ESPANTO DE ZEFERINO NO DILUVIO DE SANTA BARBARA
Barros Pinho

Pau-d'arco florou no roxo e no amarelo. Zefirino, olho arregalado
no sol. Palavreado comprido de veredao, esse do avo Satiro. Naquelas
lonjuras do rio pruma banda, terra seca torrando tudo. 0 tempo Ia s6
viu estrela. Passarinho nem canta, encandeado. Acaua nao quer outro
servi<;o, a nao ser cantar num som de rabeca triste. 0 riacho, uma simetria de areia reverberando no passo de vivente a andar por dentro
na escassez das aguas.
Aceiro corta o baixao nas extremas. Machado estronda na derruba dos imensos da mata virgem. Avo Satiro cura no rastro com mandinga de feiticeiro-mestre-escola . A fala, correnteza de c6rrego noverao . Devagar nas pedras, engolindo os sss. Na casa velha parece que
estou vendo seu jeito abeatado. Rosario a mao, em voz de coisa sentida a puxar ter<;o de Santa Luzia . E na entroniza<;ao de Sao Jose, pe de
forr6 esquentando nas voltas do rabo-de-saia a desabrochar em flor.
Homem de conselho bonito, chega a gente marejar na menina
dos olhos, orvalho de alma reclamando reza. Ali tem sabedoria em boniteza de sabia da mata. A seca, meninos, e castigo de Nosso Senhor
em zanga . 0 Deus de Ia que e seco, eo mesmo daqui, que chove. Um
dia pode entornar tudo . Brejo vira sequidao.
Dezembro. Zefirino no amanho da ro<;a. Na limpa e nos prepares da
planta. Avo Satiro nos adjut6rios de velho duro que nem se entrega. No
eito, figurao de homem vivido no pasta, na lavoura e no engenho. Ei!
Zefirino vem ca. Tou com a vista turva, ceguinho. Sem d6 de pe, ele batia
em tudo quanta era taco. Em cima o anil pintado em branco. No baixo
escurao de buraco fundo, estreito de boca. Um caso de dor ele nao trazia .
Reparei cobra a redor, nem cupim pur perto. Bati no bornal seco de fumo.
Opa! Desde a manhazinha! Botei perna no Iomba azul do vento. Apanhei
caminho. Nem raio se metia nessa ligeireza. Enquanto o cao batia o olho,
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cheguei fumo na venta dele. Milagre de santo de muitas eras. Vista limpa
de menino nos comec;os de enxergar. Tudo no modo de indagorinha. E
tem tanto janeiro com dia e noite no meio dessa hist6ria.
Trabalho correndo em passos de ventania . Zefirino nao tira os
olhos do ceu. As falas do avo Satiro entrando nas cabec;as como alfinetes na renda das lembranc;as. Ju fzo arde em fogo de fornalha fumegando repuxo de moagem. E o bendito a reboar no vermelho-branco
da pombinha do Divino:
"bend ito louvado seja
Ia o Manel atirou
peba, paca ou cutia
Ia o Manel matou."
No acanhado da noite o velho estirou as canelas. De toda parte,
gente fazendo quarto. As incelencias de cortar a alma dos vivos, magoando tudo quanta era cristae.
Zefirino na insistencia de espiar algodao no tempo. Nem repara a
terra em promessas de chover. Dele s6 vinha o temor no espanto de arrecordac;ao velhaca. Nao via urn palma adiante do nariz. 0 chao pra ele
era costura s6 de sol. Como enxergar galinha de asas abertas a correr
pelo terreiro? Bode a escaramuc;ar, porejando agua pelos buracos da
venta. 0 jumento pastor no pasta do Miguelzinho, pai de burro bom
de sela e de cangalha a transpirar da estrela do peito ate o vazio num
cinza chamado pra preto. A pedra de sal suando em bica. 0 mimosa da
lua chorando com drculo de lagoa. As palavras dele ... pureza qui ta em
born Iugar! Aroda do mundo pode radar no fuso da desgrac;a. 0 Deus
de Ia, que tern sol, e o mesmo daqui, que s6 tern agua. Mas .. . nem durmo direito, esperando molhado da Providencia farta . Finda o mes sem
pingo ralo sequer. Pode ser cochilo da Natureza a dormir desocupada.
Sinal encontra o verde nas coisas do homem e do Criador.
Eo Sol? Forc;a perdida a esgotar vertente. Avo Satiro- homem que
nunca soube o que era mentira. Os astros tem ciencia de mudar. As ho-
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ras tantas, depois do gemido do bacurau, olho aberto sem pregar - s6
a bater pestana. Chama Joana sem inten~ao nenhuma de desejo e arma
trama de roubar santo. No rente do ouvido fizeram balan~o de oratorio.
A velha Idalina tem toda qualidade de santo, de Onofre a Santa Barbara;
Virgem Maria, com tanta brabeza! A lembrar bem, Zefirino, dona Idalina
nao guarda Santo Antonio. Fez presente a dona Dica pra cortar furdunc;o de madura se agarrando a ele quando atira na macaca. Mulher nao
arrisca um desprop6sito. Na casa de seu Zuza, o perigo e cair no lac;o da
manga~ao. Vou ate na caixa-prego. Entro na pauta com Satanas pra ter
paz de espfrito roubada. Dito e feito. Na pressa de quem foge no espreito
do galo, meteram o ente divino na trempe do forno da casa de farinha,
ainda com a cinza da ultima farinhada. Era o pi no do meio-dia.
Zefirino, agora leve de espfrito, agasalhou-se cedo. Mal comparado,
parecia ave de pena em poleiro limpo. Puxou sono solto de tresnoitado.
E Ia fora o chuvao a desabar na biqueirama da casa. Ate se animou no
rumo da rede de dona Joana, como quem quer coisa de fazer menino
novo. Te aquieta, Zefirino, espera ao menos o resultado da planta. 0
trovao quebrando em baixo a rabear relampago claro de assustar cristao.
Aos poucos os sapos num coaxar de afogados se entregam no marzao
d' agua que Zefirino espiava atonito pel a gretinha da janela. Epa! Joana,
assunta o estrondar galho no terreiro. Abiu a janela. 0 aguaceiro subia
na direc;ao do olho do pau. Esteira de criac;ao sobre as aguas, a modo de
magote, uns por cima dos outros sem nadar na correnteza.
Joana lembra bem: o santo era mesmo Santo Antonio ou Sao
Jose Caripina de paz? Zefirino a falar na acertado, alimento ca umas
duvidas. Oxente! 0 riacho fora do caixao, engolindo tudo quanta e
fruteira. Vamos Joana, purgar o caso deste pecado. Objeto de cima s6
l·~ brinquedo de anjo. Gente daqui, de carne e osso, nao se atreva a se
meter com as poses celestes.
Seu Zuca, por piedade, abra porta. 0 diluvio ta em procura de
subir. Arre! Com tanta ira de Santa Barbara, nem sabe perdoar uma
fraqueza, um engano!
A Terra e uma asa de anum escuro voando pro ceu!
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