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Mello Morais Filho

Mais tarde, regressava com sua força
a o lad o duma moriçaba, quando ao en�
frentar um a moita, no lugar Mang abei
ra, me ia lég ua distante de Lavras, uma
bala, partida do mato, o derrub ou do
cavalo, instantaneamente morto!

J. BRÍGIDO: O Ceará.

APESAR dos seus melhores amigos o haverem prevenido com provas
cabais que o Inácio de Albuqu·erque pusera assassinos de tocaia no
percurso que tinha que fazer de U mari ao lguatu, o Estêvão de
Matos não recuou da resolução que tomara. Ir àquela cidade sertane
ja a cavalo, varando o sertão� inóspito, representava para ele um
compromisso de honra. Havia prometido à firma Ricarte Irmãos sal
dar as suas dívidas no· dia 30 do mês. Os seus negócios de gado
em Pedras de Fogo· tinham dado lucro suficiente. Possuía o dinheiro
necessário ao pagamento das letras que os Ricartes guardavam. Eles
lhe haviam emprestado aquelas somas para salvá-lo duma situação

aflitiva nos seus negócios. Pusera-os em dia, só lhe restava agora
desobrigar-se da promessa. Não haveria forças humanas capazes de
o demover. Nem mesmo aceitava o alvitre de n1andar pagar por ou
tro. Iria em pessoa, para mostrar à firma que era homem de palavra
e para mostrar ao Inácio que não lhe temia os cabras traiçoeiros e
a vingança mesquinha.
A mulher, em lágrimas, rojo·u-se-lhe aos pés; os filhos pequenos
suplicaram-lhe em vão. Marcou o dia da partida. Deu ordens severa s
para milhar bem o cavalo ruço e preparar um mocó de sustância.

Destemeroso, honesto e franco· não se arreceava de outro homem.

É verdade que dum tiro certeiro de espera ninguém se livrava. Mas
ele "sabia onde moravam os mocós''. Era vaqueiro velho, cheio de
mocambos, conhecedor de negaças. Andara uns tempos a trás de
cangaceiros, guiando destacamentos. Tinha plena confiança em si.

No dia marcado seguiu viagem. Par tiu de n1anhã, mas não se
embrenhou logo nas catingas. Algum esculca o havia de ter espiado
e logo corrido a levar a nova aos assalariados das emboscadas.

Parou fora da vi..la , em casa do Matias Florindo, escondett o ruço na
casa de farinha e ali se ficou a parolar com o amigo até a boca da
noite. Com o escuro foi embora, levando o animal
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devagar, a clavina

de repetição passada sobre o arção do

ginete. Deixou a estrada e

n1eteu-se pelo mato, guiando-se pe las estrel as faiscantes, que avista
va por entre a ramari a rala dos paus-brancos. Tinha medo da lua.
Nessa noite ela ainda se levantava tarde. Mas ao outro dia nasceria
mais cedo e ao outro mais cedo ainda.
Quando ela clareou o matagal, madrugava já. Distanciou-se mais
da estrada que seguja paralelamente, avistando-a, às vezes, por en
tre os troncos lisos. Num fechado de rompe-gibão, mandacarus e um
buranas, onde o pasto verde e suculento cobria o chão, ttrou os
"rreios do cavalo e an1arrou-o pelo cabresto a um tronco. Depois,
fazendo da carona ma11ta e da sela travesseiro, adormeceu ao pé
das árvores.
O sol nascia.
Assim viajou mais uma noite e dormiu mais um dia. Na terceira
noite de viagem, a lua veio muito cedo. Aquilo contrariava-lhe os
planos. Além disso, a catinga naqueles lugares era tão espessa, tão
eivada de espinhais, tão acidentado o terreno, de barrocas, pedras e
fojos naturais, que só teve um remédio, depois de experimentar o
trânsito do mato em várias direções, que foi ganhar a estrada larga
e seguir por ela, lento, de ouvido à escuta e olhos à espreita.
O luar claro escorria pelos troncos alvos e fazia das resinas trans
parentes lágrimas de luz. Altas, imóveis, as frondes das árvores des
tacavam-se na claridade do céu. Mães-da-lu a gargalhavam ao longe,
muito ao longe.
Os olhos argutos do Estêvão notaram que numa gameleira
grande, entre dois grossos ramos em forquilha, as folhas. eram tão
chegadas que por entre elas não se coava o luar. Parou o cavalo e
apontou a clavina para aquele escuro da folhagem, na desconfiança
instintiva em que vinha de homens atocaiando-o das moitas e das
copas das árvores. O tiro p·artiu, ecoando nos. pedregais. E um vulto
de homem tombou mole, lá do alto, a escabujar na estrada branca.
Do alto de ot1tra árvore mais adiante veio uma voz de homem,
dura e cortante no silêncio daqt1ela solidão.
Mataste, Chico?
O Estêvão estremeceu. A emboscada era de dois. Que havia de
fázer? Se falasse, o salafrário conh·ecer-lhe-ia a voz e fugiria a preve
nir o amo vil da morte do companheiro. Se não falasse, o miserável
desconfiaria, havia de tentar espiar o que se passara e iria dar o
alarma à chusma acanalhada dos bandidos do Inácio, ou do seu es
conderijo talvez o prostrasse com um tiro bem dado. Essa hesitação
durou um instante. A sua grande calma ante os perigos salvou-o,
ajudada da fertilidade do seu espírito agttçado e todo sutilezas. Sol
tou um a�obio arrastado e discreto, chamando o ot1tro:
Fô - fi - i i -ô - ô - ô...
-
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Ligeiro, apeou-se do ruço e ficou de pé, de clavina aperrada,
meio do camit1ho ilumitlado, a11te o corpo do cangaceiro. o
veio, cat1teloso. Ao avistá-lo na claridade do luar, levou a
cara. O tiro partiu e o bandido caiu de joelhos, com um grito.
tombou de frente no barro, estorceu-se alguns segundos.

•

se po r fim.
Ao seu grito, só o eco respondeu. Nem uma voz soou nas espea.
suras das moitas ou baixou da ramada das umarizeiras. Pesou •
grande silêncio no sertão enluarado. O Estêvão montou o
.
Acendeu o caximbo e largou �eloz pela estrada em fora .
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