Hélio Galvão

Cartas
da Praia

Edições do Vai

— Manuel Diégues Júnior, precursor dos estudos sobre pesca ao ângulo da sociologia;
— Gilberto Freyre, que, sob a mesma perspectiva, .estudou a evolução do banho
de rio para o banho de mar;
— Mauro Moita, que levou para seu estudo
o cajuciral do Malembá;
— J .V. de Freitas Marcondes, percursor dos
estudos de agricultura em tempo
parcial;
— Alnízio Alves, em cujo governo Tibau do
Sul andou cem anos para a frente;
— Florival Seraine, que estudou os currais
de pesca.
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— Xavier Placer, e
— Mário Jorge Couto Lopes,
— amigos muito queridos.
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Ã memória de
—Mãe Fiçana, cujas mãos me receberam à filtrada dêste mundo,
—Domitila, a pecadora que me ornamentou no dia cm
que, na capela de Nossa Senhora das Dores, em Piau,
fui lavado na-s águas do batismo.

Andréa Clara,
alegria do meu .ciitindeccr

O vento é cheio desse mistério. Do mesmo modo, o mar.
Também ele é complicado. Debaixo de suas vagas de
águas, que se vêem, há outras vagas de forças, que se não
vêem. Compõe-se de tudo. De todas as misturas, a do
oceano é a mais invisível e a mais profunda. Tentai conhecer esse caos, tão enorme que vai ter ao nada. É reservatório para as fecundações, cadinho para as transformações. Amassa, depois dispersa. Acumula, depois semeia. Devora, depois produz. Recebe todos os esgotos
da t e r r a . . . Uma das suas gotas é todo ele. — VÍCTOR
HUGO, Lês Travailleiirs de Ia Mer.
E meu espírito, acompanhando o movimento das ondas,
tornou-se ele mesmo uma onda e submeteu-se ao ritmo
do mar. — NIKOS KAZANTZAKIS, Zorba, thc
Greek.
A noite dos elementos, serena entre todas as noites, com
um mar fosforescente, uma grande lua clara, um céu silencioso onde as estrelas cadentes substituíam o vento...
Os pássaros da terra e o sol contemplaram pela manhã
um horizonte muito calmo e uma água tranqüila, que batia
lentamente apenas, em redor de dois ou três recifes. O
porto, lavado pela maré enchente até a praia e suas margens, e no qual flutuavam todos os barcos sem excetuar
um só, cantava a exuberância, a felicidade de viver. —
HENRI QUEFFELEC, Um Ftu sallume snr Ia Mer.

LOUVAÇÀO A UM

MISSIVISTA

Estas "Cartas da Praia" são um primor. Em primeiro lugar,
pela redação: a clareza de dizer coisas, a naturalidade de expor, a
facilidade de exprimir o que viu, capaz de chegar ao entendimento
de todos os leitores. Depois, pelas informações: trata-se, na verdade,
de uma riqueza de informações sobre a vida praiana, hábitos, costumes,
o quotidiano, as conversas, tudo enfim que a etnografia conserva,
mas nem sempre se registra.
Foi o que fez Hélio Galvão. Utilizou um óculo de observação,
tão aguçado e tão sensível às menores coisas, registrando o que ouviu
e o que viu; ou ainda o que a memória lhe recordava nestes instantes
de vida praiana, matutando à beira do mar, nos arrecifes, na praia.
O que ouviu de pescadores, de gente de praia, narrando feitos e
fatos; também o que viu, por ele mesmo, com suas lidas e leituras.
Nada de praia, do mundo praiano, de suas férias, lhe escapou. Bendito observador!
O importante é também assinalar o que isto — quero dizer:
este livro — representa para os estudos folclóricos e etnográficos.
É uma contribuição valiosa, de observação participante, que o Autor
foi registrando no dia-a-dia de sua temporada praiana. Ouviu aqueles
ventos vindos de longe, de que falam os versos de Juvenal Galeno;
observou as jangadas que trazem os pescadores, jangadas, aliás, que
estão desaparecendo, e que o poeta cearense já não mais poderia
cantar em sua poesia.
E sendo cartas escritas da praia, os assuntos evidentemente são,
em maioria, se não em sua totalidade, praianos; o cenário é a praia.
Ah! a praia.. . Todos nós, nordestinos, temos este encanto pela
praia, o mar, o mundo além do horizonte, este oceano que não finda,
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quase atração para as aventuras, como foi para o português dos
quinhentos; uns, porque aí nascemos, à beira-mar, ouvindo o barulho
das ondas, o sussurro que vem do outro lado, da África ou da Europa,
conhecendo o movimento das jangadas, sabendo tudo de pescarias e de
peixes; outros, porque nascidos no sertão, pleno interior, longe do
mar, não o conhecendo, mas por ele seduzidos, sobretudo através dos
livros ironicamente chamados didáticos, que desde a escola primária
atraem os alunos sertanejos para a beleza da praia e o barulho do
mar. E, além do mar, da praia, dos coqueiros, das dunas, do melãode-São-Caetano, das jangadas sobre paus-de-rolar, da areia branca
e fofa, tudo isso que prende o menino litorâneo ao seu mundo: o
da praia, o do mar.
São cartas que seduzem pelos temas tratados, trazendo contribuição para a etnografia e o folclore do Nordeste nos assuntos focalizados : ,o de peixes, o de pescarias, o de técnicas, o de cantorias, o
de rendas, o de festas. Todo o mundo que está, aliás, em plena
transformação. As jangadas, já desaparecendo, representam esta
primeira mudança da paisagem praieira. O motor toma conta dos
barcos. E quantas outras transformações não se estão verificando,
para modificar o que era natural, espontâneo, popular? Hélio Galvão
que o diga, pois aqui e ali, nestas cartas, as registrou.
Muitos e sedutores — vamos repetir — são os assuntos tratados
nestas cartas; alguns me provocam lembranças mais longas, sobretudo
o de minha vivência em período de férias — já lá se vão mais de
20 anos — à margem das lagoas e canais alagoanos. Foi então que
pude observar técnicas de pesca, os instrumentos usados, o trabalho
humano —• de homens e de mulheres — o tipo de canoa, e por aí
a fora. Também aí, e já então — foi isto em 1943 ou 44 — se
observava a decadência da arte da renda de bilros, as moças preferindo o labirinto, pois havia, no momento, maior procura, e era mais
rápido e mais barato o trabalho. Entretanto, a arte da renda tivera
ali, nas margens dos canais e lagoas, sua fase de esplendor.
Outro tema numa destas cartas, a de n.° 33, foi pena que Hélio
Galvão, com a maestria de quem conhece o assunto, não desenvolvesse com suas observações; fala quase de raspão. Refiro-me ao
coco, em particular ao côco-de-zambê. O nosso missivista bem que
poderia ter enriquecido a carta n.° 33 ou mesmo dedicado toda uma
outra a este tema. O pouco que disse nos deixa água na boca, esperando mais. O assunto é de minha especial atração, e isto por causa
do coco alagoano. Trata-se de uma dança e de uma música que
reclamam um estudo mais aprofundado; a parte poética, muito rica
e interessante do coco alagoano, já foi estudada por José Aloísio
Vilela, com aquela competência que Deus lhe deu para observar e
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interpretar fatos folclóricos. A musical, ainda não; e é pena. Pois
há toda uma evolução no esquema musical do coco, evolução que
oferece aspectos da maior significação.
Bem, se é pena que o coco não tivesse merecido maior número
de páginas, devemos ficar satisfeitos, porém, com o que este magnífico
missivista nos deixa registrado sobre a serenata. A serenata...
Ninguém, nos meios urbanos como os em que hoje vivemos, se lembra mais das serenatas, da Esteia, abre a janela, ou da Casa Branca
da Serra, cantadas por namorados românticos, ou por apaixonados
incapazes de uma declaração formal; tanta coisa há a registrar dessas
cantorias em noites de luar, com o encanto da natureza ambientando
o encanto da voz humana na musicalidade dos versos de amor, das
declarações, dos nossos Ciranos de província, transmitindo a mensagem do seu afeto. Estes períodos de Hélio Galvão sobre a serenata
me transportaram aos meus já longínquos anos de estudante no
Recife. Não será preciso dizer por q u e . . .
Mas há muitas outras coisas nestas cartas que gostaria de comentar para elogiar. Pois Hélio Galvão nos recorda, do que viu e
observou na praia de Tibau do Sul, alguns temas e aspectos os
mais interessantes de vivência popular entre nós. Gostaria de falar
do "genipapo", a cientificamente chamada mancha sacra, mas que
popularmente é apenas um sinal que a criança traz, ao nascer, marcando sua origem mestiça, em particular de procedência negróide;
ou das relações jurídicas, o direito costumeiro e o direito escrito, esta
discordância tão aguda em nossa formação, cada dia mais acentuada,
e não puramente de valor histórico; da alimentação; do pilão, sim
do pilão para pilar milho, arroz, mandioca, hoje desaparecido com
a tecnologia moderna, e desaparecido tão silenciosamente que nenhum
dos nossos etnógrafos, ao que eu saiba, se entusiasmou em dedicarlhe um estudo, o que, sem dúvida, bem seria necessário para fixar
o papel do pilão e da mão-de-pilão na economia doméstica do brasileiro .
Perdoem-me os leitores se a tanto me alonguei, privando-os da
alegria de ler, em breve tempo, as cartas do nosso excelente Hélio
Galvão; é que as lendo fui também me entusiasmando. O leitor vai
sentir esta sedução: a do entusiasmo pelos temas tratados tão magnificamente pela pena deste autêntico escritor, em que se completa uma
figura de verdadeiro observador das nossas coisas populares, como
poucos, nos arrastando. Passem, pois, os leitores rápido por aqui,
e se deleitem, quando antes, com estas "Cartas da Praia."
Manuel Diégues Júnior
Rio de Janeiro, julho de 1967
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Ano a ano, passado o Natal, vou com a família, que vai ficando
mais reduzida casando os filhos, passar alguns dias em Tibau do
Sul, uma cidade humilde e pobre, cidade só porque a fizeram sede
de município. Mais real e mais autenticamente, dir-se-á uma aldeia
de pescadores.
Nasci ali. R ali volto cada ano, menos para tomar banho (que
podia tomar aqui mesmo em Natal) do que para reandar os caminhos
que andei, menino do mato, armando arapuca, fazendo cavalo de
pau, burra de carnaúba, jogando bola de palha de milho pelo São
João. Caminhos que também andei, menino do mato, trabalhando,
ajudando os pais na agricultura e no labor variado da vida rural.
K muitas vezes, nem tanto por necessidade como por delicioso prazer,
puxando goiamum do buraco. . .
Tanta coisa mudou. Tanta gente já se foi para o outro lado
da vida. Tantos que saíram de lá e se foram por estes mundos
abertos. Tantos os que vieram depois.
O tempo perdido pode ser procurado. Talvez até recuperado.
O poder de evocação pode fazer o milagre de repassar aos nossos
olhos a paisagem que desapareceu, as pessoas que já não vivem, ou
refluir aos ouvidos a voz emudecida, e trazer de novo à memória,
que fugazmente os desenrola, em desordem, aos pedaços, sem conexões,
episódios, fatos, gestos, modos, que um dia vimos, um dia sucederam,
de que um dia participamos.
Voltar ao lugar em que os olhos se abriram às amplidões infinitas do mar, onde transcorreu a infância, onde nascerem as primeiras
amizades ou aqueles amores silvestres, que quase não são amores,
mas palavras a custo pronunciadas, gestos a medo formulados, furtivos, trementes, balbuciados...
E lá ficar, com os que ainda agora lá estão, e com eles recompor
os pedaços do nosso primeiro mundo, onde já tantas sombras ocupam
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o espaço das pessoas que amamos, e nós mesmos parecemos sombras
para as pessoas que nunca nos v ê e m . . .
Meus olhos procuram descobrir o que não mudou: o velho cajueiro de Rosa, lá está como se o tempo tivesse parado. A mangueira
que minha avó plantou. A nossa velha casa, com as mangueiras plantadas pelas mãos de minha mãe, a suave e doce semeadeira, que
semeou plantas e filhos, na mesma ação fecundante e criadora.

l

25.1.67

E o que escapa à percepção visual, procuro trazer à vida, arrancando de dentro das recordações: aqui ficava a cajazeira de meu tio
Manuel Lucas. Ali, o genipapeiro, onde havia tantos ninhos de
xexéu. Lá, a "Ilha de Manuel Pedro", que as águas enguliram.
Adiante, a "Ilha das Capivaras", também submersa. Um pouco mais
para cá, ficava a casa de Vitalino, pescador que morava isolado, com
uma mulher desassisada, cuja mania era ter bem varrido o terreiro. . .
Bem ali, a mata que ficava perto da nossa casa de onde se ouvia
cantar uma ave ao entardecer, o "gavião da mata", que minha mãe,
tanto boa quanto crédula, tanto santa quanto supersticiosa, acreditava
portadora de maus presságios. E bem aqui, os coqueiros ''Dois
Irmãos", nascidos gêmeos mas separados lá nas alturas.
A Mata de Sinha Mariquinha, povoada de bichos e fantasmas,
de batatões e de uma galinha cuja ninhada nunca crescia. . .
Aconteceu que este ano, despregado de algumas obrigações, reduzidas as preocupações de ordem profissional e prolongando um pouco
mais a permanência, lembrei-me de, à imitação de Eloy de Souza em
suas "Cartas do Sertão", fixar no papel os temas que conversava, as
reminiscências que eram escavadas, os diálogos de que participava,
com meninos, com homens, com mulheres, recompondo quadros ou
restaurando "momentos", fiel à simplicidade do ambiente, à espontaneidade do vocabulário, ao testemunho da experiência.
E para que estas coisas não se venham a perder na coleção do
jornal em que foram publicadas, reuni-as agora, tal como então
saíram, apenas com as revisões impostas pela defeituosa composição
de algumas no cotidiano das oficinas de jornal. As notas de pé de
página são os únicos acréscimos.
Por fim, uma palavra de agradecimento a Aluízio Alves, que as
sugeriu e cujo jornal, "Tribuna do Norte", as acolheu.
Dia de Santo Antônio, 1967

H.G.
Av. Campos Sales, 930
Natal
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Senhor Redator,
É bastante difícil escrever-se sobre os costumes de uma sociedade em mudança. Antigamente as comunidades isoladas conservavam
por várias gerações seus hábitos, suas técnicas de cultura material e
seus padrões culturais. Quando, porém, o processo de mudança se
inicia, as coisas se misturam e até que se verifique a assimilação total,
coexistem traços da cultura local ao lado da cultura invasora, os
quais vão sendo imperceptivelmente aceitos.
Há, no começo, como observam os antropólogos, um limiar de
tolerância, em que os elementos emprestados vão sendo admitidos,
quase diria como experiência.
Aqui, na praia onde estou, vou encontrando a cada passo os
sinais da mudança. Mudança para a qual estamos contribuindo todos
os que nos empenhamos na melhoria de condições da vida das populações antes abandonadas.
Há todavia principies que permanacem intactos: os hábitos de
repouso, do emprego da energia e horário de trabalho, os alimentos e
sua preparação, a medicina caseira, o vestuário das pessoas mais idosas, os grupos infantis e sua dinâmica.
Mudam, porém, a olhos vistos, as técnicas instrumentais, o
gosto estético, as comunicações.
Freqüentemente um elemento cultural novo suplanta um antigo,
menos eficiente. É o caso do nylon que está substituindo o fio de
algodão. E nessa substituição muita coisa vai sendo esquecida pelo
desuso: carro de fazer corda de fio com seus implementos, a cocha
e o braço de rodar, a coipuna para assegurar a impermeabilização e
dar maior durabilidade ao fio das redes e tarrafas, extraída da casca
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de uma planta nativa dos nossos tabuleiros. O fuso vai também
envolvido na substituição. O nylon está assim irreversivelmente aceito
na técnica dos pescadores, exigindo em vez de coipuna uma lavagem
com sabão.
A jangada está praticamente desaparecida como veículo de pesca.
Nas praias mais próximas de mim (Tibau do Sul, Pipa e Baía
Formosa) não existe nenhuma feita de pau-de-jangada. Vi outro
dia chegar uma para ser vendida, mas de tábua. O bote-de-vela
tomou-lhe o lugar e o bote motorizado, com motor a óleo Diesel,
vai gradativamente substituindo o de vela. Para a pesca costeira
persiste o chamado "botinho", pequena jangada sem vela, de propulsão
a remo, que pesca coro, ariacó, pescada, curucuca, sanhoá, etc. E no
botinho coexistem dois tipos de remo separados por muitos séculos:
o remo de uma só peça, mais primitivo, e o de duas peças, pertencente a ciclo cultural mais recente, embora ambos sejam igualmente
lanceolados. O primeiro é feito pelo desbastamento da parte superior, que se transforma em cabo e pelo achatamento da parte inferior,
que fica sendo a pá. No segundo a pá é separada do cabo que nela
se insere por cravos de madeira ou simples amarradio de cordão. A
Escola Antropológica de Viena vê nessas coincidências a intersecção
de ciclos culturais distintos.
A pesca da lagosta contribuiu bastante para acelerar o ritmo
desta mudança. O pescador passou a lidar com outros instrumentos,
mudou o vocabulário profissional e foi obrigado a utilizar outras
técnicas. Em vez de vela, de estais, de trancas, de escota e contraescota, passou a falar em motor a óleo, pifar, bateria, gelo, nível de
óleo, etc.
O covo usado na pesca da lagosta à uma nassa absolutamente
desconhecida do nosso pescador, que entretanto rapidamente o aprendeu a fazer, com tela de arame por ele mesmo trançada. Numa publicação da Sociedade de Ciências Naturais La Salle, dos padres lassalistas de Caracas (cito de memória, sem muita confiança na indicação) em que foi estudado sob muitos ângulos o arquipélago de
"Los Roques y La Orchila", no Caribe (1), vi unia fotografia de
covo semelhante. A bóia que o pescador usa é um pedaço de bambu.
Vez por outra dá na costa a bóia dos pescadores japoneses: uma
bonita bola de vidro, que brilha ao sol, facilitando a identificação.
O que surpreende é o nosso pescador "marcar" o pedaço de mar
onde deixou o covo e voltar dois ou três dias depois para recolhê-lo.
Por outro lado, o transistor está em todas as mãos. O que isto
significa, como aceleramento do ritmo de mudança, vamos saber
(1) Sociedade de Ciências Naturales La Salle, Ei Archipélago de Los Roques y La Orchila, Caracas, Editorial Sucre, 1956.
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depois. O povo aqui na praia sabe mais o que se passa aí na capital
do que nós, pois ouve todas as rádios e tem acentuada preferência
pelas novelas e noticiário político. É certo que às vezes não guardam
os nomes das pessoas e as notícias são deturpadas ou mal comprendidas. Os jogos de futebol são preferidos pelos rapazes. As
canções mais novas de gosto mais popular são cantadas com o mesmo
sabor de novidade que aí. O intercâmbio com os centros metropolitanos regionais e do sul do país contribui para essa mudança. Um
pedreiro ontem me falava no vibrador com que trabalhava no Rio
de Janeiro no enchimento de placas e vigas de concreto armado. Há
três dias chegou um rapaz do Rio de Janeiro trazendo uma radiola
portátil, com mais de trinta LPs e muitos compactos. A casa é tão
pobre que não tem onde colocar a radiola e os dois alto-falantes,
ficando em cima de três tamburetes ou na janelinha da frente.
Noutras cartas, que lhe mandarei daqui da minha praia, irei
contando o que for ouvindo e observando.

2
26.1.67
Senhor Redator,
Há uns peixes que a gente não conhece e às vêaes deles nunca
ouviu falar. Mas o pescador os observa com cuidado e deles procura
afastar-se, porque são peixes que dispõem de armas de ataque e
defesa bastante eficientes.
Vejamos alguns.
Em primeiro lugar a mututuca, de que há três espécies: a pintada, a lisa e a de brinco. A pintada é antes uma cobra do que um
peixe. Apanhada numa rede, quando chega dentro da canoa bota
todo pescador pra fora. Atacando solta, chega a tornar-se agressiva:
morde e torna a voltar ao ataque. Mordedura da mututuca produz
efeito insuportavelmente doloroso, interessando a defesa ganglionar
com o rápido aparecimento de íngua. A mututuca pintada é pequena,
com o máximo de cinqüenta centímetros e vive nos córregos de água
parada. As outras duas espécies antes se defendem do que atacam,
mas são igualmente venenosas.
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Vem depois o tibiro, peixe de formato semelhante ao xaréu,
porém menor. Ao ser atacado desfere golpes com espinhos que
traz guardados na sarnelha e logo abaixo das nadadeiras da frente,
além de barbatanas caudais afiadas como lâminas de barbear. O
ferimento produzido pelo tibiro é doloroso, mas cede ao aquecimento
tom fogo.
Outro peixe venenoso é o anequim, peixe feio, quase um sapo,
achatado, de cor preta. Seu habitai é lama, o que facilita sua ação
agressiva. A cor preta com que ele se protege é uma espécie de
mimetismo, de que se serve para não ser visto. Seu corpo é aparentemente liso, mas uma vez tocado ericam-se incontáveis espinhos que
produzem prolongada sensação dolorosa, a qual o pescador procura
reduzir com um emplastro de açúcar.
O pacamom é um peixinho de forma primitiva e parece da mesma
família do anequim, pelos costumes e pelo habitai preferido. Há uma
outra espécie, que vive nas locas das pedras e só ataca quando se
sente atacado, isto é, em legítima defesa. O pescador, procurando
aratu ou lagostim pode ser supreendido pela sacudidela que o pacamom
de loca atira, defendendo-se. Já o pacamom de lama é traiçoeiro. A
pessoa vai andando sente o choque rápido e doloroso: tocou no
pacamom. São vinte e quatro horas de dor intensa e sem remédio.
Parece que, à semelhança de certas vespas, o pacamom injeta, através
dos espinhos que traz escondidos, um líquido que seria o agente
responsável pela dor.
O bagre, de que há numerosas espécies, e cuja biologia oferece
a particularidade de guardar os ovos na própria boca, traz; um espinho
duplo, abaixo das nadadeiras ventrais, e um na intersecção da cabeça
com o corpo. Qualquer um desses espinhos, penetrando no corpo
humano, além da dor que provoca, produz uma chaga de demorada
cicatrização. Os pescadores exibem as marcas dessas cicatrizes como
troféus. São poucos os que não experimentaram ainda o espinho do
bagre. Para a dor o remédio é também açúcar ou fogo.
A arraia é outro peixe que entra no grupo de que estamos tratando . Traz ela, na extremidade da cauda, um espinho com que se
defende ao ser atacada, penetrando fundo. O espinho de arraia tem
efeitos mágicos. Se atirado sobre a casa de alguém baixou ali o caiporismo. Os feiticeiros têm em grande conta o espinho de arraia,
que é muito procurando e tem variadas aplicações na magia branca.
Ia esquecendo a moréia, que dizem ser aliás bastante saboroso.
É quase uma cobra, embora mais achatada. Distingue-se pela
valentia, uma vez fisgada pelo anzol. Cresce bastante e vi há poucos
dias uma que tinha um metro e vinte centímetros de comprimento.
A arraia possui um dentre no céu da boca, agudo e penetrante, que
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arranca o chaboque da carne da pessoa atacada, produzindo grandes
e sangrentos ferimentos.
Como se está vendo, há um série de adversários do pescador,
cujos hábitos e costumes precisam de ser observados cuidadosamente
para evitar atritos com eles. Alguns têm nome até eufônicos como o
pacamom e o tibiro. Todos, porém, armados para a defesa ou ataque,
com armas de pronto e eficaz funcionamento.
Pescador atacado pelo bagre, pela moréia, pela mututuca ou
pela arraia é homem fora do trabalho. Vai ao porto, contando com
a solidariedade dos companheiros.

4.2.67
Senhor Redator,
Ontem à noite, aqui em casa, alguns dos homens do mar que
vêm conversar comigo se convidavam para esperar uma tartaruga,
enquanto a lua não saía. Tinham como absolutamente certo que esta
noite ela viria e seria encontrada.
Por que? Explicaram, um completando a informação do outro.
Há quinze dias foi encontrado o rastro de uma tartaruga na praia,
que voltava ao mar depois de depositar na areia os ovos, cuidadosamente guardados. Era a primeira ou a segunda volta. Cada período
entre doze e quinze dias, a tartaruga vem para nova postura que
algumas vezes chega a duas centenas de ovos. Ontem se completavam
os quinze dias, registrados pela observação dos que encontraram o
rastro, e como não era a terceira, isto é, a última volta, então eles
não tinham dúvida de que ela viria esta noite.
Por que, também, esta certeza? Sabe-se com toda a segurança
qual é a última volta. Portanto, se pelo rastro se constata que a
volta não é a última e que ela não veio no primeiro dia em que
deveria voltar (12.°) nem nos subseqüentes, é rigorosamente certo
de que no 15.° dia ela virá.
Fiquei ainda sem compreender bem e fui perguntado, ficando
depois devidamente esclarecido. A tartaruga vem à praia três vezes
cada ano, no período que vai de janeiro a meados da Quaresma,
para três posturas com o intervalo de 12-15 dias. Depois da postura,
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volta ao mar. Quando volta pelo lado esquerdo, isto é, pelo lado
de baixo da trilha de subida para a praia, na vez seguinte só virá
por esse lado. Do mesmo modo, se volta pelo lado direito, isto é,
pelo lado de cima da trilha por onde veio, só por este lado virá.
Isto reduz o trabalho, porque o caçador-pescador não a vai esperar
do lado pelo qual sabe que ela não virá.
Outro fator de certeza: quando ela faz a última desova, nem
volta por um lado nem por outro: cruza por cima da pista de subida
e neste caso o experiente caçador não se dá ao trabalho de a procurar .
Vê-se assim que a tartaruga ensina seus segredos ao homem
e que este, por instintiva ciência, se apercebe dos hábitos e costumes
do quelônio.
Hoje, pela manhã, esta ciência se confirmou com precisão matemática. Estava ainda deitado, quando ouvi apregoar: "tartaruga,
olha a carne da tartaruga". E quando me levantei, veio um dos conversadores dizer-me: eu não disse, a tartaruga veio e foi virada.
Foi virada, isto é, colocada de casco para baixo. Porque com
ela na posição natural a luta do homem é desigual. Por isto é que
na caça de tartaruga invariavelmente vão dois homens, munidos de
cacete, com os quais, postos de lado, vão tentando a operação da
virada. Realizada esta, fica o animal indefeso. Mas a virada só é
eficaz de lado. Nem por trás, nem pela frente: por trás, ajuda-se a
marcha desesperada para o mar, pela frente ela se torna agressiva,
mordendo e dando rabanadas com as nadadeiras laterais. Uma vez feita
a virada, o par de caçadores corta um pequeno pedaço de uma das
nadadeiras. Este sinal é a prova de posse. Nenhum outro ousará
levar para si o quelônio, respeitando o direito adquirido exteriorizado
pelo sinal do corte. No dia seguinte é que a vão buscar.
Também o caçador sabe que a tartaruga só vem para a praia
no escuro, com a maré de vasante ou na preamar, circunstância
que somada às experiências antes referidas, diminui o tempo de
procura.
Eles ainda me explicam que a tartaruga tem três corações. Um,
porque pondo, participa da natureza das aves: é coração de ave.
Outro, porque vivendo nas águas, também é peixe: coração do peixe.
Finalmente o terceiro porque, tendo carne como os animais do campo,
tem coração igual ao desses animais de sangue quente. Deve tratarse de três ventrículos.
A tartaruga põe três ninhadas. Cava na areia da praia, com a
barbatana trazeira funcionando como uma pua, o buraco onde deposita os ovos. O buraco, estreito na boca, é largo no fundo e depois
da postura a tartaruga ergue-se sobre ele, abaixando-se com violência
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para tornar bem endurecido o lugar onde guardou os ovos. Depois,
para despistar seus inimigos, faz muitas circunvoluções sobre a areia,
de modo a tornar incerto o local exato onde estão os ovos. Estes
têm consistência mole e a clara não endurece quando postos em água
fervente. Por isso, para ser comidos, são previamente furados e a
gema é colocada ao sol para secar. Contou-me um pescador que já
se dera ao trabalho de observar o que acontece aos ovos quando não
arrancados: tornam-se duros e consistentes, adquirindo uma cor escura
à medida que se aproxima o momento em que os filhotes deverão
romper a casca que os reveste.
Há as seguintes espécies de tartaruga, segundo classificação de
quem nunca ouviu falar em Linneu:
— aruanã,
— de pente,
—• djC couro,
— vovó.
Esta última tem vida inteiramente aquática, não vindo à praia
para a desova. A de pente tem o casco muito apreciado para o artesanato e tem várias estrias que são facilmente destacáveis depois de
certo período de incubamento no solo. Sobre o casco encontram-se
por vezes várias ostras incrustadas, sinal de sua longevidade e que
reduz consideravelmente o valor do casco. A que foi apanhada ontem
era desta espécie.
A tartaruga de couro é a maior de todas. Não tem casco, mas
é revestida de uma pele com ondulações, à semelhança de uma
sanfona. As partes salientes são duras, enquanto as partes baixas
são flexíveis. Esta tartaruga é valente e rara. Chega por vezes à
altura de oitenta centímetros, com comprimento superior a um metro.
A carapaça que a reveste produz um excelente óleo, usado na pesca
de peixe voador. Uma que foi apanhada em 1966 produziu duas latas
de querozene de óleo.

Senhor Redator,
O encontro, por mergulhadores pernambucanos, do casco do
navio "Bahia", e a procura de objetos ainda existentes, vem sendo
objeto de freqüentes comentários da imprensa nordestina, especialmente do Recife.
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Houve mesmo um jornalista do "Jornal do Comércio" do Recife
que escreveu ter-se verificado a colisão entre o "Bahia" e o "Rio
Grande do Sul". Há nessa afirmação um duplo equívoco: a pessoa
que nele incorreu estaria aludindo à explosão que levou a pique o
cruzador "Bahia", em começos de julho de 1946, ao largo de Fernando de Noronha, e cujos sobreviventes em vão esperavam o socorro
que lhes traria o cruzador "Rio Grande do Sul", navegando na
mesma rota, sendo, porém, em reduzido número recolhidos por um
cargueiro inglês. Nem houve abalroamento, nem o "Bahia", cujo
casco está sendo agora visitado, é o mesmo "Bahia" que explodiu.
Já li um relato dramático da tragédia do cruzador, por um dos
sobreviventes, publicado por uma boa revista que desapareceu, "Coletânea" .
Quanto ao outro "Bahia", o do abalroamento de março de 1909,
na costa pernambucana, há anos passados publiquei um ou dois artigos
em que registrei as reminiscências do coronel Avelino Alves Freire,
um dos sobreviventes ( l ) . Logo depois, Otávio Pinto, sobrinho do
coronel Avelino Freire, publicava também um trabalho a respeito.
Pois bem: aqui na praia onde estou os meninos estão cantando
a "Banda", de Chico Buarque e as pessoas mais velhas ainda cantam,
em toada monótona, uns versos que recordam o acontecimento:
Senhor Avelino Freire
Este moço também ia
Levava tanto dinheiro
Que afundou o Bahia
Escapou uma menina
Em cima de uma tabi/inha
E uma velhinha cega
Num garajau de galinha

Pirapama vem do norte
O "Bahia" vem do sul..

Conheci de perto o coronel Avelino Freire que à época do desastre era realmente dono de respeitável fortuna e morava aí em Natal,
se não estou enganado no prédio onde funciona hoje a serraria ''Cotilda". E dele recolhi o testemunho que depois publiquei. Recordo
que ele me dizia levar pouco dinheiro, pois era uma viagem de rotina
nos seus negócios. Assinalava um pormenor: deixara seu relógio
preso à parede do camarote, mas tivera a preocupação de observar
a hora em que sentiu o choque.
Agora que o caso do "Bahia" volta a ter interesse para a
imprensa nordestina e os objetos arrancados de seu bojo começam
(1) "Acontecimentos históricos nos versos populares"
10.1947).
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a ter invulgar significação para os colecionadores de curiosidades,
não deixa de ser interessante também a constatação de como o episódio continua a viver na memória popular, fixado através de versos,
cantados em coexistência pacífica com as canções mais modernas.
Aliás esta coexistência do antigo e do novo, do primitivo com
o contemporâneo, é do maior interesse para os sociólogos e antropólogos culturais. A sedimentação desse conjunto de técnicas, de
práticas, de hábitos, de costume, é o que chamamos tradição, em
sentido dinâmico. A sociedade muda, conservando sua fisionomia
histórica e os traços de sua tradição secular. Recordo uma definição
de Antônio Sardinha: tradição é a continuidade na permanência.
O caso do "Bahia", agora objeto de comentários e noticiário
jornalístico, sobrevivendo na lembrança popular, é muito significativo, porque inclusive refere nomes e episódios (como da velhinha
cega, que escapou em um garajau de galinha) que não vi ainda registrados na imprensa da época. Nem os atuais comentários os referem.
Talvez alguma notícia de rádio tenha despertado aqui os versos
que estavam guardados. O fato é que o naufrágio do "Bahia" continua vivo na música popular. A poesia de Segundo Wanderley, em
puro estilo castroalvino, não ganhou popularidade, mas os versos
anônimos, talvez nunca impressos, estão gravados e ficaram na alma
do povo. Como vemos, o episódio deve ter tido à época enorme
ressonância nas camadas populares, o que justifica ainda agora a especulação jornalítica e até os equívocos, como o que assinalamos de
começo, com o cruzador "Rio Grande do Sul".
É os versos resistem :

(Diário de Natal. 26.

12.2.67
Senhor Redator,
Na praia de Tibau do Sul quase já não há rendeiras. Falando
com exatidão, são apenas quatro as sobreviventes. Já na praia de
Pipa as rendeiras são numerosas. Em Tibau o labirinto substituiu
a renda. A grade, a almofada de bilros.
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Tanto o labirinto como a renda são duas espécies do artesanato praiano, em que melhor se revela o gosto artístico popular.
Talvez fosse melhor dizer gosto artístico feminino, porque a renda
e o labirinto são atividades exclusivamente desempenhadas por
mulher.
Já houve quem dissesse que a indústria rendeira prosperou nas
praias, pela inspiração do desenho das espumas que as ondas estimulam e sugerem. Sei que as rendeiras antigas saíram dos conventos
peninsulares. Uma vez encontrei, lendo inventários do século XVII,
a prestação de contas de um tutor na qual dizia que uma de suas
tuteladas já sabia fazer renda.
Mesmo assim em decadência a renda, são lembradas as antigas
rendeiras, cujas mãos hábeis teciam maravihas de cravos, de rosas, de
bicos, cantando ca,nções suaves e velhos romances medievais, ao
acompanhamento dos bilros, com a dupla função de tecer a linha
e soar como castanholas, ritmando o trabalho. Os "papelões" que
continham os modelos em que as rendas eram representadas pelas
perfurações dos "traçados", guardavam-se com zelo e cuidado. Espécie de marca industrial, para evitar reproduções ou contra-fações.
Uma senhora de Pipa presenteou-me com uma bela coleção de amostras de rendas e meu álbum está sendo montado com a descrição de
cada modelo, inclusive o número de pares de bilros necessários a
cada um.
Era nesse mister doméstico que as mães iniciavam as filhas no
trabalho: a primeira lição, o ABC da rendeira é saber fazer o "trocado" . As rendas para principiantes são as mais simples: não têm
traças, nem rosas, nem cravos e são estreitas, portanto com reduzidos
pares de bilros.
O labirinto é uma espécie de bordado em tecido pré-fabricado.
Escolhida a fazenda, e o modelo, o trabalho segue em quatro fases:
desfiar, encher, torcer, prifilar.
Sabendo do meu interesse, uma menina de treze anos, Maria
José, convidou-me para ver o seu trabalho. É uma garota viva, hábil
e, ainda estudante do curso primário, aproveita as horas de lazer para
confeccionar lenços, pequenos adornos para móveis, e toalhas.
São instrumentos indispensáveis ao trabalho de labirinto uma
lâmina de gilete e a agulha. A lâmina serve para cortar os "paus",
nome que tomam os fios cortados na fazenda na primeira fase do
desfiamento. Os fios são cortados na proporção de três para cinco,
ou de quatro para seis. Os desenhos são muitas vezes extraídos de
álbuns e revistas. Notável na técnica do trabaho é que, olhando
um desenho qualquer a mulher sabe quantos "paus" devem ser elimi28

nados da fazenda. O desenho é como uma planta: indica a escala a
observar na obra.
É um trabalho que exige atenção, pois os "paus" não são cortados ao acaso, mas mediante a contagem cuidadosa dos que devem
ser eliminados e observada rigorosamente a proporção exigida pelo
modelo.
As mocinhas se reúnem para trabalhar em plena rua, ao ar livre,
debaixo das árvores fronteiras às suas casas. As exigências do trabalho não impedem as conversas, nem as canções e por vezes há
mesmo um rádio de pilha alegrando o trabalho.
Daqui, da minha casa mesmo, olho e as vejo no trabalho, que
nem é tão compensador, na concorrência dos armarinhos. Quando
é feito sob encomenda por alguma moça da cidade que vai casar,
então a recompensa do trabalho estará assegurada. Neste caso, a
fazenda é fornecida por quem faz a encomenda.
Como em todo trabalho ou em toda profissão há sempre um
profissional mais competente, também entre as moças que fazem labirinto existem aquelas que se destacam por seu trabalho fino, mais
acabado, mais esmerado.
Na agonia do artesanato, apesar da procura dos trabalhos em
que se revela a criação artística popular, dá gosto ver estas meninas
ou estas senhoras curvadas sobre a grande, agulha, linha e lâmina à
mão, desfiando, enchendo, torcendo, prifilanclo(l),
(1) Bibliografia da renda: Alceu Maynard Araújo, Rendas e Rendeiras do
Ceará, ("Revista de Etnografia", Museu de Etnografia e História, 1964, v. II,
janeiro, 1964, Porto, pp. 59 — 71; Artur Ramos e Maria Luísa Ramos, A Renda
de Bilros e sua Aculturação no Brasil, Rio, Ed. da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnografia, n. 4, 1948, ilustrada; Bury Palliser, Histoire de Ia Dentelle, Paris, 1892, Librairie Firmin-Dididot; Marguerite Berry, A Renda; história da renda em
diversas épocas e diferentes países, Rio de Janeiro,1907, ed. H. Garbier; Nair
Maria Becker, Rendas, Manual de Tecnologia, Rio de Janeiro, ed. do Ministério da
Educação e Cultura, Comissão Brasileira-Americana de Educação Industrial, s.s.,
série C, n. 9, ilustrada; Valdelice Carneiro Leão, Rendas do Ceará — Contribuição
à nomenclatura e à classificação (Ministério da Educação e Cultura, Rio de
Janeiro), "Revista Brasileira de Folklore", n. 6, s.d., pp. 130-169, ilustrada; Maria
Luísa Pinto de Mendonça, Algumas Considerações sobre rendas e rendeiras do
Nordeste ("Boletim da Antropologia da Universidade do Ceará", v, 3, n. l, 1959,
pp. 39-77). — Observa o etnógrafo português Armando Lucena: "Dizem que as
famosas rendas de Peniche foram diretamente influenciadas pelos padrões irlandeses e, mais tarde, por algumas rendas vindas de França por alturas do Século
VIII. Em todo o caso, a existência não é muito antiga, visto que pouco mais de
duzentos anos antes se verificava sua aplicação ao vestuário da nobreza. O aparecimento da gola determinou o desenvolvimento da renda, o que levou Catarina
de Médicis a chamar o artista italiano Frederico Vinciolo, para, na sua corte,
fazer desenhos ou debuxos apropriados àquele delicadíssimo trabalho. Por esta
razão, Veneza torna-se o centro rendeiro mais Importante da época ( . . . ) Uma
particuaridade convém notar; é que os principais centros destas atividades femininas, modestas, plebéias, quase se estabeleceram à beira-mar, como se a vastidão
das águas revoltas, as suas inquietações e caprichos maravilhosos fossem a principal, para não dizer a única fonte inspiradora de sua estrutura e de íntima razão
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10.3.67
Senhor Redator,
A noticia chega, rápida: hoje, dia de São Sebastião, duas moças
morreram afogadas ao atravessar, de Surubajá para o Malembá, o
antigo "Boqueirão" que unia as lagoas do Papeba e Guaraíras, local
hoje perigoso para as frágeis canoas, em virtude de escavações que
o Departamento Nacional de Obras de Saneamento efetuou para
vedar a comunicação do mar com o fértil vale pó Capió. Duas barragens foram construídas, consumindo somas consideráveis, mas a
força das águas vem desafiando a perícia dos técnicos e duas vezes
foram as barragens destruídas.
Chega rápida a notícia da morte das duas moças que, com outras
pessoas, iam a Malembá.
Para Malembá convergem nestes meses de caju pessoas de Pernambuquinho, Cururu, Surubajá, Patané, Cabeceiras e Tibau. Vão
apanhar caju e castanha. Malembá é o maior cajueiral espontâneo
que conheço. Fica no vértice do ângulo que fecha ao norte a lagoa
de Guaraíras. Por indicação minha, Mauro Mota lhe faz referência
em seu livro sobre o cajueiro. Receio que a indiferença dos podêres
públicos, aliada à ganância dos devastadores de matas, acabe em breve
com Malembá, já tão desfalcado.
Por aqui os cajueiros são esparsos. Mas em Malembá eles são
compactos, juntos, amarrados uns aos outros. Nas grandes safras,
caju é lama. Só se apanha a castanha.
Ainda há poucos dias, passeando de bote pela lagoa, cruzamos
com umas mocinhas que com seus irmãos voltavam do Malembá.
Pedi-lhes uns cajus e uma delas, pulando da canoa, veio trazer um
samburá cheio. Recordo as migrações indígenas, do interior para
o litoral em busca do caju, vendo estas pessoas voltar de Malembá.
A cajarana está quase desaparecendo. Só em Malembá, também.
E outro dia chupei uma com aquele amargor que às vezes parece
doce. Meu genro, que não a conhecia, acreditou quando lhe disse
que era uma fruta muito saborosa. Experimentou e jogou fora. . ,
de ser de toda a sua existência. Às nuvens encasteladas no céu da primavera, aos
rochedos carcomidos das arribas, como à linha sinuosa da praia e muito particularmente aos contornos da espuma que morrem a murmurar sobre a areia, a
tudo isso as rendas vão beber a inspiração dos seus recortes, a cadência e o
ritmo amoroso da sua beleza". (Arte Popular, Usos e Costumes Portugueses,
Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 2." ed., 1944, pp. 129-130).

30

No tabuleiro do Piau encontro outro grupo de meninos e meninas, com cestas e samburás. Pergunto para onde vão. Vão apanhar
cauaçu. Minha neta Cristina foi convidada para ir apanhar massaranduba e eu concordei. Quando voltou, cansada e sedenta, trazia
a sua cestinha cheia de frutas leitosas. E camboim? Agora não tem.
Mas tem ameixa, que dá excelente refresco. Já há muito araçá.
Mangaba, muita. Maria-preta e batinga, não vejo. Guabiraba, já vai
havendo alguma da chamada "de pau". Da "rasteira", não é tempo
ainda. Também ainda não é tempo da ubaia, fruta azeda, mas muito
apreciada, embora muito sujeita a pragas. Desapareceu o cambucá.
E já quase não se encontra um pé de cumati. Maracujá muxila,
aquele cuja flor traz todos os instrumentos da Paixão do Senhor, este
parece que não acaba. Camapum também não falta.
Meu primo Pitu (Paulo Galvão de Freitas) me convida para ir
ao Malembá e depois a Cururu (Campo de Santana). Aceito o
convite, mas os dias vão passando e a caminhada desanima.
A notícia da morte das duas jovens que iam ao Malembá apanhar
caju deu-me o tema desta carta. A economia de coleta, fase primitiva da agricultura, com a coleta de raízes, nozes, frutas, coexistindo
com o transistor e o nylon. Por isso é que disse quando iniciei esta
conversa com os meus poucos leitores que não é fácil descrever os
costumes de uma sociedade em mudança.
Meu empregado Antônio Félix, que é exímio caçador, sabe
arremedar quase todos os pássaros. Um jacu que pegaram e me
trouxeram vivo, começou a responder, quando ele, escondido, o
chamava na sua própria linguagem. Ele arremeda a nambu, a zabelê,
a galega, a juriti com tal precisão, que a vítima vem cair em cima
de sua espingarda certeira. Era também assim o homem primitivo,
conhecendo as vozes e os costumes dos animais, para deles se defender
ou para os atacar.

15.2.67
Senhor Redator,
Tenho a impressão de que já uma vez disse que a pesca é
uma atividade que inspira a cooperação. Isto afirmei a propósito do
mutirão, quando escrevi uma monografia em torno deste assunto, até
então ignorado.
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Vejo agora confirmada esta impressão, nas conversas informais
que tenho com pescadores, tanto aqui na calçada da minha casa à
noite, onde eles vêm freqüentemente, como no "porto", onde eles
são os donos da bola. O "Porto", é preciso também dizer, já é uma
cooperativa. Ficam ali amarradas a mourões as canoas e os barcos
de pesca. Se um pescador sabe que o dono de uma canoa não vai
pescar, ou que não vai precisar dela, não tem nenhum embaraço.
Desamarra a canoa e vai pescar "de linha", isto é, de anzol, ou
atravessa a lagoa e vai a Ares ou a Patané fazer suas compras ou
tratar de seus negócios. Vai até mesmo pescar de tarrafa.
Ainda outro dia o dono de um bote me convidou para um passeio
na lagoa de Guaraíras com minha família, coisa que, diga-se de
passagem, é uma excursão bastante agradável. Pois bem, logo depois
de nós, outro barco partia para o mesmo passeio com outras famílias
que também estão por aqui aproveitando a estação de veraneio.
Tendo saído primeiro, voltamos também primeiro, porque sendo marémorta, a lagoa apresenta um sem-número de croas, dificutanclo o
retorno, impondo uma série de manobras para atingir a barra. E
quando saltamos no "porto", o dono do bote que nos conduzia olha
l na rã o outro lado, lá longe, e com sua experiência conclui que está
encalhado. Não tem dúvida, desamarra novamente o seu barco e se
dispõe a ir em socorro do outro, o que representava igual risco de
encalhamento, mas evitaria que as famílias passassem em meio da
lagoa boa parte da noite, até que a maré enchesse novamente. Já ia
saindo, quando o outro barco consegue desencalhar e voltar logo ao
"porto". Na safra de alvacora cada bote entrega uma em benefício
da igreja.
No "porto", quando chegam as embarcações todo mundo ajuda.
Puxa daqui uma corda, puxa dali um samburá, outro que atende uma
emergência, outro que ajuda a tirar o peixe.
Enquanto se espera, as conversas giram ao redor de vários
assuntos, da política ao espinho de arraia. K não falta o lx>m humor,
em que o pescador é via de regra um mestre.
Ia eu começando esta carta para dizer que o pescador é homem
de profundo sentido cooperativista. Dão-se assistência recíproca no
alto-mar, como em outras oportunidades.
Meu filho voltava ontem do "porto" contando-me que vira um
velho pescador, meu compadre Manoel Mirrò, chegar e receber de
vários companheiros o seu quinhão de peixe, por ele mesmo escolhido. Nossos institutos de previdência já neste instante unificados
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no Instituto Nacional de Previdência, são extremamente burocratizados, e seus técnicos não perderiam tempo se quisessem ver como
funciona, sem desvios nem trapaças, essa previdência espontânea
•do povo.
Quando o pescador já não pode pescar, alquebrado pela velhice e pelas duras lidas do mar, seus companheiros, os mais velhos
como os mais moços, não o deixam passar necessidade e assumem
o encargo de fornecer-lhe o pescado indispensável à sua sustentação.
Uma espécie de aposentadoria. Também esse aposentado põe à disposição do grupo todo o cabedal de sua experiência, todo o seu saber
"de experiência feito", e se ainda pode ajuda a fazer cordas, a
empunhar anzóis, a remendar velas e a consertar redes.
É uma delícia vê-lo conversar, lembrando suas aventuras marítimas, os perigos que enfrentou, o conhecimento que tem dos peixes,
o local onde são encontrados, o tempo em que aparecem, as iscas
preferidas, o jeito de cada peixe puxar a linha. Pela forma da
puxada, sabe o peixe que vai fisgar. Tudo isto ele sabe e transmite
aos mais novos. Se filho de peixe é peixinho, filho de pescador já
nasce pescador. Há aqui uns três meninos, de 15-16 anos, que são
consumados pescadores, disputados já por mestres de bote para compor a sua tripulação.
Recordo a página insuperável de lavor literário em que Joaquim
Nabuco, fixando suas lembranças de bagaceira do engenho de sua
madrinha, começa dizendo que os filhos de pescadores jamais esquecerão o rangir das areias da praia sob os pés, do mesmo modo como
ele não esqueceria as impressões que guardava de pisar o bagaço de
cana na bagaceira do engenho São Mateus.
E para não sair do tema inicial, a cooperação entre os pescadores, a assistência espontânea que reciprocamente se prestam, recordo
também a palavra de Oliveira Viana, quando dizia que o direito dos
doqueiros e dos jogadores de futebol era um direito executado à risca,
segundo normas costumeiras estritas e que não toleravam infrações
nem contemporizações. Assim o direito dos pescadores, em vários
aspectos, como neste da aposentadoria dos que se tornam incapazes,
é um direito costumeiro, não-escrito, mas observado com rigor, sem
outra sanção que a do costume, isto é, a censura pública, a sanção
grupalista.
Prova de que, como é de fácil constatação, o direito pode existir
sem a lei. Precisamente agora, que tanto se legisla por meio de
decretos, portarias, decretos-leis, leis, Acs, Ais, não seria desprovida
de proveito uma leitura de Oliveira Viana ou umas semanas entre
pescadores e doqueiros. Eles respeitam com muito maior exatidão
o seu direito não escrito, do que a lei de contravenções penais, o
Código de Caça e Pesca, as leis da Sudepe, etc.

8
25.2.67
Senhor Redator,
Ontem fomos dar mais um passeio de bote pela Lagoa de Guaraíras. E passamos bem perto da Ilha do Flamengo, antigo fortim
holandês, outrora coberto de vegetação, mas hoje desnuda para que
se plantem alguns pés de roça. Recordo o tempo da florescência do
pau-d'arco, a beleza da variedade das duas espécies, uma com flores
amarelas, outra com flores violeta. Tudo isso acabou. Passando ontem
por perto, vi que sobrevive uma gameleira, que escapou ao machado
devastador.
Mostrei aos meus filhos as muralhas que a guarneciam nos
tempos heróicos da ocupação, quando Henrique Dias, em sangrento
combate num dia de Reis, logrou expulsar o invasor flamengo ( l ) .
Anos muitos já faz que desci da canoa sobre a Ilha do Flamengo,
e constatei, espantado e ainda agora inexplicado, a percussão dos
meus passos, como se caminhasse sobre um grande caixão de revestimento metálico.
Ao passar ontem nas proximidades recordei os dias que visitei
a Ilha, sendo escavacada por um oficial reformado do Exército que
no Rio de Janeiro sonhara com um tesouro ali guardado. Estavam
já bastante profundos os buracos mas o tesouro não apareceu...
Holandês deixando ouro no Brasil. . . Dizia-se também que havia um
caminho subterrâneo levando da Ilha ao convento jesuíta de Ares,
hipótese que se a história não confirma não tem todavia ciados para
desfazer.
Ficaram ali uns canhões, depois levados para Ares e ali fincados
em duas esquinas para proteger as casas. Um dia, algum visionário
entendeu de serrar os canhões, porque estariam cheios de ouro em
pó. Serrou : tinha ferrugem.
(1) Cf. relato de Frei Rafael de Jesus, reproduzido em Rocha Pombo, História do Rio Grande do Norte, nota 21, pp. 138-140. Henrique Dias "avistou um
sítio, que chamam as Guaraíras, onde o inimigo sustentava uma casa forte, no
centro de uma lagoa larga e funda, dentro da qual, como em ilha, se alojavam
todos os índios e escravos que o holandês ocupava nas roças e lavouras daquele
terreno..." O forte era protegido por três trincheiras. Tomada a primeira, novo
e renhido combate para tomar a segunda: "durou o conflito desde a prima da
noite até pela manhã." E elucida: "gastou-se o dia, que foi o de 6 de janeiro de
1648, em recolher os despojos, curar os feridos, enterrar os mortos e tomar refeição
do trabalho entre as congratulações da vitória".
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Acabaram-se os canhões e acabou-se a Ilha com o seu cruel
desmatamento. Onde estará, neste país de tantas siglas, um IAPM,
um IBRA, um INDA, uma sigla qualquer que possa vir à Ilha do
Flamengo e recobri-la de seu revestimento florístico, com sua gameleira, seus pau-d'arcos, seus imbés, suas juremas?
Onde estão as instituições incumbidas pelo seu destino de preservar nosso patrimônio histórico, que não se interessam pela tlha
do Flamengo, restaurando-a como relíquia de um dos mais marcantes
episódios da nossa História colonial?
Onde está um doido qualquer, um desses loucos que se apaixonam pelas coisas boas? Saia de onde estiver, e venha. Tenho a
impressão de que disse alguma destas coisas certa vez ao Governador
Aluízio Alves. Vi o interesse que ele tomou. Mas estava a findar
o seu período e o seu programa de último ano não lhe permitiu
cuidar da Ilha. Mas ninguém deve esperar pelo governo. O que
importa é ressuscitar a Ilha, morta com suas árvores, bela e verde,
agora despida e preta, com alguns pés de roça...
Quem é capaz disso? De quem é a Ilha? De algum particular?
Então que seja desapropriada. De domínio da União? Então venha
um órgão da União. De quem é? Ninguém sabe? Então é nossa.
É um pedaço do nosso patrimônio, falando de um pedaço da nossa
História.

1.3.67
Senhor Redator,
Quem não tem cachorro caça com gato. É um velho ditado popular, para indicar a substituição dos meios a chegar ao mesmo
fim, um instrumento menos adequado para fazer o mesmo trabalho.
Repito a sentença, quando escrevo esta carta. Está na hora
de ir para a rede, e o portador vai sair amanhã cedo para Natal.
Estávamos ainda agora conversando na calçada, quando um jumento
deu um berro formidável aqui bem perto, interrompendo nossa palestra.
"Dez horas de burro", disse um dos participantes. O assunto
derivou então para os animais que dão hora, substituindo, na crença
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do povo, o relógio de precisão. Diz-se que três são os bichos-relógio:
o burro, a nambu e o galo. Este é o mais preciso e minucioso. E é
crença velha. No Evangelho foi o canto do galo que serviu de
unidade para medir as negações de Pedro. E o fantasma do rei Lear,
em Shakespeare, retirava-se depois que o galo cantava. A primeira
cantada do galo (zero hora) afugenta as almas penadas, os. bichos
fantásticos, os seres sobrenaturais, as assombrações. Uma estrofe da
poesia popular fixou este momento, em que os bichos de outro mundo
se recolhem:
Colega vamos a da,
Antes que cia venha a nós,
Que depois que o galo canta
Não anda bicho feros.
Voltando ao jumento, nosso irmão, como está qualificado num
livro do sacerdote cearense, que tem um nome de muita responsabilidade (chama-se Antônio Vieira), recordo agora uma palavra de
Osvaldo Lamartine. Dizia-me ele, numa de suas últimas vindas a
Natal, que a maior tristeza das noites cariocas era despertar ou deitarse e não escutar o canto de um galo ou o zurro de um jumento. E
Osvaldo, com aquela língua solta, acrescentava um apêndice à sua
nostalgia nordestina que me escuso de repetir. Já escrevi também
sobre o jumento, reproduzindo um conto etiológico, que explicava a
razão de ser daquela faixa escura que desce pelos membros dianteiros,
formando uma cruz com o dorso ( l ) .
De fato, para nós, ele e eu, nada representa melhor o nosso
ambiente rural, o meio pacífico de coexistência de bichos e gente, do
que estes jumentos com aqueles berros formidáveis, os bodes com
suas carícias em monossílabos repetidos, os galos com a variedade
de seus cantos madrugadores, os xexéus que abrem a clarinada das
manhãs.
Esta colaboração ajuda a saúde da gente, dispensando tranqüilizantes e drogas que fazem dormir, desentupindo os ouvidos de businas, de discos, de anúncios, de alto-falantes, de telefones, de mil
outros ruídos que a vida aí na cidade nos dá. Aqui são as vozes
dos animais, o canto dos pássaros, o bater das ondas. Um sujeito
que veio lá do sertão diz que aqui não pode dormir com a "zuacla"
do mar. Isto me aconteceu, quando me mudei para a casa do meu
(1) Cf. meu estudo "Nosa Senhora na Tradição Popular" (Tradição, Ano XI,
Nova fase, Petrópolis, n. l, julho de 1947) reproduzido no semanário "BrasilPortugal", do Rio de Janeiro, edição de 7 de setembro de 1947.

tio, em Pedro Velho: não podia dormir com tic-tac do relógio de
parede.
A nambu, especialmente a nambu-pedrês, também é relógio. De
quando em vez, escuta-se o assobio, longo e sibilante: está marcando
o tempo.
Eu não posso deixar de anotar estas coisas, que muitas nem
são novidade para mim. Apenas as rememoro, pelo tempo que saí
daqui. Estes animais-relógio, certos ou errados, orientam a vida e o
ritmo de trabalho. Toda vez que alguém acerta uma viagem, ou uma
caçada, ou outro encontro para alguma atividade, mesmo que tenha
relógio, prefere fazer segundo o canto do galo. À primeira cantada,
à segunda cantada, ao amiudar, etc.
Finalmente, esta história de hora de verão aqui não funciona.
O povo governa suas atividades pelo sol. Pouco importa a hora de
verão. Saindo o sol, todo inundo se levanta e começa a tarefa do
dia. Anoiteceu, seja que hora for, é de noite e estão encerradas as
atividades do dia. Chegou a hora de dormir, seja qual for a hora
do decreto ou da lei, vai todo mundo para o repouso.
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2.3.67
Senhor Redator,
O velho Antônio Paulino morreu há uns oito anos e é com
surpresa que escuto em cada círculo de conversas repetir suas anedotas, o inesperado de suas respostas, o chiste de suas réplicas. Um
neto seu herdou-lhe também esse dom, mas gostando muito de aguardente, suas blagues ficam às vezes sem sentido.
Na mercearia do meu primo Otávio Galvão de Freitas, iluminada por uma boa lâmpada "Coleman", que ele põe à porta de sua
"venda", chego e me sento num tamborete e deixo o povo falar. O
assunto da tarde do último domingo, tendo já quase todos voltado da
feira, foi o velho Antônio Paulino. Fui anotando muitas de suas
respostas, inclusive algumas dadas aos familiares já de cama, esperando a morte. Ouvindo a filha dizer que o pai não estava com cara
de quem ia morrer, o doente perguntou: "E se muda de cara?"
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Outra vez, o filho do mesmo nome estava lhe pondo à boca
uma refeiçãozinha, pão molhado em leite. E não dava trégua, uma
em cima da outra. O velho Paulino faz um sinal com a mão e diz
para o filho: "Basta, meu filho, isto não é espingarda que a gente
enche de bucha até a boca do cano."
Às vésperas de morrer, Antônio Paulino ouviu uma pessoa da
casa falando sobre seu estado de saúde e dizendo que ia tomar a precaução de comprar uma vela. Como se sabe, nos meios rurais, não
se concebe que uma pessoa morra sem vela na mão. Ouvindo aquilo,
o doente disse para os circunstantes, certamente lembrando sua vida
de velho percador: "Não precisa vela não, minha filha, que eu vou
mesmo a remo".
Em anos mais remotos, Antônio Paulino decidiu mudar-se daqui
para Patané, do outro lado da lagoa, onde ficou alguns anos. Quando
já estava com saudade, pensando em voltar, encontrou o pretexto.
Um seu vizinho completamente calvo não tirava o chapéu da cabeça,
quando certo dia o vento arrancou-lhe o chapéu. Paulino não perdeu
a oportunidade para justificar o retorno: "Amanhã vou embora para
Tibau, porque lá também tem vento, mas quando arranca o chapéu
da cabeça de gente, ao menos deixa o cabelo".
De outra feita, chegando para perto de um grupo de pessoas que
conversavam, acocorou-se e ficou ouvindo, calado. Um dos presentes, Mestre José Maior, depois de certo tempo, tentou arrancá-lo
do silêncio:
— Paulino, você está tão calado?
— Também não vim cantar.
E continuou mudo.
Este diálogo me foi referido por um seu companheiro. Haviam
combinado uma pescaria e o dono da rede preparara a cabaça: cabaça
é o farnel para a tripulação (farinha, rapadura, peixe assado, etc.).
Chegada a hora de entrar para a lagoa, chega o rapaz:
— Vamos, seu Antônio?
—• Não vou não.
- E o senhor não disse que ia?
— Disse. E é casamento, que a gente não pode desfazer?
- Mas se tivesse me avisado eu não tinha feito a cabaça.
— Cabaça quem faz é a natureza.
- Mas assim vai ficar tudo perdido.
- E você fez cabaça de mingau ?
Cada objeção encontrava resposta adequada, com espírito e sagacidade. De fato, uma "cabaça" de farinha com rapadura não ficaria
perdida com o adiamento da pescaria. Só ficaria se fosse de mingau.
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Por fim esta piada, que contém também subsídios para a nossa
pediatria. Estava o velho Antônio Paulino numa bodega, quando
chega uma pessoa para comprar uma chupeta, um bubu para a criança
que não queria dormir. Depois que a pessoa saiu ele comentou:
—• Estes meninos de hoje têm muito dengo. Quando eu era
menino minha mãe amarrava um pedaço de pano num taquari,
molhava em garapa de açúcar bruto e quando chegava eu já tinha
comido até o pano...

11

4.3.67
Senhor Redator,
A conversa de hoje foi aqui debaixo de uns pés de fícus, ainda
não muito roídos pelos lacerdinhas, e que pela sombra acolhedora é
o Grande Ponto dos moradores desta praia ( l ) . Enquanto um grupo
jogava baralho, outro ia conversando comigo. E o tema eram os
cações. Começou por lembrar o cação que uma vez assaltou o velho
Peixoto, que, embora morto há uns vinte anos, é ainda recordado
por suas piadas e seus repentes.
Mas o que encaminhou o assunto foi um enorme tintureiro,
capturado ontem por um rapaz, pesando mais de 75 quilos, tão pesado
que veio rebocado, isto é amarrado por fora do bolinho. E como
o quilo de peixe aqui, sem distinção de qualidade, custa Cr$ 850, o
rapaz fez a semana.
O cação é nome genérico de várias espécies e deles o que mais
cresce é o tintureiro. Muito semelhante ao tintureiro é o pana, que
todavia não cresce tanto. É um peixe de formas primitivas, quase diria
um peixe-fóssil, ou antes um fóssil vivo. A cabeça tem dois prolongamento laterais achatados, em cujas extremidades estão os olhos.
E não tem o que comer: logo que chega ao porto é decepada e
jogada fora.
Outras espécies de cações, que os pescadores vão me descrevendo :
(1) "Grande Ponto" é, em Natal, o local em que, findo o expediente de trabalho e à noite, o povo se reúne para conversas e saber notícias que os jornais
não registram.
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espadarte,
batatinha,
lixa,
rabo-sêco,
siciiri,
flamengo,
papa-terra,
mi j ao,
conexa.

O cação lixa é assim chamado porque é o único cuja pele é tão
áspera que tem de ser esfolado para ser comido. O rabo-sêco e
o flamengo são os mais saborosos e apreciados. O rabo-sêco tira seu
nome pelo fato de ter a causa bastante delgada. O sicnri é branco
e tem as pontas das nadadeiras pretas. O cancxa é um caçãozinho
muito apreciado também, de cor amarela.
Há ainda três espécies, que me foram acrescentadas à lista acinv.i,
quando chegou meu compadre Manuel Mirrô:
— cação de escárnio,
— cação-cavala
— lombo-prêto
Quando me deram o nome desse último, lembrei-me aí do apelido
que Carlos Augusto deu a João Maria Furtado, que a estas horas
deve estar no seu latifúndio de Muriú.
E o pessoal me vai falando: O cação-mijão é assim chamado
porque logo que morre se desfaz todo em água, desidratando-se tão
rapidamente que se transforma num saco. O cação de esc ama é o
único que tem escama e é também chamado beijupirá. O caçãocavala é parecido com a cavala, conhecido peixe de primeira classe,
mas pouco apreciado pelos praieiros: se se toma leite depois de havêla comido, a pele fica manchada de branco. Se se toma cachaça, o
envenenamento é fatal, com vômitos e outros desarranjos gastrointestinais.
A propósito do cação lixa, recordo o cangulo, outro peixe feio,
de dentes proeminentes, que se come esfolado e cujo couro é tão
áspero que serve para lavar panela de barro, limpar vasilhas sujas,
raspar o piso das casas e até para limpar os pés. Muita gente não
gosta dele, pois a carne é seca. Eu já experimentei várias vezes e
não sei por que é pouco apreciado. Gente que cpine estes peixes
estranhos como o bragre, o corengo, a morcia, repugnantes até na
forma, não tem razão de menosprezar o cangulo.
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11.2.67
Sr. Redator,
Capengando, na sua muleta mal feita, Mestre José Maior vem
conversar comigo. Tenho a maior afeição por este homem. Quando
ninguém falava em arquiteto (e por aqui ainda ninguém fala) era
ele, com seu machado, seu serrote e sua cnxó que armava todas as.
casas da povoação e das redondezas. Uma arquitetura uniforme:
chalé, com duas águas, puxada, camarinha, sem janela para o exterior.
Agora, não pode mais trabalhar. Os sobrinhos é que o ajudam
a viver. Outro dia, diria melhor, outra noite, fui vê-lo em sua casa.
Estava já deitado, cochilando, sozinho, na cama desajeitada, com
uma lamparina acesa sobre um tamborete, à cabeceira. Como recordo o Mestre José Maior, armando a casa de farinha de meu pai
e depois a casa nova que ele construiu. Seus instrumentos, serrotes,
puas, machados, esquadros, tudo acabou, por inútil: um insulto cere- •
bral deixou-o com um lado morto, hemiplégico.
Ele também me conta de seus amores frustrados. Teve uma
primeira namorada, a qual indo ao Recife, de lá não voltou, morrendo
de varíola. Uma segunda, morava na Pipa. Acertou com ela: "Vamos
casar?". E a resposta foi afirmativa. No dia acertado para pedir
o consentimento paterno, ela veio avisá-lo para que deixasse para
outro dia. Estranhou, mas agüentou firme. Na hora do café semquê-nem-pra-quê, ela disse que se tivesse um marido que gostasse de
café quente, um dia queimar-lhe-ia a boca. E ele retrucou: E f e
eu tivesse uma mulher que me queimasse com café quente, eu obrigava ela a beber água fervendo.
E assim acabou-se. Uma terceira não teve melhor resultado.
Afinal, teve uns amores clandestinos com uma mulher que já morreu
há anos.
E agora está só.
E os marujos (fandango aqui é marujo) que Mestre José Maior
sabia dirigir, armando a barca, com gosto e capricho, mastro seguro
para o gageiro subir... O último que ele fez, a meu pedido, foi
em 1952, estando presente o Governador Sílvio Pedroza.
Vou perguntando a Mestre José Maior muita coisa que ele responde. Conta-me a história de Joaquim Mulato, um escravo que
pertencia uma banda a meu avô paterno (que morava em Pernambuquinho, ao lado de cá da lagoa de Guaraíras) e a outra banda a
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Manuel Elói, de Patané, do outro lado. Uma semana vinha trabalhar
a meu avô, na outra, atravessava a lagoa, e ia servir a outro senhor.
Pergunto porque seu nome é "Maior". — "Isto já vem de
trás", responde ele. O pai era Joaquim Maior e o avô também José
Maior. Como é o homem mais velho daqui, beirando os oitenta anos,
e a família é longeva (sua irmã, dona Maria Egídio, mais velha
que ele, vai a pé a Vila For, quatro léguas, onde mora uma sua
filha), é de concluir que nestas três gerações tenhamos uma média de
setenta anos, o que recua o nome de família a duzentos e dez anos.
Tempos atrás publiquei um documento em que João Lostão Navarro, em 1626, dotava sua filha Maria Lostão Casa Maior, que
estava noiva de Manoel Rodrigues Pimentel e se esta filha não
deixasse descendência os bens então encapelados passariam a outra
filha, Beatriz Lostão Casa Maior. Em outros documentos que também
divulguei àquele tempo, constatei que esta família veio a ter ramificações por aqui e possuía muitas terras. De João Lostão Navarro
tenho a honra de ser descendente ( l ) .
Por outro lado, meu pai que tinha a mania de encontrar
parentes em todo canto, sempre me dizia que esta família de Mestre
José Maria era nossa aparentada. Parece assim, salvo melhor juízo
histórico, que o "Maior" de Mestre José Maior vem dai.
Pergunto a Mestre José Maior se ainda lembra os marujos.
Lembra. Sabe ainda, com algumas omissões que a moléstia justifica,
todos os versos do romance da Nau Catarineta:

mar: daqui não pássaras ( l ) . E no final do Livro dos Provérbios
há um trecho que a liturgia aplica a Nossa Senhora: Eu estava com
ele desde que firmou o mundo e estabeleceu limites ao mar.
Fico aqui nos arrecifes, com uns meninos que procuram aratu
nas locas. É também aderi e lá me vou metendo as mãos no mundo
desconhecido das locas: não peguei nenhum aratu. A hora melhor
de pegar o aratu é de noite, com um facho. Em compensação, apanhei
um bicho feio, um ser que quase não sei descrever. Uma lagarta do
mar. Puxei para fora e deixei-a com pequena parte de uma de
suas extremidades tocando a água, numa pequena poça na pedra.
A sensibilidade da lagarta fez desocar-se para este lado o peso de
seu corpo, em contrações repetidas. De quando em vez, ela vomitava
um bolo de alimento pela outra extremidade, para tornar-se mais
delgada ou mais leve. E repetidas vezes sorvia mais ar para depois
esguichar água. Olhando o relógio, contei 45 minutos consumidos
pelo estranho ser por mim desconhecido para se tornar mais fino
e menos pesado e se acomodar na pequenina poça d'água, que normalmente não caberia a terça parte do volume que arranquei da
pedra.
Chamei os meninos e eles me explicaram que se trata de uma
lagarta que, ao ser atacada por algum inimigo, lança uma tinta
roxa tornando escura a água em seu redor, protegendo-se pela invisibilidade que ela própria produz.
Depois disso fico nos arrecifes, outra vez olhando o mar. Como
é que estas algas se firmaram nas pedras ? Como é que ficaram verdes,
se a fotossíntese não é possível dentro d'água, segundo me parece,
em minha confessada ignorância nestas coisas?

Bela Nau Catarineta,
Bela eu te quero contar:
Fazem sete anos e um dias, ó tão linda
Que nós andamos no mar.

E as ondas vão e vêm. A maré está de enchente. A cada instante
uma vai mais além da outra. Fico pensando no soneto de Sousândrade, que começa assim:

13
5.3.67

Por que não repousais uma hora, oceano!'

Fico nos arrecifes, olhando o mar. Recordo um versículo da
Bíblia, se não estou em erro, no Eclesiástico: Disse o Senhor ao

E a maré vem crescendo, crescendo, até que chega
barreira. Dali não passará. É a ordem eterna. Mas as
param, e mais erguem, e mais vão, e mais vêm.
Aparecem os botos, subindo e descendo, luzinho ao sol,
e formações simétricas. Boto não se come. Serve apenas

(1) Cf. meu artigo "João Lustau Navarro" (Bando, dezembro, 1950, p. 10;
Diário de Natal, 21.5.1950; Tribuna de Petrópolis (Estado do Rio de Janeiro),
7.4.1951.

(1) A citação não está no Eclesiástico, mas no Liuro de Jó, XXXVIII, 11.
Passagens paralelas em Prouérbios, VIII, 29, e Jeremias, V, 22.

Sr. Redator,
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ao pé da
ondas não
em grupos
para fazer
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azeite para o tempo da pesca do voador. Azeite de boto, ou de fígado
de cação, são os melhores engodos para o voador. Está findando
a época das alvacoras. Já ninguém as quer mais, porque chegou o
tempo em que elas mais se alimentam de caravela (2) e facilmente
intoxicam, causando erupções e distúrbios digestivos. Depois da safra
da alvacora virá, a partir de abril, a do voador. Depois a da lagosta.
Nos períodos de entressafra, a pesca é de corso. Isto é, a pesca é
feita para qualquer peixe, a embarcação solta, vela fechada, desgovernada, ao léo. Porque há pescas que são feitas com a embarcação
em corrida, como a da alvacora. Outras com a embarcação afundeada,
como a do voador.
Está na hora de voltar. E não tomei banho. Peguei a lagarta.
Olhei as algas. E de novo repeti o verso do poeta maranhense:
i
Por que não repousais nina hora, oceano?

Navegantes, que é uma invocação alitúrgica, pois a Igreja não conhece
esta invocação à Virgem Maria.
Fico escutando o latim:
Regina angcloro
ora por nobris,
Regina patriarcaro
ora por nobris,
Regina santaruana
ora por nobris ( l )
E o bendito de Santo Antônio, que tantas vezes também cantei:
Antônio boca de cravo
Tem os dentes de cristal
A língua feita por Deus
Para com Jesus falar
Ou este outro:

14
8.3.67
Sr. Redator,

Antônio Santo
D.c Jesus querido
Sempre espero cm vós
Ser favorecido

Todas as noites o sino da capelinha, aqui em frente a nossa casa,
toca chamando o povo ao "terço". É a expressão com que se designa
os exercícios religiosos, mesmo que nele não sejam rezados os mistérios do terço do rosário.

Na pia batismal
Fernando se chamou
pelo seu burcl
seu nome trocou

Nem sempre vou a esses exercícios. E não vou porque receio perturbar com a minha presença as espontaneidades das cantoras, na
música dos benditos. É verdade que um seminarista daqui vai atualisando os cânticos religiosos, mas os salmos adaptados não são bem
recebidos. O povo prefere os benditos, especialmente aqueles que se
referem aos santos da devoção popular. O padroeiro daqui é Santo
Antônio, cuja imagem de madeira é bastante antiga e revela exemplar
da estatuária portuguesa. E como se trata de uma população de pescadores, o povo tem uma devoção particular a Nossa Senhora dos

Antônio Santo,
vossa interccssão
sempre me ajude
cm toda aflição

(2) Celenterado flutuante, que vive à superfície das águas, inflado, com filamentos vesicantes que produzem ação cáustica ao contato da pele. Também chamado Fragata portuguesa. Physalia pelagica.

44

São Sebastião é outro santo muito estimado aqui. Um bendito
fala do seu martírio:
(1) Estava ainda na praia, quando recebi, gentileza sempre repetida de meu
colega Aziz Elihimas, o belo poema de Getúlio César, Noite de Novena, em que
« reprodução das orações populares obedece a rigorosa fidelidade e serve de pano
de fundo à arte poética de Getúlio César.
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Feito prisioneiro
é também amarrado
numa laranjeira
de pés traspassados
É o protetor contra a peste:
Ô mártir de Cristo
ô Santo varão
Ihrai-nos da peste
São Sebastião
Minha mãe costumava repetir um ditado: Há coisas que se parecem com coisas. E é deste refrão que agora me lembro. Quando
em 1924 as águas da lagoa de Guaraíras irromperam pelo canal que
o governo estava abrindo sob a chefia do engenheiro Júlio de Melo
Rezende, que fora colega de meu pai na Escola Militar do Ceará, o
povoado foi destruído numa noite, ficando as famílias ao desabrigo.
Não se sabe por que, ao se aproximarem da igreja de Santo Antônio
as águas fizeram uma curva e a igreja ficou. De modo que toda a
população se mudou para a colina que ficava a cavaleiro da antiga
situação, mas a capelinha lá ficou, respeitada pela fúria das enchentes
e depois pelas águas do mar que penetraram, até que a igreja foi
edificada em 1937 (mais de dez anos depois). No local onde hoje
se encontra, o canal conserva ainda o relevo curvo que tinha feito
para não levar a capelinha. Há coisas que se parecem com coisas,
não é?

15
12.3.67
Sr. Redator,
Mestre Joaquim Emídio, ou Joaquim Enjeitado como outros
o chamavam, deu motivo a um dos primeiros artigos que. escrevi.
Guardei muito tempo este artigo e já agora não o posso recuperar.
Quem tiver a coleção de "A Razão", encontrará esse escrito.
Era um velho professor, que não tinha pai, nem mãe, nem
genealogia, como diz a Sagrada Escritura de Melquisedec rei de Salem. Fora en j citado e daí o agnome desprimoroso.
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Outros o tratavam com respeito. Não guardo de memória nenhum
dos seus traços, embora lembre com nitidez sua passagem pela nossa
porta, montando seu cavalo russo, para a casa de Odon Paulino (pai
do jornalista Othon Paulino, hoje proprietário de vasta rede de publicações, mas que esqueceu sua terrinha), e de Manoel Inácio Rodrigues, a cujos filhos ia dar aula.
Hoje conversava com meu primo Otávio e com Fábio Inácio
Rodrigues, que foi aluno de Mestre Joaquim. Fábio vai me dizendo
de suas lembranças do velho professor, de sua bondade, de seu cuidado
na soletração, de sua cuidada letra. Desta também dou testemunho,
porque guardei uma carta dele para meu pai, a propósito da morte
do meu irmão Cecínio.
Mestre Joaquim foi assim uma figura singular. Não teve pai,
nem mãe, nem parentes e não quis ter mulher. Sei que morava em
companhia de uma irmã de criação, ou sobrinha de seu pai adotivo,
uma coisa assim.
Morava em Cabeceiras e amanheceu morto, sem dar trabalho a
ninguém. Um homem destes já está justificado, como diz o Evengelho.
Quando consegui do governador Aluízio Alves a construção de
uma escola em Cabeceiras, escolhi propositadamente o local quase
exato da casa onde viveu e morreu Mestre Joaquim. E fiz questão
de que a esta escola fosse dado o nome do velho mestre-escola. Isto
me causou alguns aborrecimentos, fruto da ignorância e da deseducação de uma ou duas pessoas. Mestre Joaquim peça a Deus por
elas, para que estas mesquinharias não cheguem à porta de São
Pedro. Zuleide Barbalho sabe como deu trabalho o decreto com
esse nome.
Mas lá está, gravado em alto relevo, em letras bem destacadas e
visíveis: "Escola Mestre Joaquim".
Para quem viveu esquecido, para quem morreu em silêncio, para
quem nasceu escondido, era necessária esta justiça: gravar seu nome,
bem visível, à entrada de uma escola, o tempo onde este Melquisedec
do ensino reinou, o império em que foi rei, a Salem deste desconhecido, tão desconhecido que até a casa onde passou seus dias desapareceu sem deixar vim caco de telha como lembrança.
Fábio e Otávio revolvem suas memórias e vão me fazendo Mestre
Joaquim passar de novo diante da porta de nossa casa em Pernambuquinho. O cavalo em passo lento e sobre a sela aquele que ia
levar aos meninos das duas famílias mais abastadas algumas migalhas
de sua bondade e todas as poucas luzes do seu saber, grande de mais
para quem, como ele, veio do fundo das trevas, ignorando até o nome
daquela que o trouxe nas entranhas. Mas a Escola Mestre Joaquim
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está lá, fazendo-o lembrado. Aliás me contaram que perguntaram a
uma professora, exatamente aquela que se opunha à homenagem, quem
tinha sido esse mestre Joaquim. E na presença dos alunos, ela teria
esclarecido: "Sei lá quem foi esse troço."

16
18.3.67
Sr. Redator,
O velho Frutuoso Rosa, que Deus levou há muitos anos, foi
casado com Maria de Baé. Três Filhos deste casal ainda vivem.
Honorato, Izidro e Gustavo. O primeiro, afilhado de meu pai, caiu
no sorteio. Cair no sorteio, antigamente, era uma coisa muito séria:
bastava não ser das graças do chefe político e ele mandava incluir
o nome do sujeito para se apresentar no "Rio Grande" (Entre parênteses : "Rio Grande" é como as pessoas mais antigas chamam ainda
hoje Natal).
Pois Honorato foi sorteado e veio a ordem para se apresentar.
Meu pai, que era compadre do general João Augusto César da Silva,
de quem fora contemporâneo na Escola Militar de Fortaleza, com
José da Penha e Maurício Cardoso, escreveu ao seu compadre. O
general João Augusto atendeu prontamente ao pedido cio seu antigo
colega e devolveu Honorato, com uma carta que era uma autêntica
vitória política, naquele tempo.
Mas o de que quero falar é do outro filho de Frutuoso, Gustavo,
melhor, de Tainha, que é seu verdadeiro nome. Tainha vem me contar
sua vida de "passador de gente". Quando rompeu-se o canal que
dava escoamento às águas da lagoa de Guaraíras, em seu lugar ficou
a barra, larga e profunda, que engoliu a povoação inteira numa noite.
As comunicações de Tibau com Ares, São João de Mipibu, Natal,
Papari, etc., eram feitas a cavalo. Aberto o canal, Tainha ficou
sendo "passador de gente". Era só gritar do outro lado, a qualquer
hora do dia ou da noite, e Tainha, onde estivesse, lá se ia buscar a
pessoa que estava do outro lado, ou levá-la, se estivesse do lado de
cá. Se era almocreve, a carga e a cangalha iam na canoa e o cavalo,
puxado pelo cabresto, ia atrás, nadando. Se a pessoa estava embotinada, Tainha o apanhava em seus braços robustos e o levava para
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a sua canoa. Gente depois importante na vida pública do Estado
andou nos braços de Tainha, inclusive o atual Governador.
Hoje ele vem aqui saber se não tem um servicinho mais leve
para fazer: limpar o quintal, por exemplo. Já sei: quer um dinheirinho. Mesmo que não tenha o serviço, ele leva o que pretende.
São Cristóvão do Tibau, carregou em seus braços tanta gente
e hoje, velho e alquebrado, já não pode trabalhar. Também a chegada
da estrada de rodagem, conduzindo a Goianinha e facilitando as comunicações, o progressivo alargamento da barra, o desaparecimento do
almocreve para Natal, por antieconômico, já tiraram as motivações
para aquela profissão de "passador de gente".
Tainha tem uma fama de hábil político. Hábil e fiel. Não é
nem eleitor. Já foi meu adversário feroz. Hoje, ele e Honorato
brigam por mim. "Cidadão -- é assim que ele trata as pessoas que
respeita -- cuma está?" É o seu cumprimento inevitável.
Outra fama de Tainha, é a de comedor. Come demais. Dizem
até que um dos filhos lhe herdou essa voracidade. E contam que,
menino ainda, Tabajá (não sei bem o nome e agora quando estou
escrevendo não tem aqui quem me esclareça) foi repreendido porque
tinha comido de uma assentada uma banda de um prato sopeiro de
inanguzá. E ele explicou à mãe: "Dois cuscus pra mim não é nada,
quanto mais uma banda de manguzá".
De Tainha, se sabe que fez uma aposta para comer um quilo
de barro e um quilo de açúcar bruto. Ninguém acreditava nesta
coisa impossível. Pois Tainha mandou pesar o quilo de barro na
bodega de Dona Olívia e comeu todinho na presença de várias
pessoas. Ganha a aposta, mandou pesar o quilo de açúcar e ali mesmo
o devorou, em cima do barro. . .
Tainha não nega isto de ninguém. . .

17
19.3.67
Sr. Redator,
Pessoa sempre recordada pelos moradores daqui é José Peixoto.
Sua esposa, Maria da Conceição, era uma destas criaturas zelosas,
extremamente sensatas, de uma bondade cativante. Mulher de intensa
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fé religiosa, de ilimitada confiança na Providência Divina, rezava na
intenção das pessoas, indiferente à atenção que lhe dessem. Tinha
uma voz forte, quase masculina, e não é sem saudade que dela me
lembro, quando às vezes a visitava e a deixava com tantas bênçãos
e invocações para mim. Deus lhe há de ter reservado um lugar de
refrigério e de paz.
Sua mãe era a velha Feliciana. Parteira única, todos os homens
de hoje vieram a este mundo por suas mãos. E todos a chamavam
mãe, Mãe Fiçana, e lhe tomavam a bênção. Quando foi criado o
município, reservei uma rua transversal para o seu nome: Rua Mãe
Fiçana. Todos acharam muito bom, mas parece que esqueceram o
nome da rua.
Com aquela mulher e com esta sogra, estava a antitese do José
Peixoto. Não sei se era incrédulo. Talvez não, porque a incredulidade é um atributo da meia-cultura, dos semiletrados, com todas
as vênias dos ateus ilustrados. Temperamentos assim tão opostos,
viviam entretanto em boa paz. De sua união com Teta, Peixoto não
teve filhos. Deram-lhe entretanto um menino para criar. Morrera
a mãe e Peixoto recebeu a criança. Este menino se fez homem, casou
moço e poucos anos depois, com quatro filhos, a tuberculose lhe levou
a jovem esposa, que eu havia levado aí para o Sanatório. Dirigindo
então o antigo DERAS levei as crianças para o Abrigo Melo Matos
e para o Instituto Padre João Maria. Hoje, conduzido pela filha
mais velha, que largou-se para o Sul numa aventura amorosa, ele
está com os filhos em São Paulo e as notícias que aqui chegam
dizem que todos vão muito bem.
Voltemos, porém, a Peixoto. Imagino aquele homem, analfabeto,
se tivesse aprendido a ler e vivesse em outro meio. Nunca lhe faltava
n. piada, o improviso surpreendente, inesperado, a resposta carregada
de humor, sem o mau gosto das palavras feias ou indelicadas.
Seu principal ofício era fazer cordas, cordas de linho de gravata
ou de carrapicho, ou de embira. Era mestre em cassuás, samburás,
balaios e cestos. Trabalhava cantando, tendo o hábito de acrescentar
aos versos que cantava um estribilho por sua conta, às vezes simples
prolongamento da melodia, outras uma interjeição de sua própria
criação. Por exemplo: fum-fum-fum. Se isto quebrava a rima, acrescia novo sabor à música, outro valor à canção.
Já disse numa destas cartas que, ao despescar um curral, foi
atacado por um cação que lhe comeu pedaço da perna.
Certo dia, aberta a matrícula na escola, estava meu pai recebendo as notas indispensáveis a essa formalidade. Chega Peixoto
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com o filho adotivo. — Como se chama? — Manuel Pereira Peixoto.
—• Por que Peixoto? — Porque sou eu que crio.
Uma noite Peixoto voltava da rua para casa, quando do chiqueiro
mais próximo a cabra berrou: bééé.
(Há também aqui um homem sério, Belmiro Gabi, que é conhecido por Be.)
Ouvindo o balido da cabra, Peixoto respondeu:
— Não é ele não. É Zé Peixoto.

18
30.3.67
Sr. Redator,
De primeiro a gente acordava aqui com os pilões batendo. Eram
as donas de casa madrugadoras, pilando o milho que punham de
molho, à boca da noite, para fazer cuscus de manhã. Antes, o milho
era submetido a uma operação prévia, o desolhamento, para tirar a
casca e a palha, indo ao pilão misturado com areia da praia, que
ajudava mais rapidamente o trabalho.
Se não era para pilar milho, era para pilar o café, torrado com
açúcar. Cada pilão tinha duas bocas: uma para sal, farinha de
castanha, milho ou carimã. A outra era só para pilar café, porque
ficava escura, imprestável para utilização diversa.
Agora que os moinhos proliferam, o milho se vende já moído,
e o Instituto Brasileiro do Café proibiu a venda de café ir. natura,
só se compra café em pó. O sal também já vem moído. E assim
o pilão entrou em quase completo desuso, porque a concorrência dos
moinhos de ferro os afastou da cozinha. São poucas as casas onde
ainda se encontra o pilão: seja o de pé, como uma ampulheta, seja
o deitado, em um cepo de pau d'arco ou tatajuba. A mão de pilão
era uma boa arma, e com elas os matadores de porco e de bode
dão a pancada fatal que descangota o bicho.
Mas ainda há alguns usos para o pilão. Farinha de castanha,
farinha de gergelim, farinha de milho, carimã para bôlo-pé-de-muleque não dispensam esta velha peça do nosso mobiliário doméstico. O

51

que desapareceu de vez foi o torrador de café, peça de cerâmica
própria para esse trabalho. A cuscuseira de barro, com dois suspiros,
entretanto ainda existe. E é bom que eu diga também que cuscus
não se faz só de milho, mas também de mandioca mole. Com leite
de coco por cima, eu não sei dizer mesmo qual o melhor.
Decretada a morte do pilão, desapareceu também a caçula, que
era a colaboração de duas mulheres, pilando a mesma massa, com
duas "mãos", em ritmo alternado que jamais se chocavam. Uma
subia quando a outra descia.
Aliás devo dizer que nem todos empregam a forma verbal
"pilar". Muitos preferem dizer "pisar".
Minha prima Santa (e nesta criatura o apelido é quase realidade) tem ainda o seu pilão, e sempre que pode arranja um cafezinho
em caroço, que os almocreves do brejo paraibano trazem de lá. Um
tempo desses deu na costa um contrabando de café em grão e o povo
se abasteceu dele por vários meses, antes que as autoridades o fossem
buscar. Não chego em casa de Santa que ela não me traga o seu
café, o melhor café que tomo. Hoje, que não tenho mais nem meus
pais nem minhas tias e tios, faço tudo para falar com meus primos.
Afora uma que mora aí em Natal, vivendo a sua viuvez melancólica,
Santa é a mais velha e por isto reservo para ela o pedaço maior da
minha afeição familiar. Já não tenho a quem tomar a bênção, a não
ser a meu padrinho José Pedro, negro velho já curvado de tantos
anos. E que bênção: "Deus lhe de boa fortuna, meu filho."
Vinha eu, porém, falando do pilão e quase ia descambando para
este lado sentimental, que é só meu, egoisticamente meu.
Na nossa casa de Pernambuquinho, já não existe o pilão que
minha mãe deixou. Ocupada hoje por estranho, um morador, a
casa já não desperta ao som cavo do pilão, muitas vezes batido
mesmo por ela, pois não tínhamos empregada e apenas uma ou outra
moradora que a vinha ajudar. Encho a boca d'água ao relembrar
o nosso café, isto é, a nossa primeira refeição, quando vinha cuscus
para a mesa, feito de milho maduro, desolhado em casa, pilado por
suas mãos, molhado com leite de coco que ela mesma raspava e
espremia.
Assim na vida da gente, assim no uso das coisas. O tempo
passa, leva as nossas criaturas e os nossos pilões ( l ) .
(1) Há um estudo de R. Nonato, com bons subsídios sobre o pilão: "Em
Casa está batendo no Mato está calado", separata da "Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Rio Grande do Norte", 1961.
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21,3.67
Sr. Redator,
De que se alimenta o povo daqui? Vivendo entre o mar e a
lagoa, dois elementos predominam no seu regime alimentar: peixe
e farinha de mandioca. Peixe assado com farinha de manhã. Peixe
com pirão ao meio-dia. Peixe assado com batata ou macacheira, à
noite. Três refeições: almoço, jantar e ceia, e não como aí, que
almoço é jantar e jantar é ceia. A última refeição de Nosso Senhor,
na véspera de sua paixão, não foi jantar: foi ceia.
A batata, que não é produzida nunca na primeira metade do
ano, é muito servida no almoço e na ceia, às vezes mesmo só,
sem o conduto do peixe. Conduto é qualquer alimento complementar. Quem pode, serve-se dela também com leite de coco, quase
uma papa. É muito gostosa. Grude e tapioca são também para estas
duas refeições. O pão vem de Piau, duas vezes por dia. O "pãoseiro" grita assim: "Pão, olha o pão." Vende logo. Aqui aliás é
um grande centro consumidor destas coisas.
É certo que nem todos se alimentam assim. A pobreza é muito
grande e há gente que passa fome. Para ajudar, vêm os caranguejos:
siri, aratu (do mangue ou das pedras), goiamum e uçá. Goiamum
é apanhado pelos meninos numas armadilhas de lata de óleo de
cozinha, ou enganado por uma haste de junco, assobiando. Também
há os peixes mais fáceis de apanhar, como o corongo, que fica escondido na lama.
A partir de maio chega o feijão verde, que substitui o peixe
ou a ele se asssocia. Feijão macassa seco, só com farinha, é também
um prato.
Na época das frutas o povo passa melhor, com dieta mais variada.
O caju vale por si mesmo e traz também a castanha para fazer
farinha, uma delícia de ceia. A manga, chupada com farinha, engorda
que faz gosto. Uma moça dizia da irmã, que minha mulher admirava,
robusta e plena de vida: é Postafen de manga. Veja as coisas como
estão: por aqui também chegou a propaganda do Postafen, que é
apenas um anti-alérgico.. .
Quando as empresas lagosteiras estão em atividade, vem gente
de toda parte apanhar cabeça de lagosta, porque às empresas só a
cauda interessa.
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Outro dia entrei na casa de uma família. Era cedo e parece
que não tinha havido refeição matinal. Uma criança comia numa
latinha um pirão branco que me pareceu de leite. Outra chupava
guabiraba. E pelo resto do dia, os meninos vão pelo mato procurar
camboim, murici, cauaçu, ubaia, caju, conforme a época de frutificação .
9
O peixe seco é bem aceito, quando assado na brasa. Ninguém
gosta de peixe frito. E os peixes carregados são evitados em certas
situações: alvacora, cururuca, guaiúba, cavala. Peixes descarregados:
sioba e garoupa, que é chamada a galinha do mar. Todos os caranguejos são carregados, menos um, do alto mar: o guajá, cujo casco
ralado é medicinal. A escama do camurupim serve para asma. E
o olho do peixe em geral serve para estimular o crescimento dos
meninos sangados.
O povo é deseducado no preparo de sua alimentação. São poucas
as mulheres que têm suas hortas ou seu balcão. Balcão é um jirau
de madeira, forrado com pano de coqueiro, com estrume de curral,
onde se planta coentro e cebola. Pimenta de cheiro ou malagueta
para molho não fazem hábito, mas são apenas condimentos de preferências pessoais. O caldo de peixe é a sobremesa, porque doce,
mamão, banana, não estão ao alcance de todos. Em alguns casos, é
mera displicência, porque, com tantos quintais, todo mundo pode
ter seus mamoeiros. Eu mesmo não dispenso o caldo e quando passo
por João Pessoa não esqueço a sopa de cabeça de peixe em que é
especializado um restaurante de Tambaú.
A carne entra esporadicamente na alimentação deste povo. Um
marchante abate uma rês por quinzena e a praxe é vender fiado, para
receber quinze dias depois. É um velho e arraigado costume, que
não mudou com o tempo. Aos domingos são abatidos porcos ou bodes,
também vendidos pelo mesmo sistema de crediário quinzenal.
Já disse que há muita fome. Muita gente que faz apenas uma
refeição, a qualquer hora. E mesmo para os mais favorecidos, por
vezes o horário alimentar é alterado, dependendo das marés, pois a
chegada dos botinhos ou dos tarrafeiros está na dependência delas.
Entretanto, é de ver quanta gente robusta. Quanto rapagão
forte, vigoroso, de admirável resistência física. Outro dia, isto é,
em certa noite, o barco capitania de uma empresa pernambucana de
lagosta saía para Recife, puxando de reboque dois outros menores.
Era forte a maré, e se partiram os cabos. Desgarrados na noite
oceânica, os tripulantes dos dois barcos menores saltaram enfrentando
a fúria das ondas, tentando refazer a atracação, indo e vindo a nado,
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até que conseguiram ancorar no velho porto dos franceses, no Madeira, voltando pela manhã, para reparar os cabos e reiniciar a viagem.
Toda gente acorreu à praia, na previsão de uma tragédia, mas a
coragem dos homens, criados com papa de açúcar, alimentados com
pirão, seu admirável vigor, venceu o mar.
Gente que come peixe assado com farinha seca tem destes gestos
e destas coisas para contar.
Ia esquecendo de dizer que os pescadores da lagoa, que pescam
à noite, enquanto esperam que a maré baixe, vão para o morro,
fazem fogo em que se refazem do frio e matam a fome com peixe
que enterram no rascaldo e ao fim de certo tempo o retiram, abrem
a barriga e extraem as vísceras que estão ressequidas e deixam o
peixe saboroso e limpinho...

20
28.3.67
Sr. Redator,
Na carta anterior falei da alimentação do povo daqui. Esqueci
de dizer que a merenda escolar tem melhorado muito a alimentação
das crianças. Mas o extremo e inexplicável rigor na distribuição
destes alimentos tem chegado a esta coisa incrível: muito feijão e
muito leite tem apodrecido e é atirado fora, porque não é permitido dá-los a não ser dentro de estritas normas de uma burocracia
irracional.
Outro dia um rapazinho aluado e cego chegou em minha casa
e disse para minha mulher: "Dona Iliria, eu quero bugô." Ela
ficou sem saber o que era. E foi perguntando: você quer pão, quer
manga, quer o quê? — "Quero bugô."
Depois foi que ela veio a saber que é bugô (não sei se escreve
assim mesmo, mas reproduzo a pronúncia do povo) : é um cereal
americano, que faz parte do conjunto dos chamados "Alimentos Para
a Paz".
A caça também faz parte da alimentação. Meu compadre Gregório, um sujeito muito encapetado, caça de espingarda e de cachorro.
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Ele tem dois cachorrinhos, vira-latas puros, que são amestrados na
caça. Nesta semana, disse-me Gregório, completaram duzentos tijuaçus. Presenciei esta cena: estamos no roçado dele, a uns quinhentos metros de sua casa. Ele encontrou um buraco com sinais de
que havia entrado algum animal. Deu uns gritos apropriados ao
entendimento dos cachorros e quase não acaba de gritar eles chegaram. Indicou-lhes os buracos e os dois cães se meteram buraco a
dentro, quebrando raízes com os dentes, puxando a areia com as
patas dianteiras e de quando em vez estimulados pelo dono: "vai
buscar, Piloto, vai buscar, Xaréu". E eles foram: era um punaré.
Notei neste instante que ambos os cachorros tinham uma orelha
cortada ao meio. Perguntei o que significava.

um camaleão. Atira e o bicho cai. Se está acompanhado de cachorro, joga um rebolo e quando o camaleão cai, o cachorro logo
o segura.
Tatu eles encovam. Quer dizer, encontrando o rasto, seguem
na pista até descobrir o buraco. Fecham a boca da toca com ramos
e de noite vêm esperar. Quando o tatu vem quebrando os ramos,
o caçador se prepara para segurá-lo. Logo que saia, -era uma
vez um tatu.

"Este aqui, porque correu atrás de um tijuaçu e perdeu.
Este outro porque não desencovou uma cotia". Isto é, o cachorro
que perde a caça é castigado com a decepação de um pedaço da
orelha. E compadre Gregório justifica: "É, meu compadre, a gente
só aprende apanhando..."
Perguntei a Gregório se caçava de noite: - - "Não, senhor.
De noite eu estou na lagoa, entra ano, sai ano, como sapo".
Meu empregado Antônio Félix não gosta de pescar. É homem
disposto, honesto, inteligente. Baixo, preto, chibarra, uma força de
gigante. Gosta de caçar à noite. É o seu fraco. Mostrou-me, andando
pela mata, uma espera que fez para pegar um veado. Um jurau alto,
de onde ele podia ver o exemplar raro. Embalde recomendo que não
matem os poucos veados que aparecem, porque a espécie prestes
a desaparecer. Mas não há jeito: saem rastejando, botam o cachorro
na pista e quando o cachorro começa a latir é sinal de que encontrou
a caça. E correm a noite toda, entram pelo dia, até vencerem a
resistência do veloz animal.
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Antônio Félix contou-me que outro dia vinha do campo e foi
dar-de-corpo. (Para quem não conhece a expressão popular, explico que é um eufemismo para designar a satisfação de uma necessidade fisiológica.) Quando deu fé, estava uma enorme cobra
enrodilhada, bem pertinho dele. Não hesitou: à falta de um pau
puxou sua peixeira e de um só golpe certeiro partiu a cobra em
duas. Também ele contou-me - - e ele não mente - - que encontrou uma cobra parada no caminho, sem poder se movimentar.
Meteu-lhe o pau e trouxe para a casa. Quando abriu a cobra,
estava dentro, inteirinha, uma raposa. Todo mundo viu. E o couro
ele deu ao meu filho.
Surpreende a agudez visual do caçador. Olha para um juazeiro ou para um pé de tarumã, e no meio da folhagem distingue
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1.4.67
Sr. Redator,
Olegário José Soares, que não cheguei a conhecer, deixou fama
de homem inteligente, versátil nas habilidades, vivo, ágil, ferino, ajudado por uma verve que nunca lhe faltava.
Vivem ainda três filhos dele: Afrodísio José Soares, já bem mole
de saúde; Febrônio Soares de Lira e Manoel Soares de Lira, os dois
últimos sargentos reformados da Marinha. Domingo passado estive
em casa do velho Afrodísio, que me falava dos seus achaques, dos
aborrecimentos que lhe causam os netos. Ele botou um tamborete rnas
eu preferi ficar sentado no tronco de coqueiro que ele colocou como
meio-fio, para proteger sua bodeguinha contra as enxurradas. Pescador muitos anos, já cansado de atirar a tarrafa, passou para o comércio, em que não progrediu. Sua bodega quase não tem nada: meia
dúzia de garrafas de guaraná, uma lata de querosene, um saco de
açúcar, uma caixa de Sonrisal. Este homem rude, que mal assina o
nome, sabe de cor, em versos, todo o episódio bíblico da venda de
José por seus irmãos e da tentação da mulher de Putifar ao servo
fiel. Sua aritmética é singular: 10 ele escreve 101, isto é, dez mais
um, 100 é 1001, isto é, cem mais um, e assim por diante. Compadre
de meu pai, tendo me visto menino, trata-me familiarmente. Este
título de doutor aqui para mim é, no meio dos meninos com os quais
convivi até os quatorze anos, ou dos mais velhos que me viram nos
cueiros - - uma coisa que me atrapalha. Mas o velho "Fulodiso"
(assim é seu nome na deturpada pronúncia popular) não tem nenhuma
cerimônia. Para ele, eu sou o mesmo.
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Febrônio Soares, também reside aqui, e herdou do pai alguns
momentos de verve, embora sofisticado pela convivência do sul e um
pouco arredio dos círculos de conversação. Recentemente comprou
um Jeep bastante usado, que só pega empurrado. A meninada empurra
e quando o motor pega ele manda montar: "Sobe aqui, vamos nos
vingar deste canalha". Na semana passada, ao passar no posto da
Patrulha Rodoviária Federal em Parnamirim, o guarda observou que
estava quebrado o farolete traseiro. E Febrônio retrucou:
— Não tem nada, eu vou é pra frente.
O velho Olegário deixou fama de insuperável vivacidade. Uma
feita procurava ele um pedaço de fumo e como não encontrasse, perguntou a mulher se por acaso o tinha visto, e como esta tinha queimado o fumo todo no seu cachimbo, respondeu com alguma displicência que não, que certamente fora levado por algum rato. Olegário
repeliu a versão, imediatamente, com bons fundamentos:
Quando rato comer fumo
E gato beber aguardente
Eu w.5o quero mais ser gente
Digo adeus a todo mundo.
Frutuoso Rosa, pai de Tainha, o "passador de gente", objeto de
uma destas cartas, era tido como homem preguiçoso. Numa véspera
de sábado de aleluia estavam preparando um testamento de Judas,
em casa de Odon Paulino, o homem mais letrado do lugar, e não
sabiam o que deviam deixar a Frutuoso e sua mulher Maria Baé.
Ia passando Olegário, e lhe pediram uma sugestão, que veio em
cima da fivela:
Pra Maria de Baé
E meu primo Frutuoso
Deixo a fome de farinha
Por ser muito preguiçoso.
Meu avô, Hermenegildo Joaquim de Freitas, tido como homem
sisudo e malcriado, caiu nas iras de Olegário. Alferes da Guarda
Nacional, gostava de ostentar sua farda. Morava em seu sítio Pernambuquinho, casa grande, casa de farinha ao lado e curral. Em frente,
do outro lado da estrada que passava à sua porta, o matagal em que
predominavam as ubaias, Olegário passou a tratar o velho de "Alferes
das Ubaias." E meu avô pegava com a alcunha desprimorosa que
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ficava fulo de raiva. Meu tio Aristarco Galvão, que viveu em Pedro
Velho, referia-me este episódio e repetia um verso no qual Olegário
fazia referência a ele próprio, num possível incidente com algum
morador:
O Alferes das Ubaias
Saiu do seu quinguingu
Às quatro horas da tarde,
Juntou-se mais Aristarco
E quase matam João Miiçu.
Sabia Olegário que o velho tinha o hábito de sentar-se todas as
tardes à porta de sua casa e ele por sua vez passava todos os dias
por ali, de volta do trabalho. Enfeitava a sela do cavalo, rabicho,
loros, cabeçadas com ramos de ubaia e passava calado.
Meu avó dizia, os olhos muito azuis, o rosto vermelho:
—• Veja como vai aquele... (e saía o necessário palavrão).
PS. — Para os que não sabem o que é quinguingu, esclareço que
é uma reminiscência da escravatura: era o pedaço de terra
cultivado pelos escravos nas horas de lazer. Por extensão,
na ironia de Olegário, queria significar que o sítio do seu
adversário não valia nada.
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4.4.67
Sr. Redator,
Dei hoje um passeio a Pipa, topônimo já antigo, referido por
Gabriel Soares de Sousa. O Grande Ponto da Pipa é uma esquina
sombreada por alguns pés de fruta-pão e coqueiros. Como não tem
residências, dando para o fundo de quintais do pessoal granfino que
vem aqui todos os anos, a gente se senta no chão, um chão limpo,
de areia branca. Quem não quer ficar sentado, pode deitar-se. Outros
ficam acocorados e nessa posição permanecem horas a fio.
Enquanto minha mulher ia conversar com sua comadre Joaninha,
esposa do vereador José Hemetério, fico aqui com os pescadores.
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Domina a conversa João Pará, um sujeito vivo, rosalgar, pescador inteligente e experimentado, dono do barco de que é mestre.
João Pará vai conversando e acaba dominando o círculo que se
formou. É conhecido por este nome, porque esteve no Pará, em casa
de um parente, daí de Natal, que fazia viagens para a Europa.
Ele conta alguns episódios da campanha política entre os generais
Magalhães Barata e Zacarias de Assunção, tendo votado neste. E
explica. Tinha ido ao mercado e comprado um peixe, que a mulher
de seu parente dizia produzir feridas. Coincidência ou realidade, o
certo é que na semana seguinte lhe apareceu uma ferida no calcanhar
(ele mostra a cicatriz) e foi parar num hospital. Depois de três dias
internado, metido num pijama de listras do hospital, veio um médico
e disse:

bordo, até que chegou. A maior dificuldade foi despachá-lo no trem
aí em Natal. De Goianinha pra Pipa, trouxe o bicho na cabeça.
—• E agora, cadê o macaco?
A esta altura todo mundo estava rindo. Pará refere o destino do
macaco:
O danado começou a comer as mangas do povo, estragando as
bananeiras, criando caso pra mim. Botei-o nas costas e fui deixá-lo
lá longe na mata. O velho Antônio Pequeno encontrou-o e o trouxe
para a casa dele. Aí é que foi pior: o bicho começou a fazer imoralidade pra banda de todo o mundo. Antônio Pequeno mandou -soltálo na mata de Sibaimia e um dia os negros de Sibaúma o descobriram
c mataram a dente de cachorro.
E assim acabou o macaco paraense de Pará.

- Rapaz, vou te cortar esta perna. É o jeito.
Aí — continua a narração de Pará — lembrou-se da campanha
política e de que não tinha retirado ainda o seu título do cartório.
A primeira dificuldade foi conseguir do enfermeiro que lhe restituísse
a roupa para não sair com aquele pijama, a perna rasgada para caber
na perna inchada. Vencida esta, procurou um escritório eleitorial.
Mostrou a ficha de inscrição e disse que queria ir ao cartório retirar
o título. Tudo lhe foi facilitado. De posse do título, procurou o escritório de um candidato e disse-lhe que estava desejoso de votar no
general Assunção, mas estava vendo a hora não poder, em virtude
daquela ferida. Veio logo a solução: um bilhete para o serviço médico
do IAPETC. Aí foi levado ao ambulatório e o médico de serviço o
fez deitar-se numa laje e sem mais nada foi dizendo:
— Feche os olhos. Vai doer um pouco, mas eu te curo.
O fato é que, embora voltando ao hospital, Pará ficou curado e
mostra o testemunho da cicatriz.
O que intrigou Pará foi a diversidade de peixes e a incoincidência de nomes. De outra vez foi ao mercado e perguntou ao vendedor
que peixe tinha. - - Tem isto, tem aquilo, tem dourado. •— Quero
dourado. O homem apanhou uns bagres secos, pesou, embrulhou e
bateu com a faca na pedra:
•— Vamos rapaz.
- Estou esperando o dourado, retrucou o comprador.
- E não está já aí embrulhado?
-Votes, na minha terra isto é bagre, o diabo é quem quer.
Regressando a Pipa, Pará trouxe um macaco. Perguntei como
é que ele pôde trazer um macaco de Belém até aqui. Ele diz que
teve algumas dificuldades no navio, mas foi ajeitando o pessoal de
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Sr. Redator,
A loquacidade de João Pará, sua longa experiência de pescador,
suas maneiras de dialogar, a receptividade de sua presença, faz com
que a gente provoque novos temas. E ele vai topando, respondendo
ao que se pergunta, elucidando incertezas e sustentando com convicção aquilo que diz, se alguém faz objeção.
Pará me esclarece sobre os peixes incomestiveis, tema que eu
provoquei por aqui no Tibau e me disseram que na Pipa esses peixes
são mais abundantes. Com assentimento dos presentes, Pará me diz
que o peixe pior é o chamado "pampo-rôla". Na forma é um peixe
até bonito, de linhas elegantes. Mas posto na panela, a casa fica
cmpestada de podre. Ninguém agüenta. Panela em que se pôs esse
peixe perde a serventia. É preciso quebrá-la e jogar fora os cacos.
Diz ele que é a gordura do peixe que produz esse odor insuportável
de "bacalhau ardido."
E conta que certa vez uma pessoa (ele diz para os outros:
Fulano, não sabe?) insistiu em comer do tal peixe. Chegou em casa
c disse:
- Minha mãe prepare esse peixe, que F. quer comer.
A velha advertiu:
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- Meu filho, ninguém come isso.
- Não se incomode.
O sujeito foi comer. Botou dois bocados na boca e no terceiro
não agüentou mais. Arrotou a noite inteira. (Aqui me lembro de
que, ao preparar-se para governar a sua ilha, Sancho Pança usou o
verbo arrotar, mas Dom Quixote o repreendeu, aconselhando outro
mais elegante: eructar).
Vou dando corda em João Pará:
- Outro peixe que não se come é "cangulo-fernando". Peixe
miserável. Parece cavaco de pau seco. Não tem gosto de nada.
Tem também o "peixe-prego", que ninguém come. É um estranho
peixe, cujas escamas têm saliências semelhantes à cabeça de prego.
E me fala também dos peixes valentes: o agulhão de vela, cujo
bico tem resistência para furar a tábua de um barco, embora se
quebre dentro. Peixe perigoso, porque se o pescador não for amestrado, pode ser atingido.
Deixo Pará falando e vou tomando algumas notas na minha
agenda, presente aí de Walter Pereira:
- O senhor já viu o cação treme-trcme?
—• Não (e me advirto de que omiti esta espécie na carta sobre
os cações).
— Pois o cação treme-tremc dá choque elétrico. Se três ou quatro pessoas se dão as mãos, uma segurando no treme-treme, a última
leva uma descarga de esmorecer o braço.
Danado também é o dourado, continua. Vai correndo por baixo
d'água e o voador por cima. Quando o voador bate n'água o dourado
já está esperando para comê-lo. O dourado é um peixe brado. Quando
cai na embarcação, não tem quem possa chegar perto. É rabanada
pra todo lado. Mas se a gente encarca no olho dele num instante
fica quietinho, como se estivesse morto.
— Doutor — prossegue o loquaz pescador — peixe valente é a
tuninha. O senhor já viu? Uma vez eu estava pescando e apareceu um
cardume. Eu disse para um dos meus companheiros: vou arpoar uma
danada destas. Apanhei o arpão, me abaixei na borda do bote, e arpoei
bem seguro no cangote. O peixe geme que só gente doente. Gemendo,
gemendo, meus companheiros disseram que era melhor soltar. Soltei:
parecia um agouro. Vai pró inferno diabo.
Haviam me dito no Tibau que os pescadores da Pipa rastejam.
o polvo. Perguntei se isto era verdade. É. O polvo deixa sinais na
pedra depois que a maré baixa, uma gosma lustrosa. E na areia, a
gente vê as marcas de seus dedos. E conta-me ainda que o polvo,
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atacado, emite um jato de líquido escuro que o faz tornar-se invisível, tal como a lagarta que já descrevi.
Findando a palestra, João Pará volta a tratar do dourado para
dizer que ele muda de cor, conforme as circunstncias. E o caçãoespelho, é reluzente à luz do sol.
Saio. Na casa de Joaninha, Iliria reclama a demora. Disse
que havia encontrado João Pará e estava gostando da conversa dele.
À dona da casa esclarece: é meu irmão. Aquilo o senhor nem sabe.
Conhece o mar mais do que a terra. Ele tinha um pesqueiro, descoberto por ele mesmo. Pescador daqui das redondezas nunca conseguiu
descobri-lo. Os pescadores de Natal tanto fizeram que um dia o encontraram no pesqueiro. Daí em diante, todo mundo veio a saber e o
pesqueiro logo se estancou.
Se João Pará, em vez de mestre de bote, tivesse entrado para a
Marinha, com um curso da escola naval, seria um autêntico lobo do
mar. Ouvindo-o, imagino que personagem formidável para Hemingway.
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6.4.67
Sr. Redator,
Têmpora mutantur et nos in eiim. Queria desculpar-me este
latim pedante, que nem sei se está certo. Mas, certo ou errado, o
provérbio contém uma verdade. Os tempos mudam e nós com ele.
Fico aqui olhando, de manhã cedo, a fila do povo para apanhar a
água do poço tubular. Este poço veio por minhas mãos. O dr.
Milton Duarte era prefeito de Goianinha e, zeloso de sua administração e do seu nome, procurava-me sempre em seu escritório aí, para
orientá-lo nos problemas legais ou jurídicos que se apresentavam.
Nunca lhe cobrei nada por isto, mas ganhei-lhe a gratidão e a amizade. Agora que ele está doente, vou, sempre que posso, visitá-lo, na
esperança de que nossa amizade se prolongue. Explorei, porém, o
dr. Milton Duarte e juntos fomos muitas vezes ao DNOCS, até
que conseguimos a perfuração do poço. Vencida esta primeira etapa,
a Prefeitura não pôde custear a instalação, até que Aluízio Alves
chegou ao governo e eu obtive a instalação definitiva.
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O povo ia buscar água lá na praia, um bom quilômetro, subindo
uma ladeira que fazia botar a língua de fora.
Agora a água está aqui, dentro da rua. E fico olhando a fila.
Nem um cabaço mais. Antigamente o pote e o cabaço eram os recipientes indispensáveis para apanhar água e unia boa fonte de briga
para os meninos era um quebrar o pote ou o cabaço do outro com
uma rebolada certeira. As mulheres equilibravam o pote sobre a
cabeça, com uma rodilha bem feita. Agora, na fila, quase não vejo
pote nenhum. São latas de óleo lubrificante, de querosene, de biscoitos. Havia os cabaços de várias formas, de colo, de cuia, grandes
e pequenos, inclusive os que serviam para depósito de pólvora dos
caçadores. E uns compridos, que chamavam marimba. Já hoje não
vejo nenhuma marimba. O cabaço é ainda usado para levar água
para roçado. E as cuias vão desaparecendo, substituídas pelas tijelas
de alumínio ou de ágata ou latas de conserva.
E o ferro de engomar? Hoje ninguém encontra mais aquele
ferro, simples chapa metálica que se punha perto do fogo para
esquentar e cuja temperatura se verificava levando a mão à boca
com um dedo molhado em saliva. Este ferro desapareceu. Quando
surgiu o outro ferro, aquele em que se colocam as brasas dentro, foi
uma revolução. Era o ferro a vapor. Este ferro deve ter causado
uma sensação de bem-estar, porque ainda se canta aqui um verso:
Olha
Olha
Olha
Ferro

o ferro velho
o ferro novo
o ferro novo
novo de engomar.

E quando vejo passar aqui na porta os automóveis de pessoas
que estão veraneando lá embaixo na praia, os jeeps de Febrônio
Soares e Vicente Massena, vêm-me à lembrança a versalhada em que
o cavalo era o primeiro sinal de emancipação econômica do rapaz,
versos que me são lembrados por minha comadre Lica:
Minha mãe me dê dinheiro
P rã comprar um palito
Uma sela, uma carona,
Um cavalo esqui pador.
Cavalo esquipador era o cavalo que marchava, cnfr°iadp, cabeça
curva, alternando as patas em sentido diagonal, a direita trazeira u,;:1
a esquerda dianteira, roncando as cordoveias. Na festa de Santo
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Antônio, era de ver a orgulhosa ostentação dos cavaleiros, de parelhas,
csquipando em seus cavalos, sela roladeira enfeitada, colchinho de
pelos de algodão, estribos reluzentes, esporas brilhantes, rebenque
trançado, peitoral com coração no peito do animal, arreios tacheados.
Encanto de todos nós, meninos daquele tempo que vai mudando.
E ficamos lembrando estas coisas. Comadre Lica, comadre Constância, Otávio, Antão, Gonzaga, compadre Napoleão, Fábio Rodrigues, o Tônico Valdivino. A noite vai adiantada e aqui se dorme
cedo. Vão todos quase de uma vez, eu agarro a máquina e vou
escrever esta carta, antes que esqueça os temas variados que conversamos hoje.

25
7.4.67
Sr. Redator,
Andou por aqui morando um pescador ai da Ridinha. Ninguém
se lembra do nome dele. Ficou conhecido como o "Velho Louro",
lira crente e metido a fazer versos, em um dos quais faz críticas à
conduta do povo da Pipa e alude à imagem de São Sebastião, padroeiro
do lugar, colocada no alto de uma pedra, que se ergue na praia, como
uma coluna:
F ia ao Madeira pfscar,
Só encontrei confusão.
Uma vez que fui na Pipa
Tive que dormir no chão
Ali até se rasteja
Polvo, siri, camarão.
A Pipa é lugar feio,
Muito mais do que Tibau,
Lá eu vi muito coqueiro
Só tinha a palha e o pau
As ruas cheias de curvas
Que parece um ribimbau
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Em cima de uma pedra
Encontrei São Sebastião,
Que só não estava pescando
Por não ter linha de mão.
Agora estou com medo
Que a Pipa fique cm revolta
Façam navio de guerra
De uma jangada de pau
Com os canhões de bambu
Pra bombardear Tibau.

ou abrigar-se do sol. A Pedra do Muleque dá nome à ponta do
Muleque, que no mapa do Rio Grande do Norte, editado pelo IBGE,
em 1957, aparece como Ponta da Cancela.
Subindo um grande morro que fecha Pipa ao sul, descortina-se
amplo panorama ao norte até Pirangi e ao sul até Baía Formosa.
Entre este morro e a praia, fica uma baixada desmatada e plana,
que se prestaria a um campo de pouso para avião teco-teco.

Louvar, não louvo o poeta. Acho a praia de Pipa, ensombracla
de imenso coqueiral, uma das mais aprazíveis que conheço. Mas
um poeta de lá, poeta de horas vagas, o velho Antônio Pequeno, que
dos seus vinte e dois filhos tem quase duzentos netos, fez num verso
romântico a geografia sentimental da região:

26
9.4.67
Sr. Redator,

Das bandeiras revoltosas
Conheço de norte a sul:
Em Vila Flor, caranguejo,
Cocô tem em Cunhaú,
Em Sibauma, castanha,
Na Pipa, grude e beiju,
No Tibau tem camarão,
No Piau tem precisão
E cin Goianinha inuçu.
Devo fazer algumas anotações à toponímia referida nestes versos:
Madeira é antigo porto dos franceses, onde suas naus se enchiam de
pau-brasil para o porto de Dieppe. Cunhaú é Barra do Cunhaú, perto
de Canguaretama. Sibauma é um lugar de surpreendentes primitivismo e demora cultural, ocupada pelos Leandro, que formam um
clã. A propriedade pertenceu ao prof. Teódulo Câmara, mas os
Leandro a tomaram na marra. Piau é uma povoação do município
de Tibau do Sul. A lenda do muçu de Goianinha não passa daí.
A sul de Pipa, já descortinando a barra de Sibauma, oncle desemboca o rio Catu, fica a Pedra do Muleque, que o nosso turismo
nem conhece. De longe, a pedra toma realmente a forma humana:
um negro sobre a plataforma de pedra da mesma cor. De perto,
evidentemente os contornos perdem um pouco a simetria, mas a forma
antropológica subsiste, embora com menor nitidez de linhas. Por
baixo da plataforma, que fica suspensa, pode-se até passar uma chuva,
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Hoje, mais ou menos pelas duas horas da tarde, passava sobre a
cidade um avião. Meu filho disse, identificando o tipo: O Caravelle
vai atrasado. Aí surgiu o tema de uma palestra generalizada, todos
me perguntando como é uma viagem de avião (que me conste, somente
três pessoas das proximidades já viajaram de avião: Manuel Hemetério, da Pipa; um rapaz que veio do Rio de Janeiro e já voltou e
outro lá de Cabeceiras).
Depois me contam dois desastres de avião aqui ocorridos. O
primeiro de uma fortaleza voadora, em 1942, ou 1943, do qual ninguém
escapou. Na cratera que se abriu — e o local fica hoje numa propriedade minha — explodindo bombas e metralhadoras, aproveitei para
fazer uma barragem. Os trabalhadores ainda encontraram várias pequeninas peças. À época do desastre, mutilados os corpos dos soldados
americanos, o povo retirou alguns pedaços maiores e outros de chumbo,
segundo me dizem, e do qual ainda hoje alguns pescadores fazem
chumbadas. Foi encontrada uma carteira com cédulas de dólares e
apenas uma de duzentos mil réis, em nossa moeda. O dinheiro foi
entregue ao Sr. Francisco Dias, Chico Dias, delegado do Goianinha.
Vieram logo algumas autoridades militares e recolheram os pedaços
de gente.
O outro caiu à noite, na mata do Galhardo. O avião despedaçouse de encontro a uma árvore, mas a tripulação escapou. Do local ao
mar distavam uns dez quilômetros e os aviadores tomaram o rumo
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do mar, vindo a ser encontrados por pessoa que ia pela manhã ao
seu roçado.
Daí, a coisa se volta para o Jahú, ,o célebre hidro-avião de Ribeiro de Barros, Vasco Cinquini, João Negrão e Newton Braga. Nós
morávamos em nosso sítio, em Pernambuquinho, quando começou a
ouvir-se o ruído do motor. Todo mundo olhava para um lado e para
outro e ninguém via nada. Aqui em Tibau só as famílias de Odon
Paulino e Manuel Inácio estavam prevenidas, porque Othon Paulino,
então estudando aí, e como o avião teve de adiar por mais de uma
vea o vôo para o sul, teve tempo de avisar ao pai. Fira o ano
de 1927.
A velha Anacleta, uma parteira muito desbocada que alterava
as palavras só pelo gosto da pornografia, botou logo um nome impronunciável e irreproduzível no aeroplano. Mas muita gente rezou c
supôs que fosse o fim do inundo.
Meu pai de nada sabia. Como, porém, conhecia o ruído dos
motores a explosão, apesar de assustado, teimava em dizer que devia
ser uma máquina qualquer. Certamente ele já lera alguma coisa a
respeito, apesar da raridade dos jornais por aqui naquele tempo.
Mas Jahú ficou célebre nos versos vindos daí, que historiavam
a paixão de uma moça pelo piloto Ribeiro de Barros. Ainda ;-e
cantam estes versos, nos quais são mencionados os nomes dos personagens :
Quando o Jahú foi embora
Para o Rio Janeiro
Alba chorava e dizia
Não caso mais com Ribeiro

•

Chora, chora meu amor
O Jahú foi embora
E você foi quem ficou

Jahú, Jahú,
Vai pelos ares
Que parece um urubu
O Jahú já foi embora.
Ele vai pelo Brasil
Cortando o céu de anil
Tudo isto saiu, porque o Caravelle passou.

27
11.4.67
Sr. Redator,
Hoje pela manhã, no Grande Ponto daqui, estivemos falando
de camarões. Não do camarão de água doce, mas do camarão de
água salgada, até poucos anos uma riqueza, mas que a pesca predatória acabou quase por exterminar. Hoje só se encontra camarão
nos viveiros, onde eles se vão refugiar e onde, sob o olhar dos vigias,
não pode ser capturado por pescadores da lagoa.
Quando era abundante, o camarão constituía uma atividade rendosa. Hoje quase não existem mais redes de camarão, a não ser lá
pelo Mari, nos confins da Guaraíra.
Zé de Canginho e outros vão me dizendo as diversas espécies do
camarão vila-franca:
- fogo

Quando o Jahú foi embora
Alba chorava c dizia:
Se Ribeiro fosse homem
Eu aqui não ficaria

—
•—
—

cachorro
rojado
pistola
barba de ferreiro
tamarit

Chora, chora meu amor etc.
Há outros versos alusivos ao Jahú mas que demonstram origem
letrada:
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E vão me explicando: o camarão fogo é raro, pois nunca se
apanha em quantidade. No meio de uma pescaria aparecem dois ou
três somente. O camarão-cachorro é incomentível: torrado não endurece, fica liqüefeito, como pus. O mais abudante, e por isto o mais
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conhecido, é o rajado. O camarão-pistola é o que mais cresce. Sua
denominação provém do fato de, após a captura, dar saltos para trás,
seguidos de um estalo seco, como tiro de pistola. Barba-de-ferreiro
é um camarão com as "barbas" avermelhadas. Finalmente o tamaru
é um camarão provido de espeto resistente, que muitas vezes fere o
pescador.
Para pescar no mar ou na barra, a melhor isca é o camarão.
Por isto, apesar de desaparecido como atividade produtiva, a pesca
do camarão subsiste, como subsidiária da outra pesca.
Papaco, que é líder esportivo, chefiando o time local de futebol,
não pesca. Homem trabalhador, movimentado, e vendedor de
peixe. Recebe o pescado e se larga bem cedo para São José e Parnamirim. Bita de Zé de Canginho aluga o Jeep de Machado e vai
pelo mesmo caminho de Papaco vender peixe. Para não fazer concorrência aos daqui, ele também compra o produto da pesca a Pipa,
tendo uni encarregado de lhe mandar deixar aqui.
Durante a semana, o quilo de peixe tem um preço, mas no
domingo é mais caro: vender aqui representa prejuízo, pois na feira
de Goianinha o preço é outro.
Mas a conversa volta ao camarão. O melhor tira-gôsto de cachaça. Com tapioca de coco, que delícia. Cozido com coentro, enche
a boca d'água. Como ajuda a moer feijão macassa. Como é bom com
batata.
Nos anos que passaram, as redes chegavam à tardinha. A unidade
era a cuinha, isto é, uma medida equivalente a dois litros e meio.
Metade do dono da rede, metade da tripulação, mas entregue todo
ao dono da rede, que pagava em espécie, pelo preço corrente.
Entrava pela noite a dentro o trabalho de consertar, isto é, de
tirar a barba e lavar. Isto é trabalho feminino. Já o de torrar, em
bandas de lata de querosene, é trabalho de homem. Sentadas em
torno da ruma de camarão, as mocinhas se empenhavam naquele
mister de paciência, que, de tão repetido, acabava por deixar-lhes
em carne viva os dois dedos empregados.
Assisti em Paranaguá, no Estado do Paraná, a chegada de pescadores de camarão. Completamente diversa da pesca daqui. Também
em São José de Ribamar, próximo a São Luís do Maranhão, vi a
pesca. As embarcações são diferentes, velas tintas e em corte diagonal
por cima e não como as nossas, em triângulo. Não sei qual o melhor
camarão: se o daqui, se o do Maranhão, se o de Paranaguá. Mas
me parece que é este. . .
Não quero encerrar esta carta sem desfazer o equívoco que
poderia resultar da alusão às velas das embarcações. A nossa pesca
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de camarão é feita em rede e canoas sem velas. Nossa canoa é, em
termo culturais, ainda bastante primitiva: de um tronco só, escavado
a machado, enxó e goiva. Quando o pau não dá a canoa, então é
feita de duas bandas. Este tipo, na classificação dos antropólogos, é
o chamado monóxilo. A canoa de tábua ainda não é construída aqui.
Se alguma existe, veio de fora.

28
12.4.67
Sr. Redator,
Todas as vezes que chego aqui, mesmo para uma demora rápida
de fim de semana, a primeira visita que recebo é a de Antônio Valdivino. Agora que estamos aqui, para uma permanência de alguns
dias, vem ele duas vezes diariamente, manhã e tarde, só para me
cumprimentar. É a única pessoa aqui que vejo fazer o sinal da cruz,
tirando o chapéu, quando o sino da capela de Santo Antônio toca as
badaladas de Angelus.
Não vem me pedir nada. Vem só para saber se vou bem.
Este homem me faz lembrar aquele leproso de um grupo de dez, que
São Lucas é o único evangelista a registrar, os quais, curados pelo
Senhor, na viagem para Jerusalém, entre a Samaria e a Galiléia, foram
mandados ao templo para apresentar-se aos sacerdotes. Limpos da
doença, só um voltou, exatamente o que era estrangeiro, para agradecer o bem recebido. Jesus perguntou: não eram dez os que foram
curados, e como é que só este estrangeiro correu para agradecer?
O que fiz, para merecer esta gratidão de Antônio Valclivino? O
mesmo que tenho feito a tantos outros, que não vêm e até esquecem.
Anos já correram, e eu tinha chegado aqui para passar o domingo.
Vieram dizer-me que uma criança, menino de sete ou oito anos, jogando pelada na rua, tinha fraturado a perna e passava mal. Fui lá.
Era filho de Antônio Valdivino. A criança estava febrii, fratura exposta, purulenta, a perna dentro de uma telha coberta por outra.
Vi que o caso tinha alguma gravidade. Não podia traze-lo no meu
Jeep. Voltei no dia seguinte e, se não me engano, por intermédio de
Genésio Cabral, então Secretário das Finanças, consegui uma ambu-
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lância do Batalhão de Engenharia para vir buscá-lo. A Saúde Pública
não dispunha de ambulância, e a da Polícia Militar estava em reparos.
Foi o menino. As Irmãs de Santana do Hospital Miguel Couto,
que sempre me têm a melhor atenção, o acolheram carinhosamente.
E ele ficou hospitalizado por mais de dois meses. Embora com ligeiro
desvio na perna, restituí-o ao pai, sarado e saudável. Antônio Valdivino nunca esqueceu isto e faz lembrar ao rapaz de hoje o que fiz
por ele, como de resto tenho feito por tantos. Em 1965 ele completou dezoito anos, alistou-se imediatamente e recebeu do pai a
recomendação: você é eleitor do Dr. Hélio.
Antônio é um dos homens mais pobres daqui. Outro dia chegou
meio aflito porque a esposa estava se sentindo mal, com hemorragia.
Minha mulher foi lá e aplicou-lhe uma injeção.
Tomando uma boa cipoada de cachaça, mesmo puxando um
pouco, não perde o equilíbrio nem a linha de conduta. Nem sei mesmo
quando está puxando mais ou menos. Aliás dizem que é difícil saber
quando ele não está caebado. Caeba, aqui, é mais um dos mil nomes
da cachaça.
Entretanto, a cana de Antônio Valdivino não o faz perder a confiança. Esta semana ele está servindo de vigia a um barco lagosteiro
do Recife, que está sofrendo reparos no motor.
É homem de confiança para levar recados distantes. Quem tiver
assunto à distância, pode confiá-lo a Antônio. Caminha a noite inteira
e de manhã está de volta para dar o resultado. Como os transportes
procedentes de Natal normalmente fazem de Tibau o fim da linha,
quando vem alguma senhora de Pipa e tem de prosseguir a pé, é
Antônio Valdivino o homem procurado para fazer companhia. Cobra
por uma viagem destas, oito quilômetros, em estrada arenosa, um
conto de réis.
Pergunto a Antônio se nunca encontrou por aí a fora alguma
visão ou algum ente desconhecido. Responde que apenas encontrou
um ser estranho que logo desapareceu, na praia da Cajarana entre
Tibau e Cururu. Antes não teve medo, mas quando viu o vulto
desaparecer como que levado pelo vento, sentiu os cabelos arrepiados.
Isto de cabelo arrepiado está no Livro de Jó: ao sentir junto a mim
uma visão noturna, meus cabelos todos se eriçaram. ( l )
Antônio pôs a faca entre os dentes vestiu a camisa pelo avesso e
passou.
(1) Jó, IV, 13-15: "Em meio a pesadelos de visões noturnas, quando o sono
se apodera dos mortais, assaltaram-me o medo e o terror e sacudiram todos os
meus ossos. Um espírito roçou-me a face e fez arrepiar os cabelos da minha pele.

72

Ia esquecendo de dizer que Antônio é também o coveiro daqui.
"Quando morreu o defunto Paturi, ele me conta, cheguei em casa já
tarde da noite. A mulher me disse que Paturi tinha morrido. Voltei
para o cemitério e de madrugada estava com a cova pronta. De
manhãzinha veio um cunhado dele me chamar para abrir a cova. Eu
perguntei: ué, morreu outro ? Porque a de Paturi está pronta desde
esta noite".

29
13.4.67
Sr. Redator,
Os rapazes daqui costumam fazer serenatas. Enquanto as moças
preferem a música do dia, aquela que as estações de rádio ficam martelando nos ouvidos da gente, os rapazes cantam velhas canções, as
modinhas que nossos pais e avós cantavam:
Meu
Que
Era
Que

desejo era ser esta modinha
tu cantas ao som do violão
sffr as cordas finas, gemedoras,
tu tocas afagando com as mãos

Ou esta:
Quantas vezes escrevi o teu nome
Nas mais alvas areias do mar
E as ondas talvez com ciúme
Vêm depressa o teu nome apagar.
Escrevi sobre o tronco frondoso
De uma velha mangueira copada
E depois de três dias passados
Encontrei-a no chão derrubada
Ou esta outra:
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Quem parte, parte chorando
Quem fica sem a partida
Dá-me um aperto de mão
Um adeus por despedida
Adeus minha rosa branca
Adeus amante querida

Vou dormir e eles ficam sentados na plataforma do cruzeiro,
cantando. O violão de Petica é uma beleza, dentro da noite de lua.
Parece que seu fraco não é a sanfona, é o violão. Vez, por outra
vem pedir para botar os discos do Trio Los Panchos ou do Trio
Iraquitã. Só para deleitar-se com os violões.

Quem me fãs andar aqui
Por estas terras penando
É um amor que me prende
Me prende de quando em quando
Vou me tomando infeliz
Assim fãs quem vive amando.
Além de outras mais conhecidas (Casa Branca da Serra, Acorda,
abre a janela, Esteia) cantam histórias musicadas, de fatos aparentemente reais. Verdadeiras narrativas em verso, longas demais para
ser reproduzidas.
Tem um rapaz, Chico ou Petica, que é unia autêntica vocação
musical. Nunca saiu daqui, mas toca sanfona, violão, cavaquinho,
viola, qualquer instrumento de corda. Meio desleixado, não tem
ainda uma sanfona. Toma emprestada a de qualquer pessoa e vai
tocar num baile. Paga uma parte ao rapaz do acompanhamento e o
resto divide com o proprietário da sanfona. Interessei-me em levá-lo
a Natal para abrir-lhe o crédito que lhe possibilitasse adquirir sanfona
própria. Ficou de ir. Não sei se irá. Se este rapaz saisse daqui,
entrasse num grupo qualquer, recebesse algumas lições de estilo, em
breve estaria rico, fazendo declaração de imposto de renda. Mandam
chamá-lo lá de Campo de Santana, e ele se larga por aqueles povoados, Morrinhos, Alcançus, Tabatinha, Porto, Tororomba, Nísia
Floresta. Tocando em bailes, em festas de casamento. Até com as
religiosas de Nísia Floresta já andou em festas, como também com o
grupo protestante de Patané, que vez por outra o manda chamar.
Antenor, que era seresteiro, está ficando velho, lutando com a
adversidade da vida, torturado pela cegueira que lhe persegue os
filhos, um desassisado e completamente cago, e dois outros já desenganados pelos médicos aos quais os levei à semana passada.
Pitu, meu parente, tem uma voz esganiçada e sua modinha preferida é aquela de Mestre Tvo —
Tão fria a noite
Tão deserta a rua.
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14.4.67
Sr. Redator,
Qual é o direito que rege a vida destas sociedades de pescadores
e agricultores? Aqui ninguém sabe o que é habeas-corpus nem mandado de segurança. Os agentes policiais nem se dão ao trabalho de
abrir inquérito por qualquer asneira: uma noite de cadeia, o pagamento da carceragem e limpar um pedaço de rua ou lavar o xadrês
antes de ir embora. Também o povo é de si pacato. O ano passado
houve aqui um homicídio, que se não foi o primeiro, deve ter sido
o segundo, porque ninguém, nem mesmo as pessoas mais idosas se
recordam dos protagonistas. E este mesmo de agora foi um homicídio que não teria passado de simples lesão corporal, perpetrado por
uma quicé, se não tivesse atingido a artéria femural. Teria sido um
ferimento sem maior gravidade. Além disso, a falta de socorro imediato contribuiu para'que a vítima, um rapagão cheio de vida, viesse
a morrer, quando talvez uma simples sutura tivesse evitado o clesenlace.
O direito do povo é um direito não-escrito, de normas elaboradas ao correr dos tempos. Os juristas de gabinete, desses que escrevem uma lei hoje para ser emendada amanhã, ou daquelas que se
fazem para ficar no papel sem aplicação prática, teriam muito que
aprender se viessem ver o direito vivo do povo. Oliveira Viana falava
constantemente desse direito popular, do direito esportivo, das normas
jurídicas dos doqueiros. E de minhas leituras em Alberto Torres
me ficaram algumas dessas idéias em torno do irrealismo das nossas
elites nessa matéria. O prof. Georges Gurvitch foi encontrado, escondido numa praia da Paraíba, morando na casa de um pescador, para
melhor sentir, ele que nos últimos anos de vida tanto se dedicou à
sociologia jurídica, a realidade palpitante dos fatos. Não se identi75

ficou como cientista e ficou muito aborrecido quando a curiosidade
de algum repórter o descobriu.
Ninguém tomou conhecimento do Código Civil. Inventário, pra
quê? Escritura de uma casa que se vende, basta pagar e receber a
chave. Demarcação? Basta unia picada, tirada a olho. O direito de
superfície tem características especiais. Eu mesmo tenho vários coqueiros em terras de outras pessoas. Na Pipa, José Hemetério saiu
me mostrando os coqueiros, marcados a ferro, que ele compra em
terras que não são suas. Em Sibauma, quase todos os coqueiros são
de Osvaldo Moura, que não tem um palmo de terra. Lembro que
uma vez li no Tratado de Cunha Gonçalves que isto mesmo acontece
em algumas freguesias de Portugal, em relação a oliveiras. A árvore
não adere ao solo, como está no Código Civil.
Casamento? É preferível o religioso. Mas a ausência do sacerdote, que não se encontra por exemplo no dia em que se vai acertar
o casamento, "botar os papéis", como se diz, leva a pessoa a procurar
o cartório, para não perder a viagem. A preferência, porém, é pelo
vínculo religioso.
O direito que rege a partilha do pescado é imemorial. Recentemente foi introduzido o uso da balança. Mas antes a partilha era
feita a olho, pela simples comparação dos peixes. Curioso é que sempre
a partilha é feita por um pescador mais velho, estranho ao grupo e dá
sempre um jeito de ficar um peixe sobrando, chamado cadeira. A
cadeira fica para o partidor. Não me referem caso de divergência
por inobservância das regras do direito de pesca, inclusive uma certa
propriedade sobre o local de aportar a embarcação. Já disse de
outra feita que, "virada" uma tartaruga, aparada uma barbatana,
respeita-se o direito daí resultante.
Quando algum proprietário de terra arrenda roçados, basta o
locatário cortar uma moita: está marcado. Outro concorrente passa
adiante para marcar o seu.
Encontro acentuados vestígios do matriarcado, o nome das
pessoas seguido do nome da mãe: João de Lica, Antônio de Ninisia,
Antônio de Rosa, Lourdes de Otília, João de Joana, Isaura de Idalina, José de Paulina, Carminha de Maria Rosa, Antônio de Maroca,
Antônio de Balbina, Pedro de Etelvina, João de Elina, etc. Sobrevivem alguns traços do direito de primogenitura: o filho mais velho,
varão, conserva a autoridade sobre a família, até sobre a própria
mãe, decidindo os assuntos familiares, como o casamento das irmãs,
fixação da residência, etc.
A cooperação espontânea do povo em certas oportunidades está
incorporada ao seu sistema jurídico: ninguém deixa de emprestar
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unia foice, um machado, uma enxada, uma pá, uma canoa. E o
pagamento da conga, forma deturpada da palavra côngrua, é a remuneração paga ao dono da casa de fazer farinha, porque esta é um
estabelecimento particular afetada ao uso público.
Este direito, assim elaborado, não obedece a sistema nem a classificação: nem é civil nem penal, nem público nem privado. O processo é sumaríssimo, e se reduz a algumas fórmulas verbais. A
contestação, por exemplo, se expressa por estas duas: "Menas a
verdade" ou "Dê as provas". É o princípio de que a prova da alegação compete a quem a faz.
Os documentos particulares fazem fé. A caderneta de apontamento dos comerciantes faz prova do débito de fornecimentos, isto é,
do "fiado", o que todavia não evita erros de cálculo, às vezes fontes
de desentendimento cuja sanção é o corte do crédito.

31
15.4.67
Sr. Redator,
Vejo com tristeza que muitas espécies animais vão desaparecendo. A rolinha-cascavel, ou palo-cafôfa, que a gente via nos terreiros, quase entrando dentro de casa, vai rareando cada vez mais.
Também a rolinha caldo-de-feijão, ou casaca-de-couro, está diminuindo. Só não sinto redução na rolinha pé-de-anjo. A juriti está
quase extinta. Não escuto mais à tardinha cantar a sericoa (que
não sei se será a mesma sara-cura do sul) e seu canto é meio
onomatopaico: quebrei-três-pote-e-um-côco-só, e-um-côco-só. A jaçanã deve ter emigrado para os açudes. Bentivi quase não se vê.
1'atativa, a mesma coisa.
Outra espécie que está desaparecendo a olhos vistos c o urubu,
de tão prestantes serviços na higiene rural. Antigamente erguiam-se
vis olhos e logo eram vistos os urubus voando a grandes alturas.
Hoje são poucos os que se vêem. Apenas quando há alguma carniça
é que se encontram maiores concentrações. O urubu-rei, assim chamado porque tem a distingui-lo dos demais uma parte vermelha na
cabeça, parece ter desaparecido totalmente.

Cutia cada vez menos. Veado, se conta pelos dedos. Maracajá,
uma-vez-na-vida é que se encontra um.
E fico pensando se não contribuí para isto. Com João de Lica,
meu parente e hoje meu compadre, Adaberto Castro e outros meninos
daqui, tínhamos uma danação de arapuca. De manhã ia-se armar
as arapucas e colocar a isca. Ao meio dia ia-se armar as que se
tivessem desarmado e recolher as caças. À tarde repetia-se a mesma
operação. Passarinhos menores (primavera, papa-capim) a gente
pegava com um pau seco envolvido em leite de gameleira. O bichinho
vinha voando e pousava no ramo mais alto: ficava preso.
Outros meninos preferiam o bodoque ou o laço ou a esparrela.
Este bodoque nosso, feito preferentemente de genipapo ou de geniparana ou jucá, merece uma referência, porque os antropólogos costumam classificar as culturas segundo a forma do arco. Os grandes
mestres da Escola de Viena fizeram investigações sobre a forma do
arco, e daí extraíram conclusões que os conduziram a constatações
positivas em torno de inter-relações culturais. O bodoque daqui tem
a forma côncava, desbastadas as duas extremidades ficando ao centro
uma parte roliça para apoio da mão e dar resistência à curvatura.
O fio é duplo, com um trançado que os une ao meio de uma das
extremidades, de onde parte o arremesso da pedra. Nunca fui bom
atirador de bodoque nem de baladeira (aliás rara no meu tempo de
menino).
Desapareceu também daqui o xexéu, aquele pássaro que canta
de tantas formas, inclusive em latim, como me dizia tia Amélia
Ferreira, filho de velho Felipe Ferreira, do engenho Mangabeira. Há
muito do outro lado, em Surubajá e Patané. E que arte esse pássaro
emprega em tecer seu ninho, pendurado nas pontas menos accessíveis
dos galhos da cajazeira ou do genipapeiro. E o ninho da maria-caruruta (que em outros lugares vi chamar casaca-de-couro) ? O pássaro
junta tudo quanto é espinho, garrancho, amarra aquilo de tal forma
que se cair, cai inteiro. Quando ela deixa o ninho chega o concriz:
pássaro preguiçoso, que se aproveita do que o outro faz. Chega e
toma conta. Faz lembrar o conto de Machado de Assis, aquele
diálogo entre a agulha e a linha. Eu tenho servido de muita mariacacuruta para um bocado de concriz.. .
Antônio de Ninisia, hoje pai de filhos, era um menino louco
por pássaro. Cresceu, ficou homem, andou pelo Rio de Janeiro mas
não perdeu esse hobby. Ele chega por aqui, fica conversando, e de
vez em quando interrompe a conversa: "Veja que açoite está dando
o meu galo de campina." É mais fácil faltar leite para um filho do
que para os passarinhos dele.
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Compadre João de Lica, é a mesma coisa. Pesca a noite toda
e depois que repousa sai pelo mundo com a "chama" e o alçapão.
Outro dia ele me deu um encontro-de-ouro, que é um pássaro muito
apreciado. Aliás, tenho uma "estória" de encontro-de-ouro que me
foi contada há muitos anos por Du, menino hoje homem, irmão de
Antônio de Docle: uma morena muito respeitada, mas em cuja casa
não havia instalação sanitária, foi recatadamente por trás de uma
moita satisfazer uma necessidade fisiológica, mas o encontro-de-ouro
cantava: eu vi, eu vi. Ela mudava de posição, se escondia mais e o
bichinho repetindo: eu vi, eu vi. Até que ela voltou para a casa
indignada com o pássaro indiscreto, dizendo: que bicho sem vergonha,
se eu pudesse tinha dado um tiro...

32
18.4.67
Sr. Redator,
Eu não conheci Cavalcanti Grande. Mas este nome faz parte
da nossa crônica local. Não saberia precisar a data em que o fato
ocorreu. Deve ter sido aí por 1928 ou 1929. Estávamos na escola
de meu pai, quando chegou ele, a cavalo, acompanhado de uma ou
duas pessoas. Entrou, chamou meu pai à parte, e quando voltou
o professor: "este homem veio vacinar vocês." Correu menino por
todos os lados, saltando janela e a meia-porta. Mas o professor, que
era duro, inclusive para com os filhos, manteve sua autoridade e a
maior parte dos alunos se submeteu à vacina.
Depois Cavalcanti Grande saiu pelas casas, para vacinar o povo.
Não ficou ninguém. Ganhou tudo as capoeiras. Poucas pessoas se
deixaram vacinar, umas por não compreender o significado preventivo da vacinação, outros por entender que a vacina provoca a própria
varíola...
Comentando hoje este acontecimento com alguns contemporâneos que dele se recordam melhor do que eu, foi lembrado o que
sucedeu à velha Mimi: morava ela em Pernambuquinho e já chegara
por lá a notícia de que havia um grupo de vacinadores, cujo chefe
era Cavalcanti Grande. Ninguém ficou em casa. Houve gente que
só voltou na tarde do dia seguinte. Mimi, coitada, que não podia
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correr, arrastando a saia larga e comprida, teve a pouca sorte de
engalhar a saia num toco e caiu. Um sobrinho que vinha atrás encontrou-a deitada, a voz suplicante e humilde: me solte seu Cavalcanti,
pelo amor de Deus. . .
Daí vamos passando a outros comentários: o terror que causava
um soldado. Ver aquele ser estranho, com o estranho boné, a carabina pendurada. Era mal-estar generalizado, o coração saltando.
Menino, eu mesmo passei por um desses sustos, quando em nossa
casa chegou certa vez o delegado de Ares, um sargento da polícia
conhecido de meu pai.
Oficial de justiça era outro bicho que fazia medo. Recordo que
quando ia haver júri, meu pai sendo jurado, vinha o oficial fazer a
notificação. Pois minha mãe nos recomendava: se aquele homem
voltar e procurar Zèzinho (era assim que ela tratava o marido),
digam que ele viajou.
Naquele tempo cadeia se chamava mucura. Não procurei saber as
origens desta palavra, nem as razões de sua substituição. Mas a
simples palavra mucura bastava para aplacar muito sujeito irritado e
evitar muito barulho. Ainda hoje, ouvi alguém falar nisso: um cabra
de Sibauma comeu uma noite de mucura.
E como uma coisa puxa outra, na conversa que tive outro dia
com Afrodísio José Soares, de quem já falei em carta anterior, fiquei
atento ao seu vocabulário tão original quando a sua aritmética: ele
fala cie coresma, pronuncia, corenta, falde Manuel de Anrique e de
lansol. Ora isto é português puro. Tome de Sousa, Padre Anchieta,
Mem de Sá assim falavam. Se não estou enganado está nos Lusíadas
este verso:

todo dia uma canção italiana em versão portuguesa, "Io te daró
de piu."
Aqui não há alfaiate. As roupas que vestimos, meninos ou rapazes de minha idade, antes ou depois de nós, eram feitas por Maria
Amélia ou Maria Emília, nas suas máquinas de veio manual. Até
o chapéu era feito por elas. As calças eram curtas, mas tinham
abanhado, como as calças compridas. As pessoas mais velhas andavam
com a camisa por fora das calças. "Passe o pano" era uma ordem
para que a camisa ficasse por dentro das calças. Dizem que um senhor
de engenho, lá do Maninbu, Vicente Magro, isto é, Vicente de França
Marinho, que depois morreu assassinado, uma vez aí em Natal foi
intimado pela polícia para "passar o pano".
Mas se não há alfaiate, isto não impede que os rapazes andem
bem vestidos, com camisa Helanca, calças de Nycron, feitas no Rio,
no Recife ou em Natal. Ainda ontem chegou um deles, de uma cidade
da Bahia, onde está pescando. Perguntei qual era a cidade.
Ele ficou atrapalhado:
— Léo:
—• Ilhéus? perguntei.
— Isto mesmo, sim senhor, é porque a língua não ajuda.
E o mundo está sendo sacudido, cheio de contrastes. Afrodísio
pronunciando coresma e este rapaz, com seu rádio portátil e sua
roupa elegante.
Veja, Senhor Redator, como as várias direções que esta carta
tomou convergem para situar o processo de mudança social em que
estamos envolvidos.

"O quarto e quinto Anriques, e o terceiro". (1)
A sobrevivência destes arcaísmos tem explicação em sociologia
pelo isolamento cultural e o fato designado por uma expressão inglesa,
cultural lag, isto é, demora cultural.
Mas o caminhão, o Jeep, o rádio, estão acabando com isto. E
enquanto o velho Afrodísio fala assim errado, como se estivesse conversando com o Governador Geral Duarte Coelho, os meninos vão
falando em goal, em time, em pneu, em bateria, cantando a "Banda",
de Chico Buarque. Nossa vizinha, ao lado, Lourdes de Otília, canta
(1) Escrevia sem fontes de consulta, de memória. O verso de Camões é este:
"O quarto e quinto Afonsos e o terceiro" (Canto I, estrofe 13).
A grafia Anrique, porém, lá está:
"Destes Anrique, dizem que segundo
Filho de um rei da Hungria exprimentado" (Canto III, estrofe 25).
"Já tinha vindo Anrique da conquista" (id. estr. 27).
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20.4.67
Sr. Redator,
Parte do meu pessoal já foi embora para o carnaval. Eu fico
com a mulher, os filhos menores e um dos mais velhos com sua
família. Aqui mesmo não houve grupos nem cordões, porque o
delegado cobrou uma quantia elevada para autorização de blocos.
Houve apenas entrudo. Meu primo Otávio, que não gosta destas
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brincadeiras, ficou em nossa casa conversando, meio amarrado, porque
lá na esquina estava um grupo esperando-o para um banho. A fim
de evitar desgostos, eu fui com ele, e ps meninos que o estavam esperando, por me terem certa consideração, o deixaram passar.
Em compensação, vêm blocos de Mari, Piau, Catolé, Cabeceiras. Bem organizados, bem compostos, cantando as mesmas coisas
que estão cantando aí. Vi um bloco de índios tão bem caracterizados
que me deixou melhor impressão que os "índios" daí.
Conversando sobre o carnaval. Antigamente aqui era só entrudo
e laranjinha. Com Fábio Rodrigues e Otávio recordamos o primeiro
bloco de carnaval que vi, vindo lá do Patané, do outro lado da lagoa:
O senhor Manuel Inácio
Delegado do lugar
Quero que me dê licença
Eu brincar o carnaval
Manuel Inácio era o o pai de Fábio e sogro de Otávio.
Do carnaval falamos também em bailes e cocos. Os bailes antigos
eram tocados por "harmônicos", ou foles. Depois vieram as concertinas. Agora é que se fala em sanfona. Compadre Napolião tinha a
sua rabequinha, que eu andava louco por arranjá-la, mas que me diz
tê-la dado a um cego. Ainda vi bailes em que só dançavam homens.
Pode alguém não acreditar. Mas eu vi. Bailes com pares mistos só
apareceram aqui por volta de 1927. Por isto, os cocos eram mais
freqüentes. Festas muito apreciadas, com refrões fixos e parte improvisada a cargo do tirador. O Mineiro Pau, por exemplo, os homens
em rodas, batendo palmas, voltando um para o outro, enquanto no
centro um dançava e depois com certo movimento que projetava a
barriga sobre um outro, este saía e ele entrava para a roda. As estrofes variavam, mas o coro é fixo:
Menina, se queres vamos
Mineiro pau
Mineiro pau
Não te ponhas a maginá
Mineiro pau
Mineiro pau
Quem maginá cria medo
Mineiro pau
Mineiro pau
Quem tem medo não -vai lá
Mineiro pau
Mineiro pau
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Outro coco muito apreciado era o "Na Barra, Maria":
Na Barra, Maria
Quem me dera eu lá
"O tirador" chamava um dos da roda:
Venha cá João de Miguel
Faça javor venha cá
E o chamado caía no círculo. Ainda morávamos no Titau velho,
D que foi destruído pelas enchentes de 1924, quando dei fugida de
casa e fui assistir um coco. Chamado, caí na roda, que era dirigida
por um rapaz que depois a tuberculose levou, José de Horácio Maior,
sobrinho de Mestre José Maior.
O coco de zambê é uma dança tipicamente africana, com surpreendentes elementos da pureza originária. É o coco de pau. Aqui
não há nenhum. Mas ali perto, em Pernambuquinho, há zambê quase
todos os sábados. Daqui mesmo, no silêncio da noite, se a maré
não está ribombando no Madeira, pode ouvir-se perfeitamente a
cadência do "pau". Não quero, porém, estragar num fim de carta
o zambê, matéria para mais de uma. E como faz tempo que não
assisto, vou ver se ainda nesta temporada terei oportunidade de ir.
O diabo é essa história de dizerem: "o doutor está aí". Tira toda
a espontaneidade e os que vêm falar comigo atrapalham a observação.

34
21.4.67
Sr. Redator,
Houve uma revolução chamada "Quebra-quilo": o povo não
aceitava o novo sistema de pesos e medidas adotado pelo Governo
Imperial(l). Mais de um século passou, e o sistema métrico decinal
ainda não foi plenamente reconhecido. Mais de vinte anos passaram
desde a adoção do Cruzeiro como padrão monetário, mas o povo
ainda fala em pataca e vintém, em cruzado e "destoes", em conto-deréis e cem-mil-réis.
(1)

Lei n. l 157, de 2G.6.1862.
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Está a gente numa mercearia, à hora do entardecer, e chega um
menino: "Quero uma libra de açúcar". Chega outro: "Me dê um
quarteirão de gás." Chega um pescador que vai entrar para a pescaria
e diz: "Bote aí três dedos de zinebra." O comerciante por sua vez
informa: "Comprei dez arrobas de batatas". Ou: "Comprei dez
canadas de aguardante e cinco alqueires de farinha". E o freguês
chega: "uma cuia de farinha e uma quarta de jabá".
E o homem que vende caranguejo fala em corda.
As medidas de comprimento são braça, para medir a propriedade de terra, o palmo para superfícies menores, a légua para as
distâncias maiores, a polegada para menores dimensões.
É certo que o quilo já é corrente, como o metro substituiu definitivamente o côvado, que ainda alcancei em plena vigência.
E chega o IBRA e pergunta ao homem: quantos hectares de
superfície cultivada, quantos de pastagens, quantos de floresta? Quem
sabe aqui o que é hectare? O povo sabe o que é mil-covas, ou tarefa
ou braça. A braça é fácil de obter: um homem de estatura normal
põe uma vara junto ao dedão do pé, ergue o braço correspondente
e marca a vara onde foi esta atingida pela ponta do terceiro dedo:
é uma braça. O palmo também é fácil: a mão espalmada do limite
compreendido entre o dedo miudinho e o polegar.
Há mais: a lei exige, fulminando de nulidade o ato público, .jue
as medidas mencionadas sejam as do sistema oficial de pesos e medidas(2). O costume, porém, tem mais força que a lei. O poeta Sá
de Miranda já ensinava, nuns versos que sei de cor e tenho anotado
em minha cadernetinha de audiências:

"Vintém poupado, vintém ganhado", leio numa moeda de quarenta
réis da caixa de Antão.
Recordo a minha "tabuada", impressa numa capa de três faixas
coloridas: aprendíamos cantando, como de resto o fizeram todos os
que estudaram primeiras letras no interior até 1930, mais ou menos:
Uma pataca
Duas
Três ,

320,
640,
960,

E assim ia, memorizando a equivalência entre a moeda antiga e
a nova.
E como a tabuada, era a Carta de ABC, de prof. Landelino
Rocha, nome que nunca vi numa biografia, mas que deve ser abençoado por muitos milhões de nordestinos que ali descobriram os horizontes pelos quais se conduziriam na vida.
A reflexão final é aquela que já vem de Alberto Torres, continuada por Oliveira Viana: o alheamento das elites dirigentes das
realidades nacionais. O IBRA e o INDA falam em nódulo, certos
demagogos falando em latifúndio, quando o mal do Brasil é o minifúndio. De Cabeceiras a Pernambuquinho, aproximadamente meialégua, em cinco ou seis minutos no Jeep atravessamos mais de trinta
propriedades, cujos donos não as cultivam porque não as podem
cercar: nem mesmo podem conservar os matos, devastando-os em
roçados anuais, o que ainda mais empobrece a terra.

Nam valem leeys sem custunie
Vai o custume sem leeys
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Quem foi que viu um fazendeiro, mesmo homem letrado ou medianamente instruído, falar em boi de tantos quilos? O que se vê
é dizer: tem caixa pra tantas arrobas, estando gordo, mas agora
só tem dez.
Outro dia estávamos conversando sobre as moedas antigas, que
muitos dos que estavam presentes ainda conheceram: a pataca, o paunas-costas, o xenxém, o dez-réis, o vintém. E um dos circunstantes,
meu parente Antão, vai buscar uma caixa que ele guardou com velhas
moedas, inclusive a de meio-tostão, que ainda alcancei em circulação.

23.4.67
Sr. Redator,
Ia esquecendo a paisagem. Tenho falado dos tipos humanos, dos
mores e folkways, das instituições, dos peixes, dos bichos. Hoje, aproveitando a oportunidade, indo minhas filhas a Pipa, quis ficar só,
já posto o sol, para ver o "Sem Pescoço". É um morro que tira
o nome de uma lenda que divulguei, faz anos já, em artigo de jornal.
Um corpo decapitado sobrevoa o morro, chamando a gente. Eui
andando. Sentei no chão, olhando o mar. Recomecei a subir. Ver,

(2) Decreto-lei n. 592, de 4.8.1938, art. 23. Decreto-lei n. 240, de 28 2 1967
art. 15, § l.o

l
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não vi. Mas a voz, ouvi. Não saberia bem dizer se realmente ouvi,
ou se naquele instante de crepúsculo, estimulados pela solidão cir•cundante, despertaram em mim os temores da infância e lá do subconsciente subiu-me aos ouvidos a voz clamante.
Ei, ei, ei
Pode também ser um ruído onomatopaico, a voz do vento nos
garranchos ressequidos, nos galhos mortos, que secam à varredura
incessante da ventania. Ver, não vi. Mas ouvir, o u v i . . .
Este pedaço de terra foi estudado no tempo da guerra por
engenheiros militares. Um deles, o capitão Melo Morais, escreveu
magnífico trabalho, ilustrado por fotografias, rico de observações,
lembrando a filiação do seu autor à Escola Francesa de Geografia,
com Vidal de Ia Blache, Albert Demangeon, Max Sorre, Pierre
Dénis. Não sei porque o Serviço Geográfico do Exército não deu
mais ampla divulgação a esse estudo que li aos pedaços, publicados
no "Boletim Geográfico", editado pelo I B G E ( l ) . Se não estou
enganado, vi um exemplar policopiado no Instituto Histórico. Pois
bem: o capitão Melo Morais encontrou aqui um dos poucos vales eólicos já registrados. Imagine um rio em correnteza, numa enchente transbordante, arrancando as árvores, levando tudo de roldão. É tal qual:
o vento arrancando tudo, as raízes das árvores que ficam à margem
do rio do vento já descobertas, a areia atirada ao longe. Um rio
mesmo. Por que é que o vento só passa por esse canto, como se
estivesse canalizado?
Também não escapou à observação daquele geógrafo militar a
paisagem vegetal, constantemente varrida pela ventania. As poucas
moitas existentes numa campina, são como gotas d'água em plano
inclinado, começando rentes ao chão e se erguendo à medida que
vão tendo autoproteção dos ramos que antes se fixaram. Exatamente
assim: uma gota d'água, quase a romper a pressão interna.
(1) O trabalho do coronel Melo Morais está publicado nos ns. 138 (pp. 259293) e 139 (pp. 422-443) e se intitula "Aspectos da Região Litorânea do Nordeste".
Pela indicação feita, vê-se a fonte: Serviço Geográfico do Exército, Rio de Janeiro,
1948. Sobre o vale eólico diz o geógrafo:
"... nas dunas do Madeiro, entre a lagoa de Guaraíras e o mar,... formou-se
um verdadeiro vale eólico, entre duas elevações, Oratório e Mainha. O vento, canalizado constantemente (alísios) por essa calha, tende a alargá-la, solapando,
como um rio, a vegetação marginal."
E o trabalho do vento sobre as árvores: "As ramas ou copas das árvores ou
arbustos adaptam-se à direção do vento, em formas passivamente aerodinâmicas,
sem pontas ou galhos salientes, perdendo a convexidade clássica das árvores na
parte superior, como se fossem talhadas por um plano de clivagem."
E o aspecto da vegetação do tabuleiro de Piau: "Outro aspecto menos comum
de revestimento de tabuleiro é o que se vê do sul da lagoa de Guaraíras, entre
Piau e Pernambuquinho, constituído de catandubas e cajueiros, com altura de
cerca de quatro metros."

O tabuleiro do Piau foi descrito pelo capitão Melo Morais como
um tabuleiro de tipo diferente, uma área ecológica à parte, talvez um
niicro-clima: em vez da vegetação rasteira e rarefeita, uma vegetação
alta e compacta.
Procuro descer a barreira como se algum dia pensasse sem ser
alpinista. Mas o povo fez uma escada. Quero ver as Cacimbinhas,
poços naturais que se formam em reentrâncias da falésia.
E e o "Cajueiro do Céu"? Que nome lindo. "Lá no Cajueiro
<lo Céu" era um ponto de referência para assinalar qualquer coisa.
Alas o "Cajueiro do Céu" morreu. Entretanto, o povo não o esquece:
"Lá onde era o Cajueiro do Céu".
No alto de um dos morros está a base de cimento feita pelos
geógrafos militares, sobre a qual houve um posto de observação, e
de onde, por um sistema de sinais luminosos transmitidos por espelhos,
segundo me descrevem aqui, se comunicavam com a torre da Matriz
<le São José de Mipibu.
A paisagem que nos cerca tem aspectos que reclmam divulgação
turística. Do portão do cemitério, onde venho sempre visitar os
meus mortos, olhando ao norte, à direita, o mar, a Pedra do Ferreiro,
a Pedra do Cachorro, a praia da Cajarana, a barra de Camurupim,
a ponta de Pirangi. Em frente, o cordão de dunas que a vegetação
fixou e separa, como uma barragem, a lagoa de Guaraíras do Oceano.
À esquerda, a lagoa: o coqueiral dos Marcos, de Patané, de Surubajá,
a Ilha do Flamengo, a chaminé da Usina Estivas, a quieta cidade
de Ares.
E atrás? Atrás, o cemitério, os mortos repousando no silêncio,
ao sopro refrigerante dos ventos que vêm do mar e ao suave murmúrio que vem das ondas convidando ao sono.. .
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24.4.67
Sr. Redator,
Em Tibau do Sul não há negros. Apenas dois irmãos, uma
mulher e um homem, podem ser considerados como representantes da
raça negra (Sudanesa?), seja na pigmentação carregada da pele, seja
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no prognatismo do perfil facial, na saliência dentária, nos lábios
grossos, o maxilar inferior caído, embora os pomos não sejam muito
salientes. O cabelo, porém, é encarapinhado. E o nariz bastante
achatado. O irmão apresenta certa tendência à esteatopigia, mas a
irmã é delgada de corpo.
O "genipapo" é aqui muito freqüente. Quando nasce uma
criança, há mesmo pessoas que vão visitar a parturiente só com
esse objetivo, porque o "genipapo" é sinal de mistura racial. O
"genipapo" é o que em antropologia chamamos mancha sacra ou
tacha mongólica.
Essa mancha pigmentária se localiza na região sacra, geralmente
do lado esquerdo. Com maior freqüência entre os chineses (100%),
aparece todavia, com maior ou menor incidência, em todas as raças.
Se não estou enganado, ela surge numa freqüência de 3% nos meninos americanos e 4% nos alemães.
Quando lecionava antropologia na Faculdade de Filosofia, pedi
ao prof. Heriberto Bezerra, chefe da Clínica Pediátrica da Maternidade, que me organizasse um mapa da incidência da mancha sacra
nas crianças nascidas naquele estabelecimento em dois meses, e a incidência ultrapassou às minhas previsões. Infelizmente não tenho à
mão os dados que Heriberto Bezerra, com critério científico, me
forneceu, e não pude recolher dados dos nascimentos nas maternidades
da Policlínica de Alecrim e da Casa de Saúde São Lucas.
Aqui, o "genipapo" é um desgosto para a mãe e um motivo de
comentários para os abelhudos.
Quanto à mão, há uma família em Pernambuquinho que apresenta casos de polidactilia, um dedo atrofiado que nasce junto à primeira falange do dedo mínimo da mão direita, provido de unha. O
oficial de justiça, José Camilo de Macedo, tem a mão direita deformada : os dedos nasceram só com a segunda e a terceira falange e
ainda há dois dedos coalescentes. Há uma mulher com o lábio
leporino.
Em Patané todo mundo é branco. Mas em Surubajá, bem pertinho, a população tem a pele bastante pigmentada. Em Pipa, há
muita gente branca, incusive louros, como o nosso João Pará. Em
Pernambuquinho a população, como em Surubajá, é mais morena do
que clara, e o pessoal de Tibau costuma chamar depreciativamente
"negros de Pernambuquinho". Em Cabeceiras, quase não há diferença de Pernambuquinho. Mas em Munim, Catolé, Grota, Manimbu,
o povo é de cor fortemente escura. No Piau, como no Mari, a predominância é da cor branca. Em Sibauma, quase toda a população
é negra, talvez em virtude do isolamento em que até pouco viveu
esse núcleo demográfico.
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Os antropólogos costumam estabelecer uma relação dos partos
duplos com a população. Por isto, andei perguntando sobre a incidência de partos gêmeos ou múltiplos. Ás perguntas não podiam
avançar de mais, e por isto limitei aos dez últimos anos. Em Tibau
constatei cinco casos de gêmeos, de sexos diferentes e apenas dois
do mesmo sexo (univitelinos). Um desses casos se repetiu, isto é
mulher teve dois partos duplos, ambos de sexos diferentes. Trata-se
de uma mulher prolifera, ainda moça, já com quatorze filhos. Em
Pipa, três, todos díspares. Em Pernambuquinho houve um parto
triplo, um menino e duas meninas, que todavia morreram logo depois.
Em Mari houve um parto duplo, mas de sexo diferente, e o que há
de assinalar neste caso é que a mãe é daqui de Tibau e uma sua
irmã também deu à luz dois gêmeos. Este mesmo caso também se
repetiu, sendo que as mães não eram irmãs, mas cunhadas entre si.
Em Piau, informação que não pude confirmar refere três casos
de gêmeos, um univitelino, dois de sexos diferentes.
Corre uma superstição, segundo a qual a mulher que come banana gêmea dará à luz filhos gêmeos.
A cor dos olhos é predominantemente castanha. Mas numa família encontro vários exemplares de lindos olhos azuis.
Não há deformações na população. Alguns casos de cegueira
infantil, atribuídos à defeituosa preparação de um leite em pó distribuído há tempos, ao qual era preciso acrescentar uma dosagem de
vitaminas. Há um rapazinho louco e cego. Não tenho dados seguros
que me autorizem afirmar casos de esquisofrenia.
Vou parar com esta carta, que o assunto é propriedade privada
do meu colega José Tenente, que com tanto zelo e proficiência fundou,
dirige e ilustra o Instituto de Antropologia.

37
25.4.67
Sr. Redator,
Amanhã, Quarta-feira de Cinzas, iremos embora. Hoje, até ainda
agora, a calçada estava cheia de gente. Alguns lamentavam a falta
de lâmpada elétrica colocada na frente da casa, que ilumina toda a
área em frente à igreja e da outra do alpendre iluminando uma boa

S9

parte da outra rua, que faz ângulo com a praça do Cruzeiro.
claro hoje, amanhã tudo escuro e a casa fechada" — diz
que funciona como nossa empregada nas curtas permanência
de semana e agora, para ajudar as outras, que vão também
parentes e trabalham menos.

E palavras do céu
Para cantar teu louvor,
Uma angélica voz,
Do céu a doce harmonia
Para sempre, ó meu Deus,
Exaltar teu amor.

"Tudo
Isaura,
de firn
visitar

— Quando vem agora?, pergunta outro.
O grupo de meninos fica mais afastado. Jogam cangapé, dão
capoeira, deitam-se na areia. Ali ao lado, na casa de Vicente Massena,
as meninas estão brincando de roda, inclusive cantando cantigas para
mim desconhecidas.
Na capelinha que o povo se prepara para uns reparos urgentes,
as moças estão cantando o "Ofício de Nossa Senhora".
Entre os livros que trouxe para ler (Noites Brancas, Uni Coração Fraco, de Dostoiévsk: Chapadão de Bugre, de Mário Palmério; Un Vigia sin Luz, de Júlio Enrique Ávila, escritor salvadorenho
que rivaliza com o Pequeno Príncipe, na emoção poemática, e U n Fcu
sAllume sur Ia M cr, de Henri Ouaffelec, "romancier de Ia mer",
como diz a orelha da capa), vieram alguns números da revista internacional de teologia "Concillium", um dos quais se ocupa exclusivamente do tema liturgia. Leio o artigo de René Reboud, "O Cântico
sagrado do povo de França, a partir da Guerra" e encontro a seguinte estrofe de um hino que o articulista diz ser de autoria de
Lamartine:
Ah; qui me donnera dês paroles ardentes
Dês paroles du ciei, une langue d,e feu
Une angelique voi.v et dês lèvres brulantes
Fico espantado. Este hino tem sido cantado aqui e sei também
não apenas essa estrofe, mas a que a precede:
Deus de paz e de amor,
Divino Salvador,
Luz que brilha no céu
O Verbo redentor.
Eu te amo, ó Jesus,
Na Santa Eucaristia,
Eu te amo, ó Jesus,
Neste mistério de amor.
Ah! quisera eu ter
A doce voz dos arcanjos

90

Como é que este hino, composto por Lamartine, classificado pelo
articulista entre os cânticos de inspiração romântica, veio parar aqui
nesta praia?
Vamos sair amanhã cedo. O farrancho já está sendo arrumado,
l'ética está com seu violão no pé do Cruzeiro. O grupo de homens
conversa sobre a safra do voador que se avizinha. As mulheres :onversam variedades à meia-voz, com Iliria. As crianças se divertem.
Vai ficando tarde e como já não estamos no horário de verão, começam a dispersar. No horário novo eu tinha um motivo para estimular o prosseguimento das palestras, embora o povo não precise
de decretos em seu ritmo de tempo.
Para nós, não é uma ausência. Vez por outra estamos aqui,
no mínimo duas semanas em cada mês. Mas temporada mesmo, está
encerrada. Amanhã estarei de paletó e gravata, com Manuel Augusto,
dr. Aldo Fernandes, Aldair Vilar e outros amigos, na av. Tavares
de Lira antes de ir para o escritório.
Vou com saudades, sim. "En ei campo todos se sienten pájaros"
- leio na novela El Vigia sin Luz. Retornando ontem do último
banho, voltei-me e olhei o mar. Do alto da colina, parece que é
maior. Lá nos horizontes longínquos, nas vastidões azuis do oceano,
onde o céu e o mar se confundem na mesma cor, distingo a vela de
um barco que vem e a silhueta de um navio que passa. Assinalei em
vermelho esta frase do romance de Queffelec: "La mer, Ia capricieuse
mer, Ia mer continuellement inconnue..."
- Quem mediu nas mãos a água do mar?, pergunta o Profeta
Isaías, num versículo que guardo de memória. Mas se o mar é
permanente e continuamente desconhecido? Quem jamais desvendou
<> segredo das profundezas abissais?(1).
Vou com saudades, sim. Antigamente os senhores de engenho
de Goianinha vinham veranear aqui. Muita gente começou o namoro,
que depois virou noivado e afinal casamento, nas temporadas de
veraneio. Uns versos ainda lembrados, de algum namorado saudoso,
documentam esse aspecto e a magia estimuladora da praia, mesmo
(1)

Isaías, XL, 12
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naqueles tempos de calções largos e camisa de meia para os homens
e roupas que desciam até às pernas para as mulheres:
Ai, ai, ai,
Quem vem à praia
É pra namorar,
Ai, ai, ai,
Praia cotuba
Pra se amar.
Porque não confessar? Hoje aqui, livre, de pijama, deitado no
alpendre. Ou olhando meus coqueiros. Ou o gado no curral. E
amanhã, preso à gravata, olho no relógio, contando as horas.
Outra vez Queffelec, citando verso de Baudelaire:

POST-SCRIPTUM

Home libre, toujours tu cheriras Ia mer
Por isto, é que gosto do mar: porque quero ser livre. Está
na hora de pingar o ponto final:
Senhora dona da casa
Já ganhamos seu dinheiro
Adens, até para o ano,
Na entrada de janeiro.

92

Sr. Redator,
Pessoas que leram estas cartas colaboram comentando o que elas
lhes trouxeram, de novidade para uns, de interesse para alguns, de
reminiscências para outros.
Manuel Rodrigues de Melo, que Nilo Pereira chama de "Cônego", presidente da Academia de Letras, abre os braços na rua,
para dizer, com aqueles exageros de sua amizade e a exuberância
de seus elogios estimuladores: "Formidável. Estou gostando. Ali
tem é coisa. Não perdi uma."
Raimundo Nonato Fernandes, meu colega de advocacia, professor
de direito, comenta a carta sobre as posturas da tartaruga, a descoberta de seus segredos pelo homem e os séculos de observação que
estas constatações teriam consumido. E Manuel Augusto, pescador
inveterado, diz que ainda faltam cações na minha lista.
O dr. Aldo Fernandes informa que ouviu ler, em casa de Epifânio Fernandes, as notas sobre alimentação do povo.
E Salviano Gurgel vai comentando uma por uma. Com aquela
linguagem dele, de que tivemos uma amostra na entrevista do programa radiofônico "Falando francamente", vai dizendo das de que
gostou e das que não lhe agradaram.
O dês. Rui Lucena (ainda juiz de direito) confidencia que ao
vir para Natal não esqueceu o pilão. E o dês. Paulo Luz,, presidente
dos dois tribunais de segunda instância, observa que a fórmula da
contestação é "Menas a verdade" e não "Menos a verdade". É
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mesmo, e foi assim que escrevi. O revisor é que achou errado e
corrigiu...
Gorgônio Regalado, que depois de deixar o Exército dá umas
ajudas a Walter Pereira, lá em cima na Universitária, disse-me que
leu quase todas as cartas. Raimundo Antunes, meu companheiro do
Tribunal Regional Eleitoral, diz que encheu a boca d'água quando
leu aquela em que falei das frutas silvestres. E fala de uma que eu
não conheço, ou deve ter outro nome nos campos de Ceará-Mirim.
O prof. José Emerenciano conhece também a modinha: ''Quantas
vezes escrevi o teu nome", e como de costume começa logo a cantar.
Aliás, José Emerenciano precisa fixar suas lembranças. Sabe tanta
coisa do nosso passado social, dos entrelaçamentos familiares, das
campanhas políticas, que o difícil é selecionar. Também o que ele
sabe não pode dizer tudo: suas memórias teriam que ser publicadas
no mínimo cinqüenta anos depois de morto, como as do Visconde
de Taunay.
Pedro Augusto Silva, depois de uma reunião da Congregação
Mariana, me diz que andou muito pelo Malembá, chupando caju.
Confirma que o visionário que encontrei escavacando a Ilha do Flamengo, em busca de tesouros, viera mesmo do Rio de Janeiro, inspirado num sonho. E me confidencia, rindo: até empreitei dinheiro
para aquele negócio...

E Cabralzinho, lá na Farmácia, telefona logo cedo: Hélio, eu
assisti o episódio do testamento de Judas em que Olegário colaborou.
Gérson Dumaresq, que me abriu os caminhos de Natal, quando
aqui cheguei com as roupas confeccionadas por Maria Amélia, disseme que leu todas e comentou algumas com o prof. Israel Vieira.
O dês. Lins Bahia, professor de direito civil, sugeriu que prosseguisse. O dr. Lauro Pinto, juiz aposentado e advogado militante,
garantiu que irá rever no próximo ano aqueles campos de sua antiga
comarca. Entre suas ocupações de alto comerciante e presidente de
várias entidades, o prof. Reginaldo Teófilo teve tempo para ler
algumas das cartas. O suplente de senador Luís de Barros fala das
que mais o interessaram.
Por fim, meu mestre, prof. Severino Bezerra, me faz uma carta
com algumas sensatas observações sobre o Jahú. Ele colocou a nota
"reservado". Agradeço, porém, de público as suas palavras, e esclareço que procurei fixar pessoas e episódios sem segundas intenções,
tal como encontrei e me foi referido, em busca da fidelidade histórica e do registro episódico daquilo que pode ser esquecido... Aliás,
recebi do prof. Severino Bezerra seu livro "Para errar menos", que
comentarei oportunamente, e que coloquei na minha mesa lá no escritório para as consultas em ocasiões apertadas, isto é, para errar
menos, mesmo.

Dona Darcília Lima Caldas da Silva manda seu marido, dês.
Carlos Augusto, me telefonar: Darcília está perguntando, se aquele
médico célebre do Rio, Fernando Paulino, não será filho de Othon
Paulino, a quem ela conheceu. Não sei. Suponho que Othon Paulino só tem uma filha. De outra vez, dona Darcília manda dizer-me
que esqueci de Belisária, quando falei de Mestre José Maior. Não
esqueci. Apenas não houve chance de colocá-la no tema da carta.
Lembro-me dela, engomadeira afamada, morando perto da casa cie
Pantim, um comerciante que depois deixou Tibau e os filhos tomaram
vários rumos. Sei de uma, Amélia, que reside aqui e cujos filhos
estão bem situados no comércio. Quem pode esquecer Belisária, dona
Darcília, aquela criatura que viveu para só dizer bem das pessoas,
para servir a Deus, lavando a casa Dele, zelando as estátuas de seus
santos? Quando meu primo, Cônego Barros, hoje vigário de São
José de Mipibu, estudava no Seminário e eu na Escola Normal,
durante as férias, íamos sempre a Tibau, pois morávamos em Pernambuquinho, dar aulas de catecismo. O seminarista ensinava hinos
novos, de que Zara (era assim que a tratávamos) não gostava: preferia os velhos benditos que apredera com Frei Herculano, um missionário que precedeu Frei Damião em popularidade.
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