito antes de romper o dia. Foram caminho do Piauí, guiados por 
um cativo, filho daquela província. Apenas cinco escravos se recusa
ram obstinadamente a seguir os companheiros. 

Pela manhã, a senzala estava deserta, e Freitas inteirado do acon
tecido. Não os maldisse e muito menos os perseguiu. De si para si 
lastimou não tivessem fugido todos. 

Os mascates, com a notícia da fuga dos escravos, voltaram à casa 
de Freitas : este porém não quis recebê-los. 

Crescia a penúria, já o fazendeiro vivia do socorro de amigos e 
parentes. Socorro escasso e que, em face das circunstâncias, em breve, 
não teria :  a miséria o levaria de vencida. Apenas lhe restavam terras 
sem cotação, cinco escravos e a Cruz do Santo Lenho. 

Passava os dias meditando : estudava os planos de salvação, que 
procurava acertar para depois executá-los. A emigração para a capital 
era a única esperança. Decidiu-se por ela: mas era preciso víveres 
ou dinheiro, e onde havê-los? A Cruz do Santo Lenho vendida ao 
usurário pouco produziria. Os escravos dariam um produto suficiente 
às necessidades da viagem, mas quem os compraria naquelas para
gens, se os mascates desenganados tinham saído para outra locali
dade? O fazendeiro compreendia o perigo da situação. Algumas se
manas mais de expectativa tornariam impossível a retirada. Estava 
resolvido a emigrar, mas não sabia onde achar forças para vender os 
escravos e a cruz da família. Os seus parentes tinham saído todos, 
exceto seu primo Inácio da Paixão, que vindo despedir-se para no dia 
seguinte emigrar para a capital, despertou em Freitas uma idéia:  
mandar por ele os cativos para serem vendidos. 

A venda dos escravos estava resolvida. 
Inácio da Paixão não partiria para a Fortaleza acompanhado da 

família e sim dos escravo� e o produto destes seria empregado em 
víveres. Essa nova comissão, entretanto, não lhe adiaria a viagem, que 
seria na  manhã seguinte. 

Eram necessários víveres para a caravana e não os havia em casa, 
e nem dinheiro para comprá-los. Freitas estava resolvido a tudo. 
Jogava a última cartada. Para aumentar as probabilidades de ganhar, 
era necessário a Cruz do Santo Lenho ; com muito constrangimento 
vendeu-a ao usurário, e o produto todo empregou em víveres. 
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Assinada � procuração e preparadas a� matrículas e mais documen-

f. t' 
tudo fot entregue a Inácio da Patxão que prometeu executar te mente as ordens. ' 

A noite reun·d 1 '1 · , 1. os pe a u ttma vez no quarto do oratório, senhores e escravos, depots ?e rezado o terço com o maior respeito e devoção em frente de uma tmagem de Cristo morto, Freitas comunicou a todos o seu ato. 
Os cativos tremeram de pasmo e o sentimento explodiu. Um coro de pra!ltos entrecortado de soluços tornava aquele recinto pavoroso. A clandade das velas dava ao Crucificado uma cor mortiça, que contra�tava com o rubro sangue, tão vivo que parecia verter de uma fenda recente. Todos estavam comovidos e choravam exceto Freitas que retinha as lágrimas à custa das contrações esp�smódicas, que

' 
como um anel de aço, constringiam-lhe a garganta. 

' 

Os cativos deveriam partir ao alvorecer do dia. Fizeram-se as des
pedidas, mas na mudez imposta pelas grandes dores. Uma palavra 
não foi articulada. As últimas lágrimas dos escravos caíram quentes 
nos pés de Freitas e de Josefa. 

Feitas as despedidas, os escravos seguiram um após outro até o 
altar, e cada um por sua vez beijou os pés do Crucificado com pro
fundo recolhimento. Os olhos, que se levantavam súplices a se encon
trarem com o olhar amortecido de Cristo, baixavam-se, e cravados no 
chão guiavam os infelizes à senzala. 

Freitas sentia-se humilhado. Teve ímpetos de reconsiderar o seu 
ato, mas isso era arriscar à sorte a vida dos filhos. Pôde enfim vencer 
a tentação, e uma vez traçado o plano teria a coragem precisa de 
cumpri-lo à risca. Josefa chorava em silêncio: seu espírito timorato 
recolhia-se e meditava. Essas cenas a impressionavam como pródro
mos de uma grande desgraça. As velas se gastavam alimentando a 
chama que alumiava a pequena sala com uma luz baça e triste. A 
figura 

'
lacrimosa de Josefa ao lado do ma�do, cujo semblan,te . taci

turno deixava perceber nos traços que o cnspavam as lutas tntlmas, 
dava àquele quadro os tons da pieda?e. A sala tinha uma f��ionomia 
fúnebre. Parecia que se guardava ah um morto. As luzes Ja bruxu
leavam em agudos estalidos, 'l.ue o s�lêncio e a ,a�ústica do. '!.uarto 
tornavam mais percebíveis. Fre1tas, avisado da proxtma escundao, s: 
aproxima de uma das velas e apaga-a. Jo�efa c�mp�eende que va1 
ficar às escuras e sai. O fazendeiro em segutda exhngutu a outra e se 
encaminhou às apalpadelas para a alcova. Lá já encontrou Josefa 
ainda chorando. 

O resto da noite passou-se em aflitiva vigília. 
Na senzala 0 pranto havia estancado, mas de quando em ��an�o 

gemido profundo como um estertor, quebrava aquele sllencto, 

��ado por alguns ho�ens e mulheres, cuja vida começava a ser uma 
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angústia cruciante. Aquele teto respeitado pela adversidade desde o 
dia do levantamento, aquele teto que havia abrigado cinco gerações, 
sem nunca ouvir uma maldição à sorte, assistia naquela noite terrível 
a todas as fases de uma dor sem cura. 

Aos primeiros clarões crepusculares, os escravos de maca às costas 
deixaram a senzala e seguiram para a casa de Inácio da Paixão. 

Quando Freitas se levantou pela manhã, já iam longe os mal
aventurados. 

Um mês era o prazo fatal e improrrogável para Inácio regressar. 
Na despensa havia somente carne de gado magro e doente, e tão 

coberta de bolor que nem os vermes a queriam para repasto! 
Freitas empregou todo o dinheiro em víveres, que dividiu em trinta 

rações que recolheu à despensa. Desde esse dia fez-se despenseiro e 
embora fossem escassas as refeições, não ouvia a mulher e os filhos 
quando pediam que aumentasse a mesa. 

Josefa não encontrava explicação ao procedimento do marido, que 
outrora fazia alarde de sua liberalidade. Por vezes exprobrou-lhe a 
mesquinharia pondo debaixo de chaves migalhas, quando não tardava 
a chegar o primo com grande partida de víveres. 

Freitas ouvia-a sem cólera e não procurava justificar-se. 
No prazo marcado acabaram-se as rações e Inácio não chegou. 

Freitas estava justificado. A alimentação passou a ser exclusivamente 
de carne ardida. Alguns litros de farinha de longe em longe manda
dos por amigos abastados iam-lhes conservando a vida. 

Mais um mês e Inácio da Paixão não chegava! 
A cidade estava quase deserta. Apenas o vigário e muito poucas 

famílias tinham ficado, na esperança dos socorros do governo. A tra
vessia, entretanto, ia-se tornando impraticável, e Freitas, decidido a 
emigrar para a Fortaleza, devia seguir enquanto havia alguma proba
bilidade de vencer a distância. 

A carne, assim mesmo péssima, estava acabada. Uma manhã Ma
nuel de Freitas se levantou mais cedo e chamando a mulher orde-

. nou-lhe: i 
- Acorda os filhos, reúne depois a roupa indispensável a cada um· 

em uma maca, que vamos deixar esta terra antes de sair o sol. 

CAPíTULO II 

JosEFA ouviu a ordem do marido e não replicou. Arrumadas na maca 
as roupas indispensáveis, uma muda para cada um e redes, distribuí
das alpercatas a todos, fechou-se a porta e seguiu a caravana. Eram 
sete os viajantes. Freitas caminhava na frente, levando às costas a 
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maca da roupa, um saco com um resto de carne, uma borracha de 
água presa ao cabo de um machado, e na cinta uma grande faca 
dentro de uma bainha de sola. Seguiam-no três crianças, ainda sono
lentas, e todas de menos de dez anos. Fechavam o pequeno préstito 
duas mulheres, Josefa e sua filha Carolina. Josefa caminhava chorosa, 
levando nos braços uma criança, que ainda amamentava. Ignorante 
das vicissitudes daquela peregrinação e agourando mal de seu êxito, 
deixava na imaginação tomarem vulto as idéias mais terrorosas. Êra 
a primeira vez que punha à prova sua energia. Afeita unicamente aos 
gozos de uma vida tranqüila e abastada, sem outra responsabilidade 
a não ser a educação física da família, em parte dirigida pelo marido, 
estranhava os primeiros embates com a adversidade. 

Carolina seguia os pais com uma passibilidade de autômato. Aque
_las cenas não deixàvam de impressioná-la. Tinha quinze anos e o vigor 
das naturezas completamente sadias. O seu todo denotava a saúde dos 
organismos desenvolvidos ao ar do campo. Havia em seu corpo uma 
_perfeita harmonia de formas, todas obedecendo às leis de uma rigo-
rosa estética. Tinha um ar nobre que se perce}?ia logo à ·primeira vista. 
Os olhos grandes e de um azul-celeste tinham a suavidade das almas 
puras e castíssimas, e davam uma expressão de vondade à fisionomia 
.expandida em um rosto do mais correto oval, emoldurado por uma 
sanefa de cabelos louros. O nariz era aquilino. A boca formada por 
lábios rosados, conservava a castidade dos pritneiros anos, e nunc.a 
fora maculada pela .malícia ou desdém. O clima equatorial com o seu 
sol de fogo criara a_quela flor loura, branca e de olhos azuis. 

A caravana segtlia acompanhando a marcha vagarosa das crianças. 
Andavam quilômetros e quilômetros sem dizer palavra; o silêncio era 
apenas interrompido pelo taco-taco das alpercatas, que, em pés não 
habituados, faziam retardar o passo. Dos viajantes era Josefa quem 
mais sofria. Seu corpo pesado de gordura ressentia-se muito da soa
lheira, · e a musculatura dos membros inferiores cambaleava com o 
peso da armação do tronco. 

No primeiro dia foi preciso descansar quatro vezes, menos pelos 
meninos do que por Josefa. À noite dormiram à beira da estrada e 
ao amanhecer continuaram a caminhar. Na tarde do quinto dia de 
viagem, a vinte léguas da cidade natal, Freitas batia à porta de uma 
casa à margem do caminho e pedia agasalho. Nem uma voz respon
deu ao seu oh! da casa. J\(lgan<;lo aquela habitação uma das muitas 
abandonadas, forçou a porta, que cedeu, partindo-se a taramela. 

Entrou a caravana e se aboletou na primeira sala. Havia ali um ar 
pesado das atmosferas confinadas. Nem um móvel descansava no 
pavimento sem ladrilho. As paredes em preto faziam mais escura a 
sala, que era o domicílio de morcegos. O fedor dos bichos tresandava 
e mais se difundia pelo movimento do ar. Espantados da caravana e 
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medrosos da luz descreviam retas e curvas no estreito espaço em um 
voar adoidado. Do pêlo cor de rato caía uma chuva de pulgas, que 
em saltos descomunais procuravam os emigrantes e um lugar onde se 
esconderem nas pregas dos vestidos. 

Josefa achou a sala muito triste. As pulgas em breve começaram a 
lhe fervilhar pelo corpo ainda molhado de suor. Não era a dor da 
sucção que a irritava, era a cócega das pulgas a roçar-lhe nos pêlos 
do corpo. · 

O crepúsculo da tarde chegava ao fim; a natureza como num des
maio recolhia-se e esperava a noite, que não tardaria a chegar. 

Freitas aproveitava as derradeiras ondulações da luz para fazer a 
lenha necessária ao fogo, que deveria alumiá-los toda aquela noite. 
Quando voltou ao rancho ainda encontrou a mulher a se coçar e a 
maldizer os morcegos. Já as crianças dormiam todas deitadas em um 
lençol estendido no chão. Carolina sentada na rede rezava quase a 
dormir. 

Freitas acendeu o fogo a uin canto da sala, fechou depois a porta� 
armou a rede e deitou-se. Não dormiria, entretanto, antes de resolver 
um problema, que desde a manhã estava fixo na mente: o meio de 
se refazer de víveres para continuar a jornada. Não existia mais um 
grama de carne no saco da matalotagem. Havia horas que Freitas 
meditava, mas sem encontrar uma idéia que o alentasse, uma espe
rança de salvação. Por cúmulo de desgraça a borracha2 estava seca. 
Encontraria fonte ali e onde seria naquele lugar em que nunca havia 
andado? Pensava seriamente no dia de amanhã e nos elementos a 
congregar para vencer os obstáculos que se levantassem, e quase cons
ternado conheceu que não havia armas nem braços capazes de pôr o 
inimigo em debandada. Perto daquela casa haveria uma fonte e a mu
cunã vegeta em todos os terrenos: estas idéias o alentaram quando 
ouviu vagidos de criança no interior da casa. -

Josefa toda ouvidos levantou-se e correu para junto do marido. 
Freitas sentou-se e esperou. 
Novos gemidos se fizeram ouvir. 

Que horas são, Manuel? # 

Meia-noite, disse Freitas, depois de ter aberto a portá e olhado 
a via-láctea. 

É choro de pagão, que sete anos depois de enterrado, à hora 
da meia-noite, vem pedir a água do batismo, disse Josefa, que era 
muito supersticiosa. 

Freitas aproximou-se do fogo e tirando alguns tições fez um facho, 
que o alumiaria ao interior da casa. 

2 Depósito de água, portátil, geralmente de couro, de grande uso pelos serta
nejos nordestinos, para as longas viagens. 
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Josefa, benzendo-se, perguntou: 
Queres procurar o lugar sem uma cuia d'água e uma pedra de sal na boca? 

- Sempre a acreditares em bruxarias, Josefa! 
_ 

A tia Antônia era uma mulher séria e devota, e dizia que batizar pagao enterrado sem sal na boca era caso de assombramento! . . .  
- Veremos. 
E Freitas �eguiu pelo extenso corredor ao interior da casa. Josefa, 

medrosa de ftcar só, acompanhou o marido. Os vagidos foram-se tor
nando mais audíveis, até que mui distintamente ouvia-se que saíam de 
um quarto à esquerda. A porta, que estava cerrada, a um leve impulso 
do braço de Freitas, girou nas dobradiças e abriu-se. 

� chama do facho triplicou de intensidade alimentada por uma 
séne de sopros de Freitas e encheu de luz o estreito aposento. À visão 
sucedeu a claridade e deixou patente um quadro medonho. Deitado 
sobre uma cama de talos de carnaubeira estava o cadáver de uma 
mulher branca reduzido a múmia. O corpo era de uma infeliz, que 
sucumbira no ato da maternidade, não havia muitas horas. O ar tresan
dava a parto. O cadáver tinha ao regaço e na postura em que as 
mães aleitam os filhos uma criança, cuja pele estava colada ao esque
leto. 

A boca esfomeada do recém-nascido instintivamente procurava o 
bico do peito, mas embalde; as mamas estavam reduzidas a murchas 
pelangas, que se colavam às costelas. A frieza do cadáver se transmi
tia à criança, que também recebia a frialdade da placenta, a um canto 
da cama em uma poça de sangue e ainda presa à extremidade do cor
dão umbilical. A vida estava ali em perigo iminente. As fontes de 
calor eram fracas para se oporem à invasão do frio. O estômago 
vazio naquele organismo era o mesmo que um fogão apagado em uma 
cozinha. 

Manuel de Freitas e a mulher cercaram o leito e cada vez mais o 
quadro os surpreendia. 

Os vagidos da criança iam pouco a pouco enfraquecendo. Era ne
cessário um socorro, um alento àquela vida que se extinguia. 

Freitas entregou o facho a Josefa e procurou ajeitar entre os dedos 
o corpo franzino do recém-nascido. 

A piedade do velho proporciona-lhe todo o .aconchego .de suas mã�s 
calosas. Era necessário, entretanto, levar dah o pequentno � aquece
lo· mas o cadáver apertava-o ao regaço em um abraço estre1to e que 
m�is apertado fazia agora a rigidez cadavérica. Foi difícil a separa�ão. 
Livre a criança, Freitas supôs podê-la levar logo � sala e aquece-la 
ao fogo; porém iludiu-se, continuava presa ao le1to da morta pelo 
cordão umbilical. Era preciso cortar aquela amarra da morte. 
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O matuto deita a criança sobre o cadáver e prepara uma ligadura 
com os fios de seus vestidos; depois ata com apertado nó o cordã� 
umbilical acima da inserção na região do abdômen. Certo da constn
ção dos vasos, saca a faca da bainha e com seguro golpe decepa o 
cordão, que cai vertendo sangue, mas um sangue pobre, quase inco
lor, sobre o peito da defunta. Estava livre o pequenino daquele elo 
mórbido, à custa do qual se havia alimentado durante a vida uterina. 
Freitas, com toda a piedade, toma a criança nos braços e, seguido 
da mulher, volta à sala, que estava quase às escuras. Josefa alimenta 
o fogo com os tições que trazia e pede depois o menino para ama
mentar. A criança arquejava, os lábios já se abriam ao estertor dos úl
timos momentos. Josefa comovida desmamava solícita um dos peitos 
com a sofreguidão dos perigos iminentes. O leite esguichava e caindo 
na boca da criança descia à garganta, onde ficava sem poder mais 
ser engolido, a gargarejar movido pelo ar que saía dos pulmões. 

- Já fez o primeiro termo, Manuel, batiza-o, disse Josefa. 3 
Com que água? 

- A da borracha. 
- Está seca! 
- Seca?! ! 

S. ' - 1m, seca . . . .  
Freitas estava embaraçado. A teologia não havia previsto aquele 

caso. Católico, apostólico, romano, sem água teria de deixar aquela 
alma ir para o limbo. 

- O segundo termo, Manuel! 
- E água, minha mulher? . . .  
- Nesta casa havia gente, deve haver água lá por dentro. 
Freitas tomando um tição vai ao interior da casa. Percorre todos 

os aposentos e encontra um pote debaixo da cama da defunta. Lança 
mão dele com sofreguidão, estava vazio. Apenas no fundo uma cama
da de lama. Leva-o assim mesmo à sala, e enchendo a mão daquela 
papa de argila, besunta a cabeça da criança proferindo em latim as 
palavras sacramentais. Ao terceiro termo anunciado por Josefa, o pe
quenino deixou de existir. 

CAPíTULO III 

Ao CLAREAR oo DIA, Manuel de Freitas e a mulher, carregando os 
mortos, foram dar-lhes sepultura. Difícil foi abrir-lhes a cova, embora 

a A primeira manifestação, no moribundo, do fim próximo. 
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�a a�eia, e, segundo a pragmática do sertão com sete palmos de pro-
�ndtd�de e à beira de um caminho. Os cadáveres postos na escavaçao, atuara� sob�e eles alguns punhados de terra e rezaram um padren?�so. A areta catu em massa com um ruído cavo. Aterrado o buraco, vtna o m�lh� obrig�-1? � re�eber o excesso de terra, que o fazia convex�. Est�ptda cenmonta atnda em uso! Um tronco de carnaubeira servt� "de .Instrumento. As pancadas do malho a socar a cova ecoavam no stlencto daquela solidão pavorosamente. Recebida toda a terra Freitas, concluída a tarefa, voltou com Josefa ao rancho. 

' 
�ram sete horas, e Carolina com os irmãos dormia sono profundo. Frettas recomendou que os deixasse acordar por si e, tomando o ma

chado, a faca e borrachas, saiu para a mata a procurar a fonte. 
A floresta, tocada· de morte, bracejava no espaço. Compunha-se 

de plantas leguminosas na maior parte. A perspectiva era desoladora. 
A seca havia torrado e despovoado os campos. 

Freitas caminhava por aquele labirinto de veredas confiado em seu 
tino de bússola. 

Não se ouvia o trinar de uma ave, o zumbir de um inseto! Apenas 
as rajadas dos alísios, quentes já àquela hora, faziam uma orquestra 
nos esqueletos das árvores, e num diapasão lamentoso gemiam, ran
giam, assobiavam. 

O matuto seguia com pressa, mas observando tudo. Não perdia 
um só dos traços do solo. A vegetação, entretanto, não podia servir
lhe de orientação: semimorta, era a mesma por onde passava. O ter
reno, ora baixo, ora acidentado, nu ou coberto de seixos, não dava 
indícios de fonte próxima. Inquiria tudo e continuava no silêncio da 
expectativa. Havia andado alguns quilômetros em todos os rumos, e 
sempre a natureza com seu aspecto mórbido a desiludi-lo! Sentou-se 
para descansar, e olhando para o sul notou que ao longe, lá onde a 
terra parece limitar com o �éu, havia um ponto mais saliente como 
um capacete sobre a linha da floresta. Um outeiro, acreditou, e ansio
so de- uma eminência de onde visse os horizontes se abrirem, enca
minhou-se para lá. Acostumado desde menino a excursões pela mata, 
tinha grande tino. Em pouco tempo chegou ao sopé do outeiro, que 
era formado por quatro grandes rochas superpostas. 

Aquela mole de granito de milhares de toneladas era uma p�ova 
geológica dos cataclismos por que passou o globo. Talhadas a ptque 
em todas as faces, eram de ascensão dificílima senão impossível. A su
perfície superior era eriçada de alguns arbustos secos. 

Freitas examinou com atenção a muralha a escalar. Nem um ponto 
vulnerável! A mole tinha a forma de um enorme polvo, cujos tentá
culos eram grossos cipós que desciam do vértice ladeando-? �té. o 
solo. As hastes lhe serviriam de escada. A vali ou-lhes a reststencta, 
balançando com força a que achou mais forte, pendurando-se e exe-
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cutando alguns movimentos de vaivém. Estava presa à rocha como se 
fizesse parte de seus elementos. A altura a galgar era de dez metros. 
Pendurou-se ao cipó e sua musculatura ágil e forte em um instante 
pô-lo no vértice da rocha. Os músculos não precisavam do apoio da 
pedra; os braços guindavam o corpo e, para ostentarem força durante 
a ascensão, a cabeça esteve sempre no nível dos punhos. Quando a 
musculatura se contraía, via-se a manga da camisa no terço superior 
do braço se estiraçar com o volume do novelo de músculos. Freitas 
chegou ao vértice da pedra, mas difícil era agora galgar-lhe a superfí
cie. Dez vezes esteve quase perdido, quase se precipitou, enfim, por 
um esforço supremo, pisou com firmeza a rocha. Livre do perigo foi 
que viu o risco em que estivera: o cipó, estava em parte decepado 
pela quina da pedra; apenas parte do cortical e algumas camadas le
nhosas haviam-no agüentado. De pé· sobre o alto pedestal, descorti
nava um panorama imenso; os horizontes se alargavam e a vista per
dia-se nos espaços habitados pela floresta ou pela atmosfera. Naquela 
enorme tela o azul do céu era o tom alegre sombreado pelas tristezas� 
pelas cores sombrias dos . campos. Perscrutava com um olhar inteli .. 
gente tudo que o cercava. As pesquisas, entretanto, eram improfícuas; 
as qualidades investigadoras de seu espírito se nulificavam no desco
brimento de um rumo que o levasse feliz ao porto· do destino. Ne-· 
nhuma orientação des·cobria! Os olhos deslumbrados por tanta luz e 
cansados de tanto ver, descansaram um pouco, velados pelas pálpe
bras. De olhos fechados, examinava o enorme panorama que descor
tinara. Sentindo dentro de si todo aquele mundo mais palpável ainda 
do que há pouco, julgou assim poder melhor auscultar o solo e ouvir a 
pulsação de alguma artéria d'água. Recoiheu-se �ais e meditou. Nada 
ouviu que o guiasse à fonte! Abriu os olhos e uma surpresa agradável 
deu-lhe novas esperanças . As retinas transmitiam agora ao cérebro as 
imagens de mais longe. Entre elas percebeu um ponto verde,_ um pe
queno oásis cravado no seio da floresta de árvores mortas. Esfregou 
os olhos, pretendendo assim ativar a visão. A imagem continuou a 
desenhar-se em tons mais vivos . Era um pedaço de terra que a seca 
havia respeitado. 

Manuel de Freitas tomou a direção do oásis, e tendo a precaução 
de matar com folhas secas a quina de pedra em que se dobrava o cipó, 
pendurou-se à hast.e e em poucos segundos pisava o solo. Movido de 
curiosidade, caminhava em rumo do ponto verde, desejoso de expan
dir a vista em um campo coberto de verdura. Não pensava em outra 
coisa senão em ver daí a minutos ressurgir de entre a enorme multidão 
de esqueletos uma colônia de indivíduos fort�s e sadios com todos os 
atrativos e belezas da vi�a campesina. Uma gota d'água e uma folha 
verde naquelas paragens teria o encanto de uma ressurreição. Foi
lhe preciso, entretanto, caminhar alguns quilômetros para chegar ao 
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oásis. Um grupo de oiticicas, seculares, sadias, vigorosas, opulenta
mente enfolhadas, enchiam uma área de alguns decâmetros. Cada 
árvore era um colosso vestido de verdura, a ostentar todo o luxo da 
vegetação tropical. Sentiam-se ali as manifestações de vida e a har
monia dos seres da natureza. Os fetos que bordavam o solo com as 
folhas arrendadas viviam bem à custa da umidade e da sombra, livres 
das raj�das do vento da seca, que com seu hálito quente tudo crestava. 
A brisa, que ciciava era fresca e perfumosa. Lianas e aristolóquias se 
balançavam em flor entrelaçadas nas árvores. Manuel de Freitas con
templava absorto aquele sítio e procurava a causa da vida ali. Era a 
água! Mas como escaparia à ação da seca e deixou de evaporar-se? 
O fazendeiro não encontrava explicação ao fenômeno, só à vista da 
fonte, que não vira ainda, podia explicá-lo. Achava-se tão bem na
quele sítio! . . . Os pulmões se dilatavam em inspirações plenas e pro
fundas. As fadigas da ascensão e do caminho haviam desaparecido. O 
velho sentia-se remoçar com aquelas libações sadias. A temperatura 
agradável do oásis, a sombra das árvores, única que abrigou até ali, re
paravam-lhe as forças. Tinha sede, mas acreditava estar perto d'água. 
Aqueles vegetais sem ela estariam reduzidos aos esqueletos. Havia 
água; ouvia nos rumores da brisa o som de um líquido a gotejar sobre 
uma superfície também líquida. Decidiu-se a procurá-la, e a passo 
lento seguiu a percorrer todo o sítio. Caminhava para o sul quando 
em um declive do terreno encontrou-se inesperadamente com uma 
rocha, que fechava o caminho. O som da água a gotejar se percebia 
distintamente e parecia sair de dentro da pedra. O fazendeiro en
costou o ouvido ao granito, auscultou as entranhas da pedra e notou 
que lá por dentro não reinava o silêncio das coisas inanimadas, ha
via murmúrios de líquidos e de gases que se moviam. Estava sem dú
vida no dorso de uma gruta, mas do lado oposto à entrada. Quis 
rodeá-la à direita e à esquerda, mas não conseguiu romper os bal
seiros de unha-de-gato nem com o terçado fazer caminho. 

Voltar com sede ouvindo água gotejar tão perto não era para o 
seu gênio. Não podendo rodear a pedra, decidiu-se a galgar-lhe o 
cume. A ascensão foi difícil. Os musgos e os líquens fugiam-lhe sob 
os pés e a escorregadela seria mortal se não encontrasse pontos de 
apoio que eram quase sempre grupos de macambiras. O sítio torna
va-se 

'
cada vez mais aprazível. As juritis gemiam nos maciços de 

verdura, os insetos volitavam no espaço, as rãs coaxavam baixinho 
comendo as algas da fonte. Freitas encontrou na superfície da rocha, 
que julgava inteiriça, uma fenda com suficiente espaço à vista. Dei
tou-se na pedra e olhou através da abertura. Uma fonte cristalina 
alimentada por um fio d'água, que descia do alto da rocha e caía 
gota a gota e no centro de uma pequena sa�a fracamente ilu�nada 
pelo sol, viram os seus olhos. As estalagmttes que se ergutam do 
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solo, quase encontravam-se com as estalactites que desciam do teto, 
refletindo a luz que decompunham, e então os tons do íris ofereciam 
a Freitas um espetáculo, novo e que deveras o maravilhava. 

Era uma gruta digna de uma lenda. O fazendeiro quis ver mais de 
perto aqueles cristais, cuja lapidação refrangia também os raios lu
minosos, e arrastando-se pelo dorso da rocha, logrou, sem acidente, 
chegar à entrada da gruta. Mal os olhos recebem a primeira impres
são do recinto, a perspectiva do local, um espasmo veloz como o 
raio abala-lhe os nervos e é seguido de uma situação difícil, a de 

• • • um pengo Iminente. 
Uma onça-pintada, tão grande, que media quase dois metros da 

ponta do focinho à extremidade da cauda, de pé no fundo da gruta, 
balançando o rabo, como fazem os gatos, olhava para Freitas. Os 
olhos do fazendeiro fitaram os da fera ordenando-lhe que se rendesse. 
O animal e o homem não perdiam um movimento do seu contrário. 
Manuel de Freitas tinha a luta como travada. Em tais condições era 
a vida pela vida. Teve uma idéia, cuja elaboração foi rápida e o 
absorveu com todos os seus sentidos. Dessa saiu a resolução de ata
car prontamente a fera. Anima-o a convicção de que a onça não 
resistirá à sua musculatura e ao seu terçado, e prepara-se para o 
ataque, que deve ser súbito e terrível. Sem tirar os olhos do animal, 
com todo o vagar e não menos precaução, lança no solo as borra
chas, tira o pesado chapéu de couro, e, com a mão direita arranca 
o terçado da bainha. Tendo em uma das mãos o terçado e na outra 
o chapéu, corre sobre a fera. Esta encabrita-se, escancara a boca 
mostrando as compridas e aguçadas presas. Freitas agride a onça, 
com agilidade pasmosa, introduz-lhe o chapéu na boca, cravando
lhe ao mesmo tempo o terçado no coração. Essa cena foi instantâ
nea, passou-se em uma fração de minuto. A fera mal teve tempo de 
armar o pulo. Quando ia atirar-se aos ombros de Freitas, cambaleia, 
ferida de morte, cai estrebuchando e seu derradeiro estertor foi um 
urro medonho e torvo que ecoou segundos pelos outeiros próximos 
até acabar-se ao longe. 

CAPíTULO IV 

ERA MEIO-DIA e na sala do rancho conversavam Josefa e Carolina 

• 

em derredor do leito das crianças adormecidas. Não havia em casa t 
alimento de espécie alguma. Carolina sentia fome, sabia-se pela pa-
lidez das feições, não que se queixasse : herdara do pai muitas das 
suas qualidades psicológicas e físicas; a fibra de seus músculos não 
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se abatia com qualquer jejum. Josefa tinha um ar desalentado, não 
podia dominar a impressão de qualquer dor do corpo ou d'alma. 
Enfraquecida com a má qualidade de alimentos e exigüidade das 
refeições, era-lhe uma tortura o jejum. 

Qualquer demora na satisfação das exigências do estômago exci
tava-lhe os centros nervosos e as desordens se manifestavam pelos 
fenômenos mais esquisitos. As vezes era o ouvido a sede das per
turbações, um murmúrio de cascata percebia; outras vezes era uma 
bola que lhe subia do estômago à garganta e produzia uma sensação 
de estrangulamento; agora era um grande vaga-lume que lhe passava _ 

em frente ao olho esquerdo, repassando muitas vezes num segundo. 
Josefa esfregava o olho, fechava-o, mas logo que a retina funcionava, 
a primeira imagem percebida era a do pirilampo. Carolina de quan
do em quando olhava para a mãe e notava-lhe o desassossego. Era 
necessário socorrê-la; e como não tinha alimento a dar-lhe, tratou 
de tirar-lhe dali o espírito: procurou, cavando o passado, levá-la 
aos lugares queridos da infância. 

- Esta noite, mamãe, sonhei com Filipa, e que sonho triste! 
Pedia esmolas pelas ruas da Fortaleza, cega e esfarrapada. 

Infeliz criatura! disse Josefa, não contendo as lágrimas. 
- Naquela noite terrível, depois do terço, ela foi ao meu quarto 

e acordou-me para despedir-se de mim. Aquela mesma hora quis ir 
ter com o papai � pedir-lhe justiça; mas se opôs, dizendo-me que 
não era mais tempo. 

- Eu lhe havia prometido a liberdade em recompensa de seus 
serviços. Nunca te falou de minha promessa? 

- Nunca, mamãe. No dia que sucedeu à fuga dos escravos, pediu
me que obtivesse do papai, caso quisesse vendê-la, deixar . a filha 
em nossa companhia. 

- E falaste nisso? 
- Não, porque julguei que Filipa era livre desde o dia em que 

me amamentou. 
- Eu o havia dito. Amamentou não só a ti como ainda a três 

de teus irmãos, e durante vinte anos prestou a mim os serviços de 
uma amiga incansável, dedicada e verdadeira. E que grande coração 
tinha! Dava a própria liberdade pela da filha! 

Josefa não via mais o vaga-lume; tinha o espírito todo preocupa
do com a desgraça de Filipa. 

Os meninos tinham acordado, e, sentados no leito, olhavam com 
desgosto para a mãe que, entregue a outros pensamentos, não via 
o ar desalentado das crianças pálidas como figuras de cera. A ima
ginação de Josefa errava muito longe; acompanhava as idéias em 
seu curso fantástico, sentindo todas as impressões do meio em que 
a mente estacionava. 
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O silêncio da filha, que também pensava em Filipa, amorteceu-lhe 
algum tanto as lembranças do passado, e seu espírito foi pouco a 
pouco acordando e pondo-se em comunicação mais íntima com tudo 
o que a cercava. 

Doloroso foi-lhe o despertar; já não eram o vaga-lume, a bala, a 
cascata, o que a torturava, mas a fome dos filhos. Julgava-se aban
donada com a família, à discrição da miséria; pois Freitas, perdido 
no mato, não voltaria. Esta e outras fobias aterravam-na e domina
vam-na de tal modo que as seguia com uma passividade de sombra. 
Essas visões horrorosas sucediam-s·e com inclível rapidez, d�ndo lu
gar a crises repetidas. Não tinha forças para repeli-las, para afastá
las. Depois de uma crise mais forte, Josefa, apertando a cabeça com 
as mãos, exclamou: 

- Quem me socorre?! 
Deus! Reze, minha mãe, disse Carolina com voz doce e resig

nada. 
As palavras da moça produziram o efeito miraculoso de um cal

mante aplicado oportunamente. 
Josefa ajoelhou-se e, cruzando as mãos sobre o peito, extática, 

olhando para o teto, em fervorosa oração, pediu ao céu proteção e 
lenitivo às suas aflições. O cenógrafo mudara o cenário; a fome com 
todas as suas dores e a morte seguida de todos os seus espectros 
haviam desaparecido do palco; agora, das sombras hediondas surgiam 
místicas visões. Deus aparecia, não implacável em espírito, mas en
carnado no Cristo macilento e supliciado. No seu olhar amortecido 
e temo, Josefa· acreditava uma promessa muda de socorro, de salva
ção, e num êxtase d'alma, que se absorvia toda na contemplação 
da vida celestial, sentia-se desprendida da terra. 

Manuel de Freitas, cuja energia e valor o haviam feito triunfar 
da morte quando, afrontando-a em frente da fera, a esta disputou 

• 

peito a peito a vida, chegava à porta da sala do rancho sem ser 
pressentido e com tamanha carga, que difícil lhe era caminhar. J o
sefa em êxtase orava ainda, Carolina cismava e os meninos sentiam
se devorados de fome. Freitas compreendeu pelo ar e postura das 
figuras a cena que se passava. Um pouco de carne e voltaria a paz 
ao coração, e ao semblante a tranqüilidade. Estava-o torturando a 
contemplação daquelas tristezas, e pondo o pé no limiar, exclamou: 

- A paz esteja nesta casa. 
Carolina levantou-se, e em seguida os meninos que, com algum 

alvoroço, acercaram-se do velho. Todos reanimaram-se : a presença 
de Freitas fortalecia-os. A carne da onça e as borrachas d'água com
pletavam o conforto; em breve saciariam a fome e matariam a sede. 
Josefa, alheia ao que se passava perto de si, continuaria a vagar 
pelas regiões celestes, se Freitas, depois de alijar a carga, não a des-
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pertasse batendo-lhe no ombro. Nela foram iguais a surpresa e o 
contentamento. Tanta carne, tanta água só por milagre. A promessa 
muda de Cristo havia-se cumprido, cria firmemente. 

Pronta a refeição, foi servida. Havia ração para oito dias e água 
para quatro. Aquele incidente feliz aumentava as probabilidades de 
chegarem ao porto do destino, pois que proporcionou-lhes o indis
pensável para percorrerem a extensão de vinte léguas do ponto onde 
estavam até a Várzea do Meio, lugar destinado por Freitas para re
fazerem-se de víveres, que seriam a fécula extraída da mucunã e da 
carnaubeira, e depois continuarem a viagem. 

A refeição havia acalmado os nervos de Josefa; descera dos des
conhecidos páramos celestes, e, muito humana, se achava agora ao 
pé dos filhos e do marido. Inteirada de que prosseguiriam a jornada 
na madrugada do dia seguinte, lembrou a Freitas a falta em que 
estavam para com a defunta proprietária daquela casa; haviam lhe 
dado sepultura; mas não botaram a cruz na cova, a cruz, o sinal do 
cristão e o chamariz das rezas dos viajantes pelos mortos enterrados 
à beira do caminho. Assim não teria um padre-nosso nem uma ave
maria do caminheiro e menos ainda um raminho verde como lem
brança dos vivos, acrescentou meio contrariada por lhe parecer que 
seu marido tinha má vontade ao seu pedido. Freitas não a tinha; 
mas fadiga sentia demais para desculpar-se da falta daquela homena
gem à morta. Fez a cruz para satisfazer a Josefa, levando a tarde in
teira a preparar a obra a machado. Antes de sair o sol, iria colocá
sefa, e foram pôr a cruz na sepultura. 

Aos primeiros clarões da alva, Freitas levantou-se, acordou J o
sefa, e foram pôr a cruz na sepultura. 

Muito perto da cova notou Josefa que estava um vulto branco. 
Eriçavam-se-lhe os cabelos com a idéia de um encontro com a alma 
da defunta, e, com as pernas já a tremer, chamou a atenção do 
marido para o fantasma visível a mui pequena distância. Freitas viu 
efetivamente um vulto branco, sobre a cova. 

- Voltemos, Manuel, disse Josefa cada vez mais apavorada. 
O que for, soará. Se voltas, vou só, tornou-lhe Freitas. 

O vulto de repente duplicou de volume. Josefa, que não o perdia 
de vista, não sustinha os queixos, que repicavam. 

A quatro metros de distância o vulto disparou em carreira verti
ginosa pela estrada fora. Josefa, assombrada, soltou um grito agudo 
e agarrou-se ao marido de um modo tão brusco, que o deitou por 
terra em risco de contundi-lo, e até matá-lo a cruz que trazia. 

O vulto era um retirante, que emigrara para a Fortaleza, e ha
vendo pernoitado sobre aquele montículo de terra que achou bom 
para cama, de madrugada, ao acordar, avistou Freitas e Josefa, que 
à primeira vista pareceram-lhe companheiros de viagem; achando 
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porém, esquisita a forma do guia, pôs-se de pé para melhor observá
lo. Aproximaram-se, e quando reconheceu um homem de compridas 
barbas brancas, carregando volumosa cruz e avançando ao seu en
contro, supôs uma alma penada e fugiu a bom correr. 

Freitas conseguiu levantar-se, e chegando à cova, convenceu a 
Josefa de seu engano : ali estavam a maca do retirante e o seu 
cacete. 

Erguida a cruz, voltaram para o rancho e cuidaram de despertar 
a família e de arrumar a bagagem. As seis horas da manhã seguia a 
caravana caminho da Várzea do Meio. 

Manuel de Freitas havia encarregado a filha de conduzir a maca 
de roupa, e contudo o saco da matalotagem, o machado e as borra
chas, que reservou para si, eram uma carga quase superior às suas 
forças. Ao meio-dia tomaram rancho em uma casa abandonada; e, 
sendo o sol muito quente, a luz intensa e insuportável, as rajadas de 
vento um tormento para os olhos e já estando todos muito tostados, 
Freitas resolveu aproveitar as noites, que eram de um luar esplêndi
do, para viajar. 

CAPíTULO V 

MANUEL DE FREITAS, por mais esforços que empregasse, não con
seguiu acostumar as crianças a caminhar à noite. Trôpegas e sono
lentas, protestavam chorando contra a vigília imposta pelo pai. 

Bastaram duas noites de experiência para convencê-lo da impos
sibilidade de trocar a noite pelo dia. A viagem tinha-se atrasado e 
isto seria causa de grandes transtornos. 

A estrada, que até aquele ponto recebia um caminho ou outro, 
servia agora de grossa artéria a milhares de veredas, que nela desem
bocavam. O préstito dos famintos era agora considerável. Naquela 
imensa procissão viam-se indivíduos de todas as idades. Acossados 
pela fome, seguiam caminho da Fortaleza, a reclamar a assistência 
pública. 

Freitas achava-se mal com sua caravana naquele meio. Indivíduos 
de todas as castas se confundiam ali. Haviam perdido o senso íntimo 
e deixavam-se dominar pelas necessidades da animalidade. Poucos 
eram os que não estavam reduzidos a magreza extrema. No leito da 
estrada encontravam-se, a cada passo, ossos humanos, cuja pele seca 
e colada os conservava articulados. 

Freitas compreendia o perigo da situação. Precavia-se à hora das 
refeições, deixando a estrada e se internando com a família pela 
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mata. Trazia as borrachas d'água escondidas no saco da matalota
gem. Ainda assim os famintos, com o instinto de animal esfomeado, 
pressentiam que levava alimento e cercavam-no pedindo de joelhos 
uma migalha pelo amor de Deus. Freitas fechava o coração aos ro
gos, e procurava convencê-los de que nada tinha também para co
mer. Havia cinco dias que a caravana caminhava em sobressalto 
entre aquela turbamulta. A água havia-se acabado e a Várzea do 
Meio ainda ficava distante cinco léguas. Freitas afastou-se da estrada 
e arranchou-se por trás de um barranco. Estavam livres da vista dos 
viandantes. Era necessário água e onde encontrá-la? O sol ainda 
estava alto, e Freitas, arrostando a sede, a fadiga, o calor, decidiu-se, 
animado por um supremo esforço, a procurar a fonte. Tomou o ma
chado, as borrachas, e saiu. 

O solo tinha um aspecto de deserto. Arvores desfolhadas enchiam 
áreas de léguas com uma monotonia de cemitério. Freitas errava pela 
mata. Examinava o terreno, procurava indícios de aguada e nem 
uma esperança! Sentia-se desalentar cada vez mais quando notou 
que o firmamento se cobria de pesados nimbos, o vento emudecia 
e os vapores escureciam o ar. Julgou-se salvo, a chuva em breve 
regaria a terra e mataria a sede dos filhos. Afagava tão doce ilusão, 
quando ouviu que o vento da s·eca desencadeava-se impetuoso e var
ria a terra e o espaço. Os esqueletos das árvores rangiam batidos 
pelas rajadas, ao mesmo tempo que as nuvens em vertiginosa desfi
lada corriam para oeste deixando após si o espaço límpido e azul. 

Freitas olhou desiludido o firmamento e continuou a caminhar à 
toa. Supunha-se longe do rancho quando inesperadamente o des
cobriu. 

- Estamos salvos! teu pai, meus filhos ! !  . . .  
Mal Josefa acabava de pronunciar estas palavras, notou que as 

borrachas vinham secas como foram. Um gesto expressivo de des
gosto contraiu todos os músculos do rosto e sem articular mais uma 
frase fitou o marido. 

Freitas sentia-se esmorecer. O quadro que tinha diante de si re
presentava a sede com todas as suas angústias. Havia dezoito horas 
que não bebiam! O exercício muscular, o calor, haviam gasto quase 
a água do sangue! Os adultos ainda resistiam, mas as crianças deita
das no solo, entorpecidas estavam, no mais completo marasmo, com 
os olhos cerrados, imóveis, a boca aberta. A língua seca pendurava
se sobre a arcada dentária inferior; assim exposta, fendia-se com o 
calor da atmosfera e o hálito quente que lhes saía dos pulmões. 

Carolina tinha um ar triste, mas resignado. 
Era a hora das saudades. A luz crepuscular baça e triste em mór· 

bidos reflexos, derramava a mornidão pela natureza, que parecia em 
êxtase, nos primeiros transportes de um desmaio. O vento emudecera 
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e algumas nuvens tangiam para oeste enfileiradas e imóveis no zênite, 
coloriam-se de rosa refletindo os últimos raios do sol, que se es
condia no ocaso. 

Manuel de Freitas viu-se perdido. A contemplação da família qua
se superava-lhe a energia, e temendo o aniquilamento de todos os 
meios de ação, afastou-se do rancho. 

- :I;: tarde, Manuel! !  . . .  
Freitas deu alguns passos e parou junto ao tronco de uma árvore. 

Imóvel, com o rosto coberto com as mãos, esteve ·alguns minutos. 
O seu espírito recolhia-se e meditava. Como despertando, olhou com 
atenção as árvores que o cercavam, e se aproximando de uma, que 
tinha enrolada ao tronco uma haste sarmentosa, 4 cortou-a a um pal
mo do chão. Algumas gotas de um líquido cor de sangue brotaram 
da ferida. Tinha achado o que procurava, a mucunã-lisa, a planta 
que tantas vezes lhe matara a sede quando, embrenhado pelas flo
restas, caçava abelhas e veados. A família morria à falta d'água, por
que os seus pensamentos, todos os seus esforços convergiam para 
um ponto : achar uma fonte abundante como a da gruta da onça. 
Agora que, desiludido, não pensava em encontrar bebedoiro, mas 
em salvar-se com a mulher e filhos, avivaram-se as reminiscências e 
uma impressionou-o agradavelmente : era a mucunã a verter água 
como o rochedo do deserto tocado por Moisés. 

Freitas vê que a água não corre, mas isso não o surpreende. In
troduz depois a extremidade superior do caule decepado dentro da 
boca da borracha, que ajeita apoiando-a ao tronco da árvore, e de
pois, marinhando pelos galhos em que se enrolava o cipó, vai ter à 
extremidade. O sarmento tinha mais de cinco metros de comprimen
to, bom diâmetro, era vivaz e anoso. 

Freitas, chegando ao ponto terminal da haste, decepa-a pouco 
abaixo do olho. A pressão atmosférica se exerce sobre o líquido, e 
ouve-se o murmúrio da seiva que desce e despeja-se na borracha. 
Aquele sussurro suave enche de contentamento a alma do fazendeiro. 
Deseja chegar a terra ao mesmo tempo que a água, mas não pode. 
Quando pisou no chão já a borracha regurgitava de cheia. Levou-a 
ao rancho. 

Josefa recebeu o marido com exclamações. 
Carolina compreendeu que primeiro se devia socorrer as crianças 

e se aproximou levando-lhes uma cuia e uma colher. Cheio o vaso, 
começou a medicação. As primeiras colheres foram engolidas com 

4 PaJavra ligada à Botânica. São chamados sannentos ramos longos, delgados. 
lenhosos e flexíveis. A nomenclatura científica abunda nesta obra de estréia 
do ficcionista R. Teófilo. 
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dificuldade. Foram-se reanimando aos poucos, até que, no fim de 
duas horas, sentados, conversavam. 

Freitas, Josefa e Carolina tinham-se saciado d'água, que, embora 
tivesse um ligeiro travo, contudo matava a sede. 

Estavam a cinco léguas do ponto escolhido para estação, estação 
que duraria o tempo necessário a se refazerem de alimento para o 
resto do caminho. 

Freitas temia novos transes, não pela sede, contra a qual estava 
armado, mas pela fome. Havia carne somente para uma refeição e 
escassa! Era preciso empregar esforços e até sacrifícios, a fim de 
amanhecerem na Várzea do Meio. Lá teriam água necessária à ex
tração da goma da carnaubeira e da mucunã. Em face de necessida
des tão palpitantes, resolveu continuar a viagem depois da meia
noite. Agasalhada, a família dormia, enquanto ele, sem sono, pas
seava em derredor do rancho. 

A lua, nos últimos dias do crescente, fazia a trajetória no espaço, 
que, de nublado, tornava pela sua morte-cor mais brilhante a super
fície do astro. Os seus raios iluminavam a terra, mas com um brilho 
que deleitava. Os tons da tela, ·representando aquele pedaço de solo 
com os seres que o povoavam, confundiam-se em uma nuança es
cura. As rochas e os areais brancos se diluíam na pretidão da floresta 
em uma aguarela desmaiada e sombria. 

Freitas, como sentinela perdida, guardava o caminho do rancho. 
Com a alma abalada ainda pelas impressões da última tarde, sentia
se fatigado e os músculos participavam do cansaço que lhe tolhia 
o espírito. Era necessário que os sentidos repousassem; o sono o 
tornaria incomunicável com o mundo e suas misérias. O fazendeiro 
conheceu que tinha necessidade de dormir, não só para recuperar as 
forças perdidas pelo corpo, como para descansar o espírito e tomá
lo apto a enfrentar com energia os futuros transes. Para poder tran
qüilamente repousar, alargou a área da vistoria a fim de se conven
cer de que, além de sua caravana, ninguém mais ali pernoitava. la 
deitar-se quando notou o aparecimento de um vulto um pouco dis
tante do rancho. Algum infeliz que nos espreita e aguarda o meu 
sono para vir furtar migalhas, como fazem os cães sem dono a deso
ras nas cozinhas, pensou. Deitou-se e fingiu dormir. Mais de uma 
hora esteve assim, e o vulto sempre imóvel. Sentindo que as pál
pebras pesavam cada vez mais, pôs-se de pé, decidido a fazer um 
reconhecimento. Encaminhou-se para o vulto, mas antes de enfrentá
lo reconheceu a figura de um homem. 

Quem está aí? perguntou Freitas. 
O eco das palavras repercutiu além nos mais próximos outeiros, 

e voltou o silêncio a dominar outra vez aqueles lugares ermos. 
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Freitas advertiu ao desconhecido que se vai aproximar : e animoso 
segue até ficar cara a cara com ele. 

Surpresa horrível! O fazendeiro, sem querer, recua um passo e 
procura dominar-se. Tinha diante de si uma múmia de pé, encostada 
ao tronco de uma árvore. A figura era horripilante. Uma caveira co
berta de pele seca e lustrosa eriçada de cabelos duros como as cer
das do caitatu, 5 de órbitas vazias, as fossas nasais abertas e sem na
riz, a boca cerrada pelas filas de dentes de branco esmalte, articula
va-se ao esqueleto, que se conservava na posição vertical, devido ao 
equilíbrio mantido pelos membros superiores agarrados à árvore. 
Pendente das vértebras do pescoço caía um rosário de vidro for
mando uma curva oval. Mirrados todos os músculos, as vísceras se 
colaram aos ossos, dispensando o concurso da putrefação o ban
quete dos vermes. 

Freitas, comovido, contemplava aquela vítima da fome. Desejou 
sepultá-la, mas com que ferros abriria a cova? Pelo corpo nada podia 
fazer, pela alma, sim, se é que as orações lhe servem de consolo, 
tinha que rezar, e ajoelhou-se com muita devoção, como se ali hou
vesse alguma coisa mais do que uma retorta em que, durante um 
período de anos, deram-se muitos e diversos a tos químicos; as peças 
de uma máquina que ativa funcionou, mantendo e regulando a vida. 

Freitas rezava, mas com certo pavor. Antes de concluir a oração, 
foi surpreendido por um estremeção do esqueleto : assustado, ergue 
os olhos e vé chispas vomitadas pela caveira. Sente-se amedrontar, 
mas em tempo pôde vencer o medo e terminar a reza. Concluída a 
oração, levanta-se; não havia mais fogo e nem o esqueleto estreme
cia. O vidro das contas do rosário refrangia a luz da lua, e visto 
de baixo para cima iludia, colocando focos luminosos na boca da 

" . muro ta. 
Freitas, convencido da ilusão e certo de que o esqueleto estreme

cera agitado pelo vento que balançava a árvore, volta ao rancho 
dizendo consigo : 

- B assim que se contam as estórias de almas do outro mundo. 

CAPITULO VI 

MANUEL DE FREITAs chegou com a caravana a Várzea do Meio, logo 
ao amanhecer do dia. O solo tinha ali outro aspecto e a natureza um 

• Espécie de porco selvagem. 
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ar mais sadio. Uma área de mais de dois quilômetros de extensão 
arborizada de carnaubeiras seculares, todas verdes, limitada pela flo
resta semimorta, constituía a várzea, aprazível pela vida de suas pal
meiras. As brumas crepusculares rarefaziam-se e os vapores sutis 
desapareciam diluídos pelos raios solares, que chegavam à terra. Al
gumas espirais de fumo enovelavam-se nos leques de carnaubeiras, 
desprendidas dos fogos nos ranchos dos retirantes. Havia ali algumas 
centenas de viajantes fazendo estação. Todos estavam magros, es
tropeados, cansados, e muitos enfermos de anasarca. 6 

Freitas notou com desgosto o crescido número de companheiros. 
Era-lhe necessário agora maior soma de trabalho. Era grande perigo 
viver no meio daquela onda de infelizes, que a perversão moral havia 
reduzido somente ao instinto da besta. Procurou um lugar mais retira
do e arranchou-se. O local escolhido era magnífico. Um grupo de car
naubeiras, cujas hastes marcavam no solo uma circunferência, forma
va um quiosque natural com proporções suficientes a acomodar a ca
ravana. O fazendeiro, depois de ciscar o lugar do rancho, instalou-se 
com a família. 

O movimento dos famintos era considerável. Entravam e saíam cen
tenas todos os dias. Os recursos naturais, como a fécula da mucunã, a 
goma da camaubeira e água em abundância, faziam da várzea estação 
obrigada. Freitas quis logo por-se a par das aguadas, e saiu a colher 
informações. As fontes ficavam a duzentos metros do rancho. Eram 
três grandes caldeirões, que estavam sempre cheios, alimentados por 
alguma veia d'água do subsolo. A água era clara, mas tinha a super
fície velada por uma tênue nata de caparrosa. 

Freitas encheu as borrachas., e, sem provar o líquido, levou-as ao 
rancho, certo de que continha substâncias nocivas. · 

As crianças, sequiosas, quase esvaziaram uma das borrachas, mas o 
efeito da água não se fez esperar e foram atacadas de cólicas e dia r
réia. O fazendeiro previa isto, tanto que as preveniu do resultado, re
comendando-lhes que bebessem pouca água. 

Era necessário procurar outra fonte, aquela serviria para a extração 
das féculas. Indagando do mais próximo vizinho, soube que a oeste da 
várzea havia uma fonte d'água doce, chamada a encantada, pois só 
enchia de três em três dias. Tratava-se de uma fonte intermitente, 
cuja causa Freitas não compreendia e cujos fenômenos muito menos 
podia explicar por lhe faltarem conhecimentos. 

A nova fonte era mais potável, mas contudo não deixava de ser 
um pouco salobra. O fazendeiro achou a água sofrível e apanhou-a. 

6 O autor usou para seres humanos, por ênfase, sinton1as patológicos peculia-
• • 

res a animais. 
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Freitas resolveu que a estação ali seria de três dias, e, para não per
der tempo, cuidou logo em tirar o palmito dos mais viçosos quandus, 
que ern grande número cercavam o quiosque, reduzi-lo a massa, es
magando-o entre duas pedras, e depois entregá-lo a Josefa para com 
a filha lavá-lo e tirar-lhe a goma. 

Começado o trabalho, depois de tomada a primeira e única re
feição daquele dia, Freitas, ansioso de explorar aqueles sítios e de
sejoso de carne, saiu da várzea fora com o machado ao ombro e 
terçado à cinta. Seguia rumo de leste. A terra era nua. As malvas, 
os marmeleiros, as sensitivas tinham morrido, e o vento derrubado 
os seus esqueletos. Nem uma habitação, um rancho daquele lado! 
Entrou no extremo da várzea para a mata e começou a ouvir muito 
ao longe o ladrar de um cão. Tomou o rumo e seguiu por uma ve
reda. O caminho morreu no pátio da vivenda, que, de telhas, caiada, 
com porta e janela para o nascente, era a habitação da família e ao 
mesmo tempo um pequeno estabelecimento rural. Nos outões saíam 
duas asas, dois grandes alpendres, ocupados um pelos toscos ma
quinismos de madeira do fabrico da farinha de mandioca e o outro 
por uma engenhoca também de pau e mais pertences destinados ao 
fazimento de rapaduras. Ao lado do sul, um curral de pau-a-pique, 
com a porteira fechada e pousado em um dos mourões, jejuava um 
grande carcará, olhando o sítio onde outrora viveu luzido gado. Frei
tas andou às pedradas com o rapina, a fim de matá-lo. A ave alou-se 
muito alto e se pôs livre das pedras. A janela da casa estava aberta, 
e a porta fechada deixava ver riscos a carvão formando inúmeras 
e diversas figuras. À primeira vista parecia uma página de hierogli
fos. Aproximando-se, via-se que eram desenhos de marcas de ta
manho e formas diferentes não só das fazendas da vizinhança como 
das mais distantes, cujos vaqueiros, na pista de animais perdidos, 
deixavam os ferros ali desenhados, a fim de não se apagarem da 

"' . memona. 
Manuel de Freitas, chegando à janela, se debruça no peitoril e 

diz para dentro: 
ó de casa! 

O eco de suas palavras repercutiu nos escuros aposentos, e foi 
respondido pelo ladrar do cão. Freitas notou que, de quando em 
quando, um ruído semelhante ao vôo de aves se fazia ouvir. Não 
se conteve e pulou a janela, mas, antes de chegar ao corredor, o 
cão saiu-lhe ao encontro. Foi difícil defender-se sem o auxílio do 
terçado. O animal, levemente ferido, cedeu o caminho à sala de 
jantar. Antes de entrar nela, Freitas começou a sentir un1 cheiro in
suportável de carniça. A atmosfera parecia po�re. Havia pouca luz .. 
Aberta a porta, renovou-se o ar e fez-se claridade. Os raios do sol 
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bateram em cheio no pavimento, e um espetáculo horrível viu o 
fazendeiro. Apodrecia ali o cadáver de um homem, cujo rosto já es
tava medonho pela decomposição. A pele cianótica se estilhava na 
putrefação, que fazia a cara disforme e horripilante. A fisionomia 
mais hórrida tornava o nariz, que, diluído em uma amálgama de 
pus e vermes, caía sobre a boca, já sem lábios, e não cobria mais os 
dentes alvos e sãos. Os olhos arregalados a saltar das órbitas, num 
olhar de morto, sem luz e consciência, pareciam fitar-se no fazen
deiro. O cadáver estava vestido de camisa e calça de algodão. O 
hábito, entretanto, na altura do ventre estava rasgado, e rasgado tam
bém estava o abdômen pelo cão, a. cevar-se nos intestinos e vísceras 
do morto. O terreno onde descansava o corpo estava revolvido. 

Manuel de Freitas aproxima-se mais da carniça, para melhor 
observá-la, quando o cão, vendo-o junto do repasto, ataca-o de novo. 
O animal vinha furioso. Para se livrar, o fazendeiro mata-o a golpes 
de machado. Parecia-lhe que o morto não era uma vítima da fome. 
Quase putrefato, se percebia assim mesmo gordura nos tecidos, gor
dura que a fome teria gasto antes de matá-lo. Examinava o cadáver 
com interesse, quando notou sinais de um crime: um suicídio por 
estrangulamento. O pescoço do defunto ainda apertava o mortífero 
laço. 

Prescindindo de mais conjeturas, Freitas voltava à sala, pelo cor
redor, quando, ao passar pela porta de um quarto, foi vivamente 
impressionado por um ruído de vôo que vinha de dentro. Parou, for
çou a porta e entrou no escuro aposento. Uma nuvem de morcegos • 
pairava no ar. Freitas vai às apalpadelas à porta fronteira, guiado 
pelas estreitas frestas abertas entre as tábuas e por onde a luz se 
coava. Aberta a porta, entra a luz em feixes, e os morcegos deslum
brados esvoaçam doidamente. A um canto estava uma rede armada, 
que oscilava brandamente como impelida pelos movimentos respira
tórios de animal. O fazendeiro se aproxima e vê viva uma massa 
preta a mover-se; olha com mais atenção e vê que centenas de mor
cegos se enovelam ali grunhindo. Observa atentamente e com sur
presa divulga encravados na pretidão da nuvem dois pontos azuis 
aureolados de branco. Eram olhos, e olhos humanos. Aproxima-se 
mais e, tocando o pêlo dos animais, procura enxotá-los. Poucos 
foram os que voaram deixando o repasto. Rarefeito o véu negro, 
percebe o fazendeiro as formas de um corpo de criança. Os mor
cegos agarrados sugavam o sangue, embora de cheios já não pudes-
sem voar. 

Freitas toma a criança nos braços com uma piedade paternal. Al
guns dos bichos soltaram o corpo e, pesados de sangue, arrastavam
se no chão. Outros mais gulosos não viam o fazendeiro, que tomava 
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a indiferença deles pelo mais requintado atrevimento. Pagariam com 
a vida os instintos carniceiros e a audácia. 

Manuel de Freitas arrancava um a um e ia-os estrangulando entre 
os dedos. O animal obrigado a despegar-se da vítima, raivoso, rilha
va  os dentes mas era logo esmagado; o corpo sem forma era atirado 
para longe, enquanto debaixo da rede ficava uma poça de sangue. 
O último se enchia, indiferente à matança dos companheiros, agar
rado ao lábio inferior da menina. Freitas segura-o, mas ele resiste; 
agarrando-se mais à carne, que chupava. O fazendeiro emprega mais 
força, aperta-o a ponto de quebrar-lhe todos os ossos, e o sangue 
esguichar por todos os poros, mas o quiróptero nas convulsões da 
morte cravou mais ainda os dentes no lábio da criança. Freitas pro
cura arrancá-lo e o cadáver cede, porém trazendo quase todo o beiço 
da menina. 

Mortos e em fuga todos os morcegos, o fazendeiro pergunta a si 
mesmo que socorro há de prestar àquela criaturinha. Uma só ferida 
cobria-lhe o corpo. Já se lhe ouve a agonia. O velho com toda a 
piedade assiste à morte da criança, que se anuncia pela frialdade da 
pele, pelas últimas contrações dos músculos. A vida cessa num sus
piro, que os lábios entreabertos deixam passar. 

Freitas estava comovido. A frieza do cadáver chegava-lhe às car
nes, impressionando-o desagradavelmente. Compadecido, olha ainda 
uma vez para a criança e, deitando-a na rede, voltou ao rancho. 

o CAPíTULO VIII 

No RANCHO, Josefa e a filha concluíam a tarefa. Os meninos, depois 
de repetidas dejeções, dormiam a sono solto. O quiosque dava-lhes 
o conforto de uma excelente sombra e o ar puro dos sítios arboriza
dos. Estavam bem, ali. 

A goma da carnaubeira enchia uma grande cuia com uma alvura 
de neve. Como a tamareira dos desertos africanos, a carnaubeira nos 
sertões do Ceará abriga as caravanas de retirantes à sombra das 
frondes e dá-lhes para comer a fécula das hastes novas. 

O sol já caía muito para o ocaso quando Freitas chegou ao ran
cho. Fervia uma panela de mingau e Josefa de vez em quando atiça
va o fogo, aguilhoada pelo apetite que o laxante aguçara: depois do 
efeito da água férrea, convinha apressar o ponto do mingau. Freitas 
louvou-lhe a diligência e admirou a quantidade de goma extraída de 
tão pouco palmito. 
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Preparada a refeição, foi servida. Aquela goma dava excelente 
papa e tão sadia como a de araruta. 7 Arvore utilíssima, a carnau
beira, desde a raiz até o pó das folhas, é aproveitada pelo homem. 
];: o boi vegetal. 

Manuel de Freitas, cercado da família, no doce conchego da vida 
íntima, sentia-se mais feliz e mostrava-se mais expansivo naquela 
tarde. A sua alegria resultava da comparação da cena de hoje com 
a cena de ontem. O meio era outro, e as condições de vida mais fa
voráveis. A felicidade consistia na posse da sombra de algumas ár
vores e em uma alimentação frugalíssima. Conversavam todos ani
mados pelo ar que circundava livre e purificado pela vegetação da
quele sítio. 

Chegou a noité, e ainda fatigados da viagem da véspera e mal 
satisfeita a necessidade de dormir, cedo se recolheram às redes. 

Freitas fez um fogo valente, que duraria até pela manhã, e deu 
depois uma volta para certificar-se de que estavam sós. Quando vol
tou, já todos dormiam. Deitou-se e procurou conciliar o sono, mas 
a cena do enforcado impedia-o de dormir, não o apavorando, porém 
dando à imaginação o trabalho de muitas horas de conjeturas. Vi
rava-se de um para o outro punho da rede, parafusando sempre; e 
nada de sono. O silêncio da noite e a solidão do descampado avolu
mavam-lhe no cérebro a figura horrenda do estrangulado, cujo olhar 
mortiço e imóvel fitava-se nos seus olhos, muito embora velados 
pelas pálpebras sonolentas. Os nervos crispavam-se e um arrepio o 
fazia suar. Aquela cena estacionada sempre na imaginação começava 
a incomodá-lo, a ele que os mais perigosos transes nunca tinham 
podido deixar perceber-lhe. na fisionomia um traço de medo. Contra 
a visão que pretendia dominá-lo, reage abrindo os olhos e procuran
do novas e reais impressões. A sombra desaparecia, mas, quando as 
pálpebras fechavam-se, ei-la de novo: os olho·s do estrangulado a 
saltar das órbitas, com uma rigidez de carne petrificada, um olhar 
sem· vida e luz, a fitá-lo! .  . .  · 

Imóvel na rede, com uma das entradas do quiosque debaixo da 
vista, continuava a parafusar no enforcado, quando notou o apare
cimento de uma sombra, que interceptava a luz em um espaço limi
tado do pavimento do rancho. A imagem era perfeita, e a confusão 
de formas não permitia conhecer o corpo que a projetava. 

Freitas não perdeu mais de vista a sombra, que, imóvel e sem au
mentar e nem diminuir de extensão, se conservava inteiriça, dando 

7 Variedade de tubérculo de que se extrai finíssima goma, de utilização na 
culinária. 
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ao lugar que ocupava uma morte-cor8 escura e sem gradações de 
tons. 

O fazendeiro decidiu-se a fazer um reconhecimento, e quando ia 
levantar-se viu que a sombra caminhava. Ficou imóvel e esperou. A 
sombra continuava ? projetar-se e a seguir, porém informe, até que 
parou; e à entrada dJ quiosque assomou um vulto escuro, caminhan
do lentamente como um quadrúpede. A atmosfera do rancho de 
inodora que era, tresandou a maritacaca. 9 

Freitas, por mais atenção que prestasse ao vulto, não lhe divul
gava as formas e muito menos as feições; não sabia que espécie de 
animal era. Parecia-lhe onça, raposa ou cão de monturo. O fàto é 
que o bicho ou farejava ou espreitava. O fazendeiro, apercebendo 
melhor o animal, se lembrou dos famintos. Um homem a andar de 
gatinhas no último período da fome, a farejar migalhas, seria pos
sível. Não perdia um só movimento do vulto, e com a mão no cabo 
do terçado, esperou. Aproximou-se mais e pôde ser reconhecido. Não 
era um bicho mas um homem que a fome reduzira a bicho. Che
gando dentro do quiosque pôs-se de pé. Do chão alevantou-se o es
queleto, que media mais de um metro e meio, e tinha a hediondez 
dos espectros. O tronco largo e bem desenvolvido mostrava ter sido 
vestido de uma carnação vigorosa, que havia c9nsumido a fom� e 
deixado nuas as vértebras e as costelas. O espinhaço, como uma 
coluna de nós, apenas coberto de pele, deixava contar todos os 
ossos. A ele se articulava a cabeça, um pouco mais _vestida do que 
uma caveira, com um rosto esquálido, a fisionomia carregada de fe
rocidade de animal faminto. Os dentes completos, de branco esmalte, 
sem lábios mais que os cobrissem, num riso perene de ironia e mofa, 
brilhavam em lúgubres cintilações, mais horripilante tomavam-lhe 
a figura. O olhar era vago. As pupilas dilatadas quase tocavam o 
disco do íris, . que lhes ·servia de debrum, e sepultadas no fundo das 
órbitas davam à caveira uma expressão de vida, mas de vida de 
fera. Os braços se estiravam ao longo do tronco envolvidos na pele, 
que, tendo. perdido · a frescura e macieza, enrugada e áspera, parecia 
de amarrotado pergaminho. As pernas magras, apenas os ossos e 
um quinto da musculatura, cambaleavam com o peso de carga, pe
lancas e ossos. O abdômen retraído e colado à espinha deixava per
ceber as cristas dos ilíacas e a forma da bacia. 

Manuel de Freitas, temendo pelo pudor da filha, cuja virgindade 
moral se macularia percebendo as formas de um homem todo nu, 

s Palavra utilizada, geralmente entre pintores, para caracterizar o indefinido 
das cores das primeiras tintas espalhadas na tela. 

9 Variante nordestina. de gambá. Por extensão, o cheiro ativo e desagradável, 
lembrando o que o animal expele, quando atacado. 
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levantou-se e pôs-se à frente do faminto. Aquela nudez obscena que 
o delírio famélico expunha sem rebuço, sem consciência, mas tam
bém sem sensualidade; à vista de um esqueleto, mas de um esque
leto com sexo o aterrava, porque iria violentar a castidade dos sen
tidos de Carolina. Era necessário retirar já dali aquele homem, fazê
lo sair enquanto o sono da filha impedia que fosse vista a figura 
impudica do retirante. O fazendeiro aproximando-se do faminto fi
tou-o com energia e com um gesto ordenou-lhe que saísse. O infeliz 
coçou-se, roeu as unhas com gula e desespero, rangeu os dentes, mas
tigou a saliva e articulou com dificuldade fome mas em um 
som abafado e todo gutural. 

Freitas ouviu-o, e com um leve movimento de cabeça mostrou-se 
entendido, ordenando-lhe, depois, com um gesto ainda mais impe
rioso que se retirasse. 

O faminto não obedecia; e continuava a roer as unhas e a comer 
as escamas que se desagregavam da pele. Agora fitava o rosto de 
Carolina perto de si, completamente exposto e alumiado em cheio 
pela luz da fogueira. Percebia os tons daquela carnação, mas com o 
apetite de besta esfomeada. As narinas dilatam-se-lhe mais, fareja, 
sorve o cheiro daquela carne sadia na qual tem ímpetos de saciar a 
fome, de rasgá-la a dentadas. O delírio aumenta, os músculos das 
faces retesam-se, relaxam-se, executam enfim uma série de movi
mentos desordenados, de contrações espasmódicas e, na esperança 
de mastigar as faces da moça, dá um passo para ela, vacila, mas 
depois firma-se melhor nas pernas, que cambaleiam. 

Freitas se coloca entre o faminto e a filha, e para intimidá-lo mos
tra-lhe a faca que lhe aponta ao coração. No delírio famélico, não 
vê o ferro nem quem o brande, só enxerga a carne, que a imagina
ção lhe mostra sangrenta, e deseja mordê-la até de todo saciar-se. 
Arrisca mais um passo e a ossada range, querendo desarticular-se! . . .  
Um fedor de carniça enche o quiosque! Quer dar outro passo, mas, 
o terçado de Freitas o esbarra. 

O fazendeiro compreendeu que estava na frente de uma besta hu
mana; e procurou dominá-la. Põe-lhe a mão no ombro, que balança, 
e indica-lhe a entrada do quiosque com um gesto. Com o sacalão 
os ossos do esqueleto estalaram dentro do invólucro de pele, mas o 
faminto nem ouviu e muito menos obedeceu à ordem. 

A frialdade do retirante impressionou desagradavelmente o fazen
deiro, que, retirando a mão, tratou de fazê-lo sair dali. Num ímpeto 
de cólera e irritado com a teimosia do bruto, fere-o no antebraço. O 
faminto leva a ferida à boca e, com uma avidez que desarma e co- · 

move Freitas, suga o sangue que sai do ferimento, um sangue incolor 
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como o dos insetos. A sucção era feita com uma gula infrene. O 
faminto parecia querer sugar pela ferida todos os líquidos do corpo. 
Nem uma gota mais vertendo o ferimento, começou a comer as 
próprias carnes! 

Freitas, com surpresa e mágoa, notou que o desgraçado se devo
rava em vida. Era preciso retirá-lo do rancho e procurar alimentá
lo. Como conduzi-lo se o contato de seu corpo era tão repugnante 
como o de uma aranha-caranguejeira? Se fedia tanto como uma car
niça? Pôde dominar a repugnância de seus nervos, e, largando o 
terçado, tomou o faminto nos braços, e levou-o a vinte metros do 
rancho. Aí deixou-o e voltando ao quiosque, preparou um pouco de 
mingau, que levou ao retirante. O infeliz tinha caído no marasmo, 
depois de ter comido as carnes de todo o antebraço. Agonizava. 

O fazendeiro assim mesmo procurou alimentá-lo, mas embalde; 
os queixos cerrados não permitiam a passagem de corpo algum. A 
morte foi imediatamente precedida de uma horrível convulsão. Dis
tendidos e contraídos os músculos em um espasmo violento, num mi
nuto, a vida cessou com todas as suas misérias. 

Freitas abandonou o cadáver por não poder suportar o fedor que 
exalava. Voltou ao rancho, mas lá a atmosfera tresandava ainda a 
carniça. Deitou-se, mas não dormiu. Pela madrugada acordou a mu
lher, que deixou de conta da família, e foi procurar esconder o ca
dáver em algum brocotó.10 

CAPíTULO VIII 

ToMOU o CADÁVER do faminto às costas e saiu de mata fora. O peso 
da carga era pequeno para a sua musculatura, mas a repugnância 
ao defunto era uma tortura. A frialdade do morto transia-Ihe a car
ne das espáduas e se irradiava a todos os nervos do corpo, crispan
do-os em um arrepio tetânico. O fétido que exalava fazia-o caminhar 
aos engulhos. 

O fazendeiro esforçava-se por dominar a excitação nervosa, em 
grande parte aumentada pelas impressões do olfato. Quase esmoreceu 
e atirou o corpo ao chão, mas um resto de energia fê-lo triunfar e 
conseguiu chegar à beira de um formigueiro. Abria-se ali uma funda 

to Não encontramos, em vocabulários de termos nordestinos, alusões a esta 
palavra, que aí está na acepção de lugar escondido, grotão. 
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escavação, uma grande toca, um casarão abandonado de formigas 
e cujos compartimentos subterrâneos a água de alguns invernos ha
via demolido e reduzido a uma só profunda cavidade. 

Freitas achou aquele lugar ótimo para descanso eterno e atirou à 
vala o cadáver. Livre da carga, mas sempre a tresandar a carniça 
decidiu-se a ir desinfetar-se na fonte encantada, e para lá seguiu: 
Não quis o caminho da várzea, e continuou a romper a floresta. Ha
via amanhecido, e a luz do sol não reanimava aquela vegetação mo
ribunda. 

As árvores tinham o aspecto dos indivíduos de climas frios no 
rigor do inverno. Nem uma folha viva, um gomo, uma bráctea! O 
panasco11 desfeito em pó, era levantado pelo vento e em nuvens 
espessas atufava-se na mata. As hastes sarmentosas das parasitas, 
quebradas as gavinhas, estendidas, desenrolavam as espirais na terra 
·quente, como serpentes, que fossem lançadas no rescaldo de um 
forno. Nem um inseto se aquecia ao sol nascente. A vida animal 
desaparecera daqueles sítios; só os ínfimos seres habitavam sadios 
e vigorosos aqueles lugares desolados. 

Freita caminhava sonolento. Duas noites de completa vigília, a 
testemunhar cenas fortes, haviam-lhe abalado os nervos. Era-lhe 
preciso repousar algumas horas; mas uma parcela do dia perdida 
·podia diminuir as probabilidades de triunfar da fome. Seguia cami
nho da fonte, quando, ao passar pela ribanceira de um riacho seco, 
ouviu alguns gemidos. Parou e pensou logo em alguma desgraça. Os 
gemidos se repetiam; tomando o rumo de onde lhe pareciam vir, 
caminhou. Não foi preciso andar muito para ser espectador de uma 
cena terrível. Um grande lajedo estirado ao rés-do-chão, guardado 
por um grupo de angicos desfolhados, servia de palco a um drama 
da fome. Deitada sobre a pedra, na postura de crucificada, uma mu
lher tão magra como uma múmia, era devorada ainda viva pelos 
· urubus. Banquete horrível! Como o Prometeu, imóvel e sem ação, 
sente rasgarem-lhe as entranhas as garras e os bicos acerados das 
aves malditas! Vivia, ainda, quando estas, que das alturas devassa
vam a terra, procurando repasto à fome, vêem-na e descem sobre ela. 

O crocitar das aves disputando o melhor quinhão da presa, seu 
passo lento e grave, a vestidura negra, como os convivas de um prés
tituto fúnebre, aterram a desgraçada, sem forças para reagir, mas 
ainda com consciência para temer e sentir; e como o único e derra
deiro esforço da vontade, que se aniquila, lança um olhar súplice 

11 Erva de pasto. 
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' para o céu, um olhar cuja luz vacilante refletem duas lágrimas, que 

tremem entre as pálpebras mal cerradas. 
Os urubus, crocitando sempre alternando o canto pavoroso com 

. 
, 

ptos agudos e longos, aproximam-se da vítima, e o banquete começa. 
Os bicos compridos e aguçados rasgam o ventre e puxam o intestino 
que se desenrola à mercê da gula das aves. As vísceras são arranca
das do tronco e devoradas com gula famélica! Os mais fracos re
ceiam disputar aos mais fortes um pedaço de intestino, e, covardes, 
cercam a cabeça da vítima e lhe vazam os olhos a bicadas! Vivia 
ainda: suas pupilas se fitavam no azul do céu, quando a luz se apa
gou de repente e, nas agonias de dor tão cruciante, sente que a vida 
foge com as últimas ondas da claridade. 

Freitas chegou a tempo de ouvir-lhe o último arquejo. Enxotou 
as aves, que voam crocitando com pedaços de tripa nos bicos pendu
rados. Voam, porém pousam logo nas grandes árvores a espreitar 
a presa. 

O fazendeiro procura sepultar os restos da morta numa fenda do 
lajedo, o que consegue com alguma dificuldade, e continuou o ca
minho. 

O mesmo céu azul a se arquear sobre um solo estéril! As cenas 
se sucediam numa monotonia crescente. A sequidão da terra a cons
tringir as raízes das plantas, que morrem de fome. 

O fazendeiro deixa as tristezas da mata pelas alegrias da várzea, 
que, com as verdes camaubeiras, tinha os atrativos e a louçania de 
um oásis ressurgido de um campo torrado pela seca. Os olhos mo
lestados pela luz que superfícies brilhantes refrangiam, descansavam 
agora nos maciços verde-escuros das frondes, que coroavam o vérti
ce das palmeiras. À sombra do carnaubal, num perfeito contraste 
com a vida daquele sítio, fervilha uma onda de famintos carregando 
água ou procurando raízes silvestres para comer. Aquela procissão 
de esqueletos num formigar incessante, enche de profunda melan
colia aquele pedaço de terra ainda fecundo, ainda habitado. A fisio
nomia dos retirantes tinha uma gravidade particular; nas linhas do 
rosto escaveirado e macilento se distinguia uma gradação de tons 
mórbidos. Não se percebia um traço alegre, uma expressão de con
tentamento íntimo. 

O fazendeiro atravessou a turma de esfomeados e continuou ca
minho da fonte. Ainda fedia a carniça. Para melhor se desinfetar ha
via colhido alguns frutos de uma sapindácea, o saboneteira. Estavam 
secos; porém, mesmo assim faziam o efeito de um bom sabão. 

A fonte estava cheia de uma água tão cristalina que deixava ver 
o fundo da bacia. Ninguém havia por ali perto. O fazendeiro despiu-
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se muito à vontade. Ensaboou a roupa, que deitou ao sol a corar, 
e fez depois o mesmo etn si. A loção abria-lhe os poros ao ar, tonifi
cava-lhe os nervos, restaurava-lhe a força muscular gasta em excesso 
nas lutas pela existência. Depois do banho, sentiu-se mais novo e 
mais forte. Enxugou a roupa, que estendeu a secar. O calor gas
taria pouco tempo em evaporar a água da vestimenta, mas não fazer 
coisa alguma durante esse tempo era esperdiçar o dia e aproveitava-o 
com a maior usura. Sentia-se disposto e limpo. Um pedaço de sa
bão e uma bátega d'água produzem às vezes os efeitos miraculosos 
de uma ressurreição. Enquanto a roupa enxugava, o fazendeiro foi 
à mata próxima e cortou uma vergôntea forte de jucá, um espeque, 
que tratou de aguçar. Tinha necessidade de um instrumento para 
cavar a terra e aproveitou aquela madeira, rija como o aço, no fazi
mento de um ferro de cova. Preparado o cavador, vestiu a roupa 
e lépido voltou ao rancho. Ia mais moço. A pele do rosto tinha me
nos rugas e os nervos não se ressentiam mais das crispações da noite 
anterior. 

No quiosque a família, depois da refeição de mingau, reunida 
conversava sobre o mau cheiro que se sentia ali. Alguma carniça 
perto, pensava Josefa. Ignoravam as cenas que se tinham passado 
durante a noite. Freitas chegou ao rancho e saudou-os com bonda
de. Carolina e os irmãos, com respeito e ternura, beijaram-lhe a 
mão. Josefa serviu uma copiosa refeição de mingau ao marido, que, 
com o apetite aguçado pelo banho, comeu em alguns instantes. 

- ];: preciso começarmos hoje uma farinhada de mucunã, Josefa; 
eu vou procurar as raízes, enquanto ficas preparando o necessário 
para o trabalho, disse Freitas, saindo de várzea fora com o macha
do, espeque e terçado. 

Ia procurar a mucunã-Iisa, planta tradicional e figura obrigada 
de todas as secas. 

Logo que o fazendeiro entrou na mata, achou a leguminosa que 
procurava. Estendida ao solo, compartilhava da sorte das compa
nheiras : havia perdido as folhas e o viço. Reduzida ao cipó, sem os 
\Terdes folíolos trifoliados e as flores roxas de corola papilionácea, 
a mucunã parecia hibernar até que voltasse o inverno. 

Freitas examinou a haste e lhe pareceu ter muita raiz. Entretanto 
o terreno era de argila, e de uma argila tão compacta, que seria 
muito penoso revolvê-lo, embora em pequena profundidade. Temeu 
o massapê pela pouca resistência do seu ferro de cova e foi procurar 
.a mucunã vivendo em chão arenoso. Não lhe foi custoso encontrá-la. 

Freitas achou, entre outros pés de mucunã, um que, pelo diâmetro 
da haste, pareceu-lhe anoso e por isso rico de raiz. Cavou a rocha, 
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que, de sílica, se desagregava com facilidade. Meia hora de trabalho 
a escarnar a terra onde as raízes se irradiavam do tronco lateralmente, 
e aparece à luz do dia o tesouro vegetal, avaramente escondido no 
subsolo. Numa circunferência, cujo raio media dois metros, as raízes 
dispostas cotno os raios de uma roda, unidas pelas bordas, enchiam 
toda a área com seus corpos vermelhos. 

Freitas estava maravilhado de tanta abundância. Mais de duas 
dezenas de raízes e algumas tão desenvolvidas que um homem for
çudo não podia com uma! Separadas dos coletos, o fazendeiro, em
pregando o espeque como alavanca, virou-as para fora da cava e 
foi conduzindo-as uma a uma para o rancho. O trajeto era curto, e 
por isso, pouco depois de meio-dia, chegava ao rancho com a úl
tima raiz. Tinha mais de quinhentos quilogramas de matéria vege
tal, que daria dez por c�nto de fécula, de uma substância alimentícia, 
a goma da mucunã. 

Josefa recebeu mal a leguminosa. A sua presença acordara-lhe na 
mente adormecidas reminiscências; causara-lhe a mesma impressão 
que a chegada do último conviva de um enterro, após a qual foi-lhe 
arrancado dos braços o féretro do filho amado. 

Freitas via a 1nucunã por prisma diferente. Tinha certeza de ser 
muito venenosa e, como tal, a maior assassina que o Ceará tem 
tido, durante as secas; mas também sabia que a ação tóxica podia 
ser modificada ou mesmo destruída, segundo o processo empregado 
na extração da fécula. Preparada por mãos ignorantes, é sempre um 
veneno e nunca um alimento. Convencido disso, dispõe-se a prepa
rá-la com o máximo escrúpulo. Faltavam-lhe, entretanto, certos 
aprestos e entre eles um indispensável : um depósito para repousarem 
as lavagens da mucunã. Era, se não impossível, ao menos difícil en
contrar aquele aviamento, sem o qual a extração da fécula seria 
inexeqüível. 

"Tantas raízes perdidas e também o meu trabalho!" pensou Frei
tas. Não podia conformar-se com a idéia daquele prejuízo. A inação 
para ele era um crime, quando havia necessidade a prover. Se fosse 
possível obter o vaso de que precisava à custa mesmo de uma fa
diga de horas, se resignaria a sofrê-la, mas, por maior que fosse o 
esforço, não poderia adquiri-lo com a presteza do momento. 

O dia seguia o curso e Freitas via pesaroso o sol descambar para 
o ocaso, e com ele a esperança de remediar a falta do aviame-nto. 
Estava resolvido a perder as raízes, quando teve uma idéia que jul
gou salvar a situação : havia uma casa próxima, a do enforcado, e 
nela aviamentos de farinha. Dois quilômetros era a distância a ven
cer, e, sem mais refletir, o fazendeiro pôs-se a caminho. 
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conservava na mesma posiç�o, f!tando � mu_cunã, quando ele asso-. 
mou na extr.emid.�çle da várze�. Vinha com passo firme, al?esar da 
carga que tra�ia · às 'c9stas. Ac�·ara o' indi'

spen$ável à farinhá�a� um 
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O fazendeiro deu por concluÍda a tarefa, deixando as . outras Ja-
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12 Cacho I .  I vasilha feita 'êt e um , trónco só, no caso, da madeira leve ·e com-
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pacta do 'mulungu, para; lavagem, ou depuração, da mandioca. Desrnancha é a 
transformaçã9 El�: maQdipca �m farinl;l�, manipueira é o suco da mandioca, 
depois de ralada e prensada. · · 
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peções, preparou lenha para a fogueira e, voltando �o rançhQ, dlsse 
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JOSEFA . cumpriu fielmente a ordem do . .m,arido. Sentada na. rede, de 
. · �  A I 1 .') I I • )  • • Q�?e . s� �e levantava para atiçar:. o fogo,! rezaJa .com um wan4e ro� 

sano de contas de coco. , 
· 

. , . 

� FI�itas dormi� . a _ .sono so�to. ,D�a� \noites de vigília �. um dia , de 
p�ada . lida tjnham-no amarrotado. , . . ( · · 
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li". 1 JDeia-noit�, poqço·, piais OU: ! J!lletto,�;i Josefa pespertou o marido 
com� muito trabal�o. · . I 
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�· �Qr�lê�cjo �qlll:i_nay3; t:u�P� apepas, :4e ,gt;ta)ldo_ ell1 �quandQ, ouvia-s� 
� ré!r�get;n .. _c;Ia t.nadrugªd� farfa!Pa;r. !JOS .. y�r�des �eq���· ��,s c.arnaubeiras� 
( , ; . O ·: ff)�enqeiro,� .. :�çp.:çor.�do�. j-ql}tO:. ao .. )fpgp�. ·:�inda .. so:nolento? olhayél 
O$;Jiçõ�s .. t:o�G}os! ; ·J?eJa. · J�b�r�df!, . ,cav�(\n_çip . .  9 . _p(!lSS(:lpo . . P�tisava na for
tuna perdida e na sorte dos filhos. A seca e a emigração trouxeram
lhe .mui Jogicamente a idéia da muc_uQã. Rediviva �la, Freitas -leyan-
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O fazendeiro, para ganhar tempo, decantou o líquido � fic<?u sv.r:-
preenqido da quanqdade. �� sedimento. Uma rpa�sa cor · de . . Garne en-
9hia ���s de met�de d� rCQchç; e r� fi go�a �e. mucupã ainda im
prestável ,.áos usos da .v idá, porque �ó h�via sido lavada uma vez e 
á�v�eria' sê-Ió nove, a � fim de·. se �d�spojarJ nas repetidas .fayagens, do 
!�l)jn,<?r ��s.�cj_�dQ. à lféé�la. ·Era· n�ç�ss�rio ri ova águ� e �ntes de anta: 
��'e,Ç��� �-e�í� �ip.po�sí����- .sa���gá-: 1�. . 

.
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· Frçtt�s . espe�ava a �anh� .Passe_andQ em den:edor ,..do rancho, tonl
ficand'o ·.os p:iúsculos com as· libáções sadias� que os pulmões fazian1 ... � Jl f; J \ • .;- \.. ' ' : \ �. • : • 

do puro ar do campo. �S�nt1a-s� alentar co� �quelas tpsptraçõ�s, ins-
pirações tfio profun�a� que , lh� chegavam �té �s �últimas ramifica
ções· brônquicas. Tinha réstaurado as forças� gastas pela, lidà e vigilia . 
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Continuava a pensar no passado, quando a viração do norte traz
lhe, entre outros sons, um que deveras o impressionou : era o tilintar 
de chocalhos. Todo ouvidos ao rumo de onde vinham as ondulações, 
percebia outros sons, e novos horizontes mentalmente descortinava. 
A idéia de um comboio associou-se logo à da volta de Inácio da 
Paixão. Era possível ser ele o comboieiro arranchado ali com os ví
veres comprados em Fortaleza. Convencido da possibilidade de se 
encontrar com o primo, prestava toda a atenção aos rumores que 
o vento trazia. O tilintar dos chocalhos se misturava agora ao som 
de utna confusa vozeria alternado com o eco de gemidos e prantos. 
Os sons vibravam naquele meio em uma confusão de báratro, im
possível de diapasão. 

Freitas pretendia ouvir o tinir de ferros cm renhida luta. Inácio da 
Paixão sctn dúvida estava sendo atacado pelos famintos e corria pe
rigo o pão da família. Cumpria-lhe o dever de ir em socorro, e, 
despertando a mulher e filha, deixou-as de guarda ao rancho e partiu 
de terçado em punho para o lugar onde lhe parecia travado o con
flito. Seguia para o extremo da várzea ao norte. A lua, já perdida 
para o poente, alumiava com feixes de argentina luz. 

Freitas ia com pressa. A vozeria tornava-se mais audível e os sons 
cada vez mais distintos; percebiam-se já as palavras, umas de sú
plica, outras de ameaça. 

O fazendeiro poucos minutos gastou para lá chegar e se inteirar 
de tudo. Uma grande área coalhada de famintos de todas as idades 
e sofrendo o suplício de Tântalo foi o que encontrou. Mais de mil 
infelizes, magros e esfarrapados, cercando à distância um comboio 
de víveres, pediam aos comboieiros punhados de farinha, para matar 
a fome. 

O fazendeiro, condoído dos desgraçados, indagou o que faziam 
ali. Disseram-lhe que esperavam que o freteiro se compadecesse deles 
e distribuísse ao menos uma saca de farinha das vinte do governo 
que levava para o interior; que o freteiro os tinha maltratado, es
·murrando alguns. 

O fazendeiro espreitou o comboio e ficou convencido de que os 
gêneros eram do governo ; as sacas tinham a marca S. P. (socorros 
públicos) ; eram três os freteiros, e pelas palavras e gestos estavam 
dispostos a levar os retirantes a murro e a faca. 

Freitas pensava no desenlace daquela cena, já a poucos metros 
dos freteiros, quando uma retirante se aproxima destes e de joelhos 
apresenta o filho, uma criancinha a expirar de fome, e pede um pou
co de farinha pelo amor de Deus. Uma bofetada tremenda, dada por 
um dos comboieiros, fá-la rolar no chão, por cima do filho. 

Freitas, indignado com aquele ato cruel, decide-se pelos infelizes 
e se prepara para lutar. Entre todos aqueles retirantes, muito poucos 
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encontraria com forças para auxiliá-lo ;  sem contar muito com o 
valor deles, vai à mata próxima e volta arn1ado de cacete e terçado. 
O freteiro vociferava contra os famintos, ameaçando de levá-los à 
faca se persistissem em matar a fome com os gêneros do governo. 

Freitas não esteve pelas ameaças, e, atravessando a turbamulta, 
põe-se rosto a rosto com os freteiros e pergunta-lhes: 

Com que direito esmurram estes infelizes? 
Os comboieiros surpreendidos com a ousadia de Freitas e com 

sua atitude enérgica e ameaçadora, desembainham as facas e res
ponde-lhe o patrão quase convencido da derrota do fazendeiro: 

- Não espanco ninguém, garanto e defendo os víveres, que me 
foram entregues e pelos quais sou responsável. 

As palavras de Freitas acordaram nos famintos um resto de ener
gia, um último esforço da vontade, e a onda de criaturas imóveis 
e súplices moveu-se na direção dos contendores. A multidão se re
volucionava, seguia movida unicamente pelo instinto de conservação. 
Todos avançavam, tendo em mira a farinha defendida pelos com
boieiros. Os mais fortes vociferavam contra os freteiros ; os mais 
fracos os seguiam também, mas de gatinhas ou de rastos, como rep
tis. Depois de uma marcha de minutos, u1na confusão infrene, como 
se o delírio famélico houvesse acometido a todos e alucinado, torna
va mais revolta a onda dos famintos, que se movia sempre ao som 
de gritos, gemidos e prantos. Em crescente alucinação, seguiam, 
acotovelando-se: os que sem forças caíam, morriam pisados ou as
fixiados em uma atmosfera quase sólida, quase poeira. 

O fazendeiro compreendeu o perigo que os ameaçava. A sua voz 
havia levantado um exército de esfomeados, que, uma vez em ope
ração, ninguém mais imobilizaria. Não viam senão o alimento e não 
ouviam palavras que não fossem estas : avancemos à farinha, que 
é do rei e também nossa. 

Freitas, receoso de ser envolvido na onda e obrigado depois, para 
salvar-se, a abrir caminho com o terçado, dispôs-se a ulthnar com 
o freteiro as suas negociações : 

- O perigo está iminente; se prezam a vida, abandonem o campo. 
- Miserável, amotinaste o povo e agora me aconselhas a fuga, 

disse o patrão num ímpeto de cólera, lançando-se com os compa
nheiros sobre o fazendeiro, para feri-lo. 

Freitas, que jogava cacete cotn muita destreza e arte, esperou a 
agressão e, antes de alcançarem-no as facas dos comboieiros como 
uina intimação ao dono do comboio, desarmou-o com um golpe 
num abrir e fechar de olhos. Aquele ato de bravura intimidou os 
freteiros, que, temendo mais a cólera e o terçado de Freitas do que 
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o prejuízo de metade qo frete dos víveres, cederam o campo, já à 
última hora, quando as bestas de carga, que perto do rancho co
miam a ração de alfafa, espantadas com o motim e medrosas do cer--; 
co que mais e mais se apertava, dispararam de várzea fora. 

A ca�reira dos animais foi um desastre para a multidão, que se 
agrupava em der�edor do rancho. As bestas perseguidas pelos fre
teiros, corriam desembestadas, deixando na massa compacta de fa
mintos um grande claro. Dezenas de infelizes, com os membros fra
turados pelas patas · dos animais, rolavam no chão estorcendo-se em 
dores atrozes. 

Manuel de Freitas, surpreendido com o triste incidente e vendo 
que o cerco não tardava a se restabelecer, saiu pelo caminho que as 
bestas tinham aberto. Custava-lhe suportar o cheiro que saía dos 
famintos. Aquela at�osfera era quase irrespi�ável. Antes de vencer 
o acampamento, era o rancho invadido pelos famintos. Uma alga
zarra hcrrível ouvia-se e era repercutida. ao longe pelos m_ais pró-
ximos out-eiros. . . 

�·Travou-se uma luta tremenda, uma briga de feras esfomeadas so
bre um minguado repasto. Os víveres seriam dos mais fortes e não 
dos mais n.ecessitados. Os. que. -p odiam agredir eram em muito pe
queno número. Tomaram. conta das sacas, que abriam, e começou a 
luta. Os mais esfomeados precipitavam-se sobre a farinha com uma 
gula e teimosia para as quais não havia oposição possível. Eram re-

• 

pelidos .a empuxõ.es, a murros: caíam, mas voltavam de. gatinhas, 
gemendo ou praguejando. Não havia meio de debandá-los. Os que 
sustentavam a peleja , não tardariam a : enfraquec�r, pois os fracos 
eram .cem vezes mais. As turmas de famintos . aumentavam e a con-

. . 

fus�o cres�ia sempre. A vitória seria do mais forte, e entre os que 
defendic;tm os víveres, travou-se uma luta, mas uma luta impos�ível de 
te_rmo. Pelejavam . corpo, a corpo. Não se ouvia o tinir de um ferro, 
mas percebia-se que as carnes dos lutadores eram rasgadas a denta
d�s. Enquanto os contendores rolavam no. chão enovelados num aro
plexo· fratricida, o sítio foi inxadido pela· onda que avançava sem
pre, e com uma gula difícil de descrever comiam a farinha a mãos 
cheias. Freitas observava compungido áquela luta pela existência. 
Lembrou-se· àinda de pôr termo a ela; mas como, se no delírio famé
lico embota-se· o senso íntimo e o homem fica reduzido a bruto, a 
animal carnívoro, e que se vê faminto? Havia ali uma multidão de 
homens em tudo semelhantes a uma manada de porcos esfomeados, a 
disputar o maior quinhão da ceva. 
{ Manuel de Freitas, ,deixou-os e voltou ao rancho. 

A· luz crepusc:ular, em ondulações suaves, chegava à terra. No 
o�ente, al�ns estratos franjavam-se de ouro, precediam o sol, que 
na o tardana a assomar . • • 
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O fazendeiro entrou no quiosque. Reinava ali a paz da vida tran
qüila. As crianças dormiam ainda. Freitas olhou-as com ternura e 
foi cuidar da mucunã. Era preciso água para Javar ainda oito vezes 
o sedimento; tomando as borrachas, seguiu para a fonte. Todo esse 
dia gastou em carregar água para as lavagens da fécula. Ao pôr-do
sol, tinha concluído o trabalho. A substância alimentícia extraída da 
mucunã, depois de lavada nove vezes, ficou depositada no fundo do 
cocho sob a forma de uma massa cor-de-rosa. No outro dia, seria 
seca ao sol e então utilizada como alimento. · 

-

A noite passou-se sem incidentes. · . 
r .  

Pela manhã, o fazendeiro, depois da refeição de mingau e de or
denar à mulher que pusesse a goma a secar, saiu a-e�plorar a várzea. 
Os acontecimentos da madrugada pintaram-se-lhe na imaginação, e 
se -dirigiu ao rancho dos freteiros do governo. Consumava-se alí o 
drama da fome. Na arena da- luta, mais de trinta. cadáveres ·apodre
ciam ao sol e serviam. de repasto a centenas de urubus, que, em lú
gubre crocitar, cevavam-se naquele repasto de podridão. Nem um 
fragmento de farinha misturado à argila do solo. Freitas olhou com
pungido para ds restos mortais das vítimas da fome e continuou o seu 
caminhe.· Andou ·por toda a várzea, passou poT .quas·e todos os ran
chos e ·nada viu, entre os retirantes, que denotasse pesa.r pela morte 
dos parentes ou companheiros. � . . . . 

• 

O fazendeiro entrou nà mata, na esperança de encontrar alguma 
caça, carne de., algum animal que lhe. res'taur�sse as forças depaupe.:. 

• 

radas pela alimentação de goma. I 

Errol! pela mata e nada encontrou par.a alimentar-se. Despovoada 
e solitária, tinha um aspecto desolador. Nem um inseto, uma revoa
da dos verdes papagaios, que cantarolavam O\}trora, pousados nas 
frondes das palmeiras. O past.o t.orrado parecia ter sido levado por 
uma· inundação de lavas e tinha agora ares . de uma sol�atara.13 Ao 
tronco das árvores o vento havia encostado medas

' de capim seco. o 
sol' tostara tudo! A terra, coberta de uma floresta de �·squeletos, com 
os tons da tristeza, ves�ia-se de uma expressão l.utuosa e desoladora, 
e além o seu perfil sombrio esbati.a-se na transparência do firmamen
to azul, todo nu e" sereno, como a �uperfície de um lago tranqüÍlo. 
Nem um vivente naquele sítio! As próprias aranhas, recolhidas às 
tocas, morriam de fome, não saíam mais a caçar os insetos, que 
tinham morrido ou emigrado: 

Cansado de ver tántas tristezas, Freitàs volto'u à várzea. Antes t 
porém, de sair da mata, foi surpreendido com estas palavras : 

( " I • 

) . . 

ta Cratera de vulcão extinto, que apenas expele gases sulfurosos. 
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- Passageiro, socorrei-nos pelo amor de Deus. 
O fazendeiro pára imediatamente e procurou quem falava. A di

reita, por trás de um tufo de cactáceas, viu um rancho de retirantes 
e para lá seguiu : um casal de emigrantes com seis filhos, todos me
nores, tostados do sol e tnagros, fugiam da seca, quando ali uma 
desgraça sem nome surpreendeu-os e fê-los parar. O chefe da família 
percebendo que Freitas se aproximava, ajoelhou-se e com as mão� 
súplices a ele se dirigiu : 

- Valha-nos, pelo amor de Deus, irmão. 
- Levante-se, meu filho, disse-lhe o fazendeiro, pegando-lhe no 

braço e fazendo-o levantar. Que deseja de mim? 
- :E: muito grande a nossa infelicidade, meu bom senhor. Há 

três dias, chegamos aqui e nos arranchamos. tamos para a capital 
a fim de escapar da fome. No primeiro dia de rancho, passamos sem 
comer nada; no segundo dia, era quase ao pôr-do-sol, e os meninos 
desde manhã que choravam com fome; aflito, quase desesperado com 
o sofrimento deles, saí, procurando com que alimentá-los, e aqui bem 
perto do rancho encontrei uma planta trepadeira muito delicada, 
com a rama verde e em flor, vivendo bem nesta sequidão, e à som
bra de um balseiro de macambira. Em nada pensei : atirei-me a ela 
com sofreguidão, para arrancar-lhe as folhas e levá-las ao rancho, 
para a família comer. A um dos cipós veio agarrado um pedaço de 
batata. Alegrei-me abria-se uma fonte de recursos naturais que nos 
garantiria a vida. Escarvei a terra com as unhas, e tirei todas as ba
tatas, sentindo no meu estômago a fome de todos os meus filhos. 
Chegando ao rancho, não perdemos tempo em· cozinhá-las e comê
las. Sua massa era cor de carne, o sabor adocicado e os tecidos de 
uma macieza que muito agradava o paladar. Comemos até à sacie
dade. À noite dormimos setn incômodo algum. Nenhum de nós sus
peitava que na doçura do alimento, que tomamos, se mascarava o 
mais hórrido veneno. Acordamos pela manhã e já a mim e a alguns 
de meus filhos não foi permitido mais ver a luz do dia! Quase en
louqueci! Chamei minha mulher em meu socorro, mas ela, tão des
graçada quanto eu, não me ouvia: estava muda e surda! Dos filhos, 
o menor estava paralítico; enfim, não havia um de nós que não ti
vesse perdido um dos sentidos! Agora, senhor, que a história de 
nossa desgraça não lhe é estranha, deixe que lhe suplique piedade 
para estes inocentes. Leve-nos ao primeiro povoado, que fica daqui 
a cinco léguas, e aí nos deixe entregues à caridade pública. Compa
deça-se destas crianças nascidas e acostumadas aos gozos da abas
tança e que pela primeira vez sentem o frio da desgraça! 

- Eu os levarei comigo, meus filhos : podem crer que os não 
abandonarei. 
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O fazendeiro conduziu o cego com a família ao rancho, seriamente 
preocupado com tão horrendo fato. Aquele acontecimento, entre
tanto, não lhe era estranho; crescera ouvindo o pai contar fatos es
tupendos e semelhantes episódios contristadores, durante as fomes 
de que fora contemporâneo. Em sua cidade natal, conhecera duas 
mulheres, já velhas, uma cega e a outra muda e surda, que haviam 
perdido aqueles sentidos na seca de 1 825, depois da refeição de umas 
batatas também vermelhas. 

Freitas, chegando com os hóspedes ao rancho, deu-lhes todo o aga
salho que lhe permitiam seus recursos. 

Às seis horas da tarde, o fazendeiro preparou a fogueira, e com a 
família e hóspedes se recolheram as redes, para dormir algumas 
horas. 

A meia-noite em ponto, Freitas acordou e deu sinal de partida. 
Difícil foi despertar as crianças, que, sonolentas, se levantavam e 
tornavam a cair no leito. Depois de algum trabalho, conseguiram 
pôr a caravana a caminho, em rumo do norte. Na mais próxima ci
dade, a cinco léguas da Várzea do Meio, devia fazer estação. 

CAPíTULO X 

A CARAVANA chegou às portas da cidade, ao clarear do dia. 
A entrada estava deserta; nem um passageiro encontravam e não 

ouviam o trinar de uma ave. As árvores, despidas de folhas, redu
zidas aos esqueletos, enfileiradas nas orlas do caminho, parecia que 
abriam alas a um préstito fúnebre. A brisa que ciciava não trazia um 
perfume : movia uma nuvem de pó impalpável, que atirava aos olhos 
dos viandantes. 

A ala esquerda dos vegetais foi rareando, até deixar na linha um 
grande claro. Esta parte da avenida cortava um dos flancos da ci
dade, edificada em terreno muito acidentado e composto de rochas 
de argila. 

A luz já permitia apreciar a tortuosidade das ruas, todas de casas 
térreas e de taipa. Os telhados enegrecidos pelo tempo serviam de 
tela às poucas frentes caiadas que se destacavam daquele panorama 
cor de barro. Os passeios das casas acompanhavam as sinuosidades 
das ruas, fazendo uma curva em cada esquina, que era marcada por 
um esteio de aroeira fincado abaixo do cordão da calçada. No centro 
destacava-se um edifício, cujas formas brancas tornavam mais sa
liente a cor azul do céu : era a matriz, que, edificada contra as leis 
da arquitetura moderna, tinha o cunho português, e, documento do 
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estilo, atestava a arte lusitana de mais de um século. Uma pesada 
massa de alvenaria, formando um quadrilongo enfrentado por duas 
t?rres e um frontispício triangula.r, tendo no vértice do ângulo supe--
rtor uma cruz de ferro, eis o templo. , 

. No centro do triângulo, que era decorado com uma sanefa azul, 
lv1�-se um quadro em relevo e muito original : uma personagem bí
bhca, · o anjo do sacrifício, cujo esboço havia sido feito pelo cura de 
então e dado ao escultor, que em estética com ele podia correr pa
relhas. Pa ignorância das regras de arte . resultou a originalidade do 
quadro; o anjo do sacrifício manifestava perfeita discrepância nas 
proporções do tórax e membros superiores e inferiores. As .enormes 
asas de corvo presas em parte na túnica branca estiraçada pelo vo
lume de um abdômen obeso, faziam contraste com os braços, C\ljO 
úmero . tinha mais de duas vezes o comprimento do antebraço. As 
mãos terminavam-se, uma por cinco e outra por seis dedos, todos 
iguais, segurando um cálice, que em atitude. súplice, o anjo oferecia 
ao céu, mas seu olhar estrábico não correspondia à postura e muito 
menos aos traços fisÍ<?nômicos, que reunido� davam ao rosto uma 
expressão de ferocidade perceptível à primeira vista. 

· 

Manuel de Freitas, logo que avistou a matriz, encaminhou para 
lá a caravana. A cidade tinha um aspecto lúgubre! As portas estavam 
fechadas e nos passeios das casfi.S dorll\i,am ainda os infelizes, que a 
fome fizera emigrar. No trajeto até à igr·eja, encontraram dezenas de 
corpos estirados a fio comprido nas calçadas, avassalados pelo sono 
e vencido� pela fom�. 

Freitas, �hegançlo ao adro da matriz, prostrou-se com os compa
nheiros diante do �·cruzeiro e oráram por algum tempo. Levantaram
se, e o f�zendeiro f�cou surpreen�ido, vendo tanta miséria reunida. 
Havia criaturas de todas as idades. A magreza de todos era extrema! 

• • 
Não se vi� Úm ros�q que não fqss�. uma ·_cave�ra, um corpo que não 

, . 

fosse um esqueleto! · 
Era dia mas. ainda era a luz crepus�ular que alumiava a terra. 

. ' ' 
. . . 

A maioria dos· famintos, s�ntada no adro, esperava ra1os ma1s v1vos 
do sol, para dissiparem ,a �egueira noturna, a h�meralopia.14 

Voltados para o oriente afligia vê-los de olhos extremamente aber
tos, as pupilas muito �ilatadas a esperar_ a luz, a l�z que, em exces
so e refletida por superfícies brilhantes, tanto os f1zera sofrer e de
pois cegou-os a inanição, quando · o sol esconde-se no ocaso. 

Naquela onda maltrapilha e esfomeada, que se revolvia como os 
vermes na podridão, havia dores cruciantes, mas que não podiam 

t4 Palavras assim, de cunho eminentementé científico, tiram � este
. 

rom
.
ance 

de estréia de R. T. a espontaneidade narrativa e fazem-no, aqut e ah, eminen-

temente documental. 
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• ser percebidas; não havia mais sensibilidade moral para avaliá-las . 
Pareciam embotadas as faculdades d'alma. As 'mães aleitavam os 
filhos ou fingiam aleitá-los, pois os murchos peitbs rtem mais · uma 
gota vertiam. As mamas reduzidas a ·pelangas, presas· nas costelas, 
com os bicos atrofiados, · assim mesmo elflm . sugaaas pelas} crianças 
com uma avidez famélica! Os vagidos dos- filhos desalentados por 
tião encontrarem uma gota de leite itritava-as em vez de comovê-las, 
irritava-as a mamadura anormal, porque prodtlzia-llles um frenesi 
que as desesperava ,é que em parte era excitado pela · presença do 
sangue, um · sangue cor de salmoura, em vez de l'eite e que tingia os 
lábios dos pequeninos. · . · · · · 

I • \ ' 
As mães rião t�nham mais uma lágrima par� )astimar os filqos : 

avaras de sangue que tiravam-lhes dos magros seios, arrancavam-lhes 
çpm ímpeto feroz da boca. o murcho peito como se des�rmassei:n um 

• o • • 'A • • , assassino que tentasse contra a sua e�1stenc1a. , . . 
. . . 

O s·ol chegava, e n.�p1 por isso a luz r�ani.Qlaya-os! Apenas a di-
latação das . pupilas permitia� a. e��rad:.�, de maior SQma ·de raios lu�i
nos<?S, a impressão mais .viva da luz e . . p.o{tanto. a dissipação� 4a ce
gueira, que voltaria de novo, quando o �ol �e escqv� .. �sse_,. nc;> �h�-
rizonte.. _ ·: . . � • ... - \ 4 � • - ·� 

• • 

A luz vinha, mas nãP: podia tÕnifi�ar�lhes. os . músculos. . . dePaupe
rados pela inanição, relaxados pela atonia, pela fomel Nas fisiono
mias maciJentas · percebi�m:se as . totturas: . impostas pela profunda 
discrª-§i�a do sangue. A mjséria e os dias de j-eJum. gasUliam às re
servas nutritivas acumuladas, comeram os glóbulos vermelhos . do 
sangue, e, uma vez desaparecidos estes da circulação, o líquido nu
tritivo desfibrado perdera uma das qualidades mecânicas, a densida
de, e a vida tornou-se penosa e aflitiva . . 

O aparelho digestivo redobraVa ·de esforços, gastava as forças em 
digerir a mucunã e outras raízes silvestres, para depois assimilar 
algumas grafi:laS de um .produto pou�o alimen�ício _e às ":ezes 
venenoso. . .. · . 

� . 

-Os famintos foram pouco a pouco se levantando do adro da igre
ja. Os seus movimentos eram morosos. Os músculos tinham perdido 
a; agilidade, a força, tornàndo assim difícil e penosa a marcha. Não 
era somente o abatimento muscular que os privava de caminhar de
pressa, era o desfalecimento que sentiam, estando mesmo em repou
so. Caminhavam, mas com que sacrifício?! Quanto lhes ·custava pro
curar as migalhas que lhes prolongariam um pouco aquela vida de 
misérias, de aflições?! A marcha era vagarosa, e ainda assim a respi
ração era ofegante, lhes ·dilatava as narinas. O tórax crescia e dimi
nuía de volume mais de trinta vezes em um minuto, aumentando-lhes 
a· fadiga, desalentando-os mais! · 
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Naqueles. organismos a desordem era completa. O coração, que a 
p�uca densi�ade do sangue tornara irregular e tumultuoso, os afli
gia com sofnmentos atrozes. As pulsações eram incompletas, intermi
t�ntes, acelerad.as, irrigando mal o cérebro, causando vertigens, zum
btdos nos ouvidos, ou flagelando a todos os instantes! A cabeça 
atordoava um constante baticum. Por cúmulo de infelicidade não , 
era pequeno o número de infelizes que se aproximavam da morte. A 
anasarca, conseqüência imediata daquela vida de fome, chegava como 
a última tortura. Entre os famintos conheciam-se os enfermos da
quela moléstia pelo aspecto ainda mais triste e doentio da fisionomia. 
Marchavam com passo lento, pois os membros inferiores infiltrados 
pesavam como chumbo, e ainda por excesso de carga sustentavam 
um abdômen obeso, obeso de água, que em tempo deixou de ser 
eliminada. 

E como era repugnante o aspecto da pele dos famintos! As fun
ções da epiderme profundamente alteradas modificavam as qualida
des físicas do invólucro cutâneo, tornando-se improfícuo contra aque
le estado fisiológico o maior asseio. A pele se tornara áspera e suja, 
desagregavam-se escamas de tamanho irregular, ao mesmo tempo 
que uma secreção fétida destilava os poros! 

À proporção que no adro da igreja moviam-se os retirantes, mais 
tresandava o mau cheiro que exalavam os corpos sujos e vestidos de 
nojentos trapos. 

Freitas, pasmado diante do quadro que tinha à vista, deixou a 
matriz e foi com os companheiros procurar a comissão de socorros 
públicos. 

CAPíTULO XI 

MANUEL DE FREITAS não precisou que lhe dissessem onde era a co
missão de socorros públicos. Seguiu com a caravana, acompanhando 
o lento caminhar do préstito da miséria. Mais de trinta minutos leva
ram para vencer uma distância de cem metros. 

As portas das casas começavam a se abrir e os habitantes ainda 
sonolentos olhavam com indiferença o cortejo de mendigos que pelas 
ruas desfilava. Um pouco mais nutridos do que os retirantes, contu
do os seus rostos de uma cor mortiça, atestavam de um modo vee
mente a pobreza

' 
da mesa. Muito raros eram os que tinham fisio-

nomia sadia. 
A turba dos famintos parou em frente à casa do vigário, que, em-

bora fosse uma das habitações. melhores da cidade, contudo, não se 

podia dizer confortável. Os retirantes fizeram alto e sentaram-se na 
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rua esperando que se distribuísse a ração. A sua impaciência era 
percebida em todas as linhas do rosto. A fome roía-lhes o estômago, 
que não se podia habituar com tão grande jejum. Uma febre nervosa 
exasperava-os sem contudo denunciar-se pela temperatura da pele, 
que, profundamente alterada, se conservava fria. O calor do sol não 
os aquecia, nem uma gota de suor eliminavam os poros; os líquidos 
se acumulavam como elemento necessário a um estado mórbido que 
se acentuava. 

Eram já nove horas da manhã e a ração não chegava. Os famintos 
resignavam-se com a demora, porque não tinham forças para rea
gir. Gemiam, suspiravam, porém, não blasfemavam. As lágrimas ha
-viam secado ou, desviadas de seu curso, seguiam caminho diverso. 
De quando em quando os mais esfomeados erguiam-se e olhavam de 
esguelha para a sala do padre. O cura lia o seu breviário. Sentavam
se outra vez e procuravam iludir a fome, roendo as unhas ou comen
do as escamas, que se desagregavam da pele. 

Manuel de Freitas, que havia mais de três horas esperava que o 
vigário distribuísse os socorros públicos, foi-se impacientando e guiou 
a caravana à porta do cura. 

· 
A obesa figura do padre fazia um contraste perfeito com a ma

greza dos retirantes. Repoltreado em uma cadeira de braços de es
paldar de sola, lia com muita calma. Nas pausas da leitura lançava 
um olhar de piedade para um crucifixo, que a poucos passos pendia 
da parede, e, carregando depois os sobrolhos, olhava de soslaio os 
retirantes que o espreitavam. . -

Freitas havia chegado à porta precisamente quando o cura con
cluía um período. Cristo teve, como das outras vezes, um olhar súpli
ce e terno, e o fazendeiro recebeu uma olhadela de tédio e repreen
são. Freitas não descoroçoou e continuou de pé, impedindo um pou
co a luz, que penetrava na sala somente pela porta em que se havia 
postado. Esperava impaciente que o padre o fitasse outra vez 'para 
dirigir-lhe a palavra: mas em balde, as páginas do breviário não ti
nham mais pontuação. Sabia que continuava a ler, porque de quan
do em quando a mão gorda e cabeluda até as falanges, volvia as fo
lhas do livro e com tanta preguiça que deixava distinguir os carac
teres vermelhos dos pretos. Eram já dez horas e não havia esperança 
de termo à leitura e nem de um período com ponto. 

Freitas não se conteve e adiantou-se para o sacerdote. Mal a som
bra ·do fazendeiro lançou na penumbra o corpo obeso do cura, este, 
marcando o breviário com o índex, olhou-o com severidade e des
dem, dizendo-lhe ao mesmo tempo : 

- Entrou, perdeu a ração. 
E, depois de olhar com piedade o crucifixo, continuou a ler . • 
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Sou passageiro, · senhor; trago em minha caravana uma família 
de cegos, que encontrei' a morrer 'de fome nos ·caminhos e desejava 
deixá-la debaixo da proteçã'o de V. •Rev .ma, · 'disse Freitas. · 

O vigário fez qrie n'ão ouvia e continuou a ler. · 
, 

O fazendeiro, exasperaldo com a indiferénça do padre, teve ímpe
tos de arrancar-lhe o livro da . fl:laO � "obrigá-lo a atendê-lo, Conteve� 
se, e,  resignado, és'perou · ·o desfecho daquela entrevista. ' 

Meia. hora �inda levou o P,adre a ler; , depois )�vantó��se, 
'
"'pô�-se 

as .mãos sobre o peito, fitou' com htimildad6 o crucifixo e 'persig-
nou-se com recolhimento. . ' 

. . j • • 
. .. - , ' . 

. 
. , 

Freitas olhou-o com �tenção, e . aJ?tés .de :falar-lhe diz-lh� o .. sace�-
dote :, • I , r • l 'I , • t I , t • \ ' \ '• � • (t j } < a } o � .. ... ' • J ( 1: , 1 • 

. rr � . Serva. te. ipsum! _ .. : .. n·. · ) · ) oh . . ' � 
- . . .  � · ·Charita:s· super· omnia . . · 

,1 ,; ·� ·  ! r  r : · - ·� J) '='· · � . n .. : 
A resposta adequada de, Freítàs e �no ·mesmo idioma fez voltar ' o ' . . 

vigâno, que · sé fi avia enc�minhado pata o interior da casa: : · . 
• • r • • • ' 

... .. .
. � , • .  

�-- Serva te ·y psum,· repito, :níe'u fílho� cqnd�ze "sem demora tua éa-
• • o ) 

ravana a porto; seguro, �ntes que ela . .  sela. sélnilt'ada �nas estradas 
d I ' .- " · "· \.. ' 1 · ' • r " .. : !' , " .- • ' r , J. e se rt as.- · , . · · · 

, � · ·.. · 1. J I. . . . • .. · • • 
• • . _. 1 � 

- � \. t • f r • 

• 
t� 

' t , ' � • r r . , a -
. . .. i " .... . - '"' 

r· � E. éntrôu para o 'iAt�rioi qá é�s.a�:. . . .  I • ..r .. n . . . . .  ,.J • ; � c u �· J • . 

� • - u . . , .. .. .. . - . Â ) - .. - .. .... r • ... Freit�� , ou�iu a� paJavr�s do vig�rio ditas em tom pr�fético .e _ i�-
.corporou-:-se ao$ . c<;>,nlpaqheirCils. M�nutos .depois, voltava o cura. tra-,. - ; .. J- .... 

• \/ I; ... • ... • - -' • l...oo • 

zendo às costas uma saca de farinha, que . .  encostou à pqrta da· en-
, ; . . , ' \. 

trada. . . . 
. \ • " • I ' • ., ·• \ t' � •, o \ • ; • ' • ' 

.. • . ... _. . , t . • . , �o •. , . ' J ,  , • •  ,. • .,  • 

; ·  Um frenesi:r inde.scritível. contarilinou em um · .instante os famintos. r' . ... 

.. 

.. 
l. 

• •
• 

• 
• 

' ,. • . · _Nenhutp. saiu . de .seu lug�r, . mas . .  movimentos d�so�den�dos agitavam-
.. "' 

' • } . . . 

lhes ós membros. Movjam os labias, lambiam os beiços, coçav.am-se, 
roíam a's unhas,_ mastigavam a saliva, at:regalavani os , olbos, movfam 
o ·. nariz como os coelhos, enfim uma excitação nervosa determinada I , ' • • �pela. pre�ença do a1im.en�o, de,sorientava-os. · 

. . 

· · · 

-· 
. . � .. . \ . 

. Freitas ficava ali, desejoso de ver o fim daquela . cena. O vigário, 
' • " I ' 

depois de ter colocado a saca de farinha em posição de ser aberta, 
levou para juiJ.tO dela a sua cadeira de espaldar, sentou-se e tirou 
do

. 
bolso da batiná. U)lla XÍCara· pequena e uma folha de papel escrita 

a lápis. 
· 

. 

• • 

O frenesi dos . famintos quase chegou ao delírio. Os membros to-
, 

rácicos e os músculos do rosto, em movimentos desordenados, pare-
ciam executar a dança de São Guido.1f5 

• 

O vigário olhou-os com severidade e disse-lhes: 

r • • 

-

• 

• 

15 Denominação dada, nos sértões, antigamente,' ao chamado deliriu1n-tremens. 
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