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Romance 



Aos leitores, se existirem. 

 

Aqui faço das tripas coração. Enfim termino meu primeiro livro, um 

romance. Sonhei em um dia ser um escritor, hoje me arrependo piamente 

de ter embrenhado neste pesadelo sem fim. É estar acorrentado e gostar 

da friagem e do peso das correntes. O fato de escrever não me traz 

aborrecimento, triste é se dedicar à labuta de lapidar um enredo e ao final 

da árdua tarefa padecer por não se interessar ninguém em lê-lo. Mas o bom 

da criação é que em certo ponto nos parecemos com o Deus criador, 

embora minúsculo a ponto de sermos insignificantes. Para você que me deu 

a alegria de chegar até este ponto sem se enfadar, não se estranhe com as 

palavras, saboreie o vômito mental que neste pano branco deixei 

impregnado. Palavras só dizem ideias quando elas cortam feitas a mais fina 

e afiada navalha. Se penso, é porque existo; se existo, preciso de sentido 

para viver; por isso escrevo. 

Bala voando à procura de um alvo 

qualquer 
Um cano de uma espingarda deslizou lentamente pelas galhas secas de um 

umbuzeiro desfolhado à beira da estrada; a árvore toda despida refletia a 

secura total do Sertão naqueles dias. O caminho de terra cortava a caatinga 

de um lado a outro em plena quietude. O cano, posicionado, paralisou 

ansioso. O calor, decorrido do sol, era abrasador; o vento havia se retirado; 

a sequidão tomava toda a imagem. A cena se congelou por cerca de uma 

hora. Já se passava das dez horas, quando a paz quebrou-se como em um 

vidro espedaçado após receber um tiro da pontaria certeira de um malvado 

jagunço. 

Ao longe, no limiar do horizonte leste, um ponto parecia se mover, por 

certo se locomovia lentamente. Aos poucos, ganhava corpo a imagem, 

agigantava-se perante os olhos do observador, entrava em rota de colisão 

com interesse alheio. Um coração inquieto se acelerava loucamente, batia 

forte e ligeiro, queria sair pela boca igual a um pássaro ao ver a porta da 

prisão aberta. Não contava com esses desmandos incontroláveis do corpo. 



As mãos trêmulas, o suor em cascata formava riacho pelo rosto, apossara-

se de um calafrio em pleno sol a pino. O cano da arma balançava, falhava-

se na pontaria, tudo era motivo de irritação.  

Certo animal vinha a galope suave guiado por um experiente condutor. Um 

cavalo castanho, sobre o dorso um homem, um senhor. Cavalgava com 

estilo, conhecia como ninguém a arte de desfilar. A montaria de passada 

em passada, pouco a pouco, chegava mais perto do umbuzeiro. O homem 

vinha assoviando, feliz, volta e meia dava velocidade a corda que ia à mão 

fazendo-a girar, havia momentos que até cantava algum trecho de remota 

canção, isso o fazia recordar de algum fato bom do seu passado. 

A rédea foi puxada, bruscamente, com força; a montaria empinou e logo se 

manteve imóvel. O homem então fez sinal com a rédea; o animal voltou a 

caminhar lentamente. Um cavalo, carregando no lombo um arreio, estava 

amarrado em uma estaca de cerca um pouco adiante. Quem poderia estar 

naquele local em um momento de tanto calor, pensava o viajante. Mateiro 

experiente que era, bastou um simples sinal para arrepiar o bigode e se 

precaver nos seus próximos passos. Olhava procurando por alguém, 

somente enxergava sequidão e escutava o silêncio. A calmaria dominava a 

paragem por completo. O receio apoderou-se dele. O animal naquela 

posição poderia dizer muitas coisas. Talvez seria cisma de uma mente 

exposta ao calor intenso do sol.  

Nestas bandas não há homem com coragem suficiente para me ameaçar, 

tentava buscar coragem para seguir. 

O cano da espingarda sacolejou um pouco mais, um som nasceu ao tocar 

em uma galha mais grossa. Os olhos de gavião buscaram o ponto. O homem 

tentou recuar com o animal. Estava diante da morte. A arma, há anos 

menosprezada em um canto qualquer de uma casa, sorria por poder ser 

útil; finalmente despertara do pesado sono preguiçoso, iria, enfim, 

trabalhar. Enquanto o cavalo recebia ordem para fazer meia volta, o gatilho 

era, no singular segundo, apertado com força. A bala, desembestada, corria 

fagueira pelo cano à procura do que tocar, à procura do que ferir, à procura 

do que matar. Nos movimentos dos corpos, o projetil atingiu a coxa direita 

do homem, que, de imediato, veio ao chão. A tremedeira do atirador fez 

com que o tiro perdesse o alvo determinado, o coração do oponente.  



O cano da espingarda recuou bruscamente, sem cerimônia, sem receio de 

ser visto. Um ser eufórico desceu da árvore em segundos, saltou uma cerca 

e se aproximou do atingido. Encontrava-se trêmulo, sim, bastante, suava 

em demasia, a respiração era alta e forte, mas estava convicto e 

determinado em cumprir com a sua ideia formulada há meses. Deixou a 

espingarda cair e foi de encontro ao alvo, queria acabar com aquela história 

rápido e de uma vez por toda. O coração batia descompassado, o sangue 

voava frenético pelas veias, sentia-se possuído por uma força estranha. 

Jamais pensaria em recuar, ainda mais que tinha diante de si sua glória 

redentora. 

- É você – disse o homem com uma das pernas sangrando. – Levei um tiro. 

Foi emboscada. Deve ter sido um desses jagunços do coronel Santana. Vou 

acabar com todos eles, nem que seja a última coisa que eu faço nesta vida. 

Ajude-me. Vamos. Não fique aí parado. Por que me olha desse jeito? 

Os olhos do atirador estavam fixos na presa, era um olhar de fome, um olhar 

desprovido de compaixão. Levou a mão direita à cintura e sacou um 

revólver. Levantou a arma na altura do busto. Continuava a tremer. 

Respirou fundo. Apontou o cano para a testa do outro. Fechou os olhos. 

- Você está louco! Baixe essa arma. Não brinque com coisa séria. Ajude-me 

a levantar. 

- Você já não existe mais para este mundo. Vá para o inferno! 

Ao berrar a última frase, “Vá para o inferno”, seus olhos abriram 

novamente. Era o demônio em carne e osso. A mão já não tremia mais, o 

suor desaparecera, a vontade era apenas uma, matar. O gatilho foi 

apertado com gosto. A bala fugiu pelo cano, rodopiou, dois contados 

metros, acertando em cheio a testa da caça. O corpo atingido tombou em 

convulsão, debatia em meio a areia quente, fugia a vida deixando no corpo 

o sabor petrificado da inação. O sangue molhava a terra seca, que o sugava 

com vontade, imaginava no seu delírio ser gotas de chuva. Pouco tempo e 

o que era atividade humana adormecia para toda a eternidade. O coronel 

que nasceu nas terras secas do sertão, morrera feito tatu acuado. Um ser 

que matara tantos na existência acabava provando de seu próprio licor, 

amargo, com gosto de sangue e aroma de morte. 

O assassino recobrou suas faculdades mentais. Caminhou até a montaria da 

vítima, mas antes passou por cima do cadáver. Abriu duas bolsas de couro 



que iam amarradas, uma em cada lado, na garupa do animal. Sorriu ao ver 

os maços de dinheiro, gargalhou alto para o céu em triunfo, ignorando o 

coronel defunto. 

- Eu estou rico! Estou rico! Estou rico! 

Um homem se desperta para um 

pesadelo 
Debaixo de um umbuzeiro desprovido de folhas, em volto a um calor 

medonho, um rapaz, na casa dos trinta anos, encontrava-se deitado. A 

calmaria do ambiente imprimia sossego, uma paz sufocante tomava aquele 

pequeno espaço, nem um sinal humano por ali, a não ser a pessoa que foi 

citada. Se alguém o visse deitado daquela forma, pensaria que aquele ser 

descansava feliz. Sonhava, sim, sonhava. Ou seria pesadelos o que ele tivera 

diante das retinas há pouco instante? Muitos irão imaginar que eram 

sonhos gostosos, sonhos com mulheres, com festas, com riqueza. Enquanto 

esteve ali postado no chão, o corpo tremia e se debatia; articulava algumas 

palavras sem sentido algum, às vezes, chegava a gritar. O sono era 

profundo, um desmaio, quase a morte. Ou seria um simples delírio, um 

devaneio? 

Como em um raio a cortar o céu em uma noite chuvosa, os olhos se 

arregalaram. Estava ofegante, a sudorese era intensa. Tinha calafrios 

mesmo com o clima de deserto. Queria levantar; o corpo, contudo, cobrava 

por mais descanso. Os olhos arregalados ficaram a observar as galhas secas 

da árvore procurando por alguma resposta. 

- Onde estou? Como eu vim parar aqui? Meu corpo dói todo. A cabeça está 

para explodir. Tenho que me levantar. Falta-me força no corpo. Que 

sensação horrível. Parece que levei uma surra. Eu estava vindo, de repente, 

não me lembro mais de nada. Que coisa mais estranha. Preciso ir embora, 

minha esposa me aguarda. Ela deve estar preocupada com a minha 

demora. 

Continuou deitado por cerca de uns vinte minutos tentando juntar forças. 

Estava zonzo. Não entendia como tinha parado naquele local. Não se 

lembrava do que havia feito durante boa parte daquele dia. As imagens do 



sonho ainda estavam vivas na memória, porém lhe faltavam algumas 

partes. Ao levar a mão ao lado para se levantar, um susto. 

- O que é isto? 

Uma espingarda encontrava-se ao lado. O calafrio voltou a atormentá-lo. 

As imagens do pesadelo retornavam com tamanha nitidez a sua mente. 

Estava confuso. Será que ainda se encontrava sonhando? O que seria tudo 

aquilo? Ergueu o dorso e ficou por um momento sentado. Não teve 

coragem de apanhar a espingarda, mantinha certa distância. Aquilo tudo só 

poderia ser fruto do acaso, nada mais. 

- Minha cabeça está doendo muito. Parece que eu a bati em algo. Por que 

não me lembro de como vim parar aqui? Estranho. 

Ao passar a mão pelos cabelos, sentiu uma ondulação. O que vem a ser isso? 

Algo me atingiu quase na nunca. Mas não me lembro de nada. Para de doer, 

cabeça, deixe-me pensar. Havia um martelo a martelar constantemente em 

seu crânio. Ao levantar, repousou as mãos na cintura, outro susto. 

- O que é isto? – gritou. 

Um revólver lá se encontrava. O sonho não tinha sido pesadelo, e sim 

realidade? Teve medo daquela embaraçosa situação. Precisava puxar a 

arma, mas lhe faltava coragem e energia nos braços. Tremia, suava frio, o 

coração desejava sair pelo peito e voar livre sem sobressaltos. Eu não seria 

capaz de matar ninguém. Há algo estranho em tudo isso. A indecisão 

pendurou por uns dez minuto. Procurava por fagulhas no cérebro, um vazio 

sem respostas era o que o preenchia. 

- Não tenho outra alternativa. Preciso criar coragem para descobrir algo que 

é estranho ao meu conhecimento. 

Puxou lentamente a arma; estava gelada, calada, mansa. Um revólver... 

Como ele foi parar na minha cintura? Nunca o vi antes. Estava nervoso. 

Encontravam-se com ele duas provas de algum crime. Mas não houve 

crime, foi apenas um sonho. Então o que diz tudo isso? Não sei.  

- No sonho só saiu um tiro desta arma. Será? Será que não foi sonho? Estou 

ficando preocupado. Alguma coisa errada aconteceu comigo. 

Ao empurrar o tambor, todas as cavidades estavam completadas, menos 

uma. É coisa do diabo! Coisa do cão! Eu não sou assassino. O problema é 



que não me lembro de nada, só do maldito sonho. Como todas estas 

evidências vieram parar aqui, se não produzidas por mim mesmo? Deixou 

o revólver cair. Ao levantar os olhos, outro susto. 

- Não pode ser. É coincidência demais para não ser verdade. Aquilo não foi 

um sonho. Estou perdido. Eu matei um homem. Matei um homem? Pensei 

que eu estava sonhando. Estou perdido. Como tudo isso foi acontecer? Eu, 

um assassino? Não, só pode ser uma brincadeira de mal gosto. 

O cavalo castanho que participara do possível sonho, ou da ingrata 

realidade, descansava amarrado em uma estaca de cerca em pleno sol, 

igual à imagem que carregava na mente.  

O homem titubeou, tentava não acreditar nos fatos, desejava acordar 

daquele sono pesado que se metera. Beliscou o braço duas vezes. Balançou 

a cabeça e andou lentamente em direção ao animal. De longe avistou outro 

curioso fato. 

- Não pode ser. Então eu não estava sonhando. 

As duas bolsas de couro, iguais às do sonho, estavam na garupa do cavalo. 

Sabia de antemão o que se encontrava dentro delas. Abriu uma das bolsas, 

no interior vinha acomodado uma grande quantidade de dinheiro. 

- O que eu vou fazer agora? Tenho que ir à vila colher alguma informação. 

Tudo diz que fui eu quem matou o coronel, mas não está claro na minha 

cabeça. Parecia um sonho. Eu nunca matei um homem antes, ainda mais 

por causa de dinheiro. Se eu realmente dei cabo do coronel, minha vida 

estará desgraçada para sempre. 

Tirou as duas bolsas de couro, jogou-as nos ombros. Soltou o cavalo. 

Apanhou as duas armas e saiu a andar pela caatinga seca, ia vacilante, ainda 

não tinha recobrado sua vitalidade por completo. Conhecedor daquelas 

redondezas, dirigiu-se a uma gruta distante. Dentro, deixou as duas armas 

e as duas bolsas de couro contendo o dinheiro. 

- Talvez eu tenha enlouquecido. Não sei ao certo o que aconteceu durante 

este dia, apenas o sonho aparece como algo verdadeiro. Eu, um louco. 

Será? Minha cabeça está doendo muito. - Passou a mão pela cabeça. - E 

este calombo? Parece que eu levei uma pancada forte na cabeça. Mas não 

me lembro como. Vou à vila para ver se descubro mais algum fato.  



Conversando com a juiz consciência 
O homem saiu a andar, sabia qual destino seguir. O quebra-cabeça não se 

encaixava, faltava-lhe algumas peças, peças centrais para elucidar toda esta 

novela. Precisava encontrar resposta para sua aflição. Estaria ele louco? A 

sua vida se transformou em poucas horas, desmoronou-se, melhor seja 

dito. Já não sabia mais a sua real identidade. Teria ele uma esposa e um 

filho? Seu nome seria mesmo Pedro? Talvez se chamasse João, Batista, 

Fernando. Os neurônios trabalhavam frenéticos em busca de soluções. 

Quanto mais pensava, quanto mais se alto indagava, maiores eram as suas 

dúvidas. Uma aflição comprimia o peito com força, o pavor de enfrentar os 

fatos roubava-lhe a paz de espirito. Que coisa estranha. Um dia para não 

existir. O que farei de minha vida se tudo foi realidade? 

Andava rápido a desviar da vegetação espinhosa, era arisco como os bichos 

do Sertão, a sua agilidade impressionava, um verdadeiro “Cabra”. De 

repente, parou os passos, permaneceu estátua. 

- Estou indo para a vila, mas se a polícia estiver esperando por mim? 

Estando eu na prisão, quem cuidará da minha esposa e do meu filho? O pior 

é que não tenho certeza de ter matado ou não o coronel. Eu tenho que 

prosseguir, preciso saber o que eles sabem sobre o caso. Talvez o coronel 

esteja vivo. Mas e as bolsas com o dinheiro? E o cavalo? E as armas? E a 

bala que faltava no tambor do revólver? Não, o coronel já não ameaça mais 

ninguém neste mundo. Aquele traste uma hora dessas está no inferno a 

dentro. 

Voltou a andar, andava quase correndo, do nada parava e repetia as 

mesmas lamurias. Desse jeito eu nunca chegarei ao meu destino. Minha 

vida já não presta mais. Viver engaiolado feito a um cardeal, Deus me livre. 

Continuava nos seus passos. Parava, remexia nos seus pensamentos, 

retornava. Nesse jogo de indecisão, pouco a pouco, ele se deparou à porta 

de entrada da vila. Pensou em recuar, correr para a serra e se esconder lá 

por muito tempo, viver como mocó, virar bicho do mato. Mas se assim o 

fizesse todos saberiam que ele realmente tinha dado cabo do coronel. 

Precisava entrar. Decidiu ir em frente buscar uma solução para o seu triste 

padecimento. 

- Pedro, você soube da morte do coronel? 



- O coronel morreu? – Ele voltou o rosto muito assustado para a mulher que 

chegara pelas costas. 

- Esta manhã. Coisa horrorosa. Todo mundo sabe da ruindade dele, mas ser 

moto em emboscada sem ao menos poder se defender, fiquei com pena 

daquele traste. Quando em vida nunca prestou, não seria agora um anjo. 

Meu filho sofreu nas mãos dele. Que Deus dê àquele desgraçado muito fogo 

no rabo. O filho do cão voltou para o lado do pai. Pior é que deixou a prole, 

outro traste. Por que Deus não leva de uma vez por toda todas as pessoas 

ruins deste mundo? Livraria a existência de muitos transtornos. 

- Já sabe quem o matou? 

- Até agora não. Levaram do falecido o cavalo e duas bolsas de couro cheias 

de dinheiro. Quem o matou sabia que ele tinha consigo grande quantidade 

de dinheiro. Também, o infeliz era tão avarento que foi morto por causa de 

dinheiro. Como já matou tantos na vida por causa de dinheiro, foi justo 

morrer por dinheiro. Dinheiro nesta vida é tudo: dinheiro é vida, dinheiro é 

morte. 

- Já sepultou o corpo? 

- Não. Somente no final da tarde. E você está vindo de onde? 

Ele se estremeceu por dentro, sentiu como em um tribunal, a mulher era o 

juiz e ele o réu. Responda rápido de onde você está vindo para não levantar 

suspeitas. 

- Da lida na roça – foram as palavras que vieram à boca naquele instante de 

embaraço. 

- Tenho que ir. Vou acabar com os meus afazeres, pois quero jogar uma pá 

de terra na cara daquele safado. Coisa ruim, bateu em meu filho. 

- O homem era temido por muitos aqui nas redondezas. Muitos tinham 

razões de sobra para matá-lo.  

A mulher seguiu seu rumo em passos rápidos, sequer voltou seu olhar para 

trás, não desconfiara de nada. Pedro correu com os olhos até a senhora 

sumir na esquina primeira. Baixou a cabeça e adentrou a sua terra de 

morada como se fosse um derrotado. Temia o que iria encontrar. Desejava 

se libertar daquele pesadelo, acordar e voltar a viver a sua vidinha de antes 



com a mulher e o filho, mas primeiro era necessário enfrentar os 

acontecimentos. 

Conversa de velório 
Ao entrar na principal rua, única por sinal, logo à frente se via imponente o 

casarão do coronel morto; a vila quase toda estava pelo lado de fora da 

mencionada residência; a curiosidade atiçava a imaginação fértil daquela 

humilde gente. Parou por um momento a refletir. Cuspiu em um canto e 

limpou o olho direito com a mão direita. Preciso prosseguir. Tenho que 

saber em qual chão eu estou pisado. Um receio o dominou por um instante. 

Estava suado, por que não dizer sujo, ignorava por completo a sua situação. 

Envolver-se com aquela gente não era o que ele desejava, os últimos 

acontecimentos o obrigavam a seguir. 

Encostou devagar e sorrateiro. Ficou a observar os falatórios de soslaio. 

Dois senhores dialogavam alto. Prestava atenção na conversa com muita 

curiosidade. 

- O coronel foi morto por um pistoleiro, mas quem deu a informação deve 

ter sido um parente próximo que sabia do dinheiro que ele estava levando 

nas duas bolsas de couro – falou um dos senhores com convicção. 

- Ou então algum parente da pessoa que entregou o dinheiro ao coronel – 

disse o outro categoricamente. 

- Faz sentido também. O dinheiro parece ter sido o causador desse terrível 

acontecimento. O que uma pessoa não faz por duas bolsas cheias de 

dinheiro? O sujeito que fez isso numa hora dessas deve estar longe. 

Pedro voltou a andar pelo meio da multidão. Às vezes, esbarrava-se em 

alguém, a pessoa o olhava com indiferença, ele sequer importava, ou 

sequer a via. Esperava colher mais dados para amenizar sua tortura mental. 

A conversa corria solta, parecia em dia de feira livre, todos falavam e 

escutavam ao mesmo tempo, porém ao pé do ouvido. 

- O filho homem do coronel Afonso disse que só sossegará quando pegar o 

desgraçado que fez tamanha atrocidade com o pai dele - falava um homem 

que tinha na cabeça um chapéu e vestia terno branco. 

- Muitos dizem por aí que o filho em matéria de ruindade é mais fera do 

que o pai – acrescentou outro pontuando as últimas palavras. – Um 



demônio em carne e osso. Dizem que quando criança, o filho do coronel 

matava os pintinhos das galinhas e marrava-os nos pés das galinhas mães, 

as coitadas ficavam a correr de um lado a outro a arrastar os filhos mortos. 

Ele fazia tudo isso sorrindo ao estremo. Um pequeno monstro. 

- Isso é o que nos contam, contudo há muitas atrocidades cometidas por 

ele que os familiares encobriram para que ninguém ficasse sabendo. As 

escravas sofriam nas mãos dele, quantas não foram queimadas com ferro 

de ferrar animal. Ele obrigava um dos jagunços a colocar a negra no tronco 

para fazer as suas travessuras, gritava de felicidade com os gritos de dor da 

vítima. Um menino cruel. Nunca foi à missa. Ele não cansa de dizer que Deus 

não existe, que é uma invenção do homem. 

Pedro foi transcorrendo pelo meio da multidão de forma tranquila. 

Ninguém prestava atenção nele, também qual o valor tem para a 

“sociedade orgulhosa” um simples serviçal de fazenda. Parou próximo à 

porta de entrada, esperava uma oportunidade para adentrar o recinto. 

Ninguém sequer imaginava que poderia ter sido ele o causador da morte 

do coronel. Que petulância do assassino ir ao velório do homem que ele 

próprio matara. Não, isso ninguém ali jamais pensaria. 

- Ninguém presta atenção em mim. Será se devo entrar nesta casa? Tenho 

que ver com os meus próprios olhos a face do coronel morto. Preciso 

afastar de mim esta ideia louca de ter sido eu o matador.  

Caminhou ao interior da sala vagarosamente, tinha medo de encarar as 

pessoas que ali estavam, tudo gente de poder, o olhar ia baixo evitando os 

olhos dos outros. Encostou no caixão. Um susto. Segurava o chapéu com a 

mão direita, tremia. Na testa do defunto estava a marca da bala. Mais uma 

evidência contra ele. Teve força para recuar, ao erguer os olhos viu sentada 

em uma cadeira a esposa do falecido coronel. Dirigiu-se a ela, fazia parte do 

ritual de velório. 

- Meus pêsames, Dona... 

- Desgraçado! – A mão do filho do coronel o impediu de apertar a mão da 

viúva. – Não carecemos dos sentimentos de pobres. Como pode ser 

petulante assim? Saia já da minha casa! Saia! Agora, infeliz. Se não sair, 

meus jagunços o colocarão porta afora. Onde já se viu. Quem o deixou 

entrar aqui. Maldito, suma deste lugar o mais rápido possível. 



Pedro, aturdido, fez meia volta, sequer ergueu os olhos para o agressor. Um 

sopapo o fez perder o equilíbrio. O filho do coronel o empurrou pelas 

costas. Apanhou o chapéu no chão, pôs na cabeça e saiu feito cachorro vira-

lata escorraçado. Esse filho do coronel consegue ser pior que o pai, bem 

que os dois senhores falavam com sabedoria ainda agorinha. Ao colocar os 

pés nos degraus que levavam à calçada, todos os olhos o cobriam de 

curiosidade. Se antes passara como um fantasma, agora as pupilas dilatadas 

o devoravam com curiosidade. O silêncio era de cemitério à noite. 

Sociedade nojenta. Povo safado. Passava de cabeça baixa entre as pessoas, 

elas iam fazendo um corredor. Muitos eram os murmurinhos. 

- Pedro – alguém o chamou no meio da multidão. – Espere, Pedro. 

Ele voltou-lhe o olhar para a direção da voz, lá estava um dos seus poucos 

amigos. Olhou e continuou a caminhar. Não desejava conversa, encontrava-

se acabado, não pela forma que fora tratado ainda há pouco, todavia pela 

nefasta dúvida que o corroía de dentro para fora insistentemente. 

- Pedro, espere. O que foi que aconteceu? 

Pedro venceu a barreira humana e seguia rumo a sua residência. O rapaz o 

acompanhou.  

- Pedro, por que o filho do coronel o escorraçou da casa dele daquela 

forma? 

- Falou que eu sou pobre, que não carece dos sentimentos de pobre, não. 

- Mas eu entrei lá e ele não me enxotou, não. Sou pobre como você. 

- Eu estava trabalhando e não me inteirei dos detalhes da morte do coronel. 

Gostaria que você me contasse tudo que sabe sobre o caso. Não me 

esconda nada. Tenho muita curiosidade em saber. 

- Quem encontrou o corpo do coronel foi o jagunço Sarapião. Ele estava a 

passar pela estrada que vai para a lagoa da fazenda Cansanção. Sarapião 

disse que achara o corpo do coronel, mas que na hora não pensava ser do 

próprio, ao reconhecer quase caiu do cavalo. Entrou em disparada pela vila 

gritando feito um louco: O coronel morreu! O coronel morreu! Em poucos 

minutos a vila toda se dirigiu ao local. O delegado só chegou meia hora 

depois. O homem da lei disse que a cena do crime fora muito prejudicada 

com a presença dos curiosos, mesmo assim acrescentou que havia rastros 

de cinco cavalos pela redondeza. 



- Cinco cavalos foram? 

- Cinco cavalos. Um deve ter sido o do coronel, o outro o do jagunço 

Sarapião, pois foi ele quem encontrou o corpo. Restam ainda outros três 

que não se sabem a procedência. 

- Teve mais algum fato importante? 

- O coronel foi morto por dois disparos. Um de uma espingarda à longa 

distância, o tiro acertou a perna, talvez o matador tenha tremido no 

momento. O outro disparo foi à queima-roupa, cerca de dois metros da 

testa da vítima. Quem matou o coronel tinha sague frio. O que não dá para 

entender foi o erro na pontaria do tiro de espingarda, com certeza, o alvo 

seria o coração. 

- Até agora não tem nenhum suspeito? 

- Não. Muitas pessoas não gostavam dele, todos por aqui são suspeitos, 

inclusive eu e você.  

- Este lugar passará por um bom tempo sem paz. 

- O filho do coronel consegue ser mais perverso do que o pai. Vai para a sua 

casa agora? 

- Preciso tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. 

- Não vai ao enterro do coronel? Será no final da tarde. 

- Talvez. Não quero ser tratado como animal novamente.  

Na paz do lar 
Abriu a porta devagar e adentrou-se de cabeça baixa. Uma sensação 

estranha o dominava. A barriga e a cabeça doíam incessantemente. Pedro 

não estava bem. Todos os fatos indicavam ser ele o assassino. Tinha medo, 

não das consequências, mas da culpa pelo ato praticado. Não sabia o que 

fazer. O pensamento vagava na escuridão em busca de respostas 

inexistentes. Estava perdido. Nunca mais voltaria a gozar de paz na 

consciência. O caos apoderou-se do pobre homem. Não tinha nem força 

para encarar a própria esposa. O que diria ao pequeno? Uma criança filho 

de um assassino, um pai que matara por dinheiro, por dinheiro. Matar por 

si só já é um pecado dos mais graves, ainda por cima por dinheiro. 



- Marido, o que foi que aconteceu com você? – gritou a esposa apreensiva. 

– Onde você esteve esse tempo todo? Por que demorou tanto? Estava 

preocupada, imaginando sempre coisa ruim. Desse jeito você me mata de 

susto. Tenha misericórdia de mim. – Ao observar a fisionomia do esposo, 

preocupou-se. -  Você está doente? O que você tem? Seus olhos estão 

abatidos. Fale alguma coisa, homem. 

- Preciso descansar um pouco. O dia hoje para mim foi muito difícil, puxado 

por demais. Estou com o corpo todo quebrado, parece que tenho febre e 

calafrio. 

- Tome um banho e depois almoce, quem sabe não melhore. Talvez seja 

fome, ou foi o sol quente do dia. Hoje está fazendo um calor medonho. 

- Estou sem fome. Deixe-me dormir um pouco, se é que consigo dormir. 

- Nem irá tomar banho? Está todo suado. Tome um bom banho gelado, 

quem sabe não lhe traga alívio. Parece que você viu assombração. 

- Antes fosse. 

Deixou o corpo cair sobre a cama. Estava exausto, não da carne, mas 

emocionalmente. As imagens voltavam a castigá-lo. Tremia de frio, tinha 

febre. A esposa, ao lado, tentava acalmá-lo com uma compressa molhada 

passando-lhe insensatamente pelo rosto. Após meia hora nesse estado, o 

homem enfim se acalmou e dormiu, para conforto da fiel companheira. 

Algumas imagens povoavam o inconsciente de Pedro. Tiros, o coronel no 

chão, o terror nos olhos da vítima, o disparo fatal. Dois homens invadindo 

a residência dele, a mulher e o filho em um canto chorando, ele arrastado, 

pontapés, porradas, o estalo do chicote. Você é o assassino! Você matou o 

coronel para ficar com todo o dinheiro. Desgraçado, vai morrer! Vai morrer, 

vai morrer, desgraçado! Ele sentia a fúria dos jagunços do coronel. 

Assustou-se aflito, a mulher com a cabeça dele no colo a limpar o suor, 

sentia muito frio. Os olhos perdidos na imensidão assustavam a esposa. Ela 

nunca o vira daquele jeito. Estaria o marido doente? O que fazer? Precisava 

chamar alguém para ajudá-la. Mas não poderia deixá-lo só naquele 

momento difícil. Aos poucos, Pedro foi recobrando a razão. 

- Que horas são? – indagou Pedro ansioso. 

- Quatro horas da tarde. 



- A que horas irá enterrar o coronel? 

- Uma hora dessas já deve estar na igreja para a missa de corpo presente. 

Por quê? 

- Eu preciso ir ao enterro. 

- Mas você está doente, sem forças. De jeito algum, eu jamais deixaria você 

sair de casa neste estado para ir ao enterro daquele traste. 

- Traga-me uma roupa. Tenho que ir. 

- Você só pode está louco. Como pode querer sair nesta situação? 

- Faça o que eu mandei, mulher. Corra. Estou atrasado. Necessito ir a este 

enterro. 

- Você não comeu nada. 

- Quando eu retornar, comerei, porque agora tenho que sair. 

Vestiu uma calça, uma camisa de mangas longas listrada, calçou um par de 

botas pretas, colocou um chapéu de palha na cabeça e desapareceu. A 

esposa ficou à porta observando seu marido com muita apreensão. O 

homem sequer falou até logo, mantinha-se sempre calado, metido nos seus 

pensamentos. O que se passava na cabeça conturbada dele? Por que essa 

cisma de ir ao enterro do traste do coronel? A mulher foi contaminada pela 

doença do parceiro. Pensativa perdeu a fome e o sossego, a preocupação 

acabara com a sua tranquilidade. Entender o desconhecido é algo 

insuportável, um flagelo perverso. Ver o outro sofrer e não poder fazer 

nada. Se ao menos ela soubesse o que realmente estava acontecendo com 

o marido. Assim que Pedro ia longe, a porta foi fechada, dentro da casa, um 

mundo estranho enclausurou a pobre senhora. 

Minha pá de terra eu joguei 
Pedro já se encontrava no templo, a missa já estava chegando ao seu final, 

manteve-se à distância do féretro e da família do falecido. O recinto estava 

lotado, a população foi intimada a comparecer, ordem do filho do coronel 

morto. Observava atentamente as pessoas, face por face, andava devagar 

entre elas. Ouviu o vigário pronunciar: 

- Façamos uma oração para que Deus dê o paraíso ao coronel Afonso. 



- Paraíso? – balbuciou Pedro. – Já deve estar se queimando nas labaredas 

do inferno. Quanta gente. Se pudéssemos ler os pensamentos dos outros, 

quantas coisas anormais não ficaríamos sabendo. Até o padre deve estar 

pronunciando algo e pensando de outra forma. Ou então somos todos 

hipócritas. A morte de uma coisa ruim não poderia jamais causar comoção 

em ninguém, pode sim ser ensejo de comemoração e alegria. A falsidade 

anda a perambular entre os humanos. 

Apenas duas pessoas se encontravam em pranto profundo, uma moça de 

uns vinte anos e a filha mais nova do defunto. A esposa do homem estava 

carrancuda ao lado do caixão, sempre voltando um olhar punitivo para a 

jovem de vinte anos que tristemente chorava ao seu lado. 

- O coronel gostava da jovem – falou baixinho Pedro. – A mulher sabia do 

fato, por isso aquela cara amarrada. E o pior, as duas moram debaixo do 

mesmo teto. A jovem se deu mal, se não sumir no mundo, logo irá se 

encontrar com o amante no além. A esposa do coronel também não é coisa 

que se cheire. Ratazana desgraçada. A igreja a acolher os diabinhos. E 

depois ainda se diz por aí que aqui é a casa de Deus. 

Maquinalmente Pedro se posicionou ao pé da porta por onde sairia o 

cortejo levando o féretro. O padre disse as últimas palavras, seis homens 

agarraram cada um em uma alça da urna funerária, um dos era o filho mais 

velho do defunto. As pessoas vinham aos montes para a saída, o caixão ia à 

frente. Os olhos do filho do defunto congelaram nos de Pedro, faiscaram da 

mais temida ira. O cortejo parou rente à porta por imposição do coronel 

filho. 

- O que você está fazendo aqui, seu traste? Já lhe disse que não precisamos 

de sua condolência. Se insistir, eu mando um dos meus jagunços lhe dá uma 

boa surra. Da próxima vez, não avisarei mais, agirei como você merece, com 

bastante brutalidade. Desgraçado. 

O cortejo rompeu para os seus últimos passos, os olhos do filho do morto 

ficou a observar Pedro até descer os degraus do templo e se misturar entre 

a multidão. As pessoas, todas, ao passar por ele o olhava de cima para baixo 

procurando uma resposta. Nem mesmo o próprio ofendido sabia o porquê 

daquela birra. O coronel seguiu seu destino de morto, dormir na escuridão 

de uma tumba qualquer, entre seus novos amigos, amigos ou desavenças 

do passado.  



Pedro continuava a manter certa distância, observava os jagunços à 

paisana, conhecia todos muito bem. A multidão não demorou a chegar ao 

campo santo. Um quadrado cercado por muros baixos nos quatro lados, 

todo caiado; no meio da parede da frente, um portão de ferro.  Após duas 

horas, as pessoas começaram a deixar o local; antes, porém, foi ouvida uma 

rajada de balas, os jagunços em um ato de homenagem saudaram o morto 

como fazem os saldados no exército. Já estava escuro quando a multidão 

voltou para o afazer da rotina diurna. O coronel jazeria naquele canto para 

sempre, já não poderia usar de suas garras para roubar a vida de mais 

ninguém. Enquanto um espinho era engolido pelo chão seco, uma flor 

brotaria em algum lugar, cheirosa e magnifica. Mas como diz um velho 

ditado, ou seria um velho deitado a contemplar as estrelas: “Quando tomba 

um mal, outro mal instantaneamente se coloca no lugar em dobro de 

ruindade”.  

Pedro adentrou o cemitério sem saber qual o motivo real para a realização 

daquela loucura. Indagar o quê ao defunto? Estava desorientado, precisava 

desabafar. Dentro encontrou dois homens dando os últimos acabamentos 

na sepultura. Encostou em um canto e permaneceu. Não demorou muito e 

os homens se foram, tinham medo do local. A noite chegava 

traiçoeiramente. A lua, que ainda não era cheia, iluminava a paisagem. 

Apanhou uma mão de terra e aproximou-se. 

- Seu desgraçado, aqui é a minha terra que lanço em sua cara. – A terra voou 

por cima da carneira. – Tirou meu sossego. Desgraçado! – Com o pé direito 

deferiu um chute na parte fresca do local tapado há pouco pelos 

trabalhadores, os tijolos afundaram. – Não fui eu quem o matou, mas sou 

eu quem pagará a dívida. Acho que estou enlouquecendo, tudo culpa sua. 

Preciso encontrar uma saída. Não posso suportar este peso todo sobre 

meus ombros. Seria melhor ter a certeza de ter sido eu o autor da sua 

morte, pelo menos pagaria algo feito por mim, mas não tenho essa certeza. 

– Olhou ao redor e viu aquele monte de sepulturas. – Vocês, falem comigo, 

digam alguma coisa. Não tenho medo de fantasmas. Apareçam! – Um piado 

de coruja o fez gelar a alma. Triste e envergonhado por ter sido tomado 

pelo medo, deixou o local rapidamente. Cemitério é para mortos, não é 

local para vivos, ainda mais à noite. 

Retornou para a companhia da mulher. Ao chegar, sem dá conversa, foi 

direto à cama. Tentava dormir na ilusão de si ver liberto dos pensamentos 



que o perseguiam, queria descansar o corpo e apaziguar a mente. A luta 

dele para com ele mesmo era cruel. As mesmas indagações o cercavam, as 

mesmas dúvidas martelavam na cabeça constantemente, a culpa lhe 

crescia no coração. Tentava encontrar uma saída para o labirinto pensando, 

quanto mais pensava, mais atormentado ficava. Tudo girava em torno de 

uma simples resposta, resposta esta que insistia em não aparecer, por isso 

o desespero só crescia. 

- Pedro, a comida ainda está quente – avisou a esposa. – Coma um pouco. 

Você precisa se alimentar. Passou o dia todo sem comer nada. Desse jeito 

você irá adoecer.  

- Só careço de uma boa noite de sono. Não tenho fome. Estou com febre, 

tenho calafrio o tempo todo. Se Deus quiser, amanhã eu estarei melhor. 

A esposa se mantinha ao canto, a dor do esposo a mutilava, não sabia como 

proceder perante aquela nova situação. Seu marido estava doente? Qual o 

motivo de toda essa melancolia? Se o esposo não dormia, com a esposa se 

dava da mesma forma, ela o velava sem pregar os olhos. A preocupação a 

afligia. Caso o marido viesse a enlouquecer, o que será dela e do filho? 

Família de gente humilde, pobres, melhor dizendo; tempos difíceis, os 

donos de terras tinham de tudo, os demais apenas padecimentos de toda 

ordem. Eles eram os demais, cachorros a mendigar o pão e o leite. De cima 

somente o estalo do chicote, as pancadas, os insultos... Se ela vier a perder 

o marido para a loucura, só Deus para salvá-los do pior. Este mundo de fato 

e de direito é bastante injusto. Enquanto poucos têm muito, muitos não 

têm sequer comida para saciar a devoradora fome. Viviam num mundo 

pesado, difícil e opressor. 

Um novo dia, raios de sol a iluminar 

o caminho 
O galo acabara de cantar no terreiro, o homem ergueu a cabeça, tinha 

dormido e sequer percebera, sono pesado, sono de defunto. Deixou a cama 

e sentou-se em uma cadeira à mesa. A mulher ainda acordada deixou o 

repouso da cadeira e veio ter com o esposo. O silêncio permaneceu entre 

eles. Do lado de fora, os galos continuavam a cantar, um aqui, outro 

respondia acolá, o de seu João apanhava o canto daquele e soltava o seu 



pelo ar, no terreiro de Terezinha, os montes embolavam em uma cantoria 

singular. O sertão é das rimas e das cantigas. Há dois dias, aquela mesma 

cena era gostosa de si ouvir, o momento era outro, as preocupações quase 

não existiam; agora, com a mente poluída, a graça dos galos se perdera no 

infinito do cosmo, era como se não existisse. Tudo na vida depende do 

momento, o instante de cada um refletirá beleza ou tristeza nos 

acontecimentos e nas coisas que o rodeiam. 

- Quer comer algo, Pedro? – perguntou a esposa sonolenta e cansada, 

passara a noite toda em vigília. 

- Não tenho fome. Vou tomar apenas um copo cheio de café. 

- O que tem com você, homem? Ando preocupada com a sua saúde. De 

ontem para cá tudo mudou. Você não parece mais com o Pedro alegre de 

antes. 

- Logo passará, mulher. Preciso encontrar algumas respostas. 

- Que respostas são essas? Diga de uma vez por toda. Talvez eu possa ajudá-

lo. Desabafe comigo. A sua cisma está me deixando agoniada e triste. Não 

sei ver os outros sofrendo, ainda mais gente de casa. 

- Nem eu sei quais respostas são. Procuro por algo, apenas isso. A cabeça 

anda meio desorientada. 

- Como procurar por algo que nem você sabe o que é? Alguma coisa muito 

séria aconteceu ontem com você que o deixou deste jeito. 

- Deixe de fazer tantas perguntas. Preciso respirar. Vou sentar no passeio lá 

fora.  

Abriu a porta, o negro da noite ia aos pouco cedendo espaço à claridade, o 

sol nascia por detrás da serra. Os galos continuavam a cantar, uma cantoria 

intensa e alegre, para os galos. Sentou-se no passeio. Pouco tempo mais já 

seria dia. A escuridão das trevas ainda badalava agudamente dentro do 

homem. Algum tempo transcorreu. Um casal de pombinhas pousou no 

terreiro e começou a catar pedrinhas. Ele ficou a observar os dois 

passarinhos na singela conjuntura, as aves apenas buscavam o alimento, o 

restante era tudo imperceptíveis para elas, a única ação era comer e matar 

a fome que tentava as devorar. 



- Por que aos humanos foi dado o desprazer de pensar? Era tão mais simples 

viver como as pombinhas, apenas por comer e procriar, nada mais. Foi-nos 

imposto a consciência, pensamos nós ser ela uma grande vantagem, não 

passa de uma prisão perpétua. Qual caminho seguir? Se a consciência não 

martelasse tanto, viveria como se nada estivesse acontecido, mas a 

desgraçada me cobra a toda hora respostas que não tenho para lhe dar. As 

pombinhas são felizes, quanta felicidade... Eu sou triste, quanta tristeza... 

Se eu fosse uma pombinha, ficaria distante dos humanos. Essas duas 

pombinhas correm bastante perigo ao meu lado, correm risco de morte. 

Basta eu me encontrar com os sentidos destrambelhados para levar o terror 

à vida dessas duas criaturinhas. O homem é má por natureza. Pombinhas, 

vão buscar comida em outro local, não fiquem perto de um ser humano, o 

perigo as rodeia. Voar pelo céu deve ser o mais gostoso sonho que se possa 

realizar. As pombinhas podem voar, eu padeço por possuir uma consciência 

transbordante de preocupação. As pombinhas são felizes... 

A porta se abriu, pelos cantos dos olhos, ele sentiu a mulher encostada no 

batente. O garoto, do nada, apareceu por debaixo do braço da mãe 

sorrindo. 

- Pai, por que o senhor está tão triste? Não fique assim não. – Saiu debaixo 

da asa da mãe e foi de encontro ao pai. Passou a mão sobre a cabeça do 

genitor. – Pai, sabia que eu fico triste quando vejo você triste. – Lágrimas 

rolaram dos olhos do pai. – Por que o senhor não quer comer? Vamos tomar 

café? Pai, eu e minha mãe o amamos muito. – O pai soluçava, os olhos 

marejavam. – Pai, por que não vamos à lagoa hoje tomar banho. O senhor 

viu que eu já estou aprendendo a nadar. Vamos, pai, vamos tomar café. – 

Pegou na mão do pai e o levou até a mesa. 

- Obrigado, filho. 

- Obrigado por quê? 

- Agora me sinto mais aliviado. Tenho que lutar pela vida. À tarde, nós 

iremos nadar. 

- Oba! Vou lhe mostrar que já sei nadar. Um dia vou vencer o senhor no 

nado, juro que irie vencê-lo. Sou um garoto muito esperto, foi minha mãe 

quem me disse. Quando eu crescer, eu vou ser forte, muito forte. Pai, não 

fique triste, não; tudo se resolverá no momento certo. 



- Você e a sua mãe são tudo na minha vida, sem vocês eu fraquejaria. A vida 

não irá me vencer com as suas afiadas garras, serei forte e vencerei esta 

tempestade que me atormenta desde ontem. Obrigado, filho, por tudo. 

Dei-me um forte abraço. 

A esposa aliviada suspirou feliz. 

Passos de cavalos trazem notícia 

ruim 
Terminava de tomar o café, estava de barriga cheia, esquecido do fantasma 

que tanto o perturbava, feliz por que não, faltava apenas voar para chegar 

à felicidade das pombinhas. Dois minutos se passaram, encontrava-se 

pronto para a lida, para um dia de trabalho pesado na roça, no calor infernal 

de verão. Ao pôr o chapéu na cabeça, ouvem-se passos de cavalos se 

aproximarem. Quem será? Pelo barulho são pegadas de três animais. O 

ruído foi aumentando gradativamente. Estancou-se rente à porta de 

entrada. Pedro a abriu temeroso e com bastante receio. 

- Pedro, já está pronto para a lida? 

- Sim, já estou pronto. 

- O coronel mandou dá-lhe um importante recado – disse o jagunço 

Sarapião sorrindo. 

- Qual coronel? 

- Qual coronel? Agora só existe um coronel! Se o coronel pai faleceu, 

assume tudo o coronel filho. Ele é quem dá as ordens por aqui de hoje em 

diante. 

- O filho do coronel? 

- Esse. Coronel Trajano mandou lhe dizer que não carece mais dos seus 

serviços. Você está dispensado. Não precisa ir mais trabalhar. 

- Eu necessito trabalhar. Tenho um filho e uma esposa para dá de comer. 

Ele não pode fazer isso comigo. 

- São problemas seus. Está dado o recardo. Procure outro meio de 

sobrevivência. 



Os três cavaleiros saíram em disparada. Para trás deixavam a poeira 

levantada pelos cascos e um mundo de incertezas para o dono da casa. O 

que seria daquela gente humilde? Num lugar seco como aquele, o que 

fazer? A alegria de segundos anteriores se transformara novamente em 

preocupação. Que vida. Que existência perversa. 

- O que iremos fazer agora, Pedro? – indagou a esposa apreensiva. 

- Não sei. Deus há de dá um jeito. Morrer de fome é que não iremos morrer. 

- Quem são esses homens, pai – o garoto estava abraçado com a perna da 

mãe. – Eles parecem pessoas más. 

- São filhos do capeta, meu filho. Gente ruim. Mata só para ver o tombo. 

Fique longe dessa gente. Por onde passam só deixam mortes e destruição. 

Entraram todos na modesta residência, a porta foi fechada, no interior, um 

mundo triste recheado de incertezas e silêncio os envolvia. 

À procura do que fazer 
- Vou à vila à procura de algo para fazer – disse Pedro à esposa. – Preciso 

ocupar meu tempo, senão eu enlouqueço. 

- Sebastião, da venda, sempre o procurava para realizar trabalhos para ele. 

Quem sabe não seja a solução. 

- Ainda bem que temos amigos neste mundo. 

- Vou ficar aqui rezando a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Aparecida para 

que tudo dê certo.  

O homem selou o cavalo, que pastava no terreiro à frente da morada, e em 

um galope só desapareceu pela estrada; foi descer do dorso já no assentado 

da vila. A preocupação em encontrar um novo afazer diminuiu a pressão 

dos outros pensamentos, um fato sobrepondo o outro em importância na 

cabeça do pobre homem. Uma coisa de cada vez, pensava ele. 

Ao cavalgar pela vila, algo estranho, o povo o observava de longe e com 

receio. Devagar transcorria pela principal rua, única por sinal, o destino era 

a praça onde se encontravam dois velhos tamarindeiros. Algo estava 

acontecendo. Parou o animal frente a um armarinho, passou a corda em 



um tronco de uma aroeira. Um rapaz ao sair deparou-se com ele e recuou 

rapidamente. “Esse povo enlouqueceu”. Enfiou-se no estabelecimento. 

- O que é, homem? – inquiriu Pedro cabreiro. – Parece que viu 

assombração. – O rapaz ganhou a rua em correria. – Ele está doido, 

Sebastião? 

- Acho que sim. 

- Preciso de um favor seu, Sebastião. 

- Favor!  

- Sim, um favor. Preciso que o senhor me dê um trabalho. O filho do coronel 

me pôs para fora do serviço. Estou precisando trabalhar. 

- Como gostaria que você trabalhasse para mim, mas... 

- Eu pensei... 

- Não posso contratá-lo no momento. 

- Não? 

- O filho do coronel passou por aqui agora há pouco. Disse-me para não dá 

a você serviço. 

- Não sei qual é a birra desse homem comigo. 

- Disse também que não é para eu vender fiado para você. 

- O bar é seu, você faz dele o que bem quiser. 

- Ele disse se eu não respeitar a autoridade dele, nunca mais comprará nada 

no meu estabelecimento, nem ele e nem mais ninguém. Desculpe-me, mas 

não posso fazer nada por você. Agora me dê licença, não quero que o filho 

do coronel saiba que você esteve em meu comércio. 

- O senhor está certo, perder a sua paz apenas para ajudar um necessitado, 

não passa de loucura besta. 

- Se eu fosse você, voltaria para casa daqui mesmo. O coronel percorreu 

todos os estabelecimentos e casas. Talvez esta cidade já não sirva mais para 

você e a sua família morar. 

- Gosto muito desta terra. Nasci nesta parte do sertão, cresci aqui, casei-me 

aqui, quero morrer aqui. Vou vivendo como os passarinhos. 



- Nem migalhas você não irá encontrar nesta terra. O filho do coronel é 

quem manda em tudo agora. E o homem todo mundo já conhece muito 

bem. Vá embora enquanto é tempo. 

Alguém vem chegando. Rompe a claridade que vinha de fora e pela porta 

entra alegremente. No resisto todos se calaram. Alguns mantinham os 

olhos mirados para o chão, outros o observavam de soslaio, Pedro e 

Sebastião tinham os olhos nos olhos dele. 

- Sebastião, por favor, uma dose caprichada da “branquinha”! Olhe quem 

está aqui. Sirva uma também para o meu amigo Pedro, Sebastião. Hoje é 

dia para comemorarmos. Todos aqui estamos felizes. Viva a felicidade! 

- Não carece. Estou de partida – disse Pedro com rispidez. 

- Vai fazer esta desfeita com o amigo? Sirva a pinga, Sebastião. Hoje eu 

estou feliz. Ninguém aqui conversa? Sou jagunço, mas com os amigos sou 

da paz. 

Todos o olhavam de esguelha, ninguém o encarava nos olhos, apenas Pedro 

e o dono do estabelecimento. O clima no local estava pesado. O copo cheio 

de pinga permanecia sobre o balcão. 

- Tome a pinga, Pedro. Não se faça de besta. Não gosto que me contrariem. 

– O jagunço bebeu em um gole só a pinga, o outro copo permanecia sobre 

o balcão. 

Pedro se segurava como podia, um calor o dominava por dentro, algo 

desejava explodir sobre aquela fera. Ele tentava se conter, os olhos 

faiscavam de ira. Um movimento em falso e muita faísca poderia sair 

daquele combustível todo. 

- Não tenho animação para beber – disse Pedro. 

- Só por que perdeu o serviço? Logo mais o amigo arranja outro. Neste 

mundo o que bem tem é serviço. O que anda faltando ultimamente é 

trabalhador de qualidade. 

- É difícil encontrar trabalho. 

- Foi mexer com o que não devia, homem. 

- Não entendi. 



- É melhor você beber essa pinga. Isso está me soando como uma afronta. 

Você conhece bem minha fama. Toma a pinga. 

- Pense como quiser. 

- Olhe a petulância dele. – Apanhou o copo com a pinga e se aproximou de 

Pedro. – Sou Sarapião, cabra valente, não gosto de levar desaforo para casa. 

Toma! – Estendeu a mão. – Beba a pinga e sele nossa amizade. 

- Já lhe disse que não irei beber pinga alguma. 

- Que cabra safado. 

A mão do jagunço fez um movimento, a pinga se deslocou do copo para 

molhar o rosto de Pedro. O sangue deste fervia, apertou os punhos, 

contraiu a face, lembrou-se do filho, esfriou-se; aquele sorria ironicamente 

esperando por uma reação. 

- Vejo que não sou bem-vindo aqui – disse Pedro triste e de cabeça baixa. – 

Vou-me embora. 

- Vá mesmo. Esta vila não é lugar para pessoas frouxas como você. – 

Sarapião virou mais um copo de uma vez só na boca e em um único gole fez 

desaparecer o conteúdo. – Mais uma, Sebastião. Esse cabra tirou o meu 

sossego. Só não o mato agora em respeito ao senhor e ao seu 

estabelecimento. Que merece isso ele merece. Onde já se viu provocar o 

jagunço Sarapião e sair vivo para contar a história. Outra afronta dessa, juro 

que o deixo estirado no chão com uma bala cravada no peito esquerdo. 

Pedro caminhava para a porta. Um pequeno barulho. 

- Imbecil! Nunca dê as costas a um jagunço. Poderia muito bem tê-lo 

matado agora. Poderia não, posso. Mais um passo será um cabra morto. 

Pedro virou e olhou atentamente nos olhos de Sarapião. Tremia de 

coragem, estava determinado. 

- Abaixe essa arma. O que eu lhe fiz para você ficar me ameaçando? Deixe-

me em paz. Vocês já tiraram quase tudo de mim, achando pouco agora vem 

zombar da minha pessoa. Atire e acabe logo com isso. 

- Vá se embora, rapaz. Estava só mangando com você. Eu nunca matei um 

homem pelas costas, nunca matei um homem desarmado, não seria agora 



que eu iria me sujar com um sangue imundo de um traste. Segue seu 

caminho. Minha reputação vale muito. 

Pedro virou-se e saiu trêmulo. Para trás deixava um mundo à parte, 

assombrações que o tiravam do sério. Montou em seu cavalo e pôs a andar. 

Sentia que olhos o observavam. Havia pessoas por destras das portas, 

curiosidade de crianças pelas frestas das janelas, senhores à espreita, 

escondidos pelos caules das árvores. 

- Vila de gente maluca – balbuciou Pedro. – Todos têm medo do filho do 

coronel. Um rebanho de covardes, isso sim o que vocês são. 

Continuou sua trajetória. Lento desejava nunca chegar. Temia o olhar da 

esposa, sabia da preocupação que a atormentaria, viver numa terra 

daquela sem dinheiro e amigos é algo complicado para qualquer pessoa. 

Fazer o quê naquele maldito lugar?  Terra seca, terra dos coronéis, sequer 

um quintal tinha para cultivar algumas plantinhas. Era um bicho solto neste 

mundo de demônios. Ele contra tudo e todos. Que desgraça de vida é esta? 

Será se eu serei obrigado a ir embora daqui? Como posso deixar esta 

maldita terra sem antes acalmar minha consciência, em nenhum lugar terei 

paz. Preciso da certeza de ter sido eu o que deferiu o tiro na testa do 

coronel. As evidências apontam para mim, mas não está claro o episódio 

em minha mente. As inquietações da morte do coronel voltavam a 

atormentá-lo. 

Conversa com a chama 
Já em casa, após o jantar, sentado se encontrava a perambular o raciocínio 

pela claridade da luz de uma vela que insistia em se manter acesa perante 

a imaginação do observador. Aquela chama quente e amarela, às vezes 

gelada e vermelha, parecia querer dizer algo. Se os homens tivessem o dom 

de decodificar outras linguagens, o mundo teria novos formatos. A chama 

continuava a sacudir para um lado e para o outro sem se importar com a 

estranha figura que não cansava de observá-la. Por certo a chama sequer 

sentia a presença de outro ser, a pequena luz se contentava com a sua 

beleza e o seu existir, tudo nela se resumia nela, o universo em si era 

ignorado por completo. 

- O que está acontecendo comigo? De um instante para outro tudo se 

transformou. Roubaram minha paz, roubaram minha vida. Estou de mãos 



amarradas. Como pode uma felicidade em poucos minutos se transformar 

em infortúnio. O que fazer para sair deste abismo em que me encontro? 

Fugir no mundo? Enfrentar o sertão bravo em busca de um novo local. 

Quantos padecimentos eu infringirei à minha esposa e ao meu filho. Não 

posso. Se fosse apenas eu, sumiria sem problema algum, aguentaria as 

agruras da viagem. Tenho que ficar, é a única e melhor opção. 

A chama movia freneticamente a ser tocada pelo vento que entrava pela 

fresta da janela, parecia erguer os braços tentando explicar algum 

pensamento filosófico, estranho e complicado.  

- Esta vela é feliz. Começou a queimar e queimará até ser totalmente 

devorada. Enquanto eu queimarei com minhas loucuras por toda a 

eternidade. Ela dança tão bonita. 

A luz que faz germinar a vida hipnotizava o pobre homem. Ele continuava a 

olhar freneticamente, seus pensamentos misturavam ao calor que 

escapava da combustão. Um calafrio o devorava, fazia seu estômago doer, 

suava gelado, tremia. Estava enlouquecendo? Talvez. A vela seguia sua 

singular sina de ser consumida até desaparecer por completo, igual a um 

ser que após a morte perde sua alma para o cosmo. 

Dois olhos observavam tudo atônitos. No canto da sala, a esposa seguia seu 

calvário de velar o martírio do esposo. De mãos prendidas, apenas se 

contentava em observar, sequer emitia um simples monossílabo. O 

sofrimento de um contaminava o outro. A dor não se repartia, e sim se 

multiplicava. O mundo todo girando ao redor, cidades, planetas, galáxias, 

eles fechados em uma tortura naquela casinha no meio do sertão seco e 

inóspito.   

- Preciso de uma resposta.  

- Perguntou algo? – indagou a esposa. 

- Tudo não passou de um sonho, tudo não passou de um sonho. A 

espingarda, o coronel no cavalo, um tiro. Foi um sonho, foi um sonho. Mas 

e o dinheiro... 

- Você está bem, Pedro? – perguntou a esposa enquanto levantava da 

cadeira e ia de encontro ao esposo. – Vamos deitar, já está tarde. Você 

precisa dormir. 



- Deixe-me mais um pouco, mulher. Preciso pensar na vida, estou sem 

emprego. O que será de nós? Nosso filho... já pensou nele passando fome? 

Fome ele não passará. Se for preciso eu roubo, eu até mato se preciso for. 

- Que conversa doida é esta, Pedro? Deus vai iluminar nossa vida. Tenha fé, 

tenha esperança. 

- Deus. Onde anda Deus neste momento? Será se ele não ver o que estamos 

passando. 

- Deus deve estar muito ocupado. Deve ser isso. 

- Olhe para a chama. Observe bem como ela baila bonita. Um ser com vida, 

vivo a emanar alegria. Como na vida humana, outro ser poderá vir de 

repente e com um único movimento pôr fim a luz. – Com dois dedos ele 

apertou a chama matando-a. – Pronto, agora sou um assassino, pois matei 

uma chama. – A escuridão dominou o ambiente. – Com a vela basta acender 

outro fósforo e fazer renascer o que já não existia mais. – Passou o fósforo 

na caixa e fez germinar a luz. – Com a vida humana é tudo diferente, 

morreu, acabou, não há fósforo para ressuscitar. – A vela voltou a se 

queimar. – Eu preciso dormir um pouco, apagar-me deste mundo por um 

momento, esquecer as dores que me atormentam. 

- Então vamos para cama. – A esposa segurou o esposo pelo braço, com a 

outra mão apanhou a vela que deixava cair pingos quentes de cera. – 

Precisamos voltar a ser aquela família de antes. 

- Reze a Deus por mim, pois Ele já não me escuta mais. Acho que Ele está 

com raiva de mim.  

- Faremos uma oração juntos. Pai nosso que estais no céu... 

Os dois saíram em passos lentos e contados rumo ao quarto, a vela 

projetava na parede as sombras dos dois. Enquanto o mundo girava nas 

suas convulsões habituais, aqueles dois seres queimavam o tempo de vida 

na mesma batida da chama da vela, no entanto eles se consumiam em 

dores por dentro, e a chama se evaporava em calor alegre para fora. 

A calamidade social corriqueira no 

Sertão 



O rei sol começava a regaçar seus poderosos braços por sobre o horizonte 

leste, os passarinhos já se remexiam nas copas das árvores, o grilo 

continuava com seu canto insistente e contínuo, enfim, a noite perdia 

terreno para o dia, era mais uma vez derrotada para mais tarde voltar a 

vencer neste duelo infinito do claro e do escuro, da vida e da morte. Pedro 

abria-se os olhos para um novo amanhecer, dormira pesadamente, sequer 

tivera forças para sonhar, pelo menos descansara o suficiente. As 

preocupações tinham se afastado, estava mais disposto e consciente. Às 

vezes, pensava ter sido tudo aquilo um maldoso pesadelo, logo a realidade 

voltava e tudo se abria em desespero. Como enfrentar mais um dia de 

árduas lutas? Qual caminho seguir? O ser que não encontra um fio para se 

agarrar, um ponto de partida, imobiliza-se aturdido com medo da própria 

vida. Olha aos quatros cantos, mesmo em pleno dia, não consegue enxergar 

absolutamente nada. Deseja apenas um caminho, lançar em seu primeiro 

passo. 

A esposa se despertou e se alegrou com a nova fisionomia do marido. 

Parecia que a paz voltaria a reinar naquela humilde família. Abraçou o 

companheiro com força, beijou-lhe o pescoço. Levantou e foi coar o café.  

O marido ainda permanecia calado, mas com a feição razoavelmente 

alegre. Bebeu café e comeu algumas bolachas, também foi a lata na 

dispensa e apanhou um taco de rapadura. Comeu o doce e então bebeu 

dois copos grandes de água, estava com muita sede. Abriu a janela e ficou 

a observar a luz derrotar as trevas. A noite com seus medos, suas 

aberrações, seus mistérios, sedia lugar ao dia com seu sorrido, com suas 

cores, com sua magia. Um ar fresco entrava em suas narinas enchendo-lhe 

o peito de vontade de viver. Naquele instante, sentia-se feliz.  

- Preciso reagir. Vou em busca de respostas. A minha luz vencerá esta treva 

que quer apossar do meu corpo e do meu espirito. Mulher, vou ter que sair. 

Voltarei para o almoço. 

- Vai aonde, Pedro? Fique em casa hoje, descanse, pois você carece de 

repouso. 

- Algo me manda eu ir até a vila. Um aperto no peito muito forte. Preciso ir. 

É Deus quem fala comigo. 

Buscou o magro e velho cavalo no fundo da residência, amigo de muitas 

batalhas. Saiu devagar montado no pelo. Ainda acenou com a mão para a 



esposa e o filho que se encontravam à porta de entrada. A distância a 

percorrer era pequena, dois a três quilômetros. Pouco tempo já 

peregrinava pela vila ainda sonolenta que começava a se despertar. Ficou a 

vagar de um canto a outro, todas as pessoas o evitavam. Ninguém tinha 

coragem de encostar para um bate papo, porém todos estavam curiosos 

em saber o que se passava entre Pedro e o filho do coronel. Sentou-se em 

uma tora de madeira na sombra de uma árvore e ficou a esperar por algo 

que sequer sabia o que era. Apenas sentia a necessidade de ali permanecer, 

então esperava. 

Já era quase dez horas, quando adentrou a vila algumas pessoas. Pedro 

ficou a observar o grupo com curiosidade. Certamente era uma família 

fugindo da seca. Um homem, uma mulher e duas crianças. O estado deles 

era terrível, magros, sujos e cansados. Um calafrio subiu pela espinha dorsal 

de Pedro. 

- Não pode ser. Já pensou eu e minha família perdido no mundo iguais a 

esses pobres coitados. Por onde anda nosso querido Deus que não ver 

tamanha desgraça. Por que uns têm muito, e outros não têm quase nada, 

ou até mesmo nada? A fome a maltratar aquela simplória gente. Se eu 

tivesse recursos, juro que acudiria todos os retirantes que por aqui 

passassem. Corta o coração só de ver. E eu pensando que meus 

padecimentos eram gigantes, diante deles sou um privilegiado. 

Os andarilhos batiam porta em porta à procura do que comer. Pedro 

observa atento. Em nenhuma casa encontraram que seja um simples pão 

para acalmar a fome dos dois pequenos condenados e sofredores. Vinha a 

pobre família quase em total silêncio, as crianças com seus enormes olhos 

imploravam um pedaço de rapadura. Indignado, Pedro montou em seu 

animal e disparou até os pedintes. 

- Precisam de comida? – perguntou Pedro. 

- Estamos famintos. Meus filhos não param de chorar. O último pedaço de 

rapadura eles comeram ontem. Eu e minha esposa já estamos com dois dias 

sem triscar nada na boca. O povo desta vila não quis nos ajudar. Se não 

tivemos uma ajuda, não conseguiremos chegar ao nosso destino. O senhor 

poderia nos ajudar com alguma coisa? Pelo menos para os dois pequenos. 



- Vamos até a minha casa, lá lhes darei o que comer e o que beber. Sou 

pobre, mas não sou sovina como este povo desta vila. Por aqui vocês não 

encontrarão sequer um copo d’água para saciar a sede. 

Pedro desceu da montaria e cedeu o lugar à retirante e às duas crianças. Ele 

e o patriarca da família foram andando. Enquanto passava pela única rua 

da vila, os olhares seguiam aquele pequeno grupo com muita curiosidade. 

- Foi Deus quem o mandou em nosso auxílio. Só pode ter sido o nosso bom 

Deus! Passamos a noite toda rezando para Nossa Senhora nos ajudar. Foi 

Ela quem o colocou em nosso caminho. Muito obrigado, Mãe dos Pobres. 

- Deus parece que está voltando a olhar por nós novamente. Pois O 

agradeça muito, pois foi Ele quem me guiou até a vila, estava lá desde cedo 

esperando por algo. Precisava fazer uma boa ação hoje para acalmar meu 

coração pesado, ou me esquecer dos meus tormentos. 

- Neste mundo, todos temos padecimentos e preocupações, contudo há 

momentos em que as nossas forças parecem pequenas perante os 

malogrados acontecimentos. 

- Vocês veem de onde? 

- Estamos vindo lá do Junco. 

- Do Junco? Longe demais. 

- O cavalo que vinha nos ajudando acabou ficando pelo caminho. Que cena 

triste, meu Deus! O pobre arriou sem forças. Ainda agora me lembro 

daqueles enormes olhos a me rogar socorro, a me pedir água e comida. Mas 

o que eu poderia fazer naquela sequidão toda? Não tinha água tampouco 

comida nem para nós mesmos, quanto mais para o cavalo. Uma hora dessa 

os urubus devem estar se fartando na carcaça magra. Se é que naquele 

maldito lugar ainda existam urubus. 

- Por que vocês deixaram o Junco? Dizem que há muitos coronéis ricos por 

lá. 

- A seca foi tamanha que não sobrou um coronel para contar a trágica 

história. Acabou com tudo. Parece que foi punição divina. Tantos cabras 

ruins que ali mandavam viraram todos pobres. Muitos deles não 

suportaram a vergonha e feitos a covardes buscaram a salvação na corda, 

suicidaram-se. O coronel Severino mesmo, fui eu quem o tirou da galha da 



velha aroeira. Oh cena triste! Rebanhos, lavouras, aguadas, tudo sumiu aos 

poucos. É duro você ver tudo se desfazer sem poder fazer nada. Por esta 

capoeira que passei, quantas cruzes encontramos pelo caminho. Sequer 

tinha o nome do desgraçado que ali descansa. Passaram pela vida como um 

soprar do vento sem fincar raízes.  Felizes estão eles por não mais padecer. 

- A vida é mesmo estranha. De repente muda tudo e nos vemos em maus 

bocados. Que história triste essa sua. 

- Você sabe o que é a fome? Você já passou fome? Fome mesmo, dois, três 

dias sem triscar nada na boca. Não há coisa pior. A gente ser devorado de 

dentro para fora. Não sei como ainda aguento me sustentar em pé. Acho 

que ainda não morri, pois tenho a obrigação de cuidar dos meus filhos e da 

minha esposa. Se não fosse por eles, já teria tombado por algum lugar seco 

deste sertão áspero e duro. Peça a Deus para nunca ter o desgosto de 

passar fome, é a pior das humilhações que se possa enfrentar. 

- Minha casa é aquela ali. Lá vocês encontrarão algo para comer e beber. 

- Se tiver para meus filhos e para minha esposa, já estará bom demais. 

- Somos pobres, estou desempregado, mas ainda possuímos comida. 

- Você não sabe a felicidade que toca o meu coração neste momento. 

Obrigado bom Deus. 

- Bernadete, temos visitas – gritou Pedro chegando rente à porta de 

entrada. 

A esposa logo apareceu acompanhada pelo filho. Viu a situação daquela 

gente, a tristeza aumentou em dobro. 

- Pedro, de onde veem eles? 

- Do Junco. Estão famintos, necessita da nossa ajuda. 

A mulher e os dois filhos desceram do cavalo e todos se enfiaram na pobre 

moradia. Pedro pegou uma moringa com alga fresca e os serviu. Apanhou 

uma rapadura na bruaca e cortou alguns pedaços que foram distribuídos 

entre os retirantes. O filho de Pedro observava curioso aquela dolorida cena 

agarrado à saia da mãe. Os meninos devoravam a rapadura com ânsia e 

gosto, ao terminar pediram mais. Após se fartarem, enfim puderam dormir 

tranquilo e sonhar. A mãe acariciava os cabelos castanhos de um deles que 

descansava em seu colo, o outro estava dormindo entre o pai e ela. 



- Estamos no paraíso – disse o retirante patriarca. – Gostaria que este 

momento se perpetuasse. Só em pensar que logo mais teremos que partir 

para este mundo doido. Oh tristeza! Que sina! 

- Fiquem aqui pelos menos esta noite – aconselhou Pedro. – Vocês estão 

cansados e precisam descansar para suportarem o restante da viagem. 

- A gente agradece do fundo do coração – murmurou a retirante. – Eu estou 

morta, preciso dormir um pouco, a fadiga me devora. Não aguento mais 

este sol quente na cabeça. Os meninos estão exaustos. 

- Não temos uma cama – falou Pedro. – Vocês terão que se ajeitar aí 

mesmo. 

- Tudo de que precisamos temos aqui – respondeu a retirante. 

Bernadete se dirigiu à trempe para fazer o almoço. Arroz com carne seca e 

duas batatas. O cheiro logo fez acordar os pequenos que regalaram os 

grandes olhos na direção do alimento. Quanta felicidade naquele instante 

que antecedia a refeição, uma refeição simples, mas que em determinada 

situação valia bem mais que ouro e que diamante. Os produtos possuem 

valor a depender da ocasião. Quando a fome apodera do estômago, quando 

a sede maltrata a goela seca; comida no primeiro caso, e água no segundo, 

para a felicidade plena; o resto do mundo vira resto aos olhos do sofredor. 

O grupo de sertanejos sentou-se no chão para se servir. As cadeiras eram 

poucas, a mesa pequena. Um clima que fez Pedro se esquecer das suas 

atormentações. Conversava buscando as histórias da travessia que o 

retirante e a família estavam fazendo. No fundo, temia ter que se aventurar 

pelo mundo nos mesmos moldes das visitas. 

O arroz com carne seca e as duas batatas desapareceram da panela preta 

em instante. Amenizaram a fome, contudo a vontade de comer ainda 

estava viva e latente nos olhos da família retirante. Certa força voltou a 

correr pelo corpo daquela gente. Estavam magros, desnutridos, mas 

revigorados com a compaixão de Pedro e de Bernadete. Iriam partir, no 

amanhecer do dia seguinte, para vencer a jornada que os esperava. 

Conversavam alegremente, quando, do nada, ouviram ruídos de cascos de 

cavalos se aproximarem. Pedro ficou sério, imaginava com muita convicção 

do que poderia vir a ser. Ergueu e pediu a que todos ficassem onde 

estavam. Levantou e saiu para recepcionar os visitantes. 



- Pedro, deu agora para ser religioso? – indagou o jagunço Sarapião no 

terreiro à frente da casa. – Você não está lembrando que a sua pessoa não 

tem trabalho, não recebe dinheiro para viver. Acolhe um bando de 

retirantes em sua casa e reparte o pouco que tem. Não dou dois dias para 

você e a sua maldita família serem obrigados a sumir no mundo feito bicho. 

- O que vocês querem mesmo? 

- O Coronel Trajano mandou lhe avisar que amanhã cedo não quer ver sinal 

desta família de retirantes por aqui mais não. É melhor não desobedecer às 

ordens do coronel. O coronel não quer retirantes nas proximidades das 

terras dele, não. São ladrões safados prontos a furtar o que é dos outros. 

Se algum deles ousar invadir as propriedades do coronel para pegar o que 

não lhe pertence, recebo-os com bala. Atirarei para matar. Comigo é no 

tiro! 

- É só isso? 

- No momento, sim. Vamos. Estou de olho na sua pessoa, viu cabra? 

Os três jagunços saíram em disparadas montados em seus cavalos. Pedro 

ficou a observá-los até perdê-los no horizonte. 

- Escutamos tudo – falou o retirante apreensivo. – Vamos deixar este lugar 

agora mesmo. Eles poderão voltar. 

- Calma, amigo – disse Pedro. – O jagunço disse que só retornará amanhã. 

Descanse com a sua família, amanhã nas primeiras horas do dia vocês 

partirão. Teremos o maior prazer em tê-los para nos acompanhar no jantar. 

As crianças precisam se alimentar bem para o restante da viagem. 

- Por que este jagunço do coronel Trajano, vira e mexe, vem o aporrinhar, 

Pedro? – inquiriu a esposa aflita. 

- Não sei. De uns dias para cá, começou com essa perseguição. Perdi meu 

trabalho, ninguém pode me confiar serviço na vila. Isso é coisa daquele 

coronel maldito. Ele pensa que tenho medo dele. 

- Fique longe dessa gente, eles são perigosíssimos – aconselhou a esposa. 

- Eu estou quieto no meu canto, eles é quem me provocam a todo instante. 

Uma hora eu me explodo para cima deles. Eles não me conhecem, não 

sabem do que sou capaz. 



A noite chegou rapidamente. Bernadete fez a janta. Arroz com verduras, e 

fritou alguns ovos. Conversaram por alguns minutos e foram repousar, pois, 

na madrugada, os retirantes teriam que partir, sumir no mundo. Pedro não 

conseguiu pregar os olhos, sempre atento aos barulhos, temia a visita 

inesperada dos jagunços. Para os que conseguiram dormir, as horas 

voaram, para o dono da residência foi uma eternidade. Era uma hora da 

madrugada quando a casa despertou. As crianças choravam desejosas de 

mais repouso. Foi coado um café, feito um cuscuz. Os retirantes devoraram 

tudo com vontade, não sabia em qual a ocasião que voltariam a comer 

novamente. Para a surpresa do grupo, Pedro o presenteou com duas 

rapaduras e um litro de farinha de mandioca. Os pais retirantes choraram 

de alegria e gratidão. Bernadete ficou atônita com a bondade do esposo, 

ele dava aos retirantes todo o mantimento que disponha para os dias que 

virão. 

- Eu vou conduzi-los até fora da vila. A mulher e as crianças irão no dorso 

do meu cavalo. 

- Não sei nem como agradecê-lo – disse o retirante em lágrimas. – Se não 

fosse vocês, nem sei o que seriam de nós. Deus olhará por esta bondosa 

família. 

- Em suas orações, não se esqueçam de pedir a Deus por mim e por minha 

família. Ando a precisar de orações. 

- Com certeza. Espero que Deus nos dê a oportunidade de nos reencontrar, 

mesmo sabendo das dificuldades da vida. Estou indo sabe-se lá para onde. 

Talvez a morte me aguarde logo à frente. Este mundo é muito perigoso. Só 

temo mais pelos meus filhos e pela minha esposa. Quanto a mim, tanto faz. 

Em planto caloroso se fez a despedida. Pedro a puxar o velho cavalo tendo 

no dorso a retirante e os dois filhos, o retirante ia ao lado andando. A noite 

dominava a paisagem, logo aqueles seres viraram vultos em meio à 

escuridão, depois somente o ruído dos passos, breve apenas o silêncio e os 

sons estranhos da noite. 

Solução para o problema 
O sol já começava a sair, Pedro abria a porta e estava em sua residência. 

Sentou-se à mesa pensativo, refletia sobre a situação dos retirantes. A 

esposa se acomodou na cadeira à frente. Como pode haver miséria neste 



mundo? Quanto sofrimento, meu Deus. Seus pensamentos foram 

quebrados, a esposa o indagou preocupada: 

- Pedro, o que iremos fazer agora? Não temos quase nada na dispensa. O 

restinho dá mal para alimentar o nosso filho. Não quero ser mais um 

retirante solto neste mundo sem rumo e padecendo das muitas privações. 

Pedro, estou com muito medo. Nosso filho, já pensou nele perdido neste 

sertão bravo e seco? Você carece fazer alguma coisa urgente. Pedro, por 

favor... 

- Acalme-se, mulher. Tenho a solução. Deus está do nosso lado. Por falta de 

comida é que não iremos morrer. Fica tranquila.  

- O que você irá fazer então? Onde achará dinheiro? Ninguém quer lhe dá 

serviço neste lugar. 

- Não se preocupe, não. Vou tomar café e sairei para resolver esse 

problema. Quando voltar, trarei os mantimentos necessários para um bom 

período. 

- Não paro de pensar nisso. Lembrar-me daqueles retirantes e a fome nos 

olhos deles, faz gelar meu coração. Nosso filhinho andando feito animal de 

um lado para o outro deste mundo a passar por necessidade. Por que Deus 

está fazendo isso com a gente? É triste demais tamanha sina. Ando muito 

preocupada, penso nisso dia e noite, já não tenho mais paz. 

- Eu não já lhe disse que tenho uma solução. Fome aqui em casa ninguém 

passará nunca. Nem que para isso eu precise matar. 

- Não fale uma coisa dessa, Pedro. Matar? Você só pode está doido. 

Ninguém é Deus para tirar a vida de uma pessoa. 

- Vou, logo mais estarei de volta com os mantimentos. Fecha a porta e não 

abra a ninguém. A ninguém! 

Pedro montou em seu velho cavalo e sumiu no meio da caatinga. Mateiro 

experiente, conhecedor da região e das artimanhas dos jagunços, usou da 

sabedoria para se safar de uma possível perseguição. O cavalo ficou em 

certo local, ele se aventurou para outra direção com todo cuidado, sempre 

ocultando seu rastro. Voltava ao esconderijo onde depositara as duas 

bolsas de dinheiro, dali ele tiraria o sustento da família para alguns dias. O 

restante continuaria guardado no mesmo esconderijo para uma nova 

necessidade.  



- Ao menos para isso a vida daquele traste valeu alguma coisa. Vou pegar 

apenas uma nota para não chamar a atenção deles. Os jagunços podem 

aparecer em minha casa e fazer uma busca. Tenho que ser esperto. Preciso 

saber realmente o que aconteceu comigo, para depois tomar minhas 

providências. Não desejava nunca meter a mão no que não me pertence, 

mas não vejo outra alternativa. Tudo que estou passando é por causa do 

filho do coronel morto. 

Com muito cuidado retornou para onde havia deixado o animal. Observou 

o ambiente e não viu sinal algum, os jagunços não estavam em seu encalço. 

Precisava manter a frieza. Com esse tipo de gente todo cuidado é pouco. 

Montou no cavalo e se dirigiu à vila. 

Devagar foi percorrendo a rua principal, atento aos olhares escondidos da 

população. Deixou o animal amarrado rente à porta de uma venda e se 

adentrou para as compras. 

- Você aqui? – indagou o vendeiro curioso. – O filho do coronel não quer 

que eu venda fiado a você e nem quer que lhe ofereço serviço. É melhor 

você deixar... 

- Quero comprar alguns mantimentos. 

- Então você tem dinheiro? 

- Sim. Claro. Fiado não iria me vender, sei bem, o certo é que o senhor borra 

nas calças com medo do coronel filho. Cinco quilos de arroz, três de feijão, 

dois de farinha, duas rapaduras e um litro de querosene. 

- Primeiro o dinheiro. Sem o dinheiro, não há compras. A autoridade maior 

aqui é a do coronel Trajano, preciso obedecer às ordens dele. Você sabe 

como é. Coisas da vida, camarada. Manda quem pode, obedece quem tem 

juízo. 

- Não confia nos amigos mais não. 

- Amigos? Não tenho amigos. Sou, sim, comerciante. Se não tem dinheiro, 

não terá a mercadoria. Palavras não irão me convencer. Cadê o dinheiro? 

Deixe de conversa fiada. 

- Qual é o valor? 

- Trinta contos. 



- Tome cinquenta e me volte o troco. 

- Voltou a trabalhar foi? Quem foi o louco que fez isso. O filho do coronel 

irá mandar matar o desgraçado que fez isso ligeirinho. 

- Tenho minhas reservas. Por favor, os produtos e o troco. Preciso ir 

embora, neste lugar não sou bem-vindo. 

Os alimentos foram pesados, o litro de querosene medido, o troco 

repassado. Pedro colocou tudo dentro de um saco e foi saindo. Um garoto 

entrou correndo e aflito. O olhar do cliente fisgou a emboscada em um 

estalo. Não havia mais nada a fazer a não ser esperar pelos jagunços. 

- Vendeiro safado, pediu ao moleque para avisar aos jagunços do coronel – 

disse friamente Pedro. – Seu palerma, não vale uma moeda furada. 

Pedro se adiantou para a porta. Ao sair deu de cara com três jagunços, 

Sarapião à frente a comandar. Foi forçado a retornar para o interior da 

venda. Sem medo, retrocedeu, os passos sempre medidos, com o olhar no 

olhar do chefe do bando. 

- Onde você encontrou dinheiro? – inqueriu Sarapião com um olhar 

mateiro. – Você não trabalha. Deve ser dinheiro de roubo, ou dinheiro 

emprestado. Fale! Perdeu a língua foi? Onde você conseguiu esse dinheiro? 

- Tenho minhas economias – explicou Pedro a sustentar o saco nas costas. 

– Por que vocês estão preocupados comigo? 

- Quem faz as perguntas aqui sou eu. Você apenas se contenta em 

responder. Vendeiro, ele lhe pagou quanto? 

- As compras foram trinta contos, ele tinha uma nota de cinquenta, voltei 

um troco de vinte. 

- Está certo. Está certo. Suas economias não tardarão a minguar. Quero ver 

como fará para comer. Será mais uma família de retirantes solta neste 

mundo do diabo. Vai sofrer, infeliz, vai comer o pão que o diabo amassou. 

Vendeiro, sirva pinga para mim e para meus homens. Agora, suma, infeliz! 

Suma da minha frente, enquanto eu não mato você. Estou nervoso. 

Pedro subiu em seu cavalo e retornou à morada. Ele tentava entender os 

últimos acontecimentos. Por que os jagunços do coronel estavam 

implicados com ele? A situação estava ficando cada vez mais perigosa. Mas 

fazer o quê? Se não fosse a mulher e o filho, faria um rebuliço naquela vila 



e sumiria no mundo. Com o filho e a mulher fica difícil a fuga. Teria que 

encontrar uma solução o mais rápido possível. Será se os jagunços sabem 

que fui eu quem matou o coronel pai? Se soubessem, certamente já teriam 

agido. Não, não, eles não sabem. Contudo apenas desconfiam. Um vacilo 

meu e estarei perdido. Todavia nem eu mesmo sei direito se foi eu quem 

matou o desgraçado. Se for preciso matar para proteger minha família, 

matarei. Nunca imaginei passar por uns apuros desses. 

Ao ouvir o barulho dos cascos do animal, conhecia muito bem a passada do 

velho cavalo, Bernadete saiu para recepcionar o esposo. Ao vislumbrar o 

saco nas costas do marido, não conteve a alegria e deixou escapar um 

bonito e gostoso sorriso. Pedro estava triste e de cara carrancuda. Um 

sentimento ruim matou o sentimento bom. Sempre é assim: para apagar 

um mal, necessitará muitos atos bons; no entanto, para pulverizar um ato 

bom, bastará um insignificante sorriso. A alegria da mulher se apagou 

perante a tristeza do esposo.  

- Onde você arranjou dinheiro, Pedro? 

- Isso não importa. O que importa é que temos comida. Os jagunços do 

coronel voltaram a me colocar contra a parede na venda de seu Norberto. 

- Você fez alguma coisa para deixá-los irritados, Pedro? Algo há para tanto 

invoco deles pela sua pessoa, homem. O que você fez? 

- Que eu me lembre, não fiz nada contra eles, mas vá saber, há coisas que 

nem a gente mesmo sabe ao certo. Alguma coisa aquele bando de coisas 

ruins estão querendo comigo. O meu medo é quanto a você e o nosso filho. 

Se não fosse vocês, aquele Sarapião já estava a dialogar com o demo nas 

trevas. Quase me explodir com ele na venda. 

- Não fale uma coisa dessas! Deus castiga. Fique longe daquela gente, 

Pedro. Bem longe. 

- Aqui, neste sertão bravo, ou mata, ou morre. Se for para morrer, prefiro 

matar. Um jagunço a menos neste mundo é uma tristeza a menos na vida 

das pessoas. Se eu pudesse, eu mataria todos. Acabaria com a raça ruim 

dessa gente maldita para sempre. Se sofremos tanto é por causa deles, são 

filhos do capeta. 

- Às vezes, eu penso que não o conheço, homem. Chega a me dá um 

calafrio. Arrepiei toda. 



- Pelos últimos acontecimentos, é melhor se preparar para o pior. O coronel 

Trajano está de olho em mim, não sei por qual o motivo. Se não fosse você 

mais o menino, tomaria minhas providências. Já passei muita humilhação 

na vida. Não posso nem ir à venda mais. Tenho menos valor que bicho do 

mato. Estou pensando em me fazer respeitado. Esse povo nunca me viu 

atirar. Quando caço, só acerto o olho da presa. Eles não me conhecem. Eles 

não sabem a minha procedência. 

- Assossegue-se com essa conversa, homem. Descanse um pouco. Isso deve 

ser efeito do sol quente. Descanse enquanto eu preparo algo para a gente 

comer. 

A mulher foi à cozinha preparar o almoço, enquanto o homem ficou deitado 

em uma rede a ruminar seus infortúnios. 

Aquele dinheiro é a prova cabal que matei o coronel. Como ele veio parar 

do meu lado? Só pode ter sido eu. Quem mais poderia ser, senão eu? Mas 

por que não me lembro direito da cena. Recordo-me de uma espingarda, 

de um tiro, de um revólver apontado para a cabeça. Mas eu não estava com 

nenhum revólver, que eu me lembre. Será se era revólver mesmo? O que 

aconteceu naquele lugar? Por que o filho do coronel está me perseguindo? 

Quando meu dinheiro acabar, o que farei? Não posso ficar pegando 

dinheiro na bolsa o tempo todo sem ter um serviço, dará na testa. Sarapião 

está em meu solado. Aquilo é uma sarna. Que vontade que tenho em dá 

cabo daquele maldito jagunço. E os retirantes como estão neste momento? 

Pobres retirantes, sofredores do mundo. Também estou sofrendo. Somos 

todos desgraçados. O mundo não foi feito para pobre ser feliz, pelo 

contrário, pobre nasceu para padecer, por isso sofremos sempre. No 

sertão, as coisas só se resolvem na base da bala. 

Um visitante de farda a aporrinhar 
Na manhã do dia seguinte, algumas palmas do lado de fora fizeram Pedro 

se inquietar. Só poderia ser coisa ruim, a esta hora, coisa boa não vem à 

porta. Para chegar cedo ou era desejando ajuda, ou transtorno para o dono 

da casa. O homem abriu a porta lentamente, um susto, gelou-se, entrou em 

pânico. 



- O delegado mandou que eu viesse convidá-lo para ir ter um dedo de prosa 

com ele na delegacia – disse um policial taxativo. – Precisa de alguns 

esclarecimentos seus. 

- Dedo de prosa com o delegado? Para que mesmo? Delegacia? – exclamou 

Pedro temeroso. 

- Deixe de conversa fiada e se apresse. Ordem é ordem. Aqui estou a mando 

de autoridade, cabra. Corra, que estou esperando. Não tenho todo o tempo 

do mundo. Apresse! 

- Bernadete, vou à delegacia e já retorno. O delegado quer falar comigo. 

- A delegacia? – indagou espantada. – Você fez algo de errado? Espere um 

pouco. 

- Que eu saiba eu não fiz nada de errado. Mas o delegado deseja ter um 

dedo de prosa comigo. Espero que seja algo rápido. Assim eu espero... 

- Pedro, o que o delegado quer com você? Estou com muito medo. Algo não 

cheira bem nisso tudo. 

- O policial está com pressa. Deixe-me ir ver o que o delegado quer comigo. 

Todos neste lugar estão contra mim. De uma hora para outra, é tanta 

implicância. Minha vida foi do céu ao inferno em poucos dias. 

O guarda seguiu à frente em seu cavalo branco, logo atrás o seguia Pedro 

em seu animal castanho claro. Ao adentrar a vila, os olhos da pequena 

população, novamente, se voltaram, desta vez, para os dois. O falatório dos 

últimos dias era uma especulação sobre o que estaria acontecendo entre 

Pedro e o coronel filho. Falavam-se de tudo, todos desejavam acertar o 

veredito. Pedro sequer notava o que acontecia ao seu redor, imaginava 

apenas a figura nojenta do delegado em sua frente. Um ser repugnante, 

sem caráter, medroso, todavia diante de pessoas humildes gostava de 

bancar o valentão, humilhar, retribuir aos infelizes o que os grandes 

aprontavam com ele na mesma e pesada moeda. O delegado era gordo, de 

fala grossa, de modos pervertidos, adorava meter-se com mulher casada. 

Um verdadeiro fanfarão. 

- Senta-se aí, cabra! – mandou o delegado. – Não ouviu, não? Já mandei 

sentar. Você me parece ser daqueles marrudos. Tome cuidado... Senta-se 

de uma vez! 



Pedro coçou a rala barba que não tinha, passou a mão pelos cabelos, 

reprimiu a fúria que tentava dominá-lo e sentou-se quieto no assento 

indicado. O sangue fervendo corria acelerado pelo corpo, um calor intenso 

subia dos pés até a cabeça, uma gota a mais de desespero poderia ser a 

causar de uma grande catástrofe. Tentava de toda maneira controlar o 

espírito rebelde. 

- Recebi uma denúncia – começou a expor sua linha de pensamento o 

delegado. – Tem um cidadão aqui na vila que acha que a sua pessoa tem 

ligação direta com um crime ocorrido há poucos dias. Esta pessoa é 

influente e me pediu para fazer uma pequena averiguação. Um conselho: 

tome muito cuidado. Você está lidando com gente perigosa. Você não gosta 

de conversar, é. Você é mudo? É melhor não dificultar as coisas, pois posso 

ser bastante mau com crianças que desobedecem. O que eu lhe perguntar, 

desejo de imediato uma resposta. O coronel Trajano acredita que você tem 

ligação direta com a morte do pai dele. O que você me diz, cabra? 

- Eu trabalhava para o pai dele. Jamais troquei um dedo de prosa com ele. 

Sei qual é o meu lugar. 

- Eu lhe perguntei uma coisa e você vem me respondendo outra. Onde você 

encontrou os cinquentas contos que você gastou trinta na venda do 

Norberto? 

- Algumas economias que eu fiz nos últimos anos para um eventual 

momento assim. 

- Você acudiu uma família de retirantes em sua casa? 

- Sim. Iria morrer de fome. 

- Uma pessoa desempregada acolhe uma família em casa e para completar 

ainda oferece todo o mantimento da dispensa ao desgraçado grupo. 

Acredito que a sua pessoa está me escondendo algo. É melhor falar. Não 

queira ver eu nervoso, não queira. Quando estou nervoso, costumo ser 

agressivo. Desembuche, cabra. 

- Como você sabe disso? Como você sabe que eu dei os mantimentos aos 

retirantes? 

- As paredes por aqui têm ouvidos, não sabe, elas escutam tudinho. Um dos 

jagunços do coronel o seguiu até certa distância, você deixou o grupo e 

retornou, o jagunço foi até a desgraçada família, e aí ficou fácil colher toda 



a informação. Pela sua petulância em desobedecer uma ordem do coronel 

Trajano, o jagunço deu cabo do retirante pai, um tiro bem no meio da testa; 

confiscou, em seguida, os produtos que você havia dado a eles e os enxotou 

para bem longe ameaçando tirar a vida de todos. 

- Meu Deus do céu! Devem ter morrido todos pelas estradas seca do sertão. 

Na falta do patriarca, toda a família perecerá. Quanta covardia em atacar 

um grupo de famintos. Vocês não têm coração.  

- Tanto faz. São gente sem valor algum. Todos os dias morrem milhares 

deles por aí. É menos padecimento. Caso não morresse na bala, morreria 

faminto em um canto seco do sertão. O jagunço fez um nobre favor, poupou 

aquele infeliz de muito padecimento. 

- Quanta maldade. Fui seguido e nem me dei conta. Como poderia imaginar 

algo assim. Matou o pobre do retirante. 

- Maldade foi o que a sua pessoa fez com o coronel pai. Você é um 

assassino! Só preciso colher uma única prova para engaiolá-lo. Não tente 

fugir da vila, olhos estão a observá-lo. Se eu fosse você, confessaria logo e 

acabaria com esta novela. Não demorará em a sua pessoa estar em minhas 

mãos. Já estou até vendo a surra que vou lhe oferecer. Você procurou sarna 

para se coçar, cabra. Vai confessar por bem, ou vou ter que usar um 

pouquinha de força para lhe tirar a verdade que se encontra guardada no 

interior do seu coração? Conheço bem esse tipo de criminoso, sei como 

arrancar-lhe das entranhas a verdade. É melhor dizer de uma vez por toda! 

- Eu não matei ninguém. Não sei de onde tiraram esta loucura toda. Sou um 

pobre trabalhador, um homem do campo. 

- A sorte sua é que hoje estou indisposto. Some da minha frente. Saiba de 

uma coisa, se tentar escapulir, meus homens o caçarão feito bicho do mato. 

Estou de olho na sua pessoa, cabra. Desapareça da minha frente! 

Pedro deixou a delegacia ressabiado e bastante nervoso.  

De uma conversa nasce a esperança 
Os últimos acontecimentos cobravam de Pedro uma atitude urgente. 

Precisava raciocinar e obter uma rápida saída. A única preocupação era 

apenas com a esposa e o filho. Seguiu rumo à igreja. Iria conversar com 

Nossa Senhora e rogar a Ela por uma santa e abençoada solução. Ajoelhou-



se perante a imagem e rezou fervorosamente. Implorava por uma solução. 

Uma pessoa entrou pelo recinto sem ser notada e, de repente, soltou o 

verbo. 

- Temos um novo fiel – disse o padre com certa ironia na voz. – Quando ver 

assim é necessitando de ajuda para uma causa difícil. Todos são dessa 

forma, só procuram Deus com a cuia na mão. Oh mundo perverso! Oh 

mundo cruel! O que o traz aqui, homem? Deseja confessar seus pecados? 

Perante Deus sou um túmulo. 

- Padre, preciso da sua ajuda. Por favor, padre, acolha minha esposa e meu 

filho na casa do Senhor. Não quero que nada aconteça com os dois. 

- Pelo jeito você fez algo de errado. Só poderei ajudá-lo se eu souber de 

toda a história.  

- Estão dizendo por aí que eu matei uma pessoa, mas é pura invenção. Até 

o delegado está de olho em mim.  

- Estão o acusando de ter matado uma pessoa? Qual pessoa você teria 

tirado a vida? 

- O coronel Trajano acha que fui eu quem matou o pai dele. 

- Realmente, você está em maus lençóis. Foi mexer justamente com essas 

pessoas, pessoas erradas, um vespeiro perigoso. Coronéis cheiram a morte. 

Você corre sérios riscos. 

- Mas eu não o matei, padre. É invenção deles, pura invenção. 

- Se matou ou não, o problema é o mesmo. Só dele achar que foi você quem 

matou o pai dele é motivo suficiente para um revide fatal. Tome bastante 

cuidado, olhe bem por onde pisa. 

- Proteja minha esposa e meu filho, padre. É tudo que eu lhe peço. O 

delegado não vai demorar em me prender, sinto isso. 

- Não posso ir contra o coronel Trajano. Você bem sabe como ele é. Mas 

vou acolher os dois. Peça a eles para vir à missa da tarde. Eles terão que 

ficar aqui sem que ninguém saiba. Se o coronel Trajano sonhar que acoitei 

tais pessoas em minha igreja, estarei encrencado. Espere um pouco. 

Quantos dias você pensa em deixá-los sobre os meus cuidados? A igreja não 

poderá ser hotel para toda eternidade. E quanto a você: o que fará para 

resolver tal imbróglio? 



- Se Deus realmente existe, uma solução Ele há de dá a um ser inocente. 

- Deus, Deus, Deus, o povo só fala em Deus! Deus não precisa provar nada 

a ninguém. Somos coisinhas perante a gigantesca obra que é a criação. Para 

Deus a morte e a vida é apenas uma porta que se abre e fecha 

constantemente. Não fomos os últimos a nascer, tampouco seremos os 

últimos a perecer. Se a sua pessoa for buscada pela mãe morte, será mais 

uma nesta multidão infinita que já se adiantou para a morada eterna. 

- Padre, eu só queria viver tranquilo minha vidinha de pobre com minha 

esposa e meu filho, só isso e nada mais. 

- Neste mundo, a maioria das vezes, nossa vontade pouco importa, 

ninguém se importa com ela, não vale absolutamente nada. Somos quase 

sempre obrigados a seguir por um caminho diferente ao nosso paladar, 

uma estrada que o mundo nos oferece, ou nos obriga a seguir. O querer 

não é compatível com a realidade. Sua vida, por exemplo, ou você luta por 

mais algum tempo vivo, ou perecerá brevemente. Cada dia precisamos 

comprar o pão e o leite para nos alimentar. 

- Eu queria ser o senhor, padre, pelo menos o povo o respeita. 

- Querer não é poder. Querer ser logo eu, um ser pecador como todos os 

outros. Tenho meus problemas, talvez até maiores que os seus, muitas 

vezes sou obrigado a fazer coisas que minha consciência abomina. O que os 

olhos veem nem sempre é a realidade verdadeira. Deus não juga ninguém, 

Deus nos deu a consciência, cada um carrega em si um juiz, elemento esse 

que não conseguimos ludibriar. Deus não pune, pois Ele é pura bondade, 

quem pune o infrator é a própria consciência. Se você de fato matou o 

coronel pai, sua própria consciência o castigará severamente. Poderá se 

esconder em qualquer lugar do mundo, lá ela se encontrará a lhe apontar 

o dedo e pronta para chamá-lo de criminoso. O mundo é tão bem feito que 

até os erros são acertos. Cuidado com as pessoas, não confie nelas 

cegamente, elas poderão enganá-lo. 

- Por isso é que eu estou aqui, padre. O senhor é a única pessoa neste lugar 

em quem eu possa depositar total confiança. Um homem que conhece as 

leis de Deus, um homem santo, bom e justo. 

- Vou dá mais um conselho a você: quando estamos desesperado, 

ignoramos os fatos e nos apegamos a fantasiosos sonhos. Cuidado, muito 

cuidado. Agora siga seu destino e ore aos santos para que o iluminem nesta 



difícil jornada, difícil batalha. Mexeu com marimbondo. Não desejaria estar 

em sua pele neste momento. 

- Obrigado, padre. -  Olhou para a imagem de Nossa Senhora. – Obrigado, 

Nossa Senhora, por ter aberto e iluminado meu caminho. Se é preciso lutar 

por cada segundo de vida, vou lutar até a morte. Minha vida se chama luta. 

Expulsando o medo dos olhos 
Neste mundo de vida e morte, a todo instante é momento apropriado para 

se despedir, a todo segundo tem gente partindo sem ao menos dá adeus. 

Ninguém nunca se sabe o que virá um minuto após um acontecimento 

qualquer. A dúvida de quem vive é o segundo inesperado e cruel da morte. 

Se vivo, já tenho saudade do minuto antecedente que se arrasta ligeiro para 

trás. A correnteza desce em seu curso em direção à calmaria do mar; as 

belezas do caminho pairam como doces lembranças de uma bela e 

empolgante trajetória. 

Pedro chega à sua casa afoito. A esposa já o aguardava aflita. Ele contou-

lhe sobre o destino trágico dos retirantes. Lágrimas jorraram dos negros 

olhos de Bernadete. Como pode ter pessoas tão más assim no mundo? Que 

Sertão triste era aquele. Se já não bastassem as intempéries do ambiente, 

as maluquices humanas conseguiam ser mil vezes piores. 

- Bernadete, preciso que você e o nosso filho vão à igreja hoje à tarde. O 

padre irá acolher vocês dois lá. Não faça perguntas. Os homens do coronel 

Trajano estão de olho em mim, até o delegado também está cabreiro 

comigo. Essa gente é perigosa, eles estão armando para me pegar, eu sei 

que eles estão, e não irá demorar muito, questão de tempo, questão de 

tempo. Receio pela segurança de vocês. Na igreja, estarão seguros na 

companhia do bom vigário, parece ser ele gente boa. Não se preocupe 

comigo. Minha vida agora será de muita luta e resistência. Fazer o quê. O 

que me restou foi apenas lutar. Nunca matei ninguém antes, mas terei que 

dá cabo de um monte de coisas ruins. Silêncio! Só há esse caminho. Tenho 

que lutar, é minha obrigação. Breve aquele delegado virá me prender. Vou 

preparar algumas coisas no mato, sei que irei necessitar em breve. Eles não 

sabem com quem estão se metendo. Trarei a paz para este lugar. Silêncio! 

Deixe-me falar, não interrompa. Talvez seja a última vez que nós nos 



veremos. Já estava me esquecendo: vou à casa de Pai Dadá. Vou pedir a ele 

para fechar meu corpo. Toda ajuda agora é bem-vinda. 

Ele apanhou algumas ferramentas, pólvora, duas armas, e sumiu no mato. 

Uma hora depois retornou, deu adeus ao filho, beijou a esposa na testa e 

foi ter com Pai Dadá. De longe já vislumbrou a imagem do homem em pé à 

porta, a fumar seu velho cachimbo. Cachimbava dialogando com o invisível, 

parecia esperar por alguém. O rancho do velho ficava embrenhado na 

Caatinga, um lugar seco, inóspito. Sobre a morada havia um casal de corujas 

ao lado de um cacto, que ao ver o visitante começou logo a piar 

incessantemente. Pai Dadá bateu o cabo do cajado no chão e os pássaros 

se aquietaram. 

- Estava esperando por você, meu filho. Você irá passar por uma prova de 

fogo. Se conseguir espantar o medo de seus olhos, vencerá. Precisará de 

muita coragem, mais de muita coragem mesmo. Será necessário matar para 

trazer a paz à nossa terra. Foi dado uma grande missão a você. Nossa terra 

necessita da sua ajuda. Mas não se iluda que será fácil, pelo contrário, será 

a guerra de um frente a um exército de jagunços. Esteja preparado para o 

pior. Vejo muitas mortes em torno de sua trajetória. É difícil apagar tudo 

que construiu no passado, mudar toda sua ideologia, entretanto é 

necessário. Faça o que tenha que ser feito. Esqueça-se do que sua mente 

diz ser certo, faça o que determina cada situação.   

- É a minha única alternativa, não há outro caminho que eu possa seguir. 

Não posso fracassar.  

- Este pedaço de arame, que está em minha mão, está abençoado. Ele o 

salvará no momento apropriado, mas, para isso, você o esconderá em um 

local que só você tenha conhecimento e que na hora aprazível você o tenha 

em mãos. Se alguém descobrir, sua missão se perderá e você morrerá, 

levando consigo a esperança de toda essa gente, inclusive a minha.  

- Com tanta gente neste mundo, por que logo eu ter sido o escolhido? 

Justamente eu. Desejaria ficar com a minha família levando a nossa vidinha 

de gente pobre. Trabalhando na roça, criando galinhas no quintal, levando 

o gado para saciar a sede no barreiro. Para minha vida, pouco coisa careço. 

Não tenho ambição, sei qual é o meu lugar. 

- A situação o escolheu. Esqueça-se do seu passado. Não se perca com 

indagações descabidas. Pense apenas no presente, apenas no presente. 



Não é o momento para felicidade, sei disso, no entanto seja grato pela 

Criação por ela ter olhado com importância para você. Todos deveriam está 

perguntando neste momento: por que não fui eu o escolhido? Algo você 

carrega em si para atrair a curiosidade e a simpatia da Natureza. Difícil é a 

missão, mas feliz daquele que foi escolhido para uma importante obra. 

Mesmo tendo muito que suportar, ainda assim a alegria e o sorriso devem 

prevalecer. 

- Vou seguir seus conselhos. Para que lamentar? Tudo que eu preciso é fazer 

o que esperam de mim. 

- As coisas irão se realizar no momento aprazado, cada segundo é dono 

daquele significante espaço de tempo. Uma observação: Jesus foi traído por 

um dos doze apóstolos. A vida sempre se pauta sobre a laje fria das traições. 

Uma traição também o aguarda. Tome bastante cuidado. Confie apenas na 

sua intuição. Em algum momento aparecerá lobo em pele de cordeiro para 

o ludibriar. Nem tudo que você imagina ser, é de fato verdadeiro. Bastante 

atenção nos acontecimentos. Não se deixe levar por conversa bonita, frases 

bem elaboradas, o diabo costuma usar dessa técnica para encantar suas 

vítimas. Todo cuidado é pouco no contato com gente. Por dentro de uma 

pessoa escondem artimanhas que causam espanto até no capeta. Muito 

cuidado. 

- Quero que o senhor feche meu corpo, Pai Dadá. Sei que o senhor sabe o 

ritual. 

- Claro, claro que sei, como não saber. Fechar seu corpo é preciso. A força 

da Jurema estará em você. Entre. Vou preparar o chá. Eu sinto que a 

Natureza cobra justiça, Ela o ajudará nesta pesada missão. Meu coração 

transborda de contentamento, pois uma flor nasceu na terra seca e áspera 

do Sertão. 

Pedro se sentou em um velho banco de madeira. O velho pôs a água em 

uma lata preta, escura pela fuligem do fogo, e levou à trempe. Quando o 

líquido estava fervendo, ele adicionou algumas torrinhas de madeira. Foi ao 

fundo do rancho e voltou com dois molhos de ramos, começou a balbuciar 

algumas frases em uma língua estranha a Pedro. Logo o vento começou a 

soprar do lado de fora, tímido e constante. 

- Está com medo, Pedro? Espante esse medo dos seus olhos, homem. O 

medo é o seu maior inimigo agora. Sua provação será gigantesca. Para longe 



o medo. – Bateu o cajado no chão. As corujas começaram a piar 

incessantemente. – Para longe o medo! – Passados alguns segundos, voltou 

a bater novamente no chão, o silêncio retornou ao ambiente. – Guarde seu 

medo nas unhas dos pés. Deixe a coragem tomar todo o seu corpo. – 

Apanhou o chá quente e o colocou em uma cuia de coco. – Agora beba, 

beba tudo. O espírito da Jurema entrará em seu corpo. Beba mais, mais e 

mais, até acabar com todo o conteúdo. Você precisa ser forte para carregar 

o Espírito da Mata em seu corpo, sem a ajuda dele nada será possível. Você 

é o predeterminado, o escolhido. 

O velho entrou em transe, cantava um linguajar estranho, dialogava com o 

invisível. O efeito da bebida roubava os sentidos de Pedro, enquanto os 

molhos de ramos eram passados por todo o corpo dele. O primeiro molho 

murchou, Pai Dadá o lançou nas incandescentes brasas, a fumaceira tomou 

conta do recinto. O ritual seguiu seus tramites, demorou contados sessenta 

minutos. O Bem-te-vi, então, cantou, do lado de fora, várias vezes seguido. 

- Pronto, meu filho – disse Pai Dadá. – Agora você está pronto para a 

batalha. Você de fato é o escolhido, agora eu sei, tenho plena certeza. O 

Espírito da Mata habita em seu corpo. Cadê o arame? Já sabe onde guardá-

lo? Não? Vou dá uma dica: amarre-o na parte onde nasce a vida. Vá. Não se 

esqueça do que lhe falei: espante o medo dos seus olhos. Para chegar à 

vitória, você padecerá muitas dores, situações embaraçosas o aguardam. O 

que o espera é algo de difícil realização. Todo cuidado é pouco. Não se 

esmoreça diante das dores e das humilhações. Seu teste será de fogo. – 

Bateu o cabo do cajado no chão, as corujas voltaram a piar. O velho deu 

uma risada larga e gostosa. Voltou a bater o cajado no chão. – É hora de 

renovação! O mandacaru já floriu na cerca, a jurema está branca feito uma 

noiva. É sinal de chuva, de bonança. Quanta alegria. O Sertão voltará a se 

embelezar. 

- Eu estou zonzo. Meu corpo queima por dentro. Não consigo enxergar 

direito. Tudo roda ao meu redor. Que coisa estranha. Sinto-me pesado 

demais. O que está acontecendo comigo? Algo estranho parece pulsar 

dentro de mim. Uma força, uma energia, que confiança, que felicidade. 

- É o efeito da Jurema. Agora vá, siga seu destino. Com o passar das horas 

você se acostumará com o espírito que habita em seu corpo. O Caboclo da 

Mata está farto com as barbaridades praticadas pelos jagunços e pelos 

coronéis. Seu corpo está fechado. O medo fugiu dos seus olhos. – Soltou 



uma alta gargalhada. As corujas do lado de fora voltaram a piar 

constantemente. – Chegou a hora da vingança. – Voltou a sorrir. As corujas 

se aquietaram. – Vá, homem, limpe a imundice deste mundo para debaixo 

da terra. Faça renovar a vida em novas formas e cores. Queremos paz e 

tranquilidade na vida. Vá, vá, o mundo carece muito de você. – Voltou a 

sorrir alto e alegremente. As corujas misturavam com seu piado agudo 

aquele esperançoso momento. 

Um passarinho na gaiola 
O homem saiu a trombar, a cair e a se levantar. Montou no velho cavalo, 

uma energia estranha correu pelas veias do animal o qual sumiu em 

disparada. Pedro seguia dominado por uma força anormal, aos poucos o 

poder do chá ia se diluindo e a razão retornava ao seu olhos. Ao chegar a 

sua morada, já era dono dos seus sentidos. O lugar estava fechado. A esposa 

e o filho haviam seguido o conselho dele. Naquela instante estavam sobre 

os cuidados do vigário. Entrou, bebeu água, comeu um pouco de paçoca de 

carne e alguns pedaços de rapadura, voltou a saciar a sede. Ouviu alguns 

passos de animal se aproximando. Sabia que não era coisa boa. Em uma 

hora daquela, para alguém que não possuía mais amigos na vila, cheirava 

encrenca. Ele saiu para recepcionar as visitas, ou a visita. Pela primeira vez 

não temia o que, ou quem, poderia encontrar. Postou-se resoluto em seus 

passos medidos e firmes. 

- Pedro, estamos aqui para levá-lo à prisão – sentenciou o delegado sobre 

o dorso de um cavalo. – Você é o principal suspeito do crime envolvendo o 

coronel Afonso. É melhor não resistir, pois meus dois homens estão aqui 

comigo para o que der e vier. Ficará atrás das grades até que nós 

elucidamos o caso. Soldado, as algemas. É melhor não reagir. 

Pedro fechou a porta da casa e estendeu os braços para serem algemados. 

Os olhos estavam vermelhos iguais a brasas. Em silêncio, seguiu a pé à 

frente dos animais. Passou pela vila para grande curiosidade de todos. 

Sereno e firme caminhou à prisão. Antes de jogá-lo na sela, um dos guarda 

fez uma minuciosa revista. A cela foi fechada com um cadeado. Passado 

algum tempo, o delegado veio até a porta para ter um bate papo com o 

prisioneiro. 



- Pedro, é melhor confessar – aconselhou a autoridade. – Não ver que não 

há salvação para sua vida. Ou irá morrer na prisão, ou nas mãos dos 

jagunços do coronel Trajano. Aqueles homens são perversos, são capazes 

de esfolá-lo vivo. Já ouvir falar de muitas atrocidades cometidas por eles. 

São verdadeiros demônios, não sentem um pingo de piedade das suas 

vítimas. Confesse e será de muito proveito para a sua insignificante pessoa. 

É melhor padecer preso que morrer cruelmente nas garras daqueles 

abutres insanos. 

- Sabendo disso, o que o senhor fez? – indagou Pedro ao mesmo tempo em 

que se levantava e ia de encontro aos olhos do delegado. – Você é um bosta. 

Sabe que o coronel e os jagunços sempre andam a aprontar, mas o bosta 

do delegado nada fez, nada faz, nada fará. Você é um verme asqueroso. 

As pupilas do delegado frisaram os olhos do preso e gelaram de medo, de 

pavor, de curiosidade. Olhos cor de fogo, brilhantes, seguros, dominadores. 

De onde eles vieram? A autoridade temerosa recuou e tirou seus tímidos 

olhos dos olhos da fera indomada. O prisioneiro engaiolado se agigantou ao 

elemento livre. 

- Você não pode me chamar de bosta – balbuciou o delegado tremendo. – 

Sou uma autoridade, por isso exijo respeito. 

- Vá dormir, seu medroso. Deixe-me aqui em meu canto sossegado. 

Covarde. Olhe como você treme. Está a ponto de um colapso nervoso. 

- Só vou me retirar, pois necessito ir a minha casa. Se não fosse isso, iria 

entrar nessa cela e quebrá-lo no cacete. Mas haverá uma oportunidade 

melhor, quem sabe mais tarde. Você é um prisioneiro, um pobre 

prisioneiro. Sua vida de nada vale. 

- Delegado, delegado, não sou mais aquele matuto em quem todos 

pisoteavam. 

O delegado se retirou timidamente. Ele e um dos guardas foram para suas 

respectivas residências, apenas um segurança ficou zelando da delegacia. 

Pedro se aconchegou, ao canto da parede gelada pelo friozinho da noite, 

matutando e remoendo suas ideias. 

- Eu posso não ter matado o coronel pai, mas sou obrigado a acabar com a 

raça do coronel filho. Não posso ter medo, tenho que esperar os 

acontecimentos para que eu possa agir conforme cada situação. Minha 



missão irei vencer. Se fui o escolhido, tenho por obrigação realizar o que 

esperam de mim. Está próximo o momento de que precisarei usar minhas 

habilidades. 

O prisioneiro levantou e foi observar pela grade da pequena janela que 

mostrava a rua principal. Lá fora prevalecia o silêncio completo, apenas um 

cão grunhia longe, de tempo em tempo, tentando causar comoção ao dono 

para se aconchegar no calor do recinto. Retornou para o mesmo canto e 

dormiu pesadamente. 

Recebendo uma visita inesperada 
No outro dia cedo, o prisioneiro acordou com uma surpresa indesejada. O 

delegado recebia visita, estava em conversa com outro pessoa na sala ao 

lado. Pedro ainda se via sonolento, aos poucos retomava a lucidez. De quem 

seria aquela voz? Tinha-me esquecido de que estou preso. Preciso sair 

deste lugar o quanto antes. Não sou passarinho para viver engaiolado. A 

oportunidade aparecerá, apenas tenho que acalmar minha ansiedade. 

- Tem visita, detento – anunciou a autoridade. – É melhor manter a postura 

diante do coronel Trajano, senão serei obrigado a usar da força. Comporte-

se, prisioneiro. 

- Eu sei lidar com esse tipo de gente, delegado – disse categoricamente 

Trajano. – Abra a porta e me deixe entrar. Não passa de uma lagartixa frente 

a uma suçuarana arisca e faminta. Um pobre coitado. 

O prisioneiro se encontrava de cabeça baixa, pensativo, mexia com os 

dedos das mãos incessantemente, dava a entender que estava nervoso. 

- Quer dizer que você matou meu pai, infeliz? Pensava que escaparia com a 

fortuna que roubou? Seu cabra safado, vou matá-lo. Você merece morrer, 

desgraçado. Que atrevimento o seu tirar a vida do meu querido pai com um 

tiro na testa. Farei vingança, serei a própria vingança. Cala-se porque é 

culpado. Esta noite mesmo meus homens virão até aqui buscá-lo para um 

gostoso passeio. Prepare seu lombo, cabra. Como gosto de bater com a taca 

de amansar cavalos. Está com medo? Defenda-se, infeliz! O rato roeu sua 

língua, foi? Vou vingar a morte do meu pai. Olhe para mim! 

Pedro virou o rosto devagarzinho. Parou seus vermelhos olhos nos olhos 

castanhos do coronel. Os olhos castanhos ficaram tímidos, recuaram, 



piscaram medrosamente; enquanto os olhos vermelhos desejavam 

ferozmente apagar o fraco brilho do adversário. 

- Que olhos são esses? – indagou o coronel com ar de receio e medo. – Por 

que me olha desse jeito? 

- São os olhos da coragem. 

- Parecem com os olhos do demo. Deixe-me ir. Já me demorei muito neste 

maldito lugar. Sua companhia me abomina, tenho enjoo. 

Trajano deixou o recinto em disparada. O delegado adentrou rapidamente 

a sela para ter ciência do que tinha ocorrido. Queria saber qual o motivo da 

saída inesperada e aturdida do coronel. Sabia que algo estranho acabara de 

acontecer no interior da sela. Trajano jamais baixaria a guarda para um 

indefeso homem do campo. 

- O que você fez com o coronel, cabra? Você está louco? Está querendo 

confusão? Vai acabar morto. O coronel deixou este lugar com cara de quem 

viu um fantasma. 

- O coronel Trajano é um medroso igual ao delegado. Dois frouxos, isso 

vocês são de verdade. 

- Respeita-me! Guarda, traga o cassetete. Esse insolente irá pagar pelas 

asneiras que acaba de dizer. 

O delegado partiu para cima do prisioneiro com força e ódio. Ao deferir a 

primeira pancada, foi fisgado pelos olhos vermelhos. 

- Que olhos são esses? É o demônio em carne e osso? 

Deixou descer com força o cassetete no corpo de Pedro. O prisioneiro só 

fazia defender com o braço direito as invertidas do oponente. Recebia as 

pancadas sem sequer emitir um sinal de dor. 

- Você não passa de um covarde, delegado – gritava Pedro ao mesmo tempo 

em que se levantava e o encarava. – Um covarde, um covarde, apenas um 

insignificante covarde. 

- Que olhos são esses? – receoso indagava a autoridade se afastando. 

- Deixe-me só. Vá cuidar de sua vida. Sua presença me incomoda bastante. 



O delegado foi saindo de mansinho, sem dá as costas para o prisioneiro, 

tremia e estava com medo. Um pavor repetindo apossou-se do coração 

agitado da autoridade. 

- Tome cuidado, cabra, eu posso muito bem perder minha paciência e a 

coisa poderá se engrossar para o seu lado. Sou o delegado, você está preso. 

Comporte-se. 

Pedro o encarava com seus temíveis olhos vermelhos. A autoridade se 

retirou, a grade foi fechada, o silêncio retornou ao recinto. O prisioneiro 

voltou à grade da janela para observar a movimentação do lado de fora. Viu 

o coronel Trajano a conversar com os jagunços, com certeza estavam 

planejando alguma artimanha. Pedro necessitava deixar a prisão o mais 

rápido possível, sabia que o coronel não seria tolo o suficiente para invadir 

a delegacia na claridade do sol, iria esperar o breu da noite para atacar, é 

assim que os fracos e os covardes agem. Voltou ao seu canto e ficou a 

matutar suas ideias em busca de uma alternativa salvadora. 

A fuga 
O dia ia correndo minuto a minuto, como em orações demoradas a cada 

ponto de um rosário; devagar sempre há de ser para um encarcerado 

homem; depressa demais para um ansioso que corre contra tudo e contra 

todos. O tempo tem dessas nuances: para uns, passa cadenciado em pingos 

de torneira; para outros, corre veloz feito um rio caudaloso e cheio. Pedro 

continuava em seu canto, amuado, cabisbaixo, pensativo. Temendo pela 

vida, ignorava a alimentação fornecida no local. Não poderia se esquecer 

do conselho de Pai Dadá, uma traição estava a caminho, precisava se 

precaver das artimanhas do destino. Comer seria um risco. Vá que o 

alimento venha envenenado. Melhor não, também a fome abandonara seu 

corpo por completo. 

Desta forma, as horas foram se passando, o sol que nascera frio se 

esquentara e voltava a se esfriar. A transição começava a se impor. É na 

calada da noite que coisas estranhas acontecem. A fera acuada e 

engaiolada estava pronta para agir. A mente havia montado um plano de 

fuga. O Caboclo da Mata corria em suas veias. Os momentos que 

antecedem uma importante decisão levam ao corpo da pessoa envolvida 



sinais claros de ansiedade e nervosismo. Todavia Pedro estava resoluto, 

seguro do que iria realizar. 

O delgado e um dos guarda deixaram a delegacia. Já era noite, apenas um 

policial ficaria para vigiar o local, este dormia em sua cadeira com os pés 

sobre a mesa. Do lado de fora, apenas o silêncio; em alguns recintos, 

entretanto, estavam seres preparando movimentos anormais para a noite 

que iniciara tranquila como de costume. A sombra é o momento propício 

para a perversidade agir na tentativa de não deixar rastro. 

Pedro retirou o arame que se prendia na parte intima, local, que fique bem 

claro, não vistoriado pelo guarda. Com algumas manobras se fez livre das 

algemas. O plano corria nos mínimos detalhes. Abriu o cadeado da porta da 

gaiola com o mesmo arame, guardou-o no local de antes; ninguém sabe o 

que acontecerá no dia de amanhã. Foi ao guarda que dormia e deferiu um 

soco no nariz, houve um desmaio. Apanhou o corpo e o pôs sentando em 

uma cadeira dentro da sela; algemou-o; na cabeça cobriu com um tecido, 

uma camisa que encontrara em um armário, com abertura apenas para o 

nariz e os olhos. Fechou a sela e deixou o molho de chaves sobre a mesa. 

Antes tinha trocado a roupa com a indumentária do vigia. Saiu porta à fora 

sem ser notado; era o guarda para quem o observasse. Os jagunços do 

coronel Trajano viram aquela cena se desenrolar do lado de fora, pensavam 

ser o soldado se ausentando do posto, sabiam que tinha chegado o 

momento tão esperado, precisavam agir rapidamente. 

Três jagunços correram à delegacia. Dois adentraram, o outro ficou à porta 

de tocaia. O jagunço líder viu o molho de chaves sobre a mesa, sorriu para 

o comparsa. Correu a abrir a porta, conseguiu na quarta tentativa. Entraram 

os dois, o líder foi de encontro ao homem sentado na cadeira, o qual estava 

com a cabeça coberta pelo pano, e deferiu um soco no nariz, o infeliz virou 

o rosto, continuava desmaiado. O líder mandou que o companheiro 

carregasse o corpo. Por ser a presa muito pesada, não aguentou o fardo 

sozinho, o líder teve que ajudar. Um agarrou pelos ombros, o outro foi 

segurando pelas pernas. Saíram com muita rapidez. As portas da cadeia 

ficaram escancaradas. Os três jagunços correram levando o homem; pelas 

janelas das casas, olhos observavam tudo com grande curiosidade, apenas 

murmurinho em pé de ouvido. Quem seria louco a ponto de abrir a boca 

para dizer um simples monossílabo? Dizer para quem, pois todos sabiam 

que quem mandava em tudo por ali era o coronel Trajano. 



O prisioneiro foi posto sentado em uma cadeira. No recinto, encontravam-

se cinco jagunços. Um deles correu para avisar o patrão do sucesso da 

empreitada. Os quatro que ficaram sorriam e zombavam da presa. O 

prisioneiro acordou do desmaio, ao ver-se amordaçado e rodeado por 

aqueles temíveis cabras, urinou na roupa de medo. Tentava em vão se livrar 

do pano na boca para avisar que tudo aquilo não passava de um engano. 

Ao se darem conta da lucidez do prisioneiro e da urina que escorria pelas 

calças, os jagunços aumentaram a zombaria. Os gatos brincavam com o 

inofensivo rato. 

- Como pode um mijão ter matado o coronel pai – bradava o jagunço líder. 

– Logo um medroso. Um mijão. Tome vergonha na sua cara, cabra, seja 

homem pelo menos na hora da morte. Para que mijar, irá morrer do mesmo 

jeito. – Sorriram todos fartamente. – E a morte será lenta e dolorosa. O 

coronel não costuma matar de imediato, gosta de brincar por meses com 

seus prisioneiros. Estou com pena de você. Farei questão de ferrá-lo com a 

marca do coronel em sua bunda. Está tremendo de medo? Cabra frouxo, 

merece a morte. Morrer pelas mãos de um traste assim. Pobre do coronel 

pai, deve estar nesse momento furioso, morto logo por um medroso. Que 

sina dura. O coronel não terá paz nunca ao saber desse fato. Tem nada não, 

logo mais o falecido coronel irá encontrar você no inferno e a luta entre 

vocês dois começará. Irá morrer aqui e continuar a sofre lá. Isso é para você 

aprender. 

Os famosos jagunços Sarapião e Chá chegaram à senzala, não demorou a 

aparecer a figura nebulosa do coronel Trajano. Fácil demais resolver a 

questão. Naquele lugar, todos se curvavam perante a força e o poder do 

coronel. A certeza deixava Trajano vaidoso e confiante. Tudo que desejava 

tinha em mãos. Não havia ninguém naquela vila com petulância para 

enfrentá-lo. 

- Coronel, esse cabra é frouxo – disse o jagunço. – Ele está com medo. Até 

mijar nas calças ele mijou. Um verme. Não vale uma bala de revólver. 

- Como? – indagou furioso o coronel Trajano. – Medroso? Mijou nas calças? 

Não pode ser. Aquele homem não titubeou perante mim, não seria diante 

de um bando de cabras que ele iria fraquejar. Há algo errado. 

- Olhe com os seus próprios olhos as calças dele molhada de mijo – 

balbuciou o jagunço surpreso. 



- Cale a boca, infeliz! – Foi ao prisioneiro e tirou o pano do rosto. – Este não 

é o homem que mandei buscar. Este é um dos guardas do delegado. Esta 

porqueira é sim um covarde, um mijão. Desgraça! Vocês deixaram o 

prisioneiro fugir. Maldição. 

- Mas esse cabra estava algemado dentro da sela – explicou-se o jagunço. – 

Como pode o guarda está preso? Agora estou com meus miolos as avesso. 

O guarda preso e o prisioneiro solto, que loucura. 

- O danado conseguiu escapulir. Ele é bastante esperto. Não estamos 

jogando com um amador, o bicho é arisco, precisamos ser astutos para 

capturá-lo. – Arrancou com toda força a mordaça da boca do policial. – 

Explique-se, mijão. Desejo saber de tudo. De tudo. Sua vida está em minhas 

mãos. 

- Não sei direito. Eu estava sentado tirando uma soneca, quando vi o 

prisioneiro frente comigo, recebi um soco no rosto e não vi mais nada. Não 

sei como ele possa ter fugido da cela. Eu juro que foi isso, coronel. Ele é 

muito esperto, muito, pois conseguiu sair da cela como um fantasma. 

- Quer dizer que você dormiu em serviço? Que desgraçado! Minha fúria 

agora terá que ser sanada com sangue. Não gosto de matar covardes, mas 

pela sua petulância me sinto obrigado a tal prática. Cabra medroso não 

merece usufruir do calor do sol e do frescor do vento. Jagunçada, espalhem-

se à procura do prisioneiro, ele não deve estar longe. Vou brincar um 

pouquinho com esse soldado. Como gosto de matar soldados. Ainda mais 

quando sou tirado do sério. 

O homem começou a chorar copiosamente, tremia, implorava pela vida, 

dizia que iria se emendar, que nunca mais dormiria em serviço. 

- Nunca mais mesmo você irá dormir em serviço, seu desgraçado, pois você 

irá morrer ainda esta noite. O sol não terá mais o desprazer de presenteá-

lo com mais energia. A lua se alegrará só em saber que seu brilho não mais 

será usufruído por um inútil. 

- Não me mate, coronel, não me mate! Eu tenho dois filhos e uma esposa 

para dá de comer! Eu lhe imploro: tenha piedade de mim. 

- Seus filhos e a sua esposa devem ter nojo de um homem covarde como 

você. Depois, ela encontra outro macho valente para substitui-lo. No 

mundo o que mais têm são cabras valentes. 



Os jagunços Sarapião e Chá continuavam no recinto apenas observando o 

diálogo entre os dois. 

- Sarapião, coloque o medroso no tronco – disse o coronel. – Chá, traga-me 

a taca de bater em cavalos. 

O soldado foi posto ao tronco em pranto alto e doloroso; soluçava as dores 

que ainda iria padecer. 

- Comporte-se como homem, infeliz – disse Sarapião ao pé do ouvido do 

prisioneiro. – Todo covarde merece morrer. 

O coronel Trajano munido da taca de bater em cavalos começou a deferir 

golpes e mais golpes nas costas do infeliz soldado. O coitado gritava em dor, 

gemia pedindo clemência, implorando aos céus por uma salvação 

impossível. Tendo o corpo em sangue, desmaiado, recebeu na nunca um 

tiro fatal. O coronel recolocou, lentamente, um novo projétil no local da 

outra bala que havia escapulido do tambor e, em seguida, acomodou o 

revólver no coldre. 

- Sarapião, acompanhe-me. Chá, leve o corpo do soldado para a casa da 

esposa dele. Diga-lhe que o marido dela morreu porque era um covarde 

mijão, que para sorte dele morrera nas garras de um homem de muita 

coragem. 

Os habitantes da vila escutaram os muitos gritos de agonia da vítima e o 

barulho do disparo fatal. Todos imaginavam que Pedro estivesse morto. 

- Foi mexer logo com o pessoal do coronel Trajano – balbuciava alguém ao 

pé do ouvido de um parente no interior escuro de uma das moradias da 

vila. 

- Pedro era uma pessoa tão boa e agora está morto – murmurava outro 

habitante.  

- O que ele fez para atiçar a ira do coronel Trajano, desta forma? – indagava 

um adolescente ao pai. – O coronel é uma pessoa muito má. 

O delegado retornou à delegacia, procurava por uma resposta. 

Desapareceram do recinto o prisioneiro e o guarda. Para onde os dois 

teriam ido? Apreensivo, esperava por um esclarecimento que nunca 

chegava. Um dos jagunços veio até o local e contou todo o ocorrido. O 

delegado lamentou a morte do companheiro, no entanto a perda era maior 



em sua corporação. Já tinha um reduzido contingente, passou a ter a 

disposição apenas um único homem. O que poderia fazer com a ajuda de 

apenas um soldado? Não poderia jamais prender o coronel assassino. Seria 

ele um louco? Acabou reconhecendo a culpa do guarda que dormira em 

serviço. O coronel tinha todo o direito de ter agido como agiu. Como 

poderia ele ir contra a autoridade maior, apenas jogava com as regras do 

jogo, o mais fraco se curvando para não ser esmagado pelo mais forte. O 

coronel possuía um contingente enorme de jagunços, ele apenas tinha um 

subordinado à disposição, mesmo assim fraco, desnutrido e despreparado. 

O delegado era obrigado a aceitar a humilhação. Quanto à fuga, ignorou 

por completo. 

Os jagunços vasculhavam todos os lugares; não invadiram, todavia, 

nenhuma residência. Até o momento, nenhum sinal ou pista do fugitivo. A 

pequena população estava com o coração na boca, aflita e com medo. Se 

Pedro estava morto, para que toda aquela jagunçada na rua à procura de 

algo. De repente, um dos jagunços chegou trazendo um corpo, jogou ao 

chão e ordenou a outros dois que pegassem o defunto e o levassem à casa 

da esposa do falecido. Os homens deixaram a cena a levar o soldado morto. 

A escuridão tomava toda a rua, salvo por dois lampiões acesos próximos à 

pessoa do coronel Trajano. Os jagunços haviam se espalhado; corrido algum 

tempo, voltaram a se juntar ao coronel. Nem sinal do fugitivo. O coronel 

estava muito nervoso, nunca ninguém o afrontara daquela forma, desejava 

vingança com a mais dolorosa e cruel das punições. 

- Vou dá um aviso – gritou o coronel Trajano. – Não ordenei que nenhum 

dos meus homens invadisse suas moradias, mas se eu sonhar que existe um 

de vocês acolhendo Pedro, não serei piedoso, matarei da pior forma 

possível, tirarei o couro do corpo em vida. Está dado o recado. Não tente 

bancar o esperto comigo. Vocês sabem que sou cruel. 

O coronel se retirou para a calmaria da sua confortável cama, tentaria 

dormir, tentaria, com tamanha raiva, com o sangue a correr veloz pelas 

veias, algo difícil de acontecer naquela ocasião. Os jagunços Sarapião e Chá 

procuraram seus dormitórios, esses dormiriam feitos a anjos, para eles o 

que acontecia era algo corriqueiro e normal, banal, melhor dizendo. Os 

demais jagunços ficaram a perambular no centro da vila a beber cachaça e 

a jogar conversa fora. O fugitivo embrenhou-se na noite como a um 

fantasma. 



- Você ouviu, marido? – indagou uma senhora surpresa. – Pedro fugiu das 

garras do coronel.  

- Por onde ele anda neste momento? – interrogou o esposo. – Os homens 

do coronel irão encontrá-lo, pois são muitos. Ele não poderá ir muito longe 

neste sertão bravo. 

- Vou pedir a Nossa Senhora para proteger Pedro – sorriu a mulher. – 

Tomara que esse coronel maldito morra, pelo menos teríamos paz neste 

lugar, já não bastasse a seca para tirar o nosso sossego. 

Um sonho com cara de pesadelo 

anunciando mau agouro 
O coronel Trajano, após tirar parcialmente a roupa, caiu na cama com os 

braços abertos a olhar fixamente para o telhado. Estava sério, nervoso, 

coração a bater acelerado. Pensava em uma forma de capturar Pedro. Já 

não havia como retroceder, precisava ir até o fim, ou seja, até a morte do 

fugitivo. As ideias corriam variadas pela mente do homem sem conseguir 

firmar uma linha reta de pensamento, tudo aquilo se misturava em uma 

loucura total.  

Não é o poder, tampouco a força ou o dinheiro que levam o homem à paz 

de espírito e à tranquilidade para um bom viver. Uma vida agitada, repleta 

de atribulações, talvez seja atraente para os que veem de longe, aos 

possuidores, são tormentos de grandes ordens. 

Cansado, ao passar um largo período nos delírios do pensamento, sempre 

a remoer as mesmas ideias, o coronel, enfim, conseguiu dormir. Se o ser 

humano não tem sossego no decorrer do dia, não seria no decorrer da noite 

que o invisível lhe daria este delicioso gostinho. É o que é de dia e de noite, 

na hora da vida e no instante da morte; quando se dialoga consigo não 

existe mascara a encobrir a realidade dos fatos. De repente, viu-se frente a 

frente com Pedro. Cada um com uma arma apontada para o rosto do outro, 

perto o suficiente para um sentir a respiração do rival. Um duelo no qual 

apenas um sairia vitorioso e com vida, ao outro restaria a desonra da morte. 

O oponente lutava com os olhos fechados, o coronel gargalhava de 

felicidade, seria fácil arrancar a vitória daquele infeliz que sequer abria os 

olhos para a luta. Um cego jamais conseguiria atingi-lo com um disparo. 



Seria, sim, o vencedor. Devagar as pálpebras foram se movendo e revelando 

dois olhos vermelho-sangue. O medo, o pavor, apossou-se de Trajano, que 

tremia, que vociferava impropérios, que gritava de raiva. A mão esquerda 

de Pedro roubou a arma da mão direita do coronel; o foragido estava agora 

armado com dois revolveres. Trajano se viu curvado na esperança de se 

ajoelhar e pedir clemência, caiu de joelhos e se humilhou, abominava a 

escuridão da morte. “Se você não foi feliz em oferecer indulgência ao 

soldado, não serei eu, o Caboclo da Mata, a lhe facultar tal sentimento”. O 

gatilho foi apertado e a bala rodopiou pelo cano da arma da mão direita 

indo de encontro com a testa do coronel. Um grito estrondoso ecoou pelos 

quatro cantos do casarão. Os criados e os escravos ouviram, porém 

ignoraram o fato, o homem não estava bem, indicava perversidade. 

- O desgraçado iria me matar – balbuciou o coronel aflito e suado. – Será 

que é mau agouro? Acho que estou ficando fissurado. Se o sonho se tornar 

realidade? Tenho que capturar o infeliz e depois matá-lo. Acho que o 

subestimei. Aqueles olhos vermelhos como são feios. Como ele faz para 

ficar daquela forma. Como faz? Estou ficando louco. Foi tudo um sonho, 

nada mais que um sonho. Eu só voltarei a ter paz o dia em que der fim 

naquele maldito homem. Preciso capitulá-lo o mais rápido possível. Vou 

colocar todos os meus homens na caça ao danado. Quando ele estiver em 

minha mãos, pobre Pedro, tenho até dó, vou judiar como nunca fiz em toda 

minha vida. Você me paga, seu infeliz. Nunca ninguém ousou roubar meu 

sono antes. 

Levantou-se e foi sorver um pouco da brisa pela janela. Ainda era alta noite, 

distante do amanhecer. Observava tudo aquilo com grande indiferença, 

nada o comovia, apenas carregava no coração ódio e ruindade. A vontade 

dele é que chegasse o sol para ir à procura de sua presa. O mundo para o 

coronel naquele instante se resumia a esse único objetivo. Sua atenção, de 

repente, foi desviada, uma barata apareceu andando traiçoeiramente pelo 

batente da janela, ao notar aquela cena, ficou por um momento a observá-

la aéreo, absorto, do nada, deferiu-se um murro. O pobre inseto já não 

existia mais para este mundo, não passava de um monte de massa 

esmagada, uma parte no batente e a outra na mão direita do assassino 

entre os dedos. 

- Vou fazer com Pedro o que fiz com você, barata – disse e caiu na 

gargalhada. – Fiz com a barata o que irei fazer com Pedro. Que porcaria de 



barata, sujou minha mão. – Apanhou uma toalha e limpou a mão suja. – 

Pedro, Pedro, Pedro, por que você foi se meter logo comigo? Sujarei minhas 

mãos novamente, mas desta vez com muito prazer, com o sangue nojento 

de um imundo. Hoje já matei um. Para que aquele policial veio cair em 

minhas mãos? Tudo culpa de Pedro, se não fosse ele, o guarda ainda estaria 

vivo a dormir com a mulher e a cuidar do filho. A culpa foi total de Pedro, 

ele me fez matar. Se não fosse ele, até a barata estaria viva neste momento. 

Toda a desgraça do mundo é fruto da existência de Pedro. Pedro é o grande 

culpado, por isso precisa morrer para pagar pelos seus débitos. Só 

descansarei quando pôr as mãos naquele maldito infeliz. 

Caiu na cama e dormiu pesadamente. O dia já ia nascendo, no momento 

em que o sono ficou mais leve, ocasião na qual outro sonho veio roubar-lhe 

o descanso. A barata que havia matado há pouco, voltou a aparecer, 

naquele instante sobre o corpo do coronel. Então, o inseto começou a 

crescer, estava pronto para devorá-lo, ao abaixar a cabeça, deixou mostrar 

seu par de olhos vermelho-sangue. O coronel gritou o mais alto que pôde 

na tentativa de acordar, tentava-se desvencilhar do inseto que insistia em 

encará-lo. Quando o bicho se transformou em Pedro, o grito veio com mais 

força e temor. De tanto medo, saltou da cama em soluços e suado da 

cabeça aos pés, esborrachando-se no chão. 

- Desgraça! Nem em meu sono tenho mais paz? Vou matá-lo, Pedro. Escute 

o que eu disse: vou matá-lo! 

As pessoas da casa escutaram o forte grito; ninguém, contudo, ousou ir até 

o quarto saber do que se tratava. O coronel de certo estaria louco. Somente 

outro louco para ter coragem de ir de encontro a ele. 

- Só me sossegarei quando tiver aquele desgraçado em minhas mãos. 

Pedro, Pedro, eu juro que irei tirar sua insignificante vida, eu juro, juro. 

O coronel de imediato já se arrumou e saiu. A casa começava a despertar, 

o movimento na cozinha já se iniciara. Trajano deixou as dependências sem 

sequer tomar um copo de café, estava furioso. Em poucos minutos, a 

jagunçada já se prostrava perante ele para receber as primeiras ordens. 

Após algumas breves frases, os jagunços se dispersaram para a caçada, 

ficando apenas Sarapião e Chá. 

- O coronel não está bem – disse Sarapião ao companheiro Chá. – Para que 

tanto movimento para capturar um pobre coitado da roça. 



- É bom que dá serviço para esses jagunços preguiçosos – falou Chá. – Todos 

fracos, não passam de umas porcarias. Uns homens desses desmoralizam a 

fama dos jagunços no sertão. 

Em seguida, um bando de facínoras a galope vinha chegando à vila. Cerca 

de trinta homens armados até os dentes. Entraram gritado e sorrindo, cada 

qual montado em um cavalo. Todos pararam rente a Sarapião e a Chá. 

- Sarapião, velho amigo, que bom vê-lo novamente – adiantou-se o líder do 

grupo. – Recebi seu recado e viemos numa pisada só. Estamos prontos para 

a guerra. Aqui só temos homens de primeira qualidade, jagunços afamados. 

- Achegue-se, amigo – gritou Sarapião. – Deixe-me apresentá-lo ao meu 

amigo Chá. Chá, esse aqui é o maior jagunço de todo o Sertão. O nome dele 

voa no imaginário dos sertanejos. Quantos homens não já perderam a vida 

na mira dele ou na lâmina fria de seu punhal? 

- Eu o conheço, já fiz parte do bando dele em algumas diligências – alertou 

Chá. 

- Modéstia da sua parte, Sarapião, você mesmo sabe que igual a você está 

para aparecer neste nosso sertão. Seu nome é falado e pronunciado por 

toda esta terra. Esse homem tem história. É valente feito um cão; na 

pontaria, não tem igual. 

- Quem entre os bandoleiros nunca ouviu falar em Deuzão? – indagou 

Sarapião sorridente. 

- Quem neste sertão bravo nunca ouviu falar do jagunço Sarapião? – 

ironizou Deuzão, também alegre. – Deixemos essas cordialidades de lado. 

Para que nos requisitou mesmo? 

- Precisamos capturar um homem – disse Sarapião meio constrangido. 

- É muito valente? Qualquer cabra deste Sertão você e seu companheiro 

seria suficiente para dá sumiço. Pensei que iriamos invadir algum território, 

brigar com a polícia da capital. Meus homens precisam se exercitar. Que 

homem é esse de quem você fala? Eu já o vi antes? Não é gente daqui, pois 

neste lugar só têm cabras covardes, frouxos, não vale a comida que come. 

- Um homem da roça é quem precisamos capturar. Isso mesmo, um cabra 

fraco, um trabalhador da roça. O coronel quer por que quer capitulá-lo. Até 

sonhar com o homem ele já sonhou, está dizendo que sente mau 



pressentimento. Vamos pegar o infeliz e depois faremos uma gostosa festa 

para comemorar. Teremos muita comida e bebida. 

- O mais interessante faltou:  mulheres. Eu adoro mulheres. Meus homens 

há dias que não sentem um gostinho de dançar com uma rapariga. Aposto 

que nessas casas poderemos encontrar várias, tudo peça de primeira linha. 

- Deixe este povo quieto, no canto dele. O coronel não quer que mexamos 

com essa gente. 

- Não sei se meus homens obedecerão, não. Só temos cabras da pior 

espécie. Quando eles querem algo, difícil convencê-los do contrário. 

- É melhor que eles se comportem, é para o bem deles. 

- Então vamos capturar a gazela fugitiva. Vai ser como pegar boi correndo 

na mata. Uma verdadeira brincadeira de criança. Quer que o peguemos vivo 

ou morto? 

- Vivo. O coronel quer judiar primeiro do cabra antes de matá-lo. Ele adora 

perversidade, gosta de ser perverso com seus inimigos. 

A traição chega por onde menos se 

espera 
O grupo de jagunços se dispersou em busca do foragido. Por todos os lados, 

os cabras tinham remexido à procura de um simples sinal, nenhum graveto 

quebrado que pudesse indicar algo fora visto por toda a redondeza. Não 

encontraram nenhuma pista, que coisa estranha. Como pôde um matuto 

homem da roça se evaporar? Será se ele havia se mandado para outro 

local? A residência de Pedro fora toda bulida. Os únicos locais em que ainda 

não tiveram a visita dos homens eram as residência da população local, 

ordem expressa do coronel. Às quinze horas, jagunços iam chegando de 

todos os lados para se reencontrarem debaixo de um velho tamarindeiro, 

frente à delegacia. Não havia sorriso, apenas um sentimento de fracasso no 

rosto de cada um. Tantos homens atrás de um zé ninguém, e nada. O que 

fazer? O coronel Trajano chegou para se inteirar dos acontecimentos, ficou 

furioso só em ver a fisionomia dos homens, de antemão sabia do resultado 

da malograda busca. 



- Se vocês procuraram por todos os lados e não o encontraram, somente 

em um local ele poderá está se escondendo. Alguma dessas residências está 

abrigando nossa presa. Poupei todos vocês de um vexame maior – gritava 

o coronel para que a pequena população escutasse. – Vocês têm meia hora 

para me entregar o foragido, depois disso, meus homens farão uma 

visitinha nada amistosa. Vocês é quem sabem de suas insignificantes vidas. 

- Como o procuramos por todos os lados, e nada, com certeza, ele deve 

estar se escondendo em uma dessas casas – falou Deuzão com um sorriso 

malicioso. – O que eu mais quero é que ele não apareça, desejo muito 

conhecer essa gente. Dentro dessas casas devem encontrar cada doçura de 

mocinha. 

- Qual homem bulir em alguma moça, ou mulher, desta vila, terá a cabeça 

decepada – alertou Trajano furioso. – No meu terreiro mando eu. 

- Coronel, nós temos a mesma quantidade de homens que o senhor – disse 

Deuzão maliciosamente. – Temos a mesma força. Não subestime o 

adversário... 

- Pois tente alguma coisa e verá o inferno ainda hoje. Cumpram as ordens e 

serão bem recompensados. Depois vocês vão farrear pelos cabarés da vida, 

em outra vila. Aqui não. 

- O coronel tem toda razão – balbuciou Deuzão. – Iriamos perder muitos 

homens por pura vaidade. Mulher tem por todos os cantos. Quem esperou 

até agora, aguentará esperar um pouco mais. E estamos aqui por dinheiro. 

O coronel tem razão, ninguém irá bulir com as moças e as mulheres desta 

vila. 

Meia hora depois, nenhum sinal, nenhum morador deixou sua residência 

para delatar o foragido. O coronel Trajano gritou mais uma vez: 

- Quero que todos deixem suas casas agora. Meus homens farão uma 

vistoria, residência por residência. Se o foragido for encontrado em uma 

das casas, a família toda será cruelmente morta, apenas por desobedecer 

minhas ordens. Se o foragido estiver em sua casa, saia e entregue-o a mim, 

nada farei contra tal família. É meu último aviso. 

Um por um, família por família, foi saindo para rua e deixando a residência 

aberta para a vistoria dos jagunços. Os moradores tremiam de medo, as 

crianças não paravam de chorar, as mulheres rogavam a Nossa Senhora por 



socorro. O clima era de muita apreensão. De um lado, a fúria e a força; do 

outro, a fé e o medo. Sarapião e Chá comandaram a inspeção casa por casa. 

A noite começava a chegar, todas as moradias tinham sido 

meticulosamente inspecionadas, mas o paradeiro do foragido ainda era 

uma incógnita. O coronel estava para explodir de raiva. Será se ele tinha de 

fato perdido o homem? Seria mais uma noite de pesadelos. Necessitava 

encontrar um meio para capturá-lo. 

- Todos retornem para suas casas – bradou o coronel Trajano. – Eu quero 

que vocês escarafunchem até o inferno e me tragam o infeliz. Aquele que 

me trouxer o homem, vivo, receberá uma gorda recompensa. 

Os olhos dos jagunços brilharam de felicidade. Capturar o foragido seria 

como roubar um valioso tesouro, riqueza total, uma vida de prazeres e 

divertimento. O grupo voltara a se animar, o sorriso retornou a face de cada 

indivíduo, agora, sim, a perseguição iria começar. 

Um elemento adentrou o lugarejo montado em um burrico, a sua 

retaguarda um velho e magro cachorro, padecentes da seca. Inocente 

perante a situação e sem muito se importar foi deixando ir até bater de 

frente com a jagunçada. Assustou-se, já era tarde para retroceder. Que 

enrascada. O bando o encarou, ele sem ter o que falar indagou 

timidamente: 

- É festa? 

A jagunçada se fartou de gargalhar, um momento de descontração que 

tirou a tensão dos minutos pregressos. 

- Quem é você? – inquiriu o coronel Trajano irônico. – De onde você vem? 

Por sinal, por onde você passou você viu um homem acompanhado por uma 

mulher e uma criança? 

- Neste sertão seco o que mais se ver pelas estrada é este tipo de família. A 

morte está por todos os lugares. Só Deus mesmo com a bênção da chuva 

para amenizar a fúria dos tempos. Fale algum detalhe mais, quem sabe eu 

não consiga me lembrar de algo. 

- O homem tem cabelos negros, um pouco grande, parecendo a um índio. 

- Uma pessoa com tais traços quando a gente encontra marca na memória. 

Vi no decorrer da manhã na vila logo atrás, a dez léguas, alguém com tais 

atributos. Eles compraram mantimentos em um boteco e saíram. Lembro-



me bem por eu ter lhe pedido uma moeda e ele me deu uma nota de dez 

contos. Homem bom ele. Se estou vivo é graça ao dinheiro que ele em 

caridade me ofertou. 

- Bom? – berrou o coronel. – Aquilo merece um tiro na testa. Alguns de 

vocês cubram o rastro. 

- Não sei dizer direito se é de fato o homem quem vocês estão procurando, 

vá saber que não seja. Preciso comer. Algum de vocês poderia me oferecer 

alguma coisa para eu comer? Estou faminto. Meu cãozinho, fiel 

companheiro, também carece de um pouco de comida. É tanta fome que 

pareço delirar. Acho que Deus esqueceu de nós. Oh, punição dos céus! 

- O povo neste mundo só pensa em comer – murmurou o coronel. – Parece 

que a vida é feita apenas de comida. 

- Só quem já passou fome para saber a dor que é – falou o senhor. – Peça a 

Deus sempre para que nunca falte o que comer e beber na vida. Oh, coisa 

triste! 

- Dê algo para esse traste se calar – mandou o coronel. 

O senhor sentou e se alimentou fartamente, as sobras davam ao cão que 

não parava de balançar o rabo e sacudir a língua enquanto olhava fixamente 

para o dono na intensão única de participar do delicioso e cheiroso 

banquete.  

Os jagunços se dispersaram na escuridão da noite à procura do foragido, 

iria vasculhar toda a região circunvizinha em busca do grande troféu. O 

coronel retornou para seu casarão. A noite correu sem grandes 

sobressaltos. Trajano tentava dormir, não conseguia, tinha a imaginação 

preocupada e cheia de ideias fixas. Aquelas mesmas frases vindo e indo a 

todo instante, aquele desejo louco por vingança, aquela fúria que asfixiava 

o coração. Teria de capturar o homem custe o que custar, sua vida passou 

a depender desse sucesso. Quando conseguiu dormir, foi tomado 

novamente por pesadelos, em todos eles, apareciam os olhos vermelhos de 

Pedro. Antes do galo alertar que o dia iria nascer, o coronel já se colocava 

de pé pronto para perseguição. Estava irado por não ter em mãos um 

simples rastro para se emendar atrás, estava perdido com essa impotência 

perante a realidade. Buscar onde, procurar em qual direção? Sequer um 

singelo cheiro da presa não havia no ar.  Desejava adrenalina, perseguição, 

tiros, mortes, menos aquela apatia do momento. Um simplório sertanejo a 



lhe tirar o sono. Carecia resolver esse problema o mais rápido possível. 

Vasculhava a mente em busca de uma solução, rodava pelo quarto feito 

uma barata tonta, a angústia crescia à medida que o tempo passava. Não 

chegava a lugar algum, começava sempre do ponto inicial. Saiu para a rua 

buscando encontrar o fio da meada. 

- Esse homem não pode ter evaporado assim. Ele deve ter deixado alguma 

pista. Que seja um graveto quebrado a indicar um rumo. Estou começando 

a acreditar que aquele danado fez pacto com o capeta. Só pode. 

A notícia que o coronel Trajano estava pagando alta soma para a pessoa 

que capturasse o foragido fez com que outros jagunços aparecessem pela 

vila na esperança de uma riqueza repentina. Nunca na história daquele 

pacato lugar proporcionou uma cena de tal monta, uma porção de 

bandoleiros da pior estirpe a impregnar o local com energia negativa. A 

população se via refém, mantinha-se na proteção do lar, ninguém mais 

trabalhava. As buscas seguiam intensas, homens se dividiam aos quatro 

horizontes, invadiam as localidades vizinhas levando terror e desordem. O 

sertão estava um caos, um verdadeiro pandemônio se apossou da 

redondeza, tudo por causo de dinheiro. 

O coronel se encontrava à sombra do velho tamarindeiro a receber as 

informações, nenhuma trazia novidades. Uma voz se fez escutar vindo do 

beco da delegacia. Trajano à princípio não deu importância. 

- Coronel Trajano – gritou mais uma vez. – Quanto o senhor paga mesmo 

pela captura do foragido? Se tivesse me avisado antes, teria poupado o 

senhor de tantos aborrecimentos. 

Trajano voltou o rosto rapidamente, o coração acelerou, o suor desceu pela 

face, as mãos gelaram. Ficou a observar a figura da pessoa que vinha se 

aproximando. A voz pareceu com a de alguém. 

- Trajano, diga quanto o senhor pagará pela captura de Pedro? O que 

importa é somente o dinheiro, nada mais. Ouvir dizer que o senhor está 

pagando para aquele que capturar o “foragido”? 

A figura do homem se postou perante o coronel. Trajano o olhou nos olhos 

e sorriu, sabia que poderia confiar. 



- Padre Germano, que bom vê-lo. Pelo jeito traz boas novidades, só assim 

para acalmar meu atormentado coração. Quanta felicidade em ver um 

homem de Deus a querer me ajudar. Precisamos conversar a sós. 

- Estou necessitando fazer uma reforma na igreja, aumentar o muro do 

cemitério e algumas coisinhas mais. Para o senhor, coronel, quase nada. 

Além do mais, ajudará a comunidade. 

- Só isso, padre? Além do que o senhor me pediu ainda lhe darei dez 

garrotes de presente. O senhor é um santo em pessoa, padre Germano. 

Vamos até a minha casa para podemos conversar melhor. 

- O que eu tenho para lhe dizer é para ser falado aos quatro cantos. Eu tenho 

sobre os meus cuidados a esposa e o filho de Pedro. 

- Você os tem? – indagou o coronel atônito. – Por que o senhor não me 

falou isso antes, teria me poupado de muitos infortúnios? 

- Fiquei sabendo do movimento hoje. Ando sempre no templo de Deus, 

como nenhum fiel apareceu para a missa, fiquei em meu quarto fazendo 

algumas observações sobre alguns trechos da Bíblia. Hoje, ao sair à porta 

da igreja, vi esta movimentação e indaguei a um dos seus jagunços. Antes 

tarde do que nunca, não é, coronel? 

- Se você está com a esposa e o filho, quer dizer que ele está por perto – 

refletiu o coronel. – Ele agora há de aparecer. – Sorridente e entusiasmado 

gritou: - Darei o prazo de um dia para que Pedro se entregue aos meus 

homens. Amanhã, neste mesmo horário, se ele não tiver se rendido, juro 

que matarei com muita crueldade a sua esposa e o seu pequeno filho. Você 

agora será meu, desgraçado! É melhor se entregar. Que faça correr essa 

notícia. Padre Germano, traga os dois para ficarem sobre os meus cuidados 

na cadeia. Meus homens farão a segurança. Sarapião e Chá, acompanhem 

o padre. Mais um aviso: quero o foragido vivo. Se alguém ousar matá-lo, 

tenho dó do infeliz, pois serei lento em sua desgraçada morte. 

A mulher e a criança rompiam à frente do padre e dos dois jagunços. A 

jagunçada que aglomerava pelo local estava parada e quieta a olhar para as 

duas presas, eram dois coelhos sobre os olhos vigilantes e famintos de lobos 

depravados e malignos. 

- Pedro, estão aqui sua mulher e seu filho – gritou o coronel. – Se não 

aparecer até amanhã neste mesmo horário, matarei os dois em praça 



pública, com os piores métodos possíveis. Todos sabem o quanto eu sou 

má quando eu quero ser. Até o capeta tem inveja de mim. A escolha é sua, 

infeliz. Sarapião, leve os dois e deixei-os presos na delegacia. Quero que o 

local seja vigiado por você e por Chá, não confie a estranhos nossos 

prisioneiros. Se o foragido aparecer, amare-o e mande um dos seus homens 

me avisar. A ansiedade passou, vou me alimentar um pouco, estou com 

fome. Quem sabe não descanso um pouco. Espalhem a notícia aos quatro 

cantos. Agora sei que ele aparecerá. 

- Coronel, e quanto a mim? – indagou o padre timidamente. 

- A minha amizade e consideração basta. 

- E a reforma da igreja? E o cemitério? E os dez bois? 

- Foram para o brejo. Não fez mais do que a sua obrigação em me informar. 

Agora, suma da minha frente. Vá para a sua igreja e não saia de lá enquanto 

não for convocado, pois saiba que o será em um momento futuro. Um 

homem será morto nesta vila e o senhor o enterrará. Você mesmo abrirá a 

sepultura e depois cobrirá o defunto com terra. Desapareça! Sou coronel 

Trajano, dono de tudo que existe neste lugar. Como pode querer algo que 

nunca será seu. Até a sua desavergonhada vida me pertence. Poderia muito 

bem lhe dá um tiro e o mandar para o inferno, mas este povo precisa de um 

padre. Veja que não sou totalmente ruim, às vezes me comporto como um 

verdadeiro anjo. 

O coronel saiu gargalhando em direção ao casarão onde residia; o padre 

cabisbaixo retornou ao templo, triste e humilhado. Dois contrastes, se 

antes o coronel estava triste e o padre alegre, por um simples ato se 

inverteram os papeis. O padre retornava à casa de Deus afundado na 

melancolia e na culpa; o coronel, estava radiante e feliz. A vida tem suas 

situações estranhas, um simples fato é capaz de mudar toda uma 

psicosfera. A traição sempre a se pôr entre os humanos. O padre carregava 

no coração amargurado a decepção e o remoço. A consciência, no silêncio 

das horas, cobrará sua cota, com juros e correções, ninguém foge à lei 

natural profunda do ser. 

Os jagunços cobram por algo que 

não realizaram 



As novas notícias correram aos quatro cantos em velocidade enorme. 

Pouco tempo depois, um a um, grupo em grupo, foram chegando e se 

amontoando debaixo do tamarindeiro. Começou com conversas esparsas, 

logo a altura ganhou o recinto, um falatório louco. Alguns jagunços estavam 

mais exaltados, outros esperavam por receber algum dinheiro. Houve bate-

boca entre os homens de Deuzão e os do Coronel Trajano. Sarapião foi ter 

com o coronel, traria uma resposta aos revoltosos. 

- O coronel Trajano mandou dizer aos jagunços que não pertencem ao 

grupo dele que estão dispensados, que procurem seus afazeres, que o 

problema já fora solucionado, que não carece mais dos serviços de vocês – 

pronunciou Sarapião. 

- Nós iremos sair daqui com uma mão na frente e outra atrás? Pensa que 

somos besta? E o nosso serviço? – indagou furioso um dos jagunços. – 

Queremos nosso dinheiro. Só deixaremos este maldito lugar, após pagar o 

que nos deve. 

- Foi o que o coronel mandou dizer. É melhor vocês sumirem, pois o homem 

está com umas ideias estranhas. 

- Já que ele é tão bom, por que não vem resolver o problema com a gente? 

– ameaçou outro jagunço nervoso. – Se não nos pagar, não sairemos daqui. 

Está resolvido! 

- Vou levar o recado ao coronel – disse Sarapião ao mesmo tempo em que 

retornava ao casarão. 

Um grupo de dez jagunços estava confiante que com a pressão feita, 

certamente, iria receber o dinheiro. O coronel não seria louco de ignorar 

um bando de facínoras desta forma. Com certeza, haveria derramamento 

de sangue. Ele ponderaria os pós e os contra, desta forma, o dinheiro iria 

aos bolsos dos bandoleiros. 

O coronel chegou acompanhado por alguns jagunços. Parou e ficou a 

esperar alguma reinvindicação. Estava sereno e com ar de tranquilidade. 

Parecia dentro da sanidade natural de um sensato homem. 

- Só sairemos daqui, se você nos pagar o que deve, coronel – sentenciou um 

dos jagunços. 



- Por que tenho que pagar alguma coisa? – indagou o coronel já nervoso. – 

Algum de vocês capturou o foragido? Não. De qual serviço mesmo vocês 

estão a falar? 

- Quer dizer que o tempo que gastamos à procura do foragido não valeu de 

nada? – retorquiu o jagunço. – Só sairemos daqui se nos pagar. 

Trajano caminhou lentamente em direção ao jagunço. Olhou nos olhos dele 

e perguntou: 

- Você já ouviu falar no diabo?  

- Já. 

- Estão vá ter com ele agora, cabra – puxou rapidamente um punhal e 

cravou na barriga do jagunço. – Morra, infeliz. Morra. Isso é o que gente 

infame merece. 

O homem aos poucos ia morrendo na lâmina fria do punhal. O coronel 

puxou o objeto e empurrou o defunto para o lado. 

- Qual será o próximo? Sumam todos vocês daqui, agora. Não quero ver a 

cara de nenhum de vocês em minha vila. Sumam todos. Se não deixarem a 

vila faço como fiz com esse traste que já dorme calado para sempre. 

Um jagunço sacou um revólver e ia se movimentando para deferir um tiro. 

Recebeu uma bala no meio da testa. 

- Temos homens por todos os lados – disse Sarapião após deferir o tiro. – É 

melhor escutar o conselho do coronel. 

- O que vocês fizeram conosco não foi correto – falou Deuzão, enquanto 

subia em seu cavalo para partir. – Vamos, jagunçada, vamos embora. 

Coronel, você é um devedor perante mim e a meus homens. Dia vai e dia 

vem, ninguém sabe quais serão as artimanhas do amanhã. Vamos, 

cambada! Vamos embora. 

O bando de jagunços saiu em disparada a atirar nas janelas e nas portas das 

residências. Um senhor que observava tudo pela fresta de uma das 

moradias recebeu um tiro nos peitos e tombou morto. 

- Se o foragido aparecer, vá alguém me comunicar – disse o coronel 

enquanto limpava a lâmina do punhal em um lenço branco. – Joguem esses 



dois corpos no mato para os urubus comerem. Pelo menos servirão para 

alguma coisa. 

Um grito em uma das casas chamou a atenção do coronel e dos seus 

comparsas. 

- Mataram meu avô – gritava uma mocinha em desespero. – Meu avô está 

morto. Um tiro bem nos peitos. Oh vida cruel! Meu vôzinho era uma pessoa 

tão boa. Logo ele. Tanta gente ruim neste mundo. Por quê, senhor, por quê 

justo meu avô? 

- Daquele infeliz, vocês façam o enterro – comunicou o coronel 

passivamente. – E mande o padre rezar uma missa ao pobre defunto. 

Não demorou e a calmaria apossou do local. Os homens do coronel ficaram 

aleta para qualquer eventualidade, tanto do foragido quanto de um 

possível revide dos jagunços de Deuzão. O dia virou noite e correu ligeiro, 

sem mais sobressaltos.  

Sem alternativa, o melhor foi se 

entregar 
Trajano dormiu o final da tarde e a noite toda, sono pesado, sem sonhos. 

Acordou já era madrugada, não mais conseguia dormir. A manhã, que se 

aproximava, seria crucial. Desejava pegar o foragido, não queria dá cabo da 

mulher e do filho. Mas se o homem não aparecesse... Caso o homem não 

aparecesse, o que seria dele? Novas buscas? Onde iria encontrar Pedro? O 

tormento voltaria a perturbá-lo? O coração gelou. O estômago embrulhou. 

Não, ele iria se entregar, com certeza iria. Mas se não se entregasse? Era 

obrigado a matar mulher e filho. Seja o que... não, seja o que der e vier. 

Estou preparado para tudo. Tenho que pensar positivo. Ele irá aparecer. 

Serei cruel com ele. Ele irá sofrer um bom tempo em minhas mãos. A morte 

para ele será um alívio. Ele clamará pela morte. Contudo viverá por muito 

tempo, cada dia sobre os meus acoites e as minhas pancadas. Retornou 

para cama e ficou a observar vagamente o telhado. Dormiu sem perceber. 

Um sono leve. De repente, estava ele montado em um cavalo negro. 

Cavalgava devagar procurando por alguma coisa. O mato estava seco, pelo 

chão a folhagem formava um bonito tapete marrom. O cavalo então 

empinou e tentou jogá-lo ao chão. Conseguiu domar o animal com muitos 



esforço. Viu em meio à terra da estrada, um pouco à frente, milhares de 

serpentes, cascavéis se enrolando umas nas outras, cobras enormes. Sacou 

a arma que ia na cintura e começou a atirar na cabeça dos répteis. Cada 

cabeça atingida duas novas nasciam no local. Ele estava furioso por se sentir 

impotente. As cobras aos poucos foram germinando por todos os lados. O 

cavalo estava agitado e com medo. Ele não sabia o que fazer. As cobras 

ergueram as cabeças para aplicar o bote, em vez da mordida para inocular 

o veneno, de uma vez só, todas descolaram as pálpebras e deixaram ser 

vistos os medonhos olhos vermelhos. O cavalo empinou lançando o coronel 

ao chão. Ele tentava se livrar, tentava correr, tentava gritar, estava 

imobilizado pronto para morrer no veneno cruel das serpentes. A cobra 

mãe se aproximou com aqueles gigantes olhos vermelhos. O coronel gritou 

o máximo que pôde, o medo da morte o apavorava. Acordou suando muito, 

bastante trêmulo e assustado. 

- Que pesadelo louco. Parecia real. Será se é mau presságio? Preciso 

eliminar Pedro o mais rápido possível. Quando ele morrer, tudo voltará a 

ser como era antes. O sol já vai alto no horizonte. Careço de ação para 

espantar esses pensamentos sórdidos. Vamos ver o que o dia nos 

proporcionará. Que olhos são aqueles? Olhos do capeta. Por um momento, 

tive medo. Que sensação ruim. 

O coronel foi até a sombra do velho tamarindeiro, lá se encontrava boa 

parte dos seus jagunços. Maus notícias, Pedro ainda não havia dado o ar da 

graça. Nervoso, Trajano mandou que buscassem os dois prisioneiros. Estava 

próximo ao prazo predeterminado por ele. Em poucos minutos, a mulher e 

o filho apareceram rente ao coronel. 

- Pedro, se você estiver me escutando – gritou o coronel furioso -, apareça 

para o bem da sua esposa e do seu filho. Darei apenas mais meia hora, se 

você não se entregar, primeiro matarei sua esposa, depois será a vez do seu 

querido filhinho. Apareça, infeliz! Salve sua família. Prometo libertá-los, 

basta que você se entregue à autoridade maior desta vila. 

- Se entregue à autoridade, rapaz – gritou o delegado cheio de si. 

O coronel passou os olhos no delegado de cima para baixo dizendo que não 

gostara do atrevimento. 



- Sarapião, não vou mais esperar. Coloque a mulher encostada no tronco do 

tamarindeiro que eu irie brincar de tiro ao alvo. Preciso apurar minha 

pontaria. 

A mulher foi posta no local determinado, em pranto e com os olhos 

fechados esperava aflita pela morte. O coronel pôs as balas no tambor 

vagarosamente, armou a arma, mirou e atirou. Uma, duas, três vezes. 

- Pare, pare, pare!  

Uma voz ecoou de algum lugar. 

- Eu me entrego, eu me entrego! 

Era a voz de Pedro. Mas onde ele estava que ninguém o via? O coronel 

voltou os olhos para a direção oposta procurando pela presa, na mão levava 

a arma. O foragido descia de uma velha mangueira logo à frente, cerca de 

cinco metros. 

- Você esteve aí este tempo todo? – indagou o coronel furioso. – Como pôde 

nos enganar por tanto tempo? O desgraçado viu todo o movimento dos 

últimos dias. Você comeu o quê? E a água para beber veio de onde? Estou 

pasmo com a petulância deste infeliz. Que cabra safado. Enquanto eu ficava 

a perder o juízo, ele bem debaixo do meu nariz. 

- Sua sorte, coronel, é que você quis, de proposito, errar os três disparos. 

Se você tivesse acertado minha esposa, agora você também estaria no 

mundo dos enterrados. Pois tinha uma arma mirada para a sua cabeça. 

- Meus jagunços o matariam. 

- Já não teria mais importância.  

- Você foi muito esperto, Pedro, mas agora seu mar de sucessos acabou. 

Você agora é meu prisioneiro. 

- Agora que você já me tem, cumpra com a palavra e liberte minha esposa 

e meu filho. 

- E eu lá tenho palavra. Os dois não me interessam mais. 

- Coronel, posso pedir-lhe um favor? – perguntou o delegado timidamente. 

- Esta é a segunda vez que você me interrompe. Fale. Desembuche. 



- Posso ficar com a mulher de Pedro para mim. Gostei muito dela. Farei dela 

minha esposa. Adoro mulher casada. 

- Por mim. Ela não terá mais marido mesmo. Faça o que você quiser. Se 

quiser levar o garoto também, fique à vontade. O que desejo é Pedro, ele 

me deve explicações. 

O menino correu e abraçou o pai. Estava o pequeno em pranto convulsivo. 

A esposa chorava copiosamente encostada na velha árvore. Uma cena triste 

que fez o coronel soltar várias gargalhadas. Trajano encostou em Pedro, 

pegou a criança pelo braço e a jogou ao chão. 

- Sarapião, pegue o prisioneiro e leve-o para a senzala. Quanto tempo 

esperei por este momento. Vou me divertir bastante hoje. Agora posso 

respirar sossegado. Tudo que quero, em minhas mãos vem em certo 

momento pousar. 

O jagunço amarrou as mãos de Pedro e o puxou feito um animal. O 

delegado correu e segurou a mulher que se encontrava histérica. A criança 

se estatelava em choro em pleno sol. O povo assistia tudo pelas janelas. 

Uma cena triste e dilaceradora. 

- Pedro, - gritou o delegado segurando Bernadete – sua esposa agora será 

minha mulher. – Pedro o encarou com os olhos vermelhos. O delegado se 

sentindo confiante pela situação atual voltou a dizer: - Terei uma noite 

inesquecível ao lado desta linda codorna, enquanto você padecerá dores 

cruéis. Neste mundo sempre há pessoas ganhando e outras perdendo. Hoje 

sair no lucro; você, no prejuízo. 

Pedro foi levado quieto e triste. O delegado saiu a arrastar a mulher. A 

criança não parava de chorar. Os jagunços acompanharam o coronel e o 

prisioneiro. No local, ficou apenas o pequeno chorando e gritando de medo 

e de terror. O padre, que observava tudo por uma das janelas do templo, 

cheio de remorso, deixou o recinto e foi se entender com a criança. A pobre 

foi recolhida para o conforto do templo, contudo o pranto não cessava 

nunca. 

- Menino, faça silêncio – ameaçou o Padre. – Aqui é a casa de Deus. É melhor 

parar de chorar. Pelo jeito nunca apanhou na vida. Quieto! Nem sei por que 

o trouxe para cá. Às vezes, meu coração é tocado por um sentimento nobre. 

Estou vendo que você só me trará problemas. 



A criança sentiu a força punitiva das palavras do padre e foi se silenciando 

até se calar. 

- Assim está bem melhor. Você agora precisa obedecer. Eu não sou nem seu 

pai nem sua mãe, por isso se comporte. Um padre fora de si é pior que um 

coronel. Comporte-se. 

O castigo ao prisioneiro 
Pedro foi lançado a um quarto, tendo os pés e as mãos amarrados. Estava 

peado feito um animal, encontrava-se caído ao chão, imobilizado. Ficou 

naquela penúria por algumas longas horas. O que seria dele? O coronel já 

mostrou do que é capaz. Coisa boa não viria nas próximas horas. Lembrava 

do conselho do velho que dizia para espantar o medo dos olhos, que iria 

padecer dores severas. Que chegue logo o momento. Se é para sofrer, que 

soframos de uma só vez. Terei que sair daqui e salvar minha esposa e meu 

filho. Não serei piedoso com esses monstros. Mas como poderei me livrar 

destas cordas? Uma oportunidade aparecerá, terei que está preparado para 

o singular momento. Preciso amansar esta ansiedade que quer me devorar, 

que queima por dentro. 

A noite chegou sorrateira e repleta de mistérios. O breu tomou toda a 

região. Não era dia de lua cheia, as estrelas as donas do espetáculo. A porta 

foi aberta e dois jagunços penetraram sorrindo. 

- O coronel quer vê-lo – disse um deles. – Está com fome, infeliz? Tem sede? 

Comida e bebida só mais tarde, talvez amanhã. Se eu fosse você, preferiria 

a morte a suportar as atrocidades das mãos do coronel. Ele não é humano. 

Você irá chorar muito, enquanto nós sorriremos um bocado. Mexeu com a 

pessoa errada. Vai sofrer um cadinho esta noite. 

- Vou matar todos vocês – balbuciou Pedro. – Um por um. 

- Um verme como você? Você nem atirar sabe. Talvez morra até nesta noite 

mesmo. Ainda mais preso e amordaçado como está. Vamos para outro 

local. 

Os dois jagunços seguraram o prisioneiro pelos braços e saíram arrastando-

o até a senzala. Ao adentrar, a jagunçada toda já se fazia presente, faltava 

apenas a figura do coronel Trajano. Os jagunços ficaram a caçoar de Pedro, 

cuspiram-lhe no rosto, deferiram-lhe pontapés. O prisioneiro suportava 



tudo calado. Precisava espantar o medo dos olhos e deixar reinar a coragem 

para estes momentos difíceis. Não demorou muito para o coronel se 

colocar no recinto. Aparentemente estava calmo, sóbrio, com um ar de 

vencedor no rosto. O silêncio era total. Pedro se encontrava jogando ao 

chão amordaçado. 

- Desamarrem os pés do prisioneiro e o coloque sentado. Quero dá um dedo 

de prosa com ele. 

Os jagunços estavam ansiosos, alguns não disfarçavam a alegria; eram seres 

perversos, acostumados a atrocidades as piores e mais cruéis possíveis. 

- Pedro, Pedro, Pedro. Pensou que poderia se esconder de mim? Foi inútil 

sua fuga. Demorou um pouco, mas o que adiantou? O sofrimento seu só foi 

prorrogado por algum tempo mais. Está com medo. Sabe que as dores serão 

terríveis. Quanto tempo esperei por este mágico momento. Pensou que a 

morte do meu pai iria ficar sem uma lição? Roubou o dinheiro e o escondeu 

em algum local. É melhor dizer onde o dinheiro se encontra. Aquele 

dinheiro a mim pertence. Gosta do silêncio. Quero ver até quando. A surra 

de hoje será de taca. Não tenho pressa. Sei que uma hora pedirá clemência 

a mim e me dirá o local exato onde se encontra o dinheiro. O medo comeu 

sua língua? É um desgraçado mesmo. 

- Eu vou matá-lo, coronel – falou calmamente Pedro. – Matá-lo, entendeu. 

- Cala a boca, infeliz! Quem lhe perguntou alguma coisa? Olhe para a sua 

situação. Olhe para este rebanho de cabras. Olhe para a minha fortaleza. 

Olhe para mim. Você não tem como escapar. Se eu quisesse, poderia 

arrancar seu coração neste exato momento com meu punhal. A morte para 

você seria um remédio. Sua carne irá sofrer, Pedro. Vou matá-lo aos 

pouquinhos. Um cadinho a cada dia. Para que pressa se eu tenho os anos 

pela frente para dá cabo de você. 

O coronel segurou os cabelos de Pedro, a cabeça foi empurrada para trás. 

- Por que não me encara mais? Cadê a sua coragem de antes? O gato comeu 

sua língua? É um verme, um medroso como todos os outros. 

Pedro arregalou os olhos e fixou nos do coronel. Trajano tentava vencer 

aqueles vermelhos olhos; o brilho, contudo, fazia com que os dele 

lacrimejassem, gelou em pânico. 



- Está com medo, coronel? – indagou ironicamente Pedro. – Eu vou matá-

lo. Você sabe que será morto em breve. Adianto-lhe logo este fato. Você irá 

morrer em breve. 

O prisioneiro foi empurrado com toda força. Trajano tremia de ódio e pavor. 

- Sarapião, coloque-o no tronco! Vamos ver o quanto ele é forte. Só fez 

atiçar ainda mais minha fúria, infeliz. Chá, cadê a taca? Olhe como ela é 

linda. A taca gosta de ser usada, a felicidade dela é encontrar um couro 

macio para ferir. Deixe-o sem camisa, Sarapião. Quero ver o sangue jorrar. 

Como hoje estou bonzinho, vou bater apenas trinta vezes. Quero que você 

conte, Chá. Estou meio indisposto hoje; para sorte sua, prisioneiro. 

Pedro estava amarrado ao tronco da senzala pronto para ser acoitado. As 

costas viradas para o coronel, o rosto para a madeira. 

- Pedro, lá vai a primeira chibatada – berrou o coronel. 

O couro da taca subiu e desceu com força, ao tocar a pele do prisioneiro 

ressoou ardentemente. Pedro sentiu o choque, serrou os dentes e suportou 

calado. A taca voltou a fazer o mesmo percurso umas quinze vezes. As 

costas já marejavam sangue. Os jagunços se estatelavam em sorriso. O 

estalar da taca ecoava por toda a vila. A população rezava apreensiva, pedia 

a Deus que intercedesse por Pedro. A taca voltou a seguir sua rotina até Chá 

contar trinta vezes. 

- Trinta. 

- Já? – indagou o coronel. – Vou dá mais uma de brinde – gargalhou alto e 

deferiu o movimento. – Dê água e comida ao prisioneiro. Ele não pode 

morrer. – Deixou o local lançando a taca ao chão. 

Foi servido comida e água. A princípio, Pedro pensou em recusar, mas 

lembrou que se quisesse vencer teria que engolir o orgulho. Comeu tudo e 

tomou todo o líquido do recipiente. 

- Pensei que iria manter o valentão recusando o alimento – disse um dos 

jagunços. 

Pedro teve novamente as pernas amarradas e ficou deitado no chão, com 

as costas feridas para o lado. Os hematomas ardiam bastante. A noite 

custava em passar, parecia a um ano. As ideias se misturavam com a dor, 

delirava, chamava pela mulher e pelo filho. De tanto esperar, ouviu o canto 



do galo no terreiro, que alegria. Os galos todos resolveram cantar, gostaria 

de poder calar todos eles, a liberdade dos bichos o incomoda naquele 

momento. Os segundos se arrastavam pesadamente naquele tique e taque 

eterno e constante. Os raios do sol tomaram o recinto. Agora era o dia que 

não queria passar mais. Como pode ter tanta preguiça em correr. O tempo 

parece que virou tartaruga. Que agonia. 

Conversando com o delegado 
O sol ardia quente, já tinha passado das dez horas da manhã. Pedro 

agonizava sua ira imobilizado no chão. A raiva latente em si fez desaparecer 

as dores. Seus olhos nunca estiveram tão vermelhos. Escutava apenas um 

vozerio do lado de fora, pessoas a passar de um lado ao outro 

constantemente. Aquela situação não poderia se prolongar mais. A esposa 

e o filho careciam da sua ajuda. Mas como se livrar daquelas cordas? A 

porta se abriu e a sua linha de pensamento foi perdida. 

O delegado adentrou o recinto feliz e sorridente. Ao ver Pedro amordaçado 

ao chão feito um bicho bravo, soltou uma alta e gostosa gargalhada. 

- O coronel Trajano é mesmo um camarada mau, sabe como ninguém judiar 

de suas presas. Olhe só para esse coitado. Um infeliz que padecerá muito 

até falecer. Não queria nunca está em sua pele. Como foi a primeira noite 

nas mãos do coronel? Apanhou bastante? Hoje a sessão de tortura 

recomeçará, terá seu segundo capítulo. Talvez eu venha assistir. Se o 

coronel deixar, até bater eu vou. Está amuado. Diga alguma coisa? 

- Seus dias também estão contados. 

- Está delirando. Esta frase serve para você: “Seus dias estão findando”. – 

Gargalhou alto e demorado. – Sabe por que eu vir até aqui? Eu sei que você 

sabe. Vim trazer notícias da sua esposa, agora ex. 

- Se você tocar um só dedo nela, eu o matarei. 

- Se eu tocar o dedo? – Voltou a gargalhar alto. – Ela não resistiu aos meus 

encantos. 

- É mentira! Você é um mentiroso. 

- A princípio, ela se fez de difícil. Relutou bastante em ceder aos meus 

caprichos, mas com minhas técnicas de conquistar, ela se sentiu obrigada a 



me obedecer. Que lábios doces ela possui. Tem um cheirinho adocicado de 

rosas. Que pele lisa. Eu não gosto de mentir, para ela se curvar a mim, usei 

da força. Bati e fiz a histeria dela passar. Remédio para mulher brava é uma 

boa surra. Comigo é assim:  não adulo mulher. Com o tempo ela se 

acostuma e entra nos eixos. Ninguém é besta de querer apanhar 

eternamente. Uma hora cansa, ou então acostuma com a rotina. Pra mim, 

tanto faz. 

- Delegado, eu juro no fundo da minha alma que o caçarei, nem que seja a 

última coisa que farei na minha vida. 

- Seu tempo aqui neste mundo está chegando ao final. Como você irá fugir 

desta fortaleza vigiada por um mundo velho de jagunços? Você está 

perdido. Se eu fosse você, rogaria ao coronel pela morte rápida. Se 

prolongar sua vida, será recheada de muito sofrimento. Como para o 

mundo você já é considerado defunto, usarei do meu direito para formar 

matrimônio com a sua ex-esposa. Ela sendo viúva abre a oportunidade para 

o padre fazer a celebração. Vou dá uma bonita festa ao povo desta vila. 

Convidarei o coronel para ser o padrinho. Quero ter vários filhos com ela. 

Estou perdidamente apaixonado 

- Onde está meu filho? 

- Deixei-o lá na sombra do tamarindeiro a chorar. Por insistência da mãe fui 

buscar notícias, fiquei sabendo que o padre o acolheu na igreja. O padre 

saberá educar o garoto. Aquele padre é um perverso educador, educa com 

mãos de ferro. Usa a palmatória, os beliscões e os puxões de cabelo e 

orelhas como ninguém. Já que estou aqui e sozinho com você, vou 

aproveitar a oportunidade para deixar minha contribuição. Tenho que 

aproveitar a oportunidade. 

O delegado chutou por cinco vezes seguidas a barriga do prisioneiro. Pedro 

recebia tudo com a face contraída. 

- Sua mulher agora pertence a mim, somente a mim. Tive uma noite 

maravilhosa com ela. Que mulher! Logo mais voltarei para casa para estar 

ao lado dela. Como uma mulher daquela quis um homem rude igual a você? 

Fica aí com seus pesadelos, pois voltarei para meu ninho de sonhos. O 

mundo é sempre assim: quando alguns sofrem, outros saboreiam as 

felicidades da vida. Talvez não nos veremos nunca mais. Adeus. 



- Espero um novo encontro em breve. Quando acontecer, não terei piedade 

da sua insignificante pessoa. Se eu fosse você, sumiria no mundo ainda 

agora. 

- Blefa, blefa, blefa. É um verdadeiro idiota. Só não o mato aqui neste 

momento, porque senão serei morto pelo coronel. Não sei por que ele 

ainda o mantém vivo. Se fosse comigo, já teria mandado você para o 

inferno. 

- Suma daqui e me deixe em paz. Sua voz me causa nojo. Delegado sapão. 

- Seu infeliz! – Correu de encontro ao prisioneiro e voltou a chutar-lhe a 

barriga com força por várias vezes seguidas. – Desgraçado! Desgraçado! 

Ninguém nunca ousou me chamar assim. – Um jagunço abriu a porta 

rapidamente e o imobilizou com uma gravata. – Deixe-me matar esse 

infeliz. Solte-me. Ele me insultou. Desgraçado. 

- Mate o prisioneiro, e o coronel fará com você tudo o que iria fazer com 

esse verme – disse o jagunço, enquanto arrastava o delegado porta à fora. 

A porta foi fechada, o silêncio voltou a reinar. Pedro sentia muitas dores 

pelo corpo, mas soltava um estranho sorriso pelo canto dos lábios. 

- Vou sair daqui e me vigar. Eliminarei toda essa corja de coisa ruim. Tenho 

que descobrir um meio, não posso ficar neste lugar por muito tempo, 

preciso salvar meu filho e a minha esposa. Eu sei que a oportunidade irá 

aparecer. Tenho que ter paciência e prestar bastante atenção em tudo. Já 

não tenho medo mais de nada. Nem da dor tampouco da morte. Tenho que 

conter minha ansiedade. Tudo no mundo acontece de acordo com o enredo 

natural. Preciso esperar. 

A sorte parece mudar de lado 
Quando a oportunidade chega, é preciso agarrá-la com unhas e dentes. Às 

vezes, ou quase sempre, a chance aparece de repente e sorrir, sumindo logo 

em seguida para nunca mais voltar. Vá entender os mistérios da vida. A 

coragem faz o homem seguir sempre, para a vitória ou para o 

despenhadeiro. Não basta possuir simplesmente coragem, é necessário 

inteligência e acima de tudo uma pitada enorme de sorte para vencer em 

uma difícil empreitada. A vida corre sobre um traço irregular e vai se 



ramificando por todos os lados, escolher o caminho certo é o mais 

importante para o andarilho. 

A noite voltara trazendo em sua bagagem um forte vento. Ventava à 

vontade, as folhas de algumas palmeiras sacudiam freneticamente. A 

poeira corria ligeira pela rua deserta e escura. Os moradores tentavam 

dormir; apreensivos, temiam por escutar outro momento de tortura. Ouvir 

novamente o chicote do coronel estalar; visualizar na mente os riscos no 

lombo do prisioneiro; sentir aquele aviso velado de uma autoridade 

autoritária; os corações doíam em lamento. Faltavam duas horas para meia-

noite, e o silêncio ainda imperava. Tudo sugeria que as loucuras dos 

acontecimentos não se confirmariam, para alegria da pequena população e 

alívio do prisioneiro.  

Já se aproximava da meia-noite, o coronel acordou de um sono que se 

iniciara no final da tarde. Lavou o rosto e acordou alguns jagunços que 

dormiam à porta da senzala. Infiltraram no recinto e encontraram o 

prisioneiro dormindo. 

- Acorde, desgraça, é hora de se exercitar – disse o coronel, sonolento, em 

risada. – É hora de apanhar, cabra. Deixe seus sonhos para depois, porque 

agora é hora do pesadelo. Serei cruel com você. Poderia até me privar deste 

meu exercício, fazê-lo amanhã de manhã, mas vou praticar um pouquinho 

só. Não pense que eu lhe darei moleza, não. O coro vai arder na chibatada. 

O prisioneiro abriu lentamente seus enormes olhos vermelhos, fizeram 

Trajano recuar. Sorriu malandramente, irritando o coronel. 

- Jagunço, coloque-o no tronco. Não quero me demorar. Hoje não estou me 

sentindo muito bem. Mesmo assim é meu dever como coronel acoitá-lo, 

pelo menos, uma vez ao dia. 

A taca foi passada as mãos do coronel, que sem muita vontade bateu no 

lombo já machucado do prisioneiro, por uma porção de vezes sem se 

importar com a quantidade. Sequer percebera Pedro emitir um simples 

gemido. Aquilo tudo acontecia como em um sonho sem importância 

alguma. Ele desejava retornar para a cama e continuar a dormir, os jagunços 

assistiam à cena quase cochilando, implorava para que acabasse a sessão 

para retornarem ao descanso, pois noite foi feita para dormir. 

- Peguem o prisioneiro e o acorrentem com os negros na outra parte da 

senzala – ordenou o coronel. – É bom que o tempo passe mais alegre para 



ele, conversando com aquela gente. Algeme-o pelos pés e pelos braços. Em 

seguida, fiquem de vigília. 

O coronel deixou o local. Os jagunços tiraram o fugitivo do tronco, estava 

amarrado pelas mãos e pelos pés. Cada um dos jagunços o segurou por um 

dos braços e o levou para a outra repartição. Ao chegar, o prisioneiro 

deparou-se com um amontoado de negros, todos acorrentados e 

descansando. A chegada de Pedro fez com que a maioria dos negros 

acordasse temendo uma possível ida ao tronco. Era assim cada noite, 

sempre se escolhia um aleatoriamente para servir ao gosto malévolo do 

então coronel. Ao notar o prisioneiro, eles serenaram o coração. Com esta 

era a quarta noite seguida que nenhum deles haviam ido ao suplício. 

Mesmo sendo obrigados a morar no inferno, algumas gotas de água frescas 

fazem lembrar e viver o paraíso. 

- Um companheiro para vocês – disse um dos jagunços. 

Pedro foi encostado em um batente. Pelo pescoço foi passado uma 

corrente fechada por um cadeado. As mãos foram soltas das amarras e 

acorrentadas, com os pés se fizeram o mesmo. O prisioneiro estava em uma 

situação melhor, encontrava-se sentado, seu campo de visão melhorara. Os 

jagunços deixaram o local dando chutes em quem encontrassem pela 

frente. Estava escuro, o lampião foi levado pelos jagunços. Alguns escravos 

balbuciaram algumas palavras, e logo voltou a reinar o silêncio. Pedro aos 

poucos percebeu onde se encontrava a porta. Esperou por algum tempo, 

coisa de meia hora, começou a dá vida à ideia que lhe veio à mente. A 

oportunidade sugira. Buscou o arame na parte intima e fértil. Com grande 

habilidade abriu um dos cadeados da mão, abriu o outro, abriu o que 

prendia o pescoço e finalizou abrindo os outros dois dos pés. 

- Estou livre – balbuciou feliz. O arame caiu por vacilo e sumiu na escuridão. 

Tateou com as mãos, mas não o encontrou. – Preciso sair. O tempo é curto. 

Tenho que aproveitar o sono dos jagunços. Nada me segurará mais. A 

vingança irá começar. Eles vão conhecer a fúria do Caboclo da Mata. 

Levantou e saiu a trombar com as pernas dos negros fazendo-os acordar. 

Emitiu um som de silêncio e avisou que voltaria para libertá-los. Com muito 

penar chegou à porta da liberdade. Ao abri-la encontrou um jagunço 

armado ao lado, sentado e dormindo. Deferiu um soco certeiro no rosto 

que o fez tombar desmaiado. Tomou a arma e as balas para si e continuou 



a andar pelo corredor. O segundo jagunço voltava de outro local, assim que 

virou para entrar no corredor, distraído, foi agarrado pelo pescoço e morto 

em um golpe certeiro que lhe tirou a vida. Tomou o revólver e as balas e 

avançou, era só silêncio. O instinto o fazia seguir pelo caminho correto. Em 

pouco tempo, saltara um muro e estava na rua. Sumiu na escuridão. Já era 

início de madrugada. 

Por onde anda a valentia nestes 

dias anormais? 
Pedro voltara a ser novamente um foragido. Como um fantasma sumiu pela 

noite em direção ao seu novo objetivo. Embora tivesse o corpo dolorido 

pela surra que ganhara momentos antes, ainda assim tinha forças suficiente 

para lutar. Acostumado com a vida no mato, percorria seu trajeto sem ser 

notado, não fazia ruídos, nem deixava rastro. A luz do Caboclo da Mata 

pulsava pelo corpo dele com muito vigor; às vezes, sentia ser guiado e 

dominado por essa energia estranha. 

Parou frente a uma porta e meditou por alguns segundos. Sem titubear 

seguiu firme e confiante. Levou a mão à maçaneta, estava trancada, fez 

força e a porta abriu deixando escapar um pequeno ruído. Entrou rápido e 

voltou a fechar a porta. Um vulto se aproximava. Um segundo, e sua mão 

direita segurava a gola da camisa de um homem. 

- Quem é você? – gritou o homem muito assustado. 

- Eu não disse que viria – balbuciou Pedro. – Mandei que sumisse no mundo, 

mas você quis bancar o valentão. Chegou a hora de acertamos as contas. 

Você vai morrer, delegado. 

- Pedro? Como você escapou das garras do coronel? Ninguém nunca 

conseguiu. E os jagunços? 

- Cadê minha esposa? 

- Está no quarto. Mas olhe, olhe, eu não dormir com ela, não. Aquilo tudo 

foi invenção minha. Ela lutou comigo, não deixou por mais que eu insistisse. 

É uma mulher honesta e de fibra. 



- Cadê sua valentia, homem? Este não é o mesmo homem que esteve 

comigo no decorrer da manhã. Até pesada recebi deste covarde. Espero 

que minha esposa esteja bem, se não, farei de você um defunto. 

- Ela está enferma. 

- O que você fez com ela, desgraçado? 

- Nada. Não fiz nada, não. Como ela não me quis e lutou comigo, vi no 

direito de amansá-la com uma boa surra. Parece que exagerei um pouco. 

- Vamos ao quarto, infeliz. 

O delegado foi arrastado até o quarto onde se encontrava Bernadete. A 

autoridade chorava e implorava por clemência.  

- Seja homem pelo menos na hora da morte, desgraçado. Não tem mais 

para onde correr. 

Abriu a porta e encontrou a esposa sobre a cama. Acendeu uma lamparina 

e gelou ao ver sua companheira agonizando. Sua raiva, seu ódio, sua ira se 

agigantou ao extremo. Apertou o pescoço do delegado com força deixando-

o com falta de ar. 

- O que você fez com ela? Vou matá-lo. É isso que você merece: a morte. 

Empurrou o delegado que rolou ao chão. O homem da lei sacou 

rapidamente uma arma e tentou atirar em Pedro. Mais rápido foi Pedro que 

já deferira um tiro no braço do delegado, fazendo a arma dele cair um 

pouco à frente. O delegado se arrastou e apanhou o revólver com a outra 

mão, ao mirar, recebeu uma nova bala no braço que segurava a arma. 

- Pedro, Pedro – gemia a esposa. – Por favor, Pedro, cuide do nosso filho. 

Ele ficou com o padre. Estou morrendo. O delegado furioso porque não cedi 

aos desejos dele, bateu-me muito, cair e bati a cabeça no chão. Sinto a 

morte chegar, meu corpo doe todo. Queria viver para cuidar do nosso filho. 

Mas o destino quis assim. A única coisa que lhe peço é que salve nosso filho 

e faça dele um homem honesto. Onde eu estiver estarei rezando por vocês 

dois. Você precisa partir, logo os jagunços chegarão, eles devem ter 

escutado os tiros. Vá, Pedro, não perca tempo mais comigo, nosso filho 

carece de você. 

- Eu não posso deixá-la assim. Tenho que levá-la para um lugar seguro. Você 

irá melhorar e nós voltaremos a ter a vida que sempre tivemos. 



- Não, não, não, Pedro. Vá, siga o destino. Nosso filho necessita de você. Eu 

não confio naquele padre. Não deixe que os jagunços façam nada de mal 

com ele. Cuide de nosso filho, é a única coisa que lhe peço em vida. Agora 

vá, estou fraca, minha hora é chegada. Vá, Pedro, vá. Você sempre estará 

no meu coração. 

As mãos se soltaram, os dois em prantos tiveram que se separar. Uma cena 

triste e emocionante. 

Ao deixar o quarto, Pedro encontrou o delegado em pé e chorando. Com 

raiva deferiu dois tiros, um em cada perna da autoridade. O delegado se 

esborraçou ao chão gritando e gemendo. 

- Isso é para você nunca mais levantar a mão para mulher alguma nesta 

vida. A morte para você seria uma salvação. Sofra, padeça por muito tempo, 

infeliz. 

Pedro apanhou a arma do delegado no chão e saiu em disparada. No quarto 

a esposa emitia seus últimos suspiros, os olhos se enfumaçavam e sua alma 

se elevava ao céu. O delegado já não aguentando mais gritar, gemia em dor. 

Começou a caçada 
O barulho dos tiros despertou o coronel e a sua jagunçada. Dois segundos 

e estavam todos à porta da senzala. Encontraram um jagunço morto no 

corredor e o outro acordava do desmaio. 

- O que houve aqui, infeliz? – indagou o coronel rancoroso e nervoso. 

- Não me lembro de nada – disse o jagunço meio sonolento. 

Sarapião já havia entrado na senzala e visto que o prisioneiro voltara a se 

tornar novamente um fugitivo. Encontrou o arame que fez abrir os 

cadeados. O homem tinha escapado das garras do coronel, péssimo sinal. 

Haveria muito trabalho pela frente. 

- Ele fugiu, coronel – falou Sarapião triste. – O homem usou um arame para 

abrir os cadeados. Onde ele encontrou tal objeto? Alguém deve ter lhe 

dado o arame. Mas quem? 

O coronel ergueu o jagunço, que ficara de vigília, empurrou para o lado e 

deferiu três tiros nos peitos. 



- O barulho dos tiros vieram das bandas da casa do delegado – alertou 

Sapapião em seguida, sem se importar com o falecido. 

- Coloque todos os homens na caçada. Eu também irei. Quem pegá-lo vivo 

ou morto receberá uma gorda recompensa. 

A jagunçada foi acordada em um estalo. Todos armados até os dentes. 

Sarapião, Chá e o coronel Trajano correram à casa do delegado. Ao chegar, 

encontraram a porta aberta. O delegado largado ao chão gemia em dor. 

Uma lamparina foi acesa. Havia muito sangue pelo local. 

- Ele passou por aqui – afirmou o coronel. – Cadê a esposa do foragido, 

delegado? 

- Ela está no quarto, coronel. Por favor, coronel, ajude-me. Preciso que 

tirem as balas do meu corpo e de algum bom curandeiro para cuidar de 

mim. Perdi muito sangue. 

- Está no quarto? Ele não a levou? O que você fez com ela, delegado? 

Delegado, delegado, estou com os nervos fervendo, não me faça ainda mais 

nervoso. Quando quero ser mau, mau eu sou. Você sabe muito bem disso. 

O coronel correu ao quarto e encontrou um corpo morto sobre a cama. 

Irado e trêmulo deferiu vários tiros no cadáver. Voltou ao delegado. 

- O que você fez com ela, infeliz? – inquiriu furioso o coronel. Com a arma 

em punho deferiu um tiro, porém já não havia mais bala no tambor da 

arma. – Dê-me um revólver, Sarapião. Esse safado irá morrer agora mesmo. 

- Não me mate, coronel, não me mate. Tenho medo do inferno. Preciso 

viver. Coronel, por favor... 

- Pois ainda hoje prestará conta com o capeta – pegou a arma e disparou 

três vezes, um na testa do delegado e dois no rosto. – Cabra frouxo. Vamos, 

jagunçada, precisamos encontrar nosso fugitivo. 

O bando se espalhou pela vila em busca de alguma pista. As pegadas 

encontradas indicavam para certo local, de repente, sumiam. O foragido 

era experiente, afirmaria em seguida Sarapião. Precisamos ser cautelosos 

na busca. Tenho maus pressentimentos. Sarapião era o mais experiente dos 

jagunços, o coronel era água de batata comparado a ele. O jagunço 

reconhecia a coragem do foragido e sabia que para pegá-lo novamente 

teriam que travar uma verdadeira batalha. O coronel ignorava os sinais e 



achava que seria fácil a captura de um homem da roça. Trinta jagunços 

frente a um único homem, matuto ainda por cima, que nunca atirara na 

vida. A vitória seria certa. 

Pagando seus pecados a Deus 
Uma pancada forte na porta fez o padre se assustar, acordando do pesado 

sono. Seguiu outra com mais intensidade, o vigário levantou e foi ver do 

que se tratava. Estava furioso. Como poderia alguém ir interromper o sono 

de um emissário de Deus daquela maneira, naquela hora da noite. Não, essa 

pessoa enxerida precisava de uma boa lição. Parece querer quebrar a porta. 

Este lugar já não é mais como antes. O povo enlouqueceu todo. Deve ser 

falta de orações. Entrou no salão principal da igreja. 

- Quem está aí? – perguntou o vigário em pleno breu. Foi a um local 

determinado e apanhou um fósforo para acender uma vela. – Quem está 

aí? Que brincadeira de mau gosto é esta. Eu sei que há mais alguém dentro 

da igreja. – Acendeu a vela e pulou assustado ao deparar frente a frente 

com eles, os vermelhos olhos de Pedro. – Você quase me matou de susto – 

gritou o padre ao reconhecer a pessoa. – O que você quer aqui a esta hora? 

Pera aí! Você não estava preso? Como você conseguiu escapar das garras 

do coronel? Eu juro que eu não quis entregar sua esposa e seu filho ao 

coronel. Foi ele quem me obrigou. Não faça nada comigo. Sou 

representante de Deus aqui na Terra. Mereço respeito e também 

misericórdia. Você não está pensando em fazer alguma atrocidade comigo, 

está? Meu Deus do céu, hoje será meu dia. Não se aproxime de mim. Eu já 

lhe disse que foi o coronel quem me obrigou a relatar o paradeiro do seu 

filho e da sua esposa. Se tentar algo contra mim, Deus o punirá com um 

severo sofrimento: labaredas de fogo e muito ranger de dentes. 

- Após contar uma mentira, o covarde sempre será obrigado a se esconder 

por detrás de novas mentiras. Eu presenciei tudo. Você é o culpado por 

várias mortes ocorrida nesta vila. Um padre que passou a vida toda falando 

de Deus e na verdade agia de acordo às coordenadas do inferno. Padre, 

padre, você não tem medo de ter que prestar contas a Satanás? 

- Eu nunca matei ninguém na minha honrada vida. Deus é testemunha. Fui 

sempre fiel às Escrituras. Deus sabe que da minha boca só sai verdades. 



- Minha esposa está morta, você sabia? O delegado está morto. Um jagunço 

também está morto. Logo mais haverá outras mortes. A culpa de tudo isso 

é sua. Foi você quem começou com esta desgraça toda. Se Deus existe, 

certamente Ele está furioso com você. 

- Sua esposa morreu? O delegado morreu? Você só pode está ficando louco. 

Quem os matou? Por que alguém iria matá-los. 

- Se você não tivesse entregado minha esposa e meu filho, nada disso teria 

acontecido. Você é um assassino, padre. Não usou as mãos; a sua vontade 

e a sua avareza, contudo, foram as grandes causadoras desse enredo. 

Padre, padre, Deus está chateado com você, muito chateado. 

- Eu não sou culpado de nada. Sou um servo de Deus. Você não me 

respondeu quem matou sua esposa e o delegado. 

- Minha esposa foi espancada pelo delegado, pois recusou os desejos 

daquele crápula ordinário. Já o delegado, atirei em cada membro dele, nos 

dois braços e nas duas pernas. Se ainda não morreu, logo será mais uma 

presa da perversidade do coronel. 

- Meu Deus! O que está acontecendo neste lugar? 

- Onde se encontra meu filho, padre? O último pedido da mãe foi que eu 

cuidasse dele, que não deixasse ninguém o machucar. Preciso partir, os 

jagunços do coronel já devem estar a minha procura. Minha vida ainda 

possui este sentido de existir: cuidar do meu filho. 

- Seu filho? A o garoto. Ele ficou aqui, mas, de repente, sumiu. Não sei para 

onde ele foi. Estava ensinando boas maneiras àquele garoto. Marrento ele. 

Comigo ele iria se amansar. Pena que fugiu. Gosto de amansar criança 

brava. 

- Pare um filho para você impor seus perversos métodos. O que você fez 

com meu filho, padre? Não me faça perder a cabeça. – Puxou um revólver 

e engatilhou-o, apontando-o ao rosto do vigário. – Desembucha, padre. 

Nunca matei um padre na vida, por meu filho matarei dez, vinte, cem. Que 

seja você o primeiro. Não pense que terei remoço. 

- Eu não sei onde ele está – tremia o padre, a voz soava descompassada. – 

Juro pelo que é mais sagrado nesta vida. Eu o deixei aqui, quando retornei, 

ele já não estava mais. Fugiu. É o que eu sei. Por favor, baixe essa arma. 

Aqui é a casa de Deus. 



- A minha vontade era de matá-lo, padre. Mas parece que matar padre dá 

azar na vida. – A arma foi baixada. – Ficou com medo? Cadê a coragem do 

padre? Não confia mais em Deus? Preciso encontrar meu filho. Diga-me 

onde ele está, padre. 

- Talvez ele tenha indo para sua casa lá no pé da serra. Há outro local onde 

ele possa ter ido? 

Pedro correu para a porta de entrada. Parou subitamente. Encostou na 

parede de arma em punho. Basta um sinal para o mateiro se precaver. 

Olhou por uma fresta e viu dois vultos. Abriu uma das partes da porta e 

gritou: 

- Estou aqui, jagunçada. 

Quando a porta se abriu, os jagunços abriram fogo. Um grito ecoou pelo 

templo. Os projeteis haviam atingido alguém. Os jagunços sorriram de 

felicidade. O foragido estava morto. O homem agonizava em dores. Um dos 

jagunços avançou para adentrar, estava distraído. Um tiro cravou em sua 

testa fatalmente. O outro recuou. O foragido, por certo, ainda estava vivo. 

- Padre, o senhor está bem? – indagou Pedro preocupado. 

- Acertaram-me no peito com dois tiros. Sinto-me a morte se aproximar. 

Por favor, Pedro, não me deixe morrer. Não posso morrer. Se eu morrer, 

terei que prestar conta com o Diabo. Tenho que continuar vivo. Juro que 

nunca mais contrariarei os desígnios de Jesus. Estou arrependido. Como 

posso olhar para o rosto do Senhor e pedir perdão? Sou um infiel pecador. 

- Com o diabo? Mas o senhor não é servo de Deus? Arrepender logo na hora 

da morte é fácil.  

- Sou um pecador. Aprontei muito na minha vida. Minhas dividas são 

muitas. Com qual cara encararei meu juiz? Não posso morrer, não posso. 

Caído aqui, estou frente a frente com a imagem de Jesus na cruz. O que eu 

fiz da minha vida? Ele está olhando para mim. Como posso olhar para Ele? 

Pedro, não me deixe morrer. Tenho medo do inferno, Pedro. – O padre 

chorava copiosamente. Há quanto tempo ele não tinha tal nobre 

sentimento. Era como uma criança a ser repreendida por um ato ignóbil. – 

Eu não quero morrer. Por favor, salve-me. 

- Pelo menos tenha coragem nesta hora tão importante. Espante o medo 

que há em você. Se Deus enxergar no senhor a coragem nos olhos, 



certamente, Ele lhe dará uma nova oportunidade. Não se apavore. Ore a 

Deus pedindo ajuda. Mas não faça como fez em toda a sua vida: balbuciou 

um monte de palavras para impressionar. Ore do fundo do coração, deixe 

seu coração falar. Seja uma criança. Esqueça-se do mundo dos adultos, o 

mundo do interesse, da mentira, do orgulho, da avareza, da vaidade... Uma 

ovelha perdida quando é reencontrada para Deus tem o dobro de valor. 

Deus só precisa que você tenha coragem para enfrentar seus medos. 

- Eu sou um fracassado. Roubei em vida. Corrompi moças. Vendi Deus para 

ter dinheiro. Sou um crápula. Deus não me dará perdão nunca, Deus me 

negará o perdão. Arderei no fogo eterno do inferno. A eternidade 

mergulhada nas chamas incandescente do reino do demo. Pedro, - gritou – 

minhas pernas. Pedro, uma friagem vai subindo. Vou morrer, Pedro. 

Perdoou-me por tudo que lhe fiz. Pedro... – A voz se calou para sempre. 

- Passou a vida toda dizendo trabalhar para Deus, no final da vida, pobre 

coitado, terá o dessabor de prestar contas e continência na morada do 

capeta. Que vida louca. Padre, farei uma pequena oração em benefício da 

sua pobre alma. Deus, peço-Lhe que acolha este infeliz em seus braços e o 

dê uma modesta morada para que ele possa ter paz na eternidade. Peço-

Lhe também por mim, pois precisarei da Sua ajuda para vencer minha 

batalha. O padre já se foi, mas eu ainda continuo aqui. Vou lutar e vencer. 

O vulto mexeu, suficiente para fisgar os olhos do foragido. A arma subiu em 

direção dos olhos. Outra mexida de leve. Uma bala voo em rasante 

buscando o alvo vivo. Atingiu a testa em cheio. O que gozava de vida agora 

subira para o inferno. 

- O capeta hoje receberá muitas visitas. Vai ter até festa no inferno. 

Pedro saiu rapidamente. Correu para os fundos da igreja, entrou em um 

quintal, montou no primeiro cavalo que encontrou e, em disparada, deixou 

a vila. Perdeu-se no escuro da noite. 

Jagunço reconhece habilidades do 

foragido 
Os tiros foram ouvidos pelo coronel e seu grupo de jagunços. O foragido, 

com certeza, estaria cercado, ou, quem sabe, morto. Um entusiasmo 

contagiou o líder, que sem muita pressa dirigiu-se ao local. O 



aborrecimento, enfim, iria acabar. Os olhos vermelhos para sempre se 

apagariam deste mundo. Os pesadelos não quiseram dizer absolutamente 

nada, apenas preocupações de uma mente externada no delírio do sono. 

Trajano se sentia confortável e razoavelmente alegre, previa já a vitória de 

antemão. 

Ao chegar e ver o oposto do esperado, o estado emocional do coronel virou 

de ponta a cabeça. Tremia de raiva. Gritava palavrões, impropérios de toda 

ordem. Estava desesperado. Como pôde escapulir mais uma vez? Um 

simples homem da roça a desafiar a força descomunal do coronel, era 

demais para ele. 

- Coronel – disse Sarapião com tom de preocupação na voz. – Coronel, não 

estamos lidando com um homem qualquer como pensávamos. O homem é 

de uma pontaria a causar inveja em muitos dos nossos jagunços. De matuto 

da roça ele não tem nada. Acertou na cabeça de cada um dos dois jagunços. 

Sem falar que estamos em pleno breu da noite. É de se preocupar. Teremos 

muito trabalho pela frente. 

- Coronel, coronel, – saiu a gritar um jagunço do interior da igreja – mataram 

o vigário. 

- O padre também está morto? – indagou perplexo o coronel. 

- Dois tiros nos peitos. Está caído ao pé do altar. 

- Observando os ferimentos – disse Chá, saindo do templo – tenho plena 

certeza dele ter sido morto por um dos nossos falecidos jagunços, ou talvez 

pelos dois. 

- Quantas mortes em um único dia – balbuciou Sarapião. 

- Esse povo não fará falta a ninguém. Esse padre, por exemplo, um imundo 

a pregar a palavra de Deus. Viveu até demais. Só não o matei antes por 

achar que matar padre traria azar para minha vida. Com certeza, irá morar 

no inferno. 

- Coronel, tivemos quatro baixas em apenas uma noite – alertou Sarapião. 

– É melhor repensarmos nossa estratégia. O foragido parece... 

- Temos quase trinta jagunços ainda, sem contar eu, você e Chá. Tanta gente 

contra um único caipira. Você está com medo, Sarapião? Logo você, o mais 



temível do Sertão. Vamos pegar o danado nem que seja a última coisa que 

faremos nesta vida. 

- Desses trinta, doze, no máximo, são bons. O restante é bucha de canhão. 

- Mesmo assim ainda o superamos em muito. Se fossemos apenas nós três, 

já seria bem mais que o foragido sozinho. Está com medo de um caipira? 

Foi pura sorte a dele ter acertado a testa dos nossos jagunços. Temos um 

homem a caçar, vamos caçá-lo como bicho nesta caatinga medonha. Quero 

a cabeça daquele infeliz. 

- Sarapião, - um jagunço chegava trazendo notícia, falava ao pé do ouvido 

do chefe – encontramos o rastro do foragido. Foi em direção à casa onde 

morava. 

- Coronel, - disse Sarapião – o foragido foi em direção à casa onde reside. 

- Então é para lá que iremos. Depressa. 

- E os corpos dos mortos? – perguntou Chá. 

- Mortos não têm valor algum – acrescentou o coronel. – Deixe-os aí para 

os urubus. Nosso objetivo é matar Pedro, o restante não vem ao caso. 

- Ele deve estar à procura do filho – refletiu em voz alto o coronel. – Se 

pegarmos o filho dele, tudo se resolverá. Vamos encontrar o filho do 

foragido primeiro que ele. A ordem que dou é que atire para matar. Quem 

for o felizardo ganhará uma gorda recompensa. Vamos! 

O grupo de fascíolas saiu em correria. A vila voltava ao sossego de outrora, 

mas em seu solo jaziam alguns cidadãos locais esperando por um velório 

digno e um sepultamento honroso. Duas autoridades, o delegado e o 

vigário, mortos e entregues à própria sorte. Quem diria, pessoas influentes 

a vida toda, na hora da morte, eram tratadas como indigentes. Quem teria 

coragem de os enterrar? O medo da ira do coronel Trajano era tamanho 

que todos o temiam sistematicamente. Se demorar dois dias, a natureza se 

encarregará de fazer a limpeza, urubus sempre estão apostos para saborear 

cadáveres, não importa se é carne de primeira ou de segunda, quanto mais 

podridão, melhor, e essas vinham com um tempero a mais.  

Reencontrando a prole 



Ao deixar as dependências da igreja, Pedro, fazendo uso de um cavalo, se 

lançou em disparada. Venceu o trajeto em poucos minutos. Enquanto 

cavalgava temia em não encontrar o garoto. Se seu filho tivesse procurado 

outro local para se esconder? A única salvação seria encontrar o filho antes 

do coronel. Com o filho sobre seus cuidados, sem preocupação, a vingança 

poderia acontecer a denodo, devagar e bem elaborada. Se o coronel, por 

ventura, encontrasse o menino antes dele, derrota certa, tudo estaria 

acabado. Deus reservaria algo de bom para ele. Precisava acreditar, ter 

esperança, afugentar para longe o medo do futuro. Tudo daria certo, 

acentuou tal frase em sua mente. 

Chegando defronte à residência, saltou do dorso do cavalo e correu para a 

porta de entrada. Abriu-a rapidamente, estava apenas encostada. Tudo era 

escuridão. Nada se encontrava no local certo, os jagunços quebraram tudo 

e deixaram pelo chão, ou de pernas para o ar. Por um instante, Pedro sentiu 

saudade do seu doce passado ao lado da mulher e do filho. Lembranças, 

recordações, neste momento só atrapalharão; tinha que encontrar o filho 

e seguir seu plano. 

- Filho, você está aí? – indagou com certa altura Pedro. - Filho, sou eu, seu 

pai, Pedro. Fale alguma coisa. Temos que partir o quanto antes. O coronel 

está no meu encalço. Filho, responda-me. 

- Pai, é você? – murmurou o filho encostado ao canto coberto por um sujo 

lençol. 

- Filho! Que bom encontrá-lo novamente. Precisamos fugir o mais rápido 

possível. Os jagunços querem nos pegar, mas agora com você do meu lado 

eles não nos pegarão nunca. Vamos. 

- Pai, estou com fome. Faz um tempão que não como nada. Pensei que iria 

encontrar alguma coisa aqui, mas a casa foi toda revirada. Pensei que eu 

iria morrer de fome. Minha barriga dói. Também tenho sede. Tive medo de 

ir à vila pedir comida e água. Fugir da igreja, pois o padre desejava me 

castigar. O padre não é meu amigo, não. Ele é ruim. Gosta de bater em 

criança. 

- Fez certo, filho, em não ir à vila. Os homens do coronel poderiam capturá-

lo. Esqueça o padre, ele já não perturbará mais a ninguém nesta vida. 

Vamos sair daqui. Você precisará ser forte por mais algumas horas. Onde 

iremos terá comida e água. Você é ou não é um homenzinho? 



- Sou. 

- Deus está do nosso lado. Você necessitará ser homem a partir de hoje. 

Esta será sua primeira prova como um homenzinho. Precisamos ser fortes. 

- Pai, onde está minha mãe? 

- Sua mãe está bem, filho. Ela me pediu para cuidar de você até quando nos 

reencontrarmos novamente. Ela disse: “Pedro, cuide bem do nosso filho. 

Ele já é um homenzinho e precisa ser forte para vencer”. Vamos sair daqui, 

filho, pois os jagunços logo aparecerão em nosso perseguição. Mas com 

você do meu lado nenhum deles é forte o suficiente para me deter. Na mata 

sou o rei. Todo índio que se preze adora a vida na mata. 

- Você é um índio, pai? 

- Mais tarde lhe contarei minha história. Precisamos ir. 

Apanhou o filho no colo e saiu. Montou no dorso do animal e rasgou a 

escuridão em disparada. Em dado local, deixou a montaria e aventurou a 

pé, encobrindo as pegadas. O filho ia grudado com os braços pelo pescoço 

do pai e com as pernas presas na cintura. O dia timidamente começava a 

expulsar a noite quando Pedro e o filho chegavam ao esconderijo, um 

abrigo, uma quase gruta. 

- Que lugar bonito, pai. Por que você nunca me trouxe aqui antes? 

- Tudo na vida tem sem momento certo. Esqueça-se do passado, o agora é 

tudo.  

Pedro havia equipado o local com mantimentos e munições, previa um 

possível confronto com os jagunços do coronel. Deu água ao filho para 

beber e um pouco de rapadura raspada para comer. Em certo local da gruta, 

ele ascendeu o fogo em uma trempe, a fumaça naquele lugar não escapava 

para o alto, desta forma não atrairia os olhares dos inimigos. Não é à toa 

que os antepassados de Pedro usaram este local por muitos e muitos anos, 

um esconderijo de difícil acesso e com ampla visão. Pedro estava em seu 

ecossistema, era um leão solto em seu reino pronto para caçar e brigar pelo 

seu território. Fizeram uma farta refeição. 

- Vamos descansar um pouco, filho, pois mais tarde terei que sair. Mas antes 

quero que você despeje este líquido nas feridas das minhas costas. – Tirou 

a camisa. – Veja do que aqueles jagunços são capazes. 



- O que foi isso, pai? – disse o filho perplexo ao ver os hematomas nas costas 

do genitor. – São feridas! Deve doer muito.   

- O coronel me surrou com uma taca por duas noites seguidas, sangue 

jorrou das feridas. Mas agora estou aqui, isso é o que basta. Vou cobrar o 

que ele me fez moeda a moeda. Eles não pagam por esperar. 

- Deve ter doido muito na hora? O coronel é ruim? Tenho medo do coronel. 

- Pois saiba, meu querido filho, todos nós precisamos espantar o medo que 

mora em nossos olhos. 

- Seus olhos estão vermelhos. Eles não eram assim, não. 

- Pois neles já não moram mais o medo, só há neles coragem. Passe este 

líquido em minhas costas, amanhã já estarei curado e pronto para a grande 

batalha pela libertação da nossa vila. 

Explicando suas origens 
O sol estava a pino, desfiava seu total poder, o calor ardia na mata seca e 

desfolhada, o silêncio reinava absoluto. Pedro despertou do pesado sono. 

Ficou a observar um ponto qualquer hipnotizado. 

- Pai, o senhor já acordou? – perguntou o filho atônito. – Pai, encontrei um 

monte de desenhos. O senhor já os viu antes? Tem cabra, tem lagarto, tem 

sapo, têm uns homenzinhos pequenos. Será quem os pintou? Também têm 

um monte de traços e um bocado de pontinhos. 

- É uma longa história, filho. Deite aqui comigo para termos um dedo de 

proza. 

O filho deitou ao lado do pai e ficou a observar um ponto qualquer. Aquela 

suave mansidão devorava tudo penetrando nos locais mais incógnito do 

ser, tocava levemente nas cordas doces e sensíveis do coração. 

- Filho, aqui, neste lugar, viveram nossos antepassados. 

- Antepassados! 

- Meus avós, bisavós e outras gerações anteriores. Eles eram índios. Nós 

carregamos sangue Tapuias nas veias. Um povo valente, amava o sertão, 

era dono deste mundão em que vivemos. Os Tapuias viviam aos montes por 

estas terras, andavam peregrinando de um lado a outro em busca da 



sobrevivência. Montavam pequenas cabanas em certos locais e passavam 

a consumir o que a região oferecia. Quando acabava a fartura, nosso povo 

avançava em busca de outro local. Os Tapuias foi um povo pacifico, viviam 

em harmonia. Tínhamos nossos rituais, nossas festas, nossas danças, nossa 

música. Este mundo aqui já foi muito diferente do que é na atualidade. Tudo 

mudou completamente de uma hora para outra. Ainda pude viver o 

finalzinho dessa prosperidade. Tive a sorte de conhecer nossa arte e os dons 

dos guerreiros da mata. O cacique me ensinou a fazer um bom arco e boas 

flechas, também me ensinou a confeccionar a sarabatana e outras armas 

mais. Assim que aprendi a fazer minhas próprias armas, ele me ensinou a 

manuseá-las. Conheci os segredos de como apagar o rastro, de como curar 

com as plantas e de como envenenar uma seta de uma flecha. Quando tudo 

isso acabar, meu filho, vou ensinar-lhe tudo que aprendi com o cacique. 

Quero que você seja forte para enfrentar as artimanhas deste mundo criado 

pelos brancos. Se não fosse o que aprendi com o cacique, com certeza, já 

estaríamos mortos neste momento. Eu sozinho, com a ajuda do Caboclo da 

Mata, irei enfrentar e vencer a jagunçada do coronel Trajano. Não é ódio 

que carrego no coração, é uma missão a que me foi confiada. Por isso, 

preciso vencer.  

- Pai, os índios viviam pelados? 

- Há muito tempo sim, mas no meu tempo de criança eles já usávamos 

roupas feitas com penas de pássaros. Eram muitos os adereços usados por 

nosso povo. Também tínhamos a cultura de pintar o corpo. 

- Os índios foram embora para onde? 

- Quando os brancos atracaram em nossa terra, eles chegaram como 

amigos. Com o tempo fizeram nosso povo escravo. Alguns índios fugiram 

da escravidão e passaram a se esconder em locais como este. Meu pai e 

minha mãe moraram aqui por um bom tempo. Nossos irmãos foram 

morrendo vitimados pelas doenças de branco, pelas lutas no cativeiro, pela 

desilusão com a nova vida. Os coronéis foram os grandes culpados pela 

exterminação dos Tapuias. 

- Foram meus avós quem pintaram as figuras nas paredes desta gruta? 

- Não. Aqueles que pintaram foram os primeiros e legítimos Tapuias. Estas 

pinturas nas pedras são sagradas. Representam o dia a dia daquela gente. 



Eles sabiam marcar as estações com os pontinhos, sabia marcar as fases da 

lua com os riscos. Tudo foi pintado referenciando algum fato importante. 

- E os animais que estão pintados, o que querem dizer todos eles? 

- Os animais representam em cada painel um local onde se encontrava 

fartura deles para a caça. O índio que olhasse para estas pinturas já sabiam 

de antemão como conseguir mantimento para salvar a vida. Nada aí foi 

feito por acaso, hoje olhando sem muito compromisso, pensamos ser fruto 

de uma mente criativa, mas foi feito para facilitar a existência. 

- Pai, eu queria tanto ter conhecido os Tapuias... Como deveria ser 

extraordinário ser e viver com os índios Tapuias. Quero que o senhor me 

ensine a lutar. Vou matar todos os coronéis. 

- Filho, não pense em matar. Nosso povo era do bem. Não queria nunca 

precisar ter usado das minhas faculdades para tirar a vida de uma pessoa, 

mesmo sendo este um facínora de um jagunço. A minha luta com os 

homens do coronel é pela nossa sobrevivência. Sua mãe era branca. Você é 

a mistura de índio com branco. O que lhe ensinarei será para que você se 

defenda dos ataques cruéis da vida, nunca provoque uma situação, sempre 

tente evitar ao máximo se expor a uma. Mas quando dentro de uma 

enrascada estiver, não titubei, faça o que for necessário para preservar sua 

vida, pois a vida é o que temos de mais precioso. 

- Pai, quanto tempo ficaremos aqui? 

- Não sei direito. Irá depender da luta com os jagunços do coronel Trajano. 

Vou ensinar-lhe agora como fazer um arco. 

- O senhor pode me ensinar a usar aquele arco já feito que se encontra ali 

no canto? 

- Primeiro é necessário aprender a fazer o arco. Ou você pensa que todas 

as horas que desejar algo, haverá alguém disposto a fazer para você? A 

pressa só atrapalha o aprendiz. Devagar, um passo por vez. 

- Pai, estou com saudade de minha mãe. Quando a veremos novamente? 

Por que ela não vem ficar aqui conosco? Minha mãe está onde mesmo? 

- Filho, você precisa ser forte. Sua mãe fez uma pequena viagem. Ela está 

em um lugar bom, cheio de luz e de pessoas amigas. Você a verá 

novamente, assim dizia o grande pajé da tribo Tapuias. 



- Eu quero minha mãe – chorava a criança. – Eu sei que algo de ruim 

aconteceu com ela, uma força dentro de mim me diz. Pai, minha mãe 

morreu? Como ela morreu? 

- Filho, sua mãe subiu para o céu, foi ser mais uma estrela a brilhar junto à 

lua. O pajé dizia que tudo na vida acontece por vontade da Natureza, que a 

vida e a morte são atributos que a Ela compete manejar. Deus a levou para 

morar a seu lado. No momento, tenho que me concentrar na minha difícil 

missão. Corremos perigo. Sua mãe morreu pela fúria cruel do povo desta 

vila. Eles agora estão a nossa procura, mas não deixarei que eles façam nada 

de ruim com você. Eles irão pagar caro pela morte da sua mãe. 

- Como pôde alguém tirar a vida de uma pessoa tão boa como era minha 

mãe?  

- Há muita perversidade neste mundo. As pessoas matam por poder e 

riqueza. Filho, quero mostrar-lhe algumas cenas descritas nos painéis 

pintados nas rochas.  

- Estou com medo, pai. Quem matou minha mãe foi o padre? O padre tinha 

muito ódio no coração. Ele queria me bater, por isso que fugi da igreja. 

- Não foi o padre, foi alguém ainda pior, foi o delegado. Mas esse já não 

incomodará mais ninguém nesta vida. Os braços e as pernas estão 

amarrados pelo resto dos seus dias. Filho, você tem que ser forte. Irei sair 

daqui a pouco e você terá que ficar neste local sozinho. Distraia fazendo o 

arco e as fechas. Use seu tempo para aprender. Quero que você seja forte 

para ser respeitado nesta vida, onde a maioria dos seres são covardes e 

insignificantes. 

Os dois levantaram e foram observar os painéis de pinturas. A parede 

estava forrada de riscos, pontos, seres... Predominava a cor vermelha, 

também havia o amarelo, o preto e o branco. Muita confusão para um 

desatento observador. 

- Olhe para esta figura, filho. Um índio segurando um cajado. Todo 

vermelho, cor de sangue. Ele foi o primeiro cacique do nosso povo. Dizem 

que ele veio de remotas terras, das praias da beira do mar. Um ser que 

conhecia todos os segredos da mata. Hoje, ele é o Caboclo da Mata. Na 

mata ele é o maior. O Caboclo está do nosso lado, filho, ele irá nos ajudar. 

Vamos vencer com certeza. 



- O Caboclo da Mata... – o garoto ficou encantado com aquela enigmática 

figura. 

- Olhe para esta sequência de seres. Começa pelo pequeno e vai crescendo. 

- Por que o último está deitado? 

- É a vida humana representada nesta cena. Começa como uma criança até 

deitar morto e se juntar a Mãe Terra. Mas depois do ser deitado há mais 

duas outras logo acima, o falecido ao lado da Natureza no céu. 

- Quero saber o que significa cada figura? 

- Vou mostrar-lhe tudo que sei, contudo nem tudo sou dono do 

conhecimento. Por hoje, basta. Vou preparar algo para comermos e depois 

sairei para observar a movimentação. Mostrarei minha identidade ao 

Coronel Trajano. Na mata, sou mais forte, até mesmo que um pequeno 

exército de jagunços. 

Primeiro encontro 
O coronel Trajano e o seu bando de jagunços seguiam vasculhando as 

redondezas da vila em busca de sinais do foragido, até o momento, apenas 

desânimo e fadiga. Haviam passado pela morada de Pedro e sequer 

encontraram um rastro. Os facínoras, sedentos por sangue, andavam com 

os nervos à flor da pele. Tanta apatia, tanto marasmo, tanta angustia 

mutilava seus neurônios. O objetivo era encontrar o foragido para acalmar-

se os nervos, terminar com a aventura da captura ou da morte do 

adversário. Hora engolindo hora e nada se modificava no panorama. 

Alguns, incomodados com a situação, resmungavam pelos cantos. 

Desejavam retornar, deixar esta loucura de lado, esperar pela aparição do 

homem para poderem agir. Na mente insana do coronel, só existia um 

único remédio para resolver tamanha confusão: a morte de Pedro. 

Ninguém jamais o desafiou desta forma, quem ousou já se encontrava há 

muito tempo debaixo do chão comido por vários tipos de seres, ou foram 

devorados pelos cães e urubus. Tanto Trajano quanto o coronel pai eram 

perversos e adoravam o sangue alheio. 

- Coronel, - Sarapião quebrou o silêncio com certa desconfiança – espere 

um pouco.  



O coronel o olhou e balançou a cabeça, indagando uma resposta. O grupo 

se estacionou em silêncio. Algo no ar. 

- Parece... – a voz de Sarapião foi cortada. – Escondem-se. É uma 

emboscada. 

Um dos jagunços gritava em desespero: 

- Fui atingido! Fui atingido no braço. 

Uma flecha acertou em cheio o braço esquerdo do jagunço que gemia em 

dor. 

- Têm índios por estas terras, coronel? – indagou surpreso Sarapião. – Isso 

parece ser coisa de índios. 

- Que eu saiba não. Já foram mortos todos. 

- Pelo jeito não. 

- Ai! – gritou outro jagunço, também atingido, desta vez em uma das 

nádegas. – Também fui atingido. 

- Parece-me ser mais de um índio – alertou Chá. – Se for um bando deles? 

Enfrentaremos assim mesmo? Por enquanto não vislumbro nada no meio 

deste mato seco. Podemos está encurralados. Vai morrer mais gente. 

- Claro que os enfrentaremos – disse o coronel secamente. – Mataremos 

todos. O que são flechas frente a armas de fogo? Índios são seres 

desprezíveis e fracos. 

- Coronel, os atingidos estão passado mal – gritou um jagunço qualquer, no 

mesmo instante em que recebia uma flechada na testa e tombava ao chão 

se contorcendo à beira da morte. 

- Coronel, as flechas possuem veneno nas pontos, tudo indica ser veneno 

de cascavel – alertou Sarapião. – Em pouco tempo os três estarão mortos. 

Parece que o jagunço que foi acertado na testa já era. 

- Vamos avançar – disse o coronel enraivecido. – Não podemos ficar 

esperando para sermos mortos. Precisamos atacar. Vamos avançar em um 

grupo só. 

Os jagunços, de passo a passo, avançavam para o desconhecido. Tinham 

medo de uma nova emboscada, contudo seguiam confiantes na vitória. O 



silêncio abraçava toda a mata, salvo os gemidos dos jagunços padecentes. 

Volta e meia uma mosca rodopiava deixando seu zunido. Os inimigos 

estavam calados demais para não serem percebidos. Chegaram ao local 

onde os índios fizeram de guarita, um tronco de uma velha árvore tombado 

ao chão. Pelo local, várias pegadas. Por certo estiveram ali cerca de cinco 

indivíduos. Duas penas e uma flecha também foram esquecidas pelo local, 

alertara Sarapião. 

- Fomos atacados por índios, coronel – disse Chá categoricamente. – Por 

uns cinco, no mínimo. 

- Será que Pedro conseguiu ajuda desses índios? – perguntou a si mesmo o 

coronel deixando que todos o ouvissem. – Vamos ter que matar todos. Não 

gosto de índio, nunca gostei. Já matei vários deles na minha adolescência. 

Vou matar mais. 

- Coronel, não seria melhor chamar reforços? – sugeriu Sarapião. – Se forem 

muitos deles? Não podemos saber quanto guerreiros estão protegendo o 

foragido. Vamos mandar chamar o pessoal de Deuzão. 

- Pelas marcas deixadas foram no máximo cinco índios. Somos uns trinta. 

Somos acostumados a matar. Matar índio é fácil demais. 

- Mas estamos no território deles – alertou Chá. – Eles nos atacaram e 

sequer vimos um que seja. Pode ser que neste exato momento eles estejam 

nos observando à espera de mais um oportunidade para atacar. 

- Vamos avançar, pegar o rastro deles e persegui-los até o inferno se for 

preciso – bradou o coronel furioso. – Só sairemos daqui quando matarmos 

Pedro. 

- Quanto aos feridos? – perguntou Sarapião. 

- Deixe-os à própria sorte. Vão morrer de qualquer jeito. Veneno de 

cascavel é incurável nesta situação. Também já não poderão mais nos 

ajudar. Serão um pesado fardo para nosso grupo. 

- Não seria melhor matá-los? – perguntou Chá categoricamente. 

- Não gaste bala à toa. Se quiser matá-los, use a faça, ou quebre o pescoço. 

Ou então deixe que a mata os devore. 

- É melhor deixá-los aí para que a vida se encarregue deste indigesto ato – 

refletiu Sarapião. – Andou com a gente, não me sinto bem mantando 



pessoas do nosso convívio. Caso seja necessário, mato quem aparecer em 

minha frente, pois sou um afamado jagunço. Deixe-os aí morrerem na 

tranquilidade da mata. Um pouco de dor não faz mal a ninguém. Sina de 

jagunço é sofrer na hora da morte. 

Revelações de uma vida 
Pedro retornou ao abrigo e à companhia do filho. Andara um bom tempo 

pensando nos rumos que a turbulenta correnteza da vida levou sua 

existência. Estava triste, triste por tudo que havia acabado de fazer. Nunca 

pensara que um dia seria obrigado a tirar a vida de um semelhante. Em 

poucos dias, vários dormiram para sempre sobre o peso pesado dos seus 

punhos. Imaginava os filhos sem pai e as esposas sem marido. Que horror 

é a vida. Mas foram eles os responsáveis por tirar a vida da sua amada 

primeiro. Foram eles que começaram com tamanha loucura. Neste mundo 

cão, cada um compra com suor, ou sangue, seu dia de sobrevivente até o 

momento fatal. Com o coração amargurado, ia buscar consolo e força ao 

lado da prole.  

- Pai, veja o que eu fiz! – gritou o filho em pura alegria, olhar radiante, 

sorriso farto. 

Poucas palavras foram suficientes para espantar o abatimento de Pedro, já 

era outra pessoa. Por aquele singelo instante ao lado do filho, se necessário 

fosse, mataria quantos jagunços houvessem para serem mortos, sem 

sequer se importar com o restante do mundo. Se a vida lhe cobrava algo, 

se a vida exigia dele atos estranhos à lei natural, faria, sim, jus ao que lhe 

foi conferido. Tudo se resumia na promessa que fizera no leito de morte à 

esposa, cuidar do filho, não deixar que os bandoleiros do sertão ferissem 

ou matassem a criança. Se era assim que precisava se comportar, desta 

forma agiria, sem remoço e sem culpa, apenas sedento por realizar o que 

lhe cabe. A vida é desta forma não por vontade dele, e sim por leis estranhas 

ao conhecimento parco humano. 

- Você está triste, pai? Alguma coisa ruim aconteceu com o senhor? 

- Que nada. Um pouco cansado. Deixe-me ver o arco. Olhe, você aprendeu 

rápido. Vou ensinar a você a manuseá-lo agora mesmo. 

- Veja – mostrou algumas flechas confeccionadas por ele próprio. 



- Você é danado. Eu demorei um tempão para aprender a fazer o arco e a 

flecha. Você em poucas horas aprendeu tudo e algumas coisas sem sequer 

ter sido ensinado por alguém. Essa felicidade toda é porque conseguiu fazer 

os objetos? Agora você está numa alegria só, nem parece o garoto que eu 

deixei aqui antes de sair. 

- Pai, eu vi minha mãe. Ela veio aqui conversar comigo. Pai, eu estou tão 

feliz. Minha mãe estava toda de branco, uma luz intensa cobria todo o seu 

corpo. Quando ela apareceu, eu fiquei com medo, mas bastou ela me dizer 

uma simples palavra para que eu percebesse que era ela. Pai, minha mãe 

estava tão feliz, linda, parecia a um anjo. Que pena que você não pôde vê-

la, pai. Uma pena. Como minha mãe é bonita. 

- Pelo jeito você é um indiozinho muito especial. Sua mãe disse alguma coisa 

para mim, filho? Sobre o que vocês conversaram? Gostaria muito de saber. 

Vamos sentar para conversarmos melhor. 

- Ela me disse para eu ter sempre coragem, para eu espantar o medo dos 

meus olhos. A voz da minha mãe assemelhava-se com uma suave melodia. 

Ela me pediu para lhe transmitir uns recados. Disse para você continuar com 

a sua missão, que não tema nunca, faça o que for necessário. Disse que você 

precisa cuidar de mim, que eu também terei uma missão quando crescer, 

por isso você jamais poderá deixar que algum jagunço mau faça algo de 

ruim contra mim. Ela também falou que estará sempre conosco, como 

protetora e guia. Pai, minha mãe é linda. Estou doido para revê-la 

novamente. Não sabe a alegria que vibra em mim neste momento. Foi tão 

bom está ao lado de minha mãe novamente. 

- Ela demorou aqui, filho? Como eu desejaria ver Bernadete mais uma vez. 

- Não se preocupe, não; ela voltará, ela disse que voltará para nos ver. Disse 

que cada coisa tem seu momento certo para acontecer. Pai, você não sabe 

o que descobrir? Minha mãe me falou que o senhor não se chama Pedro. 

Agora sei qual o seu verdadeiro nome. Nunca imaginei que o senhor tivesse 

outro nome. Como pôde esconder isso do seu próprio filho. Meu pai possui 

dois nomes. 

- Então foi verdade mesmo? 

- Verdade? O senhor estava duvidando de mim? Seu verdadeiro nome é 

Tupã. Fala que é mentira, fala. Minha mãe me disse que o nome do senhor 



não é Pedro, mas sim Tupã. Por que o senhor tem dois nomes? Eu também 

queria ter dois nomes. 

- Meu nome verdadeiro é de fato Tupã. Recebi este nome do pajé da nossa 

tribo. Minha mãe me teve quando estava com sessenta anos de idade. 

Quando eu tinha quinze anos, ela morreu. Nosso povo foi dizimado, os 

poucos sobreviventes, a maioria crianças, foram recolhidos por famílias de 

brancos por este mundo à fora. Fui morar em uma residência de um casal 

no alto sertão. Com medo de ataques contra mim, acharam por bem me 

nomear com nome de branco. Pedro, um dos apóstolos, este foi o nome 

que recebi. Ao me casar com a sua mãe, revelei o meu segredo a ela. Só ela 

e os meus pais de criação é que sabiam desse segredo, agora também você. 

A seca arrasou a fazenda onde eu morava, tive que partir, então resolvi 

voltar ao meu lar. Encontrei sua mãe no meio de uma multidão de 

retirantes, desde então construímos nossa família. Se alguém soubesse que 

eu era um índio, com certeza, já teriam me matado. Nas minhas veias 

correm o sangue nobre dos índios Tapuias. 

- Nas minhas veias também corre sangue de índio Tapuia. Como sou feliz 

por ser um indiozinho. Brancos são pessoas más: o delegado, o coronel, o 

padre, os jagunços.  

- Nosso povo morreu por ter escolhido ser pacifico à luta. Agora, chegou a 

vez de darmos uma resposta a toda essa indiferença contra os Tapuias. Eles 

pagarão caro por tudo que fizeram contra nosso povo.  

Ensinando ao filho coisas de índio 
- Filho, vou ensinar a você agora como manusear o arco e a flecha. Vamos 

levantar. Observe o movimento que eu irei fazer. Preste bastante atenção. 

Vou acertar aquele tronco logo ali. Depois será a sua vez. 

A flecha foi lançada e cravou no local predeterminado. O garoto ficou 

radiante, o pai orgulhoso.  

- Agora é a minha vez. 

O jovem deu asas à flecha que se perdeu em meio às árvores. 

- Observe bem – disse o pai. – Bastante concentração. O olho seu deve 

buscar o alvo e está na flecha ao mesmo tempo. Questão de treinamento e 

talento. 



- Agora eu irei acertar. 

A flecha voou e acertou quase no alvo, poucos centímetros. 

- Para um iniciante, já é um hábil índio. Com a prática tudo se tornará mais 

fácil e banal. Com o tempo você soltará a flecha e ela buscará o alvo com 

ligeira maestria. Vou preparar algo para a gente comer. Enquanto isso, você 

fica aí em seu treinamento. Daqui a pouco vou lhe ensinar como deixar suas 

flechas mortais. Tudo isso foi passado para mim por meio dos meus 

antepassados. Para um índio não morrer na mata, é de suma importância 

que saiba tais técnicas. 

Os dois comeram rapidamente. Pedro levou o filho para outra gruta, 

distante cerca de duzentos metros do local onde estavam alojados. No lugar 

havia várias pedras grandes, entre elas ficavam abrigos para animais 

peçonhentos. Um mocó passou correndo e saltando por sobre as pedras 

chamando a atenção do garoto. 

- Um gato! 

- Não é um gato, e sim um mocó. Filho, neste local temos a mais temida e 

venenosa serpente que existe no Sertão, a cobra cascavel. O veneno dela é 

mortal. Aqui há cobras que chegam a cinco metros de comprimento. 

Aprendi a dominar a técnica de hipnotizá-las. Como preciso do veneno 

delas para usar nas minhas flechas, jamais poderia matá-las para obter o 

produto. Com meu jeito, jeito descoberto por nossos antepassados, a cobra 

não perde a vida. Filho, olhe naquele canto. Veja só o tamanho da danada. 

Vou encostar e o chocalho dela irá balançar. 

A cobra balançou seu medonho chocalho. Olhava para o invasor e sibilava 

sua enorme língua boca à fora. Um vacilo e seria o fim. Pedro olhava 

fixamente nos olhos do réptil, de repente, começou a balbuciar algumas 

palavras em forma de ladainhas. O chocalho aos pouco foi se imobilizando, 

a língua foi posta para dentro, as pálpebras fecharam os olhos. Devagar, 

Pedro encostou e em um segundo segurou a cabeça do bicho, os olhos do 

réptil se abriram, os destes ficaram visíveis, na outra mão estava um 

recipiente feito de bambu, então colheu o veneno. Soltou o animal e seguiu 

à procura de outros. No final, hipnotizou dez serpentes; carecia de uma boa 

quantidade do líquido venenoso, tinha muitas flechas a serem 

envenenadas. 



- Mostrei a você como se faz para hipnotizar serpentes, mas você só usará 

desta técnica quando estiver adulto, é muito perigoso para uma criança. 

Além de saber o modo como hipnotizar, a pessoa precisa ter força suficiente 

para segurar o gigante animal. Vamos. Deixe os répteis descansarem. Se 

precisar de mais veneno, voltarei para buscar.  

Ao passar defronte ao painel de pinturas na rocha, o filho parou para 

comunicar ao pai algo: 

- Pai, já estava me esquecendo. Minha mãe me mostrou o significado de 

algumas destas figuras. Ela disse que já foi índia também. Tá vendo aquele 

desenho? Antes eu pensava que era uma tartaruga, mas ela me disse que é 

uma barrigudinha, uma mulher grávida. Estes pontinhos seguidos, eles 

fazem referência aos dias do ano. O sol que aparece à esquerda é quando 

o dia está maior; o da direita, quando a noite está maior. Estes traços que 

descem de cima para baixo são a estação da chuva, veja que estão próximos 

ao sol maior. 

- Filho, eu sempre quis saber o que significava estas duas seriemas próximas 

cada uma de um tridente. Ela explicou sobre? 

- Disse que é a constelação da Seriema situado no espaço em dois períodos 

do ano. 

Atacando pelas costas 
Pedro deixara o filho no abrigo e voltara a se aventurar pela mata. De longe 

já sabia onde os inimigos estavam. Não desejava que tudo isso demorasse 

muito tempo mais, pensava em vencer com rapidez e livrá-lo de maiores 

aborrecimentos. Sabia, contudo, que o futuro é escrito no singular 

presente, controle não há quando se fala no vindouro. Os acontecimentos 

vão surgindo um seguido do outro, nem lento, tampouco rápido, passam 

normalmente como manda a lei. As oportunidades bem aproveitadas dão 

voo rápido à vitória; os erros arrastam em correnteza ao pesadelo da 

derrota e da morte. Mesmo em um situação anormal, precisava manter-se 

calmo, o objetivo teria que ser alcançado custe o que custar. 

Percorria a mata com tamanha agilidade que não deixava rastro nem ruído. 

Era como um fantasma solto a perambular no interior da caatinga. Conhecia 

aquele lugar como a palma da mão. Escolhia os melhores locais para o 

ataque certeiro e mortal. Um homem que na caça sempre atingia os olhos 



da presa não costumava nunca errar a pontaria, pobre daquele que tinha o 

desgosto de virar alvo de suas flechas ou mesmo de alguma arma de fogo 

que ele, por ventura, manuseasse. Exímio combatente, tornava-se quase 

imbatível dentro da mata agressiva do sertão. Possuía a destreza do falcão 

Quiri-quiri, a força mordaz do Carcará, a astucia do Tatu, a camuflagem 

perfeita da Mãe da Lua...   

Aproximou-se lentamente, ao perceber os jagunços do coronel, parou. Os 

bandoleiros andavam sem cuidado algum, estavam frouxamente 

desprevenidos, pois o tempo ocioso e sem ação fez deles desatentos 

combatentes. Presas frágeis à Suçuarana faminta e traiçoeira. Os facínoras 

conversavam alto, muitos se dispersaram pela frente, outros vinham pelo 

fundo maldizendo as loucuras do chefe. Uma desordem abateu-se sobre o 

bando, que ignorava o iminente perigo. Na guerra, a atenção tem que ser 

constante, a desatenção é fruto de soldados despreparados. A corja seguia 

igual a crianças a brincar pelas ruas. 

Três raios seguidos cortaram o ar da mata. Voaram a fazer um zunido que 

roubou a atenção dos jagunços, os quais mais perto estavam. Três setas 

certeiras atingiram em cheio os alvos. Três jagunços caíram feridos. Um foi 

acertado nas costas, um no peito e o outro na perna direita. Voltou a ouvir 

novo zunido, outro grito ecoou pela mata, mais um homem tombava ao 

chão ferido com uma flechada nas costas. Ao ouvirem os gritos de socorro 

e dor, os jagunços que estavam mais próximos vieram ver do que se tratava. 

O primeiro que apareceu foi alvejado em cheio com uma flechada na testa, 

caindo mortalmente em seguida. Os demais recuaram com pavor da morte. 

Só se ouviam os gemidos e as lamentações dos feridos. Os demais jagunços 

esperavam por algum acontecimento, temiam encostar e ter o mesmo fim 

dos companheiros. Resolveram seguir adiante deixando os comparsas a 

deus dará, estes já estavam condenados pelo veneno mortal da cascavel. 

O carrasco seco e desolado imprimia ainda mais penúria às vidas dos 

temíveis combatentes. A água era regrada, a comida, também. De tempo 

em tempo, um dos jagunços se dirigia à vila para buscar mantimentos, 

como o grupo era grande, em apenas uma refeição tudo se evaporava como 

em um toque de mágica. Dentro desta mata retorcida e espinhenta, onde a 

desolação do lugar afugentava toda fauna, ficava difícil se manter vivo sem 

um apoio vindo da vila. O coronel ignorava todas as variáveis, vendo 

exclusivamente o objetivo a ser trucidado. Ele mesmo pouco comia, e bebia 



o mínimo possível, estava alucinado, a vida se resumia à caçada. Só iria se 

sossegar quando chegasse às suas mãos a vitória. Pelo caminho iam ficando 

seus homens a servir de adubo e comida ao chão da mata e aos seres da 

decomposição. 

- Protejam-se – gritou Sarapião. 

Uma flecha já estava de encontro com o peito de um dos jagunços, outra 

seguia alucinada atrás da cabeça de outro oponente e mais uma iria passar 

tinindo pelo rosto do coronel. 

- O desgraçado quase que me acertou no rosto – bradou o coronel virado 

uma fera. – Infeliz! 

- A sorte sua é que a flecha foi endereçada para o coitado que está a morrer 

sufocado logo atrás do senhor, a flecha acertou o pescoço dele – alertou 

Sarapião agachado. 

- Precisamos atacar – sentenciou o coronel. – Se ficarmos aqui parados, eles 

irão nos matar a todos. Ao ataque, cambada! O inimigo está logo ali. 

Os jagunços, liderados pelo coronel, avançaram atirando. Romperam bom 

trecho, pararam quando Chá viu subindo uma pequena serra um índio, 

gritou: 

- Olhe lá, coronel. Lá está nosso fugitivo. 

O fugitivo subiu a pequena colina e se colocou de pé a olhar para os 

jagunços dizendo que estava preparado para a grande batalha. Os facínoras 

subiram o monte em correria. O índio sumiu e logo retornou, armado. 

Quando a distância o completava, vários tiros foram disparados, tanto de 

um lado como do outro do conflito. Seis tiros de Pedro acertaram seis 

cabeças de jagunços diferentes. Os que avançaram jaziam mortos, os 

demais se acomodavam ao lado do coronel tentando se esconder. 

- Voltem, é uma armadilha – gritou Sarapião ao mesmo tempo em que o 

tiroteio acontecia. – Fomos vítimas de uma maldita emboscada. Nossos 

homens estão morrendo todos. O desgraçado usou da esperteza. Fomos 

bestas ao cair na arapuca dele. Índio desgraçado, eu vou matá-lo. 

O índio a sacudir o arco e algumas flechas soltou seu grito a eclodir por toda 

a mata. 



O jagunço Chá na mira do Caboclo 

da Mata 
Chá, o companheiro inseparável de Sarapião, olhou para o amigo, balançou 

a cabeça e saiu. Estava decidido pôr fim no maldito fugitivo, acabar com 

esta história que já tinha ar de comicidade. Esta situação não poderia 

prosseguir mais, alguém teria que dar um basta e resolver o imbróglio. Um 

homem contra um bando de jagunços experientes não deveria ser 

campanha a impor dificuldades, todavia as perdas já foram muitas, a honra 

da jagunçada estava manchada para sempre. Chá levava consigo, 

arquitetava na mente, um plano para acabar de uma vez por toda com o 

indigesto inimigo. 

- Sarapião, acho que subestimei nosso inimigo – disse o coronel sem 

conseguir encarar o jagunço. – Vamos precisar dos homens de Deuzão. Peça 

a um dos nossos para ir chamá-lo o mais rápido possível. Pagarei o que for 

pedido. Não posso perder esta luta. Esse homem dos infernos tem que 

morrer de qualquer jeito. Desafiou-me e me humilhou. Precisa morrer. 

Minha honra de coronel está por um fio.  

- Coronel, já mandei um jagunço, desde ontem, chamar o grupo de Deuzão. 

Sabia que corríamos grande perigo. O senhor é que esteve cego e não quis 

reconhecer as evidências o tempo todo. Pedro é um índio, um sobrevivente 

dos Tapuias, pelo modo de agir sei do que falo. Aqui no mato, ele é forte, 

pois conhece tudo e cada local. Sempre nos atacou nos lugares estratégicos 

para ele. Além do que falei, é detentor das artimanhas dos antepassados, 

usa o arco e a flecha com exímia precisão. Se nós ficarmos aqui por muito 

tempo, certamente, iremos morrer de fome e de sede, ou feridos pelas 

flechas envenenadas; já ele conseguirá viver neste ambiente por toda a 

vida. Ele é como se fosse um bicho do mato, astuto e resistente, um 

verdadeiro filho da caatinga. Estamos lutando no território inimigo, as 

vantagens são todas dele. 

- Não gosto de reconhecer meus erros, pois nunca errei; nesta hora, 

contudo, aplaudo seu ponto de vista. Será se Deuzão virá nos socorrer? Fiz 

mal em não pagar o grupo dele naquela oportunidade. Se ele não vier, 

perderemos a batalha. Estamos nas mãos dele. Retornar para a vila nesta 



situação não será nada bom. Prefiro morrer lutando a me curvar feito um 

derrotado covarde. 

- Ele virá, não pelo senhor, e sim por mim. O bando de Deuzão é bem mais 

treinado do que o do senhor. Naquele dia, se houvesse um embate, nossos 

homens não dariam um caldo para os dele. 

- E por que eles não nos atacaram? Eles estavam com medo, isso sim. 

- Não atacou pelo simples fato de ele me ter como melhor amigo, somos 

como irmãos um para com o outro. Nossa amizade vem de longas datas, da 

nossa infância. Com o apoio de Deuzão, capitularemos, ou mataremos, o 

índio. Já perdemos muitos homens, não poderemos atacar enquanto não 

chegar nosso reforço. Só nos resta esperar. 

- Nunca gostei de ficar esperando. Sempre ataquei primeiro. Estou me 

sentindo muito humilhado. A hora que eu pôr as mãos nesse índio... Que 

raiva. – Ergueu a arma e descarregou-a na direção do cume do monte, onde 

se encontrava Pedro. – Eu vou matá-lo, seu desgraçado. Você não perde 

por esperar. Infeliz. Você desafiou a fúria do coronel Trajano. Irá morrer. 

- Calma, coronel – aconselhou Sarapião. – Isso não nos ajudará em nada. 

Teremos que montar uma estratégia. Vamos nos acomodar em um local 

seguro; enquanto esperamos, montaremos um plano de combate. – Ele 

olhou para certo ponto da serra, sorriu. – Quem sabe a sorte não esteja 

mudando para o nosso lado. Olhe, à esquerda. Chá tem um plano para 

eliminar o índio. Vamos aguardar aqui mesmo para não alertar nosso 

oponente. Tomara que Chá consiga pôr fim a esta perseguição maldita. 

A sagacidade de um jagunço frente 

à malícia de um índio 
O jagunço escalava o monte pela franco esquerdo, tentava não atrair o 

olhar do oponente, estava convicto da vitória. Os objetivos de vida têm este 

mal supremo, o de sempre cultivar apenas os louros da conquista, deixando 

a segundo plano, ou mesmo ignorando, possíveis e certos revés. Naquele 

momento, Chá sabia que com a sua experiência poderia acabar com o índio 

e roubar todas as atenções, seria o grande vencedor, a força do seu nome 

cresceria ainda mais em todo o sertão. Estava vibrante, alucinado, jamais 

imaginaria terminar tudo aquilo em um fracasso, na sua mente o sucesso já 



estava garantido de antemão, nada no mundo poderia detê-lo do sucesso, 

era só derrubar o índio com um tiro certeiro no coração e pronto. A 

confiança era gigantesca. Mesmo com tamanha confiança, ele tinha, 

naquele instante, o coração acelerado, implorando por sair peito à fora. 

Batia tão alto que o incomodava. Nunca havia acontecido algo assim antes, 

embora gozasse da convicção do sucesso, o corpo parecia vibrar em outra 

faixa. 

- O que está acontecendo comigo? – indagou Chá a si mesmo. – Estou 

suando frio, estou tremendo, estou com o coração a bater acelerado, justo 

no momento decisivo. Não posso recuar mais, o coronel não perdoaria meu 

receio. Basta eu apertar o gatilho e ferir o homem, basta isso. Tenho que 

me controlar. O sucesso se encontra a poucos passos de onde estou. Vou 

acabar com esse índio desgraçado. Foi mexer com a pessoa errada, por isso 

morrerá. 

Ele continuou nos seus passos lentamente em busca da posição certa. Já se 

encontrava próximo ao cume. Os comparsas observavam tudo lá de baixo, 

assistiam com enorme suspense o desenlace da ofensiva do jagunço Chá. 

De repente, o índio desapareceu; de repente, voltou a aparecer sobre uma 

pedra. Chá ao virar encontrou um brilho intenso a lhe ofuscar os olhos, 

seguido por uma fisgada no braço. Ardia como se tivesse sido ferido por um 

espinho de mandacaru. Sem pontaria, atirou em vão na tentativa de acertar 

algo que não conseguia vislumbrar. A luz sumiu e pôde ver em seu braço 

um dardo pontiagudo espetado. O índio o havia ferido com uma seta de 

sarabatana. Se a seta estivesse peçonhenta com o veneno da cascavel, 

poderia sofrer um bocado, talvez viria até a óbito ainda neste mesmo dia. 

Necessitava lutar e vencer, nem que o preço que precisasse pagar fosse com 

a própria vida. Andou um pouco mais, tinha o índio em sua mira. 

Novamente uma luz intensa voltou a ofuscar suas retinas. Novo dardo o 

acertou no outro braço, seguido de mais um na perna direita. 

- De onde vem esta luz? – perguntou a si Chá – Como farei para acertá-lo. – 

Voltou a atirar em vão. – Preciso me esconder e recarregar minha arma. – 

Recuou um pouco. – Dói muito onde fui ferido. Estas malditas setas devem 

estar contaminadas. – Arrancou as setas e jogou-as para o lado. – Eu só 

preciso acertar um tiro, basta um tiro, um único tiro. – A arma estava 

novamente carregada. Observou o ambiente e viu um vulto passar um 

pouco à frente, só poderia ser ele. – Agora eu o pegarei, danado. 



O jagunço terminou de subir o monte e se conteve detrás de uma pedra. O 

índio estava dentro de seu campo de visão, porém para acertá-lo teria que 

se levantar. Ao erguer-se, novamente a luz fez escurecer sua vista. 

Novamente foi ferido por outras duas setas no peito. Atirou várias vezes 

sem direção. Novas setas iam se juntando no peito e por todo o corpo de 

Chá, este recuava a cada ferimento. O brilho não cessava nunca. O revólver 

já não havia mais balas no tambor. Estava encurralado pela fera. O que fazer 

num momento como aquele? Será se havia chegado seu final? Morrer 

daquela forma, nas mãos de um miserável índio? O jagunço subestimara o 

perigo e era devorado pela fúria do destemido oponente.  

- Chá, você já era – a voz do índio ecoou pelo ambiente. – Acabou para você. 

Aqui ponho um ponto final em sua história. Menos um maldito jagunço 

neste mundo. 

O índio pulou de uma pedra bem defronte do jagunço. O brilho havia 

desaparecido. Ao retomar a visão, espantou-se com a figura selvagem do 

índio em sua frente. Recuou alguns passos, o índio avançou, recuou mais 

uns. 

- Chá, cuidado! – gritou Sarapião na parte de baixo. 

Mais algumas passadas e o corpo se precipitou no abismo. Alguns rápidos 

segundos, um barulho de corpo se quebrando nos rochedos pontiagudos 

foi ouvido por todos os que ali se encontravam vivo. A vida do fascíola se 

diluía no pesado e eterno abraço da morte. 

- Não! – berrou Sarapião. – Maldito, índio. Eu juro que eu o matarei. Tirou 

a vida do meu melhor amigo.  Desgraçado. Como ousou fazer uma 

atrocidade dessas. Chá está morto. Como pode uma coisa dessas? A honra 

dos jagunços foi manchada. Preciso vingar. O índio terá que morrer de 

qualquer jeito. É questão particular minha. Matou meu melhor amigo, por 

isso sou obrigado a arrancar a vida daquele corpo maldito. 

O índio mirou o espelho na direção dos olhos do coronel e o fez cegar por 

um momento, este ficou irritadíssimo, aquele desapareceu.  

Já era tarde alta, logo chegaria a noite. O coronel e os poucos homens que 

sobraram aguardavam pela chegada do bando de Deuzão. O jagunço 

Sarapião estava desconsolado, nervoso, triste... Desejava vingança. Não 

aceitava de jeito algum a morte do amigo. O índio tinha passado dos limites. 

Enquanto ter matado alguns jagunços medíocres, pouco importância tinha, 



mas acabar com a vida de um dos maiores jagunços que o sertão já vira, 

isso era digno de uma lição, de uma vingança exemplar. O índio precisava 

morrer o mais rápido possível para pagar a morte do jagunço e amigo Chá. 

Sonhando com as estrelas 
A noite caia mansa e quieta na imensidão da mata seca da caatinga. 

Retornava, cansado e abatido, Pedro, para o abrigo. Deixou o lugar da 

batalha vitorioso com os resultados de suas manobras táticas. Não esperava 

vencer o jagunço Chá neste dia que ia se findando, entretanto o enredo foi 

escrito de tal forma que culminou com uma derrota por parte do coronel 

ainda maior do que Pedro esperava. Um temido e experiente jagunço já não 

poderia incomodar mais a ninguém neste sertão, tampouco neste mundo. 

Com tamanho sucesso, ainda assim vinha com o coração carregado de 

tristeza. Matar para ele não era algo que o enchia de brio, pelo contrário, 

matar fazia-o pensar ser um sanguinário assassino, mesmo sendo obrigado 

a dá fim a tais tipos de pessoas. Como não agir como agir? Ou mato, ou 

morro, melhor matar, esta é a lei de um sertão sem lei, onde a força e a bala 

mandam e fazem suas vítimas. Embora tenha perdido a esposa de uma 

forma tão cruel, não se conformava em ser obrigado a matar. 

- Pai, o senhor demorou – disse o filho sorridente, logo ficou sério ao ver o 

abatimento do genitor. – Pai, o que houve? Por que o senhor está tão triste? 

- Estou bem, meu filho. – Passou a mão direita pelos cabelos do filho. – 

Apenas cansado pelo dia que não foi fácil vencer. Pior é que ainda haverá 

outros dias iguais ou piores que o de hoje. Vou fazer alguma coisa para a 

gente comer, se é que tenho fome. 

- Pai, alegre-se. Minha mãe esteve novamente aqui. O senhor disse que ela 

morreu, mas ela não morreu coisa nenhuma, ela está viva. 

- Sua mãe deixou algum recado para mim? Se não fosse por você, meu filho, 

juro que fugiria pelo mundo e esqueceria deste lugar para sempre. 

- Pai, para de se queixar. O senhor tem uma missão a fazer, faça o que a 

Natureza quer. Não se culpe porque o mundo é desta forma. Minha mãe 

disse que a Natureza está feliz pelos resultados alcançados até agora. A paz 

voltará a reinar nestas terras. Será uma alegria só para este povo sofrido. 

Esqueça-se do que foi feito e se concentre no que virá. O senhor não poderá 



falhar. Tudo depende do senhor. O pessoal da vila confia no senhor para 

leva-lhe a liberdade.  

- Filho, às vezes, tenho medo de estar fazendo tudo errado. Com as suas 

sábias palavras começo a voltar a ter paz no coração. Sua mãe demorou 

aqui com você? Conversaram sobre o quê? 

- Foi embora agorinha mesmo. Se o senhor tivesse chegado cinco minutos 

antes, encontrá-la-ia aqui comigo. Ela contou histórias mirabolantes para 

mim, histórias dos índios Tapuias. Quantas aventuras. Caçadas a porcos do 

mato; a dança da lua; o dia do rei Sol; o nascimento de um índio; a morte e 

seus rituais; a dança da purificação... Nossa gente era de uma cultura linda 

e rica. Esta mesma lua e estas mesmas estrelas que enfeitam o manto negro 

todas as noites são testemunhas de todos esses acontecimentos que acabo 

de narrar. 

- Sua mãe falou o que para mim? Disse alguma coisa? 

- Nada. Ela nem se lembra mais de que o senhor existe. Brincadeira. O 

senhor acreditou que eu estava falando sério? Ela pediu para lhe dizer que 

algo se revelará em breve ao senhor. Disse também que não se esmoreça, 

pois a vitória está perto, cabe apenas ao senhor usar de sua força e de sua 

inteligência para varrer deste mundo essa sujeira que tanto atrapalha. 

Tenha paciência, um dia após o outro, não ofenda o agora com imaginações 

que talvez se realizarão no vindouro. Agora o senhor está aqui ao meu lado, 

deixe os facínoras com as preocupações deles com eles. Vamos comer, 

porque estou faminto. 

- A Natureza pune alguns seres com um fardo bem maior que a grande 

maioria dos indivíduos da multidão. Não sei se sou um privilegiado, ou se 

sou punido pela situação. Vou preparar um arroz com carne seca. Se 

precisarmos ficar neste local por muito tempo, vou ter que sair para 

conseguir alimento e água. Água encontro em uma mina próxima daqui, 

comida talvez seja necessário usar da caça, ir à vila é muito perigoso. 

- Tudo se ajeita, pai. Contenta-se com o agora. A Natureza sabe 

recompensar quem merece recompensa. Estou tão feliz. Minha mãe me 

passa tanta paz. Ela confia muito no senhor. O senhor conseguirá vencer o 

coronel e os jagunços. Seremos muito felizes, pai. Basta confiar e fazer o 

que lhe determinaram. 



As estrelas são pontos de 

inspiração 
Os dois fizeram uma rápida refeição e deitaram no lajedo para observar o 

céu. Ficaram por algum tempo absorto a contemplar o lindo firmamento. A 

Via Láctea era uma beleza esplendorosa. Quantas estrelas naquele pedaço 

de céu. Contar para quê. Um bocado de estrelas pensava a criança. Um 

bocado, um montão, milhares, um mundo coberto de pisca-pisca. Cada 

uma com seu brilho singular. Umas maiores do que a outra, umas quase 

invisíveis, umas se misturando com o brilho da vizinha. Aquele sistema fazia 

borbulhar na mente um emaranhado de enigmas sem solução. Bastava ao 

homem apenas imaginar, pensar, sonhar, as estrelas foram postas no céu 

para esse justo fim. 

- Pai, - quebrou-se o silêncio o filho – o que é uma estrela? Elas piscam, 

piscam sem parar. Ficam lá em cima. Segue de um lado ao outro. Por que 

elas não caem? É mesmo, por que elas não caem do céu? Será que estão 

grudadas? Mas se estivessem grudadas, não viveriam a andar de um lado 

ao outro. Dizem que elas são estrelas e nada mais. O que é uma estrela, por 

favor, diga-me? Quero tanto saber. 

- Segundo meus antepassados, as estrelas são aqueles que morreram e que 

vivem ao lado da Natureza. Pessoas ruim não viram estrelas, vão todas para 

o subterrâneo onde há fogo e lamentações. Somente pessoas boas é que 

se tornam estrelas. Observe bem para uma estrela. Ela pisca, pisca tentando 

nos dizer algo. Não conseguimos entender a fala das estrelas, se 

soubéssemos, muitos padecimentos seriam evitados. 

O silêncio tocou os dois. Continuavam a observar as estrelas na tentativa 

inútil de decodificar os sinais. Cada um metido com as suas ideias de 

momento. Pedro pensativo, meditando sobre tudo que vinha acontecendo 

em sua vida nos últimos dias, desde a morte do coronel pai, ali começara 

sua difícil e indigesta missão. Iniciou-se após uma morte sinistra e cheia de 

interrogações? Aparecera deitado sob a copa seca de um umbuzeiro com 

armas dos lados e dois embornais abarrotados de dinheiro. Ele não tinha 

certeza de ter assassinado o coronel, também não possuía a certeza de não 

ter sido o autor da desgraça. Aquilo o machucava mais que todos os 

jagunços mortos até então por ele. A dúvida o fazia contrair o coração. 



Tentava resolver uma conjuntura insolúvel. Matou ou não matou, precisava 

de uma resposta. Como poderia aceitar ter tirado a vida de alguém por 

dinheiro? Matar os jagunços, tudo bem, matara; se fosse para matar 

novamente, mataria; tinha uma razão de assim ter agido; mas matar por 

dinheiro, isso era algo baixo demais para um índio Tapuia. 

A criança tentava encontrar a mãe em meio a tantas estrelas. Qual delas é 

a minha mãe? Mãe, se você é uma delas, por favor, pisque mais forte para 

mim? A dúvida persistia, pois todas não paravam um segundo de piscar. 

Uma confusão fazia a cabeça rodopiar em perguntas misteriosas que só 

mesmo um ser angelical para apresentar respostas contundentes e claras. 

- Se as estrelas são pessoas mortas, e a lua o que é? A lua é bem maior que 

qualquer estrela. A lua às vezes está pequena, em outra ocasião se encontra 

cheia. O que o senhor tem a me dizer da lua, pai? A lua que carrega em si 

tanta luz, tanto brilho, que chega a clarear a noite. 

- A lua, meu filho, é um deus. Sim, um deus.  

- Um deus... 

- O deus da noite. Ou melhor: o juiz da noite. Ela corre de um lado ao outro 

do céu jogando sua luz em todo o território. Sua luz procura em todas as 

partes pelos pecadores, por aqueles que estão fazendo coisas ruins. A luz 

dela é tão intensa que até nas cavernas adentra à procura de vestígios. 

Qualquer descoberta, ela desmascara o criminoso. Nos dias de lua cheia, 

poucos são aqueles que se atrevem a burlar a lei, pois os olhos da lua estão 

sempre apostos. Quando a lua está pequena, é quando descansa das noites 

em claro, muitos aproveitam para praticar os mais demoníacos atos. 

- A lua do alto sempre a nos vigiar. Ela anda no céu desfilando, um 

tamanhão daquele... Como pode ela voar? Ela não tem asas? Por que a lua 

não despenca lá de cima? 

- Dizem que ela é segurada por uma enorme corda, que a corda se sustenta 

numa imensa árvore, que da árvore só vemos o negro da sua gigantesca 

sombra produzida pela enfolhada copa. 

- A lua sustentada por uma enorme corda... Se a lua estiver no céu e eu fizer 

algo de mal aqui, ela logo verá meu ato e me castigará, pois ela é um juiz. A 

lua, lá de cima, ver tudo. A lua, de fato, é um deus. 



Novamente o silêncio. A criança precisava degustar toda aquela novidade 

devagar, pouco a pouco, necessitava absorver todas as informações para 

uma melhor compreensão.  

- E o sol? Também o sol é um deus? 

- O maior deus de todos, o todo poderoso deus. O sol governa tudo e 

sustenta com o seu brilho toda a vida ao seu redor. Se não fosse o sol, nada 

existiria. A energia dele é tamanha que nenhum ser vivo teria força e 

coragem o bastante para bater de frente com ele. O sol é o dono da vida, 

mas também o é o senhor da morte. Para se ter uma ideia, bastará o sol se 

revoltar contra os humanos, para que em poucos segundos nos reduza a 

mero pó. Uma cusparada de fogo em nossa direção seria suficiente para 

trazer a nossa extinção. O sol ultimamente anda meio receoso com o nosso 

povo, sempre a afastar as nuvens de chuvas, pune-nos com seus raios 

quentes. Acredito que ele tenha raiva das barbaridades cometidas pelos 

jagunços e pelos coronéis, assim nos mostra a sua indignação com secas 

severas. Não podemos nunca contrariar o deu sol, é muito perigoso. 

- Já que o sol é tão poderoso, por que ele não governa também durante a 

noite? Um poderoso deus como ele é, deveria reinar absoluto, para sempre 

e a qualquer hora. 

- O sol pouco se importa com os humanos, ele é sábio. Quem somos nós 

para questionar os atos dele? Olhe para as estrelas, caso ele se fizesse 

presente durante a noite, o que seria delas? O sol respeita o deus 

secundário noite. A noite também é um deus. Já que gozamos da luz do sol 

durante o dia para vivermos, as estrelas carecem da presença da noite para 

se fazerem presentes e úteis ao cosmo. Sem a noite, as almas das pessoas 

boas também seriam relegadas ao subterrâneo para sofrerem com as almas 

penadas. 

- Nada existe por acaso... Quanta sabedoria e perfeição. Somos governados 

por deuses. 

- Também existem os deuses secundários da chuva. Para que chova, antes 

aparecem o relâmpago e o trovão. Primeiro um risco no céu, o corisco, de 

dentro dele o trovão solta seu bafo úmido para irrigar nossa terra, junto 

vem o ronco de sua abafada voz. A chuva sai do corte do raio pela força do 

trovão. 

- A chuva é fruto de dois deuses. 



- Sim, mas com a anuência do deus sol. A força do sol é tanta que aniquila 

qualquer outra força de qualquer deus secundário, pois o sol é o deus 

supremo. 

- Tirando o deus sol, qual o deus mais importante? 

- A terra. Da união da terra com a energia do sol nasce toda a vida que cobre 

nosso mundo. Basta abrir um pequeno buraco e colocar uma semente 

dentro para que a planta germine e cresça. A terra é fértil, ela possui o 

poder de germinação, sua energia fertiliza em vida tudo e a todos. Somos 

frutos da deusa terra. Por isso eu sempre digo que precisamos respeitar os 

deuses, cada um possui um papel central no cosmo, um depende do outro. 

- Até o deus sol depende dos deuses secundários? Mas ele não é o supremo 

deus? O maior deus de todos. 

- Se não houvesse os demais deuses, qual a razão de existir o deus sol. 

Reinar como deus para o vazio, para o nada? A harmonia do cosmo só é 

possível pela existência de vários deuses. Os que lhe falei são apenas alguns 

do imenso número de deuses. Há o deu mar, há o deus vento, há o deus 

rio... Por todas as partes encontramos deuses, pequenos ou grandes, eles 

estão por todos os lados a nos governar. 

Um temível e afamado jagunço 

corre perigo 
A noite passara lentamente para Trajano e seu pequeno bando de jagunços. 

O sono não foi companheiro de nenhum deles, o coronel até que poderia 

ter dormido, contudo não conseguira, a cabeça latejara o tempo todo. 

Estavam todos cansados e abatidos, fisionomias deprimentes da derrota, 

exaustos pela fadiga do dia que passara. A comida e a água iam sumindo de 

hora em hora, já não tinham como ir à vila buscar mantimentos, o grupo 

estava reduzido, precisavam ficar juntos para um possível ataque. O sol já 

caminhava alto na sua jornada diária, deveria beirar às oito horas, o calor 

era intenso, o dia prometia ser de muitas dificuldades. Entre eles, imperava 

o silêncio; nenhum tinha motivo para dialogar, apenas se ouvia alguns 

monossílabos uma vez por outra; todos aguardavam a chegada de Deuzão 

e seus experientes jagunços com muita ansiedade para irem a busca da tão 

sonhada vitória. 



- Coronel, vou dá uma olhada ao redor à procura de alguma mina de água 

– quebrou o silêncio Sarapião. - O que temos é pouco. Deuzão e o grupo 

dele precisarão de água também. Não suporto mais ficar aqui inerte sem 

poder fazer nada. O que eu mais gostaria nesta hora era de ação, muita 

ação, atirar, matar... Tenho sede de sangue, sangue daquele índio 

desgraçado que matou meu amigo Chá. 

- Será que ele ainda está lá em cima do monte? – indagou o Coronel com a 

voz embargada. – Não seria melhor atacarmos de uma vez por todas e 

acabarmos com isso? Estamos em oito, contra apenas um. Vamos atacar. 

- Calma, coronel. Já esperamos até agora, que custa esperar um pouco mais. 

Os homens de Deuzão são fortes no meio da caatinga, com eles do nosso 

lado sairemos vitoriosos desta luta. É questão de tempo. Vamos, sim, pegar 

aquele maldito índio e dá o que ele merece: um tiro no meio da desta. Ele 

merece a morte por tudo o que ele nos tem feito. 

- Quem vai atirar sou eu – sentenciou o coronel. – Só ficarei em paz quando 

arrancar a vida daquele índio. 

- Morrendo é o que basta, para mim de qualquer mão vem a calhar. – 

Pensou astutamente: “Eu vou lhe dá este gostinho nada, coronel. Quem irá 

atirar nele sou eu.”. – Deuzão deve chegar a qualquer momento. 

Aguardem-me para montarmos um plano para pegar o índio. Não devo 

demorar. 

Sarapião colocou as armas na cintura, apanhou algumas cabaças vazias, 

sacudiu a poeira do chapéu e o levou à cabeça, em seguida, embreou-se na 

mata. 

Andava devagar e atento aos sons do ambiente, parecia esperar por um 

sinal, desejava ouvir algo que lhe agradasse o faro. Os olhos eram de um 

gavião a farejar uma presa. Tinha plena convicção que encontraria um sinal. 

Já se afastara bastante do grupo. Não estou à procura de água de jeito 

algum, pensou ele, automaticamente, lançando as cabaças de encontro ao 

chão. Estava nervoso, pois esperava por algo. Continuou a andar, as cabaças 

ficaram pelo caminho. A mente em desalinho distraia seus apurados 

sentidos. A esperança de encontrar o que procurava morria segundo a 

segundo. 

Logo, um assovio. Seria um pássaro? Estranho. Há horas que o silêncio 

dominava aquela mata de árvores hibernadas. Passarinho viver ou passear 



por um lugar daquele, seria suicídio. O sangue começou a correr 

rapidamente, sentia um calor intenso pelo corpo, sorriu com malícia. Meu 

faro nunca negou, por isso sou o jagunço mais temido do sertão. Continuou 

a andar, aguardava por mais um sinal. Outro assovio, diferente do primeiro. 

Estou no caminho certo. Ele está por aqui e irá aparecer. Outro piado. 

Seguiu longo percurso atrás do som que insistia em não aparecer o autor. 

Preciso ficar esperto, ele aguarda um bom lugar para me atacar. Desta vez, 

ele não me escapará. 

- Eu sei que você está aí – gritou Sarapião. – Apareça, covarde. Tem medo? 

Apareça para morrer. Vou vigar a morte do meu amigo Chá.  

Mais um assovio, e outro, e mais outro. A mata foi se tornando cada vez 

mais brava, fechada e cheia de espinhos. Sarapião ignorava tudo e avançava 

destemido. Estava todo suado pelo calor, o sol já pedalava pelas dez horas. 

Um revólver ia na mão direita. Andava ofegante em busca da sua presa. 

- Apareça, covarde – voltou a gritar Sarapião. – Vou matá-lo. Você não passa 

de um índio covarde que só ataca pelas costas. Seja homem e venha duelar 

comigo. 

Ouviu-se um medonho piado de coruja. Sarapião ao se erguer, após passar 

por algumas galhas de espinhos, sentiu o perigo nos olhos. Tentou-se 

esquivar. Um dardo voava em sua direção com ânsia para feri-lo. Aquilo era 

uma armadinha. Sarapião se encontrava em meio a muitos espinhos, com 

pouca mobilidade, a visão da área era péssima. O índio astutamente jogou 

com as suas regras e acertou mais uma vez. O jagunço temia pela própria 

vida. Não era a raiva, o ódio, a ira que o dominava mais, era o medo, o 

pavor, a morte que o farejava no cangote. O objeto voador encontrou a 

carne macia do braço dele para espetar e tirar sangue. Um gemido, não de 

dor, mas de ira explodiu de sua boca. 

- Ah! Ele me acertou. Um dardo envenenado. Preciso descobrir rápido uma 

maneira para derrotá-lo. Já que eu irei morrer, que morramos nós dois 

juntos. Apareça, índio. Apareça. 

Outro dardo o acertou nas costas. Sarapião se sentia perdido, não 

raciocinava uma solução para tal emboscada. Começou a se afastar 

procurando pelo alvo. Outro dardo voltou a feri-lo. Atirou duas vezes em 

um vulto sobre uma árvore. Novamente um dardo o atingiu. Mais dois 

disparos ao acaso feitos pelo jagunço, que sempre recuava andando de 



costas. Outro dardo o acertou no peito. Como duelar com algo que não se 

consegue ver? Sarapião pouco podia diante de um fantasma. Havia cheiro 

de derrota no ar. Passeava pela mata, o aroma perturbável da morte. 

- Sarapião, é chegada a hora – uma voz ecoou. – Chegou a hora de pagar 

pelos muitos crimes praticados. Quantas famílias dilaceradas? Quantas 

esposas viúvas? Quantos filhos sem pai? Quantas banalidades praticadas 

por você? Nuca houve perdão por sua parte, matou sempre a sangue frio. 

Não há clemência para uma pessoa como você. O subterrâneo com todas 

as suas convulsões o aguarda.  

- Maldito, onde você está? Duele comigo, covarde. Apareça. Vou matá-lo. 

- Dentro da mata eu sou imbatível. Sou o Caboclo da Mata. Fui escolhido 

para acabar com os coronéis e os jagunços da região. O povo carece de paz. 

Você, Sarapião, é um legitimo destruidor da paz. Estou aqui bem em sua 

frente. Você precisa morrer, Sarapião. Sua hora chegou. 

O rosto do índio apareceu a uma distância de poucos metros. As pálpebras 

se abriram deixando ver os faiscantes olhos vermelhos. 

- Agora eu o matarei – sorriu Sarapião ao erguer a arma e atirar algumas 

vezes. – Nenhuma o atingiu! Você tem pacto com o diabo? Como pode uma 

coisa dessas? 

- Eu tenho o corpo fechado. Suas balas passam distantes de mim. O Caboclo 

da Mata é o meu protetor. Sua hora se aproxima. Meus dardos estão 

envenenados com o veneno mortal da cascavel. É questão de tempo. Qual 

o sentimento de se encontrar do outro lado da coisa? Antes você matava, 

tacava terror, um demônio para suas vítimas, nunca usava de piedade; 

agora, um pobre coitado que treme diante do inevitável, que se comporta 

como um verdadeiro covarde. Você não passa de um covarde, Sarapião. Um 

covarde. E saber que um covarde acabou com tanta gente. É chegada a 

hora. 

O jagunço olhava aturdido aos quatro cantos buscando um ponto para se 

agarrar e se salvar da derrota iminente. Eu não posso morrer desta forma, 

sou Sarapião, o mais astuto jagunço que as terras do sertão já viu. Há de 

existir uma saída, preciso encontrá-la. A mente trabalhava em ritmo 

alucinante, deveria lutar; morrer como um bode encurralado pela fera, 

jamais.   



Um dardo o acertou no peito tirando-o dos pensamentos. Seguiu por vários 

outros. Ele recuava à medida que ia recebendo os golpes. A carne ardia em 

dor, sangue minava pelos ferimentos, o reflexo diminuía, não iria suportar 

por muito tempo. Ao virar, tropeçou nas próprias pernas, viu seu corpo cair. 

Seria o fim do temido jagunço? Para seu azar, esperava-o um amontoado 

de cactos xique-xique. Viu seu corpo ir de encontro aos enormes espinhos; 

de braços abertos, estrepou-se na espinheira. 

- Ah! – gritou Sarapião. – Eu não posso morrer assim. Sou Sarapião, o mais 

temido jagunço de todo o sertão. Índio, você me paga. Desgraçado! 

- Tenho que ir, Sarapião – disse Pedro a alguns passos da vítima. – Vá 

encontrar com o seu amigo Chá no subterrâneo. Vou terminar com minha 

missão: é chegada a hora do coronel Trajano conhecer a escuridão também. 

O Sertão voltará a se embelezar. Chega de tantas barbaridades. Chega de 

jagunços. Chega de coronéis. O povo voltará a gozar de paz e de liberdade.  

- Mate-me logo e acabe com isso tudo – balbuciou Sarapião. – Atire, 

covarde. Atire e acabe com a minha tortura. 

- Curta mais um pouquinho dos raios solares, saboreie o ar fresco da mata, 

pois daqui a pouco começará seu verdadeiro padecimento. Tema seu futuro 

bem mais que o seu nefasto presente. Tenho que ir. Aguarde lá que logo 

mais o coronel irá fazer companhia para você. 

- Deixe-me, seu imbecil. Deixe-me morrer em paz. 

O índio já havia desaparecido na mata. O jagunço se encontrava sem forças 

para reagir. Apenas o silêncio e a solidão de uma mata sem folhas e sem 

sons. Um cenário deprimente para um perecer solitário. 

Jagunço e Coronel frente a frente 
O coronel Trajano aguardava ansioso por Deuzão e o bando de jagunços; 

para completar, esperava, também, pelo retorno de Sarapião. Ao seu lado, 

restara apenas seis homens, cansados, famintos e com sede. Imobilizado e 

sem forças para avançar, falava impropérios, conversava sozinho, xingava 

os companheiros, estava a ponto de um ataque de nervos. Matar Pedro 

havia se tornado a principal meta de vida, tudo se resumia no seu desejo 

doentio. Embora os companheiros cultuassem o desejo da fuga, não 

partiam com pavor de represália, o coronel era de fato muito vingativo.  



- Quando Deuzão chegará? – indagou o coronel nervoso. – E Sarapião por 

onde anda? Que droga de vida. Não aguento mais ficar aqui nesta posição 

de medroso. O índio precisa morrer o mais rápido possível, só assim voltarei 

a ter paz. 

- Coronel, alguém vem se aproximando – disse um dos jagunços. 

- Como? Deve ser Deuzão e o seu bando de cabras. Agora teremos ação. 

Não estava me aguentando mais, estava a ponto de explodir. Vamos matar 

esse índio e sumir deste maldito lugar. Já estou cansado de tudo isso. 

Deuzão chegou à frente, e na retaguarda foram aparecendo seus vários 

jagunços. O coronel sorriu de alegria. Com aqueles homens mataria o 

foragido, o problema estava definitivamente resolvido. 

- Deuzão, chegou em boa hora – disse o coronel Trajano sorridente. – 

Estávamos aqui esperando por vocês. 

- Por onde anda seus homens, coronel? – interrogou Deuzão com certa 

ironia nas palavras. – Só vejo meia dúzia de gatos pingados. Eles o 

abandonaram? 

- Pedro matou um bocado deles – disse humilhado o coronel. 

- Por onde anda Sarapião? Por onde anda Chá? Estou aqui à pedido do meu 

amigo Sarapião. 

- Sarapião saiu para procurar água, já deve estar voltando. 

- E Chá, cadê ele? 

- Chá foi morto pelo foragido. 

- Morto? Você está de brincadeira com a minha pessoa. Fala sério. Um 

pobre coitado da roça ter matado o grande jagunço Chá, pura mentira, 

conta outra, pois esta não pegou. Onde já se viu um caboclo que mal sabe 

lidar com a enxada ter tirado a vida de um experiente jagunço? O foragido 

não daria um caldo para Chá. Chá já foi um dos meus, quantas artimanhas 

já o vi realizar. Um jagunço que não errava um único tiro. Chá morto, isso 

não passa de uma brincadeira de mal gosto. 

- Morreu no dia anterior – voltou a explicar o coronel. – Caiu de cima 

daquele pequeno monte. Sarapião está desolado com a morte do amigo. O 

foragido o matou com uma sarabatana curta, as setas estavam 



envenenadas com o veneno da cascavel. Daquele ponto, lá no alto, Pedro 

matou vários homens meus, não errou um tiro, cada bala acertou a testa 

de um jagunço. O danado tem uma pontaria incrível. Com a chegada sua e 

de seus homens poderemos montar uma estratégia para pegar o danado. 

- Pegar? Na primeira oportunidade que eu tiver, juro, do fundo do meu 

coração, que o derrubarei para nunca mais se levantar. Ainda não estou 

acreditando na morte de Chá. Cadê o corpo dele? 

- Está logo à frente. Se fossemos lá, com certeza, ele nos mataria também. 

- Vou lá ver. Não. Vocês dois: – deu ordens aos jagunços – vão lá e tragam-

me o corpo do jagunço Chá. Vocês o conhecem muito bem, foram amigos 

de aventuras. 

Os homens deixaram o local e foram realizar a ordem expressa pelo líder 

do bando. 

- Esperem – gritou Deuzão. – Vamos aguardar a vinda de Sarapião. O caipira 

pode estar à espreita. 

- Precisamos atacar o quanto antes, Deuzão – alertou o coronel. – Ele deve 

estar por perto. Será fácil armamos uma emboscada. 

- Enquanto Sarapião não retornar, não sairemos daqui. Se estou neste local, 

é por Sarapião e não por você. Você há poucos dias me passou a perna. 

Deixei a vila pacificamente em respeito à amizade que eu tenho com 

Sarapião. Se não fosse isso, você, coronel, já estaria debaixo do chão, cego 

e mudo para sempre. Seus homens seriam esmagados pelos meus em 

poucos minutos. 

- Esqueça o que passou. Assim que terminarmos com o foragido, juro que 

lhe darei uma vultosa quantia. 

- Irie receber esta e a outra que o coronel não quis me pagar. Desta vez a 

coisa será do meu jeito. Mais uma esperteza sua, coronel, e meus homens 

acabarão com você. Nem Sarapião me segurará desta vez. Você tem 

mantimentos para meus homens? 

- Pouca coisa. Com meus poucos homens seria muito arriscado mandar uns 

dois deles ir à vila buscar. 

- Sabendo da situação, trouxe um pouco de comida e água. Espero ficar 

embrenhado neste mato apenas por hoje, por muito até o final da tarde de 



amanhã. Será rápido e rasteiro. Matarei o foragido e pegarei minha 

recompensa. 

- Deuzão, – alerta o jagunço Cardeal – alguém vem chegando. 

Todos os olhares miraram para o local de onde saia um baixo ruído. Deuzão 

levou a mão à cintura a segurar no cabo do revólver; os jagunços estavam 

todos atentos, prontos para agir se assim fossem necessário. Alguém 

caminhava devagar, vencia o caminho de passos contados. De repente, 

apareceu a visão medonha de Sarapião. Estava ele se segurando em um 

pedaço de vara, cansado e ensanguentado. Respirava com dificuldade, os 

olhos caídos pelo longo sofrimento; estava vivo, contudo.   

- Sarapião, o que aconteceu com você – gritou Deuzão preocupado. – Está 

todo ferido. Que desgraça foi essa, homem? 

- Fui ferido pelo maldito índio. 

- Qual índio? – indagou Deuzão confuso. 

- O índio é o foragido, é Pedro, tudo uma coisa só, parece até ser mais de 

um – explicou o coronel rapidamente. 

- Ele tem o corpo fechado. Tive-o na mira de minha arma, atirei várias vezes, 

mas as balas passaram longe. Ele tem o corpo fechado. Precisam sair daqui 

o quanto antes. O índio irá matar todos vocês, não sobrará ninguém, todos 

irão morrer. Fujam enquanto é tempo, fujam para bem longe deste lugar. 

O índio tem o corpo fechado, eu já disse. Vários tiros e nenhum arranhou o 

corpo dele, passaram todos distantes. Nunca vi algo assim em toda a minha 

vida. 

- Fugir? Só pode está louco -  berrou o coronel. – Com a ajuda de Deuzão e 

de seus homens mataremos o índio, Pedro, o foragido. 

- Não. Fujam enquanto há tempo. Fujam. Vocês irão morrer -  aconselhou 

com sofreguidão o jagunço ferido. 

- Ninguém irá fugir não – disse o coronel nervoso. – Não somos covardes. 

Iremos atacar ele agora, com você ou sem você. 

- Fujam, ele tem o corpo fechado. Todos vocês irão morrer. Sei do que estou 

passando fruto das forças sobrenaturais que estão ajudando o índio. 



Os jagunços se encontravam todos assombrados, Deuzão observava os 

acontecimentos com muita curiosidade. O clima entre eles estava quente, 

borbulhando, quase fervendo.  

- Fujam logo enquanto há tempo – voltou a frisar Sarapião. – Não quero que 

vocês também morram. A luta é perdida. Os sinais são tão claros, que só 

não os enxergam aqueles que não querem ver. 

- Cala a sua boca, peste – gritou o coronel ao mesmo tempo em que sacava 

o revólver e atirava três vezes nos peitos do jagunço ferido. – Isso é para 

você não se intrometer com assunto que não lhe diz respeito. 

- O que você fez, coronel? – berrou Deuzão esbravecido. – Matou Sarapião, 

meu amigo de infância. 

- Ele já iria morrer mesmo. Do jeito que estava, um verdadeiro trapo. Tinha 

sido ferido com os dardos mortais do índio. 

- Cala a boca, coronel – ordenou Deuzão irado. – Miserável. 

O corpo de Sarapião foi aparado pelos fortes braços de Deuzão. Padecia os 

últimos segundos de vida, respirava com dificuldade, os olhos perdiam o 

brilho, o fim se encontrava próximo. 

- Fuja, Deuzão. Não fique aqui. Vocês serão mortos pelo índio. Ele tem o 

corpo fechado. Atirei várias vezes nele e as balas se perderam no meio do 

mato. Lutei contra um ser invisível. A gente sente a presença dele, porém 

não se consegue ver. Fuja. Levem seus homens daqui. 

- Você não irá morrer, Sarapião. Aguente somente mais um pouco. Vou tirar 

as balas do seu corpo. Logo mais estará bom. Aguente mais um pouco, é o 

que lhe peço. 

- Peça a um padre que reze por minha alma. Sei que estou de partida para 

o inferno. Matei muita gente nesta vida, nunca gostei de matar, todavia foi 

o desenrolar de minha desgraçada existência que me fez um famoso 

jagunço. Reze por mim. Como era bom quando éramos crianças a brincar 

na Fazenda Grande, foi a época mais feliz de minha vida. Pelo menos tive 

uma infância feliz. Reze por mim, amigo. Reze por mim... 

Apagou-se para sempre, morreu, uma história encerrada, como todas, um 

final triste e trágico. 



- Não! – gritou Deuzão ao ter o melhor amigo morto nos braços. – Não 

morra, Sarapião. 

Deuzão chorava copiosamente, o corpo do amigo ainda estava em seus 

braços. Ninguém ousava sequer suspirar. A tristeza abateu-se nos que ali 

estavam. 

- Foi tudo culpa sua, seu desgraçado – vociferou Deuzão. – Coronel, maldito. 

Por que você matou Sarapião? Por quê? Logo ele que tanto fez por você. 

Os jagunços saíram de perto do coronel, deixando-o só e na mira dos olhos 

raivosos de Deuzão. O clima entre eles estava tenso. Trajano se sentia 

perdido e abandonado por seus homens. Humilhado no seu orgulho, não 

sabia como agir e nem o que falar em sua defesa. 

- Você irá morrer, coronel – sentenciou Deuzão. – Matou meu melhor amigo 

e terá que pagar com a própria vida. – Deixou o corpo do amigo no chão e 

foi de encontro ao coronel, segurou-o pela gola da camisa. – Vai morrer, 

desgraçado. Vou acabar com você. – O coronel tremia nas mãos do jagunço. 

– Vai morrer sim. Devo vigar o que fez contra meu melhor amigo, nesta hora 

sou justiceiro, comigo não há clemência nunca. A vida me treinou para 

matar, por isso mato sempre que for necessário. 

- Eu lhe dou o que você quiser, Deuzão – implorava o coronel em pranto. – 

Peça o que você quiser. O que você quiser. 

- O que eu quiser? 

- Sim, o que o senhor quiser. Qualquer coisa. 

- Ajoelhe-se diante de mim. – Soltou o coronel. – Ajoelhe-se, pois nunca um 

coronel ajoelhou aos meus pés, mas é chegada a hora. 

Assim que ele ajoelhou, ao olhar para o alto do monte, viu em pé a figura 

do índio a observar todo o movimento. 

- O índio, o índio – gritou o coronel. – Ele está sobre o monte. Atire e mate 

o desgraçado. 

Deuzão olhou para o local e viu a figura do foragido em trajes de índio. Os 

jagunços, rapidamente, soltaram uma saraivada de tiros na direção. Os 

projeteis sumiam sem rumo na imensidão do céu azul para espanto de 

todos. 



- Ele tem o corpo fechado – diziam os jagunços. – Sarapião estava certo. 

Devemos partir, Deuzão. 

- Sarapião só queria nos salvar, por isso resistiu à morte e veio rastejando 

até a nós. E o que você fez, infeliz? O que você fez? Atirou três vezes nos 

peitos dele. Você o matou. – Deferiu um tapa forte no rosto do coronel. – 

O que eu quiser, você disse? Quero que você reze. Quero ver você rezar, 

coronel. Reze, maldito, reze. Coronel precisa rezar. 

- Eu nunca rezei em toda minha vida. Eu não sei rezar. Eu não acredito em 

Deus, não acredito em nada. 

- Reze e peça a Deus pela sua alma. Queimará no fogo do inferno, maldito. 

Reze, homem. Reze, porque estou perdendo minha paciência. Vamos, reze. 

É uma ordem. 

- Eu não sei rezar. Eu juro que não sei rezar. Nunca rezei em toda minha 

vida. 

- Cardeal, faça uma oração qualquer. Cardeal irá rezar e você repetirá tudo 

o que ele disser. 

O jagunço falou um amontoado de palavras estranhas e sem nexo, nada 

com nada. O coronel, humilhado, repetia tudo para sorriso farto da 

jagunçada, era o bobo da corte. 

- Continue a rezar, cardeal – avisava o coronel. – Não pare, não. Só sairemos 

daqui após o coronel aprender a rezar. 

- Eu sou fraco – dizia Cardeal. O coronel repetia. – Eu não gosto de mulher. 

Eu sou um jumento. Eu sou covarde. 

Continuou naquele: eu isso, eu aquilo, eu outro, eu agora, fechou com “eu 

quero morrer, Deuzão”. O coronel repetiu a frase sem se atentar para a 

brincadeira, para a armadilha. 

- Eu quero morrer, Deuzão – disse o coronel aturdido. 

- Você pediu – falou Deuzão. – Faço com maior prazer. – Apontou o cano da 

arma para a testa do coronel, engatilhou a arma, ficou a saborear o silêncio 

e a suspense do momento. O coronel fechara os olhos, tremia, sentia na 

alma o nefasto fim. Apertou o gatilho, e no mesmo segundo, o corpo do 

coronel tombava ao chão se debatendo no seu lampejo derradeiro de vida. 



– Eu sempre soube que seria eu a causa de sua morte, coronel. Não sei por 

quê, mas algo badalava em meu peito. 

Pedro assistia a tudo lá de cima do monte, sobre um rochedo. No instante 

em que Deuzão levava a arma à testa do coronel, o foragido foi iluminado, 

um susto, seguido por um alívio. Deixaremos este ponto para logo mais, a 

cena anterior ainda não terminara. 

- Foragido – gritou Deuzão. – A luta acabou. Você venceu. Estamos de 

partida, mas antes lhe pedimos a autorização para levarmos os corpos dos 

nossos dois amigos: Sarapião e Chá. É de costume, é da tradição dos 

jagunços, realizar um funeral digno aos jagunços importantes. Por isso, 

peço-lhe somente isso para irmos embora deste maldito lugar. 

- Que assim seja – gritou Pedro do alto do rochedo. 

Dois jagunços foram até o corpo do jagunço Chá e o trouxeram, outros dois 

saíram a levar o corpo do jagunço Sarapião. Deuzão rompeu à frente e os 

demais vieram logo atrás. O cortejo adentrou a mata, andava rápido, tinha 

vontade de deixar aquele local. Seguiam todos calados, apenas se ouvia o 

barulho dos passos. De tempo em tempo, os jagunços se revezavam com o 

peso dos dois falecidos. 

- Um momento – avisou Deuzão. – Estamos sendo seguidos. – O grupo 

parou, os jagunços estavam inquietos. – Eu sei que você está nos seguindo, 

foragido – gritou. – Não o vejo, mas sei que anda a nos seguir desde o 

momento em que deixamos aquele local. Já lhe disse que estamos de 

partida, palavra de jagunço. Quando um jagunço garante uma palavra, ele 

cumpre. Não somos como coronéis, traiçoeiros e mentirosos. Estamos de 

partida. Assossegue seu coração. A luta terminou. 

Um assovio de um singelo passarinho ecoou pela mata, uma, duas, três 

vezes, seguiu de um sepulcro silêncio. Deuzão observou o ambiente, 

suspirou e disse: 

- Ele se foi. Vamos sair deste lugar o mais rápido possível. Sarapião estava 

certo. Se não fosse o aviso dele, iriamos morrer todos. Sarapião voltou só 

para nos salvar, sem saber que o coronel o mataria. Vamos embora, isso 

tudo já é passado. – Fez o sinal da cruz no rosto e voltou a liderar seu grupo 

em retirada. 



Uma flor se abriu em pleno Sertão 
Uma flor desabrochou onde antes pairava a secura e a dúvida. A vida se 

expõe com seus atributos variados. Tudo é mistério. Os caminhos seguem 

sempre rumo ao horizonte, com curvas, descidas, subidas, sinuosos, 

lamacentos, pedregosos, apenas empurra a espécie humana a uma luz que 

ainda não conseguimos vislumbrar a razão primordial do que se trata. 

Muitos afirmam saber, dizem suas ideias, expõem seus pensamentos. 

Continuamos a navegar nesse rio caudaloso, ora manso, ora perigoso. Há 

sempre acontecimentos estranhos que nos envolvem, fatos que não 

conseguimos explicar, apenas acontecem e deixam suas marcas. O homem 

também é muito curioso, quer saber tudo de antemão, impaciente se irrita. 

Como explicar o que não conseguimos compreender? A vida nasce, é fato; 

a vida morre, é certeza do que está vivo. Tente sanar esse paradoxo. Talvez 

o mistério da existência seja o maior encanto do ser pensante. Descobrir é 

a nossa principal busca, é o que nos faz caminhar. Se o mundo já não possui 

razão, pelo menos temos a tarefa eterna de sempre buscar desvendar 

pontos até então ignorados por nossa consciência. 

Quando dizemos que uma flor desabrochou, falamos de algo concreto. Não 

se abriu no meio da mata seca, e sim na mente do nosso herói. A dúvida 

que ele carregava, enfim se dissipou. Estava sentado em um galho de uma 

grande árvore a observar o bando de jagunços partir levando com ele o 

terror que acompanhou aquele lugar por muitos e muitos anos. Seria um 

novo ciclo, uma nova vida nasceria para aquela sofrida gente. O que mais o 

alegrava, após tantos embates e perdas, é que naquele momento o coração 

flutuava aliviado. Já não tinha mais a esposa, sentia saudade; o que mais o 

alegrava, no entanto, era ter vivenciado o que a mente insistia em não lhe 

revelar.  

- Tudo tem um fim – conversava consigo. – Minha consciência está 

tranquila. A dúvida que carregava em mim, sumiu. Agora poderei 

recomeçar a vida ao lado do meu filho. E saber que tudo se deu pelo 

egoísmo e pela avareza do coronel filho. Quando Deuzão mirou a arma à 

testa do coronel, a parede que não me permitia ver foi derrubada. Era como 

se tudo se repetisse. Quem matara, era morto. Da mesma forma que o 

coronel filho fez, o jagunço Deuzão também o fez contra ele. Um tiro na 

testa. O filho armou para eliminar o pai. Primeiro o atingiu com um tiro, 



tremia no momento, estava sobre um umbuzeiro desfolhado. Tremia, pois 

quem estava em sua mira era o próprio genitor. Mas a ganância pelo poder 

superava tudo, a loucura e a impaciência o fez ser um assassino cruel. 

Caminhou até o pai, o genitor pediu clemência, mas recebeu na testa o tiro 

que lhe roubaria a vida. Quantas pessoas o coronel pai também não matara 

dessa mesma forma? O pagamento se repete na mesma e amarga moeda. 

Presenciei toda aquela desgraça. Fui descoberto em certo momento. Um 

dos jagunços ali presentes veio a mim e me golpeou com uma coronhada 

na nunca. Estando eu morto ou vivo, o coronel teve a brilhante ideia de me 

incriminar, seu plano saíra melhor do que o imaginado. O azar dele é que 

os caminhos são escritos pela Natureza, nem sempre o que achamos que é 

o melhor se mostrará assim no final. Não sou assassino, não matei para 

roubar. Se matei nesta mata ou na vila foi simplesmente para defender a 

mim e a meu filho. Sou vítima do sistema, por isso não carrego qualquer 

remoço. 

Alegrando-se com o filho 
- Filho – chama Pedro ao retornar ao abrigo. – Filho, cadê você? – A 

preocupação apossou do seu ser. – Filho! 

Pedro havia chegado, não se diga completamente alegre, pois foi obrigado 

a realizar alguns atos ignóbeis e ao mesmo tempo necessários. Voltava 

satisfeito com o fim de toda aquela loucura. Sentia um conforto por ter 

vencido seus obstáculos. Naquele momento, uma pontada de pavor lhe 

comprimiu o peito. Acontecera algo com o filho neste tempo em que ele 

esteve ausente? Um jagunço poderia muito bem ter descoberto o 

esconderijo e ter raptado o garoto. Vai começar tudo novamente, pensou. 

Um aperto no coração fez o sangue disparar pelas veias. 

- Filho, você está aí? – Suspirou aliviado em seguida. 

- Onde mais eu poderia estar? Pai, minha mãe esteve comigo um tempão, 

saiu daqui agorinha há pouco. 

- Filho, já podemos retornar para a nossa casa na vila. 

- Eu sei. Sei de tudo. Minha mãe me disse que o senhor vencera a batalha 

contra o coronel e os jagunços, que estava tudo terminado, que nossa terra 

estava livre das loucuras e mandos dos facínoras. Não sei como minha mãe 



fica sabendo de tudo. Quando ela está comigo, o tempo parece correr, 

passa tão rápido que uma hora parece a um rápido segundo, voa. 

- O que você está fazendo, filho? 

- Estou pintando igual aos nossos antepassados. Um homem esteve aqui 

acompanhando minha mãe. Ele é dono de uma sabedoria espetacular. 

- Um homem acompanhando sua mãe? 

- Está com ciúmes... Calma, calma. Não é o que o senhor está pensando. O 

homem que esteve aqui é um índio, ele disse que é meu avô, disse ser seu 

pai. Quer que eu lhe diga o nome dele? O senhor sempre acha que eu estou 

imaginando coisas. O nome de seu pai é Curutié. 

- Verdade! 

- Curutié, o grande cantador, o hipnotizador de animais. O senhor aprendeu 

com ele, não foi? Ele me contou algumas histórias do nosso povo. Estou 

muito feliz; e ao mesmo tempo, triste. 

- Por que triste? 

- Minha mãe me disse que não virá conversar mais comigo, que só 

aparecerá em sonhos. Estou com saudade, um aperto forte no coração. 

Como eu queria minha mãe de volta. O bom é que ela está muito bem ao 

lado da nação Tapuia. 

- Quem lhe ensinou a pintar? 

- Meu avô Curutié. Primeiro ele me ensinou a fabricar as tintas: o vermelho, 

o amarelo, o branco e o preto. Estas tintas são fortes, duram por muitos 

anos. Ensinou-me também a fazer o pincel. Quantas coisas aprendi com 

meu avô nesta manhã. Um homem notável. Tenho muito orgulho de ser um 

índio Tapuia. 

- O que você pintou nesta pedra? 

- Pintei uma cena que minha mãe me pediu, disse que passou a fazer parte 

da história Tapuia. Encoste aqui para que eu possa lhe explicar. Sobre esta 

montanha, um índio segurando um arco em uma mão; na outra, uma curta 

zarabatana. Meu avô me disse que este índio é o senhor, meu pai. Abaixo 

da serra, vários jagunços mortos, para mais de trinta, e o coronel Trajano. 

Ao redor dos mortos, ela me pediu para pintar várias cascavéis. Seguindo 



temos estes traços na horizontal, faz referência à chuva. Este indiozinho 

segurando uma flor sou eu. Disse-me que sou um descendente legitimo 

Tapuia, puro sangue. O senhor sabia que minha mãe também tinha sangue 

Tapuia nas veias? Ela soube do meu avô que quando pequena, com três 

anos de idade, fora raptada de uma tribo Tapuia do alto Sertão por uma 

família de um coronel para ser escrava, fugiu quando a família dele se 

arruinou. Cresceu sem saber que era índia. Disse-me que nada neste mundo 

é por acaso, que a união dela com o senhor precisava acontecer, que meu 

nascimento, também. 

Pedro chorava emocionadamente, lágrimas escorriam pelo rosto, sentia 

uma paz dentro de si inimaginável até então. Tudo fazia sentido. As peças 

se juntavam num enorme quebra-cabeças, para alívio do índio guerreiro. 

- Está chorando, meu pai? Tem saudade de minha mãe? – O garoto 

começou a chorar também, deixou o pincel e veio abraçar o genitor. – Pai, 

o que será de nós sem a presença da minha mãe? Eu tenho medo deste 

mundo dos brancos. Todos a brigar constantemente por riqueza e poder.  

- Não se preocupe com isso, não, filho, tudo se ajeita com o tempo. Termine 

de me mostrar o painel pintado por você. Como ficou bonito. 

- Só faltou lhe explicar o significado destes dois olhos vermelhos. – Os olhos 

estavam posicionados sobre a cena, no céu. – Ela me disse que são os olhos 

do Caboclo da Mata, os olhos da coragem. 

- Estas pinturas todas nas paredes têm um significado. A história do nosso 

povo está escrita aí. Você acaba de escrever mais um capítulo da história 

Tapuia. Os Tapuias não foram extintos, o sangue do nosso povo ainda corre 

pelos veias minha e sua, filho. Os Tapuias ainda vivem e viverão por muitos 

e muitos anos sobre o solo fértil da Terra. – Agarrou o filho e o levantou ao 

alto girando e sorrindo. – Somos Tapuias, filho. Somos para sempre Tapuias. 

A euforia daquela ocasião foi cessando devagar. Sentados ficaram a 

contemplar o horizonte em direção à vila. Estavam quietos a ouvir o silêncio 

da mata seca. 

- Pai, minha mãe pediu para falar com o senhor que é para você me ensinar 

as técnicas dos índios. Preciso ser forte para enfrentar o mundo. Disse que 

eu sou um iluminado e que no futuro terei uma missão a vencer. 



- Com certeza lhe ensinarei tudo o que sei. Precisamos ir agora, precisamos 

libertar o pessoal da vila do cativeiro imposto pelo coronel Trajano. A força 

fertilizadora do Sol volta a reinar no Sertão. 

Um retorno triunfal 
De longe, apontou um cavalo a andar devagar e desengonçadamente, sobre 

seu dorso, a figura de um homem. A quietude da tarde era quebrada pelo 

barulho das pisadas do animal no pedregulho do caminho. Parecia que não 

havia pressa em chegar. Os olhares curiosos da população entocada 

buscavam as frestas das portas e das janelas, todos queriam ver de quem 

se tratava. Ainda vinha distante, a visão não possibilitava reconhecer o 

personagem. O povo daquele local vivia apreensivo, com medo do retorno 

do coronel. Por certo, Pedro já estaria morto, quantos jagunços em seu 

encalço, provavelmente, sem vida. Mas quem seria aquele ser que 

cavalgava com tanta maciez e despreocupado? 

- Que cavalo lerdo – irritou com a demora um dos moradores. – Se o coronel 

bater de frente com esse infeliz, cabra morto. 

- Acalme-se, homem – esbravejou a esposa. – Um minuto mais estará 

entrando na vila. 

Um minuto transcorreu o globo do relógio, e o cavalo venceu duramente 

alguns palmos de chão. 

- Meu Deus do céu! – espantou-se uma senhora. – É Pedro! 

- Pedro voltou – gritou o dono da venda. 

- Pedro está vivo – sorriu o barbeiro. 

- Pedro venceu o coronel Trajano – gritou em correria um senhor. 

Pedro entrava sorridente pela pacata vila, na garupa do animal vinha seu 

filho agarrado na cintura do pai. As pessoas perderam o medo e correram 

de encontro à maravilhosa surpresa. O cavalo seguia lentamente, o povão 

atrás cantando júbilos de alegria. Pararam na sombra do velho 

tamarindeiro. 

- A paz voltou ao sertão – gritou Pedro com muita alegria. – O coronel já 

não fará mal mais a ninguém nesta vila e em mais nenhum lugar do mundo. 

O coronel Trajano e seus homens estão todos mortos. 



As pessoas gritavam de contentamento, sorriam, festejavam a liberdade. 

Viviam um verdadeiro sonho. O pesadelo imposto pelo coronel acabara, 

todos gozariam da paz e da boa e saldável tranquilidade. Eles aplaudiam e 

glorificavam o nome de Pedro, queriam saber como foi a façanha para se 

obter tamanha vitória. Pedro apenas resumiu sua saga em poucas palavras, 

o povo criativo deste rincão que completasse com muita criatividade o 

restante dessa história épica. Quantos folhetins de cordel não foram 

inventados para narrar as aventura de Pedro, o índio Tupã, vulgo, para os 

jagunços, Foragido. 

Pense num homem valente 

Que trouxe a paz ao Sertão 

Sangue Tapuias corria nas veias 

Os olhos era do temido gavião 

Matou jagunços e coronel 

Libertando a população. 

Neste mesmo dia, pediu aos homens da vila para o acompanharem em uma 

empreitada. Ninguém ousaria recusar um pedido feito pelo libertador, a 

felicidade estava por todos os lugares. Foram à mata enterrar os corpos dos 

jagunços e do coronel. Muita gente para pouco trabalho. Abriram as valas 

cantando e sorrindo, nem parecia que iriam enterrar pessoas, o momento 

era de pura festa. Após estarem todos os mortos agasalhados na terra, 

Pedro pediu um momento de silêncio, iniciou uma oração que foi seguida 

pelos vivos que ali se encontravam. Regressaram com as pás e as enxadas 

trazendo nos ombros e cantando os novos e radiantes dias que o vindouro, 

certamente, iria proporcionar. 

Ao retornar à vila, Pedro soube que os mortos nas intermediações - os 

jagunços, o delegado, o padre e a esposa Bernadete - já tinham sidos 

sepultados. Dois homens de mais coragem deixaram o medo para trás e 

fizeram o serviço no mesmo dia das mortes, temiam o mal cheiro dos 

corpos em decomposição. Pedro visitou o local onde o corpo da esposa fora 

enterrado. Conversou com o além como se a esposa estivesse presente, 

chorou bastante, deixou o lugar após umas duas horas de permanência. 



A redenção do Sertão tarda mais 

não falha 
Pedro montou em seu velho e manso animal e pegou um rumo que sua 

imaginação pedia. Deixara o filho na companhia de uma família de pessoas 

honestas e boas na vila. Precisava visitar alguém. Andava pela terra seca 

absorto a tudo, o pensamento se misturava na mente sem chegar a formar 

um enredo simples. O cavalo obedecia às manobras da rédea e às batidas 

no abdômen dadas pelo calcanhar do viajante. Sentia-se feliz, as 

preocupações voaram de sua atmosfera. Gozava de prestígio entre o 

pessoal da vila; não se importava, contudo, da bendita fama. Sua vida 

mudara completamente, era para aquele lugar um herói, as privações de 

outrora jazem no pretérito. E assim vencia o distante percurso entre 

pensamentos andarilhos e a paisagem seca que insistia em si repetir. 

Avistou no limiar do horizonte uma morada de sertanejo. Estava chegando. 

Poucos metros e apearia no local desejado. Pela chaminé da casinha de 

taipa fugia a fumaça do fogão à lenha. Ao redor, a mata desfolhada e 

marrom pintava a desolada paisagem. Avançou com mais rapidez, a pressa 

de chegar aumentara ao saber que o ponto de parada estava próximo. 

Apeou no alpendre da casa, amarrou o animal em uma galha de uma 

aroeira. Ao descer do cavalo, avistou saído da casa a figura do amigo, este 

sorridente acenou com a mão. O senhor de muita idade tinha dificuldade 

de se locomover, esperava segurando no batente da porta. 

- Se achegue, homem – disse Pai Dadá. – Estava esperando por você. A casa 

é de pobre, mas é de gente humilde e amiga. 

- A bênção – disse Pedro dando a mão e se curvando em respeito. – Como 

tem passado? A solidão por aqui parece ser grande. 

- Solidão? Que nada. Nunca fico só. Sempre aparece alguém para prosear 

com o Preto Velho aqui. 

- De onde essa gente vem? – Pedro indagou curioso. Para ir neste local só 

mesmo pessoas determinadas. – Será? Pai Dadá começou a caducar foi? 

- Sempre caduquei, mas agora me parece que minha cabeça funciona 

direitinho. Muitas pessoas vêm da vila me pedir para benzê-las. Mas os que 



mais me visitam são as almas dos mortos. Sempre tem uma querendo puxar 

papo. Existem almas que merecem nosso respeito, conversam bem, ensina-

nos muitas coisas boas, contudo há outras que sou obrigado a colocá-las 

para fora. Elas me procura atrás de aguardente. Já pensou: nem depois de 

morto o infeliz esquece do veneno que o matou. Também querem tabaco 

para um cigarrinho de palha. O além consegue ser pior do que nossa 

realidade mundana da carne. 

- Vencemos a batalha. 

- Eu sei. Já me avisaram. Por que você está triste? Foi por que a sua esposa 

faleceu? Acostume-se, sei que ela está bem, cumpriu com a missão aqui 

neste mundo. 

- Estou triste também porque fui obrigado a matar. Nunca imaginei em 

minha vida ser o culpado em tirar a vida de uma indivíduo. Tirei de várias 

pessoas em um curto período de tempo. É difícil para mim. Sempre me vem 

à mente as fisionomias daqueles que eu arranquei a vida. 

- Filho, era necessário separar o joio do trigo. Coube a você a missão de 

eliminar as pragas que aterrorizavam nossa região. O joio foi recolhido, 

montou-se uma coivara e o queimou. Esse tipo de praga não pode mais 

germinar nestas terras. Alegre-se com sua vitória. Nosso povo pode cantar, 

pode dançar, pode trabalhar, pode tudo. Eles estão livres, livres, livres. 

Aqueles que você matou estão por aí a vagar feitos a almas penadas. Logo-

logo irão bater em minha porta. Já estou até imaginando. Filho, alegre-se, 

pois o sertão está feliz. Ele sorri, filho, ele sorri. Graças a você. Graças a 

você. 

- Estou aqui para libertar o Caboclo da Mata. Ele já cumpriu com o trabalho 

a ele designado. 

- Uma parte sim. Vamos libertá-lo para que ele possa cumprir com a 

segunda parte. O sertão está em júbilo, filho. Quantas flores lindas. Que 

perfume agradável. Sabores dos mais doces frutos. A água tamborilando 

pelo telhado. Os riachos remexendo em alegria. As folhas por todos os 

lados. Passarinhos se juntam para fazerem serenata. Já vejo a fila de 

formigas trabalhando. Vejo também os cupis em revoadas. Vejo gongos por 

vários locais. As andorinhas de pescoço branco voltarão a nos visitar. A 

Natureza é extraordinária, filho. Tudo criado com muita perfeição. Sinta só 



o cheirinho... que delícia. Vamos libertar o Caboclo, filho. Ele precisa voar 

feliz pelas matas. O Caboclo está feliz, ele está encantado. 

- Tanta alegria assim só vejo nas pessoas quando chove. 

- Vamos, filho, vamos libertar o Caboclo. Ele precisa voar alegre sobre o 

sertão. A alegria dele trará prosperidade. O Caboclo está feliz, eu também 

estou feliz, você também carece estar feliz. A felicidade voltou. Que coisa 

boa. Deite-se no chão, no centro da sala. Fique nu e feche os olhos. Vamos 

ao ritual de libertação.  

Pedro obedeceu às ordens do ancião. Pai Dadá buscou um recipiente cheio 

de cinza; em outro, estava cheio de brasas ardentes em chamas vivas. 

Alguns ramos verdes foram postos sobre as brasas fazendo surgir bastante 

fumaça. O Preto Velho começou a entoar um emaranhado de palavras em 

um dialeto indígena. 

- Caboclo da Mata, volte ao seu reino encantado. Distribua sua alegria pelo 

sertão. – Lançava sobre o corpo de Pedro os punhados de cinza. – Liberte-

se. Volte para a mata. – Continuava a cobrir todo o corpo de Pedro com 

cinza. – Esta é a cinza da jurema, a rainha viva do sertão. Aprece-se em seu 

desenlace. O sertão o espera. 

O ritual demorou cerca de meia hora. O Preto Velho embora cansado, 

encontrava-se bastante maravilhado. No seu rodado coração, só tinha 

espaço para a alegria. 

- Pronto, pode levantar-se – disse Pai Dadá. – O Caboclo da Mata já voltou 

para seu berço natal. 

Pedro abriu os olhos lentamente, seu corpo estava todo dolorido, sentia-se 

fraco. Tentou-se mover, não conseguia. O velho ficou a observar com certo 

desdém nos olhos. O que está acontecendo comigo? Para onde fora toda a 

minha força? Que sensação ruim. Queria abrir a boca e se comunicar, não 

era possível. Nunca tinha acontecido algo assim com ele. O outro só o 

observava sem gesticular e sem dizer sequer uma única palavra. Passado 

algum tempo de pura agonia, sentiu os dedos dos pés. Uma friagem subiu 

pelo corpo deixando para trás um calor intenso, o sangue se acelerava pelo 

corpo. O Preto Velho sorriu e foi buscar seu cachimbo. Pedro já estava se 

recuperando, o cansaço era nítido. 



- O que está acontecendo comigo, Pai Dadá? – balbuciou Pedro 

escorregando nas palavras. – Pensei que eu iria morrer. Que coisa estranha. 

- Só não morreu porque você é muito forte. Se fosse outra pessoa não 

suportaria um momento assim. O poder da jurema é espetacular. 

- Mas eu não bebi nenhum líquido? 

- A Jurema o libertou. Ela viajou por todos os seus poros. Você a sorveu pelo 

ar. A sua pele absorveu as propriedades da sagrada planta. Mas agora você 

está livre, como também está o Caboclo da Mata. Não sei o que é, estou tão 

otimista com a vida no sertão. – Deu duas tragadas no cachimbo. - Vamos 

terminar com o ritual. Recolha toda a cinza e a deposite neste recipiente. 

- Eu ainda estou fraco. 

- Comece já. Com o passar do tempo irá melhorando. Você sabia que em 

meu corpo corre sangue de índio? Meu pai foi um afamado índio da tribo 

Tapuia, já minha mãe foi uma negra vinda das tribos africanas. Sou um 

mestiço, porém minha pele puxou os laços materno. No sertão, em certa 

época, ser índio era tido como ser um bicho do mato. Os índios eram mortos 

por pura diversão. A todo momento, viam-se índios morrendo aqui e acolá. 

Os coronéis e os jagunços faziam caçadas de índio. Os índios usando arco e 

flecha diante do poder espantoso das armas de fogo eram crianças a fugir 

em meio à mata. Teve tempo que morriam mais índios que galinhas para o 

almoço. Foi uma febre. Todos gostavam de dizer quantos mataram, suas 

façanhas. Nosso povo era tratado como bicho. Meu pai foi vítima de um 

coronel. O corpo dele foi exposto defronte à capela. Ele foi pego no meio 

das negras, correu, mas foi alcançado e morto. Naquele momento, eu 

começava a germinar na barriga da mulher que ele estava enrabichado. 

Com o tempo, as pessoas se esqueceram do caso, nasci com a pele escura, 

foi minha salvação. Naquele tempo, filho de índio morria na ponta do 

punhal. Só minha mãe sabia quem era meu pai. Contou-me a história 

quando eu tinha dez anos de idade, ela estava à beira da morte. Procurei 

por algum índio, certa feita encontrei um, ele me encontrou. Não sei como, 

mas ele sabia que eu carregava no corpo sangue Tapuia. Tudo que aprendi 

foi com a ajuda dele. Vivi ao lado desse índio por um bom tempo no meio 

do mato. Dada manhã, ao acordar, ele tinha partido sem me falar nada. 

Nunca mais o vi, em vida, porque num dia, após vários anos, ele me visitou, 

a princípio pensei ser ele de carne e ossos, humano eu quero dizer, na 



verdade estava aqui como um ser do além. Havia morrido, voltara para me 

ensinar outras coisas mais. O poder espantoso da jurema foi ele quem me 

ensinou já em espírito. 

- Minha esposa também era uma Tapuia, porém filha de pai e mãe índios. 

Foi raptada ainda criança. 

- Filho, eu sei de tudo. Ela já passou por aqui. Seu filho também é um Tapuia. 

Por este mundo, filho, há muitos Tapuias a viver como branco. Por mais que 

tentaram exterminar nossa raça, filho, ainda assim estamos fortes. Os 

Tapuias viverão eternamente. Somos filhos do deus sol, somos energia 

cósmica.  

- Já recolhi toda a cinza, Pai Dadá. E agora o que eu faço? 

- Vamos lá fora fertilizar o sertão. 

O ancião seguiu à frente se apoiando no cajado e nos seus passos contados; 

Pedro vinha logo atrás a segurar o recipiente contendo a cinza. O dia estava 

quente, pelo recinto apenas o silêncio e a solidão. 

- Pai Dadá, preciso de um conselho seu. 

- O que tanto o aporrinha, meu filho? Desembuche ao seu velho amigo o 

que tanto martela em sua cabeça. Talvez eu possa ajudá-lo com algum 

conselho, talvez, pois sou uma pessoa simples, do mato, pouco conheço da 

vida. De qualquer forma, diga, diga logo. 

- Estou com duas bolsas cheias de dinheiro. O dinheiro que foi posto ao meu 

lado para me incriminar, o do coronel pai. Aquele dinheiro não me 

pertence. O que devo fazer com ele? Entregar aos familiares do coronel 

talvez seria mais justo? Espero uma decisão sábia do senhor. 

- Justo sim, mas não o correto. Para que aquela gente quer mais dinheiro, 

são todos afortunados. Nem sempre o certo a fazer será o mais oportuno 

para a situação. Jamais devolva aquele dinheiro, jamais. Tenho também 

algumas recomendações a lhe fazer. O joio foi arrancado e levado ao fogo, 

agora precisa que se are a terra e semeei o feijão, o milho e a macaxeira. As 

terras que atualmente estão sobre a tutela da família do coronel, com a sua 

ajuda terão que ser distribuídas aos pobres para o cultivo em regime de 

meia. As terras deles são os locais propícios para plantação. Teremos que 

fazer nosso sertão produzir para que ninguém nunca mais passe fome na 

vida. Só quem já passou fome sabe do que eu estou falando. A fome é cruel, 



ela devora o faminto de dentro para fora. Quantas crianças morrem todos 

os anos por falta de alimento. Temos a terra, é hora de trabalhar. O coronel 

e seus homens eram os grandes entraves. Com a sua fama na vila, todos 

estarão ao seu lado para o que der e vier. A família do coronel será obrigada 

a aceitar. E se não aceitar, tomaremos à força, faremos com que eles se 

escondam pela mata. Não serão loucos a ponto, aceitarão, pois você agora 

representa este lugar. Nunca mais neste rincão alguém padecerá por falta 

do que comer. 

- E quanto ao dinheiro, Pai Dadá, o que devo fazer com ele? 

- Use-o para construção de aguardas, açudes, de um engelho e de uma casa 

de farinha, somando com as existentes nas propriedades do coronel será o 

primeiro empurrão para a felicidade do nosso povo. Sua missão ainda não 

terminou, pelo contrário, só está começando. Você é um privilegiado, não 

falhe. Mantenha os olhos no objetivo, nunca se curve aos delírios sensuais 

do mundo. Sempre se mantenha em vigília. A Natureza confiou em você, 

não decepcione. Os dias passam, os anos passam, a vida passa, o que fica 

ao viajante é a experiência adquirida pelo caminho. Os desejos do corpo 

deverão ser suprimidos pelo poder da alma e da mente. Não falhe, pois uma 

única falha sua, tudo entrará em ruinas. Sua vida não lhe pertence mais. 

- O que devo fazer com a cinza? 

- Vamos lançá-la ao ar. Vamos fertilizar este duro e seco solo. O Sertão 

precisa voltar a florir para o bem de todo. 

E a cinza foi lançada sobre a vegetação com muito sorriso e alegria por parte 

dos dois. Naquele pedaço escondido do sertão, a prosperidade germinava 

das mãos de índios Tapuias. 

- O Caboclo da Mata está feliz – gritava o Preto Velho. – Vejo-o sorrindo. A 

alegria dele será nossa salvação. A alegria dele é a nossa alegria. Jogue mais 

cinza, filho. Não pare de jogar. A cinza da jurema trará riqueza para nosso 

povo. Lance até a última centelha.  

- Eu nunca o vi tão animado em toda minha vida, Pai Dadá?  

- É porque nunca tive motivos tão significantes para comemorar. Agora eu 

tenho. O Caboclo da Mata está sorrindo, quando ele sorrir é sinal de 

bonança. Escute, filho. Apure seus ouvidos e escute. Está escutando o som, 

filho. Apure seus ouvidos, filhos, apure-os bem. É som de trovões, filho, é 



som de chuva. O sertão volta a sorrir com a alegria do Caboclo da Mata. A 

felicidade brotou em meu coração. Escutou, filho, o último foi mais forte. 

Apure os ouvidos. Que coisa extraordinária. 

- Escutei! Meu Deus do céu, é chuva. O senhor estava certo. A riqueza 

voltará a nossa região. 

As nuvens vieram rapidamente do norte, os deuses da chuva em ação, 

relâmpago e trovão a jogar sobre o sertão milhares de litros de água por 

segundo. O vento que chegou primeiro levantou poeira, sacudiu a galhada 

seca, agitou o pacato ambiente. Logo uns pesados pingos faziam se escutar 

na mata. A chuva começava a cobrir tudo. Os dois do lado de fora da casa, 

sorrindo, dançavam de alegria, lavavam a alma no abençoado temporal. 

Trovões rasgavam o céu em som estridente. O líquido em poucos minutos 

formava enxurradas que iam encher os barreiros mais pertos. A vegetação 

que hibernava ao tomar o choque da água revigoradora despertou-se do 

longo sono para saciar a sede com o fresco líquido. Uma transformação se 

iniciara, as forças naturais agiam no invisível. Em poucos dias, o cenário será 

outro, o verde roubará o lugar do branco e do cinza, a vida brotará por todos 

os cantos e recantos; com a água do céu, o passado triste se voltará em um 

presente encantador e promissor. 

- O Caboclo da Mata está feliz, filho – gritava o ancião alegremente. – E a 

felicidade dele recai sobre nós como promessas de fartura e riqueza. A 

chuva é tudo para nós, tudo. Que alegria. 

Na vida somos envolvidos por ciclos. Depois de algo ruim, o sol volta a 

brilhar com alegria. A dureza de uma época difícil chegara ao seu final, o 

sertão gozará de felicidade por um bom tempo. Foi preciso empenhar força 

em uma luta desigual, foi necessária a intervenção divina para a conquista 

da paz. Como as estações sempre a retornar, o homem tem a oportunidade 

de se melhorará com o eterno retorno. O Caboclo da Mata passou um longo 

tempo rancoroso e febril, agora é só felicidade, esbanja boa vontade. Até 

quando esse estado durará? Os futuros acontecimentos irão dizer. 

Humanos são maleáveis em suas atitudes, fracos em seus princípios, 

medrosos por natureza, tudo causa desânimo ao Caboclo da Mata. No 

vindouro, outras estiagens virão; com elas, também, padecimentos vários. 

As fazes da lua mudam constantemente para não enojar a si mesmo e aos 

outros que a contemplam de longe. Se sofremos com a temporada difícil e 

perversa a reclamar, devemos sorrir neste instante de puro deleite e festa. 



A história da vida segue, com seus vitoriosos e seus derrotados, segue sem 

um rumo aparente, corre em busca de algo que ainda não nos foi revelado. 

Por isso é de suma importância lutar arduamente pelo segundo que nos 

reverte de vida pulsante e viva. Agradeça por se encontrar neste magnifico 

tabuleiro jogando a sorte, única razão de existir, razão primordial para se 

manter, já que o restante é pura especulação. Se a vida lhe disser sim, nunca 

diga a ela não. 

12 de março de 2017 

 

Luiz Carlos Marques Cardoso, nascido a 21 de fevereiro de 1979, na 

pacata cidade de Água Quente, hoje, Érico Cardoso, na Bahia. Um 

sertanejo que aprendeu a amar sua terra, o Sertão. Ainda criança 

transferiu-se, juntamente com toda a família, para a sede do município 

vizinho Paramirim. Lá estudou e cresceu. Formou-se sem muitos 

encantos. Com o passar dos anos, foi tocado pela literatura. Voltou a 

estudar. Formou-se em Ciência Contábeis. Agora, neste singelo 

momento, concluiu seu primeiro livro. Tapuias: Jagunços e Coronéis. 

 

 

 

 

 


