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(Aspectos sertanejos) 

Pleno verão, sertões a dentro, quando o sol despe a 

galharia e a canícula vibra ·no solo óscu'1as de gôzo, as pai

sagens são por ali tristes e mesquinhas. 

Fogem os verdes e com êles fogem as sombras mitigan

tes. Evola-se o perfume dos marmeleiros refloridos; vola-
. 

tiliza-se a frescura balsâmica dos campos que se encarqui-

Iham, crestam, esfuziam, erguendo para o alto os galhos 

secos, hastes desnudas, como se fôssem sinistros pelouri

nhos. 
Pouco o p.ouco, a passarada voa, daqui, dali, migra 

rufiando, casal a casal, em laços de noivado, a procura 
dos açudes fartos, dos baixios mais. distantes onde as á
guas se demoram, e os galhos, em derredor, ainda vestem 
fôlhas viçosas da última invernia. Com as vibrações do sol 
a vegetação estaca moribunda; parece exalar o derradeiro 
sôpro. 

De cada tronco irrompe u� grito amargurad(l de tris
teza, e, a seiva, emagrecida, exangue, em tremuras cons

tantes de epiléptica, cambaleia, estorce-.se em volteios tór
pidos, como ergastulada num antro de fornalha, no qual 
fervilham labaredas, línguas de fogo para asfixiá-la. 

A desolação atroz dêstes cenários entra pela alma fa-



• 

' 

PAPI JUNIOR 19 
-

zendo as peripécias de um sonho 1nau colhido no saára; 
o cérebr·o esto11teia-se� e a luz arranca espasmos bruscos à 
retina com desmaios breves pela vista entre o vácuo do 
nada e a súbita paralisia ct�os sentidos . 

Os dias c.orrem com a.s lentidões mortíferas de um 
pesadelo demorado ; as tardes passam lúgubres, sinistras, 
como um coche pesado de tristezas, levando a enterrar, 
faustosamente, na necrópole vermelha do poente, o tirano 
majestoso que, na.�s lentidões rútilas da queda, acende 
ba,m.binelas rubras, colgaduras de f.ogo de artifício em vol
ta do seu opulento sarcófago de nuvens . Vem, por fim, a 
noite, embiocada, triste, emtldecida, sem pios nem coaxos, 
cupu'lada por um azul-ferrête carregado, no qual lumes 
fustiga.m para o al�o, como pingos de luz cristalizada, pin
talgando um largo zimbório de veludo, debaixo do qual a 
Natureza, momentânean1ente adormecida, parece repoisar 
llllm son.o breve, assustadiço de facínora . 

Na Uruburetama, en�.ão, os aspectos são frios e hirsu
tos, c1ua11do () verã.o caminl1a asfixiante, em solavancos 
contínuos de calor . 

• 

A serra ao longe encinzeira-se nas suas sete léguas de 
contôrno numa pincelura igual, de acaso, dir-se-ia, atirada 
no azul . 

A reg:ão em tôrno é áspera e estéril, sem detalhe de 
fiora, mol�ta ele cultt1ras. Aqui, ali , o· pedregulho brota 
rtcaGtela.d·3, e111 mo11tf.culos esparsos, trazendo incidentes 
falsos de rocha à visão . 

A estro�cla real corre por Etli 11u111a fita larga e parda
centa, ladeada de postes telegráficos, nos quais os isolado
res leíten ·:os, arztilados, refletem lu1nes de opa;las fustiga
c1as 11os brilhos de uma festa onde tre·smalhasse.m pedra
rias. A perspectiva afunila a linha dos caminhos, pontua-

• 
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. dos de galhos ressequidos, ma.rginados, apenas, do restôlho 

. que as ervas deixam em tórpido repoiso como preciosa célu

. la da vida. De onde em onde, repontam nas encostas os des
pojos de uin roçado morto, cercas a dentro eriçando, para 

o alto, as hastes crêspas, as fôlhas esturradas do milharal 

. colhido no último plantio. Viceja ao longe o consôlo rude 
de uma oiticica ramalhuda, abrindo uma nota breve, de 
encanto, às galas verdes, afesto.adas dos seus risos; e ,  en
tre a galharia nua que se empastela no horizonte, tal uma 
mancha de leve pingada no am·biente, eriça a coma uma 
ou outra carnaubeira nodulosa, redonda e crêspa como um 
oiriço embolado sôbre o ventre . 

Nos pedregulhos que se entalam pelas fraldas, babu
jam cabras, balem ovelhas, magritas e tristonhas, de foci
Ilho erguido para o céu numa imprecação plangente, do

. lorida, parecem trazer soluços comoventes . 
Na permuta das safras, de longe em longe, cruzam-se 

comboios na estrada . 
Os muares marcham de pálpebras cerradas, a passo 

lento, nostálgico, medido, enterrando as patas desferradas 
. no solo movediço e arenoso . Ao lado cami11ham os carguei
.ros, de calças dobradas nos artelhos, os pés em alpercatas, 
as abas dos chapeus puxadas para o rosto, faca na ilhar-

• 

. ga e láte�go suspenso, açulando a tropilha cansada e pa
ciente: - Eh! burra ! . . .  Arranca maravilha!. . . E o 
chiqueirador vibra súbito, de estal�'J, numa pancada sêca 
impiedosa, flagelando, dir-se-ia, as costas magras de um 
supliciad.o . 

Logo· na cauda vem a figura indesviável do freteiro ao 
· passo lento da sua montaria ossuda e fa111inta. Bambo
leiam-lhe as pernas no rítmico marchar da alimária, ré

. deas nas mãos, o torso corcovado, a pitar cigarros amare-

I 

I I 
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los, e a fazer das abas do chapéu um para-luz de abrigo 
aos olhos flagelados, nos quais lhe dançam rubras lante
joulas, vislumbres de relâmpago, que o sol vai arrancando 
à mica das areias fulgurantes. Os ranchos vêm medidos pe-

� .. 

las horas marcadas do descanso, e pelo tamanho medido 
elas etapas. Os bebedoiros rareiam, de 'léguas em léguas se
parados, abri11d·o cl1arcos de águas verdoengas, cheias de li
mo, ricas de batráquios, diante das quais a bicharia estaca 
de oll1ar tristonho, desviado, com escrúpulos de desse-
dentar-se, 11ara sorver depois, com sopros ressoantes o no
jo3o caldo dêsse líquido onde o sol cozinha podridões . 

Por aqllela zona o Curu torneja em sinuosos coleios de · 

serpente . E' uma ravina de margens largas e leito per
meável, que se retorce por várzeas e barrancos, e da qual 
o sol das estiaigens torna em vapores as águas que lhe fi
cam d·os invernos copiosos. A estrada real corta-lhe o bô
jo, e por ela passam os trapeiras, já de pé enxuto, nos últi
nlos meses secos do verão. Mas, dezembro che,ga com o 
firmamento tinto de negrumes; caem, enfim, as primeiras 
chuvas, e a seiva extenuada estende os braços num frene
siado grito de alegria . 

A natureza súbito desperta, a célula abre sutilmente · 

passagem à prolifera semente, os galhos vestem-se de fô

lhas, toucam-se de flores os caminhos, dos brotos a vida 

irrompe em hin�os festivais, alvissareiros, ressurgida na en

cenação colorida de folíolos rubros, amarelos, azulados, 

entre os verdes grada ti vos e risonhos . E' nessa época que 

a ravina enfarta-se, cresce-lhe o ventre em haustos fortes 

de estoirar, arfa e espadana como um rio fremente, cauda�· 

Ioso, que por ali vem em gritos e corcovos, encachoados a · 

bramir na correnteza, ondeante a correr estrepitoso, tal 

um corcel sem freio, sem govêrno, a galopar sertões em 

• 
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fora, por várzeas e taludes de ancas espumosas numa an

dadura ciclônica de monstro . 

I I 

No outro lado da ravina, transpondo a ribanceira e 

um talude, na linha pardacenta da estrada, numa casi

nha de telhas denegridas, de taipa e tacaniça, morava o 
João,.das-Luzes . Era um velho sêco, espaduad·o, de olhos 

I 1 azuis e pele muito alva, de queixo curto e fronte reluzen-

' 

• 

te, tendo anulado na incultez das barbas turbulentas, e 
dos cabelos anelados, brancos, vermelhaços, a côr da lã 
que se carda nas ovelhas . . 

O João-das-Luzes tinha pequena lavoura pela redon
deza, criava bodes e pes.ca v a nos açudes . As lisuras do c a

ráter e o ardido amor pelo trabalho davam-lhe um nome 
feliz e conhecido. Aspero às vêzes, mas sempre prestadio, 
quando a ravina estrebuchava em gritos e as águas subiam 
do nível, era êle quem em noites sem estrêlas, ia acender 
luzes previdentes, fugazes a'lmenaras que orienta�.sem .:s 
vaus propiciosos aos tro.peiros retidos do outro ladio. Além 
disso, tinha o casinholo na beira da estrada, e no peitoril 
da janelita um balcãozinho improvisado numa tábua con1 
duas garrafas de a(5uardente enfileiradas, um copo relu
zente, e maços de cigarros empilhados . 

Em frente à janelita paravam amiúde os comboeiros 
apressados para beber tragadas de rasp·ão, e corriam em
pós, céleres, de chouto, atrás dos animais, que lá iam pela 
estrada, sem ·parar, na s.ua andadura metódica, certeira, 
de burros educados, de tropinha . Mas às vêzes, sucedia 
andar o João-das-Luzes nos roçados ou em pescarias de
moradas, e era então a Rosa, a filha, quem vinha na jane-

• 
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la despachar a pouca freguesia, mas fazia-o com a ruidosa 
alegria de um pássaro feliz, com os lábios cheios de risos 
e de falas, a despejar da alma limpa, tão clara, iltlmina
da pelo fulgor de um sol amanhecido, as flores rubras de 
uma ventura inigualável . · 

Os tropeiros já a conheciam, sobreposse, na sua ala
cridade fremitosa de sorrisos, de agrados refulgidos nos be
los olhos azuis e pestanudos . Davam-lhe trela muitas vê
zes, e lamentavam muitas outras quando o João-das-Lu
zes estava em casa, porque, se era assi�m, via-se então a Ro
sa sentada no limiar da porta, ao lado do batente, com a. 
almofada de renda junto a si , a trocar os bilros do cartão 
P a cantar estrofes ou modinhas aprendidas quando esti
vera na escola em Pe_ntecoste, a vila que mais próxima ha

,·ia do lugar . Três Rosas sentavam-se nas aulas, e para 
distinguí-la das outras que moravam no círculo da vila, a 

Rosa ficou sendo a Rosa -do-Curu. . 

Mas foi também em Pentecoste que, em noite de Na
tal, se lhe deparou o Zé-das-Chagas, um rapagão moreno, 
de ares muito levantados, mas de olhares baixos, ingênuos, 
de criança .  Fala,ram-se pela primeira vez com risos4 en� 
leados, e as almas aquecidas no fulgor súbita·, imprevisto, -
de ternuras despertadas, porque, o Zé-das-Chagas, na sua 
labuta constante de freteiro, passava pela estrada duas ou 
três vêzes talvez em cada mês, e lançava sôbre. a Rosa olha-
res copiosos de interêsse, idealizados nos assomas fervilhan
tes, que lhe vortilhavam dentro da alma em espirais de en
tontecer . Ideais tinha-os de sobra a filha do João-das-Lu

zes, a despeito do seu arzinho arisco, bisonho, de matuta, 
fazendo, é dizer, nos ,gestos, no enleio, a compostura trivial. 
da timidez, que, ás vêzes, parece trazer encantos á mulher.· 
Apanhara do pai a côr alvissima da tez, e dos campos, cer- · 
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tamente, a rubescencia branda, perfumada, dos frutos sil

vestres, maturados ao sol ardente dos sertões . Esbelta, e 

sobretudo vigorosa, ondeavam-lhe os cabelos fartos, como 

reluzentes maravilhas tiradas em carpintaria ao ébano po

lido; e no olhar, às vêzes aquecido pel�os fluidos da alma 

temperada nas ações libérrimas da vida sertaneja, brilha
vam-lhe na fugaz lucilação de uma ousadia singular, en
trelaçada na brandura das falas e na sinfonia lírica dos 

,. 

riSOS . 
Nu.m domingo tir�tdo a c�lda. n1ês, ocasiões acontecia 

ir ela à missa em Pentecoste ao lado do pai, m�ontado num 

cavalinho alazão de clinas brancas. Era por ali somente 

que se punham em relêvo os prim·ores evidenciais d,:s 
seu-s e11cantos, e111 vestidos r.aodestos, mas plausíveis, �a
lhados à moda das cidades, e também nos belos pentead.os, 
onde pentes de celuloide constelavam falsas pedrarias . 

Fora disso, e·m casa era bem outra . Ardida num dever 
de comp·reensões muito sagradas, com os pés descalços e o 
punbtJ arregaçado era tlm esteio vigoroso que o João-das
Luzes tinha junto a si p2.�r�.� os labores da roça e os cuida
dos dos cercados, nos quais ela arre1netia co111 o pai nun1a 
parcela feliz, edulçurada, com a consciência sem entraves, 
a rir e a cantar, insciente da vida, alheia ao sofrinlent(> . 

MaC' �U, 1)i fo c-1"'1-rr)·•"<) 1h� no,... ec-�can�I- llf"'\ ..... d....,. a,11"V\n ..:.J' L.J ' • \. . ' �- .L..,· .... ;..i,.:.. ;.;,- .• � l '-.; , -1 ,") ..., ;._, .. l. 1 ...,(J�') a, .. l.l.OI 

inócua e compressível, inclinações fortes, decididas pelo 
Chagas . , 

Viera êste amor nos lances compassados de u�m senti
me11to platônico, mas indesviável, crescente, mas dissimu
lado, porque agora al1tiava amarfanhada nas surprêsa.s de 
un1 delit.� que na c·nnsciência Jhe pesava 110r ver, 111as as
su3' .. ada, que o pail ançava n,� Zé-das-Chagas oll1ares ves
gos, carrancudos, quando êste lhe transpunha o linuar 

• 
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11os vai-ve11s que fazia pela estrada acompanhando os com
boios que fretejava. Agrilhoada por esta inquietação, de 
sobra amofinante, andava a Rosa com o coração o seu tan
to resfriado nas galerias de um sup·lício atroz de incerte
zas, de dúvidas, de recei.os, quando, de uma vez, como era 
de costume, o Chagas apeou-se, entrou, e ofereceu servi
ços, que ia a Capital . . . se ela quisesse qualquer coisa . . .  

A Rosa já o esp·erava, certamente com intenções tal
vez premeditadas de ocupá-lo·; mesmo assim, foi entre as 
hesitações resvaladias do enleio· que arriscou o seu pedido: 

- Se me pudesse fazer certo favor . . .  o de vender-me 
por lá esta rendinha? . .  . 

- Nada me custa . . .  é só dizer o preço . . . o Cha-

gas ponderou, embebendo-a num largo olhar de afetos des
bordantes, e com um riso muito. quente de alejgria . 

- Venda a dez tostões . . . retrucou a Rosa, é 
muito larga e feita a carretel. Depois acrescentou com 
meneio grácil, e com um sorriso extenso de carícia: 
JVIas . . .  faça .o qtle entender .. . venda por menos, se enten
àer, e traga-me três metros de fita côr de rosa, de dois 
dedos de largu�� e um cachimbo de raiz para meu pai . . .  
âêsses que têm tampinha de metal . 

Ora, quatro dias depois, tornou o Chagas com as en
comendas que a Rosa recebeu alvoroçada; e, à tarde, quan
d.o o J.oão-das-Luzes. voltava do roçado com ares pesados· 
de cansaço e a fronte suarenta, ela o recebeu em risos 
misteriosos, como para lhe fazer uma surprêsa. Pôs-se de 
frente na passagem e, mostrando-lhe o cachimbo, excla-

n1ou e1n alegria : 
· 

- Olhe, pai ! . . .  o que veio da Capital para o senhor . . .  

O João-das-Luzes p·assou, olhou friamente para ela, 

depois para o cachimbo, e,  a passo lento, foi encostar na 
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parede a enxada que trazia ao om,bro, como um gládio já 

laureado pela glória. Com a mesma frieza empedernida, 

glacial nos gestos, nos movimentos c.ompassados, veio sen

tar-se num banco comprido de madeira, lustroso pelo uso, 

e começou a desfivelar as alpercatas, velhas, poeirentas, 
enquanto a Rosa de olhar entristecido pelo dissabor, cami

nhava de novo para êle, de braço estendido, fazendo esta 
explicação n()S transes amargurados da voz emocionada: 

- Pode recebê-lo, pai ! . . .  Fui eu quem o mandou 

comprar . . . mas, com o meu ,dinheiro acrescentou . 
O João-das-Luzes olhou de novo para ela, depois para 

o cachimbo, e o recebeu por fim, entre riso leve de agra

decido e a luminosidade de certa desconfiança no olhar . 
Examinou-o, uma, duas vêzes, p·ara lhe examinar a pin
tura, experir..flentotl-lhe outras tantas a. rigidez das dobra
diças da tampinha, e pô-lo, afinal, junto de si, 'na tábua 
lustrosa do banquinh<}. Depois, tirou da cabeça o chapéu 
de palha encarquilhado, já denegrido no trabalho, e colo
cou-o do outro lado, mostrando assim a moldura côncava 
da fronte, ampla, reluzente, vinculada de rugas perlus
trantes, como se fôsse, enfim, a fronte iluminada de um 
profeta, banhada pelos halos sacros da velhice, mas tosta
da pelas vibrações contínuas do sol abrasador. E para 
mais, os anéis branc�os dos cabelos caíam majestosamente 
sôbre os ombros, e,  a barba emaranhada em volta do rosto, 
anulava-lhe as r�velações das linhas faciais para lhe bri
lharem, apenas, nos olh.os azulados, quenturas de uma má
goa forte, resvalando em lumes odientos. Dêste jeito, olh,JU 
demoradamente para a filha como a lhe esquadrinhar a 
catadura triste, e em tons benévolos, calmo na expressão,  
foi dizendo : 

- Ora . . . eu já assuntei que o Zé-das-Chagas anda a 
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querer tomar chegada neste rancho . . . tu bem lhe sentes 
as pisadas . . . e nem sequer olhas para trás . . .  para os tem-

I, - ' E ? . 

b 
. 

pos que a vao . . . .  ra pequena . . . .  Isso em se1 . 
Fêz uma pausa larga, demorada, e1 por �\m, a sacudir 

o tronco espadaí1do, formou, com a vista voltada para o so
lo, como se estivesse a falar consigo, apenas : 

- Sim! . . .  Porque afinal, pode ser que seja êle até um 
bom rapaz, sem andaduras tresmalhadas; mas o pai? . . . 
êsse é que não ! . . .  Atirava de emboscada! Era um la
drão ! . . . Por causa dêle caí nesta pobreza que me fêz� vir 
fincar quatro paus na beira do Curu ! . . .  Perdi o açudi
nho . . .  as terras da revência e com elas o suor de tantos 
anos que se foram ! . . .  E ,  enrugando a fronte sombrea
da de desgostos, verberou acidulado de rancor : Que as 
J.... -

• h ? ' c lh ' L erras nao eram m1n as . . . . . ana as . . . . 
- Riu-se com as ironias de uma dor já muito grata, e 

sobrepôs : Pois, sim ! . . .  O que êle tinha por si era a gen-
te dos Barrosos e com êles a gente da Justiça ! . . . 

Por aí, intercalou outro silêncio, dentro do qual foi 
pegando lentamente no cachimb·o que tinha junto a si, 
1nostrou _,Cl à filha para lhe dizer, agora em tons macios, 
muito naturais: · 

-S·e ist�o custou o teu dinheiro a coisa muda de figu
ra . . .  fico com êle . . .  muito agradecido, porque o meu já 
parece uma coivara . Mas, daquela tropa de ladrões nem 
quero ver o rasto ! . . .  

Levantou-se para ir pendurar as alpercatas no gancho 

do armador; em seguida quebrou um cigarro p�elo meio pa
ra metê-lo no cachimbo, e,  voltado novamente para a Ro

sa, acrescentou com pesares pela voz, levemente comovido: 

- Tua mãe já se foi levando para a cova a dor · da 

11ossa estruição! . . .  O Joaquim, teu irmão, lá está no Ama-
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zonas sem dar sinal há ta11tos anos ! . . .  Enfim, só tu é que 
tenho debaixo destas telhas para me alumiares nas quedas 
da velhice ! . . .  Envereda be�m as tuas intenções . . .  porque, 
juízo tens, de sobra, até para me dares ! . . .  

Foi novamente sentar-se a passos lentos; acendeu o 
cachimbo, e,  com uma perna traçada sôbre a outra, o olhar 
velado pela sombra pesada de uma reminiscência acabru
nhante, começou a pitar serenamente . 

A Rosa tinha ficado estática, muda, estrangulada pe

lo apêrto brusco do laço traiçoeiro que o passado lhe ati

rava ao coração . c·ami11hou até a porta que dava para a 
estrada, e, com a mão no queix�o, encostou-se aos alisares, 
cismarenta, o olhar am}ortecido, vendo dentro da alma 
apenas um abismo insondável, escuro, e com êle a punctu
ra brutal de um desengano, no qual um sonho se espargia 
levado p·elo vento, como os. flocos murchos de uma gran
de f'lor, a flor azul dos seus sentidos comoventes . Via ago
ra claro: De um lado· o pai com a sua malquerença irredi
mível, e do o.utro, o Chagas, e com ês.te, é dizer , todos os 
arrastamentos de sua paixão de moça, restilada nos mes
.tnos cadinhos onde a alquimia dos sonhos restila os 
ideais ; porque, afinal, ali estava um coração igual a qual
quer outro, com a mesma psicologia sensasorial, indestru
tí,rel, a abrir as mesmas incidências trágicas, doloridas, do 
amor, e dêle a espremer em emoções baldias os pingos es��e
lares de uma tortura a mais no� San to-Ofício incoercível 
das paixões humanas . 

E, tôda n1ág·oa que ll1e arrefecia o olhar modificad.o 
numa plastada igual de sofrimentos, atirou-o ao I.ongo da 
estrada, longa e deserta, escurecida e quase em trevas, na 
qual tantas vêzes ouvira, de olhar atento e a alma em 
solavancos, o tilintar do chocalho que o burro guia do 

• 
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comboio do Chagas trazia pendurado no pescoço, anun
ciando-lhe a marcha triunfal de uma magia surpreenden
te, que lhe estuava o coração em lances borbulhantes de 
alegria . Agora ali tinha a tristeza dentro dêle, e,  para 
mais, ali estava também, como uma irrisória insídia ao 
seit�imento, a fre11teá-la os arquejos crepusculares de uma 
tarde pesarosa, com tôdas as condições mórbidas de uma 
n1ela,ncolia venenosa, para lhe apanhar aquêle mesmo co
ração alancead.o no qual entrara a se exaustinar, num 
crepúsculo ·violáceo, o sol do seu afeto, como aquel'outro 
que por trás da serra se finava deixando en1pós a cauda 
rubra, as púrpuras cardinalícias do poente . 

Cedendo às amaduradas reflexões d,J velho João-das
Luzes, daí por diante, a Rosa tentou prender todos os im
pulsos sonhadores num tratado forte entre a razão e os 
sentimentos. Queria aos poucos matar com a obediência 
a. vida de seus sonhos, tão claros, tão límpidos, como as 
pepitas reluzentes de um tesoiro . Fingia indiferenças à 
passagem do Zé-Chagas pela estrada . Correspondia, é 
certo, às suas saudações, mas de cabeça vergada para a 
alm.ofada sem Ievantar os olhos dos bilros e das rendas . 
Outras vêzes nem mesmo is��o acontecia, até que, enfim, 
silenciada e calma, mas heróica na contumaz idéia de ven
cer o transe cruciante que lhe partia o coração em dois 
bocados, deixou de lhe falar . 

Tanto bastou para que o Chagas, en1 un1a tarde, deti

vesse o cavalo de súbito na porta, apanhando a Rosa no 

alheiamento das suas intenções premeditadas, porque, ao 

vê-lo, exclamou alegremente : Apeie-se seu Chat�as ! . . .  

E êle apeou-se ao temp·o em que a Rosa inadvertida-

mente acrescentava: 
- Por que não. entra? . . .  
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E o Chagas transpôs o limiar da porta para dar de 
frente c,om o velho João-das-Luzes, entretido a carregar a 
sua lazarina pintada de vermelho. Remirou o freteiro num 
olhar vazio, de través e êste, meio embaraçado, p·erguntou : 

-Ainda vais caçar a esta hora? . . .  

O velho demorou a resp·asta quanto pôde. Deu duas 

varetadas fortes nas primeiras buchas já introduzidas, e 

respondeu, afinal, num laconismo cheio de frieza : 
- Não vou à caça hoje, e C·ontinuou c�omo se qui-

sesse lembrar um heroísmo :  As raposas vêm-me de 
noite ao poleiro das galinhas . . . hei de acabá-las . . .  duas 
já derrubei . . . 

Interpôs-se um silêncio renovado. A Rosa arredara de 
si a almofada; estava já de pé encostada à parede, com as 
mãos espalmadas para trás, e a fisionomia transtornada 
pelos assomas de uma inquietação imperativa, ao tempo 
em que o João-das-Luzes, de fronte carregada, na secura 
da voz levemente áspera, voltado para o Chagas, pergun
tou-lhe : 

- Queres alguma coisa? . . .  
O outro �alhou-o de cima a baixo para medir-lhe a ca

tadura estranha, e respondeu depois com segurança: 
- Quero . 

� 

Todavia, ficou numa atitude embaraçada, de quem 
tem ainda dúvidas no assunto a escolher . Sob o oll1ar pe
sado e duro do velhio João-das-Luzes correu outro, vago e 
erradio, nos ângulos alvejados do compartimento asseado, 
limpo, luminoso, com os brilhos castos, religiosos, de um 
altar . Depois, revestido de um ar sério e resoluto, que 
mais lhe fuzilava no olhar aquecido e forte, olhou bem de 
frente para o pai da Rosa e foi dizendo : 

,-Eu apeei-me para te perguntar apenas uma coisa . 
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,- Por que motivo deste ordem, aqui a tua filha, para me 
11egar as fala.s quando eu passo ali pela estrada? 

O João-das-Luzes pareceu não ter atentado na per
gunta. Continuou a se ocupar da lazarina; e, com a vista 
descida para ela, lhe introduziu na boca o projetil que no 
cano resvalou àsperamen te . 

Depois, a sacudir os ombros, nos olhos a lhe rebrilhar 
uma indiferença prevenida, com palavras pausadas res
pondeu : 

- Homem ! . . . Tal ordem eu não dei à minha filha, 
nem sou bicho chei�o de traições como. a j araráca de ve
reda que dá golpes de través . O que lhe disse foi coisa bem 
diversa, e, se acaso, a apanhou, fê-lo por seu entendimen
t.:>, porque juízo tem para �e livrar das más intenções que 
andam neste mundo . 

O Zé-Chagas, aspecto erguido num arranque veloz 
de sinceridade, nos assomas fortes da consciência limpa, 
muito lavada das sujidades morais que fazem os delitos, 
logo protestou : 

- Alto lá ! . . .  Isso não ! . . .  As minhas intenções sem
pre foram boas, boas e muito ·verdadeira.s ! . . .  E} tanto é 
assim que, aqui es���u também para te dizer, quero ca
sar com tua filha, no caso que tu não ponhas qualquer 
imp·edimento . 

Houve um silêncio largo, confrangido. A Rosa, com os 
braços agora para a frente, de pálpebras fechadas, parecia 
adormecida. Estava a fazer a figura purificada do martí
rio, dir-se-ia, cravada na parede a ponta de punhais que 
a tatuavam da cabeça até os pés. O João-das-Luzes, no en
tretanto, mantinha a mesma indiferença imperturbável, 
a se revelar nos movimentos compassados, calmos, se111 
pressa de interpor qualquer resposta . Deu duas outras 

I 
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,-aretadas vigorosas no cano da espingarda, cravou-lhe 
cuidadosamente no ouvido a espolêta, e foi depois encos
tá-la ao canto da parede . Dali tornou a litnpar as mãos 
empolvoradas, a esfro_5·á-Ias uma contra a outra, a lem
brar a figura de Pilat.os, e olhando finalmente para a fi
lha, acentuou em tom particular da voz arrastadiça : 

- Ouviste o que disse a teu respeito aqui o Zé-elas
Chagas? . . .  Não sou eu quem vai casar com êle . . .  q11eres 

- ? ou nao queres . . . .  

A moça tinha pelo rosto a rubra vermell1idão das la
baredas de um incêndio. De olhos descidos hesitou um 
pouco, para depois, com un1 meneio brusco, dolorido, da 
cabeça, exprimir esta frase resoluta : 

- Não quero . 
- Ora aqui te11s secundou o João-das-Luzes '\".:::lta-

do para o Chagas. E, com 111n risozinho mau, sardôt1ico, 
que lhe andava em disfarces por lJaixo da de11sa calJelu

gem, acrescentou : portanto . . .  nada mais te11s que fa.
zer debaixo das tell1as àêste rancho . 

O ra11az a.panh�:!J num só olhar, vibra11te, esmagad�or, 

o João-das-Luzes e a Rosa. Sacudiu a cabeça logo empós 
num gesto cavado em mágoas odientas ; e, de braços cru
zaàos e olhos ft1lminan.tes, voltado para, a m·oça foi dizeil
do nos módulos de acentuada exprobraçã,J: 

- Ivias 11ão foi isto o qtle me disseste 11a no i' e de N::1-
tal em Pentecoste? .  . . Naquele ten1po etl 11l·:) est.a\1�1 c1�.1 
condições . . .  hoje estotl para fazer a tua . . .  a 111i11l1a feli
cidade, porque, da tua falsidade . . . 11em eu falo! ... 

E ela sobrep·ôs de olhos desviados para .:) chão, co111 
tremuras nas falas e o coração em têrmos de para.r : 

- Disse que queria, isto é verdade . . .  Agora, po-
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rém, mudei de parecer . . .  hoje não quero . . .  não é moti
vo de zangar . . . 

,� Queres ! Isso sei eu ! . . . cortou o Cl1agas, com a 

·voz imperativa e os ares transportados a uma represália 
brusca, que a raiva levantava contra o velho João-das-Lu
zes . E, apontando-o, co111pletou de olhos e11vidrados , com 
os ful-rlos raios de um alucinado : Quem não quer é êste· 

' 

canalha que aqui está, a te impedir a vontade e o desejo, 
co1110 se eu fôsse cttlpado de coisas que nem sei ! . . . - . E, 

,... . , . - d" 
. 1 11.a .vyt�emcJ1C�ft ora�vla. cios tzeres, catnJr1-J.lOll parn a rnoça 

P to111ou-a 1)elo p11lso, verlJerand·:> a seguir nos gestos de 
Uil1. desafio decidic1o: Ivfas nã.o te i111portes com o que 
,. ,... . ,., "' i ' s . 

h . �1z este ':-e1r1 . .) a111a1tlc.ac o. . . . e qt1eres sa1r OJe, agora 
mesmo, sou muito homen1 para te levar na garupa daque
le ez.�valo q_11e sJi es�á! . . . E, secundando o movimento à 

. 

intençãoi violentamente quis arras�á-la para fora. li Rosa 
debateu-se até qtie éle a deixo·u, e o velho Joãc-cls�s-Luze:, 
estertorado de raiva, em tremores, correu a to1nar a espil1-
garda, e veio de in"'vestida na ânsia de esmagá-lo . 

O Cl1ag�ts, püréln, já l1avia tra11spôsto o limiar. O ve
lho João-das-Luzes havia errado o tiro; a bala !)assara res
vé3 a cabeça do Zé-Chagas que, de súbito, voltou-se para 
trás, e de ímpeto no limi�r apareceu com o punho ergui
do, onde lucilava a lâmina da faca impiedosa, prestes a 
cair, uma, mil vêzes, sôbre o ag·ressor da represália justa 
d.o ataqtte; n1as a Ro::a correu para o liiniar e a.garrou-se 
a.o Chagas, apertou-o fortemente a si com esta impreca
cão veloz banhada em tons suaves, como ela estava em 
� 

l�igrimas banhada : 
- PeJ..c) amor de Deus ! . . . Olhe que é 1neu l)ai? ! ! ! 
E o Chagas súbito estacou, hirto e sinistro, como a fi

gura simbólica do ódio, talhada a rigor na rigidez imper- · 

' 
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térrita do mármore, o corpo caído para a frente, o pu
nho erguido numa atitude já de apunhalar, os olhos en .. 
sanguinhados a lhe saltarem das órbitas escuras em lumes 
bravios de pantera, pronta a rasgar, a dilacerar carnes e 
vértebras num brusco arfar de raivas crudelíssimas. Mas, 
por momentos dir-se-ia que, ao bloco humano que ali es
tava, extático e sombrio, ficara de valia uma condição fí .. 
sica, somente, um condão interessante de mistério, o 
de mover simplesmente o braço onde lampejava a lâmina 
afiada, porque esta foi descendo, lentamente ,  lentamen
te, aos poucos, muito aos poucos, até que o braço ao lon
go do corpo se alinhou, imantado, quem sabe? pelo sorti
légio daquele coração exaustinado que, de encontro ao seu 
coração sentia palpitar . Por fim, com um movimento 
suave, muito delicado, arredou de si a fill1a do João-das
IJuzes, e olhando para êste, sentenciou erguido em tonali
dades pesadas, mas esvaídas de rancor : 

·-

-Agradece aqui à tua filha ! . . .  Toma-lhe a benção� 
senão, deixava-te esticado, aí, nessa parede, como uma 
pele de bode velho, de refugo . 

Agasalhou serenamente a arma na cava do colête, e 
saiu . Fora, traçou a perna no selim, e seguiu ao passo len
to do seu cavalo ruço, de ancas brilhantes e roliças . 

I I I 

Os meses foram correndo velozmente . O Chagas, no 
entretanto, continuava a transitar pela estrada com os 
seus comboios de cargas, de peles ou de algodão, lançando 
olhares vesgos, sutis, por baixo das abas do seu chapéu de 
fêltro, na cazita àlvejada, onde refulgia a hóstia da con
sagração infeliz dos seus afetos. A Rosa, por seu lado, fu-

• 
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gia de encontrá-lo, e também de vê-lo passar em frente à 
p·orta, onde tinha a sua almofada de trabalho. E, se porven
tura, sentia ao longe o tilintar do chocalho do burro guia 
do comboio do Chagas, célere corria para dentro, ia es
conder-se pelos cantos, tapava os· ouvidos fortemente, pa
ra não ouvir aquêle badalejar angustioso·, triste, que lhe 
recordava de outros tempos uma harmonia sinfônica de 
tons, âlacres, dulçurosos, com os quais compunha dentro 
da alma a partitura sagrada, os salmos do seu amor ingê
nuo, tão humano e tão colgado· de venturas claras, que se 
semelhava a um nascer do sol . !v!as, neste arrastamento 
de afetos compulsivos pelo Chagas, chegou também a en
g·endrar, com os restos da alr.aa, uma estima particu·lar, 
muito entranhada, por aquêle burro, o anunciador veloz 
das suas alegrias n1omentâneas . Olhava-o com os cari
nhos de um sentimento muito à parte. Conhecia-o, e, às 
yêzes, dêle se achegava para ll1e alisar o tronco do pescOÇ(). 

··-
· · �Aas ta.mbém êle o merecia . Era um burro cardão, 

gordo e roliço, chamado .maçarico, de ares fidalgueiros e 
pisada senhoril, que marchasse de cabeça erguida como 
um príncipe, nos mosaicos verdoengos de um solar, cupu
lado, às vêzes, de estrêlas e luar, outras aquecido de lumes 
flavescentes . Agora aquêle burro trazia.-lhe ao coração 

assamos de terror, de um susto pavoroso, e aquêle tilintar 

do seu chocalho, sêco e vibrante, uma impressão áspera de 
morte, tal se ouvisse bater pausadamente, ao longe, a si
neta de um portão de cemitério anunciando ao coveiro a 
passagem de um cadáver para que se lhe abrisse de ·pron
to a sepultura . E cadáver era igualmente o seu amor . 
Morrera aos poucos ; mas trazia-o ainda atado· ao coração·, 
embalsamado nos fãrrapos sujos das derradeiras esperan
ças, sem as resinas da fé, e, com elas, fechou nos lábios os 
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so1�risos para ''iver num recolhimento austero de tristezas. 
Já não ·ria Rosa-do-Curu ! Isto notavam os comboi ... 

eiros que paravam n;:> balcãozinho da janela, para beber 

tragos de aguardente. Discreteavam, às vêzes entre si, por 

,�erern a Rosa emag·recida, bisonl1a, se1n risos e sem falas, 
a serví-los se111 as garrulices trêfegas dos tempos. anterio .. 
res . Por modo que, um dêles, de cara sêca., escalvada, com 
barbiças no queixo e tons de mezinheiro, chegou a aven
turar a um outro estas presunções, rebu.::cadas talvez na 
piedade : 

- Coitada ! . . .  Aquilo são os desgostos que lhe pearam 
c.! e pata e mãos as alegrias ! . . . 

E, seguindo a par do con1panheiro, atrás dos burros, 
de chiqueirador traçado em volta à nuca, bateu com a ca
beça majestosamente para acrescentar convencidíssimo: 

-Eu nunca me enganei ! Há duas r11oléstias que co-
nheço velozmente pelos olhos, amores e lombrigas. 

· .  l�or êsse tempo a Rosa criava com n1uita estimação 
uma ovelhita que orfanara de mãe logc ao nascer . Em 
uma tarde, já em bruxuleias, subia com ela pe1a ribancei
ra do Cttru em direção à casa., quando sentiu, de súbito, 
estacar junto de si a galopada de um cavalo. Deteve nJ ar 
o galho de marmeleiro desfolhado com qt1e ia tangendo a 
ovelhita desgarrada dês pela n1anhã, e parou sustida de 
�urprêsa vendo a seu lado o Zé-das-Chagas a cavalo fitan
do-lhe os olhos nos lumes copiosos da ternura que lhe an
dava pelo rosto em risos palpitantes de uma alegria n1uito 
rica. E, dêste Jeito, perguntou-lhe : 

"'!":'1 t - r c· 
· 

R ' - �n ao. . . . orno va1s, osa .. . .  
Esta .. rela11ceou um olhar para o alto, onde o casebre 

branqueava, e, modalizando a voz numa quebreira sua.vís
��ima de tons, respondeu: 

I 
� 
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Espaçou um silêncio breve, e o Chagas tomou, mas a 

fazer um riso prazenteiro de concórdia: 
,_R tetl pai, co1no vai? . . .  Ainda está nas suas malu

quices? .. . 
P.1.. moça nada respondeu. Desceu a vista para o solo; e 

neste espaço foi batendo distraidamente com a varinha de 
!11v.r.n1eleiro 11as ancas da ovelhita,, que junto dela estava, 
rr ba.bt:.j�tr brotos ressequidos . O Chagas olhou-a funda-
1ne11te r1aquele n1utismo bem compreendido para êle e mu
ciou ele toi1S para ll1e dizer : . 

-

-Há muito que tenho uma coisa para ti . . .  esperava 
uma ocasiã(> de acaso como esta . E, tirando do bôlso 
um papelito, deu-lhe com esta frase saturada de risos ilu
minados nas ardentias do amor : E' uma lembrança pa
ra que nunca me esqueças . . .  . 

A Rosa tinr1a aberto o papelito, e irradiou pela fisio
nomia o júbilo sôfrego, palpitante de uma criança acari
nhada com um mimo de valor, e rú tila exclamou : · 

· · 

-Mas ! . . . Como é bonito ! . . . E, na ansiedade que 
lhe pedia a .garridice natural, olhand� o anel que o Cha
gB...s acabava àe lhe dar, cravou-o no anular, · e, con1 o dor
so da rnão posta à distância, remirotl-o para apa11har os 

efeitos de luz de un1a pedra mesquinha de brilhante. 1\:Ias 
tudo isso pas&:>u célere, na transição repentina de outra 
idéia . Faz-se logo triste, e tirando-o do dedo lentamente 
embrulhou-o de novo no papel e entregou ao Chagàs com 
a sensatez coordenada nestas frases muito compassadas: 

,_ Tome . . . não posso aceitar . Do que me serviria, se 

não posso usá-lo? . . . Para tê-lo guardado no fund� do 
baú não vale a pena! . . .  Dê-o a quem melhor possa mere
cê-lo e acentuou na fugacidade de um suspiro: __ , a queJn 
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tenha a liberdade que eu não tenho! . . . 

o Chagas, 'perplexo, recebeu a joia, guardou-a com as 

lentidões de um automatismo atroz, e arrastou com uns 

longes de desgôsto pela voz: 

- Não aceitas porque não me tens um tiquinho de 

amizade! . . . Ahl se m'a tivesses! ... 

A Rosa fitou nêle os belos olhos fulgurantes, dêles a 
derramar lumes de mágoa, que se parecem, às vêzes, ao 
refranger da neve tocada levem�ente pelo fulgor de um sol 
polar . Dêste modo, a bater com a cabeça dolor��samente, 
acentuou em vagos toques de censura : 

-E' assim mesmo! . �._ Ninguém vê nos outros a dor, 
o sofrimento! . . .  Fêz em seguida um movimento para ca-• 

mdr.Lhar, mas o Chagas a reteve com presteza: 
- Olha! , . . Olha! . . _ Se queres, levo-te comigo! . . .  

\1ais para onde estão minhas irmãs . . . casamos em três 
dias . . . tenho quem me proteja nessas cois�ts ... . 

A Rosa meneou a cabeça lentamente com estas duas 
palavras entonadas numa resolução inabalável : 

-Não quero . 
- Mas, se teu pai morre, ficas por aí no abandono? . ... 
- Ainda tenho na Serrinha uma tia que me pode sus-

tentar . . . Enfim, há de ser o que Deus quiser! . .  . E, 
• 

mudada de tons subitamente, voltou-se bem de frente pa-
ra o Chagas, e sobrepôs com a segurança de idéias que a 
resolução muitas vêzes. empresta de relance ao sofrimento. 

- Olhe! . . .  Esqueça-me !  . . .  Não se lembre mais de 
mim! Adeus ! . . . E, virada para a ovelhita, acrescentou 
tangendo-a com a varinha desfolhada : Anda bonequi
nha! Va.mos para casa, a noite está fechando . 

E o Chagas, torcido sôbre a sela, con1 o olhar velado 
pela �eveira da angústia, cá de baixo, acompanl1ou-lhe o 

I 
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�ubir lento da ribanceira arenosa da ravina, e, no alto, a 
viu plastar, ela e a ovelhita, uma mancha negra apenas, 
com as linhas dos contornos riscados sôbre o fundo opa
cento do horizonte já carrancudo de negrumes, depois, de
saparecer, mas de pouco em pouco, cortada dos pés: para 
a cabeça pela linha horizontal do vértice, e eliminar-se en
fim, como também se eliminava nos fervores dos sentidos, a 
quimera do seu sonho, deixando-lhe, todavia, na massa en-

languecida, os fenômenos de um brutal suplício. 

IV 

O inverno dêsse ano foi incruento e demorado, por 
modo que, abri'l, no.s derradeiros dias, veio com chuvas 
pesadas, copiosas, sem intermitências, sem verões. O Curu 
arfava na sua correnteza impetuosa, súb·ita, de águas em 
arranques, que, ora subiam, ora desciam, consoante o sub
sídio das nascentes ou dos outros ribeiros que para êle con
fluíam. Os comboieiros muitas vêzes se retinham de cá, do 
outro lado, esperando que o rio· desse passagem franca aos 
anima�.�· Outras, sucedia, noite alta, da margem oposta gri-
tarem os cargueiros fazendo das mãos um porta-voz: 

- O' João-das-Luzes ! ... onde está o vau? ... 
E êste saía do casinholo com um galho aceso, em la

baredas ou com um tição incandescido para marcar, de 
longe, da outra margem, o ponto vadeável da ravina, por

q.ue, com as enxurradas as areias mudavam de lugar, 
mais para cima ou para baixo, fenômeno que o João-das
Luzes, dia a dia, observava nas suas diárias. travessias . 

Vêzes, igual.Ir.Jen�te acontecia as águas crescerem acima do 
ní-v-el, os vaus sumirem-se na profundidade respeitável da 
ravina, e, o João-das-Luzes, gritar do outro lado, fazendo 

• 
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tar11bém das mãos um porta-voz : 

-Hoje não há vau ! Só amanhã .. . talvez de tarde ! 

1\ias, por alguns dias correu uma estiagem breve, 11os 
quais o sol, con1 O· seu ôlho de ltlz incandescido, andou a 

remirar a terra condensada nos vapores negros de águas 

penduradas pe'1a atmosfera. Por essa época os labores da 

estação andavam acrescidos . Plantios e colheitas afana .. 
·vam o velho João-das-Luzes na sua impertérrita labuta, a 
mourejar constantemente na ânsia de atlmentar as eco
nomias, de acautelar também, como acautela.m as forrni
gas. Daí, à tarde, vinha ter à casa com as passadas trô
pegas de cansaço, e sentava-se para comer junto à Rosa, 
cisn1aren tr} e iinpe11etrável, a lançar-lhe oll1ares rela11cea� -

dos, de furti·t{O exame,  11a cor.11postura dela sempre edulçu-
rada de ternuras e estas se1npre irreduzíveis. Era isto tal-

-

\: ez o que o pl�coctrpr�:va, OL1, que1n sa1Je? talvez a circuns .. 
tância apreensível de lhe notar agora, de meses, já  se vê, 
difere11ças de vida, de hábitos, sob a telha-vã do casinl1olo, 
triste e pensativa agarrada a um dissabiar impertinente . 
E de uma vez, o João-dflS-Lttzes, depois de ter olhado p�ra 
n Rosa num dêsses lances de abstrações empolgadorás, 
rompendo o silêncio de um assunto, até ali nunca aborda
do, de chôfre perguntou-lhe: 

--- Nunca mais viste por aí o Zé-das-Chagas? . . . 
A moça pareceu não o ter compreendido na pergunta. 

Esta era estranha sobre-posse aos ouvidos, e às confrangi
das células da alma, para que lhe entrasse nftida e segura 
na linha dos sentidos. Portanto, retrucou assomada numa 
admiracão esfuzia11 te : -ii# 

- O pai perguntou-me,  se? I . . .  
E êle respondeu num tom de sobranceria, resvalando 

e1n tolerâncias muito disfarçadas : 
- . . .  se n11nc:i mais viste o Zé'""das-Chagas, por aí? . . . 

• 
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- -�ri-o - - ·  é-1firmotl ela, e sobrepôs : 
111ui tr:> ten1po . . . amanhã fazem Ct uatro 

-

na subida da ladeira . . .  
• 

·- Falaste-lhe? 
-· Falei-lhe . 

41 
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- Mas, isso há 
meses . . . foi ali 

• 

E11tre a pergunta e a resposta caira uma pausa. Depois 
veio um silêncio · igrave, molestante, no qual as duas al-
11l��s artclara 111 a f{tterer se adivinhar nos problemas cer-
1 .. '-1-UGG c�o e2pirito . O João -das-Luzes sob r esteve na curio-

. sidade do restante ; a Rosa, porém, como se quisesse ·lavar 
a cansclê11cla nas ág·uas purificadas, lustrais, do dever e 
da franqt1eza, acrescentou : 

- Perguntou-n1e se o pai estava ainda r!luito abor
recido . . . quis me dar um anel, que eu não aceitei . . . e 
falou-n1e, por fim, no . . . casamento . . .  

Con1.J distrai.do, o João-das-Luzes, de oll1ar descido 
para a faca com a qual cortava febras de fumo para me
tê--las no cachimbo, perguntou pausadamente : 

- E tu quererias? . . .  
Querer? . . . queria, senão houvesse por aí, isso 

· qt:e há . . . disse ela, sem hesitar, com a segurança de 
um direit(} que de sobra lhe cabia . 

Mas, com as pancadas fortes que o João-das-Luzes 
dava sôbre a mesa para tirar a cinza velha retida no ca

chimbo, pareceu · não ter ouvido as últimas palavras da 

Rosa, porque acendeu o cacl1imbo, e, tirando-lhe duas fu

Jnaradas longas, logo mudou de assunt,o, para desenhar 
• 

no vácuo planos adstritos ao futuro, que para o ano 

l1avia de 111udar de rancho. Tinha de ôlho comprar o sitio 

d<) :[\,1artinc, perto, muito, da Natividade. Era pequeno, sim; 

mas tinl1a moenda e moradia, e depois, em boas condições, 
· n1etade a <.linheiro e a outra a praso, e ,  subitamente, vol ... 

! 

• 
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ta do para a Rosa perguntou : 
- Quanto já tens nas tuas mãos? 

A Rosa disse-lhe a quantia, e êle sobrepôs com o bri

.Jho de festa pelos olhos : 
- Pouco falta ! . . .  Pouco falta ! . . .  Deus nos há de 

ajudar, como até agora, que fôrças não me faltam nestes 
braços, nem me falta a tua cabeça para essas contas de 
dinheiro . 

• - E mudando o curso das idéias lembrou, súbito : 

- O  milharal já pendoou no roçadinho do outro la-

do, o feijão está bom de se apanhar . . . vais amanhã p'ra 

me ajudar . . . depois levarei os animais . . .  
E, na mianhã seguinte depois do meio-dia, passaram 

os dois o vau propício, da ravina a correr numa marcha 
marulhosa e sossegada. Meia légua distante das marger1s 
d•J Curu ficava o roçadinho, e por lá estiveram até à tar
de na parceria da colheita, a Rosa de chapéu de palha 
11a cabeça, pés descalços, as mangas a1·regaçadas, com 
um casaquito de ramagens verdes, a saia cingida na cintu
ra, prêsa ao redor dos rins por um cipó forte de liana. Mas 
o crepúsculo veio quase de surprêsa; a luz do poente come
çou a exaustinar-se p(>r uma pincelada escura, negra, de 
nanquim, que para o a·lto se estendia densa e fechada 
pondo negrumes em todo o horizonte. A Rosa olhou e no
tou isso e, admirada da transfiguração súbita, que lhe 
andava sôbre a cabeça em ameaças de chuvas abundan
tes, alçou o braço para o negro cenário que maculava o 
azul até ali brunido de lumes muito claros, e exclamou 
com particularidades pela voz cheia de receios : 

Olh 
. ' ' '1 . ' - e, pai . . . . p r a 1 .  . • . 

O João-das-Luzes ergueu a vista para cima, e, a sa
cudir os ombros, com a indiferença que lhe podia trazer 
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um fato rotineiro, co:m�um, todos os dias repetido, apenas 
disse : 

,- Boa pancada de água vai cair ! . . .  - e sobrepôs 
em linl1as de tranquilidade : Felizmente aquela não 
nos pega ! . . .  

E a Rosa lembrou, subitamente, uma circunstância 
por ê'le não prevista . 

- E  o vau? . . .  
- Tens razão! . . . retrucou o João-das-Luzes, es-

culp·:nd�J nos olhos dilatados a brusca apreensão que o 
apanl1ára, porque logo acrescentou : Tens razão . Da
Cjlli a 11ada o rio toma águas e os vaus acabam-se . . .  as 
chuvas são 11as cabeceiras, e acrescentou em açoda
Jnentos de partir : Deixem·os tudo ! . . .  Amanhã trarei 
os animais . 

E, pouco depois, seguiam a passos rápidos, envolvidos 
já pela escuridão que po�r cima andava fazendo uma cú
pula de chumbo oxidado, quase asfixiante . Súbito, pas
�iJU por êles u1na rajada forte, um bocejo áspero de si
munl, e a chuva entrou rarefeita, esparsa, pingo aqui, 
pingo acolP., que pareciam cusparadas atiradas da boca 
de um emborrachado . A picada era inculta, fechada p�
lo folhara! que se entrezava, abrolhada de voltas, de in
cidentes, em lances sucessivos alterada no nivelamento . . 
·veio dep·ois outra rajada, que passou dobrando os galhos 
tal se fôsse um sôp·ro saído da garganta ciclópica de um 
monstro, e seguiu-se um clarão de raio fulverino, que ris
cou, brusco, de cima para baixo, linhas de fogo em zigue
zagues instantâneos, enquanto ouvia-se, mas lo.nginqua
mente, o rumor surdo de carroças rodando pelo vácuo em 
solavancos repetidos . Dêste modo interromperam o tra
jeto várias vêzes para chegarem por fim às margens do 

I 
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Curu, quando o dia já estava a se acabar em brtlx·uleios 

de lâmpada esg·otada, e o rio de ventre cheio transbor

dai1do con1o um oàre IJrestes a estoirar . 

Dia11te dêste obsta.ctllo que lhes vedava a passagem 

para casa, ficaram esta�elados, mudos, a olhar para as 

águas saídas da li.nl1a da,s e11cl1entes fortes 1)ara invadir 

zonas não tocadas até ali. A Rosa lembrou alvitres de sí

tios próxin1os, a.os q1.1ais o Joã.o-d�ts-Luzes contrapôs dis

tancias de estafar, meia légua para um lado, uma paia o 

outro, recalcitra11do e1n esper2"r que o vol1..11ne da,s tiguas 

abrandasse} c.�·nsJante fatos a11àlogan1ente repetidos . E 

a noite ji a.li estaT"a a aps.,l1há-'1os 11as sombras si11is:�ra.s 
das suas colgaduras r1eg�as> na rr_uJ.cl83 cs11f;:·angivel d.::; 
um sussurro, apenas, - o fremitar da ravina, encachoa-

- � -�. -
' . .. : 
'--'-.;,. - ..:.. 

• d p :'f • t d A 1 , 1• • , 0 1 m1 os . _ or alan ... e .e.:.es, e c :zer, corr1a tlln cenar1o ffi(}rt<) 
nas pinceltlr9.,s cruéis da melancolia, fazendo uma tela , 
adivinhada simplesmente, de galhos extáticos e fôlhas de
negridas, que pareciam dormir narcotizadas dentro de 
tlm abismo; mas, pouco fl�diante, n.os vazios de uma cla
reira aberta nas folhagens, para um lado, lumes verme-

� lhos, de cigarros acesos, picavam na escuridão fechada, 
como santelmos misteriosos, e figuras moviam-se entre 
os a11} n12i3 c�e 11n1 c.:; n1bolo· também retido pela intransi
tabilidade cJJa ravi.r1a . Potlco depois emerg;iu, saída da 
estrada , a nód.cta ele outra figura negra, movediça, ao pas
��o le11to rle urna Inontaria, apena,s, concebida pelo fragor 
das patas contra o sulo . A seguir, uma voz forte cortou 

,o silêncio adormecido de rumores com esta ordem veloz, 
imperativa: Lourenço ! . . .  Destranca o chocalho dês
se burro, e segue o rio abaixo pela picada das Três Cruzes. 
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A Rosa dilatou a vista adelgaçada no núcleo escure
cido onde aquela sombra se esculpia nos relevos de uma 
estatuária muito amada, simplesmente porque aquefla 
voz ll1e era de sobra conhecida,) e entrara-lhe p·ara a alma 
co1n todos os lances mortificantes de uma recordação 
atroz, indesviável, naquele momento, sobretudo, em que,  
ao redor dela, caíam como as fôlhas de uma árvore resse
quida, tôdas as surprêsas de um mal estar sombrio, pin-
t .. l l  L .  , • d , · · · t - r· l�ll C!C-L�le nus sen tJlG·Gs 1r (��a,3 esq·u1s1 · as . l·,jn 1m, era o 

Zé-Cl1agas que por ali so�uja atrás da sua tropilha car
reg�-;.c1a c;111 proctlra do rancho das Três-c·ruzes, duas lé
gtias a.baixo desta n1arg·em . E a Rosa, de braços cruza
dos, encostada ao tronco tlmid,J de tlm arbusto, com os 
cJl1cs fechados e a.lma feri cla por mais esta punctura, o 
·vitl Slln1ir-se 11ovame11te embrulhado com as trevas, apa
g·a,d() como o escôrço vago, muito vago, de uma fantasia 
riscacla a neg·ro no ambiente azul dos seus sentidos, o 
sonho do seu primeiro amor, brand�o como um armi11.ho, 
exalviçado nas iiu1ninosidades castas de um afeto são, 
in1pulsivo e natural, êsse com que a.s almas se procu
ram ein vô·os fortes de luz espirituB.J . E, como uma no�a 
irritante à sua angítstia, ficava-ll1e (linda nos ou�;idos o 
tili11t.ar da.quele chocalho impiedoso} a fremir paliSa,da-
111ente, a se esvair de pouco em pouco� con1 vi.brações som
brias, melancólicas, tais se fôssem as sonoridades con
frangíveis de uma campa, em noite feia, rompendo a 
!narcha à frente de um viático que levasse a extrema-un

�4ão �t llffi moribllndo_, impenitente . 

Com as hesitações do João-das-Luzes, o temp·o corria 
velozmente . A n.oite começava a espraiar uma claridade 

difusa e muito vaga . Pelo alto, un1a ou outra estrêla 

medrosamente entreabria a janela misteriosa de seus bri-

I 
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lhos . O mesmo silêncio andava em tôrno às coisas., mo-

lestante, imperturbável, sem o rumor de uma fôlha, 

sem um pio de ave, sem o coaxo de uma rã, até que o 
João-das-Luzes na decisão peremptória de uma idéia, até 
ali não revelada, voltou-se para a filha e decidiu : 

- Sabes que mais? . . .  Vamos a nado . E' a única 

n1aneira de chegarmos . 

A Rosa nada respondeu ; e no meio dês te silêncio êle 

secundou : 
- Não é a primeira vez . . . salvo· se tu . . .  

- Por mim, não ! . . .  disse ela, pondo na voz apoios 
valorosos, porque acrescentou : O açude do Teixeira 
tem três larguras como esta e o tenho atravessado mui
tas vêzes . 

E isto decidido, a Rosa emergia de um recesso de 
verduras pronta para a travessia, desenhando na escuri
dade a sombra tênue, a vaga aparição de um corpo es
belto sob a alvura casta da camisa . A r�oupa tinha-a en
r�odilhada na cabeça . O João-das-Luzes desnudara o 
tronco amarrando a camisa pelas man,gas em tôrno da 
cintura, e dêste jeito, disse à filha : 

-· Marcl1a adiante ! 
Ao comêço foi, apenas, um chapinhar em águas mor

tas dos terrenos altos, alagados. Depois, veio o declive sub
merso da ribanceira da ravina, onde as duas figuras fo
ram, de pouco em pouco, se afo:_sa.ndo, a Rosa, de braç;Js 
abertos como um crucificado, em tremuras ásperas de frio, 
a romper com os flancos em movin1ent.c)s repe,tidos a resis
tência da massa líquida das águas. Mas, subitamente, pa
rou ao sentir faltar-lhe sob os pés a segurança do terreno, 
prêsa igualmente por um receio súbito, ao ver, pouco adi
ante a correnteza a bramir numa impetuosidade bravia, 
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em corcovos ondeados. Volveu a cabeça para trás e olhou 
detidamente para. o João-das-I.Juzes, que lhe disse com ani
mosidades pela voz :  

,- Estás com sobrosso? . . .  Vamos p'ra diante ! . . .  Na
da sempre de través contra a corrente . 

ll moça sacudiu os ombros num gesto decidido de re
solução, e atirou-se para a frente com um nado forte d�os 
braços vigorosos, que velozmente se moviam, como as duas 
pás de uma hélice a farfalharem num oceano calmo, mas 
p·restes a se encapelar . P·�r ora, era a zona inofensiva do 
re111anso, que os dois atra,ressavam, o João-das-Luzes a 

cortar as águas com os braços mergulhados, a nadar com 
a perícia consum-ada de um mergulhador. A Rosa sentiu-o 
muitas vêzes à direita de sí, ouviu-lhe, duas outras , pala-
·vras de ânimo, decididas, como estas : Não esmoreças . . .  
11ada de través. E ela seguiu veloz e forte, até que se sen
tiu ele ·vez apanhada no núcleo vigoroso da corrente e ne
Ja  envolvida repentinamente a se debater inutilmente, a 
querer dominar um ini1nig�o irânico, sarcástico na sua re
sistência, natural, invencível no seu poderio irredutível . 
Luta demorada, luta hercúlea, onde as fôrça.s quase lhe 
faltaram, mas vence-a, por fim , ·c·om do1s arranques vigo-

• 

rosas, atirados para a frente� con1 êles desenhando no es-

l)a-Ç:) ,  fora dágua, as linhas do corpo peregrino , e no ter

ceiro, afinal, tinha passado o lance impetuoso para cair 

110 remanso da tnargem opos�a da ravina . QLlando a al

cançou e sentiu sob as solas a rigez do terreno submerso, 
.;# 

exaurida de fôrças, quase sem alent:o , pôs-se de pé , com 

um sentimento, apenas de interêsse, o de saber se o pai a 

tinha acompanhado na penosa travessia. Volveu-se para 

trás e ficou estarrecida, com um assomo angustiado pelo 

coração, estava só ! O Joã.o-das Luzes ficara no caminho, 

I 
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não n'a seguira certamente. E com o arrepio brusco desta 
deduçã.J c:tterradora, de olhos ardidos, alongava, àvida
mente ,  no lençol das águas mansas, aclaradas branda-
mente pelo brilho carinhoso das estrêlas, a vista embacia
da pelo sofrin1ento para ouvir somente �á para diante o 
ulular voraz da correnteza, que lhe levava ao c�aração a 
frieza glacial, sarcástica, da sua irônica risada, mas que 
lhe acordava também, nos recessos da alma, tôdas as vi
brações pungitivas do seu ·grande afeto estrebuchando nos 
clesesperos dêste apêlo i11útil atirado na solidã.o mesquinha 
que a cercava : . 

P . , M 
. , 

-· a1 . . . . eu pa1 . . . .  
E nada ouviu, senão o coração a lhe bater descompas

sado na arca exaustinada, e nada viu, senão o p·ai a rolar, 
de baque em baque, rio aba,ixo, levadJ n�:;s traiçoeiros ��-r

ral1ques da corrente ;  e um sentimen�o, apenas, veio-ll1e 
encl1er a silenciosa na-r;e da alm.a amargurada, agora 

transforn1ada nurn rr1osteiro de desenganos e tristezas, -

o de scg·t1ir o pai, de 11:rocurá.-lo em qualquer ·lance n1enos 
caudal.oso da ravina . Com a decisão peremptória dêste de-

· 

·ver Stlpremo, humano· e piedoso, enaltecido no an1or , el1-
febrecido na louctlra de um estóico, arrancou da cabe�a s. 

roupa que lhe dificulta,ra os movimentos, estendeu para a 
frente os braç·os vig.0rosos, e,  de n1erg11lho> atir·D�!-se de 
11ovo nas águas em lençol, que a alcai1çevr2�1n, brçy·e , 110 

turbilhoar enfezado da corrente, envolvendo-a, sílbito ) nos 
anelos brutais de uma carícia forte, nas volúpias vandá
licas de um bárbaro. E, daí., seg11it1-se ·:1 fantástj c.J rel.Jolcar 

daquele corpo nos amolentados cox1ns daqt1e·�e lelt.o fra11 .. 

jado de pompons levíssimos, bordado de espu111as frei11ito
sas, onde ela se debatia resoluta, fugindo às dentadas lú
brica,s da fera . Porque a Rosa compreendera a morte num 

.. 
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relance breve dos sentidos, viu-a., clara , certa, iniludível , 
pela desi·g·tlaldade dos pulsos co111 o co11tendor , e com a 
serenidade que lhe pedia a indiferença pela vida, esque
ceu-a por complet�J , 1)ara se dej)�B.r arra.star sem u111 esfôr
ç.o, à vontade cla.s águas enraivadas, mantendo, apenas, 
nos movimentos ritmados a flutuação que as fô.rças lhe 
podiam conceder . 

C·c·In a rapidez ele un1a flecha a�rren1essada, fiJi, e11tão, 
pv .. 8sanclo por margens e barra11cos, ouvindo o regougo das 
águas a caminharem sempre na mesma linha encachoa
da, a se torcerem em lances bruscos, repetidos . Ora, sen
tia-se apanl1ada numa escuridão súbita, nos túneis de ver
dura q11e as folhage11s debruçavam na ravjna compondo 
arcarias negras, abismos subitâneos ; depois transpunha 
11Í1c:eos ac1 araclos pela luz Inagoa.da das estrêlas a faze
rem tremulinas de fogo sôbre as águas fantásticas, doira
das, que lhe andavarn pela frente en1 co1e!os riitilos, como 

se fôsse um cardume de cobras flarnejantes . 
Vêzes, frenteava margens t�opetudas, verdoengas, en .. 

laçando para o alto, de um lado para o outro, os galhos 
folharentos, entre os quais a claridade coava para baixo, 
como através de gelosias mal fecha�das, o vislumbre de um 
clarão de madrugada, a tênue mancha de um novilúnio 

começado ; .:Jutras, as margens se alargavam num esten
da! de át�tlas cJaras e tranqt1ila.s, p·ontuadas de lumes fu
gidias, refletidos no céu, pàlidamente, que pareciam pin

gos de luz cristaJizados sô.bre a neve . 
• 

Mas, por ali, de um torcicolo brusco da ravina, sentiu 

D. Rosa alcançar-lhe de sÚbito os ouvidos o fragor estra
Ilh(l de águas borbulha11tes despejadas 1)ara de11tro do 
a lJismo . Era de certo um novo perigo que se levantava, 
desta vez, quem sabe? indesviável com a sua aspérrimà 
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traição . Sentiu-o claro, com a visualidade funda que 0 

sangue frio empresta ao heroismo. Tinha-o já a'li perto de 
si, e,  nulna decidida ânsia de escapar-lhe, mergulhou ou

sadamente para tra,nspor um tronco volum�oso estirado na 

linha da corrente no qual as águas espadanavam para o 
alt0· . 

Quando emergiu do outro lado, sentiu-se, n() entretan� 

to, enredada na ramaria que o tronco mergulhava, e,  im
previstamente, o João-das-Luzes ali estava junto dela 
agarrado aos mesmos lobsta�culos que a prenàiam . Enove
laram-se os dois corp·os num baque surdo, e o João-àas .. 
Luzes fêz um gemido de quem já tem a vida esvaída em 
bcJrbotões . 

Seguiu-se, então, em lances rápidos, uma tragédia de 
relev�Qs fortes, tenebrosos, porque o vell1o) ao se11tir em ro- I 
da da cintura o braço vigoroso com que a. filhr� o e11laçava, 
desprendeu-se da galharia frá<5il, que as ág·u�ls frel1etica
mente sacudiam, e os dois ro'laram de no,lo na corrente, 
mais encachoada do que nunca pelo antôlho oposto à sua 

· marcha, e no qual o João-das-Luzes havia pouco, batera 
com a cabeça fraturando o crânio em dois bocados . 

· Era, p�ortanto, um corpo ip.erte, quase sem vida, falho 
de energias, que a Rosa levava prêso de encontro ao cora-
·ção na ânsia inverossímil de arrancá-lo às garras brutais 
das águas fervilhantes . Por vêzes desapareciam na pro
fui1didade da ravina, para surgirem adiante, sempre enla
çados no mesmo abraço forte, indesatável, na luta tenaz, 
improdutiva, que a Rosa, afinal, teve de deixar já desfale
cida de cansaço, sem energias e sem alma, porque o João
das-Luzes, na derradeira vez que viera à tona, fizera-lhe 
aos ouvidos o sinistro gorgolejar de uma garganta que se 
\;Orta, e, depois, um estremeção, que ela sentira per\!u·�i1 ·· · 
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lhe nas próprias carnes em vibrações ásperas de morte. 
Tanto bastou para que o abandonasse, violentada pela 
emoção cruciante desta dor, para vê-lo depois, pouco adi
ante, boiando inteiriçado como um tronco, rodopiar três 
·vêzes sôbre as águas e nelas se sumir subitamente . 

Nesse momento só podia ficar-lhe na razão o mesqui-
11ho vislumbre de salvar-se. No seu organismo esfacelado, 
apenas, trabalhavam as normas d.J instinto, porque, a al
ma, essa se aca�ara em haustos, nos soluços que o rumor 
das águas abafava . 

Muitas vêzes tentou fugir em arranques repetidos da 
li:t1:t1a arrastante da corrente, mas as fôrças físicas nega
"Valn-ll1e auxílio para acudir à,J imperativa vontade de vi
·ver. Ma.s, daí para diante, a ravina começou a abrir para 
a direita espaços largos de águas espraiadas em várzeas 
a.lagadas, com o ensejo propicioso p·ara, o derraclelro esfôr
·;·o . E fê-lo, uma, 1n1.1itas 1;êzes, com braçadas for tes , · até 
q.tle se ;_;entiu com o 11ado livre n.e> remanso, e as plantas 
tcca .. rem-lhe terrenos firmes, submersos. Pôs-se, então, de 
p·J , e la11çou a vista compungida para trás, como se estives
se a ver, de olhos m9,Jrejados, o saimento de um féretro 
querid.� , e ,  de braços abertos atirados para lá, cltlas ·rêzes 
gritou, ferindo a solidão da noite crua : 

P · r  M 1 

.
, · "' l  · t  � - ai . . . . eu pa1 . . . . ape_o que a no1 e ,  apel1uS, 

acudiu c.om a sonância tristí�sima de un1 ai ! perdido ao 
lon:se, como esvaído de um seio apunhalado . 

Agora já.� estava sob o abrigo dos ramalhudos galhos 
de uma árvore, e ali ficou por muito tempo, extática, sinis-
tra, es._5uia, na c.Jnfiguração fantástica de u111 ser lendá
rio, ima g·inoso, os ca.belos empastados nas espádlias, com 
farrapos sujos velando-lhe a nudez , a tiritar de frio , a ti
ritar de horror, os dentes a lhe baterem com estrépito1 e a 

I 
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alma, aquela faiança p·reciosa de lavores, fragmentada em 
mil pedaços p·equeninos . 

Para cima, o céu apagara subitamente as luminârias, 

e ag'Ora pintavam sôbre êle pinceladas negras,. fraqgalhos 

de vapores, que pareciam retalhos rasgados de mortalhas. 
O silêncio em tôrno dominava, austero e majestoso, como 
r1os antros de uma sep·ultura, cortado, apenas, pelo carpi.r 
monótono do rio, a chorar pelos olhos da noite, de11egri
dos, lágrimas de neve, que a Rosa nem sequer ouvia pingar 
do arvoredo, gota a gota, em tempos espaçados, como ba
g·as de chumbo que ress�aavam nas folhagens sêcas, fana
das pelo solo . Por dian�e dela às vêzes rastejava a asa de 
um pássaro noctívago, mensageil\o rápido de um lúgubre 
111istério. Coaxos repetidos vinham de um maciço, onde as 
fôlhas se m.clviam sob as patas talvez de um reptil anôni
ll1(> ; e, para o alto, quatro pirilampos vagando doidamen
te, de]xavam no azul-andrino da esfera pingos de luz, bri
lhos caídos das joias caras que lhes deu a Natureza para 
toucarem-se de galas nas festas bucólicas dos campos em 
n:Jites sem luar . 

Mas, Rosa, decerto isto não via . Apenas, tinha pela 
frente uma figura sinistra, indesviável, a rodopiar inteiri
çada nas espumas bravias da ravina. Ela ali estava inexo .. 
ràvelmente a lhe ex�orqtlir tôda a amargura da alma 
restilada em dor, deixando-lhe a razão �en1 lumes, se111 

idéias no caotismo mortal que vem do sofrimento. Por 
modo que, dêste jeito, o espirita lhe andsJva a tral)all1ar, 
apenas , nas nebulosidades entramadas de u1n sonl1o doen
tio, sem as conexões perfeitas das sensib�lidades cxteri.�-
res e morais ; e,  com êle torturado no colapso do torpor 
nervoso, sem a compreensão nítida dos fatos, não obstan .. 
te, pareceu-lhe ouvir ao longe, muito ao longe, rompendo 

• 
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as moléculas resistentes do espaço, o timbre l·ongínquo de 
u1n t;lno tocado nas alturas, plangente e duvidoso, acaste
laclo talvez na fímbria de uma nuvem, ou saído talvez da 
111isteriosa ogiva de uma tôrre . 

De potlc,o em pouco·, foi, então, arrastando o ouvido 
ill'�eressado no ·tanger daquelas notas contínuas e vibran
tes, que cresciam, que cresciam, até se definirem com cla
reza, caclét ·vez n1ais fortes, cada vez mais lím·pidas, e ouviu, 
agora por completo, apartado das inverossin1ilhanças de 
um sonho pressuposto, o bater daquele chocallfo conheci
do, inapartável do seu coração desventurado . Vozes se 
cletalharam Logo empós, pragas e acúleos : 

- Eh ! burro ! . . . . Avança, maçarico ! . . .  
E ela, de olhos ávidos no escô.rço de uma esp·erança 

redentora, atirou-os febrilmente para o lado da vereda das 
Três-Cruzes. Ergueu para o alto os braços já desfalecidos 
e gritou tantas vêzes, quantas lhe permitiam as fôrç.as 
csgotrtdas. O ��é- Cl1a�as emergiu; q1.1ase de stlbit�J, e po:-
sado diante da Rosa-do-Curu, estarrecido no as�ombro, 
'\/ergastad() na surprêsa, ouviu-lhe a história breve solu
: 2� da em três palavras . 

- Ampare-me . . . que morro! . . . 
· 

E êle amparou-a., quem sabe? com lágrimas nos 
olh.�s. Envolvetl-a no seu capote amplo de baeta e to
l11ou-a ao colo aperta.nclo-a de encontro ao coração com 
os carinhos do amor nêle acrisolado, e levou-a consigo, 
para casa, como se levasse as arcas desbordantes de um 

tesoiro . 

• 
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