


De Nilto Maciel 

do São Francisco 

No princípio era o Verbo .. , 

O Evangelho Segundo João 

Quase sempre estávamos sentadas nas ribanceiras, ou nas pe

dras lisas das redondezas, ou caminhando ao longo do rio, pisando 

aquelas areias ribeirinhas, ou passeando de barco, rio acima, rio abai

xo, contando intermináveis histórias para nosso pai que nos ouvia 

atentamente e, às vezes, rindo, como se disséssemos as palavras mais 

engraçadas do mundo. Retirávamos nossas histórias do mais fundo de 

nossa memória de crianças nascidas na beira do rio e nos sentíamos 

como pequenos animais indomesticáveis, livres e puros. Ele nos ouvia, 

calado, muito pensativo, como se disséssemos grandes e irrefutáveis 

verdades, como se fôssemos sábios antigos, a quem estivessem con

fiados todos os segredos da Terra. Para que não falássemos nós ape

nas, permitíamos que ele fizesse perguntas, que interrompesse nossas 

narrações, que fizesse reparos, quando nos deixássemos levar pela 

pura imaginação. Mesmo assim, ele permanecia calado ou sorridente, 

os olhos brilhando de muita alegria. Então, alguma de nós fazia per

guntas, muito tolas, às vezes, para forçá-lo a falar, a perguntar, ao me

nos. Mas ele apenas sorria ou levava a sério o que estávamos fazendo, 

como se fôssemos criaturas superdotadas, incapazes de dizer tolices, 

como se não fôssemos apenas suas filhas, mas criaturas de outro mun

do, que tivessem vindo com a exclusiva missão de contar-lhe histórias. 

A noite, na nossa cabana, iluminada pela lua e pelas estrelas, ele 

escrevia como um louco, sem parar, apressadamente, enchia cadernos 

e mais cadernos, enquanto dormíamos, cansadas da tagarelice e dos 

passeios diurnos, incrivelmente felizes, como se tivéssemos praticado 

os melhores atos do viver, como se tivéssemos erigido pirâmides, re-
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Muitas das histórias que contávamos eram essencialmente hor
rorosas, cruéis, desumanas, e nos faziam sofrer muito e chorar dema�. 
Sofríamos e chorávamos juntos, nós e ele. E nos compadecíamos uns 
dos outros, nós dele e ele de nós. E era pior, mil vezes pior do que a 
solidão. Ele então nos prometia brinquedos, para que não nos ator
mentássemos tanto. Jurava que desceria o São Fran�cisco em busca 

de pérolas, de caracóis, de querubins, de totens e mil outras coisas 

que desconhecíamos. E saíamos juntos na nossa barca, descíamos 0 

grande rio, dias e noites sobre as águas, na direção do mar que nunca 

víramos, esperançosas de encontrar na foz não o que ele nos havia 
prometido, mas nossa mãe perdida ou levada por pescadores aven· 
tureiros, causa maior de todo o nosso tormento. Contávamos então 
histórias de sereias, de serpentes marinhas, de grutas no fundo do 

mar e, quando sentíamos saudades de nossa cabana, abandonávamos 

a barca e regressávamos, esquecidas do mar desconhecido, dos brin· 
quedas prometidos e de nossa mãe perdida, caminhan�do às margens 
do rio. E corríamos, brincávamos e contávamos histórias de peregrinos 
e perdidos. Quando cansávamos, deitávamo-nos nas ribanceiras so· 
litárias, sonhávamos com morcegos violadores de virgens, acordáva· 
mos, assustadas, gritando estranhas palavras, e passávamos a contar 
histórias tão alarmantes quanto nossos sonhos. Nosso pai se retorcia, 
abria e fechava os olhos, resmungava e voltava a roncar. E, quando 
regressávamos, fazíamos uma festa em cada lugar: na cabana, dentro 
do rio, debaixo das árvores, nas ribanceiras, no alto dos coqueiros. 
Fantasiávamo-nos de mil maneiras, imitando os pássaros, os peixes, as 
serpentes e os quadrúpedes. 

Muitas vezes, sentados ou deitados debaixo das árvores, dormia-
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passiVeis. Quando acordávamos, nosso pai estava escrevendo, como se 
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o papel e nada entendfamos. Ele se sobressaltava e começava a rir, a rir 
muito, como se não fosse mais possfvel deixar de fazê-lo. Nós 0 acom
panhávamos no riso, até que pedfamos a ele que lesse, em voz alta, 0 
que estava escrito. Assustávamo-nos, então, porque havia grande dife
rença entre o que contáramos e o que ele lia. Pensávamos que tínha
mos perdido a memória e chorávamos, desesperadas. Ele ficava triste, 
chorava também e dizia que, na verdade, não disséramos aquilo, mas 
que ouvira nossas vozes interiores, enquanto dormíamos. ramos então 
tomar banho no rio, para nos tornarmos leves e delgadas, capazes de 
falar do mais fundo de nós mesmas. Brincávamos com as piranhas, sem 
medo nenhum, nadando e mergulhando, ele nos protegendo com seu 
olhar, sentado à beira do rio ou navegando em sua galera, como cha
mávamos, por brincadeira, cada nova canoa que ele fabricava. 

Nessa época vivíamos uma grande crise de medo, que era hor
rível e nos deixava muito tristes, chorosas, magras, feias, pálidas e ler
das, medo que esquecíamos quando começávamos a contar histórias 
para nosso pai. Nos nossos céus voavam gigantescos morcegos, em 
grande algazarra, aos bandos, gritando assustadoramente e batendo 
as asas com estardalhaço. Sabíamos de sua sede insaciável de seiva, 
pois as árvores murchavam, secavam, como se um sol de fogo as quei
masse, e os frutos apodreciam ou desapareciam, como se invisíveis 
pássaros sorvessem-lhes o suco, deixando-nos sem alimentos para as 
ceias da manhã, e as pessoas eram cruelmente raptadas e conduzi
das para as a lturas mais distantes, em voos espetaculares, onde eram 
violentadas, exauridas e lançadas, abobalhadas ou sem vida, às beiras 
dos rios, que desapareciam, os menores, ou se reduziam a riachos, os 
maiores, como o nosso São Francisco, e os peixes, nossa alimentação 

predileta, eram devorados aos milhares. 

Dizia nosso pai, em momentos de lucidez ou de maior crise, 

índios. Dizíamos nós, no entanto, que eles vinham de ma1s longe, das 
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sávamos que nada disso existia, que tudo não passava de fantasia 
de nosso pai, pois não nos recordávamos de que os tivéssemos visto 
alguma vez. Críamos até que tudo não passava de mais uma longa 
história por nós contada, pois costumávamos passar dias, semanas e 
meses contando uma só história, que absorvia todo o nosso tempo, 
que tomava conta de nossa vida, que se tornava nossa própria vida. 

um dia, ancorou diante de nossa cabana uma enorme galera 

e dela descarregaram umas malas antigas. Nosso pai conversou com 

os desconhecidos, que não pisaram a terra, durante algum tempo, e 

depois carregou as malas para dentro da cabana. Quando voltamos, a 
galera já estava perto do mar. Nosso pai nos chamou, abriu as malas 

e nos mostrou muitos livros, que disse serem as nossas histórias em 

inglês, francês, alemão, espanhol, russo e outras línguas desconhe

cidas. Folheamos, um a um, os grossos volumes, rimos d�as figuras, 

sem nada entendermos. Ele então começou a olhar para as páginas 
e a falar umas falas estranhas, mas que logo entendemos. E tal era a 
pujança de sua voz, que os pássaros pousaram sobre nossas cabeças, 
silenciosos, e as águas do São Francisco pararam de correr. Foi então 

que vimos pela primeira vez um monstruoso morcego parado no ar. 
. Não nos assustamos mais. Apenas olhamos para o céu e o vimos subir 

em direção ao sol, para nunca mais voltar. 
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Passei toda minha longa vida imaginando riquezas, sonhando 
tesouros e prêmios lotéricos. Vivia numa pobreza de causar dó. Traba-

rer escapar à má sorte. Embriagava-me, jogava dados, batia na mulher 
e nos filhos. Terminei por abandoná-los. Vagueei pelas ruas, por vilas e 
cidades, sempre em busca de dinheiro, muito dinheiro, fortuna. 

Já velho, cansado, doente, resolvi parar. O destino não me que
ria rico. Restava trabalhar, pedir, roubar migalhas. E esperar a morte. 
A mais miserável morte. 

Uma noite, deitado numa esteira, eu fazia um balanço de minha 
vida. E olhava para um buraco no teto. Talvez visse estrelas e seu brilho 

distante, infinito. 
Absorto, senti cair sobre meu peito um pequeno objeto. As

sustado, ergui-me. A coisa rolou para um lado. E tiniu. Parecia uma 
moeda. Dei um bote, agarrei-a. Trêmulo, aproximei dos olhos o brilho 
encantador do ouro. Sim, era moeda de ouro. 

Ainda encantado, ouvi outro tinido no quarto. Arregalei os 
olhos, para não perder de vista um só instante o trajeto daquele maná. 
A redinha rodopiou no chão e parou junto à parede. la eu apanhá-la, 
quando novo baque sucedeu. Olhei para o teto. Não vi mais estrelas. 
Em compensação, o buraco parecia entupido de moedas, que caíam 
lentamente, uma a uma. 

Primeiro enchi os bolsos, a seguir sacos e sacolas. Cheguei a es
vaziar a mala de roupas e pequenos objetos de uso pessoal. Imaginava 
fugir dali, tão logo caíssem todas as moedas. Com certeza haviam sido 
roubadas e escondidas no telhado da casa. 

Porém, não consegui fugir. Pois, abarrotados bolsos, sacos e mala, 

continuaram a cair moedas. E cada vez com mais intensidade. Decidi, 

então sentar-me a um canto e simplesmente observar o espetáculo. 
I 

• 

Acumulavam-se moedas no chão. E eu maravilhado, sem ma1s 

nenhum pensamento, a não ser o de estar finalmente rico. 
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expelia ouro, sem parar. 
• 

Pela madrugada, senti sono e cansaço,
. 

e recostei-me à Pllrta. 
Acordei já de manhã. Um peso enorme p arec1a me sufocar. Eu de\;a 
estar sentado. As moedas chegavam à altura do pescoço e todo 0 
quarto cheirava a ouro e brilhava como um sol. 

Tentei desenterrar-me. Nem sequer consegui arrancar as mãos 
do monte de moedas. E do teta mais e mais ouro escorria. 

Apavorei-me. Se aquilo não parasse logo, eu poderia morrersu
focado. Pus-me a gritar, ao mesmo tempo que fazia força para me 
soerguer. 

Quando conseguiram entrar no quarto, minha alma já havia sumido. 
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