ESPECTRO
Ao Castro Menezes

A casa abandonada seria em breves
tempos uma tapera.
RoDOLPfiO THEOPHJLO : O Paroara .
•

A PAISAGEM tinha a tristeza dos ermos, a quietude das cousas abandonadas. No topo dum serro rude ·e es.calvado, entre carcavões ressequidos, a casa da fazenda era uma ruína, um amontoado de paredes a cair, o madeiramento da taip·a a descoberto, os rebocos chagados; em muitas partes o telhado abatera e pontas de caibros apareciam carcomidas e pretas; portas tombavam dos gonzos partidos,
montões de telhas em cacos p·e savam no velho ass.o·a lho esburacado.
Sobre as pedras disjuntas da calçada as lagartixas aquentavam-se
preguiçosamente ao sol num eterno abalar de cabeças. Vegetações
irrompiam a esmo, aqui e ali, entre aquela ruinaria, viçosas, dum
verde novo e forte, apoderando-se do que o homem abandonara.
Açoitada do vento, uma porta rangia fanhosa, dando um gemido
arrastado e feio como o das avantesmas por noite sem lua, nas solidões. Entre duas travessas de p~equiá rob·usto, na alpendrada, o
velho sino de cobre da capela senhorial escancelava a boca cheia
de lágrimas esv·e rdinhadas, de onde pendiam, a esvoaçar, umas farripas de corda.
Em torno, o matagal tristonho amarelava ao sol. As cercas de
pau a pique dos currais caíam aos lanços e os mourões pretos, de
madeiras rijas, denunciavam o lugar das porteiras. Dentro dos curros, o esterco do gado pulverizava-se, misturando-se à areia grossa,
dando-lhe um to·m bistrado que enegrecia à chuva. E lá para baixo
do serro numa curva brusca, escorria o fio barrento do rio Fonseca,
levando 'o mísero tributo de suas águas reles para as cheias invernais
do Banabuiú.
A tarde ia findar. Pelo ar andava a fumarada tênue das queimadas distantes. O sol baixava sem raios e sem glória, como um grande olho ensangüentado. Um vento sutil fazia um murmúrio leve nos
r&mos dos marmeleiros. E longe, além duma várzea extensa, onde
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manchas bra11cas esparsas entre o verde do mato e a púrpura régia
do poente.
Aquela tapera tinha si(to cn1 tempos idos de abastança e fidalguia
a residência fet1dal do paclrc Ferreira, um dos homens mais ricos
e poderosos do sertão. Dizia o povo que ele era homem de "muito
dinheiro e pouco coração" . Vivera ali por muito tempo. Entre as
cercas daqueles currais mugiram centenares de cabeças de gado. Por
aquelas várzeas e carrascões andavam a campeá-las os seus escravos, cujo braço fazia sair da terra colheitas magníficas. Até aquele
vargedo do Cosmo Pais estendiam-se, ciciando, os milharais da fazenda e para o outro lado, nas baixas do rio Fonseca, tudo era rnandioca, feijão e jerimum. De manhã té sol posto ouvia-se o cantar
da escravaria nas brocas do mato, no entrançar das cercas, no desmanchar da farinha e no plantio dos legumes. Quando os cantos
morriam ofegantes, estralejavam os chicotes dos capatazes e o relho
do feitor. De novo o ar se enchia de melodias africanas, pungentes,
repetidas, enfadonhas como uma vista árida de deserto.
Nunca o padre fizera um benefício. Não havia na ribeira notícias
de uma esmola sua. Vivia no meio· da abundância entre meia dúzia de concubinas pretas. O,s filhos desse serralho não tinham, porém, mais direito que os simples filhos da senzala. Trabalhavam e
apanhavam do mesmo modo. O padre não considerava os escravos
como gente e punha-os mesmo um pot1co ab·aixo dos seus cavalos
de sela. O trabalho durava a semana inteira, sem interrupções. Não
havia dia santo que se guardasse. Sexta-feira da Paixão era o único.
Matou muito escravo de açoites e uma feita man.d ou arrancar, a
torquês, os dentes alvos duma sua o~dalisca que um hóspede gabara
a miúdo.
Teve morte digna de sua vida miserável. Uma manhã de outubro,
indo ao Quixeramobim, o cavalo~ espantou-se com a queda duma
galhada seca, espinoteou, bateu com as patas num garra11cho que
se lhe prendeu aos jarretes. Mais cresceu-lhe o medo. Deu upas,
saltos e corcovos formidáveis. Não desmontou o padre, que era exímio vaqueiro, corredor de argolinhas, pegador de gado pelo rabo, a
laço e a unha, no limpo e no fe·chado das catingas. De orelhas fitas,
arquejando, o pedrês. atirou-se mato~ adentro, furando a ramaria
espessa. O pajem procurou segui-lo, o que só pôde fazer com muita
dificuldade. Foi encontrar o garanhão atirado abaixo dum barranco,
nas vascas da agonia, com o pescoço quebrado, partidas as patas e
o couro varado de ·estrep·es. Perto achou o padre. Na carreira furibunda batera com o crânio num ramo de mororó. Estava morto e da
cabeça brechada a mioleira vazava pelo chão ...
Contavam depois por ali que, quando o foram enterrar, o caixão
ia vazio. O corpo desaparecera. Disseram que o diabo o levara. O
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Bernardo da Cauã afirmava ter visto na tarde do enterro um
negro todo encourado surgir na casa da fazenda. A afluência era
numerosa e ele quase não foi notado. Era Satanás em pessoa, com
toda a certeza, aquele vaqueiro.
Depois, ao abandono, a casa foi-se arruinando. Hoje estava naquele estado. Noite de sexta-feira ninguém passava ali. Para ir ao
Cosmo Pais fazia-se um rodeio.
O padre aparecia no alpendre, de batina, miolos pingando da cabeça aberta, alto, espigado, olhos em fogo. Agarrava-se à corda do
sino; puxava-a desesperado.
E o sino reboava fanhoso por aqueles campos vastos, envoltos
no sudário branco da lua ou no manto negro da escuridão, como
voz de além-túmulo que proclamasse ao mundo dos vivos a fealdade e a torpeza daquela alma!
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