Aquietem-s�! e abriu a fol\la pe papel,, ,dQbrada em forma de
lreq\l�t:imento, e já bastaf\te m�nchada de gorc;lura e pó .
,
Nela estava escrita a relação· dos cpefes daquel�s mal-aventuradas
famflias.
'- . ·
:
g cur& começo�. a cha.m ada ,e' a d�stribuiçâo cóm preguiça e cal
ma. Uma xícara de farinha dava a cada famin,to . adulto e meia às
cnanças.
,
1
,
A .raç, ão . �ra alj ...tp�s
, mo ._ qev��ada c�m um(\ es�o�eação.· que co
.
movia! · Mu1tos ingenam com tal avidez que não· davam te�po �
, a um .edecer o. ,polo e engasgavam-se.. Pa�te do _ ,Qolo. era rejeitado
-� aJiv
J
e . sàía pelq p_anz. e . bdca, ·misturando-se ,à ar�ja. Avaros" das migal)ia� caídas, apa���v���n�s e ingeriám-q�s _qe :J.,l���;. e.obertas· de
· 1 •
terra . .
,
•
.
. Distribuída� as r_aç.ões� o vigário disse ��.os retirijntes:
�
Yão "gÇ)ra para a.' ma�a pr:q�ura
: r ·a Áyid�.; -�i.ô.da há muita mucúnã ria beira do. rio. Os 'soc.órros q\te .mélp4� O'J.:ei_, �eu iá tenho dito,
�
111e�s. filp.os, s �. � par.a .- o�· pobr�s . dáqlJi :e . � ão . para· ·a�· que _v�m de
fora:··
·�. ,E �ta'· prátic� ·�az!�· ç .yig�ri.�, .t�qo� .' �s �i.a�,.· q��f!do ·. co9cfuíá .a
..
t
.
.
disttioui,çãó : dos socorros. .·
: : "Freitas: não ..s� · à��ni9� ��·;P.. �q
. i� l· hrt1 ir. ã'?··de far�n4a� 1yf n��. o pa dre
:se lembrou �e.· qá-lá.. �edíJI .taJ;n�ém par à _se�· i�c��íd9, pa·· reláÇão- o
·
no�e
do
chef� <;là 'farpíu'a �e .cegos,. o �ilf(Qbtev�; �·;_
·.
.
·�
. o. fazendei!'o. 'qeix
; ou 'a ���� J)l�SIJ;1:� ,hQ,'ra' ,é;l G�.<f��e., çn�vipqo ainda
do vigáriq como. de�pedida.:
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HAVIA· SEIS· DIAs q ue a caravana havia. dejxado a,. �idade. P1;1rante .�sse
tempo nenlluin incidente· interrompeu' a _.viagem, q:u�' continuava a ser
de pouco maisr de. vinte, quilôme.tros ·p. or ·di�;··T odos · est(;lvam m&gros
e .tostados . do sol. Freitas� havia· encanecjdo mais; os cabelos· brancos
,tinham· duplicado em duas semanas. ·.
·Josefa estava·.resignada; a esperança.do.próximo·termo da viagem
e ·as .orações a todos os instantes· ·tinham-na armado um pouco con
tra a adversidade.· Beata por índole,. e em. face .de dificuldades impre
vistas, o seu espírito voltava-se para o céu, pedindo socorro.
Carolina era, dos peregrinos, o que mais sofria. A natureza a
�criar.a muito fraca para aquelas vicissitudes. A ·refração da luz. nos
areais molestava-lhe os olhos, a ponto de se ·fecharem lacrimosos.
O pó das estràda�, ·que o vento levant,av� ·�m nu��·��' irritava-lhe · �
,.
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garganta, titilando-a, produzindo uma tosse seca impertinente. As noi
tes eram para ela de pesadelos e vigílias. O leito e o dormitório eram
.
mutto rudes para a delicadeza de suas formas, de sua sensibilidade mo
ral. Des�e que saíra de casa nunca mais tivera um sono tranqüilo.
.
As cnanças tinham também um ar doentio. Nos rostos acentuava
se a cor mortiça dos estados mórbidos. Tinham os tornozelos infil
trados e a pele já se ia tornando áspera.
Dos viandantes só Freitas e a mulher gozavam mais ou menos
saúde.
Todos, cansados da penosa jornada, almejavam o porto do desti
no. Já não estava longe. Seis dias e algumas horas depois que dei
xaram a cidade, chegavam à povoação de Arronches16 onde a natu
reza era mais sadia; cajueiros seculares opulentamente enfolhados,
abrigavam os retirantes, que viviam dos socorros públicos.
Circulando a antiga vila, alguns abarracamentos regurgitavam de
famintos cuja vida era de misérias, humilhações e doenças.
A povoação era pequena: duas ruas calçadas de seixos, formando
um T, uma igreja ainda construída pelos padres da Companhia de
Jesus, e uma velha casa de câmara onde se reuniam os edis da an
tiga vila; em frente a ela, um pelourinho; eis como era Arronches.
A oeste da povoação, o terreno deprimia-se, formando a bacia da
lagoa da Porangaba, que, completamente seca, recebia no leito o
calor de um sol abrasador, que abria aquela enorme rocha de argila
cinzenta em extensos sulcos mais ou menos profundos.
Manuel de Freitas parou com a caravana à porta de uma taverna,
a pedir o rumo de Fortaleza. A taverna era da tia Inácia, octage
nária e a mais antiga criatura da povoação. Os vizinhos tinham-na
em boa conta e os mais cultos acatavam-na como um precioso do
cumento histórico. Conservava· perfeitas .as faculdades e uma remi
niscência feliz quanto podia ser. A sua taverna era a que tinha maior
número de fregueses, não só por contar os seus cinqüenta anos de
.
existência, como p elo dom da proprietária de atraí-los com suas len
das e histórias. Conhecia todos os episódios do Ceará nos últimos
setenta anos, e de muitos falava como testemunha ocular. Havia as
sistido a todas as secas deste século, e da de 1792 referia muitos
fatos que lhe contaram os pais. Dizi�-se �escendente dos �lg?dões,
tribo que habitou Parangaba, e por 1sso ttnha natural antipatia aos
portugueses. Quan ?o se referia aos governadores da capitania, es
_
,
pecialmente a Rob1m,17 seus olhos fa1scavam de colera.
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Freitas chegou à porta da taverna, que estava repleta de fregueses,
uns a comprar e outros a palestrar. O Cachimbo, um tipo da rua,
artista funileiro, bêbedo por índole e figura obrigada de Arronches,
escarrapachado em um canto sobre um feixe de lenha, de quando
em quando, com uma risada epilética, mais desconcertada do que
o zurro de um asno, interrompia a palestra. Um dos palradores apro
ximava-se e an1eaçava-o com o punho cerrado. Continuava a animar
se a conversação, a aguardente corria a roda, quando interrompia a
tagarelice, não a risada do Cachimbo, mas um bendito cantado a
queima-roupa pela S. Damiana, idiota que se cria santa e não se ali
mentava de comida que tivesse padecido morte, mas bebia aguar
dente como um cossaco. Davam-lhe caxaça, e enquanto o álcool lhe
aquecia a garganta, os tagarelas falavam sem interrupção.
A palestra atingia o máximo da animação. A tia Inácia, toda ou
vidos , encostada ao balcão, arquivava mais aquele caso para contar
nas horas vagas aos fregueses. Todos reunidos em um grupo cer
cavam e escutavam a criada do subdelegado, que, a meia voz, con
tava um fato, que ouvira por bocas pequenas em casa do amo. O
Cachimbo não riu mais e nem a S. Damiana cantou; aproximaram-se
também e, curiosos, escutavam a história.
Freitas entrou na taverna e com pasmo ouviu que se tratava de
um crime cometido nas imediações da povoação. Comentavam o
assassinato de um retirante, que, entrando em uma roça, furtou um
pau de macaxeira, e foi preso pelo lavrador, amarrado e surrado até
morrer, e o cadáver enterrado no canavial. A cozinheira do vigário,
depois de ouvir a criada do subdelegado, tomou a palavra e disse que
também por sua casa já ouvira rosnar aquela história, mas com uma
diferença : o corpo do morto foi sepultado na casa do engenho; o
que foi visto pela Quitéria do sacristão, no responso que fez a Santo
Antônio.18

•

•

18

� crença ainda em voga, entre as can1adas populares sertanejas, a força
milagrosa dessa tradicional oração feita a Santo Antônio.
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A CASA NEGREIRA
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Os PREJ.uízos que . sofria a fortuna) partiqular cop1 � seca. eram epQ.r·mes. O Ceará tinha empregado suas .economias em.. gados, econonpas
de mais de trinta anos, e que, subi�m· �a .�liDJmas_ dez.enas çl� mil ,co,p
·tos. Além dessa riqueza, represe·�tada,. pela indú.stri(}. . p�s_tori);: h�via
no milhão de h�bitantes da:. província. U;ma ·poP-ulação escr_a�a r<}e
=·
cerca de tijnt.a mil almas..
:
.
.
:
·
: ·. Esgotados todos os reaursos· com· o aniql;lilame,�tonde quatro:\quin
tos dos rebanhos, tornava-se cada vez mais precária· a sorte �o- 0ria
_dor, que, _para escapar da.:miséria, tinha apenas· . terras sem valor ·e
o escravo, considerado qu8;Se como pessoa da família�
:,.·
li
•

,

J

·

-

·.

.

_

·
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·

A .p ropriedade escr.ava ficou· ·sendo a única fonte de ··receita.
k maioria dos negociantes da Fortaleza . entregavam-se- ao: comér
cio de cativos, que faziam embarcar para o sul do império, como
faziam outrora com o algodão, café e açúcar para o estrangeiro.
Raro era o dia em que não entravam levas de escravos, trazidos
dos sertões por seus senhores ou pelos mascates italianos. A entrada
da cidade, nas diversas estradas, os corretores açambarcavam a
mercadoria com a gana da gorjeta, cujo valor dependia do número
das peças levadas ao escritório do traficante.
Inácio da Paixão não escaparia ao faro dos corretores. Entrou, já
dia claro, pela estrada empedrada de Arronches, com um matuto,
que também vinha à capital, como procurador de seu amo, a vender
um magote de escravos.
Viriato de Maia , corretor do traficante Comendador Prisco da
Trindade, tinh a amanhecido em Benfica, arrabalde da Fortaleza, e
sentado à sombra de uma das mongubeiras que enfeitam as orlas da
estrada, esperava a entrada de alguma partida de cativos:
.
.
56

·

.

•

•

•

•

- Olá, amigo, os negrinhos são para negócio? perguntou Viriato
saindd áo encontro de Inácio da Paixão e do companheiro.
Sim, senhor, conforme o preço;
0 '1
Pelo maior da praça : meu patrão é quem paga hoje · melhor
este gênero, disse Viriato, já de braço ao pescoço de Inácio e caminhando em direção à Fortaleza como dois antigos conhecidos.
'
1 ' :., • Os negros vieram foi pa� a vender, disse o Ínatuto.
�'.' ' 1 E p�lo ·�elhor preço do mercado. O meu patrão, que é o co
mendador Prisco da ·Trindade, o· homem· mais rico e mais honrado
desta te�a, está agora quase intrigado com todos os colegas de n·e8.ócio� e por quê? por estar pagando melhor do que todos a merca
:Uâria. Coisàs' ·da vida:· teve um pedido de um fazendeiro, seu parente,
'C\e São Paulo, de cem escravos· de flor, e, quere�do aviar com pres
·
teza a ertcQmenda , apresentou-se no mercado �pagàndo melhor do
que "os· o utros: eis' a intriga, o barulho todo..
.J
·
omem sério e que nos despache
·�
�
'
'h
Queremos
Üm
encontrar
é
t
.�.
,
·
·
logo· .
·
·
·
N
J ada ·mais justo· do que esta exigência. Quanto à seriedade,
:
juro qué· ninguém· tem mais· do que �o comendador.
Viriat9 qe Maia seguiu �onversando com os matutas até a casa de
Priseo da TFind3;de. A·s informações foram tais e prestadas cóin tanta
hàbilidade ·· que OS'�sertanejos ·acreditavam poder·sem receio·efetuar as
suàs trahsações com o traficánte, em �quem supunham o cúmulo da
probidáae: Com�· as 'melhores disposíçóes, cheg.áram à-porta do palace
te : -rim · casarão: de rica· fachada:. A porta éstava · abérta e as vidraças fe
c1iadas refletiâm a luz do sol nascente· em clarões de· ·inéêndio.
· Inácio dá Paixão e o companheiro, Miguel das Andorinhas, sen
tar-am-se com os escravos no cordão da calçada, enquanto o corre
tor i a .ter eoin ·o traficante . .
·Uma das · portas laterais do salão de visita, aberta para o corredor,
deixava entrar a claridade necessária às escravas, que espanavam os
.móveis: Era um salão de luxo, porém or.nado à moda parisiense e que
,$e.rja ,um· conforto, uma delícia num clima frio, mas, no equador,
era uma estufa, uma tortura. Uma mobília de mogno à Luís XIV,
.estofada"' com as c�deiras em duas filas, aos lados do sofá, numa
simetria monótona e rotineira, enchia o espaço da parede do oitão
ao pJejo da sala. As cadeiras pisavam com os pés de carritéis de
·
Ó
amâr:el
um espesso tapete francês, verdoengo com alegóricas
1et�l.
p
figuras ·chinesas.
Sobre o mármore dos dunquerques19 espelhos de cristal encaixi
lhados em quadrilongas molduras douradas, com festões áureos de
·
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•

Uma das muitas denominações
console).

sofisticadas dos consolos

(do francês
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narcisos c tulipas. Dois a dois, sobre a pedra do móvel, empinavam
se os jarros de porcelana, mostrando no bojo ramalhetes de rosas
em relevo , aparentando a cor e frescura naturais. Entre as flores p�
trificadas apareciam as figuras esbeltas e sadias de camponesas meto
nuas, deixando perceber as formas meio descobertas. Do centro do
teto, um forro de pesado estuque, em desacordo na altura com os
preceitos arquitetônicos, descia o suporte de um candeeiro de gás com
doze luzes. As três janelas, que se abriam para a rua, eram deco
radas de cortinados de seda branca, franjados de ouro. Os panos de
parede eram forrados de papel azul-celeste co1n flores douradas. Nos
claros das janelas e nos espaços vazios dos lados do grande espelho
oval sobre o sofá pendiam retratos de família em telas ricamente
molduradas. Entre as personagens que o pincel do artista copiou,
duas prendiam a atenção : uma pela esquisitice ·do trajo, outra pela
irregularidade das feições. Eram um homem e uma mulher. De vis
à-vis,20 olhavam um para o outro, mas com um olhar morto, um
olhar de animal quando rumina. As duas escravas encarregadas da
espanação, depois de concluída a tarefa, pararam defronte de um
dos retratos e apupavam-no com uma vaia muda de gestos e de
sornsos.
•

O retrato era de um homem de meia-idade cuja fealdade de fei
ções e a moda antiga do trajo provocavam o motejo das raparigas.
A espessa cabeleira empoada reunia-se em uma comprida trança,
que se terminava apertada por um laço de fita preta e caía nas cos
tas. Vestia o tronco uma casaca de pano azul de mangas estreitas
e apertadas, terminando em um canhão justo ao punho e abotoadas
por dois botões. A gola da casaca dobra-se na base de um colarinho
de linho b!anco bem teso e tão alto que tocava as orelhas. Os me m
bros inferiores, vestidos também à corte de D. João VI, trajavam
calções largos de pano fino até o joelho, onde se terminavam por
umas ligas negras com fivelas de ouro e que prendiam as meias
de seda cor-de-rosa. Os pés eram calçados por sapatos de couro en
vernizado, entrada baixa, rosto curto e ornados de grandes fivelas
de ouro.
Do peito do retrato pendia uma comenda da ordem de Nossa
Senhora de Vila Viçosa de Portugal.
As raparigas faziam uma zombaria inocente daquele documento
antigo , zombavam de um trajo, que ainda no começo deste século,
no Ceará, no governo de Manuel Inácio Sampaio, era usado por este

20

A expressão era de muita voga, no Ceará, entre fins do passado século e
princípios deste, prova da influência francesa no seio das classis intelectuais e
abastadas.
•
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governador e por todos que desejavam agradá-lo, arremedando os
nobres da metrópole.
Surpreendidas pelo corretor, as escravas julgavam-se rés de um
grande delito e iam-se retirar para o interior da casa, quando Viriato
perguntou-lhes :
O senhor já se levantou?
-Está no gabinete, responderam a uma voz, meio desorientadas.
O corretor deu as costas à entrada do salão, e, aproximando-se
de uma porta fechada vis-à-vis àquela, deu três pancadas compassadas
com à cabo do chapéu-de-sol.
Imediatamente ouviu-se o soar de uma campainha e, minutos de
pois, a porta era aberta por um escravo ainda rapaz.
Viriato entrou no gabinete do comendador e saudou-o com uma
respeitosa vênia. O .criado retirou-se.
,
Prisco da Trindade, em uma espreguiçadeira, lia os jornais do dia,
ainda de chambre21 de linho branco.
A visita do corretor àquela hora indicava alguma transação, e, interrompendo a leitura, interrogou-o:
·

Que temos de novo?
Uma partida de · escravos, que acaba de entrar do sertão.
Onde está ela?
- Em frente do palacete de V. Ex�.
- Que tais as peças?22
De primeira qualidade. Custou-me obter dos matutas a prefe,
rência ; vinham com destino a outra casa.
Peça permissão aos vendedores para recolher os escravos à
senzala e depois leve os matutas ao hotel onde almoçará com eles,
disse Prisco, dando ao corretor uma nota de vinte mil-réis.
•

E a que horas poderemos procurar V. Ex<;t?
Depois de onze horas.
Viriato retirou-se. O criado, avisado pela campainha, veio fechar
a porta e o comendador continuou a ler.

21

Muito comum, no sertão nordestino, e mesmo nas capitais, o emprego desta
palavra francesa, no significado de longa camisa de dormir, geralmente, para
homens de posses e de tradição.
22

Era comum, no linguajar da época em que se desenvolve a ação do roman
ce, denominarem-se peças os escravos, prova do pouco apreço que se dava a
eles como criaturas humanas.
•

-
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PR1sco DA TRINDADE tinh'a no gabinete o escritório de compra de
escravos. Era uma sala um pouco menor do que a de visitas, es
teirada, com algumas cadeiras de descanso, um sofá, uma secretária
de ébano e uma grande burra23 de. ferro. à prova de fogo .. Este com
partimento comunicava pela parte posterior por duas portas com um
grande qu.art<?, çuja mobília. constava de upt sofá sem · verniz, duas
cadeiras ordinarias, um lavatório . de Íerr6 com ós pertences, dois
cabides, tendo cada um uma toalha felpuda de algodão: este era o
•
J
quarto em que · o médic� examinava: os cativos.
·

O comendador tinha uns quarenta' ànos e possuía algum
. as dezenas
de contos de· réis; ganhos no ·comércio de escravos. Pela regularidade
das feições não se diria que a ambição era uma de suas qualidades
dominantes.
. ·
,

.

.

_

·

·

O rosto tinha uma expressão agradável, embora deixasse perceber
a ·sensualid�Q.�. do t�mpe �a���o., J la al?.,�rtura das narinas.
A questão capital de Prisco era ser. milionário, e, no pé em que
estavam os seus negócios, com algum esforço e improbidade sê-lo-ia
J
em breve: A quadra .para a realização de seus desejos era a · melhor
possível'; ·no· sul· do império a propriedade ·escrava subia de' valor,
era o sustentáculo da indústria agrícola, que, se alargando todos os
dias, tinha necessidade de braços, ·que o ..Ceará fornecia_ por elevados
preços.
,
'

.

•

,._

�

,,

.

·"

.

Prisco
. ti�bÇl.. uma: .g�l).ânci� . de�m�õida_ e .�on�ra a qual o . coração
e a consciência nada podiam. Um co�re cheio de ouro e mulheres
.
,para gozar, eis o s.�u ideal.
; ·

.

..

.

As. dez hora� da m.an
. h�, o cq.mendador deixou o gabinete e foi
para o quarto de vestir, p�eparar�se para o almoçó. Na sãla de jantar
esperavam-no uma mulher e um menino. A mulher era D. Faustina,
esposa de Prisco, e a criança seu filho.
•

·

·

D. Faustina era um tipo comum. Não era feia, nem bonita. Era
magra, nervosa, malfeita de corpo, e o rosto mais comprido fazia
um pequeno cavanhaque preto. Gostava de vestir-se bem, tinha a
mania das modas, mas o tronco e sobretudo a barriga e o colo
cheio de altos e baixos não se acomodavam às exigências da costu
reira. Casara,-se muito nova, mais por um arranjo do que por afei
ção. Tinha necessidade de um marido, · e Prisco estava em condições
de satisfazê-la.
·
•

•

•

Armário grande, especialmente destinado à guarda de valores.
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Faustina não levava muitQ em �onta as poucas�vC(rgonhas?• do ma
rido, dava-lhe outros gozos que não eram os da carne, com q� s�
.conformava seu temperamento. . Ooyernava a casa pqr um sistema
adotado por . sua indolência. �epoltreava-se em um divã.. estofado
de marroquim e daí dirigia o serviço doméstico. Punia as faltas dos
escravos co� castigos corporais� às vezes bárbaros· e em completo
desacordo com as práticas r.eligios.as. que diariamente exercia. ,Além
da mania das modas, revelava grande paixão pela in�riga,. e. n�o .era
muito prejudicial por esse lado por causa df! preguiça. . ..
.

O intrigante deve ter facilidade de locomoção; encarnado �em um
macaco chegaria à perfectibilidade. IJisbilhotava,. · espionava com a
língua e olhos das escra�as,.·que lhe· diziam, o que se comia e tudo
·mais ·que se passava em ·casa� do vizinho�. No círculo de suas relações,
bastante· largo pela . posição. e .fortuna do marido, · . .era considerada
como parte de um todo, que ·por :cobvenção chama-se · ·elite da so
ciedade. Uma ivoniai. caricata da .qúal. . a·: mulher· do traficànte- não
compreendia a mordacidade. .Tratàvam�na com a distinção ·de que
eram credores _os contos· de� téis·, de :Prisco. N-as ·rt�das. mais íntimas,
quando a acusavam de leviana, de intrigante, atenuavam-lhe- .os de.
.
.
: ·:
feitos, qualificand�os de . desfástió:
·

.

Faustina gastava inutilmente · ó' tempo. 'O filhó; que se· chamava
· ra criado à lei da· n_atureia. Amav�-o; po
Jacó, contava dez anos e· e
rém, com um amor de mulher estúpida e· fria�· Proporcioriava4he
todos os gézos, satisfazia-�he todás�· as exigê·ricias · de . m�riino;;e,- n�m
.
um dia, se lembrara âe pô-lo na escola, nem . falara . na carta de
· , ··.·
· ·
\
·
·:
fá�bê-cê.
Jacó era filho úriicó, e, desd e· q�e nascéu, os pais o apel!d�r·aní ·d e
·
Todas' as suas vontades
Sinhozinho.'
eram satisfeitas, com.... graves pre..
l
juízos de sua: educaÇão física e moral. · ·Nessa manhã, quando" Prisco
'entrava nà sala de Jantar, encontrou-o deitàdo no regaço de Faustina,
te'iniando, porque qúeri�t para almoçá ·uma . �ompoteirá de' qoée de
·
·
:
·
goiaba.
.
I ó comendador' não petdía 0 tempo côm· ·a educaÇão 'do filho; a
mulher que o guiasse como quisesse e entendesse. Sentou-se à mesa,
e Faústina veio c'olocar.:.se aà lado dele: Ambos tinham uth pelo outro
·
uma indiferença de estátua.
r
Tinham começado a almoçar, quando o carteiro gritou à' porta de
·
entrada:
Correio!
·

·

- ·
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··. ·

·
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·

·

·

.

-

·

-

.

·

·

·

·

·

·

'

·

·

'

•

r

.

•

•

.{

•

•

•

'

•

•

I

•
•

,

•

.

'

24

Poucas e vergon'hás foram, àqui, unidas por um h'ífen, porque consideradas
como formadoras de uma expressão substantiva, 'muito em voga no Nordeste,
corno sinónimo de mau comportamento social.
•

&
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Um criado foi receber a correspondência, e colocou-a ao lado
de Prisco.
O comendador descansou o talher e tirando uma carta de entre
as muitas que tinham vindo do sul, no paquete fundeado havia pou
cas horas, abriu-a e leu com interesse.
Faustina continuou a comer com invejável apetite. Não podendo
arrumar mais coisa alguma no estômago, cruzou o talher e disse
para o marido:
O jornal de modas?
- Ei-lo.
- E Prisco entregou um folheto que Faustina abriu e folheava
com uma pressa e interesse contrários à sua índole e temperamento.
O rosto do comendador deixava perceber todos os transportes de
alegria. As palavras da carta davam-lhe um contentamento, que se
expandia em todas as linhas da fisionomia.
- Não veio o jornal francês? Perguntou Faustina.
- A mala da Europa não alcançou este paquete.
A moda aqui sempre está atrasada por causa dessa irregulari
dade de serviço.
- Prestas mais atenção ao fofo de um vestido do que ao resul
tado de meus negócios. O correspondente escreve-me, e nunca me
perguntas se foram boas as contas de venda!
-. Não entendo disso, sabes.
Sei, mas quero hoje que partilhes do meu contentamento. A
última partida de escravos que embarquei, deu um resultado esplên
dido. Houve peças vendidas a dois contos e trezentos mil-réis! Em
cem escravos tivemos um lucro líquido de sessenta contos!
Procura o jornal francês, que talvez tivesse vindo.
Sempre a te preocupares com as modas mais do que com tudo
no mundo! A posse de mais sessenta contos vale menos a ti do que
a vinda de um novo molde de vestido, de um panier mais moderno.
Cada qual naquilo para que Deus o fez.
Soou a campainha de entrada. Era Viriato que chegava com os
matutas.
Prisco levantou�se da mesa, levando consigo a correspondência, e
foi mesmo abrir a porta aos sertanejos.
O corretor convidou-os a entrar. Os 1natutos, um pouco descon
fiados, apertaram com força a mão do traficante, dando-lhe o trata
mento de capitão.
Prisco, com arte e uma amabilidade fingida e bem estudada, su
portou o aperto e sacalão das calosas e grosseiras mãos dos matutas,
desfazendo-se em atenções a suas pessoas, às quais mostrava toda
a estima e prestava a maior consideração. Os sertanejo com os rostos
afogueados pelos vapores alcoólicos, meio aturdidos, sentaram-se e
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esperaram a negociação. Prisco mandou Viriato chamar o médico
e, enquanto este chegava, para adiantar serviço, pediu os papéis dos
escravos aos procuradores e examinava-os com muita atenção.
O médico acudiu imediatamente ao chamado. Cada exame rendia
lhe cinco mil-réis, por cabeça, e, pelo que lhe dissera o corretor, a
leva não era pequena. O doutor era com efeito médico de carta, es
tava autorizado por uma das academias do Império a exercer a arte
de curar no Brasil, mas por isso não se segue que fosse médico. À
entrada do gabinete, foi recebido pelo comendador que, todo civili
dade, tomou-lhe o chapéu e bengala, apertou-lhe depois a mão com
efusão e fê-lo sentar.
Que notícias trouxe o paquete, comendador?
Nada, politicamente falando. Comercialmente, uma conta de
venda que me desgostou. Na última partida que embarquei, foi jul
gada uma peça, inutilizada.
Como assim?
De uma lesão cardíaca.
De que natureza?
Uma insuficiência mitral.
Isto me surpreende! Admitida a sinceridade do correspondente
e a veracidade do diagnóstico, só posso atribuir o desenvolvimento
de tal moléstia ao enjôo do mar.
Talvez, pois V. S� não se costuma enganar, e o negro de que
se trata parecia vender saúde.
- Foi o enjôo, não há dúvida.
- E o meu prejuízo?
- Havemos de ressarci-lo.

- É

de justiça.

Quando poderemos começar o exame?

Quando quiser.
E Prisco, fazendo a campainha soar três vezes, chamou o corretor.
Viriato, muito prático naquele serviço, já esperava na calçada,
acompanhado dos escravos, a ordem de entrar. As escravas tinha
deixado na senzala; seriam examinadas em último lugar.
O corretor entrou no gabinete, seguido de doze cativos. Todos
mais ou menos abatidos e cansados da viagem, tinham uma fisio
nomia triste e desgostosa. Entraram um após outro para o quar
to das observações. O corretor ordenou-lhes que se pusessem
em linha e se despissem. Obedeceram. Alguns automaticamente se
punham nus, mas outros tiravam a roupa com vergonha. O espetá
culo era indigno da civilização do século. Aqueles homens sadios,
fortes, se submetiam de corpo e alma à vontade de outros homens
que se intitulavam seus senhores e a quem obedeciam com uma pas-
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sividade de corpo inanimado, porque as leis garantiam-lhes o· direito
de propriedade.
O médico entrou no quarto, acompanhado do traficante. Aque
las figuras, umas cór de bronze, outras negras, perfiladas em nudez
obscena, impressionavam mal a quem as fitasse.
O doutor começou o exame. Percutiu o largo tórax do primeiro
escravo· e depors o auscultou com o ouvido armado de estetoscópio,
como 'se este instrumento subs'tituísse, com as qualidades acústicas,
a falta de conhecimentos. A escuta trazia�lhe ao ouvido os murmú
rio� respiratórios, · os· ruídos' do coração, mas ele não podia· avaliar,
pelo que ouvia, do estado fisiológico daqueles órgãos. Escutado o
tórax pelos lados ·anterior e posterior, o doutor leva o examinado
ao .sofá, deita-o a· fio corilprido, lhe encolhe as pernas a fim de se
relaxarem· os· 'músculos d·a barriga e ·passa a examinar as vísceras,
mas com tal força que teria feito romper, se bouvesse, algum aneu...
risma da aorta abdominal. O fígado, o baço, os intestinos foram
amassados em vez de apalpados, e como o .escravo não gemesse
acusando dor alguma , tinha sãs aquelas entran
' has. Os órgãos de re
produção foram bem vistoriados. As :vi·rilhas . foram examinadas, e
o escravo, para ser julgado bom,. obrigado a soprar .com toda força
uma garrafa .. vazia, a .fim de espirrar alguma hérnia.
Findo o exame médico, começou o do traficante. O organismo es�
tava .são,� afirmava .o dçutor, .mas ,Prisco queria saber a qualidade,
a força da musculatura, para calcular o .-�alor da peça. Apalpava os
músculos do escravo, abria-lhe depois a boca, escan�arando-a com
as mãos, que aplicava uma sobre a barba e ·a oqtra ac4atando o na
riz, a fim de ver e avaliar o estado de .todos os dentes. Examinada
com o máximo escrúpulo a peça, o comendador tomava-lh� o nome
'
e punha em seguida o �alor que lhe dava.
,
o médico continuou o exame; sempre do mesmo modo; quando
chegou ao penúltimo escra':'o, depois de prolongar a escuta na regiãó do coração, disse. a Prisco:
r
- Umá lesão do orifício- aórtico!.. .
Umá lesão?!!
·

·

·

•

·

·
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- Sim, ·e muito' adiantada. Este escravo está peroido, pouco poderá viver:
O pobre homem ouviu 'à terrado à sua sentença de morte. A emo
ção foi tamanha que quase o derribou.
o traficànte,. acreditando que o escravo pudesse ficar doente, em
conseqüência dá franqueza do médico, e vendo-o empalidecer, se
aproximou para anim·á- lo:
Que é isso, filho? os médicos tárhbém se enganam, e voltando
·

·

..

·

se pará Viriato, pediu um cálice de vinho para o doente.
O escravo bebeu o vinho, e reanimou-se um pouco.
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Prisco aproveitou a ocasião para examiná-lo e calcular o valor
que dar�� o f. azendeiro paulista àquela péça; depois, tomou-lhe o
nome, ao qual acrescentou a palavra
inutilizado.
Findos .os exames, Viriato acompanhou o s escravos à senzala.
Mi•
nutos depois, voltava ao gabinete de �risco, com as escravas. Eram
qu(\tro e todas entraram chorando.
.
I
Filipa trazia a filha Bernardina pela mão,
. e era aCOIJlpanhada
por duas raparigas novas, mulatas e irm�s.
. I
Viri�to levou-as, ao quarto dos exames , ' e, olha�do com desdém
para as suas lágrimas , disse-lhes:
. .
_;
·
,
Panos
abaixo
para
a
vistoria.,
·
.
·
·
Nenhuma se ·moveu. Vestidas de saia e camisa, eI com Q tronco
e�volvido em um lençol grosso. . de algodão, ficaram dispostas a conservar.· ocultas as f.ormas ameaçadas de up:1a ind �cente çxpos}.ção. �.
,� :rp.édi.co ent�OlJ com ? : �raf�caytef , . l H: r· r;. . !
.;
r.
.... As �scravas choravam. de pe,_. imóv�is.
.
..
Por q�e ta�to . choram, demôl}ios? Deixam uma terra onde SQ
comiam . mucunã, . e . . ainda se lastimam! Vamos, botem abaixo
. estes
""
•
molambos.
,
E o corretor, aproximando-se da prim�ira, .. que _era Filipa, arran�
c.9U:-lhe brutalme1;1te.-.o lençol
:9�s _orpbt;qs.
c :� �
�
.
fY
.
:A-s d�as raparigas, .. horrorizadas· qoP{l· aquela� c�na e _temendo :Se
rem .�ambém vítim�s;.ligaram-s-e ç� unr apertado abraço, colo a colo,
e . i!S�im unidas julgaram-se salvas qa� .v istoria. :l)eserda4a..s da foquna,
ljveram '! (desgraça �de nasc�r de. um. homem livr� . e. de uma m�er
escrava, e em um país onde o cativeiro é uma. )ns:tituição., .garantida
p_(!la: leH Do:nzelas� é\tnda CO!ls�.rvaw. ..- a �pure�arde.·.c�stu�es da v. ida
. o . d.ever, . o culto à ho
campesi11;a., q a�or ao trabalpo, o ��speit� a
nestidade, . incutido.s no espírito . p�los seus avó,s. e s�nhQr�s, pelos
mesmo� .que à hora angu�tiaqa d�� provações da miséria, . sU:focando
na alma os sentimentos íntimos, abafando no peito o grito da cons.
C;iênci!-1, man�aram-na_s·. vender.: . �9rt;1-m �acrif�adas à �ora do ' pefigo,
cpmo . bastarda& que er.am, para salvar· os legítimos rebentos dqs
·
·
·
�élhos troncos. Nada tinham .a opor� S�u� pai {(r� Ilvry, e casado que
.
fosse com sua mãe, que era escrava, a lei não lhes garantia â li
berdade.. Desp�c�egidas e atiradas em um jnstant� à mercê somente
'
do infortúnio, na mais cruciante tribulação, ·abraçavam-se e, num
amplexo solene, q:ue só �s dores fupdas são �àp.azes de estreitar,
111�.Idiziam o� &eus progeni,tores.
,
1
O m�dico, te11do. concluído OS· exames de Filipa .e de Bernardina,
estacou . em fr�nte das raparigas�,
., Viriato maltt:atou-as com palavras, e prete�dia desligá-las a em
puxões, quando .Prisco ordenou que se. contivesse. O traficante ia
pôr em prátic a o que usava e.m casos idênticos: dominar a dor com
.
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palavras consoladoras, fazer reviver a esperança naqueles corações
angustiados pelo desespero. Falou-lhes, fingindo tanta sinceridade e
convicção, que as raparigas, ouvindo-o, sentiram que a dor serena
va. A situação não era desesperadora, disse-lhes, as tomaria para
criadas de sua mulher e, depois que lhe prestassem cinco anos de
serviço, as libertaria. A promessa do traficante foi percebida, como
a luz de um farol por um náufrago em noite escura e tormentosa. O
abraço que as unia foi perdendo a estreiteza e, desejando conhecer
o homem generoso que lhes estendia a mão no momento mais crí
tico da vida, desabraçaram-se, e, com os olhos pisados, rasos de lá
grimas, num olhar, cuja serenidade refletia o reconhecimento, fita
ram o traficante.
Prisco nada viu daquela prova de gratidão. Pasmo pela beleza da
mais nova das raparigas, sentiu-se devorar de desejos sensuais.
As escravas tinham uma vinte e a outra dezesseis anos. A mais
moça era bonita. A cor de jambo dava-lhe às formas a suavidade
da carne de mulher nova. Os olhos negros, velados por pálpebras
franjadas de longos cílios pretos, eram uma tentação e sempre em
lânguido movimento, em requebros de volúpia inata, volviam-se em
uma indolência toda sensual.
Prisco sentia que se crispavam todos os nervos em um arrepio
concupiscente. O olhar da mestiça tinha cintilações cujo esplendor
deslumbrava o espírito do traficante. Comprá-la-ia, e cevaria o gênio
libidinoso até à saciedade naquela carnação sadia, e, depois de es
gotados todos os prazeres da carne, vendê-la-ia para o sul, como a
mais ínfima das cativas.
As escravas tinham de ser examinadas ainda com mais cuidado.
Era preciso saber se eram virgens ou não. As prostitutas valiam
muito menos porque podiam estar prenhes e o ventre, sendo livre, o
futuro filho seria um empecilho ao trabalho e o parto podia pôr a
vida em perigo.
O médico levou a escrava mais velha ao sofá e obrigou-a a deitar.
A mulata relutou, mas cedeu. O doutor afrouxou-lhe o cordão da
saia e, metendo a mão por baixo da camisa, palpou o abdômen, o
fígado, o baço.
Estas vísceras estavam sãs. Desceu aos órgãos da reprodução.
Quando os tocou, a mulata estremeceu como se a tivessem alfinetado
e encolheu-se. O médico fez o toque: era virgem.
O doutor sabia medicina legal como uma parteira leiga e por isso
ficou satisfeito. A sua ignorância livrou a escrava de uma cena ao
nu. Seguiu-se a mulata mais nova, que não queria deixar-se exami
nar. Relutou muito, mas cedeu. O exame foi mais demorado e mi
nucioso. O médico estava cevando a sensualidade naquela palpação.
A macieza da pele morna do baixo ventre o arrepiava de desejos.

-
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O toque foi mais prolongado, menos leve do que devia ser e a tênue
membrana em parte se rotnpeu. Prisco meio enciumado com a de
mora perguntou:
- Encontrou alguma coisa, doutor?
- Não, respondeu o médico, dando por findo o exame.
O traficante, por sua vez, contentou-se em apreciar a frescura da
pele das mulatas, em apertar-lhes as carnes dos braços para saber
se eram duras, enquanto os olhos procuravam devassar-lhe o regaço
a ver os seios virgens. Inteirado do valor das peças e saboreando
desde logo o deleite carnal que lhe proporcionariam, fê-las voltar à
senzala.
O médico, nada mais tendo que fazer ali, retirou-se.
Prisco entrou com os matutas no ajuste do preço da mercadoria.
A lei considerava o escravo uma propriedade, cuja transmissão
deve ser feita por escritura pública e sujeita a direitos e impostos
pagos aos cofres da Nação. O comendador, porém, como todos os
traficantes, tinha derrogado aquela disposição legal e lesava a Fa
zenda.
O escravo inutilizado pertencia a Inácio da Paixão.
Miguel das Andorinhas, em poucas palavras, liquidou o negócio,
quanto ao preço; depois Prisco o interrogou:
- Não tem alguma patente da Guarda Nacional?
- Não, senhor.
- O oficial sou eu, capitão da quarta cotnpanhia de meu batalhão, disse Inácio.
Prisco aproximou-se de Viriato e lhe disse em voz baixa:
- Substabeleça a procuração a Taveira, Cunha & Cia., do Rio
de Janeiro.
- Não será preciso o substabelecimento do primeiro ser feito
pelo tabelião, visto como não tem poderes de passar procuração com
o próprio punho? perguntou o corretor.
Quais poderes, dê-lhe a patente de capitão de um desses ba
talhões do interior e está tudo direito. O essencial é a procuração do
dono dos escravos e o recibo do procurador.
- E não será isso causa de dúvidas futuras, peço licença a V. Ex�
para perguntar?
Não. Ass.im nos isentamos de pagar o imposto de transmissão;
não houve venda.
Viriato concluiu o substabelecimento da procuração de Miguel das
Andorinhas, a quem fez capitão da Guarda Nacional. Convidado
pelo comendador a assinar o documento, Andorinhas declarou entre
dentes que não usava de ler e menos de escrever.
Prisco não se embaraçou com isso e mandou que Viriato assinasse
o substabelecimento como se ele fosse o próprio Miguel. Esses do-
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cumentos iriam para a corte e de lá para São Paulo ou Minas Gerais,
e quem descobriria a sua falsidade?
O escravo doente estava embaraçando Inácio da Paixão.
Prisco, com voz clara e pausada fazia o histótico da moléstíá i' a
descrição patológica; mas o matuto não compreendia de man;ira
algum_a o que q�eria dizer lesão do orifício aórtico� A toqas as coqsi
der(lçoes e explicações do traficante respondia assim:
Será, sephor ;. porém no JTieu ser�ão nu'nca ouvi dizer qve, hou1
.
v esse tal �nfermidade. Os. ci. �urgiões de lá nunca disserapt q\le JDOr,
<
resse alguem. desse mal!
O comendJador concluiu a �egociação, ·dizendo forníalment� �q
ma�uto . que � peç9 doente só vali cem mi� -.réis, qu�ntia . �sta 9ue
.�
.
\
l
.
arnsca!Ja, po1� estava .convenc�do d_e que o. esçravo, . depp1� de rum
fratamento long� e sérió, . mal �erv�ria p�ra criar g�li�has:,
\
,
Inácio da Paixão fecho:u o neg6cio, recebeu a importância;,doi ·es
c!avos, e ,procurqu, acompanh&do .de seu arrieiro, o hotel onde �1.
:
m ��ra pel a man�ã.
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risco:quintal
da
casa
·de
.no
P
Ali SENZALA era um granqe telheiro
.
•
•
•
f
J
.
vão só, sem compartimentos, sem ladrilho, e abe�o.. dps�. laqos (\O
sol e aos ventos. O .teta e.ra �ust.entadq por muitos éstê.�os· �ffic·ados
no -solo, os: qua1s tambem .serviam . para armadores 4e. r�des... ..
Escravos e escravas comiam e dormiam juntos. Nem u�·,.. t�piqu�
sep�ara�a 9s dormitórios. Vivia� nu�a promiscu�dade.. abjeta, t.@do
.
.qe ��;a,,çl e
p�r m�nage� ape.nas o quin�al da casa. Na .consciê�cia
gradação moral, de seu avilta�ent9, co111: o pf\ráter rebaix�do na C_?n
vivência das cozjnhas, o pudor e�botado. p��o& castigos cqr'PQ.Jàis,
. . ; . . -i .- :
'�
entreg(\vam-se à crápula . com 1 um .cio, d.e porca.
Filipa, a antiga escraya .d� f.rtfitas, e as companheiras for,am [e,ce
bidas na senzala com especial deboche. Eram mais trê� . mulheres
par a a saturnal.
Filipa, que era de um� honestidade �dmir.ável, cuja . vida de don
zela, de casada e de viúva não tinha sido maculada por um pe\},sa
m�nto desonesto, h<?rrorizou-sp com. aquele meio� GOm a. convivência
que ia ter. Alguns �itos obscenos �o rude .vocabul�rio da. �analba,
,
atirados pelos devassos da senzala as rapangas recem-chegadas, . de:
ram-lhe uma idéia perfeita da imundície moral que reinava �li. Não
havia meio de separarem-se daq\}e�a onda podre, de saír�lll daquela
esterqueira . Procuraram, entretanto, . afastar-se, evitar, quanto possíI
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vel, o seu c'ontato: tristes e envergonhadas, foram-se esconder a um
canto.
O seu retraimento desagradou aos veteranos da senzala; com
preenderam que queriam evitá-los e puniram o atentado de um modo
�mel. Cercatàm-nas e romperam em uma vaia estúpida e indecente.
Di.tos e gestos obscenos, acenados com um desbriamento de prosti
tutá devassa e bêbeda, ofendiam o pudor das castas filhas do sertão.
Certos da imunidade, patearam-nas até cansar. Responderam-lhes os
'
insultos com lágrimas. Deix'aram-nas quando no monturo· não havia
•
J
,
mais lixo a revolver.
'
, ,. Filipa lembrou-se de ir con1 · a filha · e c·ornpanheiras . valer-se da
mulher de· 'Prisco e pedir-lhe agasàlho longe daquele foco de depra
váção. Alímentava esta· idéia quando alguém lhe informou que o
c�ín·�ndadot não' ·admitia taf distinção. R'esigrtaram-se a ficar áli. Lógo
que anoiteceu� �gasalharam-se.
Os hab1tan�es I da se:nzala, qua�_do es�uré��u de todo,_ entregaram
,
sê ao· mais . hrtorâl ' deboche: Devorados da bestial sensúalidade .. e núma
gula insaciável de deleites carnàis, obedecia�, como �e brutó s fos·
sé m,. sonierit� às' imposiçÕ�es da carne. '
�
t, .A. ·noite · ia' em méio. No quirltàl" ' deserto· e escuro \atravessava um
homem envolvido em um compqdo cap9te preto. ' Era Prisco que,
.
àêjue�a · hora, tão las.civo como. 9s escravos, ia a un;ta entr�vista,
,
pr� c� tar : ó.s . 'am: oré� das m�lat�s, que co�praia havia poucas noras.
.
,
Camrnhou ate ó extremo do qu1ntal, onde· se ocultou em uma es
trebâriá abandonada; escondido aí 'fez ouvir um longo· e . fino asso
bio. Era o sinal. Algum t.empo qepois, áptesentou�se-lhe uma preta
ido�a� a réceber: ordens. Era a alcovitei�a: fá�ia - a cozinha da sen
zala, · de dia, e de noite levava-lhe amantes.
'
�risço ordetrou-lhé de t'raie:r à su'a presença a, mulat� mais' npva
:
a
das· duá s que tinha córripr do pela' · manhã. .
A-- escrava desapareceu nas sombras·, em turno do telheiro. Chegando à senzala foi com facilidade ter à rede da rapariga. Acordou-a,
e com muita astúcia deu-lhe o recado do senhor, acrescentando por
sem dizer a preço de quê.
futuro,
e
.
.
sua conta promessas de liperdade
' �
.., I
J
A rapariga ouviu-a e reêusotr-se 'a acompanhá-la.
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A preta tinha longa prática daquele serviço e não desacoroçoou com
a recusa. Voltou ao assl.lnto, e com muita finura aconselhou-lhe a
cónveni�Qcia de obedecer ' às ordens de tão bom senhor, · e com arte
deu às� sú as palav.ras "' uns tdns muito longe de ameaça.
A ,mulata foi pouco a pouco acre<;Iitando nas promessas da alco
viteíra e r acabou por acom'panhá-la. .
Chegándo à estrebaria, a. preta deixou-a com Prisco. O traficante
tomou-a p ela 'mão; estava fria e trêmula. A escuridão não permitia
I
,
J�f-·Hté 'fttJs 'OU1ds os ·sentimentos d'alma.
'

,.

.

.

·

-
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con1 endador tinh a a vítima segura. Começou a sedução do es
ptnto pela promessa da liberdade. Enquanto a alma se embebia con
templando o quadro esboçado pelo sedutor, a carne se excitava ao
contato da carne de criatura de outro sexo.
Prisco compreendia que as resistências cediam. Seu braço passou
da mão ao pescoço da rapariga e os lábios segredaram-lhe ao ouvido
todas as promessas, todas as seduções imagináveis, sem que pro
curasse evitá-lo.
O espírito da moça caía em lânguido delíquio e sentia o fluido
nervoso em crispações elétricas, todas as vezes que as ásperas bar
bas do sedutor roçavam-lhe de leve as faces e o hálito dele entrava
lhe de narinas adentro. Aquele cheiro de homem a desorientou.
A mulata tinha as extremidades geladas e as faces, ora lívidas,
ora incendiadas, rubras dos últimos lampejas de sua castidade ago
nizante. Os olhos, quase sem luz, fechavam-se num requebro volu
tuoso. Estava de todo rendida à vontade do sedutor. Quedou-se como
se estivesse morta. Soltava de longe em longe utn gemido abafado,
que logo se perdia no ar quieto da noite.
Prisco abraçou-a; uniram-se em um contato mais íntimo, e os seios
dela, comprimidos pelo largo tórax do traficante, vibraram a última
estrofe de sua virgindade.
Prisco ouvia aqueles acordes sem alma e sem coração. Sentia que
a emoção inanimava a mulher que tinha nos braços e nem um ins
tante teve piedade! Cevaria os desejos brutais até a saciedade e a
venderia depois para fora da província e ainda com lucro, embora
cônscio de que a fizera procriar.
A mulata sentia-se desfalecer; mas, antes de entregar-se comple
tamente ao sedutor, quis reagir, erguer-se; mas embalde, a vontade
a havia abandonado e falecido todos os meios de ação.
Algumas horas depois, recolhia-se o traficante ao leito conjugal e
a mulata voltava prostituída à senzala, em companhia da alcoviteira.

CAPíTULO IV
D. FAUSTINA levava a abelhudice a ponto de conversar com todos os
escravos que o marido comprava, a fim de saber da vida deles e da
dos seus antigos senhores.
Hav ia na senzala uma partida de dezesseis cativos, comprada ul
timamente, e a mulher de Prisco teria assunto para alguns dias.
Logo na primeira manhã, Faustina se lev� �tou �m pouco antes
das oito horas do dia e começou a tarefa. Fthpa fot chamada para
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depor em primeiro lugar. A fisionomia da preta tinha uma expressão
serena de bondade. Chegando à presença da nova senhora, saudou-a
pedindo-lhe a bênção, com verdadeira humildade cristã.
Faustina olhou-a e continuou , sentada no divã, a escolher rendas,
que uma escrava ajoelhada ao pé dela mostrava-lhe dentro de uma
grande cesta.
Filipa já estava cansada de estar ali, quando a senhora começou a
interrogá-la. Havia uma hora que durava o interrogatório, quando
foi interrompido pelos gritos de Jacó.
Sinhozinho passeava no quintal, quando encontrou Bernardina, a
pequena filha de Filipa, brincando com uma concha. O menino co
biçou o brinquedo da escravinha e lho pediu:
- Dá-me esta concha, diabo.
Ela recusou. Jacó ameaçou-a de esmurrá-la e, como esta tivesse re
sistido, deu-lhe uma bofetada, depois segurou-a pelos cabelos e atirou
lhe com a cabeça de encontro ao muro.
A escravinha, exasperada de dor, e para livrar-se do agressor, mor
deu-o na mão.
O menino soltou-a imediatamente e correu, gritando, a queixar-se
a mae:
Mamãe! mamãe! o diabo da negrinha nova mordeu-me! Eu
não lhe fiz nada! Olhe o sangue!
Faustina olhou mui tranqüilamente para a pequena ferida do filho
e disse para a senzala:
- Elias! traze o chicote e a negrinha que se comprou ontem.
Filipa ouviu sobressaltada aquela ordem. Voltou-se para o lado
da senzala, e na mais angustiosa expectativa estava, quando viu
subir a escada da varanda o escravo, trazendo Bernardina arrastada,
e um grande chicote.
A figura do negro tinha um quê de sinistro. A musculatura, a feia
catadura iluminada por um olhar feroz irradiado de uns olhos pe
quenos e injetados, aterraram a escrava e levaram-na a cair supli
cante nos pés de Faustina:
- Pelas chagas de Cristo, minha senhora, perdoe minha filha
que é também uma criança.
A mulher de Prisco, sem atender à súplica de Filipa, disse a Elias
com todo sangue-frio:
'

-

•

- Castiga.
O chicote, movido por aquele braço de ferro, bateu sobre o corpo
da escravinha. Filipa ocultou o rosto entre as mãos e chorava sem
consolo. Faustina, indiferente à cena que s e passava, continuava a es
colher rendas e bordados. Jacó acompanhava de uma gargalhada gos
tosa os gritos que o chicote arrancava à escravinha. O castigo durava
havia cinco minutos. A pele das costas da criança havia sido rasgada

71

l

•

em al�uns pontos pelo açoite ou contundida em negras equimoses.
No chao excrementos líquidos e sólidos tornavam ainda mais repug
nante aquela cena.
A s�rra continuava, quando soou a campainha da sala de jantar;
er a Pnsco que entrava no gabinete.
O escravo parou o chicote imediatamente.
- Todos para a senzala, disse Faustina.
A escrava que segurava a cesta de rendas levantou-se e foi limpar
o assoalho emporcalhado em uma grande extensão.

CAPíTULO V
FILIPA, em oito dias de senzala, tinha envelhecido mais do que nos
quarenta anos de cativeiro no sertão. O castigo da filha havia sido
de uma agonia cruciante. Foi-lhe um dia fatal. À tarde, quando o
espírito conservava ainda vivas as impressões das cenas da manhã,
é chamada, com a filha, à presença de Faustina. Custou-lhe um sa
crifício enorme obedecer.
A mulher do comendador precisava de alguns metros de renda,
que lhe faltavam para concluir o enfeite de um vestido. A renda era
sertaneja, e por isso a filha de Filipa foi escolhida para executá-la.
A escrava apresentou-se a Faustina. Em seu rosto não havia um
traço, uma linha que não denotasse o desgosto, o pesar que lhe ia
pela alma. Perfilada, muda, com os olhos cravados no chão, evitan
do a fisionomia da senhora, esperava que lhe dissesse o que queria.
A mulher de Prisco indagou das prendas de Bernardina. Filipa
respondeu-lhe, afirmando que a filha mal trocava bilros.
Faustina não esteve por isso e entregou-lhe uma almofada com
os pertences e a linha necessária à renda que Bernardina deveria
fazer no prazo de oito dias, prazo improrrogável, e sujeita à pena de
uma surra, no caso de falta.
Filipa, indignada, revoltada mesmo com o procedimento da senho
ra, recebeu a almofada e voltou à senzala.
A tarefa era grande e custosa. Impossível era à escravinha exe
cutá-la. Uma rendeira perita, trabalhando noite e dia, talvez não a
concluísse.
Filipa olhou para a almofada como para uma nova desgraça. Na
quela mesma tarde deu começo à renda. Trabalhava com afinco,
empregava no serviço até as horas do sono e os minutos das refei
ções, e, ainda assim, os dias se passavam e não traziam-lhe sequer
uma esperança de termo à tarefa. Faltavam dois dias para acabar-se
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o prazo e havia menos de metade da renda. Filipa não dormia e qua
se não se alimentava. As mãos trêmulas e descarnadas retardavam
a marcha do serviço; o trocamento dos bilros, além de moroso, era
imperfeito. O tremor dos dedos embaraçava o adiantamento do tra
balho; com muita dificuldade conseguia introduzir o alfinete no es
treito orifício do papelão e assim prender a laçada. O prazo era de
oito dias, e oito dias durou a sua angústia.
Chegou o dia fatal.
Filipa sentia um desalento percebível em todas as linhas do rosto.
Sentada a um canto da senzala, com os olhos fitos na almofada em
uma imobilidade de estátua, via o dia crescer e com ele a aproxima
ção de um transe mortal.
Bernardina brincava, na feliz inconsciência de sua idade.
Faustina já se tinha lembrado da renda, e, como o marido estivesse
em casa, esperava que saísse a fim de chamar a escravinha a contas.
Prisco não queria absolutamente que a mulher castigasse as peças
que tinha para negócio. Que infligisse os maiores castigos aos escra
vos empregados no serviço doméstico pouco lhe importava.
O comendador, à tarde, saiu à rua, e Faustina, aproveitando-lhe
a ausência, mandou vir Bernardina à sala de jantar, onde em uma
cadeira preguiçosa25 lia os jornais de modas.
Filipa ouviu a ordem, e, decidida a sofrer tudo pela filha, levou
a almofada e foi, só, à presença da senhora.
O definhamento da escrava nada influiu no ânimo de Faustina.
Filipa contou-lhe a triste história de seus sofrimentos, as torturas
de seu espírito em oito dias de uma agonia só e mortificante; mas
não comoveu a senhora. Quando a escrava supunha ter justificado
a falta da filha, Faustina disse-lhe com uma frieza sem nome:
- Mas a tarefa está no meio . . .
Filipa, que até então chorava e suplicava, num ímpeto de indig
nação, fitou a senhora com um olhar feroz e disse-lhe :
Castigue, senhora, mas castigue a mim . . .
Faustina olhou a escrava com desdém e mandou dizer a Elias, na
senzala, que trouxesse Bernardina e o chicote.
Filipa ouviu a ordem sem proferir palavra, e esperou.

1
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Minutos depois, ouviu-se um berreiro infernal na senzala: era
Bernardina, que, arrastada pelo negro, vinha à presença de Faustina.
Elias entrou na sala de jantar com a escravinha, que, passando
ao lado da mãe, com ela se agarrou. O negro puxava a criança
25

•

No Nordeste, mormente no Ceará, denomina-se preguiçosa a espreguiça
deira, constante de um assento e encosto único de lona preso pelas extremida
des a uma armação dobrável de madeira.
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para d esligá-la, mas tão segura estava que sô se desligaria quando se
lhe desarticulassem os membros.
Filipa, num ímpeto de cólera, dá uma forte bofetada no negro.
Faustina, mordida pelo desrespeito a 8Ua pessoa diz:
Castiga todas duas.
O chicote, movido pelo braço impiedoso do negro, batia naqueles
dois corpos intimamente ligados num abraço.
Bemardina atordoava a casa num horrível berreiro.
Filipa sofria imóvel, como se estivesse petrificada. O açoite cor
tava-lhe a pele, retalhava-lhe a carne, mas não se lhe ouvia soltar
um gemido, sequer um ai! Vinte vezes talvez não tivesse o chicote
lhe contundido as costas, quando Filipa cai redondamente no chão,
como uma massa inerte, dando um grito agudo e desconcertado, se
melhante a um gemido fundo, a um estertor longo.
Bemardina continua agarrada ao corpo imóvel de sua mãe.
Elias, surpreendido com o acontecimento, recua um passo e es
pera, com o chicote erguido, orientar-se.
- É manha, disse Faustina mui tranqüilamente.
É um ataque, disse o negro convencido.
- Continua , Elias.
O negro ia descarregar o chicote quando notou que o rosto da
escrava tornava-se cada vez mais fulo, cada vez se acentuava mais
a cor de fígado assado. Baixou o braço e repetiu para a senhora:
- É um ataque, minha senhora! . . .
Faustina desviou os olhos do figurino que examinava, e muito
tranqüilamente fitou o rosto de Filipa.
A epilepsia acabava de invadir aquele organismo de um modo súbito e terrível. A lividez do semblante, a imobilidade e rigidez do
corpo estendido a fio comprido, em um espasmo tônico, davam cer
teza da abolição de todas as faculdades; nem vontade, nem sensibili
dade, a menor noção do mundo ficou-lhe: apenas viviam os nervos,
mas uma vida toda automática. A respiração também estava sus
pensa, e de sua suspensão resultava a estase26 venosa, que vinha
colorir de violeta a palidez fula do rosto.
Pouco mais de um minuto fazia que Filipa tinha caído e ficado
imóvel, quando os grupos de músculos das faces são agitados em
convulsões clônicas. 268 As contrações musculares e o seu relaxamento
dão à fisionomia da epilética uma expressão hedionda, que se trans
formava às vezes em um gesto de ironia. Os traços do rosto, assim
modificados por aquela dança de movimentos desconcertados, faziam
•

'
•

26

E3tase : termo científico, significativo de embotamento pela estagnação do
sangue venoso.
2ea
Outro termo científico: relativo a contrações espasmódicas.
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um contraste perfeito com o resto do corpo na imobilidade de ca·
dáver.
r
As convulsões, que se limitavam aos músculos do rosto, invadiam
pouco a pouco a musculatura do tronco e membros. Parece ter-se
operado uma ressurreição.
Faustina tinha visto os primeiros tremores convulsivos e desviado
o olhar, que fitou no jornal de modas.
O acesso, que seguia a marcha normal, havia atingido a fase ater
radora. As feições de Filipa, de uma serenidade perfeita, estavam
completamente decompostas. Tinha a fronte coberta de rugas e os
supercílios unidos formavam uma só linha, que se arqueava sobre
os olhos sem luz, de grandes pupilas, e cujas pálpebras abertas os
deixavam ver, numa agitação constante, dentro das órbitas. As faces,
distendidas em todos os sentidos, contraíam-se em hórrida careta.
Das comissuras dos lábios, que em precípite agitação pareciam segre
dar, caíam flocos de sanguinolenta espuma. A saliva afluía à boca
pelo movimento dos queixos em automática mastigação misturada
ao sangue, que vertiam as bordas da língua, retalhadas pelos dentes,
e saindo, descia ao longo do pescoço, colorindo de vermelho as veias,
que a turgidez tomava mais. salientes. A cabeça obedecia aos mús
culos cervicais e movia-se em repetidas vênias, ou gesticulava, ne
gando ou afirmando, enquanto o tronco, em bruscos movimentos,
levantava-se e caía, batendo no assoalho em monótono compasso.
Os membros torácicos, estendidos ao longo do corpo, em uma ri
gidez tetânica, contraíam os músculos flexores dos dedos, obrigando
os polegares a se fecharem sobre as palmas das mãos e os outros
dedos a se dobrarem sobre eles. Tesos, os braços eram agitados por
tremores mais ou menos intensos. Os membros abdominais, obede
cendo às imposições do mesmo centro , arremedavam os torácicos,
tinham convulsões e fechavam os dedos dos pés.
A lívida turgidez da face cada vez mais se acentuava, mantida
pelo tetanismo dos músculos do tórax. A última fase do acesso se
anunciava pela respiração, que pouco a pouco se restabelecia. As
primeiras porções de ar penetram na traquéia e conseguem chegar
ao pulmão, mas fazem ouvir, atravessando os brônquios, um ruído
estridente, um estertor de moribundo. Relaxa-se mais e mais a mus
culatura do peito, tanto quanto preciso à dilatação do tórax. O pul
mão enche-se de ar e a onda sanguínea, que estava em estase, ca
minha a seu destino, e, assim, restabelecidas a circulação e respira
ção, foi desaparecendo a cianose do rosto e a pele readquirindo o
colorido normal. Uma onda de suor, extravasando-se dos poros, ba
nhou o corpo todo, ao mesmo tempo que a bexiga, em um instante
de incontinência, deixou vazar toda a urina que continha.
•
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A última fase do acesso vai terminar. As convulsões clônicas vão
diminuindo de intensidade, e dos violentos espasmos restam ligeiros
tremores. As funções respiratória e circulatória se exercem no ritmo
normal; mas ouve-se ainda um gargarejo, um estertor de coma pro
funda. Restabelecida a ordem na vida orgânica, a escrava ainda se
conserva algum tempo sem ter noções do mundo. Um colapso geral,
entretanto, anuncia que a sensibilidade e a consciência vão voltar.
As pálpebras cerraram-se e a enferma parecia adormecida. Alguns
minutos esteve nesse marasmo, nesse sono mórbido. Voltando a si,
abriu os olhos, levantou-se, e como se acordasse de um pesadelo
olhou para tudo que a cercava, e ficou de pé em um estado de com�
pleta apatia.
Faustina, vendo-se assim, e temendo que o marido surpreendesse
aquela cena, ordenou a Elias que levasse a epilética e a filha para
a senzala.
O negro tomou Filipa pela mão, e ela, seguida de Bernardina o
acompanhou com uma passividade de autômato. O escravo levo�-a
até a rede e deitou-a.

Filipa sentia uma fadiga e uma dor de cabeça que lhe estalava
os miolos. Uma vez deitada, adormeceu. Aquele sono profundo e
fora de tempo não era fisiológico, era um fenômeno mórbido. Dor
miu até pouco depois de meia-noite. Acordou mais restaurada, boa
da cefalalgia e com a inteligência em estado de perfeita lucidez. O
que se passou consigo até o momento de desenvolver-se nela a ne
vrose, veio ter à imaginação. Ainda quis acreditar um sonho tudo
aquilo, mas em breve se convenceu da tremenda verdade, palpou as
equimoses que o chicote lhe havia produzido no corpo, e, num de
sespero que tocava a alucinação, teve a idéia de matar-se. Esse pen
samento mau encheu-lhe totalmente o cérebro; não era mais um de
sejo, era uma aspiração que, minutos depois, tornava-se para o seu
espírito a maior e a mais urgente necessidade.
Resolvida a acabar a vida , levantou-se e, tirando uma das cordas
da rede, amarrou no beiral da casa e fez o laço que a devia estran
gular. Preparado tudo para o crime, lembrou-se da filha e foi dizer
lhe o adeus. A criança dor mia profundamente. Filipa ajoelhou-se
junto à rede da me nin a e, fitando-a, falou em voz baixa, como para
justificar o seu procedimento :
se
s
igo
ant
us
me
os
a
par
ade
cid
mo
ha
a
min
hei
a
tod
bal
Tra
nhores, fui amiga sincera e dedicada de minha senhora, dei de mamar
ue
e
s;
�
gos
des
e
os
alh
trab
lhe
9
dopan
pou
�
os,
s
filh
os
seu
os
tod
a
s
1ta
mu
1a
d1z
ra
ho
sen
a
nh
Mi
o.
idã
rat
A
ing
o?
iss
tive em paga de tudo
-se
xou
dei
de
iza
a1n
sua
a
era
im
ass
se
s
ma
ava
e
am
qu
me
es
vez
'
.
'
h
o
1n
cam
o
e
u-m
stro
mo
e
ler
a
ou-me
sin
En
se.
dominar pelo interes
.
vuda
los
tnp
exe
nos
e
r-m
fica
edi
a
e
os
livr
s
bon
me
dodan
,
do bem
76

tude ; e de que me serviu tudo isso? Para avaliar melhor a ingratidão
dela e me fazer mais desgraçada. Quantas vezes me prometeu a li
berdade! Ela, que foi minha companheira de infância, que recebeu
de mim as provas mais reais de dedicação, vendeu-me, como se eu
fosse simplesmente uma besta! . . . Que poderei esperar dessa nova
senhora, a quem nunca prestei o menor serviço? Devo morrer. Ela
ensinou-me a crer na religião do Cristo, e esta religião condena a
quem se mata. Ela enganou-me, porque me prometeu libertar; a re
ligião manda amar o próximo e ela vendeu-me; é portanto falsa a
doutrina que me ensinou. Pedi que me vendessem só, que ficassem
contigo, minha filha, e os ingratos foram surdos aos meus rogos.
Nada os comoveu! Não tive direito à menor recompensa. Filha de
minha alma, vou deixar-te; de que te poderei servir no mundo? Mor
rendo, poupar-te-ei a aflição de ver o chicote rasgar-me as carnes!
Ai! custa-me tanto deixar-te.
E Filipa, inclinando-se sobre a filha para beijá-la, sentiu o contato
do crucifixo, que lhe pendia do pescoço. Estremeceu. Uma centelha
de fé escapara do naufrágio de suas esperanças, de suas crenças e fi
cara-lhe na alma. Na tribulação havia esquecido tudo, as horas as
céticas de outrora, e quase a crença na outra vida. O contato do
crucifixo de ouro, a frialdade do metal transindo-lhe as carnes, trans
portaram o seu espírito em um instante para o passado. Aquela cruz
era uma lembrança de Josefa, um mimo que esta lhe havia feito no
dia do batizamento de Carolina.
Filipa tirou a imagem do pescoço e sem a costumada reverência
fitou-a e continuou a despedida:
Disseram-me que rogasse a Deus em minhas tribulações: vou
tentar esse recurso; talvez seja falso como as promessas de minha
senhora. Vou rezar; quero saber se existe alguém que escute os rogos
do escravo, alguém sobrenatural, mas justo, onipotente e misericor
dioso. Rezarei, e se da oração, da súplica, não vier conforto, espe
rança, resignação, não voltarei, minha filha, pois estou convencida
de que minha vida será para ti uma tortura.
Filipa deitou o crucifixo ao pescoço, beijou a filha muitas vezes,
e, quando se ergueu, sentiu que um frio, como uma aragem de gelo,
transiu-lhe as carnes, dos pés à cabeça ; era uma onda epilética, que
precedia a um segundo acesso e ainda mais intenso.

•
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CAPíTULO VI
INÁCIO DA PAIXÃO, logo que concluiu a venda dos escravos, foi para
o hotel em que tinha almoçado com Viriato, jantou e tomou um
I

quarto.
.

-

•
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O corretor dera-lhe as melhores informações do hoteleiro. A custa
do matut � tinha ganho naquele dia duas comissões e ainda esperava
un1a tercetra. Certo de que Inácio pernoitaria no hotel, foi tratar de
ganhar a última gorjeta. Seguiu pela rua Formosa e entrou em uma
casa de modesta aparência. Bateu e veio recebê-lo um homem de
meia-idade, que, depois de apertar amigavelmente a mão do corre
tor, disse-lhe:
Há muito tempo que não me dá o prazer de vê-lo!
Sabe que os meus afazeres não me permitem visitar os amigos
senão quando há algum negócio a tratar.
Então! temos novidade?
Uma mina! melhor e menos difícil do que a última.
- Está certo?
- Perfeitamente. Examinei o terreno, e, havendo tática, o pato
cairá no laço.
- Talvez não seja tão fácil como supõe!
Facílimo! O marreco, além de gostar, como me disse, do diver
timento, atira com pólvora alheia e tem mais outra coisa: toma bem
o seu codório;21 havendo por lá algutna cerveja preparada cairá como
um cassaco.
Onde está hospedado?
- No hotel de . . .
- Vem só?
Graças a Deus.
Quanto poderá lascar? O seu nome?
Ficando depenado, quatro contos. Batizou-se por Inácio da
Paixão.
- Encontrá-to-ei à noite?
É provável, suponho que não terá que fazer na rua. Creio tê-lo
satisfeito: agora, o prometido.
Viriato despediu-se, recebendo dez mil-réis de gorjeta.
No salão dos bilhares do hotel, Inácio da Paixão, sentado, à
noite, ao lado de uma mesa de mármore, aperuava uma partida
em que três amadores disputavam a vitória em uma negra; tão en
tretido estava que não viu os olhares curiosos que demoravam sobre
ele dois homens decentemente vestidos e que acabavam de entrar no
salão. Um era um comissário do governo, encarregado de distribuir
socorros públicos, um tipo comum, mas figura obrigada em tempo
de miséria. O outro era um jogador de profissão, aquele que, havia
pouco tempo, tinha recebido em sua casa o corretor e pago a notícia.
27

Gole de vinho ou de aguardente. Dicionarizado por Aurélio Buarque de
Holanda como corrupção da expressão litúrgica quod ore, que era pronunciada
pelo sacerdote, à missa, ao beber o vinho.
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Era um homenzinho feio, raquítico, nariz vermelho como um pimen
tão, olhos doentes encaixilhados em óculos escuros de quatro vidros.
Falava com dificuldade, gaguejando, mas jogava admiravelmente o

trotnbone.
O comissário pediu duas xícaras de café e sentou-se perto do ma
tuto. O jogador já tinha contado ao companheiro a notícia que re
cebera de Viriato. Era necessário saber quem era o Inácio da Paixão.
Pelo trajo e a atenção ao bilhar, era possível que fosse aquele o
indivíduo que procuravatn. O comissário levantou-se e dirigiu a pa
lavra ao matuto.
- � V. S� o capitão Feitosa?
- Não senhor, sou o capitão Inácio da Paixão.
- Desculpe o incômodo, disse o comissário, sentando-se em seu
lugar.
- � o sujeito, disse em voz baixa para o jogador.
- Então podemos dar o recado.
Sabes que volto hoje à rua de . . . . . n<? 50, a ver se a fortuna
me protege como a noite passada.
Inácio fitava com interesse o comissário e o companheiro, e era
todo ouvidos para o diálogo que começava.
O jogo prolongou-se até as duas horas da madrugada e o ban
queiro saiu com um prejuízo de dez contos de réis.
- Estava então caipora!
- É o que parece. O sujeito só sendo doido; quer teimar com a
sorte. Dizem que é um grande ricaço do sul que joga para distrair-se.
- Seja como for, vou aproveitá-lo, enquanto se demora por aqui.
Segue nestes quatro dias para o norte; é preciso que os pobres, como
nós, fiquem com alguma parte do tesouro provavelmente roubado.
- À vista das suas informações, irei também hoje à rua de . . . . .
n<? 50, a ver se ganho com que passar um ano.
- Não se arrependerá. E vamo-nos aproximando, que o diverti
mento começa às dez horas em ponto.
E o comissário saiu com o jogador, sem olharem para o matuto.
Inácio da Paixão ouviu com grande interesse a conversação. O
jogo era a sua paixão, desde menino. Jogava no sertão o trinta e um
de boca, e tinha-se em conta de felizardo. A ocasião era oportuna
e pensou que não estaria longe o momento de ser rico. Deveria re
gressar para o interior no dia seguinte, com víveres para o parente.
Dominava-o o desejo de ir à casa do jogo tentar a sorte. Sua cons
ciência repelia esta idéia; arriscar o dinheiro alheio, fossem quais
fossem as probabilidades do lucro, não era honesto. Mas cedeu aos
caprichos da paixão e, levando todo o dinheiro de Freitas, foi jogar.
Com muita dificuldade encontrou a rua e a casa indicadas. Parou
à porta, que estava aberta, e olhou para o interior. Apenas viu um
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corredor estreito iluminado por um candeeiro de querosene. Escutou
algum tempo e ouviu que falavam lá por dentro. Teve receios de
entrar; examinou algumas vezes o número da casa; era o mesmo que
ouvira no hotel. Depois de mais alguns segundos de indecisão, de
cidiu-se e entrou. Vencido o corredor, chegou à sala do jogo, que,
suficientemente iluminada por quatro lâmpadas a petróleo, de luz
dupla, mobilada com grande número de cadeiras americanas, estava
já àquela hora repleta de jogadores.
O matuto saudou os circunstantes com uma boa-noite, dita por
entre os dentes e meio encabulado.
No meio da sala estava uma mesa de tamanho regular , coberta
com um pano verde-escuro, em que via-se traçado a giz um quadra
do e dividido ainda por um traço no centro. Sobre a mesa estava o
simples instrumento chamado trombone: é apenas um tubo curto, de
pouco diâmetro, e adaptado por suas extremidades a bocas seme
lhantes à do trombone. Na parte média do tubo, cruzam-se dois fios
de linho bem tesos atravessando o espaço formado pelo canudo. De
pois que Inácio entrou, fechou-se a porta da rua; não se esperava
ma1s n1nguem.
.

.

"

O jogo reunia ali uma admirável variedade de tipos. Quase todas
as classes da sociedade estavam representadas, sendo a dos comis
sários da seca a que mais se distinguia pelo número. O banqueiro do
trombone chamava-se Carrilho da Paz e conversava com o comissário,
que o acompanhou ao hotel, sobre a necessidade de ser naquela noite
feita a banca por seu ajudante, a fim de Inácio nada desconfiar.
Ficou assentado isso. O ajudante era ainda moço, porém, tão vi
ciado estava como o velho mais perdido.
Tendo recebido as ordens do patrão, sentou-se ao lado da mesa
e abriu a caixa das fichas, que separou conforme os valores; depois,
tirou de uma caixinha de pau três grandes dados, que atirou sobre
a mesa. Quando os dados caíam sobre o pano muitos dos jogadores
se aproximaram e tomaram assento; era o primeiro sinal. Outros fi
caram de pé a aperuar. Houve alguns ditos sobre os dados.
- Há muito que não apareciam!
- Tenho minhas queixas de vocês!
- Honre-me com sua proteção, como da última vez.
O banqueiro dirigiu-se aos parceiros; o silêncio foi geral, todos
queriam escutá-lo.
- Meus senhores, vamos começar o divertimento; a banca é de
cinco contos de réis ; a gata é a sorte do banqueiro, é três quadras;
dando, levarei metade do que houver na mesa.
E tomando o trombone pela garganta virou-lhe uma das bocas
para os jogadores, a fim de verem que os fios estavam perfeitos.
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Inácio da Paixão nada entendia daquele jogo. O comissário com
preendeu sua ignorância e se aproximou dele. Para inspirar-lhe con
fiança, tirou da carteira algumas notas de duzentos mil réis e, ao
mesmo tempo, perguntou-lhe em voz baixa :
- Não joga?
- Tenho vontade, mas é a primeira vez que vejo este jogo.
- Não é preciso saber, não depende do cálculo e sim da fortuna.
Vê aquela divisão feita por um risco branco no pano?
- Sim, senhor.
- Pois bem, deve fazer a sua parada dentro de um dos dois
quadros, conforme seu palpite. Se os dados derem um dos números
do lado em que parou, ganhará; ao contrário, perderá.
Inácio ficou satisfeito com as explicações e foi sentar-se junto à
mesa com o comissário, que lhe ficou à esquerda.
O banqueiro agitou os dados dentro do copo de sola e despejou-os
na boca escancarada do trombone. Já as paradas estavam feitas. O
silêncio era completo, as respirações estavam suspensas e os olhos
se fitavam todos no trombone. Os dados atravessaram a garganta do
instrumento e caíram vagarosa e silenciosamente sobre o pano. O
banqueiro suspendeu o trombone; os olhos dos jogadores parecia que
rerem sair das órbitas; nem um movimento de pálpebras! Fez-se a
luz, foi recolhido o lucro e pago o prejuízo. Quantos gestos diferen
tes! A fisionomia dos favorecidos da fortuna sorria: quanta alegria
nos olhares! O contrário de tudo isso nos enjeitados da sorte. So
brolhos carregados, rostos rugados de raiva, decompostos pelo desa
pontamento! Quanto despeito nas feições! Quatro vezes os dados
tinham caído sobre o pano, quando Inácio se resolveu a fazer uma
parada. Quis deixá-la no grande, depois no pequeno, dez vezes es
teve indeciso, até que deixou-a ficar no grande com o comissário.
A entrada de Inácio e a sua indecisão chamaram a atenção dos
parceiros. Alguns mais supersticiosos retiraram as paradas, outros
murmuraram entre dentes palavras que não se ouviram. O banqueiro
ia levantar o trombone; o interesse de ver o número que marcavam
os dados, era desta vez maior. O instrumento foi suspenso e nada
haviam dito os dados, mais outra vez, e ainda nada! Os palpites
apareceram e as superstições também.
Retiraram-se paradas, aumentaram-se outras, muitas se fizeram
de novo e o banqueiro em nove vezes consecutivas não conseguiu
uma sorte! Houve uma pausa, o banqueiro tomou respiração inteira,
agitou fortemente os dados, e fê-los engolir rapidamente pelo trom
bone. Este incidente fez aparecer novos palpites e alguns duplica
ram as paradas. Os jogadores, mudos, imóveis, abriam mais as pál
pebras, como se assim aumentasse a visão. Os dados foram desco
bertos. Um ruído surdo, como um gemido abafado se ouviu, as fisio-
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nomias se carregaram de cólera, alguns concentraram a fúria nos
olhares, e assim feriam Inácio a quem maldiziam em voz baixa:
- Maus raios te partam, caipora do inferno!
Entre aqueles semblantes feios de cólera via-se o rosto alegre do
banqueiro, que solícito dividia ao meio as paradas, graças a uma
gata que os dados tinham formado.
Recolhido o lucro à gaveta, o jogo continuou. Os dados caíam
sobre o pano e os mais queimados com a gata triplicaram as pa
radas.
O trombone levantou-se e maior foi o descontentamento. Cabelos
foram arrancados, ouviu-se o ranger de dentes, fizeram-se mil gestos
de desesperação e o banqueiro, mais alegre ainda, recolhia à gaveta
metade das paradas, o lucro da regata.
Algúns dos parceiros se levantaram, despeitados, e foram para a
fileira dos perus,· outros, que estavam medrosos, tiveram palpites e
entraram no jogo. la, pensavam, virar a sorte.
Inácio da Paixão era um dos enfermos daquela moléstia contagio
sa. Com os nervos excitados por todas aquelas emoções, não se lem
brava de que estava arriscando à sorte o dinheiro alheio. Um copo
de cerveja previamente misturado com conhaque o excitou mais,
e então, com uma coragem de alucinado, atirou-se ao jogo como
um desesperado. As primeiras paradas ganhou: o lucro já subia a
mais de um conto de réis, mas, na ambição de todas as notas do
banqueiro, continuou até de madrugada, quando se acabou o jogo,
retirando-se para o hotel com um desfalque no dinheiro de Freitas
de mais de dois contos de réis.
Chegando ao hotel, foi para o quarto e aí, ainda meio aturdido,
contou as cédulas que tinha no bolso, e, certo do seu crime, deitou
se e adormeceu.
Dormiu e dormiu até cinco horas da tarde, quando despertou. Os
acontecimentos da última noite se lhe pintaram na imaginação.
Contou outra vez o dinheiro, na esperança de que a mente o es
tivesse iludindo e se convenceu de que era real o desfalque.
Era possível ressarcir o prejuízo, e o avezado jogador pediu jan
tar, e depois de satisfeitas as necessidades do estômago, foi para o
salão do bilhar a esperar a hora do jogo. Sentado a um canto, ou
vindo o tique-taque do relógio, o matuto fazia os mais altos castelos.
Ganhava naquela noite uma dezena de contos e acabava por ser ban
queiro, em lugar do suposto ricaço.
Levou assim até nove horas da noite, quando seguiu para a casa
de jogo. Já lá o esperavam.
Carrilho da Paz estava com o ouvido alerta, esperando ouvir os
passos do matuto. A cerveja estava preparada.
.
.
Inácto entrou, deu bo
a-noite e sentou-se isolado.
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- O sujeito vem zangado, disse o comissário ao ouvido de Carrilho.
- Tanto melhor, quanto mais queimado mais perderá.
Precedido das mesmas cerimônias d a última noite, começou o jogo.
Inácio atirou -se, ao primeiro rolar dos dados. Audaz, temerário se
mostrava porque estava convencido de que ia recuperar o perdido,
ia ganhar muito dinheiro. Os dados pareciam obedecê-lo. A sorte
procurava-o, onde quer que estivesse a sua parada. Em pouco tem
po tinha ressarcido o prejuízo e ganho alguns contos de mil-réis.
Não pensou em se retirar, e, certo de que a fortuna continuaria a
protegê-lo, fez uma grande parada. A sorte virou e o azar, que
tanto o havia atormentado na véspera, voltou a persegui-lo. A pa
rada desapareceu e, depois desta, mais outra e mais outra. Inácio
em crescente excitação, deixou-se dominar por aquela indômita pai
xão e perdeu até o último vintém. Recolhida a derradeira cédula à
gaveta do banqueiro, o matuto levantou-se e lançou um olhar feroz
e desvairado para todos que o cercavam e saiu para o hotel.

CAPíTULO VII
ERAM NOVE HORAS DA NOITE. Prisco da Trindade e sua mulher dei
xavam o palacete e iam a carro a um baile dado a uma entidade po
lítica da terra.

O comendador, ao lado de Faustina, em uma postura toda estu- .
dada, com o tronco em rigorosa vertical, deixava bem à vista a ve
nera, com que o governo imperial o havia distinguido por serviços à
humanidade, dizia o decreto. Faustina, não menos fútil, ia cheia de
si porque trajava um vestido de seda gris perle, com u m panier da
última moda, e adornada com brilhantes no valor de alguns contos
de réis. Chegaram à casa do baile e foram recebidos no tope da
escadaria com toda a distinção de que era credora a sua fortuna.
As luzes a se refletirem nos cristais que ornavam os salões, tinham
um efeito deslumbrante. As salas estavam repletas de convivas. Os
trajes luxuosos e as mesas lautas e opíparas faziam um contraste
profundo e terrível com a miséria de milhares de famintos, que, mal
trapilhos e a morrer de fome, desabrigados, a poucos passos de dis
tância nas ruas e praças públicas, eram vítimas da mais atroz das
calamidades.
Se não era um escárnio à miséria, era uma indiferença revoltante!
O baile corria animado. O botequim, sempre repleto de visitas e o
champanha e a cerveja a espumar nas taças. Tudo ali era de uma

83

•

puerilidade cômica. Tudo frívolo, desde o diálogo banal dos pares
dançantes até as partidas de voltarete, jogadas em uma sala por
alguns velhos viciosos.
As conversações eram uma fotografia viva do meio e das perso
nagens. Críticas grosseiras dos convivas às toilettes, indagações so
bre o câmbio do dia, apreciações sobre o preço dos gêneros do país,
sobre os depósitos de farinha e carne do sul , considerações sobre
a alta dos escravos, opiniões sobre os socorros públicos, e compra
de víveres na capital, enfim, uma palestra indigesta sobre a política
da província e que absorvia grande número de indivíduos formando
grupos nos vãos das portas.
Prisco não escapou ao contágio da tagarelice. O seu grupo era
o da elite da terra, e nem por isso deixava de ser o mesmo o as
sunto da palestra. A eleição para deputados à assembléia geral es
tava próxima e marcados os dias e hora, muito embora dois terços
do eleitorado da província estivessem deslocados, tivessem emigrado
e carregassem pedras da pedreira do Mucuripe.
O comendador pertencia à política da situação; tinha voto na es
colha dos candidatos à deputação. Um dos deputados em perspec
tiva cercava Prisco de todas as atenções. O aspirante insinuava-se
no ânimo do comendador, e pelo ponto mais vulnerável. Sabia que
o negreiro sonhava noite e dia com uma honraria, o título de barão,
e que uma promessa feita por ele serviria de muito à sua candida
tura. O agiota político tocou no ponto, e o comendador tornou-se
todo atenção. Contou-lhe que, já no fim da sessão, soube pelo mi
nistério do Império de um desejo seu muito justo e contava, pelo
modo com que se exprimia o alto funcionário, ser negócio decidido ;
mas, como até aquela data não tivesse sido concedida a graça, se
comprometia, desde já, caso continuasse a merecer a confiança de
seus correligionários, voltando à câmara, ser o seu primeiro serviço
apresentar o nome do comendador à munificência do governo Im
perial.
Prisco acreditou-se barão e, num contentamento infantil, prome
teu todo o auxílio à candidatura do correligionário e, ainda mais,
algum dinheiro, caso no círculo houvesse alguns eleitores a comprar.
Os protestos de gratidão do comendador e as explicações do can
didato iriam muito longe se não avisassem que estava servido o chá.
Sentaram-se à mesa, e foi servido um jantar opíparo. A mesa es
tava esplêndida. De espaço a espaço, viam-se na toalha listras em
caracteres góticos e, na língua de Hugo, 28 inovação devida a João
das Regras, um tipo que se dizia mestre-de-cerimônias e muito en28

Como já se referiu, anteriormente, o francês era a predominante nos cha
mados círculos sociais do Ceará da época.
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tendido em etiqueta. Um jantar que não tinha uma lista em francês,
começando no alto por letras gordas
Menu du diner
dizia o
Regras, não é de gente educada. À vista disso foi ele convidado para
dirigir o serviço da mesa. Pedanteou tudo. Não houve galinha, nem
pato , nem peru que não fosse crismado. Dos convivas uma trigésima
parte mal traduzia o francês, e no entanto o Regras anunciava assi m :
dindon à comendador Prisco, poule à Simião de Arruda, mouton à
Xenofonte da Silveira, etc. etc.
O champanha espumava nas taças, desafiando o apetite, que era
invejável.
Cheios os estômagos e em muitos os caprichos da gula satisfeitos,
começaram os brindes. Reinou uma epidemia de discursos bajula
tórios. Em primeiro lugar, foi saudado o tipo a quem era oferecido
o baile. Era um indivíduo muito comum; entretanto, emprestaram
lhe todas as virtudes cívicas e cristãs.
O comendador Prisco foi brindado em segundo lugar; era a pri
meira figura metálica da festa, representava algumas centenas de
apólices da dívida pública. Deram-lhe talento , ilustração, virtude,
enfim turificaram-no com todo o incenso da bajulação. O conviva,
que fazia o elogio biográfico do comendador, esgotado o vocabulá
rio bajulatório, passou a saudar D. Faustina, a quem emprestou to
das as virtudes de um coração de anjo.

•

I

Um grupo de crianças, que tinha acompanhado os pais ao baile,
depois de um assalto à mesa dos doces, fazia uma bulha infernal
na saleta da orquestra. Apoderou-se dos instrumentos de música e,
num concerto de notas desafinadas, atordoava tudo.

Às três horas da madrugada, fez-se o brinde de honra a S. M.
o Imperador, e, depois de dançar-se mais uma contradança, dissolveu-se a reun1ao.
Prisco e Faustina chegaram ao palacete às quatro horas da ma
nhã. Tudo era silêncio.
· -

Na senzala dormiam extenuados os escravos, mas extenuados no
deboche. Só Filipa velava; só. ela, em amargurada vigília, vira anoi
tecer e veria amanhecer! Tinha a alma enferma. A nevrose havia
lhe produzido no cérebro grandes desordens. Os centros nervosos,
mais ou menos afetados, determinavam uma verdadeira monoma
nia religiosa. Quando tornou a si do segundo acesso, afastou ater
rada da mente a idéia do suicídio e caiu no mais rigoroso ascetis
mo. Havia dito, no auge da dor: haverá um Deus dos escravos? . . .
Existirá alguém sobrenatural, forte e poderoso, mas .também justo,
e que ouça os rogos desses infelizes? Os brancos têm o seu Deus ,
que dizem ser de misericórdia; deve ser diferente do nosso, se é que
este existe, porque eles são felizes e nós somos desgraçados.
I

85

•

'
•

Filipa procurava esquecer aquelas palavras como uma hórrida
Bem-aventu
blasfênlia. Parecia ouvir segredar-lhe ao ouvido :
rados os que sofrem com paciência, porque deles será o reino do
ceu.
A cura epilética lhe pareceu um aviso do céu. Pensava na outra
vida, como se a estivesse vendo, tocando-a. Daria tudo para a sal
vação de sua alma, sofreria os maiores martírios com a esperança
dos gozos inefáveis da bem-aventurança. Reza noite e dia, e com
tanta reverência, prostrada diante do seu crucifixo, como se esti
vesse perante o próprio Deus. De mãos postas, pálpebras cerradas,
de joelhos, ficava horas inteiras em êxtase, em muda contemplação
das maravilhas que via em espírito na corte celeste. Desejava a
morte, não para descansar dos trabalhos da vida, mas para gozar
as delícias eternas, para unir-se com seu pai celestial. Em suas ora
ções, pedia a Deus a morte da filha, que acreditava um anjo e que
iria cantar
gl6ria
junto ao trono do Onipotente. Assim era
a vida de Filipa, depois que foi atacada de epilepsia.
Prisco ainda teve tempo de ir à senzala, antes de amanhecer o
dia. Reservara essa noite para prostituir a mais velha das duas mu
latas, que havia comprado. Não lhe foi difícil vencer as resistências
que opôs a infeliz. Consumado o ato, voltou ao leito da esposa
e com ela dormiu até ser dia.
Faustina foi a primeira que acordou, e, despertando Prisco,
disse-lhe:
- Que noite horrível passei! Que pesadelos medonhos tive! . . .
Então estávamos apostados. O champanha e o peru fizeram
me sonhar asneiras de fazer rir.
- Então tiveste pesadelos?
Quatro pelo menos.
Conta-me algum.
Vá o mais engraçado e o que mais me amedrontou. Sonhava
que fazia uma viagem pelo interior da província, quando fui ata
cado pelos Calangos, 29 preso e depois vendido como escravo para
o Rio de Janeiro. Era então eu bem preto e muito moço. Che
gando ao mercado, fui vendido a um fazendeiro de São Paulo,
com quem tive de seguir, acompanhado de outros companheiros,
e, coisa singular, eram eles os mesmos de minha última remessa.
,

29

Segundo refere F. A. Pereira da Costa, em seu Vocabulário Pernambucano,
2a ed. Recife, 1976, assim eram denominados "os liberais constitucionais, que
sustentavam a monarquia sob estes princípios políticos, de encontro às idéias
do absolutismo apregoados pelos colunas ou corcundas, e os quais apoiaram
depois a situação política que subiu em 1 8 3 1 com a triunfante revolução de
7 de abril e conseqüente abdicação do imperador D. Pedro 1".
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A fazenda era importante e tinha mais de seiscentos cativos. Um
dia depois de minha chegada, fui mandado para o serviço ; o sol
queimava-me a pele , a enxada me feria as mãos e o feitor vigiava
me, de chicote em punho. Parei de cansado, ofegante, e o feitor
advertiu-me, com uma dúzia de chicotadas, de que o escravo não
tinha o direito de descansar um instante no serviço do senhor. Acor
dei aterrado, sentia retalhada a carne, pelo açoite!
Que coincidência! Escravos também me atormentaram em
sonhos. A escrava Filipa amarrou-me e afiava um punhal para ma
tar-me. Eu gritava, pedindo socorro e a meus gritos acudiam escra
vos bem pretos, desconhecidos, de alvíssimos dentes, que, vendo
me sofrer, riam, gargalhavam e diziam em altas vozes : quem com
ferro fere com ferro será ferido. Depois, caíam de chofre no chão,
soltavam um grito agudo, desconcertado, e se estorciam em hor
ríveis convulsões. Gelada de medo, acordei, e felizmente já era dia
claro.
- E seriamente tiveste medo?
- E horrível! Quando embarcas os escravos?
- Estarás persuadida de que a escrava te quer matar?
- Não, porém . . .
- Muitos ainda vão ser vacinados e, entre eles, a escravinha
filha dela.
- E não podes vendê-la aqui mesmo?
- Deveras! Ainda estás com medo? Se receias alguma coisa,
hoje mesmo mando botar a escrava no tronco.
- E as palavras : quem com ferro fere . . ?
- E feriste alguém?
- Não, mas . . .
- Breve te verás livre da negra.
Faustina retirou-se para a sala de jantar, um pouco impressio
nada com o sonho, e isso contra o seu temperamento.
.

,,
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CAPíTULO VIII
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INÁCIO DA PAIXÃO chegou ao hotel sem um vintém.
Como salvar-se das tribulações? Pensou em matar-se, esteve ain
da com a faca fora da bainha, mas não teve coragem. Deitou-se e
adormeceu. Dormiu bem. Quando acordou, estava mais acostumado
com o crime. Os acontecimentos da última noite vieram postar-se
à sua frente, mas repeliu-os. Uma idéia o absorvia todo. A paixão
pelo jogo era-lhe uma moléstia congênita.
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Não parecia o mesmo homem. A expressão de funda tristeza,
que lhe enoitava o semblante, havia desaparecido. Apenas uns tons
de preocupação se percebiam em traços rasos no rosto. Meditava.
Esteve algum tempo com o olhar fito no chão, depois, ergueu-se
do leito, vestiu-se e saiu para o quintal do hotel. Foi ter com o
fâmulo, que o havia acompanhado à Fortaleza. É um homem bom
o Manuel da Paciência. Tem estatura regular, cor parda, organiza
ção forte, sadia, e menos de trinta anos de idade. É. só no mundo
e nunca pensou em casar-se. Não conheceu os pais e julga não ter
parentes no mundo. O dia de hoje é-lhe indiferente como o de ama
nhã. Nunca tivera a mais humilde aspiração em toda a vida e nisso
consiste a sua felicidade. Sempre alegre, sempre satisfeito, pouco
lhe importa a pequenez do pão e a pobreza do vestuário. Havia
muitos anos que era fâmulo de Inácio da Paixão, que lhe dava
alimentação , roupa, e recebia o serviço dum bom escravo. Paciên
cia teria sido um grande filósofo se fosse outra a sua educação.
Afeiçoara-se a Inácio e lhe era tão fiel como o mais fiel dos cães.
O matuto procurou o fâmulo e disse-lhe :
- Então, Manuel, a seca continua e tem de acabar tudo isso?
- Senhor, sim.
- Estou vendo que lá em cima se acaba tudo de fome.
- Meu amo é quem sabe.
- Dize a tua opinião.
- É a de vossemecê.
- Não achas que nos devemos mudar . desta terra?
- Vossemecê é que manda.
- Estou com vontade de embarcar para um lugar onde há fartura; não achas bom?
- Meu amo indo . .
- E queres ir comigo?
- Senhor, sim.
- Temos de passar boa vida; depois de arrumados lá, voltaremos para levar tua ama.
- Está bom assim.
- Pois bem, eu hoje vou deixar-te em casa de um amigo meu,
o senhor de Filipa e dos outros. Ficarás lá até o dia de embarcar
mos. É preciso, lá, agradares os brancos. A gente da cidade é
ansca.
- Senhor, sim.
- Logo que chegares, há de vir um doutor te revistar, porque
o velho dono da casa é muito birrento e poderá pensar que estás
doente de algum mal ruim, e ele tem muita escravatura. E ficas
triste, indo ficar lá até o dia do embarque?
Senhor, não; meu amo querendo, estou pronto.
.

•
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Então vais satisfeito?
Senhor, sim.
Pois bem, arruma a tua maca, que virei te chamar quando
for tempo.
- Senhor, sim.
Inácio da Paixão voltou ao quarto completamente satisfeito. A
mais um crime ia arrastá-lo o jogo. Ia vender o seu leal servo para
ter mais alguns mil-réis para jogar. Sem refletir na enormidade do
atentado contra a liberdade de Paciência, dirigiu-se, acompanhado
do fâmulo , à casa de Prisco.
O comendador estava no gabinete.
Inácio da Paixão entrou só.
- Então, ainda por aqui?
perguntou o traficante, dando ao
matuto as pontas dos dedos.
- Sim, senhor. Não tive tempo de me arrumar e nem achei fre
teiros para o sertão. Trago um escravo para vender a V. S�. É um
negro bonito e bom. Só o vendo porque as circunstâncias o exi
gem. É meu fiel, desde rapaz. Achei uma partida de farinha em
conta, e não há jeito senão levá-lo para me arremediar.
-E onde está a peça?
- Aí na porta.
- E os papéis?

I

I

- Ah, senhor, eu quando saí de minha terra não pensava em
vender o meu negro e deixei a matrícula.
- Já vê que é difícil fazer a transação.
- Mas V. S� podia dar um jeito a isso.
- Não sei como. Afinal, mande entrar o escravo.
- Antes de tudo, quero pedir a V. S� um grande favor. O negro é, como disse, o meu fiel, tenho-lhe muita amizade e não que
ria que soubesse que o tinha vendido. Trouxe-o para aqui, dizen
do que vinha ficar em casa de V. S� enquanto eu fazia uma via
gem aqui perto. Eu o farei entrar e voltarei mais tarde.

•

- Pode ir descansado, eu saberei iludi-lo.
Inácio da Paixão saiu e mandou Paciência entrar para o gabine
te de Prisco.
O comendador ficou perdido pela peça. A musculatura e os den
tes perfeitos, sem faltar um só, desafiaram a sua cobiça.
- Se fosse bem preto! dizia Prisco em voz baixa.
Paciência foi examinado pelo traficante. Com algum constran
gimento, teve de botar as calças abaixo e sujeitar-se a uma comple
ta vistoria; o amo havia recomendado e não se opôs.
Prisco, contando com lucro certo, decidiu-se a comprar Paciên
cia, embora faltasse a matrícula, falta esta que sanaria com um
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documento falso. Prescindiu do exame médico ; a saúde do matuto
era manifesta.
O comendador , depois de ter tomado o nome do suposto escra
vo, fê-lo seguir para a senzala, acompanhado de um criado.
Enquanto esperava a volta de Inácio, Prisco examinava as matrículas dos escravos que foram de Freitas, e procurava arranjar
uma matrícula para Manuel da Paciência. Fez um documento que
iludiria à primeira vista, e assinado pelo coletor das rendas gerais
do município onde residia Inácio da Paixão.
Muito depois do meio-dia, voltou Inácio; vinha sobressaltado.
Prisco percebeu a comoção e tomou-a por um sentimento bom.
Era preciso fechar o negócio, antes de algum arrependimento.
O seu negro é sadio, mas falta o indispensável.
- Ah, senhor, eu assino a escritura e lhe prometo
matrícula, dentro de um mês.

mandar a

- Não duvido , mas demora o embarque.
- Eu darei um abatimento pelo empate.
- E quanto quer pelo escravo?
- Um conto de réis.

- É

muito caro! A mercadoria está depreciada no sul, e tenho
aqui um grande depósito.
- E quanto V. S� dá?
Para lhe falar com franqueza, eu preferia não comprar o
escravo.
Para servi-lo, darei seiscentos mil-réis, e o senhor assinará
um documento se responsabilizando pela matrícula, a qual me en
tregará no prazo de trinta dias.

-É

muito pouco dinheiro! Lembre-se V. S� que este é o último

bem que me resta, é o pão que tenho para a família neste tempo
de calamidade.
O meu oferechnento não priva o capitão de procurar melhor
negócio; o escravo está aí, querendo pode levá-lo a outro comprador.
Já está aqui, não

.
papets para eu asstnar.
,

quero retirá-lo. Pode V. S� aprontar os

.

Prisco preparou todos os documentos, que Inácio
mão firme.

assinou com

O comendador contou seiscentos mil-réis, que o matuto recebeu,
guardou sem escrúpulo e, com respeitosa venta, se despediu de
"

Prisco.
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INÁCIO DA PAIXÃo passou o resto da tarde ansioso que chegasse a
noite para ir jogar. Nem se lembrava do crime contra a liberdade
de Paciência! À noite, foi quem primeiro se sentou em frente do
trombone.
O jogo começou e Inácio atirou-se ao primeiro correr dos dados.
A sorte, entretanto, sem olhos que lhe vissem a catadura, pregava
lhe grandes logros. Parecia divertir-se à sua custa. Inácio parava
no pequeno vinha o grande; mudava para este vinha aquele, e as
sim, num a constante embaçadela, antes de meia-noite, tinha perdi
do os seiscentos mil-réis que recebera do comendador. Com uma
grandeza de ânimo que surpreendia, pediu ao comissário, seu pró
ximo parceiro, um empréstimo de vinte mil-réis. O agente do go
verno serviu-o imediatamente.
Inácio recebeu o dinheiro e parou todo de uma vez. Imóvel, com
os olhos cravados na nota do tesouro, com a respiração quase sus
pensa, parecia sempre fito no dinheiro que havia parado; colava
as cédulas ao pano.
Correu o jogo e dez vezes ganhou. Inácio, deixando as paradas
a dobrar sempre! Na undécima vez, antes do banqueiro levantar o
trombone, Inácio teve um palpite e retirou todo o dinheiro. Havia
adivinhado; descobertos os dados viu-se um número pequeno e o
matuto jogava no grande. Livre do azar, mesmo assim Inácio não
pôde deixar de sentir um calefrio. Era grande o lucro ; deduzida a
quantia de Freitas, ficavam-lhe alguns contos de réis, uma fortuna
sob todos os pontos de vista.
Dez vezes quis levantar-se e sentava-se. Quis retirar-se e não
pôde. Não queria jogar e parava. Nessa alucinação horrível, com
pletamente dominado pelo jogo, deixou-se arrastar. A sorte virou,
os dados divertiam-se com o matuto , e tão manifesta era a teimosia
da fortuna que os parceiros havian1-na compreendido e aumentavam
os lucros jogando sempre contra Inácio. Em pouco tempo o ma
tuto viu desaparecer o que havia ganho; restava-lhe o dinheiro de
Freitas. Fez um esforço para sair do jogo, mas não pôde. Abando
nar todas as prohabilidades de fazer fortuna, deixar a banca com
tanto dinheiro, que com certeza mais tarde seria seu, arriscando
alguns mil-réis, não era para aquele espírito dominado por uma
paixão. Arriscou dez mil-réis e perdeu-os: foi salvá-los e perdeu
mais! Exasperado com os caprichos da sorte, se atirou ao jogo e,
antes de uma hora, de decepção em decepção, perdia o último real!
Não parecia muito contrariado; aperuou a banca até o fim, e foi
o último a retirar-se. A sua tranqüilidade de espírito não durou
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n1uito tempo. Ainda não tinha pensado na situação em que se acha
va, nos crimes que havia cometido. Chegando ao hotel , se recolheu
ao quarto. Pensou no que havia feito e sentiu-se humilhado. Nem
uma esperança de conforto ; só o remorso a torturá-lo, noite e dia.
A venerando figura de Freitas e a humildade de Paciência, cada
qual mais nobre e mais infeliz, estacionariam sempre diante de seus
olhos como uma maldição à sua loucura. Inácio chorou como uma
criança. Pensou em sua desgraça e só encontrou dois caminhos a
seguir: a emigração ou o suicídio. Matar-se era impossível naquela
ocasião, tinha as faculdades perfeitas e estas repeliam tal idéia. Con
vinha-lhe a emigração, embora deixasse o torrão natal, a esposa,
os filhos. O espírito, ao mesmo tempo que se abatia com uma se
paração forçada, se alentava com a esperança de um futuro riso
nho; um mundo novo que se abria e onde talvez existisse a felici
dade. Decidido a emigrar, escreveu a Manuel de Freitas :
"Meu bom amigo.
O vício me fez desgraçado. Abusei de sua
confiança, perdendo no jogo o resto de sua fortuna. Se tivesse di
reito de pedir-lhe alguma coisa, em nome de Deus lhe rogava, lhe
implorava caridade para minha mulher e filhos, que ficam desam
parados à mercê da fome, da miséria. Emigro para o Amazonas,
Seu
de onde só voltarei quando puder saldar as minhas dívidas.
parente e amigo grato, Inácio da Paixão.
Fechada a carta, o matuto guardou-a no bolso do paletó. Quis
descansar, dormir mesmo, mas qual! As pálpebras tesas, como num
espasmo, deixavam ver os olhos secos , num olhar amortecido e
desalentado. Pensava na viagem, quando lhe apareceu na imagi
nação a figura de Paciência.
Inácio sentiu despedaçar-se-lhe o coração. O que faria para sal
var aquele inocente? Numa prostração, num abatimento doloroso,
o matuto cada vez caía mais, quando se lembrou que muito pro
vável era que fosse descoberto o seu crime, e então, em vez de
ter por menagem as florestas virgens do Amazonas, teria a cadeia
da Fortaleza.
Reanimou-se e tratou de procurar um meio denunciar a traição
de que fora vítima o seu fâmulo. Lembrou-se do jornal do seu
partido, do qual era assinante e sabia a tipografia. Havia publi
cado, há muito tempo, um anúncio de escravo fugido, e com bons
resultados. Aceita a idéia, pô-la em prática:
"Um amigo da liberdade previne à polícia que em casa do co
mendador Prisco da Trindade existe um homem livre reduzido à
escravidão. Chama-se Manuel da Paciência, e foi vendido por um
matuto."
Inácio da Paixão fechou o aviso e sobrescritou ao referido jor
nal. Era preciso agora sair do hotel às escondidas e com a maca.
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Saiu sem ser visto, e, ao dobrar a primeira esquina, encontrou-se
com o comissário, seu parceiro de jogo , que descia para o porto,
acompanhando mais de quatrocentos retirantes, que iam embarcar
para o Pará, em uma barca velha e arruinada, que saía em lastro
para aquele porto.30
- Vão embarcar? perguntou o matuto ao comissário.
- Para o Pará.
Dá-me uma passagem?
Com muito gosto.
Até já, vou preparar-me , e o procuro na praia com pouco
mats.
E saiu para a tipografia com precipitação.
- Não demore muito, gritou o comissário para o matuto.
- Depressa me avio.
Inácio deixou na tipografia o aviso e seguiu para o porto. O co
missário fazia transportar os retirantes para bordo da barca Laura.
O transporte era mal feito e vexatório. A emigração não era vo
luntária, mas forçada pelo governo, que trancava os celeiros aos
famintos e abria os portos da província.
O matuto, aproximando-se do comissário disse-lhe:
- Já que me fez o favor de dar passagem, por bondade encar
regue-se de fazer esta carta chegar ao seu destino.
E entregou a carta dirigida a Manuel de Freitas.
Pois não, disse o comissário, guardando a carta.
Obrigado ; tem um criado, onde me levar a sorte .
Seja feliz.
Inácio da Paixão, embarcando na jangada que transportava os
retirantes, olhou com saudades para as brancas praias de sua terra,
para o puro azul do firmamento.
•

•

CAPíTULO X
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No PALACETE DE PRISCO todos passavam regularmente. Havia na
senzala mais alguns escravos comprados por preços muito inferio
res aos do mercado do sul. Filipa, completamente ascética, vivia
f

ao Ao nosso entender, parece que, em lugar de em lastro, como está na 2. a
ed. e na 1.a, deve ler-se sem lastro. Dada a pouca ou nenhuma conta em que
se tinha o homem de cor feito escravo, nada mais justo, à época, do que las
trear os porões dos navios de linha, que voltariam do norte, com madeiras,
sobretudo, para carpintaria e marcenaria destinadas à cidade de Fortaleza.
•
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rezando pelos cantos. No dia em que o médico vacinava os seus
companheiros de cativeiro, ela, que também se achava presente, teve
um acesso forte de epilepsia. Era o quarto ataque que tinha, depois
da invasão do mal. O doutor reconheceu a nevrose e considerou
a doente perdida.
Prisco, tendo conhecimento do fato, interrogou a escrava acerca
da moléstia, e soube a data e causa do desenvolvimento. O comen
dador, inteirado de tudo, nada disse. Os sonhos de Faustina con
firmavam a história de Filipa.
Alguns dias depois da vacinação dos escravos, havia na casa
negreira un1a festa de família: os anos de Sinhozinho.
O con1endador tinha a mania de ver o seu nome em letra re
donda, coberto de elogios. A ocasião era oportuna, podia figurar
entre os beneméritos libertadores, entre os que alforriam escravos,
mas escravos válidos, sem ônus algum, sem gastar vintém. Filipa
estava perdida e por isso a libertaria. A mãe liberta, podia vender
e embarcar a filha, que era menor de dez anos. O dia escolhido
foi o aniversário natalício de Jacó. Haveria um banquete comemo
rativo daquel a data, o qual terminaria pela liberdade de Filipa.
Assim foi: quando o jantar estava à sobremesa, depois de cen
tenas de brindes onde apregoaram-se honras, talento, ilustrações,
virtudes etc., etc., e o champanha saboroso e traiçoeiro ia do estô
mago ao cérebro, levantou-se o comendador e, em frase estropeada,
declarou livre sem ônus algum a escrava Filipa.
Depois da explosão do contentamento, houve o silêncio sucessor
dos grandes acontecimentos. Assim seria tornar o ato mais grandioso.
Os redatores de todos os jornais da capital achavam-se presen
tes; tinham sido convidados de propósito e aproveitavam o silên
cio para tomar notas. Um dos convivas levantou-se, pediu atenção
e, em uma postura toda estudada, fez um discurso em que histo
riava a vida do comendador, o nascimento de Jacó e a liberdade
de Filipa. Falou e falou mais de meia hora. Um outro convidado,
ainda não satisfeito com a exibição do companheiro, ocupou-se lar
gamente com as virtudes de D. Faustina, e não foi menos pródigo
em elogios e bernardices.
O jantar terminou muito depois das oito horas da noite, retiran
do-se os convivas muito gratos à gentileza de Prisco e de Faustina.
O dia seguinte era domingo, e o comendador madrugou ansioso
para ler nos jornais a notícia de sua festa. Chegaram os periódicos,
e era esta a local, pouco mais ou menos :
Ontem teve lugar no palacete do nosso dis·
tinto e respeitável amigo, o Ex.mo Sr. Comendador Prisco da Trin
dade, um lauto banquete , ao qual assistiu a elite de nossa socie-

"A ção meritória.
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dade, onde também nos achamos, graças à gentileza daquele cava
lheiro. O festim foi em homenagem ao natalício de seu digno e ino
cente filhinho Jacó. S. Ex�, con1 a bondade de coração que o ca
racteriza e a generosidade que o distingue, para mais solenizar aque
la data, concedeu, animado pelos mais puros e elevados sentimen
tos de humanidade, fosse livre, sem ônus algum , sua escrava Filipa.
Este ato é tanto mais para louvar, quanto a liberta tem apenas
dezoito anos de idade! Com o maior prazer registramos esta obra
de benemerência do nosso ilustre amigo."
Prisco leu dez vezes cada período. Como lhe era agradável ver
o nome precedido de uma excelência! Passou o dia contentíssimo.
À tarde, no jantar, disse à mulher que Filipa estava liberta e que
a despedisse.
F austina, logo no outro dia, pela manhã, mandou vir à sua pre
sença a antiga escrava de Freitas, e disse-lhe :
Está forra, minha negra, cuide em procurar a vida.
A liberta ouviu surpreendida as palavras da mulher de Prisco:
não supôs que a enxotassem tão cedo! Naquela casa havia um elo
forte que a prendia; era a filha. Obrigada a separar-se de Bernar
dina, e tão cedo! A idéia daquela separação forçada e a certeza de
ser preciso mendigar para viver, aterrou-a. Filipa fita Faustina e i a
suplicar-lhe quando cai redondamente no chão.
Jacó, que perto de sua 1nãe prestava atenção à liberta, assusta
se, e medroso senta-se no colo de Faustina.
A epilética, depois do baque, solta um grito medonho que assom
bra a criança.
Faustina procura acalentar o filho, animá-lo, mas Jacó , cada vez
mais apavorado com o ataque da liberta, que em convulsões hor
ríveis rolava por toda a sala, empalidece e desmaia.
A mulher de Prisco pede socorro, acodem todos, vem o médico
e declara que a criança havia sofrido um ataque incompleto de epi
lepsia; herdara do trisavô, um alcoólico, a nevrose, que não se ti
nha desenvolvido nas outras gerações que o precederam.
Filipa recolheu-se à senzala, depois do acesso, onde ficou esque
cida dos senhores, que viviam entregues à idéia de procurar resta
belecer a saúde do filho.
Faustina vivia triste, parecia que lhe repetiam ao ouvido aquelas
palavras fatais :

•

I

•

I

Que1n com ferro fere com ferro será ferido.
I
I

•J

Manuel da Paciência foi interrogado por Faustina, dias antes do
aniversário de Jacó, e disse ser livre. Surpreendida com tal decla
ração, comunicou-a ao marido. O aviso de Inácio da Paixão não
tinha sido publicado, mas corria na cidade. Só a polícia o ignorava .
O redator do jornal a quem fora dirigido, no dia do banquete do
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comendador, chamou Prisco à parte e mostrou-lhe o autógrafo. O
traficante empalideceu e prometeu que chamaria a polícia, para tirar
o caso a limpo.

•

Logo no dia seguinte, foi Paciência interrogado e recolhido à
cadeia. Dez vezes fizeram-lhe auto de perguntas, e foram sempre
as mesmas as suas respostas.
O delegado de polícia, certo de que nada colheria que provasse
a cumplicidade de Paciência, mandou espaldeirá-lo, mas Manuel,
embora barbaramente castigado, disse sempre que estava inocente.
Abriram-lhe as portas do cárcere, e, sem procurar mais pelo amo,
voltou ao sertão .

•
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•

CAPITULO I
SIMEÃO DE ARRUDA , comissário distribuidor de socorros públicos,
uma das personagens mais importantes desta história. Tem trinta
anos e estatura regular. O rosto é alvo e descarnado, os olhos azuis
e vivos, enfeitado por uma barba à inglesa, ruiva como a espessa
cabeleira. É diligente, falador, e tem en1 grande conta os serviços
que prestou e vai prestando na seca. Deve o lugar de comissário
à política. É partidário exaltado, bom cabo de eleições, reúne ca..
pangas, e não há quem grite mais nos conflitos eleitorais. A sua
nomeação não foi muito fácil. O lugar era ambicionado como se
fosse um rendoso emprego. As vagas eram preenchidas mais de
acordo com os interesses da política, do que com a conveniência
pública. O presidente da província tinha sempre uma lista de pre
tendentes a escolher. Falsos patriotas que, aparentando serviços à
pátria , só visavam ao interesse pessoal. Entretanto, o patriotismo
e a dedicação à causa pública não se tinham embotado completa
mente no espírito cearense.

:E:

Havia ainda muito coração leal e dedicado à pátria. A par dess a
degradação moral, no meio do enxame de zangões do erário, de
dicados até o sacrifício, encontravam-se alguns cidadãos que, sem
a menor retribuição, devotavam-se com toda a abnegação à causa
da humanidade.
O governo da província era cúmplice nos estelionatos de alguns
de seus agentes, cúmplice porque aceitava e não retribuía os ser
viços de homens onerados de família e completamente deserdados
da fortuna.

I

Simeão de Arruda era casado, tinha mulher e filhos, e a subsis
tência da família, difícil já em outros tempos, tornava-se agora
•
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i � po s � ív el . O s am igos políticos obtiv
eram sua nomeação para co
,
m lss an o d � um dos abarracamentos na capital
, emprego este cuja
rentuneraçao co ns tav a apenas de sessenta mi l- réi me
s
nsais para o
aluguel de um a cavalgadura .
Arruda aceitou o emprego, disposto a fazer dele um meio de
.
vtd a honesto com o qualquer outro; pensava como muita gente pen
s a : furtar do governo não é furtar.
Havia muita miséria na população adventícia da capital. As mes
mas cenas da fome nos ermos caminhos do interior tinham lugar
nas ruas e praças da Fortaleza. Quase cem mil infelizes de todas
as idades viviam miseravelmente nos abarracamentos do governo,
nas praças públicas e nos passeios das casas! O presidente da pro
víncia havia concorrido para essa aglomeração de famintos na ca
pital. Homem de idade avançada, enfezado por padecimentos crô
nicos, portanto incapaz de aturados trabalhos de espírito, deixou
se levar por informações falsas e, sem medir as conseqüências de
seus atos em crise tão melindrosa, tomou as desastradas medidas
de fechar os celeiros do governo aos famintos do interior e de sus
pender a construção de abarracamentos na Fortaleza. Esses dois
atos praticados na mesma data revelavam uma enfermidade moral,
tal era o seu antagonismo.
Manuel de Freitas chegava na pior quadra. No dia que sucedeu
ao seu alojamento, logo pela manhã, saiu a conhecer a capital da
província. Tinha um desejo veemente de vê-la, de admirá-la! A
Fortaleza é uma cidade nova, reedificada sobre as ruínas de uma
casaria de palhas e de taipas depois da seca de 1 845.31
Situada na costa, muito perto do mar, em um terreno plano,
teria todas as vantagens das povoações marítimas se fosse servida
por um bom porto. Entretanto, o seu comércio se alarga, todos os
anos, e a área edificada aumenta sempre.
Era a primeira vez que Freitas a via. Deixou os tabuleiros da
J acarecanga, aquele areal branco e estéril, cuja mobilidade tanto
dificulta a locomoção, coberto apenas em alguns pontos de uma
vegetação raquítica , mas enfolhada, � entrou pela �ua �o Senad�r
Pompeu, chamada outrora Rua Ameba. O fazendeuo ftcou ad� 
rado da regularidade da edificação. Duas filas �e casas co J? a mato
.
ria das frentes pintadas de amarelo, com sahente corn11a bra� ca,
parapeito também emoldurad� de alvos relev�s, e do qual satam
.
_
cabeças de serpentes, de jacares, de dragoes, fe1tas de ztnco e des
.
tinadas a esgotar os telhados durante as chuvas, perftlavam-se na
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extensão de quase um quilômetro, guardando de uma para outra
a distância de vinte metros. As fachadas das casas, todas obede
ciam ao mestno plano e à mesma simetria monótona.
Delas se destacavam portas e janelas , aquelas tendo rótulas e
estas vidraças na metade superior do vão e rótulas na metade infe
rior, mas todas pintadas de verde. De muitas portadas os postigos
se abriam para fora, embaraçando estupidamente o trânsito público,
ou saindo de encontro inesperadamente à cara do transeunte, im
pelido pelo morador que abria de súbito a portinhola da rótula.
A rua calçada de seixos, com o dorso convexo, descia até as
coxias, onde formava uma depressão, subindo depois até encontrar
o cordão da calçada. Os passeios das casas, todos da mesma lar
gura, tinham os bordos externos orlados pelos combustores de gás
de iluminação, colunas de ferro pintadas de alcatrão, de vinte em
vinte metros de distância, terminadas por uma manga quase oval,
inteiriça, de bom vidro e coberta por um capacete de metal pinta
do de verde. Essas filas de postes pretos lembravam, à noite, o
desfilar de um enterro.
As dez ruas, todas do mesmo comprimento e largura, calçadas
e cortadas em retângulos formando quarteirões de cem metros qua
drados, eram, pelo plano de disposição, convenientemente ventila
das e, quanto possível, alumiadas pelo sol. Mais de dez praças,
grandes, arborizadas de castanheiros e mungubeiras, embelezavam a
cidade, concorrendo assim para a salubridade do clima, até então,
um dos melhores do Império.
Da linha superior da fachada das casas, elevavam-se alguns so
brados, quase todos de um só andar e de recente edificação, pois
os antigos proprietários acreditavam que o terreno da Fortaleza, por
sua n atureza arenosa, não se prestava a este gênero de construção.
Poucos templos e todos construídos ainda no estilo da antiga
arquitetura portuguesa , viam-se com seus pares de campanários ter
minados em cata-ventos de ferro, mas imóveis em pleno espaço.
Alguns edifícios públicos isolados, como a assembléia provincial, o
palácio do governo, o seminário episcopal, o tesouro provincial, a
biblioteca pública, a escola normal mas todos ressentindo-se mais
ou menos da falta de estética. Entre os edifícios, é o da estação
central da estrada de ferro de Baturité o que estava mais no caso
de satisfazer a todas as exigências dos preceitos arquiteturais, pois
foi construído por profissionais; este mesmo tinha graves defeitos
percebíveis, logo à primeira vista.
Manuel de Freitas percorria a cidade da Fortaleza com a alma
vazia de esperanças! Palpava a grande chaga aberta no coração
do povo com uma consternação que o desalentava. Todos felizes
em uma vida pacífica , cuidavam em criar novos elementos de pros-
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pe rid ad e, quando um grito de alarma
seca
ecoou das praias
d� Forta leza às covoadas82 do Ar ari pe! O período da fe1icidade h
a
vta -se esgotado, era chegada a época das angústias, das provações.

J á bem alto no ho � izonte i a o sol, que devia torrar os campos,
secar as fontes, estenlizar a terra e trazer a miséria à tenda do
homen1 . Era a seca que chegava. O flagelo propagava-se a toda a
província com a velocidade da luz.
Freitas, apavorado com o cortejo da miséria que desfilava pelas
ruas da Fortaleza, quase esmorecera. Uma multidão de criaturas
de todas as idades e de todos os sexos, trôpegas, escaveiradas, semi
nuas, enchia a cidade, a pedir esmolas.

I

I

O fazendeiro, aterrado e desiludido, voltou ao rancho, e assim
descrevia a sua mulher o estado da capital :
Venho horrorizado, Josefa. Vi tanta miséria, que me espan
tei. Imagina o que de horrível vi, que pôde me eriçar os cabelos,
a mim, testemunha ocular das mais pungentes e medonhas cenas!
Cedo desiludi-me. A Fortaleza, que acreditava a nossa salvação,
onde supus o conforto das populações famintas , tem o lúgubre as
pecto das povoações do interior, regurgita de infelizes, que men
digam cambaleando de fome. Nos passeios das casas, nos adros das
igrejas, nas praças públicas dormem ao relento, e raro é o dia que
destes dormitórios não conduzam , ao amanhecer, cadáveres para o
cemitério. Vi mortos, no meio da rua, um velho e uma mulher,
expostos no calçamento como cães ou gatos, apodrecendo no mon
turo. Tive dó deles! Como estavam magros! Em suas fisionomias,
pode-se dizer, se percebiam ainda os fundos traços de uma prolon
gada angústia. A peste e a fome matam mais de quatrocentos por
dia! O que te afirmo é que, durante o tempo em que estive parado
em uma esquina, vi passar vinte cadáveres : e como seguem para a
vala! Faz horror! Os que têm rede , vão nela, suja, rota, como se
acha; os que não a têm, são amarrados de pés e mãos em um
comprido pau e assim são levados para a sepultura. Os enterramen
tos desfilam pelas ruas mais públicas da cidade. E as crianças que
morrem nos abarracamentos, como são conduzidas! Pela manliã os
encarregados de sepultá-las vão recolhendo-as em um grande saco;
e, ensacados os cadáveres, é atado aquele sudário de grossa estopa
a um pau e conduzido para a sepultura! Informei-me de tudo, e
nada do que vi e ouvi alentou-me! Disseram-me que a prostituição
lavra desenfreada. São muitos os sedutores. Até meninas de dez anos
estão perdidas por esta raça maldita de perversos! O espírito se
32

Termo regional, dicionarizado modernamente com o significado de repeti
ção de concavidades nas montanhas.
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abate, agoniza mesmo, perante um tão vivo quadro de misérias hu
manas. Ao mesmo tempo, o corpo definha, mal alimentado, à falta
de ordem na distribuição dos víveres do governo. Os socorros são
mal distribuídos. Trocam a ração pelo trabalho , mas por um tra
balho penoso, superior às forças dos famintos. Um pobre homem
cansado de uma longa viagem, enfraquecido de fome, pode caminhar
todos os dias doze quilômetros com uma pedra às costas, para re
ceber uma ração de um litro de farinha e quinhentas gramas de car
ne do sul?! Se é só, poderá escapar à fome, mas se tem, como na
maioria deles, oito e mais pessoas de família, qual o seu fim? A mor
te, Josefa.
- Valha-nos Deus, Manuel, disse Josefa, chorando desconsola
damente.
- Só temo a peste, Josefa. A febre mata nos abarracamentos, de
um modo espantoso! Se eu morrer, o que será de ti e de Carolina?
Aterra-te a minha franqueza! Era necessário que não ignorasses a
nossa situação, para ficares também de guarda. Sinto-me disposto
para a luta e juro continuar a velar pela tua sorte e de nossos filhos.
Se eu morrer, prefere, com os filhos, acabar-te de miséria a ir para
um abarracamento.
- Deus sobretudo , Manuel.

•

-

I

I

Freitas ouviu a mulher e fitou-a. Tinha os olhos rasos de lágrimas
e, apelando para a misericórdia da Providência, olhava a filha que,
perto de si, cercada dos irmãos, entretinha-lhes a fome contando
lhes histórias.
O fazendeiro i a continuar a conversação, quando notou que um
cavalheiro se aproximava do rancho.

,.

Era Simeão de Arruda, que vinha a galope no seu cavalo negro.
Olhou de relance para os habitantes da palhoça e, impressionado
pela formosura de Carolina, parou o cavalo e dirigiu-se a Freitas:
Quando chegou, meu velho?
- Há pouco tempo.
Quantas pessoas tem de família?
- Mulher e cinco filhos.
Seu nome?
- Manuel de Freitas.
- De onde é natural?
- Da cidade de . . .
- Qual sua profissão?
- Criador.
Não se empregava em outra coisa?
- Não senhor.
- Nem ao menos era subdelegado em sua terra?
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