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M,LENINO de sete anos, levara-me um

grupo de moças a um banho na serra de Maranguape, vejo-me
ainda hoje no mesmo luminoso e colorido jogo de
águas, folhas verdes, sombras de troncos negros, manchas brancas de corpos nus daquele momento matinal
com qualquer coisa da Criação: o salto elástico das
mulheres na correnteza, como pássaros ambíguos, a
espuma abrindo em estrelas no seio do rio, a palpitação das plantas submersas na reptação de animais
submarinos. O jogo de luz e cores e transparências
d'água sobre as nudezas inquietas tem, na memória de
meio século, alguma coisa que só achei depois parecida com a irisação dum prisma tocado de sol, no
lustre de bacarat da sala de visitas de minha tia Elvira, na antiga rua Formosa, de Fortaleza, ou certas
composições de Kandinsky e Paul Klee.
Do Ceará, para mim, tudo é assim, propiciatório,
da primeira lembrança à primeira saudade.
Essa me viria, mais tarde, estranha e antecipada,
quando costumava ficar noite morta, recostado ao
parapeito do alpendre da nossa velha casa do Meire-
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lês, dentro do silêncio da mata de cajueiros e à cadência do mar escondido nas dunas, os olhos teimosamente mergulhados na poeira de diamantes do Setestrelo; sonhando sabe Deus que vagas e doces e tristes
histórias de amor e de morte que jamais saberia contar direito e sentindo misteriosamente, lá dentro do
coração, uma funda nostalgia atávica do sertão para
mim desconhecido donde viera meu Pai, e, mais, a
pouco a pouco, tomando corpo no meu destino, aquele
ainda incerto mas poderoso instinto de fuga, doutro
atavismo mais próprio, porque da raça. No meu caso,
ainda mais, duplamente, por via da maravilhosa aventura de minha avó materna, flamenga de antepassados
de "von" e que meu avô José Lourenço, estudante de
medicina em Bruxelas, havia desposado, depois dum
longo namoro de cada domingo, através das grades da
capela do colégio onde a moça estudava e ele ia à
missa.
O desfile ir.r.ünal das jangadas da Praia de Iracema, então Praia do Pei;;e, o trêmulo adejo daqueles
pequenos triângulos alvadios, como o das asas de pássaros de rumo certo, era, cada manhã, desde os meus
oito anos, outro convite ainda mais forte, com o inevitável estribilho de Alencar no seu rastro de espumas.
Dum lado o chamado da terra batida de sol, o
verde das primeiras chuvas, o gosto da chuva quando
vem, o choro do aboio, a doçura das frutas e do
amor da cabocla, o cheiro das madrugadas na várzea,
o balanço da rede, a seda do luar mais lindo de Deus,
enrolando a gente; do outro, o aceno do mar, o longe
mundo entressonhado de todas as horas. No meio, a

terceira voz, tantas vezes ouvida e tantas vezes a
ouvir ainda, voz de boca morena da primeira jura;
linguagem de olhos cor de água parada sobre areias
de ouro; a que o silêncio definitivo calou um dia; a
que ficou palpitando no tempo e na distância, tal qual
a dos búsios e, como essa, imortal; a mansa e emoliente fala cotidiana que é, no final da vida, como a
pEssagem do ar que se respira, natural e necessária.
Dos alvores da adolescência, ainda outra visão da
Ilha dos Amores, as lavadeiras que batem roupa cantando, à beira do riachinho da Volta da Jurema, e o
olhar do rapazinho perturbado buscando manhosamente ao fundo do cabeção de renda a floração dos
seios morenos; o momento imortal do primeiro olhar,
do primeiro sorriso, daquele enleio em que alma e
coração se diluiam bem perto do êxtase, a sempre
viva permanência emocional da que ficou desejada e
intangível, imutável na sua graça menina dos quinze
anos, idade em que Amor a resguardaria para sempre
no doce calendário dos dias pretéritos.
Mais tarde, do fundo do sertão devassado ao
galope do vento do meu querido Gavião, outras imagens em tumulto; a travessia do Jaguaribe seco, em
noite de lua, a alvura do leito misturando-se com a
claridade do céu, dentro da quietação universal, e a
lenta caravana dos forasteiros em cisma sonambúlica
varando o areai por onde rolam no inverno as águas
fragorosas; o reverdejar da mata ressurgida do deserto, com o esplendor da seiva a palpitar à vista,
broto a broto, spb a clarinada dos pássaros tontos da
festa da terra e do céu; a fantasmagórica floração de

iodo e fósforo do seio das águas salobras da Passe gem
de Pedras, quando o remo do barqueiro vai acendendo em ritmo de verso resplandescências de nácar
e de esmeralda na esteira do barco, dentro da noite
negra do rio; aquele prodigioso ressalto dos vaqueiros
surgindo do mato alto, em corte nítido, da cabeça aos
pés em couro rubro, vibráteis e duros, no seu entono
guerreiro dalguma ordem medieval retardatária.
E, mais, no "glacis" duma esmaecida caligrafia
sentimental, certas figuras de vários tempos, o pretinho da minha escola primária, disposto sempre a um
croque, na cota de sacrifício por uma gostosa "gazeta"
à beira do Pajeu, que a gente sonhava como o caminho da liberdade, ao fundo da Praça do Colégio, ali
por onde corriam moitas de mofumbo e murici; o
Casaca de Urubu, com os seus invariáveis ataques de
epilético, em plena rua, a troco de um palavrão; o
admirável Chagas dos carneiros, no seu camisolão
branco de profeta bíblico, os cabelos híspidos sob o
chapéu desabado, os olhos vazios num sonho interior,
que se traduzia na triste melopéia arrancada às lajes
das calçadas, com um pequeno bastão de angico, enquanto o grupo quieto das ovelhas balia em torno
para os transeuntes; o Capitão Pirarucu, de tremendas
represálias verbais ao epíteto mavórtico de que fazia
estribilho a garotada; e de par com esses tipos nítidos
de "groteschi", familiares à canalha da rua, gravados
a preto e branco na memória do menino bisonho e
dútil, as doces criaturas do meu pequeno mundo
doméstico, tia Amélia, nas suas visitas semanais ao
sítio, a conversa cheia de tanta notícia da cidade

longe, as mãos carregadas de mimos e gulodices; Titia, toda a vida de vestido branco, fina e culta, correspondendo-se em francês com os parentes da Europa,
às voltas sempre com os seus pobres e as suas rendeiras, desde a primeira missa da madrugada ao dobrar da noite; Mamãe, na roda viva da casa sem
criados, todo o ano, o tempo chegando-lhe sempre
para a leitura dos seus romances franceses, e para
tudo rutilar de limpesa como queria e reclamava de
todos; Papai, na sua diligência de suprir a casa,
quando, com a primeira guerra, tudo faltava, trabalho
e esperança, naquele sagrado torneio de sacrifícios que
hoje vejo, a seu exemplo e lição, renovar-se em mim;
a irmandade de meninos crescendo no mesmo aconchego e no mesmo restrito universo do círculo de luz
do lampeão da mesa de jantar e da leitura noturna,
de que fui o primeiro a emigrar um dia, para este
duro e incessante batalhar em terra alheia. Mais
ainda, a monotonia do primeiro emprego na Fotografia Olsen, do velho imigrante dinamarquês que havia
trazido para o Ceará, com os cuidados da sua barba
loura de "viking", os primeiros daguerreotipos de inalterável perfeição; a canseira dos serviços de escritórios
comerciais, anos seguidos, longe dos livros que já me
boliam com o espírito; o alvoroço da primeira tentativa em letra de fôrma, sob a tutela do meu velho e
querido Alcides Mendes, tão bom e de tanto brilho
intelectual; a lenta e perturbadora curva do "processus" literário no desbravamento dum mundo onde ia
pela mão avassaladora de meu amigo Fialho, da minha mais teimosa influência; de mestre Eça; de Flau-

bert e Maupassant, e, mais perto do meu coração e
úo meu jeito, porque na língua dos meus caboclos do
Meireles e do Aracati, os contos regionais de Afonso
Arinos e Gustavo Barroso.
Nisso tudo, a paisagem sempre : o sortilégio da
primeira praia descoberta naquela manhã da infância,
quando o mistério do mar se entremostrou primeiro,
nunca de todo revelado mais; a flamejante beleza
daquelas ondas que rolam esmeraldas no bojo de
smeaças e traições; o solene ondular dos coqueiros ao
vento; a reta seqüência das ruas da cidadezinha amorável com o seu casario do mesmo tope, toda manchada de cores ao sol pino, alvinha de prata sob a
lua; e, mais para dentro, onde desabrocha a flor de
cardo dentre a areia negra do massapê, a entrada do
sertão áspero e bruto, certas horas tão nu e sombrio
ao tinir do meio-dia, como estepa encravada no trópico,
doutras vezes tão doce e rico de um tudo, desde a luz
fina ao ar amável, da palpitação da vida vegetal à
mesa farta do matuto, no milagre do inverno.
Tudo, imagem interior, estado dalma, que o correr da vida e o passar dos anos não altera nem esmaece. Tanto tempo que rolo pelo mundo, longe de
lá, onde ficou a semente da minha melhor emoção,
para o reflorescimento mais fácil, cada vez que me
aproximo de novo — e é sempre o mesmo retorno à
paisagem inicial, na mesma analogia de estranhas plagas com o meu cenário familiar.
Passo o Natal de 37 nos Alpes da Uberlândia, às
faldas do Jungfrau e do Eiger, na sua gigantesca nos8
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talgia de cimos, acho-me à hora da missa do galo
diante dos píncaros espelhantes de neve ao luar, os
alvos frocos descendo como rosas brancas, silenciosas
c lentas como beijos de noivado — e me vejo em
noites iguais, de igual esplendor nas cumiadas do céu,
quando, aos pés das dunas do Meireles, deixava escorrer pelas mãos abertas a inefável carícia da lua. Doutra vez, defrontando subitamente o Mar do Norte,
todo verde e crispado de espumas soltas, a morder
ferozmente os morros dourados da praia holandesa de
Scheveningen, na vizinhança amável de Haia, donde
trouxera para sempre comigo o fulgor das telas de
Rembrandt, eu me sentia, na mesma hora, olhando o
dorso coruscante das águas cuja cantilena verde me
fechou de manso as pálpebras de menino, como embalaria mais tarde, em fugidas breves, o sono de minhas
filhas pequeninas. Como, noutro dia ainda, quando
arrastava os passos, na cisma e no silêncio das ruas
de Bruges, povoadas pela graça dos seus cisnes e pelo
envolvente sortilégio dos seus canais cantados poí
Verlaine e Rodenbach, meu coração punha-se a bater
mais rápido, à surpresa das rendeiras belgas, em cujes
mãos eu via desabrocharem de novo, por um milagre
de diligência igual e de igual sugestão de beleza, minhas rendas patrícias de Mecejana e Aracati.

É assim, portanto, que me faço para o aeroporto,
nesta manhã de maio enfarruscada como de fim de
outono. Tanto que desejei um dia azul, de céu polido,
um dia assim de um sol assim, para esta minha estréia
aviatória, e o que me sai é uma fosca madrugada de
céu baixo e nuvens de chumbo fechando a rota da
altura.
VOAR

E,

/U vou contar-vos, senhores, que acabo de fazer
pela primeira vez esta coisa tão corriqueira nos dias
atuais, que até encabula confessá-lo: voar.
Mas, a verdade é que eu era mesmo até agora
um recalcado, o homem-que-nunca-voou, muito embora tenha corrido metade do mundo, metido em barcos de vela, da costa da Bahia, carro de bois da Ilha
da Madeira, "stolkjerre" das montanhas norueguesas,
trenó dos Alpes, e cavalo bralhador do Aracati. Mas,
avião, só mesmo de longe, pousado na pista ou fugindo
pelo céu.
Por isso, não tinha nada de mais que me desse
um certo alvoroço, ou, melhor dito, com a palavra do
matuto da minha terra, um certo "sobroço", só de pensar em meter-me de uma vez numa aventura dessas,
com toda a minha tropa de quatro amores, para uma
arrancada do Rio ao Ceará. Não vou até dizer que
fosse temor, o medo vernáculo, mas esse ancestral
retraimento do instinto pela defesa da espécie vis a
vis da máquina.
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Chove a jorros, quando o alto-falante despede os
passageiros. Continua escuro, brilham dentro da névoa
as luzes da cidade acordando, junto de mim um sujeito de maus bofes, sem me respeitar os sustos, reclama
contra o mau tempo, contra o risco de esbarrarmos num
dos aviões de Minas ou de São Paulo que vêm pelo
caminho.
Tem por isso qualquer coisa de fatalidade, não
sei, a chamada de cada um de nós, com o número da
cadeira que nos cabe e essa ordem desagradável de
amarrar os cintos de segurança, logo mais. Pronto,
agora é entregar-se a Deus, álea jacta est, cumpra-se o
ananké dos gregos.
O Lodstar da NAB que nos espera no meio do
campo, indiferente, na confiança do seu jogo, desusa
pela pista, faz as voltas do costume, pára adiante, firmado nas rodas imóveis, esquentando o motor, como
se sabe. Dois minutos talvez nessa manobra, os nervos da gente em ponta, todos os sentidos em guarda, à
espera de largar, por fim ei-lo que toma impulso, dá
uma corridinha de maçarico das minhas praias do
Meireles, quando olho ,sem ter sentido mais nada,
sumiu a terra em baixo, vejo a água da baía, estamos
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passando, na mesma hora, por cima da Ilha das Cobras ou da Ilha Fiscal.
Nos primeiros momentos, estou ocupado em meter pelos ouvidos o pacotinho de algodão que o aeromoço me deu na saída com dois "chiclets", enfio na
boca um dos "chiclets" que me ponho a mastigar furiosamente, sem saber ao certo para que, porque me tinham dito que é muito "psicológico" para os primeiros
sobressaltos da viagem.
À medida que vamos subindo, em vôo cego, dentro do bloco de nuvens que nos barra a escalada, sente-se isso facilmente pelo jogo de proa do avião, pulando como lancha de gasolina contra a onda. Minha
filhinha menor grita assombrada, com tantos bordos,
eu próprio não me sinto nada "confortable", no receio
insidioso de que o resto da viagem tenha de ser feito
assim, quando de repente, sem se esperar, o avião ^
estabiliza totalmente, e, tal qual vi uma vez do trem,
na fronteira da França com a Suíça, o sol sem uma
nuvem dando de chapa nas asas de alumínio, o céu
se abre de uma ponta a outra, de um anil tão vivo,
de uma transparência tão fina que nem por milagre
— enquanto em baixo se estende a toda a largura o
lençol de nuvens frocadas como campo de neve — com
o que corre uma onda de tranqüilidade pelo corpo,
numa injeção de água tépida nas veias.
Já dagora em diante sinto-me à vontade, penso
apenas na hipótese de termos de descer em Belo Horizonte, furando as nuvens, mas outra vez, com a maior
surpresa, rompe-se lá em baixo a planície de algodão.
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emerge do meio dela, como uma ilha, um cabeço de
monte decepado, um largo traço de sangue lanhando
a terra verde que se aplainou. É o novo aeroporto,
cortado no cimo da Mantiqueira, em condições de magnífica aterrissagem. O avião vai circulando, perdendo
altura, a pista vermelha se acentua cada vez mais, apontam de um lado as águas da Lagoa Santa, de repente
sentimos que o aparelho tocou a terra, outra vez vai
correndo pelo chão, até que estaca, freado, em frente
ao campo de embarque.
Um cafezinho servido na agência da companhia,
o tempo de comprar umas laranjas a um vendedor local, e já estamos de volta, para a nova etapa.
Desta vez, no entanto, há qualquer coisa já de
veteranos em todos nós, foi-se de todo a perturbação
inicial, é em plena forma que nos instalamos de novo
nas cadeiras cromadas. Daí por diante, a pouco e
pouco, vai-se dissipando o estendal de nuvens, espraia-se
lá em baixo, como um tapete fabuloso que fossem desdobrando para o passo dalgum gigante, a verde ondulação da terra das Alterosas, a que sucede, em breve,
a chapada do alto São Francisco — infinita faixa de
prata que já surgiu e vamos seguindo quase sempre
&té Pernambuco.
Uma vez por outra, a terra cai a pique, no ressalto ciclópico daqueles mesmos "gerais" que palmilhei
há quinze anos nas Lavras Diamantinas da Bahia.
Vê-se do alto o talho fundo, a queda das terras, pensa-se com assombro na desapoderada extensão deste
Brasil sem gente, pois se sabe que vamos na média de

trezentos quilômetros a hora, o que eqüivale a semanas e meses de travessia terrestre em lombo de burro.
Depois, uma imagem fulgurante nos empolga, a
essa idéia de que estamos pairando de verdade nada
mais nada menos do que sobre Os Sertões de Euclides
da Cunha, na integral visualização deste mundo inóspito e brutal que não lhe faltou, do chão rasteiro, ao
olhar de águia dos paramos só agora devassados.
É a caatinga torva e embusteira que sobrevoamos, a
mesma que afoga o viajante das veredas sertanejas,
"abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na
trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as
folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e
léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos extorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se
flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de
tortura, da flora agonizante..." e vista da altura é
um recôsto do mundo nu e difuso, na larga ondulação
da mancha cor de aranha que se derrama pela terra,
em despotismo.
Para força maior do sortilégio, não tarda a irromper do deserto fulvo um espigão de rocha que logo
mais "pelo perfil fantástico", identificamos como o
famoso penedo do Bom Jesus da Lapa — Meca sertaneja — com a "sua lenda emocionante do monge que
ali viveu em companhia duma onça", como está igualmente na crônica imortal.
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Pena que a parada seja apenas de um quarto de
hora, o que nos rouba a oportunidade única de irmos
também render graças ao santuário aberto na gruta,
justamente do outro lado da penha, onde se oculta a
cidadezinha aos olhos dos viajantes.
Nada mais estranho do que essa afloração de granito em plena chanura do campo esturricado que se
alarga num só nível a perder de vista. Há uma sebe
florida, beirando os limites do aeroporto, com um ar
de tímidas boas-vindas nessas rosinhas humildes que
parecem espiar-nos curiosas do seu longo retiro no coração do deserto.
Nenhuma outra construção em roda, apenas os
pavilhões da NAB como único sinal de progresso em
tais profundezas da pátria, onde até bem pouco não
se ia senão em cavalhadas ou pelo rio, dizendo bem
claro que é inútil pensar-se em outro meio de transporte
em semelhante imensidão do universo.
Desta segunda descida já se estabeleceu uma
certa cordialidade entre os passageiros, fico sabendo por
exemplo que vai para Fortaleza aquela moça paulista,
casada por procuração com um rapaz do Ceará, o que
não deixa de ser um toque romântico na viagem.
Mas, o que é romântico mesmo é essa vida dos
pilotos, jovens lobos do ar, meninos quase, trazendo-me
à lembrança os rapazinhos da RAF que eu via, no
começo da guerra, dizendo pilhérias nos trens ingleses,
de viagem para os aeródromos donde sairiam para a
destruição da Alemanha.
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Tem bem razão de ser, só agora percebo claramente, a vertiginosa atração que exerce sobre tanta
cabeça jovem a aviação. Esses graves homens de vinte
e quatro anos têm sobre os ombros a carga de tantas
vidas, sabem-no de sobra, nela se engloba a sua própria, mas é sem o mais comezinho temor que a aceitam,
penetrados da mesma chama que animou um dia &
ímpeto de ícaro.
Vendo-os, do meu canto ,os dois guiadores deste
carro alado como o de Faetante, não há como fugir
ao surrado confronto desses resplandescentes símbolos
de tão sábios e eternos significados. Estes também,
milênios depois, aqui vão, na trajetória dos astros, a
cavaleiro do mundo vil, soltos no éter, em libertação
total das peias terestres, dirieis que fundidos com a
altura, egressos dum jogo de perene escravidão, para
a órbita dos torneios estelares.
Na sua mão movimentam-se alavancas misteriosas, torcem-se chaves, rodam diais, curvam-se agulhas
e miras de direção — todo um pequeno e louco arsenal de forças específicas, a um gesto seu obedecendo,
como um cão, todo o longo arcabouço deste pássaro
de aço — basta ver como ele galga as cumiadas do
céu, na segura diretriz gisada no mapa.
Quando os vejo, acionando os diversos lemes, para
subirmos um milhar de metros mais, dá-me a trepidação da arrancada a imagem nítida de que vão de fato
cavalgando Pegaso, ginetes de asas que nem todo o
prosaismo da vida contemporânea pode amoldar à fôrma
do trivial.
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A penúltima etapa está quase no fim, todavia, e o
que é incrível é que a viagem se torna monótona, na
impaciência da nova descida, mas não demora que a
mancha do casario de Joàzeiro, do lado de lá do São
Francisco, e Petrolina, deste lado, sobressaia da planície avermelhada, as torres da catedral de Petrolina
parecendo mesmo maiores do que a própria cidade.
Faz um calor infernal nestas paragens, e daí o
avião volta a dar bordos, do choque das camadas de
vapor espesso do rés do solo. Outro café no aeroporto, uma pequena volta em torno das casinhas modernas da Companhia, os muros e telhados de Petrolina que se estendem a pouca distância, mas o que
sobreleva a tudo é essa sensação de imensidade dos
plainos circundantes, esse desmedido círculo de horizonte que bem marca o coração do Brasil, núcleo de
resistência do sertão teimando em viver, mau grado a
nirvânica indiferença dos governos do literal.
Nessa parada tenho ainda "chance" de pôr à
prova, sem nenhum propósito, aliás, a comovente inteireza moral do sertanejo. Trago um prato de frutas
européias — pêras, maçãs, uvas espanholas, de tão
extrema raridade nestas brenhas, para um querido
doente do sanatório baiano instalado a alguns quilômetros de Joàzeiro. Não conheço ninguém por estas paragens, mas é preciso resolver-me. Um caboclo de meia
idade ronda por perto, olhando os viajantes, naquele
meio interesse de quem procura apenas a novidade do
encontro. Dirijo-me a ele, indago se pode encarregar-se de levar as frutas e uma palavra de saudade ao
amigo distante — e toda a face do homem se ilumina
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ao gosto daquela missão cordial. Sabe na certa que
nunca mais nos veremos, e, no entanto, lembranças de
boca e encomenda são na realidade entregues em poucas horas, como hei de saber depois pelo destinatário.
A viagem, no entanto, prossegue, quatro Estados
já se foram, no percurso de dois mil quilômetros, e o
que se viu foram matas apenas, matas, matas, montanhas, charnecas e baixios de beira-rio, um rio que bem
poderia ser milionário e carrega só maleita e desconforto. Onde está o homem, onde anda esse vasqueiro
espécime da nossa fauna, que não vem retomar o passo
violentador de terras das Bandeiras? Da trágica interrogação que de todo canto vibra e sobe fica-nos apenas
ressoando n'alma o inútil clamor de gerações sacrificadas, milhares de criaturas que são iguais em tudo
a mim e a você, amigo, e o sertão come, a troco sabe
Deus de que milesimal compensação.
Mas, essas cogitações de obrigatório pessimismo
esquecemos logo, igualmente — o final da viagem está
3 dois passos, duas horas mais e nem saberemos que
ficou para trás, murado pela distância impermeável à
civilização esse punhado de irmãos a que ninguém
dá — ninguém! — o seu lugar ao sol.
A tarde começa a cair, numa incandecência de
azul e de sol que assegura o nordeste, já nem me
lembro mais nem sinto que estamos voando, a imobilidade do avião é absoluta, comidos pela altura os planos da distância. Quando olho para baixo, o que me
dá é uma impressão um tanto estúpida, mas nem por
isso mesmo menos viva, de estarmos pendurados no
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céu, de qualquer ponto, como duma plataforma firmada
em pleno éter. Nenhuma vibração no interior do aparelho, as marcas de relevo do solo têm o ar de fixas,
só uma vez ou outra sentimos a corrida, quando um
penacho de nuvem se levanta pela proa, vem investindo, de repente choca com o avião (como é curioso!
um floco de algodão, que parece, nada mais!) sente-se
o tombo da máquina, como se batesse de encontro a
um obstáculo sólido.
A paisagem continua, destes três mil metros de
altura, sem atração mais, na sua eterna uniformidade
de verdes, já agora, brilhos dágua, cobrinhas de estradas raras. Tão poucas cidades em tantas centenas de
léguas de trajeto, Juiz de Fora, Santos Dumont, Belo
Horizonte, Januária, Petrolina, Joàzeiro. O mais, o
sertão largo e bruto, na mudez de sua majestade intocada, à espera do futuro que um dia — quem sabe
lá? — há de alcançá-lo afinal, quando o Brasil tiver
decuplicado o seu censo demográfico, na hora remota
em que o homem possa de novo acreditar na terra.
Porque o milagre da terra aqui está mesmo, varamos há pedaço as fronteiras do Ceará, e não acredito,
tanta a água, a riqueza vegetal deste verde gordo,
abarrotando o chão. Não se pode pensar, na exuberância visual deste fim de inverno, que se rasgue aqui,
como se rasga, o Saara d'O Quinze e da Bagaceira.
Mas, é que choveu, esta coisa tão simples e transcendente, choveu na minha terra — dom de Deus — e é
quando tem razão o poeta, em proclamar que
o Ceará pelo céu se não troca
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O verde acende renovos de alegria, fogos de esperança, "até nos olhos de quem nada espera", como cantou também outro poeta, esse da minha terra.
A presença da terra natal, com a sua auréola de
sofrimento e de heroísmo, começa a bolir-me com o
coração, corre-me cá por dentro um súbito alvoroço,
uma doida vontade de chegar, mau grado a vertigem
desta vinda, quando me lembro que deixei ao romper
do dia minha casa da Gávea e dentro de alguns minutos mais estarei entrando o velho alpendre da nossa
casa do Meireles.
Mas, tem isso mesmo de incontentável a natureza
humana, até me pejo de confessar que ainda há pouco
estava num cochilo, quando o comandante me chama
para olhar Quixadá que vamos sobrevoando, aquele
despotismo de águas represadas, a curva do açude do
Cedro, a forma fiel da pedra da Galinha Choca, isso
tudo parecendo flutuar na névoa azulada da serra que
se rasga dentro do ouro da tarde em pura chama.
Oito ou nove horas de trem que custava para vir até
cá, no tempo em que meu Pai, ainda noivo, ia ver a
que vai agora mesmo, velhinha, celebrar com ele cinqüenta anos de jornada em comum pela vida. No
entanto, daqui a meia hora estaremos chegando, o
relógio não falha nos cálculos de bordo, tem sido sempre em cada pouso, esta precisão matemática de segundos. E não tarda de fato estarmos passando por
cima de Redenção, da serra de Pacatuba, cantada por
Juvenal Galeno, Maranguape já se descortina pertinho,
até que de repente Fortaleza lá está desdobrada inteirinha na proa do avião, parece uma bandeira, no seu
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puro retângulo de ruas xadrezadas, na moldura de
árvores e coqueirais.
Minha terra e minha gente, que já adivinho na
espantada emoção de nos saber ainda hoje no Rio (a
dez dias de viagem por navio!) e agora nos estreita
nos braços. Minha terra e minha gente, meu velho
casarão amigo, onde penetro como num recanto do
ccTação, bem de manso, para ir despertando bem de
manso todo o meu passado de menino e moço, transcorrido à sombra deste mesmo alpendre donde vejo o
mar e as jangadas e as dunas brancas, o círculo acoIhedor dos cajueiros da minha infância, morada do
afeto que não mudou em toda a minha vida.
Trago para esta primeira efusão o corpo leve da
jornada pelo céu, penetrado ainda do clima das alturas, a alma leve também desta acolhida que me abre
de lance um doce parêntese na dureza da hora — mas
daqui em diante, nestes três ou quatro primeiros dias,
há de ocorrer-me estranhamente, como se não tivéssemos chegado ainda, a idéia de que falta telegrafar
para "casa", para o norte, para "cima", não sei bem
para onde ,como o fazia sempre, na minha vinda, da
Bahia ou do Recife, avisando a chegada, dando à minha gente a notícia da boa viagem.
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VISITA À CASA PATERNA

V,OLTO ao Ceará, desta vez, pelo ar, o que, se me
rouba de muito a sensação de navegar de novo os verdes mares de Mucuripe, me dá em troca, no entanto,
qualquer coisa de iniciação condoreira, nesta minha primeira arribada a três mil metros de altura. Mas, uma
vez no meu velho casarão do Meireles, tão branco e
amigo, todo aberto ao sol e aos pobres, onde metade
da minha vida decorreu sem tumultos nem dores fundas, entro de novo, duma vez, no pequeno mundo do
passado que fica sempre à minha espera, nos anos de
ausência dos meus domínios de menino e moço. Tudo
e todos aqui mantém de tal modo inalterável a feição
e o carinho dos dias que se foram que instantaneamente me sinto reintegrado no sereno aconchego de
tantos anos da minha vida, de que parece nem ao menos me apartei.
Filas cariocas, mau humor constante, cansaço
dalma, a canga do cotidiano, a miséria dos marginais,
agora não existem, é um parêntese inefável que faço
por encher, aos punhados, de todos os esquecidos amávios dos dias idos.
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Também, este é que é mesmo o "meu" Ceará,
incorporado definitivamente à minha pessoa, o pequenino pedaço de terra maternal onde me criei e me fiz
homem, o Ceará das dunas brancas da vizinhança de
Mucuripe, com os seus coqueiros torcidos pelo vento,
as suas ondas de esmeralda profunda, os seus cajueiros
de copa redonda como um seio, o seu luar de tão
brancas claridades que me permitiu certa vez a leitura
dum trecho de jornal em plena praia. O Ceará deste
sol e deste céu, desta pureza de horizontes e da tocante
simplicidade deste povo; da graça das caboclinhas
praieiras e do ímpeto das jangadas na crista da onda;
deste verde das moitas de guabirabas, mofumbo e
pinhão bravo, que eram no meu tempo um matagal
cerrado e hoje apenas conseguem formar, aqui e ali,
dentre as quadras construídas, um beirai de estrada;
destes caminhos de areias que refulgem ao sol, e, à lua
cheia, têm a feição dum rio de prata escorrendo.
Manhã cedo, estou largando a rede (a mesma rede
dos meus tempos de rapaz?) e vou olhar do grande
alpendre o dia nascer por cima da copa dos cajueiros
e dos leques do coqueiral, per trás do meu velho amigo
e confidente, o farol de Mucuripe, que teve muito,
quem sabe, de culpa na lenta e poderosa germinação
dos meus sonhos ande j os.
Vejo novamente a faixa do mar que vai passando
da pérola do luscofusco ao verde denso do resto do
dia; para os lados do farol todo ele se incendeia num
fulgor de espelho batido pelo clarão da madrugada.
Velas brancas vão rompendo já a tremulina de prata
das águas, rumo ao. largo. O céu é em breve todo
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branco, como nunca vi nenhum outro céu por este
mundo; a praia tomou a sua cor de leite. Por onde
era antigamente um trilho de pescadores, entre a salsa
entretecida das dunas, vai passando agora o tremzinho
que carrega pedras para o molhe do porto em construção.
Há muita coisa diversa que me dói, não há dúvida, o leque da praia extensa e alvadia foi comido
pela ressaca, a cidade ronda bem perto, onde era só
mato; os jangadeiros já se chamam de "marítimos",
tem uma lavadeirinha da beira do córrego, metida num
"sarcng" que é ver Dorothy Lamour. Vejo os caminhos de roda, o da Aldeiota, o da Praínha, todos bordados de casas novas, a rua de paralelepípedos invadindo tudo — até o nosso sítio. Mas, num beco ou
noutro, posso voltar ainda a trilhar as mesmas veredas
dentre o capão de guabirabas que eram no meu tempo,
pela safra, um viveiro buliçoso de namorados; daqui,
dali, por cima da mata, rasga-se o conhecido corcovo
branco duma duna, atrás da qual, no recorte das minhas lembranças, deixo fluir à vontade o ouro das madrugadas mais límpidas da terra, a ascensão da lua
pura de contorno e de claridade, como uma hóstia.
Com o bom-dia da minha gente, o riso cantado
de Maria Cabocla na cozinha, o jumentinho que chegou pelo cabresto de seu Chico, na hora de ir à cidade buscar as compras como há quarenta anos; minha irmã que traz do sítio um cesto de atas fabulosas;
Marcelina, que era tão faceira e vem com a filha mais
velha bater roupa ao pé do poço lá de baixo — não
duvido mais de que estou nos meus quinze, nos meus
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dezoito anos, o coração batendo mais ligeiro à visão
das moreninhas bonitas dos arredores, como essa que
agora estende a roupa no coradouro, o jeito leve e o
passo gracioso, eu, os braços no ar, levando-a às cordas de secar, num todo que tem muito de "ballet".
Do fundo dum velho baú surgem os meus livros
de prêmios, um D. Caixote, uma famosa História Saérada, de lindíssimas gravuras coloridas, meus cadernos de desenhos escolares com a minha perdida arte,
tantos números de revistas do meu tempo, e, acima de
tudo, uma ruma colossal de Tico-Ticos de trinta anos,
diante da qual logo se acende a alegria de minhas
filhas pequeninas que vão de agora em diante penetrar-se dos meus encantos de menino, virando sôfregas,
como eu, estas gostosas páginas das proezas do Conde
de Chavagnac e do Doutor Alfa no seu mundo dos planetas; das aventuras do Zé Macaco e do Chiquinho, o
eterno Chiquinho de diabruras americanas traduzidas
para a linguagem carioca; o alemão Max Müller e a
inesquecível farandola dos bonecos de J. Carlos, Walt
Disney brasileiro, com trinta anos de antecipação ao
de Hollywood. E há também, mais tarde, o renovado
sabor das leituras antigas debaixo dos cajueiros, nos
pesados volumes do Journal pour Tous, de quase um
século, trazidos da Bélgica por minha avó e por onde
começou o meu namoro com as viagens, a descoberta
das primeiras emoções literárias, o prazer sensual das
velhas gravuras de Doré e Gavarni.
De cada canto para onde me volto, me dão assim
QE boas vindas de outro tempo gentes e coisas, a Ângela de sinhá Mariana e este taboleiro de grama e
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de "cabeças-brancas" do oitão da casa; o galo de campina da mangueira do lado, e o matapasto que só dá
por aqui; as longas hastes exquisitas dum mato de que
nunca soube o nome, com as suas bolas de espinhos
entremeando os talos, e os nossos cajueiros prediletos,
com o seu feitio e o seu gosto vários; o canto da rolinha fogo'pagou que não tarda a bater encandeada no
oitão da casa, com o sol a pino, como a vão encontrar
depois minhas filhinhas, desoladas diante do pequenino cadáver fofo e morno, como ficavam outrora minhas irmãs mais moças; o largo tapete de folhas da
baixada do sítio, onde hoje se levanta a casa de meu
irmão Lauro e era outrora um remanso de sombra meditativa para a minha rede dependurada dos galhos do
cajueiro velhinho e recurvo que ainda lá está, no seu
modo derreado de querer abraçar-me.
Teimosamente, do fundo do rio da memória — o
rio da infância — não um mar, como quer o poeta,
mas um rio de água fresca e profunda, vem subindo
dessa maneira, inexaurivelmente, a onda viva das recordações, ternura de passados idílios, desabrochar de
anseios iniciais. Do mesmo passo, como que me ganha
também, do contato da terra branca e tépida, uma
seiva nova, um reforço de viço que me dá aos músculos e ao sangue o perdido alvoroço, num momento
esqueço a luta dum quarto de século, batalhando em
todas as frentes com a vida — profundamente me
penetro do antigo ar de família desta paisagem total —
física e humana, como dum filtro: passando assim a
limpo a versão moderna do cansado mito de Anteu,
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cheias as mãos à saciedade da água de Juventa desta
fonte de afetos, para a coragem dos dias por virem.
Para que nada falte à recomposição do passado
de tão emolientes sugestões, volto a ver de tardinha o
regresso das jangadas de Mucuripe, e logo me sinto
repetindo sem querer estas linhas do meu primeiro
livro: "Entanto, outras jangadas acostavam ainda, a
vela panda e molhada, abicando ao sabor do vento.
Chegavam assim, vencendo a onda empolada, a Milagrosa, de seu Lúcio, a Santa Maria, do Raimundo Marinheiro, a Flor do Mar, do Gonçalo Alves, a do José
Batista, que tinha por emblema o sol. A pouca distância da praia, um dos tripulantes saltava abaixo,
com água pelas coxas, puxava o barco reteso, preso
aos "caçadores". A vaga investia furente, entrava pelo
samburá dos peixes, alagava o bote, punha-o de lado
sobre a areia, enquanto o homem, aos arrancos, auxiliado pelos outros, que impeliam a embarcação pela
popa, arrastava-a para o seco, onde então a empurravam sobre rolos de madeira, num poderoso esforço de
músculos". E esta manhã mesmo, ao vir da missa na
igrejinha da Volta da Jurema, quem me havia de aparecer diante da palhoça, banhando os pés na água clara
do riacho? A moreninha da Gata Borralheira, doutro
conto, em pessoa, "gorducha e fresca, muito limpa, os
olhos negros e sensuais rasgados amplamente, o nariz
afilado e correto, a boca abrindo num sorriso triste que
lhe ameigava os traços". Ela mesma, tigipió da beii
da estrada, fruto sápido e lindo do meu outono, fechando o ciclo da minha emoção, pela tocante beleza
da sua visão da vida simples que ainda perdura nas
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minhas praias amadas, mau grado o furor da vida lá
de fora. Pequenina sereia de pele de ouro e mangaba,
corpo em flor, onde os seios pequeninos afloram em
curva de onda, boca florindo no vermelho das pitangas,
o gesto lento e sutil — que me surge nesta manhã de
claro azul e verdes lavados, como brotando em amável
simbolismo da própria água apaziguadora, em plena
graça envolvente dos seus encantos nativos, cristalização mais pura, afinal, deste meu estado de alma.

OS CAJUEIROS DO MEIRELES

M urro embora a crônica de altos e baixos que tem
minha vida, em tantos quadrantes do mundo, desde que
deixei o Ceará, não tenho a menor dificuldade de reavivar, em toda a sua intensidade, todas as fases da
nossa existência familiar no velho sítio do Meireles,
arrabalde praieiro de Fortaleza, onde, pela seca de
1877, meu avô, Dr. José Lourenço de Castro e Silva,
construiu o branco e singelo casarão que ainda hoje
conserva a linha exata dos dias em que se ergueram
suas paredes largas e pesadas, destinadas a afrontar o
vento do mar, os borrifos da salsugem e o rigor dos
antigos invernos.
Durante trinta anos, ficou mais ou menos abandonada, entre a mata de jatobás e o cajueiral frondoso,
a casa grande, e sempre, na sua sobriedade de construção, com as suas altas portas de duas folhas cor de
abóbora, os seus janelões de pesados ferrolhos, o seu
piso de tijolo vermelho, o seu alto teto de telha vã,
que, nos dias de chuva, deixava cair sobre nós, dentro das nossas redes, uma poeira dágua fria e nem por
isso menos gostosa, de que, ainda agora, há poucos dias
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da nossa chegada, uma de minhas filhinhas se espantava, na manhã em que desceu por cinco minutos, sobre
a cidade, um chuvisqueiro mais forte, ruidoso e amenizante da tremenda soalheira de longa data.
Essas chuvaradas de outrora são outra das lembranças encantadas que guardarei para sempre comigo.
Na tórrida inclemência de hoje, em que tudo escalda
na minha terra, sem quase remissão durante o ano,
chega a parecer inadmissível a evocação daquelas manhãs de dezembro, quando o céu, que havia vários
dias se vinha carregando .tornando aquela cor de ardósia que prenunciava aguaceiros violentos, de repente,
ao estrondo de meia dúzia de trovões, abria as comportas da altura, e a água se despejava em jorros pelas
biqueiras do telhado, alcançando uma violência de
pequena cascata pela boca dos grandes "jacarés" da
fachada.
Pouca gente de hoje, mesmo em Fortaleza, corn
as belas residências funcionais que enfeitam agora a
cidade, saberá da delícia que era a gente correr então
para baixo do jato estrondejante que desabava do alto
sobre as nossas cabeças, fazendo-nos dar saltos e gritos de alvoroçado gozo, como nalgum jogo proibido e
cheio de pecado.
Mais tarde, a invernia se prolongando por alguns
dias, os baixios do sítio, inundados, viravam lagoas,
que se estendiam dum cercado a outro, e por onde
vogávamos, numa velha caixa dágua, de folha de flaridres, improvisada em canoa balouçante sobre a água
clara, em cujo leito corriam as lianas das salsas e os
tufos negros da grama da praia.
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Lembro-me também que em nossa casa, todos os
anos, pelo Natal, preparávamos um presepe que era o
único do lugar, com as figuras clássicas do Advento e
mais as casas e os bonecos das famosas "páginas de
armar" d'O Tico-Tico, recortadas em cartolina. Esse
presepe, com os seus lagos de espelho rodeados de moitas
de arroz plantado no dia de Santa Luzia, era visitado
por todc-s os moradores de perto, e foi à sua roda que um
ano vieram dansar umas deliciosas pastorinhas das
famílias de pescadores de redor do sítio. Justamente
nessa ocasião haviam chegado da Suíça os primeiros
tubos de lança perfume da Rhodia, destinados ao próximo carnaval, dos quais meu pai, despachante da Alfândega, nos conseguira uma caixa de amostra. Não
me esquecerei mais dessa noite, em que os vapores do
éter, de mistura com a graça e os meneios buliçosos das
caboclinhas de olhos de estrelas e pele de mangaba,
tão bonitas nas suas vestes de ciganinhas, me transportaram a um estado de meia hipnose oriental, entre
huris e harens, a que não era alheia a reminiscência
das Mil e uma Noites, de minha freqüente leitura.
De tudo o que se foi, no entanto, no correr dos
anos e da vida, a memória mais nítida continuou a ser
sempre a dos nossos cajueiros do Meireles.
Quando chegamos lá, em 1904, por morte de minha
avó, que deixara o sítio a minha mãe, havia, dentro
das nossas cercas, duzentos cajueiros de todas as espécies. Mamãe esperou a primeira safra, para escolher
os de fruto mais doce, mandando então derrubar todos
os demais. Ficaram somente sessenta e quatro, mas
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valiam a pena, porque todos os anos eram celebrados
na cidade os nossos cajus, mandados de presente, em
grandes travessas ou cestas, escolhidos a dedo, dum
gosto e duma beleza que em pouco os tornavam famosos entre parentes e amigos. Mais tarde, no excesso
da safra, iam em costas de jumento, para serem vendidos à razão de quatrocentos réis por lata de querosene,
que era a medida do tempo, no mercado. Por isso é
que nunca me conformei com esses infames "cajuis"
cariocas, mirrados e pecos, pretos e travosos como a
vida de hoje, vendidos a dez e quinze cruzeiros, nunca
consenti que se comprasse um em nossa casa, não
somente pelo desaforo do preço, mas porque sempre
os considerei uma ofensa pessoal aos meus cajus do
Meireles.
Também, da última vez, o que não acontecia há
trinta anos, por não coincidir nunca minha ida ao
Ceará com o tempo da safra, que fartão tomei! chupando-os aos vinte e trinta de cada vez, mais satisfeito ainda, porque me dava sempre ao trabalho de
fazer o cálculo dos cruzeiros, duzentos ou trezentos e
tantos em cada prato. Não esqueço também que
houve uma desvanecedora homenagem dos cajueiros,
estendendo fora do tempo aquela fartura que foi até
fevereiro em nosso sítio, certamente em recompensa
pela minha fidelidade ao seu culto.
Eu sempre tive, de fato, uma predileção enternecida pelo cajueiro. Não sei de outra árvore mais feminina e acolhedora, com a sua larga copa verdemusgo,
cheia de sombra amiga, os seus galhos abertos como
braços para um abraço, as suas grandes folhas acon32

cheadas como palmas de mãos nalguma dádiva, não
sendo por menos que outra fruta não há, dentre as
nossas, que tenha sido melhor celebrada e mais freqüente, nas velhas crônicas dos primeiros visitantes
do Brasil.
Em nosso sítio, todos nós tínhamos o nosso preferido e ainda hoje vive o "meu" cajueiro que, embora
não dando mais fruto, ou os oferecendo ainda um ano
ou outro, esporadicamente, sem o antigo sabor, é ainda
o mesmo do meu tempo de menino. Hoje, varia,
parece caducar, como dizem minhas irmãs, com essas
florescências irregulares, mas é natural. Meu cajueiro
envelheceu comigo. Também minhas idéias e meus
sonhos ,isso que damos em nossas florações, não são
mais, é claro, do mesmo tom antigo. Ainda bem,
Deus louvado, que ao contrário daquele cajueiro da
página famosa de Humberto de Campos, não lhe fuçam porcos em torno ao tronco rugoso, nem me andam
os pés dentro da lama, como se queixava o áspero memorialista, ao fim da vida amarga e solitária.
O tronco longo e liso do meu cajueiro, sem galhos rasteiros, não permitia acrobacias pelo alto, como
outros do sítio, por onde meu irmão Fernando gostava
de correr com artes de campeão, deixando-me sempre na inveja daquela coragem a que não chegava
nunca minha timidez de menino introspectivo, mais
amigo das horas que podia passar embalado na rede,
à sombra de outros, mais propícios, a galopar pelo
mundo da ficção, através das histórias dos meus autores prediletos. Nem por isso, porém, estimaria me33

nos o meu cajueiro, e ainda um dia antes de vir embora, ao sair para a cidade, nas despedidas, olhando
para ele, não me contive, deu-me de repente aquela
saudade dorida, um aperto no coração, como se estivesse revendo alguma velha imagem de criatura estremecida no passado, e, mansamente, como quem abraça
um velho amigo, cheguei-me a ele e me fiquei esquecidamente a correr a mão pelo seu negro tronco de
áspera couraça lascada pelos anos.
Vários, a seu lado, já sumiram, deles restam apenas pedaços de troncos que minha gente respeita, deixando-os desfazerem-se pelo tempo, sem o gume do
machado a mutilá-los, numa comovida homenagem
àqueles dentre nós que lhes davam o nome e também
se foram para sempre — Mamãe, meus irmãos Luciano e Clarita, minhas velhas tias Amélia e Elvira,
cuja memória se mistura assim aos velhos cajueiros.
Revendo os que ficaram, um tanto estonteados
como nós outros que restamos, junto-os a todos, no
mesmo olhar empanado de lágrimas, na mesma doce
e comovida vontade de abraçar também cada um,
como dali a pouco estaria fazendo com a querida gente
do meu sangue e do meu coração.
Adeus, meu cajueiro! Até um dia!
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CAMINHOS DA INFÂNCIA

, menino criado entre as quatro paredes
duma casinha da antiga rua Formosa, .de Fortaleza,
cheguei ao nosso sítio do Meireles, onde iria me fazer
adolescente e homem de coração insatisfeito para o
resto da vida, à imagem das velas das jangadas que
eu via partindo para o largo, três caminhos se abriam
para lá: dois, pelos altos, um, vindo da Aldeiota, outro,
da Praínha, por onde não havia distinção de terras,
era tudo mataria abundante, jatobás e paus-ferros
alternando com os cajueiros e mangueiras e, mais rasteira com o solo, a espessa proliferação dos mofumbos,
das ubáias, das guabirabas; o terceiro, beirando as
ondas, da Praia do Peixe ao Mucuripe.
Esse era o que seguiam os moradores do Mucuripe
e da Volta Jurema, entre os quais havia a figura obrigatória do velho Verçosa. Empregado na cidade, todas manhãs, antes das seis, passava diante da nosrja
casa, ao pé das ondas, as calças arregaçadas e as botinas penduradas num dedo, ligeiro e leve como um
daqueles maçaricos pernaltas, cuja corridinha pela areia,
à cata dos siris, era um simples desusar de plumas
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sorrateiras. Velho Verçosa, que fui encontrar ainda
lépido, cincoenta anos depois, à beira dos seus noventa,
casado de pouco tempo, vendendo água de coco na
sua mesma casinha do povoado. Lembro-lhe seu trajeto diário das duas léguas, de manhã e à noitinha, e
fico sabendo por ele que nessa lida passou quarenta e
dois anos — no ofício de cobrador duma tipografia
de Fortaleza, o que estendia sabe Deus a quantos quilômetros mais, cada dia, a deambulação daquele cordial Asveros da minha infância.
Lembro-me de uma vez somente termos ido por
esse caminho, aberto entre a areia branca e o mar,
como o dos hebreus no leito do Mar Vermelho, e dessa
passagem, às vezes em trechos angustos, que tínhamos de costear às pressas, os pés lambidos pela onda
subindo, ficou-me uma imagem de manhã fosca de
temporal, com dunas cinzentas, e meia dúzia de casebres de pescadores, com qualquer coisa de maloca
indígena.
Por ele passava cada ano, pelo começo de setembro, a procissão de Nossa Senhora da Saúde, no seu
andor florido, aos braços dos pescadores, seguida por
uma galera em miniatura que os marujos carregavam,
dando-lhe um ritmo de mar alto, à cadência do coto
das vagas.
O caminho da Aldeiota era o preferido por nós
descendo-se do bonde na praça da atual Escola de
Cadetes, donde seguíamos pela linha dos trilhos já
estendida até o Palacete Plácido. Acabado aí o calçamento, andava-se então por uma vereda de areia
solta que serpenteava até a porteira do nosso sítio.
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O terceiro caminho corria entre o que é hoje uma
larga avenida, a de Monsenhor Tabosa e a estrada de
Joaquim Alves, carreirinho que é afinal o único que
pouco mudou, com as suas últimas palhoças e os seus
coqueiros remanescentes.
Por aí situei justamente um dos meus primeiros
contos, evocando uma romaria tradicional de todos os
anos, a colheita das guabirabas, que davam ensejo aos
namorados para longos passeios manhosos, entre as
moitas fartas de sombras e de beijos. . . "Risadas
argentinas feriam o silêncio. Pelo ar volteava uma
frescura tenuíssima, cigarras ciciavam entre o arvoredo. Bandos de rolas alteavam-se pela aproximação
da tropa bulhenta. Por vezes, num recorte da mata,
à esquerda, rompia abaixo um trecho lindíssimo de
marinha — ondas abrindo mansamente, em leque,
esfroladas de espumas, morros alvíssimos, onde passavam pescadores, mais ao fim o farol, e, por cima de
de tudo, como uma poeira de pérolas, como um chuvisco de aljofar, a névoa argentea da manhã".
Dentro dos muros verdes dessa mata foi que os
anos correram por sobre mim, trazendo a mudança do
menino quieto em rapazinho ambicioso e cheio de
sonhos andejos por além-mar, trazidos no sangue pela
herança de minha avó flamenga.
Nada mais solitário do que a nossa vida de meninos naquele cerco de frondes, sem outros amigos nem
companheiros, além dos irmãos. As raras visitas aos
vizinhos obedeciam a certo protocolo, e não me esqueço
principalmente duma delas, feita em companhia de
minha tia Elvira, ao sítio do Sr. Sales Torres, onde
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u'a moça da família, em lua-de-mel, passava uns dias.
Era o primeiro casal em lua-de-mel que eu via, os dois
ilhados também no casarão entre cajueiros, igual ao
nosso, com qualquer coisa de desamparados, para urn
destino que parecia então misterioso, e esse encontro
e a nossa volta num cabriolé da família, num aparato
oue hoje parece talvez ingênuo, senão ridículo, dada a
pequena distância entre as nossas casas, marcaram essa
visita duma nitidez fotográfica na memória, que nem
quarenta anos conseguiram até hoje esmaecer.
Entretanto, apesar do isolamento de tudo e do
retraimento em que vivíamos, não me lembro de nenhum tédio nem carência de diversão nesses longos
anos, pois sempre me penetrei de tal modo da grandeza daquela paisagem de céus largos e azuis, daquela
visão de mar bravio, enfeitado, cada manhã e nada
tarde, pelo rosário de contas brancas das velas das jangadas, que tanto me bastava para os meus descuidosos
vagares.
É que sempre me fascinaram as histórias dos pescadores aventurnsos, dos assombramentos em noites de
lua, nos baixios do Cocô, ou em alto-mar, o ingênuo
romanceiro dos seus amores com as praieirinhas de
perto de nossa casa, cujas mãos de dedos leves, como
asas de aves morenas, abrem, na trama dos bastidores,
a maravilha das nossas rendas celebradas.
Eu sempre tive um culto vizinho ao da religião,
pelos jangadeiros nordestinos, ainda mais, esta é a
verdade, pelos jangadeiros das minhas praias da infância. Daí que ainda agora não me deixe de tocar oro38

fundamente o que diz o paulista Afonso Schmidt, ao
referir-se aos jangadeiros da Abolição:
"Mas, onde os jangadeiros se mostraram ainda
mais belos foi nos mares do sul, sobre os doze troncos
unidos de suas rudes embarcações, com uma vela
triangular, menos vela do que bandeira de paz entre
os homens. O jar.gadeiro de cócoras ao pé do leme
era um marco; de pé, tenteando o pano no meio da
borrasca, era um batalhador. Depois, quando i tempestade amainava e ele, a espreguiçar-se, abria os braços horizontalmente, era uma cruz. E quanto preto
fugido, vagabundo pelas praias do Brasil, ao vislumbrar a jangada na linha do céu e do mar, não ajoelhou
na areia, não juntou as mãos trêmulas, não suplicou a
proteção 'daquela cruz!"
O jangadeiro é, realmente, urn símbolo, e foi em
nossas praias batidas de vento e de sol; que me acostumei a admirá-lo na sua bravura diária, no seu desprendimento pelos bens e confortos terrenos, como só
veria depois igual no garimpeiro das Lavras Diamantinas da Bahia.
Nunca espetáculo de energia humana me empolgou e seduziu como o esforço cotidiano do seu corpo
estatuário, a curvar-se como um arco de bronze latejante, para rolar dentro da vaga o dorso de sua embarcação sem similar no mundo.
Meio século se passou sobre essas coisas, como
passam as ondas do mar pelas areias lavadas da praia.
Dia a dia, foi tomando feição nova a paisagem antiga,
a ponto de se tornar hoje irreconhecível em visão e

costumes, aquilo que aos meus olhos fora sempre
familiar.
A saudade, porém, ajuda aos que amam a reconstituir facilmente o passado, não sendo difícil, muita
vez, a própria realidade trazer de volta, por um momento, o que se foi sem remédio.
É assim que, ainda há pouco, na missa da igreimha da Volta da Jurema, a que nunca deixei de fazer
minha visita sempre que vou por lá, em velha devoção a Nossa Senhora da Saúde, achei-me, por um
momento, como se tivesse virado enternecidamente a
página esquecida de uma estampa de vinte ou trinta
anos passados, quando ia por ali, de pés descalços e
coração leve como o ar da manhã dourada.
Muito embora houvesse na assistência de devotos
um ou outro rapagão do mar, jovem estivador do novo
cais do Mucuripe, não mais com o largo peito envergando a singeleza da camisa de meia barata, mas vistoso como um praieiro de Miami em tecnicolor, no seu
blusão de "nylon" — não tardei em reencontrar ali os
meus queridos jangadeiros tostados de sol e de rnar,
cantando comoventemente os benditos no coro que
enchia a igreja, em nota de religiosidade hoje desconhecida fora do Ceará. Eram eles, sim, os mesmos
pescadores que eu via todos os dias, montando os paus
da jangada para a investida nos vagalhões rolantes da
arrebentação. Eram, ao seu lado, as pobres mulhei es
que sempre admirei também na sua estóica resistência,
mães de inesgotável fecundidade, em cujo ventre se
perpetua cada ano a geração dos dragões do mar que
enchem de espanto os forasteiros dos nossos nares.
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Eram também — e com que enternecido encantamento
as revia! — aquelas mesmas bonitas caboclinhas do
meu tempo, cuja beleza doce e pura, sem maldade nem
artifício, sempre me comoveu profundamente, por esse
toque de ingenuidade e graça e frescura virginal que
nunca vi em mulher alguma do povo, fora das minhas
praias. As caboclinhas de pele de seda e canela, um
colorido de jambo nas faces, que nenhum tom de "rouge"
imitará jamais; as moreninhas singelas e amoráveis que
são a nota de mais emoção dos meus contos praieiros,
em cujas páginas, se procurei fixá-las como um verdadeiro estado d'alma, o fiz talvez inconscientemente, na
esperança de que, mudando tudo, como até agora tem
mudado, até o ponto de nada mais recordar o que se
foi, possa um dia um leitor distraído revê-las c.om a
alma despida de malícia, como eu sempre as vi, mesmo
no mais arrebatado alvoroço da adolescência. Musas
rústicas de saínha de chita e casaquinho justo, florido
pelo relevo dos seios castos, donde brotará mais tarde
o leite da vida para as mesmas gerações de homens
e mulheres que foram, nos dias já esquecidos, os donos
humildes e valorosos da fascinante paisagem tropical
•das minhas praias.
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FORTALEZA

J. ORTALEZA é um xadrez colorido, onde o sol dá
xeque-mate à tristeza o dia todo.
As ruas, certinhas, de uma ponta à outra, fazendo
as suas paralelas de geometria, por onde corriam os
bcndinhos pacatos e passam agora os ônibus sacolejantes, sob o olhar das mesmas venezianas maliciosas,
com que as casas de alegres fachadas miram a vida
que passa. Ruas de nomes também coloridos, que 3
onomástica dos políticos e dos heróis recem-descobertos vem apagando, no correr dos anos, para pespegar
apelidos novos, que a memória faz força para não gravar. Os nomes que eu lembro sempre são os do meu
tempo de menino: rua do Sol, rua das Flores, rua Formosa, rua da Praia, rua do Guagiru, Estrada de Mecejana (recordando José de Alencar), Outeiro, Ladeira
da Praínha, Aldeiota.
Umas começam nas areias dos subúrbios e vão
correndo, como rios de claridade, até o mar. Outras
largam-se de um bairro a outro, ligando os morros de
uma banda às matas do lado oposto, como as de Mucuripe, do Alagadiço e da Barra do Ceará.
4.2

Duma delas, a rua do Senador Pompeu, onde
nasci, dizia há pouco o jornalista Carlos Rafael que é
mesmo a maior do mundo, rua das sete léguas, nasce
do mar e desemboca no sertão. "Antiga rua Amélia,
começa no Atlântico e segue até a rua 13 de Maio.
Entretanto, sofrendo rápidas curvaturas (ao contrário
das outras) a grande artéria, sob outra denominação,
avança pela adutora do Acarape, indo até o distrito
de Guaiúba, no vizinho município de Pacatuba, perfazendo um total de trinta e oito quilômetros de extensão".
Loura desposada do sol, dormitando à sombra
dos palmares — era como via sua cidadezinha amo^
rável o boêmio Paula Ney, em meio às suas tiradas de
espírito, nas mesas dos cafés literários do Rio.
É assim, de fato, que nós todos a vemos, quando o
coração se debruça para o passado, e ela nos surge do
fundo de areias douradas ao sol pino, um simples risco
arrepiado aqui e ali por uma torre de igreja, na muralha dos coqueirais, o céu fuzilando por cima, a inquieta
esmeralda do mar estendida entre ela e o navio que
levava para longe outro cearense, no seu fadário de
filho de Iracema.
Foi ainda assim que a vi também, do mar, pela
última vez, há dez anos, branquinha das suas fachadas
com a cal do sol africano a bruni-las> entre elas, dentre
a mancha negra dos nossos cz.J ~'?iros do Meireles, o
pequeno retângulo amorável do meu casarão da infância e da adolescência, leve palpitação luminosa na
ardente paisagem agreste, nada mais, para traço-deunião da minha saudade de sempre.
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Fortaleza dos meus vinte anos, quando me parti
um dia para este "doido lidar em terra alheia" que
me vem, como as penas de um pássaro cativo, arrancando uma a uma as ilusões e as esperanças daquela
hora.
Fortaleza de que o inglês Henry Koster, em 1808,
já assinalava o agrado, anotando no seu livro de viagens que, "não obstante a má impressão geral, pela
pobreza do solo onde esta vila está situada, confesso
ter ela boa aparência, embora escassamente possa este
ser o estado real desta terra".
Esse agrado seria de toda a vida, pois se sabe que
ainda hoje não há viajante, mesmo de uma passagem
de avião, que não guarde da minha cidade uma lembrança amável, seja das suas praias duma brancura
sem igual, seja do trato da sua gente acolhedora e simples, seja da graça das suas mulheres ainda de tocante
s;ngeleza, não mais encontradiça noutras capitais, como
haveria de mostrar ainda agora, do medo mais comovente, a moça Emília, em suas andanças triunfais de mais
bela do Brasil — isso tudo que fazia também Graça
Aranha, ao vir do Maranhão, no fim do século passado,
descrevê-la assim: "Aquele casario miúdo, branco, me
separava dos casarões coloniais do Maranhão. As calçadas cheios de famílias sentadas a tomar o fresco da
tarde, o tom plebeu, democrático, da cidade, tão diferente do Maranhão, a raça cabocla dominando a negra,
o sol ardente, os areiais brancos, os coqueirias, os cômoros, tudo me dava a impressão de ter aportado na costa
marroquina sem arte muçulmana, terra pobre, de beduínos e ciganos. À noite, no Passeio Público, que me rece44

beu pela manhã, a banda de música a tocar, as cearensezinhas sem chapéu, tão risonhas, atiradas, tão diferentes das maranhenses sisudas e pretenciosas, desfilam
joviais para nós e tudo mais parece novo, estranho, encantador" .
A impressão africana seria ainda mais viva, como
observa o historiador Raimundo Girão, que lhe traçou
ainda recentemente a crônica, se o futuro chefe do movimento modernista tivesse visto os camelos que o
governo imperial importara em 1860, para uma tentativa de aclimatação na província, camelos que vinham do sertão para as praias da cidade, como objeto
de pompa e circunstância, toda vez que ali aportava
um presidente novo.
Logo depois da visita de Koster, aliás, as coisas
melhorariam ainda mais, com o advento do governador
Sampaio, desde que com ele veiu o arquiteto português
Antônio José da Silva Paulet, autor do traçado para a
sua metodização urbanística em alinhamento de xadrez,
com o aparecimento de muita rua nova e, quarenta
anos depois, da iluminação a azeite de peixe.
Era essa a Fortaleza de que minha tia Amélia,
velhinha de noventa anos, gostava de falar, citando as
ruas ainda de areia branca; as novenas da Sé, onde
ela e as irmãs, filhas do meu bisavô, o primeiro Doutor José Lourenço de Castro e Silva, iam cada noite
sempre com um vestido de seda diferente; os alegres
saraus familiares em que se cantavam ao piano trechos de óperas, de que setenta anos depois ela sabia
ainda trautear de cor as árias favoritas.
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Ainda estava também na memória da gente de
antanho a evocação das figuras tão bem lembradas por
João Erigido no seu livro sobre homens e fatos do
Ceará, os altos funcionários e os negociantes ricos com
trajes vindos de Lisboa ,"casacas de pano fino, preto
e azul, que serviam uma vida inteira, e nos primeiros
tempos do Ceará eram descritas nos inventários, passando aos herdeiros do primeiro adquirente. Tinham
uma lapela endurecida a ferro e a posponto, a gola
levantada até meia cabeça e mangas tão justas que
comprimiam os braços. As casacas azues tinham grandes botões dourados.
Uns calções abotoados junto aos joelhos, dando
entrada por um alçapão, meias de seda, sapatos de
entrada baixa, com fivelas de ouro e prata, colete abotoado acima dos peitos, gravata de meio lenço envolvendo o pescoço, chapéu alto, bengala de castão de
ouro e rabicho", completavam a toilete de um personagem do tempo nos dias de festa.
A classe imediata e a gente grada (no diário)
vestia "rudaque", espécie de casaca de abas curtas e
"robissão" de "duraque" ou "lila". Os pobres faziam-no
de "xila" e outras fazendas de menos valor. Usavam
também a "jaqueta" e o "timão". O "timão" não era
mais do que um imenso camisolão de fazenda grossa,
de que ainda guardo lembrança, não só usado pelos
homens de idade no Aracati e Russas, até 1920, como,
principalmente, porque revestia sempre o esguio corpanzil do velho Chagas, cego popularíssimo nas ruas do
meu tempo, à frente dum bando de carneiros bala-

dores, que ele guiava a tirar duma gaita rústica estranhas melodias, como um retardatário Pan de olhos
vasados.
Depois, a cidade naturalmente evoluindo sempre,
tanto materialmente como nos foros sociais e intelectuais, primeiro com as reuniões de elite, depois nos
torneios literários de que haveria de restar perene
fama, como aquela Academia Francesa, fundada por
volta de 1868, por alguns dos que seriam depois dos
seus maiores filhos, como Araripe Júnior, Rocha Lima,
Capistrano de Abreu, Tomás Pompeu. Em seguida, as
lutas da Abolição ,os torneios oratórios de João Cordeiro, Antônio Bezerra, José do Amaral, Oliveira Paiva,
as odes de Juvenal Galeno. Finalmente, o mais original movimento de letras do Brasil, a Padaria Espiritual, composta dos rapazes de mais talento da sua geração, um Antônio Sales, um Rodolfo Teófilo, um Adolfo
Caminha, um Álvaro Martins, e cujo programa proibia
rigorosamente fazer qualquer referência às rosas de
Malherbe, escrever em álbuns mais ou menos perfumados, utilizar em prosa e verso bichos e plantas
estrangeiras, como cotovia, olmeiro, rouxinol, carvalho,
ou recitar ao piano.
A cidade, hoje, com os seus trezentos mil habitantes, já não conta mais com os deliciosos sinetes locais da falta de progresso de então, como os seus quiosques para a venda de café, refrescos de pega-pinto e
caldo de cana; os seus jumentinhos bíblicos carregando
ancoretas dágua para as casas de família; até mesmo
os seus cataventos de metal branco girando no alto
dos quintais, de que há tão raros atualmente, com a
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água canalizada do Acarape. Fortaleza dos seus nítidos exemplares humanos da primeira década do século,
esteriotipados na retina dos contemporâneos, como figuras de Dickens ou Gustavo Doré: o Barão de Studart,
eternamente na sua sobrecasaca preta, colarinho em pé
e cartola, como o outro titular da cidade, o Barão de
Camocim; aquele, meão, rosado e Icuro, com os olhos
de safira dos antepassados da Mancha, fala mansa e
posturas de "gentleman", das oito da manhã às cinco
da tarde debruçado infatigàvelmente à sua secretária,
no rez do chão da sua casa da rua Formosa, onde empilhava por toda parte o acervo de documentos com que
ia formando eruditamente, numa dedicação de toda
uma vida, a mais sólida historiografia do Ceará; o
Barão de Camocim, atarracado e grave, atravessando
pachorrentamente a rua Major Facundo, no rumo de
seu próspero estabelecimento comercial, a cofiar de
vez em quando as vastas suíças que remanesciam do
Império, habitual nas suas viagens à Europa, donde
traria toda a decoração do seu nobre palacete da
Praça de Pelotas, ainda hoje em todo o esplendor duma
tesidência de avenida parisiense da "belle époque",
mármores e tapetes, prataria e móveis rendilhados,
grandes quadros de pintores impressionistas, os retratos a óleo dos donos da casa, em corpo inteiro, em
todo o "aplornb" da alta roda do tempo; Rodolfo Teófilo, todo de branco, sempre recurvado para a frente,
como ao peso de estranhos sofrimentos íntimos, de
volta da sua aula de História Natural no Liceu, para
se recolher ao seu casarão do Benfica, onde elaborara
os primeiros romances do ciclo da seca e do cangaço e

manipulava o nétar do caju com que iria deliciar a
posteridade; o Dr. José de Castro Medeiros, meu primo,
também escanifrado como o Eça dos últimos anos,
palidez lívida, grande médico e terrível neurastênico,
profundo sabedor de francês, um dos primeiros a lerem
Proust no Brasil, há trinta anos, morrendo literalmente com a queda da França em 1940; o romancista
Papi Júnior, igualmente muito soturno e arredio dos
grupos literários e sociais, a despeito dum belo renome
dos tempos da Padaria Espiritual, de que ficaria em
definitivo o seu grande romance O Sdmas, de tão gratas ressonâncias no albor do século, não obstante todo
o signo estilístico de Fialho d'Almeida e de Eça de
Queiroz que lhe pesa sobre a criação puramente autêntica; o velho João Erigido, já às vésperas da cegueira
total, teimosamente sozinho pela rua, a cabeça no alto,
na angústia específica e recalcada dos últimos bruxoleios da luz dos olhos, marchando para o reduto do
Unitário, como para um fortim, donde despejava todos
os dias a metralha das farpas mais ferinas contra adversários e indiferentes; o homem implacável de quem
Felino Barroso dizia ser o único cearense de que não
gostava, pela sua divisa estarrecedora — "A quem não
tem rabo de palha prega-se"; grande jornalista, historiador de seguros roteiros, contava os inimigos aos
punhados, não sendo menos certo, no entanto, que tam~
bem outros lhe eram amigos fiéis por toda a vida,
como c1 próprio Dr. Medeiros, uma vez por outra
também presente no vespeiro do famoso panfleto do
Norte; últimos abencerragens, todos eles, duma gloriosa fauna prestes a extinguir-se na paisagem ilustre,
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em evidência notória já no correr de duas ou três
décadas, como os fixou impressivamente Saboia Ribeiro, em seu recente Roteiro de Adolfo Caminha.
Fortaleza de 1920, quando minha adolescência
desabrochava nos primeiros sonhos de arte, à convizinhança dos seus poetas e dos seus prosadores daquela
hora, quantos partidos já definitivamente para a viagem sem retorno, quantos mais que a vida cingiu nas
suas voltas de espinho e de ferro, matando o veio sagrado: Carlos Gondim, alto e claro estro, palpitando
em versos de rebeldia e de f e l, numa sonora orquestração de rimas; José Albano, a derradeira encarnação
de Camões, recitando os seus sonetos quinhentistas,
incorporados para sempre à mais alta expressão da
língua portuguesa; Antônio Sales, com o seu prestígio
dos tempos da Padaria Espiritual e da sua vida de
vinte anos no Rio; Leonardo Mota, regressando da
metrópole com os Cantadores debaixo do braço, como
seu brazão de Embaixador do Sertão; Quintino Cunha,
a mordacidade feita gente, irrequieto e ambulativo, sempre entrando e saindo pelos cafés da Praça do Ferreira, a graça e a malícia brotando-lhe da boca, no
mesmo ritmo da respiração; Cruz Filho, de quem
nunca mais me separaria um afeto que foi sempre de
par com a admiração pelo poeta; e mais os que iria
encontrar depois no resto da vida, nas minhas mesmas
voltas por estas paragens, como Saboia Ribeiro, Leão
de Vasconcelos, Beni Carvalho, Mário Linhares, Clóvis
Monteiro e tantos outros, que a minha saudade vai
reencarnando agora, como naquelas tardes em que fazíamos a nossa roda nas mesinhas do Café Riche.
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Tão bom aquilo, quando nada existia destas coisas sinistras da atualidade — rádio, televisão, coca-cola, bomba atômica, "rock'roll" e juventude transviada. Tão ingênua e pacata aquela monotonia cotidiana,
penetrada todavia de tanta ânsia de beleza e de sonho
que ficou para sempre sobrepairando aos tumultos e às
paixões de todas as horas.
É assim que a minha cidade teima em viver no
meu coração, bem diferente da capital moderna de
hoje em dia, de ruas dinâmicas, como lhes chamam os
jornais da terra, com arranha-céus, cafés expressos,
estações de rádio e aeroporto, casas funcionais que nem
as de Hollywood, clubes mais ricos do que os de Beverly Hill.
Fortaleza de meia dúzia de Fiats e Fordinhos
capengas, as suas ruas de casas baixinhas e longos
quintais sombreados de mangueiras, por onde a tarde
caia lenta, à voz dos sinos, como aquela do Trilho de
Ferro, de minhas mais doces perambulagens líricas de
tanto tempo. Ruas de areia branca, tanta vez, quando
não calçadas de pedras pontudas, com os "serenos"
maliciosos às janelas dos bailes e casamentos, e os
compridos lampeões a gás picotando a noite negra
com o seu lume de "veilleuses", tão grato aos namorados. Quando os cinemas do Júlio Pinto, o Politeama,
o Ari Nouveau ou c Majestic levavam as fitas da Lida
Borelli e da Asta Nielsen e iam as moças e os rapazes
gozar depois a viração das praças — a Praça do Patrocínio, a do General Tibúrcio, a Praça do Ferreira,
familiares como os salões de casas amigas, enquanto a
51

música do exército ou da polícia fazia retreta, empoleirada nos coretos centrais.
Encontros gostosos no Passeio Público, erguido
sobre o oceano, como uma barbacã antiga, ali mesmo
onde foram fuzilados noutro tempo os heróis da Independência e da República e eram enforcados negros
escravos por cima das casamatas da prisão de pedra
O mesmo Passeio Público fixado por Adolfo Caminha,
nas páginas da Normalista, com as suas avenidas paralelas, principalmente a Caio Prado e a Mororó, a primeira, com "o aspecto fantástico dum terraço oriental
onde passeassem princesas e odaliscas sob um céu de
prata polida, com as suas filas de combustores azues,
encarnados e verdes, com as suas esfinges. . . Senhoras de braço dado, em toilettes garridas, iam e vinham
no macadam, arrastando os pés, ao compasso da música, conversando alto, entrechocando-se numa promiscuidade interessante de cores, que tinham reflexos vivos
ao luar; dum e doutro lado da avenida duas alas de
cadeiras ocupadas por gente de ambos os sexos, na
maior parte curiosos que assistiam tranqüilamente o
vai-e-vem contínuo dos passeantes"; na Mororó, "uma
promiscuidade franca de raparigas de todas as cias
sés: creadinhas morenas e rechonchudas, com os seus
vestidos brancos de ver-a-Deus, de avental, conduzindo
crianças; filhas de famílias pobres em trajes domingueiros, muito alegres na sua encantadora obscuridade;
mulheres de vida livre sacudindo os quadris descarnados, com ademanes característicos, perseguidas por
uma troça de sujeitos pulhas que punham-se a lhes
dizer gracinhas insulsas. Toda uma geração nascente,
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ávida de emoções, cansada duma vida sedentária e
monótona, ia espairecer no Passeio Público aos domingos e quintas-feiras, gratuitamente, sem ter que pagar
dez tostões por uma entrada, como no teatro e no
circo".
Fortaleza das festas de fim de ano, a chegança,
os Pastoris, os Gongos, as grandes lapinhas; da queima
do Judas, pelo sábado de Aleluia; das animadas quermeses de benefício, com toda espécie de ardilosas brincadeiras, leilões de prendas, correios com estafetas bonitas levando recados de amor, guarda-civis na pele de
moreninhas graciosas, como o poeta Artur Eduardo Benevides evoca no seu Canto de Amor à Fortaleza:
Cidade das velhas serenatas,
das doces pastorinhas e fandangos,
das retretas românticas, das valsas,
de usancas que o tempo já não traz.
Quem foi que sepultou teus violões,
tuas cirandas, modinhas e quermesses,
tuas festas de Reis, tuas lanternas,
teus sobrados, serões e bandolins?
Quanto sofro por ti, pois te desnudam
e to tornam uma "girl made in U.S.A."
e já não ouves os sinos que te chamam
para Nossa Senhora da Assunção.
Fortaleza das alegres igrejas sempre em festa no
louvor de algum santo: a velha Sé, toda branca e
clara e acolhedora, com o seu Cruzeiro armado dos
santos emblemas da Paixão, onde às vezes ardiam
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velas de promessas, pela noite escura; a do Rosário,
onde vou sempre olhar, de passo, a lápide da parede
da sacristia, onde se acha enterrado de pé, como pedira,
meu tio João Facundo, assassinado de emboscada por
via de tramas políticas, segundo nos contava também
minha tia Amélia; a do Patrocínio, onde tantas vezes
eu haveria de pecar, mas com certeza sem gravidade,
confundindo as feições das santas dos altares com as
daquela que me daria a fonte da mais persistente saudade dos meus tempos de rapaz, no seu sorriso de
covinhas na face, na doçura daqueles olhos de inesquecível quebranío, na sua doce imagem adolescente,
de que o meu enlevo assistia ao desabrôcho, como o
duma flor.
Fortaleza da Praça do Ferreira, que é o seu coração material, donde todos os movimentos populares
surgem e se irradiam para a periferia, como acentua
um dos seus exegetas, o ensaísta Abelardo F. Montenegro. "Comícios, assuadas, trotes, realizam-se na tradicional Praça. Não é impunemente que ela leva o
nome de um boticário.
A Praça continua a tradição da botica como centro social, como ponto de reunião de catanas, bisbilhoteiros, maledicentes escalpeladores de costumes.
Cada banco da Praça constitui um núcleo de assíduos freqüentadores que, à noite, nele tomam lugar,
numa evasão às amarguras e preocupações diárias.
A Praça do Ferreira transforma-se numa vasta
assembléia do povo, em que predomina a classe mé54

dia esclarecida. Discute-se então tudo, desde o mexerico de colorido doméstico ao boato de cunho político.
Os bancos de nossa conhecidíssima Praça infelizmente não foram conhecidos por Oliveira Viana antes
de escrever Instituições Políticas Brasileiras.
Nos nossos dias a Praça do Ferreira substituiu
aquele frondoso cajueiro à cuja sombra se abrigava o
terribilíssimo Fagundes, língua respeitadíssima na nossa
Fortaleza do século XJVIII.
A Praça do Ferreira é a sede social do Ceará-Moleque. Nela, se iniciam os que revelam pendores para
a arte de meter o bedelho na vida alheia. E, nela,
retemperam o espírito os que fraquejam diante dos
assaltos do destino numa área de crescente pauperismo.
Na Praça funciona cotidianamente uma escola de
humor, em que professores e alunos permutam sofrimentos por gargalhadas, preocupações por cascalhada?.
O cearense que freqüenta a Praça do Ferreira
não a esquece mais. Longe dela, será um eterno nostálgico, como Felino Barroso, que pedia aos que retornavam à Terra de Iracema que, em nome dele, abraçassem as árvores da Praça".
Quem sabe, de fato, a conta de todos os ditos de
espírito originados nos bancos da Praça do Ferreira?
Não é só isso, no entanto, pois é ainda ela palco das
mais imprevistas e irreverentes reações da jovialidade
do cearense, como o inédito episódio verificado há
alguns anos, quando, depois de uma semana de aguaceiros excepcionais, em que o sol não dera uma vez só
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o ar de sua graça, reuniu-se o povo, no meio da Praça,
para apupá-lo, na hora em que se dissipou afinal a densidão das nuvens carregadas de água. Era o sol brilhar dentre as falripas dos cirros, e de toda a larga
extensão do logradouro esfusiava, estridulava, estrugia
uma vasta assuada homérica, vaiando, decerto pela
primeira vez na história zodiacal, a majestade do astro
injustiçado.
Fortaleza do antigo Mercado Público, no abrigo
da sua larga alpendrada quadrangular, no correr de
toda a praça agora substituída pelo edifício dos Correios e onde subiam como enxame de abelhas zumbidcras os alegres pregões das coisas boas como não há:
buritis do Crato, queijinhos frescos do Quixadá, atas
como bagos de mel; cajás e cajaranas, graviolas e jacas,
sapotis e jambos da cor da pele das vendedoras que
deixavam a gente na dúvida do que se devia levar;
gravatas queimantes e batidas do Cariri; e mais as
obras de palha de carnaúba e rendas do Aracati, as
rendas famosas que são o orgulho das matutinhas dili'
gentes, e fazem da minha terra uma segunda Malines:
claras, finas, luminosas e imponderáveis, como a saudade que me dá em falar dessas coisas.
Fortaleza, onde um dia o bode lôiô, em toda a sua
desensofrida insolência de pai de chiqueiro, ganharia
foros de cidadão, com o trânsito assegurado per toda
a zona urbana, comida de colher e perpetuidade final,
depois de morto, entre as relíquias históricas do Museu
do Estado, onde o fui rever há um ano, ao lado da
batina do Padre Cícero e da mesa onde foi firmada a
execução de Pinto Madeira. Além de Viriato Correia,
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que, em 1924, de passagem por Fortaleza, à frente
duma companhia teatral, o viu em suas andanças displicentes, em plena Praça do Ferreira, e o celebrou
em crônica que fez época no Ceará, Raimundo Menezes também o fixou em letra de fôrma, num capítulo
de Coisas que o vento levou. . . "Ele veiu para Fortaleza na seca de 1915. Deixou lá longe o sertão inóspito e emigrou para a capital. Um flagelado trouxe-o
na ponta de uma corda e procurou vendê-lo de porta
em porta, talvez para matar a fome que o martirizava.
Foi vendido por qualquer coisa à firma Rosbach Brazil
Company, cujos armazéns ficam nas imediações da Alfândega. Ali passou a viver a sua vida de boêmio,
perambulando, a princípio, somente pela praia e, em
seguida, pela cidade inteira, com a sua barbicha descuidada.
Em pouco, a sua figura respeitável se tornou popular, mas ninguém o molestava, nem siquer os fiscais
municipais, quando dos seus costumeiros passeios diários pelas ruas da Fortaleza daqueles tempos.
Essa sua vida de boêmio decorreu sem maiores
aventuras, até quando passou a envelhecer, a perder
aquela agilidade de movimentos. Ainda mais, a capital cearense crescia, o tráfego de veículos aumentava,
a civilização chegava... E o bode loiô ficou, então,
recluso, e não se lhe viu mais a popular carcassa a
perambular no passeio de todos os dias. A prisão fezlhe mal. E, em 1931, mais de velhice que de outra
coisa, passava desta para melhor. Sua morte foi sentida e comentada, e o seu necrológico publicado peles
jornais da época".
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Fortaleza das rodas de calçada ainda não desaparecidas de todo, como eu vi ainda este ano, iguais
às do meu tempo e que o cronista Renato de Alencar registava também recentemente numa revista
carioca: "Em ruas centrais, em Fortaleza, eu vi cadeiras nas calçadas e gente a conversar. Chupando
roletes de cana caiana, bebendo refrescos e cajuínas,
aquelas famílias eram felizes. O céu estrelado parecia tão perto que a gente sentia uma vontade infantil
de pegar as estrelas e fazer um colar com o Cruzeiro
do Sul. A lua fininha escondendo as bochechas parecia um parêntese ocultando uma frase do céu. Ninguém se queixava do calor que fazia. Os alíseos chegavam das dunas cinzentas, trazendo nos sopros um
cheiro gostoso de maturis. De um lado e de outro
da rua comprida, certinha, linheira, havia cadeiras e
gente a pairar. Conversa animada, explosões de risos
decerto ao falarem de algum episódio do circo político. Famílias inteiras a tagarelar, matronas gorduchas
a balançar-se suavemente; senhores idosos contando anedotas de antiga aventura lá pelo rio Madeira; noivinhas
dengosas, em arrulos de pombas, fazendo castelos a olhar
para o céu".
Tão pequenina, minha cidade de antigamente,
mas tão linda e alegre e limpa e arrumadinha como
um brinquedo grande de Nuremberg.
Cidade dos contratos com a lua mais bonita de
Deus, para ficar mais linda ainda sob o véu de prata
que imaterializava as coisas e as criaturas, no halo
duma refulgência boreal.
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Em frente, o mar, o velho mar bravo e inquieto,
o mar de grandes ondas rugidoras, devorando pontes
e muralhas, engulindo a praia branca em largas fatias,
na sua gula de gigante mitológico.
As dunas alvejantes, fazendo um cinto pelo lado
do mar, num brilho de moldura rica de quadro. A
dois passos das ruas principais, o retalho da natureza
selvagem da praia do Peixe, com os seus casinholos
de palha, a esquadrilha dos barcos em fila na areia,
n algazarra da partida e da volta do mar ao fim da
tarde.
Mais adiante, num grande seio refulgente, a curva
macia do areial do Meireles, com o risco negro do faroi
ao fim, o penacho altivo dos coqueiros que o vento retorce e desgrenha por cima dos casebres pequeninos,
agarrados aos troncos altos como cascas de caramujos.
Minha clara e doce praia do Meireles, que me
viu correndo menino à cata de búsios cor de rosa,
contra o recorte das ondas verdes, enfeitadas de rendas tão lindas que nem mesmo as da rendeira mais
perita da minha terra.
Meu cantinho sossegado e feliz, de onde espia,
já do alto do outeiro, a velha casa familiar, com o seu
alpendre aberto aos ventos e ao sol, entre a coroa de
cajueiros de frutos coloridos como lanternas chinesas,
e onde ficou meu Pai, o resto da irmandade, a permanente presença imaterial dos que se foram.
Minha cidade, que vive e palpita na saudade dos
seus filhos ausentes, como nos versos dos seus poetas,
que são tantos, todos a exaltá-la na mesma voz de
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queixa, como esse doce JÚLIO MACIEL, eme tem um
canto que é um choro:
Fortaleza, meu lar santo,
Onde aprendi a cantar.
Fortaleza, amo-te tanto
E não te posso gozar.
Origens desta tristeza.
Ai, paisagens do sol posto,
Ai, minhas noites de agosto,
Luaceiros de Fortaleza.
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JANGADEIROS

O

jangadeiro — não sei quem disse — repete na
sua faina, diariamente, o milagre de Cristo andando
sobre o mar. Na verdade, tanto faz a prancha do seu
barco exíguo como a planta dos pés divinos pelo dorso
das ondas.
Eu nasci e me fiz homem diante do cenário verde
das suas façanhas, mirando sempre com os olhos cheios
de espanto a lida dos heróis desconhecidos, cuja história é escrita, como a linguagem do amor, na toalha
viva das águas.
A jangada, onde passam a maior parte da existência, é a expressão mais rude e primitiva da navegação: um estrado de cinco paus roliços e linheiros,
unidos entre si por alguns cravos de madeira; dois
bancos, um em cada ponta, um, para o mestre da embarcação, o outro, para prender o mastro com a vela
triangular. Material de equipagem, também, o mais
restrito — um barrilzinho dágua; a "quimanga" da
comida; a tapinambaba, novelo das linhas de pesca;
a âncora feita de uma pedra grande, o tauaçu, presa
na ponta dum cabo forte chamado poita. Paus para
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matar o peixe; um samburá para paiol da pescaria.
E, em volta de tudo, como aura de epopéia, o clima
de uma coragem descomunal.
Nessa prancha lisa e sem defesa, esguia como
um esquife, os homens vão, aos três e aos quatro, com
a roupa do corpo, trabalhar no mar alto, a cada raiar
do dia. A água verde e revolta cobre-lhes de contínuo os pés, com a renda de espumas frias dos teares
das sereias. O sol cai sobre eles, ao pino, o tempo
todo. Os tubarões famintos seguem-nos às vezes, horas a fio, na esperança da presa rica. Doutras vezes,
vezes sem conta, é a volta à praia com o samburá
inteiramente vazio. O mau tempo, não raro, busca
esmagá-los com a garra do furacão e os dentes da maré.
Rolam então na vaga, em redemoinhos, os frangalhos
do barco, espeques de mastros rompidos, panos de
vela amortalhando corpos, pragas e preces crepitando
à flor do abismo. Mas as gerações se sucedem, e sempre e sempre outros vêm retomar o lugar vago, vão
prosseguindo na aventura.
Pelo dia, guiam-se no rumo do sol. As estrelas
são o seu roteiro, dentro da noite, como o eram para
os navegadores antigos.
Os grandes transatlânticos, em viagem para a
Europa e a América do Norte, em águas remotas,
quando nenhum sinal de terra se descobre mais, cruzam muita vez dansando na onda larga esses pequeninos palcos de ignoradas tragédias, onde quatro formiguinhas escuras bolem, assombrando os passageiros
dos colossos de conforto e de luxo que se debruçam às
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amuradas, celebrando com admiração o feito incrível.
Um deles, que não entendeu direito o encontro e
parou no meio do mar, para socorro, deu logo margem
à famosa anedota que todo o Norte repete gostosamente e Rachel de Queiroz lembrou certa vez:
"Vinha um navio inglês em mar alto, quando
de bordo se avistou uma jangada. Pensaram naturalmente que eram náufragos agarrados àquela balsa
rude. Pararam, atiraram uma linha, gritaram coisas
em inglês.
Os jangadeiros apanharam a corda, sem entender.
— Que será que eles querem, compadre?
Até que o mestre da jangada pensou, sorriu,
interpretou:
— Acho que eles estão querendo é reboque..."
Assim, o tempo todo, inverno ou
chuva em cortinas cerradas ou fuzile o
as águas. Já o assinalava deste modo,
seu reparo de antanho, o velho Memorial

verão, caía a
sol lambendo
na rudeza do
da Capitania:

" . . . e como já foi dito a El-Rei, esses homens
de pesca são uns brutos grosseiros que, como os outros
que andam metidos nos matos e agrestes, vão-se em
dois e três e mais paus unidos, como os de Goa, à
pescaria dos pargos, garopas e peixes maiores no alto
mar; sendo que ali perdem sono de noite, sossego de
família, ora com bom tempo, ora com mau e invernoso e quejandos, enquanto mulheres e filhas donzelas rezam ao Santo Lenho, e orações fortes para
abrandar e afugentar os raios".

Mal o dia rompe, a praia começa a encher-se da
turma alvoroçada. Os homens empurram para o mar
as jangadas, sobre rolos de madeira, jogam-nas nágua.
Pulam para cima da prancha, e, ao embalo da onda,
lá vão, subindo na crista espumante, pegando o sol
com a mão na subida, enquanto de terra crianças
correm e folgam, acenando para os barcos. É um
bando de aves marinhas, de asas abertas, sobre o mar
aceso em chamas de alvorada. Vão, as quilhas ligeiras sulcando a verde estrada líquida, as jangadinhas
de nomes sonoros: Flor do Mar, Deus-te-guie, Den£osa, Jurema ou Pajussara. E a esquadrilha branca
e afoita corre assim na linha do horizonte, até per^
der-se ao longe o perfil da última vela. E quando
voltam, na primeira sombra da noite, vêm as estrelas,
por cima, penduradas pelos mastros, como grinaldas
votivas.
Minha jangada de vela,
Que vento queres levar?
De dia, vento de terra,
De noite, vento do mar.
Aos domingos, enquanto as velas secam ao sol,
e as jangadinhas se enfileiram quietas, sobre a areia
alvadia, as lendas e histórias trágicas de sereias e de
temporais enchem as horas de descanso, matando a
preguiça mole que o canto do mar espalha no corpo
dos homens.
Não há talvez no coração dos cearenses ternura
maior do que essa que nos desperta a evocação dos
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nossos mares com a palpitação das suas velas, a
estampa nítida dos jangadeiros, cavaleiros desteme-,
rosos das líquidas coxilhas, e o cicio das palmas altas,
e a doçura dos luaceiros de agosto, por sobre as vagas
e as dunas. Desde a invocação orquestral de Alencar,
onde palpita, ao ritmo das ondas, a voz inicial da
nossa maior saudade, ao brazão da nossa terra, onde
a jangada se ostenta humilde, no orgulho de uma
legítima flor de lis.
Foram os jangadeiros de alma clara e coração
fechado ao temor que lhe deram a alcunha de Terra
da Luz, quando riscaram nos seus mares a mancha do
tráfico negreiro.
JUVENAL GALENO canta-lhes a biografia ingênua,
invejando aquela vida:
O jangadeiro descansa.
Oh! quanto amor e bonança
Naquele branco areai.
Qu'importam fúrias de vento?
Seu filho ali. . . sua esposa.
Perto a jangada repousa
À sombra do coqueiral.
Ai vida de pescadores. . .
Quem me dera vida igual!
Entretanto, em paga dessa paz amiga, quanta
lágrima e quanta luta sobre-humana! ÁLVARO MARTINS, outro poeta cearense, assim nos fala também do
outro lado daquela existência de altos e baixos, como
os da própria vaga:
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Era por uma dessas noites fundas,
Noite cheia de sombras iracundas,
Noite de chuva, de terror e vento,
Em que o mar solta um lúgubre lamento
E sobre o manto azul das frias águas
Rolam as ondas a bater nas fraguas.
Todos velam no povoado,
Que os pescadores andam n'alto mar.
Senhor! Senhor!
Ai quanto peito agoniado,
Ai quanto peito trespassado
Com sete lanças de dor!
É que, se o mar é o seu melhor amigo, o seu
tesouro, o seu amor, a sua vida, é também, quanta
vez, o seu túmulo. Luís da Câmara Cascudo conta:
"Mestre Silvestre pescava o peixe que queria.
Tinha o segredo das Pedras Marcadas. O senador
Pedro Velho chamava-o encomendando uma sioba, galo
do alto ou bicuda gorda. Mestre Silvestre sacudia-se
para o mar, passava a barra e sumia-se no fundo de
fora. De tarde voltava com o peixe na unha. Morreu no mar. Quem vive do mar morre nele. Quase
na boca da barra largou o tauaçu para fundear e a
ponta enganchou-se na perna, arrastando-o para o
fundo. Quando o filho conseguiu trazer mestre Silvestre para cima da jangada o velho jangadeiro estava
morto. Mas deixou nome. Foi o maior pescador do
seu tempo.
mar.
Cf.

Lembrc-me de outro que também morreu no
Sofria de epilepsia. Quando o ataqus vinha

vindo amarrava-se no banco de governo. Numa dês-tas vezes morreu amarrado. A canoa continuou navegando, pano aberto ao vento brando, indo e vindo,
tripulada pelo morto até que encalhou em Mãe Lu*
zia, na Areia Preta. Chamava-se Manuel Gangão. . .
Nas noites de sexta-feira, havendo luar, passa e repassa na linha do mar de Areia Preta a canoa fantástica de Gangão, mestrada por ele, fazendo penitência".
Mais extraordinário ainda do que esse mestre Gangão epilético é com certeza um jangadeiro do Meireles,
que eu conheci desde pequeno, neto doutro velho pescador das vizinhanças do nosso sítio daquela praia.
Criança ainda, apanhou-o um ataque de paralisia infantil, "ar do vento, Ave Mana", como se dizia naquele
tempo e perdeu o uso das pernas, que se foram
atrofiando até virarem dois espeques lamentavelmente
inúteis.
Muita vez o vi, menino, arrastando os dois pobres
cambitos, com o auxílio das muletas, pelo branco areial
das dunas da minha infância. E, não faz muito, em
1954 ou 56, numa de minhas visitas ao Ceará, ele apareceu ainda em nossa casa, já homem feito, viúvo, com
cinco filhos, o tronco robusto, a pele tanada de sol, o
ar decidido e o riso fácil, um galão de peixe à venda,
siobas e cavalas prateadas do mar alto.
Soube então, com assombro, que ia todos os dias à
pesca, numa pequena jangada tripulada por ele só, o
que fazia desde que cansou de ser engraxate na praia
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do Mucuripe e ajudante de sapateiro, depois, numa
oíicina das proximidades da Cadeia Pública, em Fortaleza.
Mora agora, no Pecém, praia de areias movediças,
por onde nasceu Antônio Sales, há noventa anos, em
recanto já hoje comido pelas dunas.
Francisco Fernandes Bernardo — Chico Aleijadinho,
como lhe chamam também — é o nome desse herói
obscuro que em agosto do ano passado o jornal cearense Gazeta de Notícias focalizava numa página inteira de seu suplemento dominical, sob a "manchete"
— Sem pernas, é jangadeiro há trinta anos. Em "closeup" aparece o menino dos meus tempos de rapazinho,
a cara larga de homem bem nutrido pelo seu trabalho,
o mesmo jeito jovial e desempenado de sempre, o chapéu de palha jogado para trás. "Francisco Bernardo
pouco conversa — conta o repórter Teimo Freitas —
no entanto, possui uma fisionomia alegre. De segunda
a sábado, geralmente de cinco para seis horas, ele coloca
sua jangada no mar e vai sozinho à procura do pescado
que, vendido, lhe assegura a manutenção.
Tem ele um lugar determinado para a pescaria.
É uma faixa situada um pouco a leste de Pecém, numa
distância de aproximadamente oito milhas da terra, onde
só se vê céu e água.
No local acima, Francisco Fernandes Bernardo
srreia o tauaçu e então inicia a pescaria que se prolonga
até as dezessete horas, sendo que muitas vezes volta ao
"porto" quando a escuridão está dominando.
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Por várias vezes, durante a noite, a jangada de
Chico Aleijadinho tem virado em alto mar e ele, sem
ajuda de outra pessoa, consegue desvirá-la, regressando
à terra são e salvo, pronto para no dia seguinte ir novamente ao mar.
Já viu muitos tubarões e deseja imensamente conhecer uma baleia. Há poucos meses pegou um tintureiro pesando sessenta e um quilos.
Atualmente, com quarenta e seis anos de idade e com
trinta anos de pescador, Francisco Fernandes Bernardo
quer ser negociante. O que ganha com a sua pescaria
"não dá para viver". Se conseguir um meio de "montar uma bodega", abandonará sua jangada que poderá
vender por oitocentos cruzeiros".
Outra história de pescador, que é também uma das
páginas mais belas de Gustavo Barroso, é o conto
Velas Brancas. História simples, dum velho jangadeiro
do Meireles, que uma catarata cegara, roubando-o ao
mar. Seu consolo único era ficar na praia, manhãs e
tardes a fio, ouvindo a labuta dos companheiros. Então
"alheava-se em sonhos dos laços que o prendiam à terra.
Navegava pela superfície ondulada e indefinida das saudades, que perpassavam incessantes como as vagas do
largo". Até que um dia, "num domingo de Ramos, ao
repique festivo dos sinos, pretextando incômodos, o velho ficou em casa, enquanto os seus foram à missa à
cidade. O povoado estava triste e silencioso. Não havia quase ninguém. Sobre a praia, velas de jangadas
secavam ao sol, estremecendo ao vento. O velho saiu

do casa e dirigiu-se à costa. Às apalpadelas preparou
uma "caçoeira". Pôs a jangadinha a nado, sentou-se
à popa, e, governando a escota, rompeu mar em fora.
sob o ouro inquieto do sol a borboletear nas ondas
verdes. E a vela branca da embarcação apagou-se no
céu..."
Assim vivem, assim morrem os jangadeiros.

VAQUEIROS

A,

L O traçar-lhe o perfil estatuário, no baixo relevo
d'Os Sertões, já assinalava Euclides da Cunha, em
vigor de aforismo, que o vaqueiro do norte é bem a
antítese do gaúcho:
"Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo,
quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de
membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que
lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé,
quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se
sofreia o animal para trocar duas palavras com um
conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo
a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme.
Avança celeremente, num bambolear característico, de
que parecem ser o traço geométrico os meandros das
trilhas sertanejas".
Essa chucra aparência de permanente leseira é,
no entanto, apenas ilusória. Basta o aparecimento de
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qualquer obstáculo, o estorvo do mínimo contratempo,
para lhe despertar as energias latentes, em integral
transmutação:
"O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe alta, sobre
os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassonr
brado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa, instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e, da figura vulgar do
tabareu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto
dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias".
É que foi o próprio sertão que o fez assim. Enquanto o gaúcho tem por si a cochilha devassada, a
vasta e fácil ondulação dos planos verdes, o horizonte aberto e livre dos pagos, numa paisagem amiga
e perene, a mesma de janeiro a dezembro e de ano a
ano, em sucessão dos mesmos dias de ilimitada luz a
resvalar pela face polida dos banhados; farta e certa
a mesa, o churrasco sangrando para a sua gula de carnívoro, o mate amargo para espertar a torpeza das
manhãs carrancudas do mesmo inverno igual de toda
a vida, o vaqueiro nordestino rodeia-se de múltiplas
hostilidades gerais; o embrenhado da caatinga, onde
some a rez velhaca que é preciso campear, entre juremais e mandacarus, seguindo o preceito de que onde
passa o cavalo passa o vaqueiro; o solo, áspero; o
clima de fogo, atraiçoando-o; a seca, rondando-lhe de
contínuo a tranqüilidade fugaz e a ventura breve. A
própria carne do raro boi abatido, que, ao contrário
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da mesa gorda do gaúcho, quase que lhe serve apenas
de tempero, em meio aos punhados de farinha seca,
não a come tenra e sumarenta, mas, ao contrário,
seca também ao sol, uma carne ascética, segundo lhe
chama Gilberto Freyre, ardendo de sal, porque mais
de acordo com o seu tipo enxuto de longílineo, todo
nervos e músculos desidratados. No sul, naquele "cenário virgiliano de pastores e rebanhos, o homem alonga
o olhar em derredor e não encontra obstáculos intransponíveis a barrar-lhe a paisagem — como diz o gaúcho Viana Moog; — grita e a voz não lhe é devolvida, provocante e escarninha, no eco das montanhas.
Havia de ser um dominador. Enfeitiçado pela terra,
assim como respeita e acata a organização social a
um tempo democrática e autoritária das suas fazendas e estâncias, ama a natureza do trabalho que lhe
corresponde e ao qual ele se dedica com a graça e a
agilidade de quem pratica um desporto. Porque esse
dominador é um enamorado das coisas que o cercam".

MEU CASARÃO TODO ABERTO AO SOL E AOS POBRES

Ao passo que o vaqueiro é antes de mais nada
um enteado da terra, um nômade ascético, de cuja
agrestia, numa página famosa, Capistrano de Abreu
fixou as características, ao historiar a ocupação do
sertão, no que ele chama de ''a época do couro": "De
couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado
ao chão duro, e mais tarde a cama para os partos; de
couro todas as coisas, a borracha para carregar água,
o moco ou alforge para levar comida, a maça para
guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia
para prendê-lo em viagem, as bainhas da faca, as
bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os ban73

guês para cortume ou para apurar sal; para os açudes o material de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu
peso; em couro pisava-se tabaco para o nariz".
Três séculos depois, são ainda de couro, na maioria, os toscos utensílios da sua morada pobre, é de
couro ainda que ele se veste, para a faina do campo
que é aqui a violação do mato obrigando-o, como um
cavaleiro medieval tardio, à recorrer à rude armadura de couro, assim descrita por Gustavo Barroso:
"Compõe-se de sapatos ou alpercatas de sola bruta
sobre os quais vem-se prender a polâina ou abra de
uma perneira de couro de veado que veste e entangue as pernas do cavaleiro até a cintura, deixando
unicamente de fora as nádegas, já defendidas pela
sela. O peito é coberto por uma espécie de avental
curto, a "véstea" que pende do pescoço e cai abaixo
da cintura, muitas vezes de couro mosqueado de onça
ou maracajá, ou de courc exquisito de caitetu. Um
casaco de couro também de veado, denominado "gibão", pende dos ombros do vaqueiro, como uma peliça
de hussar. Ele o veste na ocasião necessária para
defesa completa do tórax. Completam a vestimenta
um chapéu de fundo semi-esférico ou cônico, de abas
formadas por sete solas superpostas e recosidas, que
se usa de várias formas e cujas bordas são levantadas
ou abaixadas, de modo que a maneira do chapéu indique a "ribeira" ou sertão do vaqueiro, e um par de
luvas grosseiras, com o polegar somente separado e
os outros dedos vestidos juntos".
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Essa, a rija roupagem com que ele se aventura
a correr a rez no fechado da caatinga, ou enfrentando
a onça faminta quando lhe ronda o curral, dia e noite
entalado nas suas duras dobras, sob o máximo rigor
da canícula, como uma nova epiderme de gliptodonte
híbrido de centauro.
É assim que os revejo, há trinta anos de intervalo, quando a seu lado me atirava, no desabrido
galope do meu cavalo Gavião, pelas veredas das margens do Jaguaribe e do Banabuiu, é assim que lhes
retenho a figura de certo grupo de dez ou doze, com
que me defrontei uma tarde, em plena invernia, depois
duma chuva breve, como que surgidos de dentro do
arco-iris aberto sobre o matapasto da larga várzea
vizinha de Russas : um friso de nobres cavaleiros de
peitorais escarlates, as perneiras batendo o vazio dos
animais, a tangerem de volta ao curral nativo um
magote de reses que a seca, seis meses antes, fizera
emigrar do pasto. Visão varonil, de aprumados caboclos cor de bronze, a que a viridente mataria de volta
lavrava ainda com mais intensidade cromática os nítidos relevos, para delícia e glória de muito pintor
impressionista.
Com essa mesma roupagem ligeiramente modificada, foi que eles entraram, não somente nas crônicas
ribeirinhas, em racontos heróicos no piso de barbatões famanazes, como para as próprias páginas da
história segundo revela o mesmo Gustavo Barroso,
citando a criação dum corpo de guerreiros dos tempos
coloniais, com o uniforme oficial dos vaqueiros, fazendo parte da Cavalaria Ligeira das Milícias e Orde75

nanças do Sertão, corpos territoriais regulares da Capitania de Pernambuco, no século XVIII, abrangendo
Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Da
mesma categoria foram os célebres batalhões de patriotas, jagunços e vaqueiros levantados no interior
da Bahia, contra as tropas do general português Madeira, nas lutas da Independência, assim evocados em
versos marciais pelo poeta baiano ARTUR DE SALES:
Vêm, rantamplando nos tambores,
Estridulando nas cometas,
Sobressaltando os arredores
— Chusma revel de baionetas —
Rijos perfis, brónzeos, hirsutos
Do sertanejo batalhão,
— Os Enccoirados do Pedrão.
Êi-los que vêm, roupa de couro,
Por descampados e arraiais,
Buscando ao longe estranho touro,
— Esses vaqueiros imortais.
Por aguilhadas — baionetas,
E a corda é a bala no surrão.
E esses tambores e cometas
Dos Encourados do Pedrão
São como cães soltos à frente,
Por alcantis e matagais,
Levando a sanha onipotente
Desses vaqueiros imortais,

couro, quando não uma veste completa de vaqueiro
do Crato ou do Aracati.
Mais funda ainda, a nostalgia do campeio, a pungente melopéia do aboio que, no ouvido do sertanejo,
perpetua, como o búsio a voz do mar, todas as vozes
da terra natal, o aboio com muito de canto gregoriano
c cuja recordação irreprimível fez duma feita certo
engenheiro baiano, do alto São Francisco, residente em
Paris por muitos anos, saltar do automóvel, em plena
Praça da Concórdia, ao lado de Geraldo Rocha, como
este contaria mais tarde a Luís da Câmara Cascudo, e
dizer para o patrício estarrecido:
— "Seu" Geraldo, eu vou aboiar!
De fato, meteu o polegar no ouvido, o resto da
mão fazendo de trompa acústica, a fim de ajudar a
modulação, e ali mesmo, como se estivesse sozinho ao
cair da noite, diante do curral de sua fazenda do fim
do mundo, soltou o canto bárbaro e tão saudoso, cuja
melodia, em meio ao espanto de toda a gente da praça
imensa, pairou por um momento sobre o crepúsculo
da cidade ilustre, como a própria voz humanizada do
sertão brasileiro.

O vaqueiro e o jangadeiro vivem sempre na lembrança do cearense afastado da sua terra, sendo muito
comum, nas suas casas do Rio, de São Paulo ou do
Paraná, junto à miniatura da jangada, um chapéu de
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que sempre me bolm no ouvido a memória da cristalina música dos bilros ouvida na infância e que o poeta
baiano Artur de Sales celebraria um dia nesta sonora
evocação:
Sobre a cadeira, a um canto, a almofada de renda. . .
E Don'Ana, sentada, a fina teia branca
Entece, os bilros troca, este alfinece arranca,
Torce outro bilro mais, por que a linha se estenda.

RENDEIRAS

U

_ M dos atrativos mais sedutores para os turistas do
Sul, nas viagens ao longo da costa do Brasil, de Alagoas ao Ceará, especialmente os turistas do sexo feminino, foram sempre as chamadas "rendas do Norte",
essas caprichosas e lindíssimas rendas de almofada,
lavradas em arabescos e florões duma graça específica,
num fio de inverossímil sutileza e do mais delicioso
sentido ornamental, vendidas nos mercados típicos e
constituindo uma das indústrias mais características da
região.
Toda a minha meninice passada nas areias do
Meireles e do Mucuripe foi povoada pela visão das
rendeirinhas da minha terra, em cujas mãos diligentes
como aranhas morenas eu via, encantado, florir toda
essa admirável criação de linhas leves como espuma,
que depois iriam levar a todos os recantos do país a
graça e o engenho de sua arte anônima.
Daí a ternura com que sempre considerei esses
lavores de apurada perícia que veria, tantos anos depois,
reproduzidos igualmente nas vitrinas de Bruges, de
Haia e de Malines; daí também o encantamento com
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Saltitando, febris, brincalhões, tatalantes,
Os bilros vão e vêm, entre os dedos ligeiros,
Ora em molhos aqui ficam prisioneiros,
Ora descem cruzando os seus fios brilhantes.
Da luz desta manhã os finos estiletes,
Através de uma fresta aberta no telhado,
Descem, luzem por sobre o meandro complicado:
São alfinetes de ouro entre esses alfinetes.
Pelo beirai da casa há gorgeios e chilros. . .
Anda a manhã lá fora esplêndida e luzente. . .
E na sala pequena a música somente
Do trepido estalar treplicante dos bilros.
Também Mário Sete, na sua novela Clarinha das
Rendas, a mesma que Olavo Bilac, pouco antes de
morrer, pedia à irmã que lhe lesse, fixa em traços
comovidos uma dessas artistas humildes do Nordeste,
cuja fama ultrapassa muita vez os limites do burgo
pobre:
"As suas rendas eram o encanto das redondezas:
— famílias invernando ou de passeio na cidade, vinhamlhe ao casebre, pelas manhãs, com o sol morno, ou
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à tardinha, com a sombra doce das serras, ver e cubiçar
os lindos desenhos arabescados pela linha alva no
dorso do risco. Os enxovais das noivas davam preferência às rendas de Clarinha para as custosas camisas
de dia, as finíssimas calças de cambraia de seda, os
roupões esveltos de largas mangas. Era um dom dos
seus dedos: — de uma feita recebera encomenda do
Pará, mocinha pernambucana que se ia casar, e a rapariga matuta achou graça em ser conhecida nesse lugar
longínquo, que nem sabia bem para que lado do mundo
ficava..."
A renda é, como não poderia deixar de ser, uma
profissão essencialmente feminina e sobretudo familiar.
Enquanto o pai, o marido ou o namorado se entrega às
labutas da terra, no roçado, no campeio das rezes tresmalhadas ou, como é mais freqüente, nas longas pescarias de alto mar, as mulheres, ao cabo dos afazeres
da casa, enquanto esperam a volta da grei masculina,
entregam-se confiadamente à diligente tarefa que lhes
permite uma modesta ajuda ao orçamento doméstico
ou, na mais feliz das hipóteses, como no caso da Clarinha, de Mário Sete, o preparo da prenda mais linda
do próprio enxoval a ser mostrada diariamente ao noivo,
num requinte de inocente vaidade — "renda que era
laço a avizinhá-los, dia a dia, das núpcias visionadas".
Não há idade, contudo,, para os trabalhos da almofada. Tanto se vê curvada sobre os bilros estalidantes
a velhinha de óculos pendurados na ponta do nariz,
como a caboclinha mal saída da infância, e em cuja
cabeça leve de penas os sonhos se desenrolam como as
fieiras de "traças" e de "trancas" que os seus dedos
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ágeis vão compondo na brancura das linhas, ao longo
do curso do papelão.
Como diz o alagoano Leite Oiticica, num ensaio
sobre esse produto nordestino, "a atenção rigorosa exigida pelo trabalho obriga a rendeira a não distrair o
cuidado no desenho e assim não há melhor meio de
dominar o espírito de fantasia das moçoilas. Não há
que lastimar as pobrezinhas por ficarem tanto tempo
com a atenção presa à almofada e a dança dos bilros
no mesmo lugar, em constante vai-e-vem, como a pêndula de um relógio; com a prática, aprendem essa
operação difícil da divisão da atenção e, enquanto trabalham, o espírito sai a vaguear por este mundo além,
n pensar no rapazelho tão elegante, tão engraçado que
vem, como quem não quer nada, dar dois dedos de
prosa inocente no terreiro de casa".
Quase nada se exige para a confecção do delicioso
ornato. "Uma almofada, uma tira de papelão com o
desenho da renda, um punhado de alfinetes, linha de
carretei ou de novelo, mechas de fio de seda, dois espinhos de mandacaru ou alfinetes compridos, e está
assentada a tenda para o fabrico da renda, que não
precisa de cavalete para assento da almofada nem de
cadeira para assento da fabricante. Uma esteira no
chão, a rendeira de pernas estiradas, a almofada entre
as pernas e o aparelho está armado".
Em geral a rendeira procura colocar-se diante da
porta da casinha de taipa ou de palha, ao ar livre,
para que a luz caía em abundância sobre a almofada.
Sendo as casas, de regra, à beira da estrada, a poeira
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dos caminhos naturalmente contribui para escurecer o
fio, encardindo a renda. Vem daí que a zona das melhores rendas é justamente a das praias, a brancura
das areias não prejudica a manufatura do artigo, sendo
ponto de orgulho mesmo da rendeira, não só a perfeição do trançado, como a alvura realmente deslumbrante em certos casos da teia de aranha de nova espécie que lhe sai das mãos. Por isso, como nota Araújo
Viana, em trabalho famoso sobre as nossas artes plásticas, "às rendas do Norte mais apreciadas chamam de
rendas do mar ou da prain, isto é, as tecidas no litoral".
O capricho, porém, no trocar dos bilros e o zelo na
preservação do trabalho fazem com que, muita vez,
não se possa distinguir o trabalho do sertão das que
são feitas à beira-mar.
A almofada é um saco cilíndrico cheio de folhas
secas de bananeira ou de capim. Sobre ela coloca-se
o papelão ou "pique", bem seguro nos cantos e aderente à almofada por meio de alfinetes compridos ou
espinhos de mandacaru. O papelão é preparado antecipadamente, no modelo da renda escolhida, com os
furos correspondentes aos encontros da linha, e o desenho do traço de seda ou de "cordão", reforçado a
tinta. A linha varia conforme a renda e a perícia da
rendeira, indo desde o número 60 da antiga linha
inglesa ao número 150, que só se consegue trabalhado
por um requinte de operária.
O mais importante — "o modo de trocar os bilros
para formar o fio, a agilidade em os mudar de mão,
estalando ao perpassar a linha de uma sobre a outra
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— como diz o mesmo Oiticica — é que se não pode
descrever. Só a própria rendeira poderá praticamente
demonstrar ao curioso como separar os espaços, acompanhando o desenho, sem esticar demais para não quebrar a linha e como a arte impõe a singularidade de
bater os bilros um no outro. As rendeiras do Nordeste
brasileiro dão-se também ao luxo de ostentar ciência na
nomenclatura das rendas de almofada, dando nome a
cada uma destas, conforme os desenhos que formam.
Essa nomenclatura é mesmo bem vasta. Como
acontece toda vez que a fantasia e o arbítrio do povo
têm a iniciativa, algumas dessas denominações têm
uma especialidade admirável, pela justeza da evocação,
o que não impede que outras sejam perfeitamente
arbitrárias, mas sempre dum grande pitoresco, como
as das "informações" ou pedras satélites do diamante,
dadas pelos garimpeiros.
Às rendas se deve anexar outro gênero de ornato
igualmente manufaturado pelas mulheres nordestinas,
o labirinto. Peitos de camisa, lenços, barras de saia,
frentes de casaco, fronhas e coberturas para sombrinhas, centros de mesa, belíssimas toalhas de chá ou
grandes colchas, tudo se faz de labirinto, desfiando o
tecido e tecendo-o de novo à agulha, em grades retangulares ou quadradas, constituindo esses trabalhos muitas vezes verdadeiras obras primas de beleza e acabamento. As rendas variam ainda imensamente de tipos,
duma complicada e minuciosa confecção que requer
da rendeira não somente olho atento e arguto, como
uma sensibilidade artística apurada e caprichosa.
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O rudimentarismo de meios utilizados por essas
peritas operárias constitui, no entanto, um dos fatores
mais surpreendentes da indústria; quem quer que tenha
tido contato com a vida das nossas populações nordestinas sabe muito bem que as mais belas rendas são
obra muita vez de rudes caboclas analfabetas, para as
quais parece nula toda noção de estética, e em cujas
mãos, sem embargo, os novelos e os "carros" de linha
florescem em tramas de lúcidos desenhos, duma pureza
de talhe e duma distribuição tão meticulosamente exata
na sua fantasia que valem como verdadeiro milagre
de vocações intuitivas e de talentos em potencial.
Há mesmo a citar aqui e ali o exemplo de alguma
delas, como certa moça duma família de rendeiras de
Mucuripe, que positivamente me assombrou, um dia,
ao mostrar como sabia "projetar" numa escala dez
vezes maior um cacho de rosas aproveitado de velha
revista francesa de trabalhos manuais, para ornar uma
toalha de mesa de sutilíssimo recorte.
Em geral, porém, o ofício se transmite pela tradição, por assim dizer, manual, de mães a filhas, repetindo-se desse modo, à maioria das vezes, invariavelmente, os desenhos e os pontos, vindos desde os primitivos tempos colonizadores, portugueses e holandeses,
dos quais herdaram a arte. Nem mais é possível
decerto exigir-se de tais obreiras, quando, ao contrário,
muito há que louvar no cultivo de semelhante tradição, de resultados, quanta vez perfeitos.
No particular, como exceção justamente, lembro
apenas o trabalho de minha tia Elvira Demarteau que
durante anos distribuía por duzentas rendeiras os pape84

lões por ela mesma preparados, em papel Bristol, rigorosamente geométricos e de impecável desenho, de
que havia em nossa casa uma coleção preciosa, na
única demonstração desse gênero de que há notícia no
Ceará, sabido que são as rendeiras que preparam a
olho, grosseiramente, os seus papelões, com o recurso
único de velhos retalhos de rendas tradicionais. Trabalho, pois, de pioneira, de que lhe cabe a palma, em
setor artístico de tanta monta em nossa terra.
Produto da orla marítima por excelência, como
vimos, as origens remotas da renda, segundo nos ensina
Ch. Mague, num livro curioso e sugestivo, Lês deníelles anciennes, vêm realmente do mar.
Já vimos como ela se divide, dum modo geral,
em renda de almofada e em trabalhos de agulha. Daí
duas lendas deliciosas, uma de Veneza e outra de Flandres, sobre a invenção desses lindos ornatos femininos.
Conta-se em Veneza que certo pescador, partindo
para um longo cruzeiro nos mares orientais, teria, antes
do embarque, presenteado a noiva com um ramo de
coral delicadamente recortado. Para preencher o vazio
dos dias de ausência, a rapariga teve a idéia de imitar,
com a agulha, a preciosa lembrança; mas o crivo era
tão complexo, tão múltiplos os ramos, que seria loucura pretender copiá-lo por meio do bordado. Foi
então que a moça teve a idéia de fazer a mão a tela
e o desenho. O amor desenvolveu-lhe o gênio e assim
nasceu a renda.
A lenda flamenga é em torno duma alga. A bordadora é de Antuérpia. O noivo partiu para longe,

deixando-lhe também de lembrança uma erva marinha estranhamente recortada. Os dias de ausência
sucedem-se; o bem amado não regressa. Para encher
as horas, a rapariga põe-se a copiar à agulha, sem outro
desenho e sem tecido de suporte, a alga maravilhosa.
Se a obra der resultado e o jovem marujo voltar dos
países longínquos por onde anda, a moça, em agradecimento a tais favores, renunciará ao casamento e se
consagrará à Virgem. O trabalho termina com perfeição; o noivo regressa. A moça será fiel a seu voto;
mas, no dia da chegada daquele a quem ama, vai,
com os olhos cheios de lágrimas e o coração despedaçado, levar ao altar da Virgem da igreja próxima a
obra maravilhosa, devida à sua arte, à sua paciência
e à sua piedade. Põe sobre o altar a alga de renda,
mas, eis que, em lugar do bordado, desenham-se em
caracteres de fogo as palavras libertadoras: "Eu te
desobrigo do teu voto". E a jovem, casando com o
feliz marujo, adquire desde esse dia, em toda a Flandres, a fama de ter imaginado e criado os ornatos
encantadores que em breve serão disputados pelas
damas elegantes e coquetes.
Daí que não se estranhe nas rendas, que saem
também das mãos tantas vezes trêmulas de amor e de
esperança das nossas praieiras nordestinas, a consistência de espuma da sua trama e a música dos bilros a
que não é alheia a cadência da onda.

FEIRAS DO NORTE

A

feira é o traço de união do sertão com o mundo.
Metido a semana toda nas brenhas, na dura lida
do roçado ou do campeio das rezes, varejando fechados e caatingas no rastro dum barbatão vasqueiro, cavando a terra negra, a dorso nu, em violenta helioterapia
que é muita vez seu prato de resistência, o sertanejo
espera o dia da feira na vila ou na cidade próxima,
como um dia de festa.
É lá que vai encontrar os amigos e conhecidos
de outras bandas, vindos, como ele, por longos caminhos
de serra e vale, ao chouto do cavalinho de duro fôlego,
quando não levantando a poeira da estrada com o
lepte-lepte da alpercata, o chapéu de couro revirado
como um escudo contra a solama, o espírito leve das
penas de todo dia, além da confiada esperança no
lucro que lhe venha dos caçuás atestados de gerimuns
e macacheiras, de cana ou milho verde.
Já de longe, da entrada do povoado, vai vendo o
risco amarelo ou zarcão das paredes do mercado, com
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os seus quartos onde se alojam as vendas regulares
dos produtos doutras zonas, arroz, açúcar, querosene^
carne de sol e tecidos, como também os pequenos restaurantes de sinhá Rita ou da tia Zefa, para um almocinho mais enfeitado do que o do seu pobre rancho,
No largo páteo do mercado, batido de sol africano, que se derrama sobre os toldos das barraquinhas
e os fichus das mulheres arranchadas diante dos pequenos negócios, os taboleiros de beijus, pés-de-moleque,
cuscus, tapioca e bolos de milho, a algazarra é grande,
desde as primeiras horas do dia.
Ninguém tem pressa de vender, o gosto maior é
o de dar à língua, para uma conversinha que vai se
traçando de canto a canto, como uma renda daquelas
mesmas que certa moça de dedos de fada está mostrando aos fregueses de mais posse, como o moço engenheiro que veio da capital fazer uns estudos para a
futuro traçado da rodagem, ou a noiva da vila, em
preparo de enxoval.
São o mostruário o próprio chão da praça de
areia ou as calçadas das casinhas de parede caiada,
quando a feira se reúne fora de portas, no largo da
Matriz ou no próprio mercado ao ar livre. Há de
"um tudo", desde a rapadura, as cuias de ovos, os artefatos de palha de carnaúba ou ouricuri, conforme as
tprras, colheres de pau, a ingênua cerâmica de todo o
Brasil. Há também os produtos mais nobres do sertão, as rendas de bico ou de labirinto, já faladas, os
artigos de couro trançado, rebenques, chapéus mar88 —
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cndos a fogo, selins e arreios do mais belo acabamento,
a caprichosa cutelaria de certas zonas, como no Crato,
facas de lâmina de aço de Toledo, o cabo lavrado
corno uma jóia, com incrustações não raro de ouro e
de marfim, a folha capaz de varar moedas de níquel
nos balcões das vendas.
Feiras de Limoeiro, de Russas, de Morada Nova,
no meu sertão do Ceará, por onde começaram as
andanças de metade da minha vida, onde os meus alvoroços de rapaz naturalmente preferiam, ao rigor da
mais segura marca do artigo, os dengues de certas
feirsntes de olhos cor de âmbar, braços que nem o
velho Machado de Assis saberia cantar devidamente,
peitos de rola, fazendo ninho no vestido de chita, "atestados de malícia", como dizia o clássico lusíada, a boca
mais viçosa do que qualquer fruta têmpora dos balaios
defronte. Caboclinhas das várzeas do Jaguaribe e do
Banabuiu, que eu tinha ido descobrir tão longe, para
a companhia das praieirinhas evocadas nos meus primeiros contos do Meireles, tanta vez apenas vistas
uma hora, para a lembrança de toda a vida. Estou
vendo de novo, por exemplo, agora mesmo, a Amélia
do Pedro Aleijado, que parecia ter nos pés as asas
de Mercúrio, tanta a facilidade com que a víamos,
um dia em Russas, outro a cinco léguas, em Limoeiro,
logo mais em União, das mais belas criaturas que até
hoje cruzei por este mundo, a pele vizinha do ouro,
olhos da mesma Carmen, uns cabelos que era ver seda
negra, um corpo de dar bebedeira na gente. E uma
graça de requebro, um modo de rir, com uma flor

no canto da boca, uma tamanha insolência de beleza
em toda a figura, quando punha as mãos no quadril
e derramava o olhar, de banda, como um óleo, amolecendo e derrubando toda reserva de resistência dum
cristão. Pura fortuna e glória do sertão, bem feita
e ágil como o meu cavalo Gavião, tão longe das sofisticadas mulatas dos "shows" de hoje em dia, era bem
uma princesa árabe transviada na roça para pábulo
do primeiro cabra desempenado que a cubiçasse.
Feiras de Lençóis, Andarai e Mucugê, por onde
eu iria ainda, dez anos depois, rever os mesmos patrícios da minha mocidade, não mais, todavia, na roupa
de couro dos vaqueiros nordestinos, mas no terno de
hrim ou agodãozinho do garimpeiro das Lavras, "fazendo o saco" de provisões da semana, na véspera de
se meter seis dias seguidos nos corações da serra do Veneno ou nos boqueirões de Santo Antônio, do São José
ou do Barro Branco.
Feiras de Valença, do Cairu, de Taperoá, com a
especialidade da pequena Mesopotâmia do sul da
Bahia, os camarões secos no espeto, dum sabor específico, as laranjas de Cajaíba de que só as do Cabula
eram iguais, a farinha de mandioca de fama tão
grande, os galões de azeite de dendê que é ouro puro,
os panacuns de milho verde e caranguejo.
Feira da Água de Meninos, no Salvador, um
bazar africano, em pleno areai das docas, ao pé do
mar que Jorge Amado celebrou como ninguém, o
Mar Morto, o mar de Dona Janaína, namorada de
Dorival Caymmi — pequeno mundo de cerâmica do
Recôncavo, donde salta, aqui e ali, Exu bem preto,
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com a boca escancarada em rubro de fogueira do
inferno, floresce a policrornia de jarros e bilhas arabescadas ao vivo, espalhando-se em canteiro flamejante dentre as areias da praia.
Quanto mais distante a vila ou povoado, a feira
mais típica e mais brasileira. Toda a vida do resto
da semana ganha uma energia de que nem sequer
?e suspeita nos outros dias. Ao lado das barraquinhas ou do simples amontoamento dos gêneros pelo
chão, andam os grupos cie moças e rapazes, na hora
do namoro mantido pacientemente no ciclo hebdomadário. Há as comadres, valentemente tesourando as
vizinhas. Há os cantadores que vêm de longe também, com a harmônica ou a viola e renovam, há quatro ou seis séculos de distância, no tempo e no espaço,
os jograis e "troubadoursr> das eras de Dom Sebastião.
Esses são em muitas das feiras o centro solar da
animação, a glória de alguns enchendo ainda hoje a
memória de muitas cidades sertanejas, quando não
mesmo da capital.
Um do meu tempo, famoso em Fortaleza, em
cujo mercado ia cantar todos os domingos, acompanhado na sua peregrinação pela mulher que durante
a semana lia para ele folhetos e manuscritos envelhecidos, era o cego Sinfrônio, sem rival durante dez eu
quinze anos.
Leonardo Mota deixou para a posteridade o
traço mais vivo da passagem desses rapsodos errantes
que só a glória de cantar blasonam, em rompantes de
empáfia e gabo próprio.
91

Foi assim, por exemplo, que SINFRÔNIO se apresentou na casa do folclorista:
Anda já em quarenta ano
Que eu vivo somente disso.
Achando quem me proteja
Eu sou bom neste serviço
Eu faço vez de machado
Em tronco de pau mucisso. . .
Esta minha rabequinha
É meus pés e minhas mãos,
Minha foice e meu machado,
É meu mio e meu feijão.
É minha planta de fumo,
Minha safra de algodão.
De outro deles, um piauiense meio letrado, ouvi
certa vez esta sextilha, da mais contundente filosofia:
Falar em nobreza e cor
É um pedantismo teu.
Morra eu e morra um nobre
E sepulte o nobre mais eu.
Que amanhã ninguém divide
O pó do nobre do meu.
De deliciosa frescura e espontaneidade são também as estrofes de amor, cantadas nas feiras, como
esta que Jacó Passarinho, outro cantor do Ceará, nos
deixou igualmente na memória:
De amor a gente não muda,
De ano em ano, mês em mês.
Amor é que nem bexiga,
Só dá na gente uma vez.
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Muitas vezes, ao cair da tarde, quando os negócios já estão quase no fim e cada um se prepara para
ajeitar os trens e se pôr de marcha para casa, os ânimos de dois valentes, aquentados por alguma dose
mais liberal de cachaça do Cumbe, do Acarape ou
de Santo Amaro, pegam fogo e já rompe, no alegre
"brouhaha", a celeuma dum bate-boca que não tarda
a degenerar em rolo grosso.
Lambedeiras de palmo surgem ao sol, os rijos
jucás de metro sobem no ar, e é muita cabeça lascada, quando um não fica estirado no pó, agarrando
com ânsia as entranhas que querem bolsar para fora.
Trilam apitos dos fiscais da feira, os policiais displicentes que andavam fazendo roda, como galãs cinematográficos, a alguma das mocinhas mais reqüestadas, voam no rastro da briga, mas quando chegam em
geral não há mais nada que fazer, senão levar para o
farmácia para um remendo de esparadrapo o do cocuruto em sangue, ou providenciar uma rede para o
transporte doutro ferido mais grave ou dalgum morto.
Com isso, os retardatários levantam a tenda, as
comadres que desde a manhã andavam dum canto a
outro, em conluios animadíssimos, acocoradas na primeira sombra ao alcance da mão, remexendo mexericos e fazendo as mais variadas "trancinhas" com a
vida alheia, benzem-se na boca, tratam de juntar os
trens igualmente, reservando para a próxima semana
os restos do cabedal de comentários.
Os namorados, que vão ficar apartados até o próximo sábado ou quarta-feira, trocam saudades e reco93

mendações, numa fartura de olhares longos onde Anor
derrama seus filtros mais doces e doridos.
Outra vez os animais de carga se atrelam, estalam bruacas de couro e caçuás de cipó trançado, pendentes das cangalhas de madeira, enfileiram-se as tropas, cada feirante toma seu rumo, os minguados níqueis
que sobraram das barganhas do dia ao fundo do bolso
ou amarrados na ponta do lenço, metido no seio, quando
se trata das mulheres. E, novamente, a praça se despovoa, a vida em câmara lenta vai tomando conta do
lugar, como sempre, lá da Matriz vem o toque das Ave
Marias, pelas longas e dormentes estradas de retorno as
primeiras sombras da noite ou o aguaceiro do luar do
sertão se despejam, na imponderável grandeza das coisas
que não mudam, desde que o mundo é mundo, na marcação do ciclo que a feira, relógio da vida sertaneja,
acabou de encerrar naquela hora.
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R. CELA

S que recordavam o pintor cearense Raimundo
Cela, prêmio de viagem à Europa, dos tempos de mestre Zeferino da Costa, referiam-se sempre ao desenhista excepcional que ele fora na juventude. Depois,
metido por mais de vinte anos no interior do Ceará,
de volta de Paris, entregue a outras atividades, na
direção duma vaga empresa de luz elétrica na cidade
de Camocim, engenheiro que também era da Escola
Politécnica do Rio, alheiou-se por completo dos nossos
meios artísticos. Mas, voltando a pintar há quinze anos,
esquecido dos temas literários da Academia (O último
diálogo de Sócrates fora o quadro que lhe dera o prêmio
cm 1917), foi na paisagem das dunas e dos mares ce;irenses que achou outra vez a perdida centelha.
O céu da sua terra, céu de aço fundido, abria-se
por cima dele, arrancando ao mundo circundante a
vibração dum esplêndido convite, homens e coisas, os
verdes mares, a cintilação de espumas que parecem
mais brancas do que qualquer espuma de outro mar,
o espelho das areias de prata, os pescadores curtidos
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de sol como um friso de cobre que se animasse para
a glorificação da praia, tudo isso trouxe para o artista
adormecido o lampejo duma nova iniciação.
Do longo silêncio emergiu assim, longamente impregnado da intensa palpitação anímica de redor, possuído pela febre de prender nos seus quadros, como
numa rede de arco-iris, a maior parcela possível daquela vida dispersa em curvas de ondas e gestos heróicos — e com um tão grande vigor de execução, uma
concepção plástica de tal marca, a segurança duma
técnica tão pessoal, que bem compensariam o sacrifício da perdida reclusão e fariam dele uma figura ímpar no cenário da arte nacional.
O que Cela produz nessa fase puramente brasileira da sua carreira artística é de fato uma coisa própria, bolindo com vida a parte, de vigorosa potencialidade intrínseca, genuína expressão do pedaço da
terra e do grupo humano que a sua arte conseguiu
apreender em todo o seu caráter estético, para um
posto de pioneiro.
Sabe-se como a pintura de gênero é de tão escassos recursos entre nós. Quando não decorre da anedota, geralmente ilustrativa e convencional, vale-se de
surrados recursos literários, tão ao sabor de Pedro
Américo, para fugir cada vez mais à interpretação do
cotidiano, de que deve nutrir-se substancialmente, a
exemplo dos flamengos e holandeses, de Jan Steen a
Jordaens. Seu caso tem assim, entre nós, a mesma
significação da arte dum Sorolla, que soube injetar,
na anemia da arte espanhola do começo do século, o
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sangue novo da luz levantina, com a festa dos velames
tocados da púrpura do sol mediterrâneo e a carne das
mulheres acesas no âmbar das claridades interiores.
Ou melhor, por mais perto de nós, reproduz no Brasil
a aventura plástica do argentino Cesareo Bernaldo de
Quirós, então o maior nome da pintura do continente,
ao regressar dum confinamenío laborioso de vários
anos nas cochilhas e selvas da sua província natal,
carregando para a arte nacional a alma do gaúcho e
do pampa. Ou, ainda, já dos nossos, a volta de Almeida Júnior aos temas da terra brasileira, com os
seus caboclc-s pitando ou negaceando na espessura da
mata, ao tratamento dum Courbet tropical.
Sua obra, marcada embora pela neta do mais
intenso regionalismo, integra-se assim no conceito da
grande arte, porque penetrada ao mesmo tempo do
profundo sentido universal, necessário à perenidade de
qualquer criação estética. Daí que as criaturas por
elo arrancadas, numa linguagem plástica de nítido
objetivismo, ao cenário áspero das suas praias, tenham
essa força imanente dos símbolos, expressão duma raça
que vem há três séculos desafiando a natureza e o
destino, a escrever, dia a dia, na pauta fugitiva das
ondas, uma das mais ardentes crônicas da vida brasileira, a gesta da liberdade, o colóquio do homem com
o infinito, traduzido na obscura epopéia desses punhados de varejadcres do mar.
Seu jangadeiro não é, portanto, apenas, o caboclo de gesto lento e palavra cantada que nos vive na
memória das nossas praias do Meireles e Mucuripe.
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Tem cem, tem duzentos anos, vem dos velhos alfarrábios das Memórias das Capitanias, daquela mesma
grei de "brutos grosseiros que andam metidos nos matos e agrestes, vão-se em dois e três e mais paus unidos, como os de Goa, à pescaria dos pargos, garopas
e peixes maiores do alto mar". O homem, por exem*
pio, de Vendo a partida das jangadas, plantado na
praia, em toda a sua firmeza de mastro, diante da
planura de esmeralda, por onde foge a interrogação
das velas, é o mesmo que tem vindo, através de gerações e gerações, repetir cada manhã, por um momento, nas dunas nordestinas, a atitude do infante de
Sagres, na hora dos descobrimentos, é bem a imagem
que nós todos guardamos do Ceará, sobranceiro a todas as adversidades da vida e do clima, o Ceará
franco e destemeroso que, como no verso do poeta,
olha de frente o sol, como um touro selvagem.
Outro, que chega, metido na roupa tingida de
murici, como de sangue coagulado, quando estaca, é
para a ruminação dum velho e importuno presságio,
que lhe vem, há decênios, atormentando a alma ancestral, à hora dn partida. E até mesmo o pescador que
dorme, de papo para o ar, o chapeirão de palha de
carnaúba tapando-lhe a cara, ao pé do barco em repouso, tem, na sua evocação, qualquer coisa da augusta
serenidade dum herói caído ao cabo da luta.
Esse, o grande sentido de sua obra, o largo sopro
de inspiração telúrica que se desprende de suas telas,
sem nenhuma intenção demagógica, entretanto, na sintonia apenas da sua alma também sofredora e batida
98

de penas. Seus quadros revelam assim, na mais alta
expressão do seu subjetivismo épico, a representação
plástica duma saga nunca assás enaltecida.
Tratando o óleo e a aquarela com a mesma liberdade dos mestres ingleses, muito do seu conhecimento
direto, quando de suas andanças pela Europa, suas
composições, onde o vigor da espátula dos primeiros
planos corre ao lado da fluidez mais tênue dos longes
atmosféricos, por mais vivas que sejam as cenas, mantém sempre um rigoroso equilíbrio que lhe permite
fugir com vantagem a qualquer veleidade de anedota
e decorativismo, o que não deixará de ser excepcional
ern semelhante gênero. Mais ainda, aguafortista de
poderoso domínio do "metier", largamente louvado por
um mestre como Osvaldo Goeldi, mostra, do mesmo
modo, no manejo do claro-escuro, até onde vai o seu
poder de aproveitamento dos valores plásticos, como
em certas admiráveis evocações de aspectos das pontes
do Sena, com os mendigos, duma pracinha de Saint
Agrêve, na Bretanha, do portal da Abadia de Westminster ou do "sabbat" sertanejo de um Bumba-meuboi.
Luz e movimento são mesmo as características do
pintor cearense. Não somente no crespo recorte de
suas figuras, como no trato de suas marinhas, onde a
impressão do embalo das ondas e do horizonte que foge
em breves toques do pincel, se acha fixada com seguro
realismo, embebida toda a paisagem numa atmosfera
de amplidão e de distância, em grau de nos incutir a
marca da profunda solidão dos paramos, tão dificilmente captados na maioria das nossas telas atuais.

Muitas vezes mesmo, como em Jangada em repouso e Barco em, seco, a luz chega a adquirir importância capital, tanto dela se penetra toda a paisagem, a
ponto de recordar de certo modo a fúria cromática
dum Van Gogh, na tremenda captação do sol da Provença,. não fosse, no entanto, a mais pessoal também a
interpretação do artista cearense.
"Joyeux de Ia lumière" — como de Sorolla dizia
Claude Monet, é bem sua essa capacidade de representar, com o mínimo de recursos, como o faz, aquela
inacreditável luminosidade do céu cearense, vibrante
e fino como de metais candentes, céu totalmente branco
em certas horas, corrido duma trágica palpitação que
Raimundo Cela consegue trazer ao vivo para os seus
óleos e aquarelas. Do mesmo passo, é com uma grande
maestria também que esse fixador dos nossos tipos, tão
despresados pelos nossos artistas, alguns apanhados
pela primeira vez, como os da notável trilogia do Vendedor de redes, Concertando a rede e Tarraieando,
sabe envolver duma grande fluidez de atmosfera as
suas figuras, integrando-as no seu ambiente, num só
todo, em que homens e pa;sagem são intimamente ligados, numa fusão integral de valores e de planos. O
ar que circula nas suas telas não marca só as distâncias, antes serve para unir os diversos elementos da
composição, numa unidade raramente atingida entre
nós, não sendo mesmo heresia lembrar, a propósito de
certos quadros seus, como Conversa de Praia, a observação de Elie Faure, de respeito a Velasquez:
"Sés tableaux de plein air enfoncent lê mur de
de Ia salle. Lê personnage tout entier, lês accessoires,
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lê paysage, toute Ia toile est dans Ia toile. Jamais Ia
scêne ne sort de Ia toile, jamais elle ne s'étale sur
elle. Elle est toujours à sã distance. Celui qui Ia
regarde est amené vers elle par une route d'air qui
ne s'interrompt pás".
Esse, o artista de tão grande expressão na sua
obra honesta e pessoal, alheia a improvizações e cabotinismos, guloso de sol, de horizontes e de movimento,
de quem se pode dizer também, como ainda de Sorolla proclama o crítico argentino José Leon Pagano,
que se completou a si mesmo, quando, ao plantar seu
cavalete em frente ao Atlântico, disse, em estrofes de
luz, o poema da gente do mar.
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A LONGA VIAGEM DE VOLTA

. FINAL, depois de tantas vindas ao Ceará, desde que,
como o poeta d'Os Simples, eu parti chorando deste
meu saudoso, carinhoso lar — vou fazer o que sempre
planejava nas outras vezes, sem resultado maior senão
avivar o mesmo velho desejo irrealizado.
Vou rever um destes meus recantos amados,
aquele justamente, onde, por dois anos, ao sol e à
chuva, em contato com a brutalidade da natureza e
da vida, passei, num pulo, duma doce adolescência de
filho-família, criado em rabo de saia, para a macheza
braba dum feitor das Obras Contra as Secas, às voltas
com um milheiro de homens de toda laia.
Bem cedo, às quatro e meia da madrugada mal
dormida, pelo alvoroço da expectativa, tomo o automóvel que me vai levar ao Aracati, ao cabo duma
ausência de trinta e três anos.
Para maior emoção desta viagem de retorno, que
não é, em coisa alguma, no entanto, uma áspera jornada, muito pelo contrário, apenas de enternecida emoção, aqui vão comigo dois pólos de minha vida: meu
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Pai, que há mais de sessenta anos de lá veiu também,
rapazinho, para nunca mais voltar, e minha filha, carioquinha de dez anos, que vai ter hoje sua iniciação do
sertão de minha terra.
Até as últimas ruas de Fortaleza, que vão ficando
para trás, adormecidas num sono ainda puramente sertanejo, apagado e quieto, apenas vislumbramos o correr das casas, na maioria térreas, esbatendo-se no luscofusco, em várias "nuances", a pintura habitual de ccres
vivas.
Depois da antiga estrada de Mecejana, já em
plenas várzeas de carnaubais, é que raiam no céu os
primeiros listões de fogo e sangue, no "quebrar das
barras", expressão tão nossa que só pode mesmo ter
sentido por estas bandas. Aos lados da estrada, em
particular do lado do nascente, todo o horizonte é riscado pelos talos verticais das palmeiras, em longos
traços negros, contra a linha do céu a cada momento
que passa mais incendido no fogaréu da manhã, e
desde que entramos neste trecho não me saem mais
da lembrança outras madrugadas assim, nas minhas
desabaladas correrias de então, de Russas para Aracati mesmo, quando de cada olho de carnaubeira subia
o canto da graúna, alto, agudo e retinindo, como um
golpe vibrado pelo pássaro, no cristal da manhã.
Mais tarde, antes de chegarmos à primeira aglomeração de casas na vila de Guarani, outra visão familiar de que meus olhos famintos de paisagem nativa
estavam deslembrados surge agora, igualmente, do
meio da caatinga cinzenta que vamos atravessando. É
mesmo com um certo alvoroço íntimo de autor que
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me vêm, de par com o flagrante adusto, bocados de
meu primeiro livro, e não é preciso fazer nenhum
esíórço para que as duas imagens me saltem simultâneas ao olhar e à memória : "Às margens do caminho, coleavam tiras híspidas de chique-chique, hostis,
encurvadas, exquisitas, lançadas para o alto, num jeito
alarmante de cobras arremetendo. . ." e é com isso
que acabo de me integrar de todo no momento pretérito, como se tudo não fosse mais do que a antiga visão
cotidiana de tantos meses de labuta feroz sertão a
dentro.
Como tivessem caído antes dois ou três chuvisquiuhos vasqueiros por aqui, dá-se também outro milagre: no meio da chapada cor de cinza, onde o maciço de arbustos esturricados se amontoa, como se
fosse esboroar-se em pó, desvenda-se de repente o
clarão dum pedaço de terra verde, fresquinha e orvaJhada da madrugada, com a penugem da galharia
enfeitando os ares, em bênção de oásis, há mesmo, em
certos cantos do massapé mais resseco um caco de
espelho do céu, duma poça dágua perdida entre a
folhagem.

traçado da transnordestina a entroncar-se com a RioBahia, entramos pouco adiante no barro socado da tangente de quarenta e oito quilômetros que vai da estrada
leal ao Jaguaribe, num gigantesco traço de lápis cor
de rosa, dentre a mata plúmbea.
Lembro-me como há trinta anos gastava três diaa
a cavalo, numa dura jornada de cinco da manhã às dez
da noite, entre travessias de rios invernosos, quando
agora, em pouco mais de sessenta minutos, um terço da
viagem já se foi.
Do fundo da tangente, cujas pontas se afunilam
na distância, para trás e para a frente, vamos cortando
agora, definitivamente, o sertão bruto. Para cada lado,
a mata esgalhada, que se continua também, indefinidamente, com as suas estampas cada qual mais típica,
surgindo de golpe, ao perpassar do automóvel e logo
sumindo para trás, na sua grande sugestão familiar.

Os bichos dalguma fazendola próxima já pastam
junto às cercas, babujando a ervagem que mal reponta
do chão, minha filha dá gritos de puro êxtase ao encontro dum delicioso jumentinho de poucos dias que anda
aos pulos desengonçados pela mata, no seu ar meio estilizado duma criação de Walt Disney.

Duma casinha da beira da estrada, por exemplo,
vão-se abrindo as portas, donde logo o dono espia o
céu, na postura atávica do chamado da chuva. Crianças brincam num terreiro adiante; é, depois, um matuto que vem do fundo da vereda serpenteante, a
camisa fora da calça, a calça de mescla arregaçada
no meio da perna, o chapéu de couro tapando-lhe a
cara, rumo ao campeio dalgum bezerro extraviado durante a noite, a cortar olho de carnaúba ou miolo de
macambira, ou simplesmente a compras na venda mais
próxima, isto é, a duas ou três léguas pelo menos.

Em Guarani, acaba a rodovia de concreto que se
prolongará um dia, sabe Deus quando, no grandioso

Passo por ele e me comovo intimamente à imagem desse irmão desconhecido, igual a tantos milha-
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rés de outros mais, de cuja existência dura e trabalhada, sem o bastante siquer para o dia a dia, não
cogita o governo, ignora-o a lei, dele cuidam apenas
os poderes públicos para lhe arrancarem o voto de
analfabeto nas barganhas políticas e os impostos cruéis
de todo o ano.
A paisagem, no mesmo destino, também pouco
muda, apenas, por duas vezes, alteiam-se no horizonte
cabeços de serrotes, a várias léguas, e, afinal, quando
já principia a tornar-se monótona aquela corrida igual
pelo traço infindável da rodovia, sempre rumando o
infinito, damos no termo da reta, viramos à direita, e
agora é correr livremente pelas várzeas de massapé
negro das margens do Jaguaribe, que vai rolando invisível a dois ou três quilômetros daqui, até Passagem de
Pedras. Atravessa fundos de propriedades sem limites
de cerca, uma ruazinha ou outra de casebres de barro,
um perfil de casa de fazenda alveja vez por outra à
beira da passagem por onde vamos, de repente, a primeira cerca de arame farpado fechando a corrida, e,
como há trinta e três anos, salto do carro, sem aguardar quase a parada, a fim de abrir a porteira, no mesmo
gesto outrora repetido tantas vezes entre Russas e
Aracati.
Tudo isso, até aqui me aligeira a alma, traz uma
revitalidade dos anos perdidos, a cada momento em
que me aproximo dos sítios do passado vou sentindo
encurtar-se, no meu coração, o parêntese desta ausência,
Afinal, Passagem de Pedras surge, sob o seu nome
atual de Itaiçaba, e dentro em pouco vamos parar na

casa duma prima, que deixei menina, da outra vez e
é hoje mãe de filhas mais velhas do que era ela
naquele tempo.
Vou, logo mais, dar sozinho uma volta pela única
rua da cidadezinha, que nada mudou em comprimento
e expansão, desde que era simplesmente o povoado de
outrora, mas uma funda e aguda melancolia me penetra de golpe, vem-me a imagem como um deslumbramento, foi aqui que ouvi, pela noite de lua mais
clara da minha vida, naquela véspera de São José
marcada para sempre no meu destino, certas palavras
imortais duma doce e grave boca emudecida hoje há
muitos anos, no fundo da terra, e que, na sua dolência
emoliente me abria então ao coração desensofrido promessas de felicidade que nunca me viria depois.
O sol bate em cheio nas fachadas coloridas, nas
calçadas de pedra por onde vou, meio sonambulamente,
mas o que vejo é a noite tranqüila e profunda, espalhada lá fora, sobre o perfil dos telhados fronteiros,
quando nós dois, à porta desta mesma casinha talvez
que vou fronteando agora, ouvíamos o pulsar dos nossos corações, à ressonância daquelas palavras que eu
tinha vindo pouco antes, de cinco léguas, ao galope
do meu cavalo Gavião, receber como dádiva inefável.
O doce fantasma se recosta, como há trinta e tantos anos, ao umbral da porta, o perfil tão puro e suave
batido em cheio pela luz do pequeno candieiro da
saiinha da frente. Apenas põe-se a morder, de leve,
um ramo de jasmins que arrancara ao peito, pouco
ímtes, no enleio da hora, e é quando lhe sobe aos lábios,
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naquela voz inesquecível de entretons religiosos, a frase
tão simples e quebrada de ternura.
Milhões de vozes de todos os calibres e emoções,
vozes de amor, como aquela, de esperança, de súplica,
de negativa, de luxúria, de ódio, de fúria homicida, de
desdém e dúvida; voz de choro de morte e de saudade de vivo; vozes de despeito e descrença, de temor
e vingança; a voz que me disse a primeira palavra de
benquerer e a que me tomaria a vida para sempre;
vozes de anjos, dos filhos falando as primeiras coisas,
ou daquela que me chamava pelo nome, como se me
baíisasse; voz paterna ou fraterna, em diapasão que
não se compara com nenhuma outra; vozes de vinte
países, de estranhos e amigos; mas todas elas capazes
de fundir-se r>o tempo e no desvanecimento da memória, por mais fundas na minha alma; ao passo que é
ainda igual, em todo o seu timbre velado de quase
oração, aquela cujos ecos o coração, só de ouvi-los e
saber que nunca mais se repetirá, põe-se de novo a
bater no mesmo ritmo da sua hora única.
Volto ao carro, para o resto da caminhada, per
muito tempo não sei o que dizer aos outros. Mas, em
breve, estamos de novo na estrada, vamos agora pelo
lado de cima do rio que daqui se vê abrir, vez por
outra, numa clareira das árvores abaixo, em toda aquela
pureza de azul que não esqueci também. Por este
mesmo pá de barranco por onde vamos, arrancando à
estrada um rolo de pó vermelho que fica turbilhonando à retaguarda do automóvel, foi que eu vim,
naquela mesma tarde de março, na vereda aberta
entre as moitas de mofumbo viçoso do inverno farto.
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numa arrancada só, de Aracati até aqui, o coração aos
pulos, a ansiedade da espera afligindo-me, a ânsia de
chegar de imediato, que me levava a esporear duramente o nobre animal.
Fecho os olhos, por um momento, e não tenho
nenhuma dúvida em reconhecer logo o rapaz de modos tímidos e bruscos, na sua veste arremedada de
Tom Mix, como era a daquele tempo. A camisa azul
aberta ao peito, o grande chapéu americano sombreando o rosto, culote justo na perna enrolada pela
perneira de couro, as pernas grudadas como visgo à
barriga do cavalo, o pulso lesto agitando as rédeas, na
manobra fácil de conduzi-lo, no seu melhor galope
rente aos matos — pois nenhum outro me deu nunca
a idéia de correr com o vento, só o meu cavalo Gavião. Era largá-lo, de jato, noutras vezes, num galope
só, de Aracati a Russas, dez léguas, duas por hora, de
relógio. Vi-o uma vez, montado por um vaqueiro,
acompanhar de lado o automóvel em que fazíamos o
mesmo percurso, para chegar na velha cidade sertaneja, à disparada ainda, peitando as calçadas altas,
em desafio ao pulso do cavaleiro e ao fordinho sacolej.ante, donde lhe seguíamos a façanha assombrosa.
Ruço, que era, vinha no fim quasi negro, embora os
flancos mal palpitassem fumegando embora, no derradeiro ímpeto. E sempre leve, quasi dirieis étereo,
uma cadeira, um balanço de molejo, que não tinha
melhor comparação que se ir montado numa nuvem
árdega e vibrátil, dele me vem também a imagem de
flancos distendidos, à feição dum arco despedindo a
seta ou a dos parelheiros de Gericault na pista de
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Epsom, do Louvre.
•'pedigree".

Não seria outro, sem dúvida, seu

Mas, já o terreno descai, agora é uma várzea só
até a cidade, vou igualmente recordando, aqui e ali o
risco dalguma das velhas fazendas daquele tempo, uma
delas em especial que me ficou sinistramente marcada
na mente, pela presença de dois irmãos "hebetés" que
eu sempre via, pasmados à beira do alpendre, os olhos
rolando sem qualquer expressão na face parada, como
os idiotas do conto de Conrad, das Tales oi Unrest —
"the imbecile face was red, and the bullet head with
close-crooped hair seemed to lie alone, its chin in the
dust".
Depois, por fim, o imenso quadrilátero vago, como
praça sem paralelo no mundo em suas dimensões, a
várzea que precede a zona urbana, murada por distantes cercas dos dois lados, pelo risco da mata ao
fundo, enquanto as duas grandes ruas da cidade recortadas nos seus telhados coloniais apontam em frente,
e logo enfiamos pela principal.
Aqui, sinto-me em casa desde o primeiro instante,
só tenho desejo de saltar, para voltar de novo a correr
essas mesmas calçadas, diante dos velhos sobradões,
num dos quais, o famoso solar do Barão, morei quase
dois anos.
É mesmo o que faço, assim que acaba a visita à
casa dos primos, onde vamos pernoitar. Vou com dois
deles pela rua, mas peço que não me digam nada, na
identificação de certos pontos ainda bem vivos na minha memória. Vou assim, passando e dizendo 03 no-

mês dos moradores doutro tempo, quase todos desaparecidos, um que outro ainda morando lá, como em
certa casinha, onde, é só olhar para dentro, reconheço
logo a máquina de costura que ali está, junto à porta
da rua, desde 1919, e o nome da dona que ali gostava de trabalhar, para uma palavra sempre a quem
passava lá fora, me salta da boca, e mais ainda me
certifico, quando vejo a um póstigo um rosto de mulata envelhecida que também me volta em pensamento daquelas eras. Do fundo da memória, estranhamente, o nome sobe também de jato, embora fosse
apenas uma serviçal humilde da família e digo-o também, com o maior espanto daquela face que se abre
para mim, sem reconhecer o homem gasto de hoje
em confronto com o rapaz estúrdio do passado.
Mais tarde vou pedir na pensão em que virou o
sobrado de nosso paradeiro licença para ver de novo
o meu quarto no terceiro andar, dando para a rua.
Minha filhinha vai comigo e se espanta do tamanho
daqueles aposentos, onde se alojou há tantos anos o
grupo sem dúvida mais turbulento que já viveu naquelas plagas. Lembro-me de repente de todos os companheiros, tantos nomes que a morte e o tempo já deliram e de súbito me voltam facilmente aos lábios, vou
vendo os quartos do último andar, onde cada um morava, e chamando-os assim, mais com o coração do que
com a fala, como se a porta se fosse abrir e me viessem
eles receber de novo.
Da minha janela vem-rne outra vez, com a nitidez
com que a trazia na retina, sem falha dum detalhe
siquer, a mesma paisagem que também me salta, idên-
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tica doutra página antiga. Tirante uma que outra
marca diversa, do tempo e da estação, é tudo igual
ao que eu via, pela primeira vez, à minha chegada à
cidade: "Em frente, estendia-se a rua do Comércio,
cheia de curvas, sem calçamento, alteavam-se as construções arcaicas e sombrias, de persianas corridas quase
sempre. As tamarineiras do largo desolavam-se à
camcula, erguendo para o céu lavado as garrancharias
negras, despidas de folhagem. Burros sonolentos, alguns cabritos descarnados roiarn a grama do chão.
Adiante, nos quintais, os cataventos de madeira moviam no alto, lentamente, as rodas toscas de quatro
velas, com aspectos de moinhos de vento — o que dava
ao sítio um ar ingênuo de tela holandesa. Mais ao
fundo, cintado pelas ribas alvacentas onde se alcandoravam carnaubais sem fim, o Jaguaribe, todo azul,
descia lento, estriado de palhetas argênteas, cortando a
paisagem estiva, como um traço vivo de aquarela. Bateiras de velas colhidas balouçavam-se brandamente
ao sabor da correnteza mansa. Pescadores de sururus
iam e vinham com vagar, pelo meio da água quieta.
Fechando o horizonte, ao poente, abria-se a estância
melancólica do sertão em fins dágua — amplos, cinéreos plainos de matos sem clorofila. Para o norte, ao
fim da rua, aprumavam-se as duas torres da Intendência, num jeito hostil de fortaleza bátava, apontando por
cima os cabeços dos morros da praia, coroados de
coqueiros negros; e, ao sul, recortado de picos, azulado
na distância, espraiava-se o serrote do Areré. Um
silêncio morto pairava sobre todas as coisas Apenas,
das várzeas vizinhas, como um silvo de paquete na
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partida, vinha o chiar plangente, nostálgico, de um
carro de bois vencendo o areai — alto, agudo, roufenho brado de vida, único e dominante, erguido na pacificação dormente da cidade".
Três vezes subo e desço, no correr do dia, a rua
longa, parando aqui e ali na contemplação da beleza
de algum daqueles sobrados de azulejos, todos de quadradinhos azues e brancos, polidos ao sol, como acabados de esmaltar, e que dão na gente a vontade maluca de carregar inteirinhos, de avião, para morar no
Rio. . .
Ao fim da rua, paro como tanto fiz antigamente,
à beira da última calçada, onde ei a o armazém dos
Figueiredos, fico olhando o grande quadrilátero de terra
cinzenta limitado por velhos casarões de largos alpendres, ao longe, por onde corta o velho caminho das
tropas demandando o sertão.
Por fim, cai a tarde silenciosa e vazia como a
grande praça. Até a noite, vou assim de romaria a
todos os cantos lembrados, até mesmo ao indiscreto
bequinho dos Sete Pecados, hoje reabilitado da sua
antiga tradição de Suburra sertaneja.
Ao lusco-fusco, quando vamos à Matriz, onde meu
Pai quer rever uma velha imagem de Santa Ana,
dádiva de sua Mãe, atravessamos um trecho de calçadas em concerto, vejo-o tropeçar de repente num
buraco mais traiçoeiro, e me comovo profundamente,
ao senti-lo apoiar-se ao meu braço, no primeiro gesto
de rendição à velhice que jamais lhe vi. Naquela
!iora em que também me penetra o crepúsculo na
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alma, ao rolar de mais de meio século, é com unia
emoção nova que observo aquele tributo do homem
eternamente forte ao frágil amparo da minha mocidade que, também, "helas", igualmente se foi.
Noutra volta final pela cidade, vamos dar ainda
diante dum nicho de Santo Antônio, meu padroeiro do
mesmo nome de meu Pai — e tem um jeito de estampa
antiga este nicho sob a sua lâmpada, cavado numa esquina de ruazinha empedrada, por onde os passos ressoam ccmo em lajes medievais, e é com esta última
sugestão dum passado ainda mais remoto que encerro
esta longa e comovida viagem de volta.
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O QUE É QUE O CEARÁ TEM

N.ÃO é só a Bahia.
É preciso também dizer o que é que o Ceará
tem. Mas, porque é vitupério o elogio da boca própria esta louvação tem de ser feita mais pela voz alheia,
embora algum que outro patrício diga também alguma
vez o seu tanto, por sua conta.
Primeiro, tem o cearense. Já não digo o mais
nosso — o jangadeiro e o vaqueiro — o homem do mar
e o do sertão, aquele, que parece nascido em cima da
cnda, este, na sua luta contra a terra que, se é tão maternal certas horas, é também feroz madrasta o rosto do
tempo todo. Mas, o cearense em geral, aquele cujo
espírito de iniciativa, de luta e de aventura, como diz
Gilberto Freyre, "não está ligado apenas a triunfar
nas armas, na guerra do Paraguai, na colonização da
Amazônia, no comércio, ria indústria, nas letras, na
arte da administração; está também ligado à história
da liberdade no Brasil".
Aquele, de quem diz justamente um dos mais
extremados filhos da nossa terra, o historiador e abolicionista Antônio Bezerra: "O que estuda atentamente
115

o homem cearense em relação ao seu território, a sua
educação, sua inteligência, sua coragem, vida aventurosa, tendências para as letras, meios de que se serve
para se impor onde quer que se ache, selvageria das
suas paixões, atos de abnegação e de grandeza de alma
na realização de nobres cometimentos, inexcedível resignação ante os rigores de seu clima e estragos das secas,
entranhado amor à terra do berço, da qual jamais se
esquece, conclui que é ele uma exceção no país, isto
é, que tem característicos diferentes entre os demais
filhos do norte e do sul da União. Victor Tissot disse
que a Hungria era uma exceção na Europa, e nós
pensamos que o mesmo se pode dizer a respeito do
Ceará".
O cearense, que Gustavo Barroso, por sua vez,
também retrata deste modo nas páginas de Terra de
Sol:
"A Alma da terra passa para o homem", disse
Victor Hugo. A alma do sertão modelou a alma do
sertanejo. Sóbrio como todo animal dos países agrestes, rude como as rechãs despidas que o cercam, como
os penhascos pontudos que rasgam o solo duro, perfilandc-se entre o mato ressequido, é hospitaleiro como
todo homem primitivo e rotineiro por educação e por
hereditariedade. Geralmente bom e honrado, o eterno
combate com o meio envolvente desenvolve-lhe a inteligência e a coragem que já lhe legara a raça, o cruzamento ancestral.
É triste de aspecto e de modos. Pouco ri. Parece recolher em si toda a grande tristeza que anda à
face da terra infeliz. A voz arrastada, doce e quei116

xosa tem um descanso e um vagar de lamento. Os
seus cantos são melopéias nostálgicas, de ritmo vagaroso que demora no ar. Lá um ou outro baiano repinicado lembra um laço escarlate na cor escura dos
trajes pela sua disparidade com todas as outras manifestações musicais. Nas suas trovas gementes de longas sílabas finais, há o arrulho triste da juriti, o gemido
distante dos gados preguicentos, todos os ruídos cicianíes das matas solitárias e a suavidade dos crepúsculos
doces e tristes do inverno, nem amarelos e vermelhos
como os da seca, mas cinzentos, — cor da melancolia.
O seu olhar escuro pousa no chão, erra pelo céu
buscando sinais de chuva, ou fito, imóvel, vago, distraído da vida, alheiado das coisas, perde-se pelo espaço.
Nessas ocasiões, andam-lhe n'alma esperanças sem
forma, vontades sem nome, anseios sem fim: um vago,
inexplicável desejo de ver novas terras, prados verdes
alongando-se ao sol, altas montanhas fechando os horizontes, grandes rios rolando suas águas, onde a alma
não cuide com faminta sofreguidão no dia de amanhã, onde a natureza jamais negue os seus dons. É a
estranha vontade de emigrar que fermenta n'alma de
todo sertanejo e que, à brusca determinante de uma
calamidade ou de um desgosto, o impele a deixar a
terra do berço".
O cearense, que fez a revolução nativista de 1817,
proclamou a República do Ecuador em 1824 e libertou
o último escravo, quatro anos antes da lei de 13 de
maio.
Aquele, que, por amor à liberdade e à dignidade
do homem, pagou tantas vezes com a vida aquele
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amor, como os mártires do Largo da Pólvora, de Fortaleza — Padre Mororó, Pessoa Anta, Francisco Ibiapina, Bolão, Carapinima, além de outros, como Antônio
Henrique Rabelo, a primeira vítima imolada ao ódiodo rei de Portugal. "Descoberto e preso nos fins de
junho — conta o mesmo Antônio Bezerra, foi conduzido à presença da comissão militar, de fronte erguida,
sem mudar de cor, não se quis defender, antes gloriou-se dos seus feitos, confessando claramente os seus
princípios e desafiou a morte. A sua interpidez espantou os juizes, a sua constância e serenidade no cadafalso enterneceu o mesmo algoz, preto encanecido no
ludibrioso ofício; antes de estreitar a corda ao pescoçoda vítima, que ia ser imolada, lhe pedia mil perdões;
esta amorosamente o abraça e penetrado de entusiasmo exclama pela última vez — "Viva a Pátria!"
Ou aquele grande Felix Areré, alfaiate mulato do Aracati, preso no combate de Santa Rosa, no qual morreu
o presidente da efêmera República do Ceará, TristãoGonçalves de Alencar Araripe, em 31 de outubro de
1824. Vindo algemado para Fortaleza e sendo processado, devia ser condenado à morte. "Conrado Niemeyer, então, a pedidos de amigos, mandou oferecerlhe a comutação da pena na de açoites, castigo infamante naquele tempo para os homens de cor, mas c*
bravo cearense recusou a graça, e respondeu preferia
que o fuzilassem".
O cearense, que, diante da calamidade das secas,,
emigra para o norte e vai teimosamente aumentar
por lá o Brasil. "A seca de 1877 a 1880 fundou vilas
que hoje são cidades no Maranhão e deu começo a
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esse movimento de colonização da Amazônia, que, a
par das bandeiras, é o fato mais importante do desenvolvimento de nossa nacionalidade —assinala outro
cearense, o poeta Bruno Barbosa. O Bandeirante
paulista desbravou e fixou as lindes do país para o
oeste: o emigrante cearense desbravou e utilizou a
Amazônia e incorporou o território do Acre, maior que
muitos Estados da Federação, vencendo o caucheiro
peruano na disputa dos altos rios, tributários da margem meridional do rei dos rios, e vencendo, desajudado
da ciência e da administração, só e impertérrito, mais
de dois milhões de quilômetros quadrados, de selvas,
índios, feras, inundações, pauis, em violento contraste
com a terra onde nasceu. Segundo cálculos, longe de
«xagêro, trezentos mil cearenses estão hoje enterrados
nos barrancos e no seio das florestas imensas".
O cearense, que tanto é capaz de dominar o pavor
da selva onde o mundo ainda não acabou de crescer,
como de enfrentar sozinho onça parida, como na história do velho Meruoca, ensinada como uma lição de
heroísmo espartano pelo folclorista José Carvalho,
aquela onça, que vinha devastando as criações do
velho fazendeiro, provocada pelos cães e os caçadores,
quando rodeada dos filhotes e sai da toca, botando-se
para o inimigo. Dizimados em taponas sucessivas
todos os cachorros, sem tempo de dar um tiro, o velho
se vê de repente sozinho entre as patas da fera, pois o
filho rapaz que o acompanhava na caçada, tomado de
pavor, correu para casa, sem acudir-lhe. "A princípio,
ambos de pé, o animal com as garras e a boca escancarada, de que saíam um bafo e uma baba nausea-

bunda, que embriaga ou entontece, procurava ferrar a
garganta ou abocanhar a cabeça do inimigo, que, lhe
oferecendo um dos braços como escudo, com a outra
mão procurava cravar-lhe o punhal na garganta eu
no coração. Mas, na investida, o choque dos corpos
era tão violento que os golpes, de parte a parte, ficavam muitas vezes inutilizados, sem alcançar o alvo.
Afinal, o fazendeiro, já cego de sangue e do pó do
chão, por onde iam os dois se revolvendo, consegue
cravar a faca até o cabo no peito da fera. Depois,
arrastando-se como pôde, crivado de ferimentos, abrasado de sede, alcançou enfim a casa, onde já havia
chegado o filho cobarde, que levou a sua indignidade
até o ponto de nada avisar sobre o perigo em que
tinha deixado o pai. Nem uma palavra, porém, proferiu contra o procedimento do filho". Quasi à morte,
por várias semanas, recuperou-se afinal dos ferimentos,
embora com o rosto e o corpo lanhados de cicatrizes.
"Um dia, já restabelecido, passando a mão no
seu clavinote, disse para o filho:
— Veja as suas armas e munições e vamos para
o mato!
O filho obedeceu.
Rumaram, então, ambos para a serra, onde estavam os labirintos das furnas, refúgios invioláveis dasonças.
Ao chegarem, depararam, logo, com a boca de uma
furna, grandemente trilhada de animais.
Era a porta de um esconderijo fortemente povoado
de feras.

O velho ordenou ao filho:
— Entre para a furna e siga, até onde puder!
O rapaz, sem relutar, penetrou no abismo.
Meruoca, então, começou a fazer uma coisa estranha: a carregar grandes pedras, e, com elas, a entupir
a boca da furna, de forma a barrar a saída do filho.
Pastoreou o gado e à noite recolheu-se à casa.
A mulher não teve coragem de lhe perguntar pelo
filho — conhecia-lhe o gênio — mas ficou sobressaltada, inquieta, e chorava em silêncio.
O velho, por sua vez, não dormia.
Com o dia, Meruoca botou o clavinote ao ombro e
saiu.
Ao chegar junto à tulha de pedras gritou:
— Eh!
O filho respondeu:
— Eh!
Meruoca retirou as pedras e ordenou ao rapaz
que saísse.
— Que ha? — perguntou.
— Matei quatro onças, meu pai!
— Vamos para casa.
E foi tudo quanto disse ao filho.
O rapaz, narrando, depois, esta história, arrependido pelo procedimento cobarde que tivera, mas orgulhoso pela lição enérgica do pai, terminava, afirmando:
— Se meu pai não fizesse isto comigo, não seria
"nome", nem o velho Meruoca!"
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O cearense, por outro lado, capaz de façanhas
morais como aquele velho Macambira, de quem Gustavo Barroso conta a história emocionante, nas suas
memórias do Coração de Menino:
"Católico praticante, não admite a menor palavra contra o clero ou
contra a religião. Não critica ninguém. Não mete o
bedelho na vida alheia. Não gosta que se fale de pessoa alguma em sua presença. Tem sempre uma palavra de desculpa para os outros. Vive modestamente,
serenamente, seriamente, como quem tem a certeza absoluta de que a Verdadeira Vida não é esta, contingente,
precária, cheia de mazelas, mas a Outra, a do Além,
para a qual caminha com um passo seguro e firme dentro da sua fé".
Um dia esse homem, modesto funcionário da Câmara Municipal de Fortaleza, recebe do seu amigo
coronel Pedro Barroso, do Curu, um pedido para lhe
comprar e guardar um bilhete do grande prêmio da
Loteria Federal. ''Comprou-o juntamente com outro
para si, na agência do Guilherme Rocha. Meteu-os
numa gaveta em envelopes separados. A loteria correu. Saiu premiado com quinhentos contos, veja-se
bem -— quinhentos contos! o bilhete que reservara para
o seu amigo. O dele estava branco. Escreveu-lhe
logo, dando a alviçareira notícia e lhe entregou o bilhete quando o coronel Pedro Barroso mandou o coronel Anastácio Braga receber o prêmio no Rio de
Janeiro!
Pobre como Jó, quinhentos contos, uma imensa
fortuna naquele tempo! não o tentaram. Não havia
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uma testemunha humana da compra, não havia um
documento que identificasse o bilhete e ele, com sacrifício, comprara outro, o branco. Como estabelecer uma
prova ou fazer a menor reclamação, se não escrevera
antes ao amigo, dando o número? Bastava-lhe afirmar
que o premiado fora o seu bilhete".
Isso tudo, naturalmente, também muito por força
da sua hereditária capacidade de resistir. Resistir ou
desaparecer.
"O cearense tinha de ser um forte. E é — diz o
maranhense Viriato Correia. — Todo ele são músculos
d'aço no corpo, músculos d'aço no espírito. Tem for
ças materiais para pôr uma torre abaixo, como tem
energia e tenacidade para erguer uma torre.
Como tem capacidade para tudo, não dá lugar a
que os outros se agitem em qualquer atividade.
O estrangeiro que chega ao Ceará não tem o que
fazer. Encontra todas as modalidades do trabalho
ocupadas, magnífica e prodigiosamente, pelos filhos da
terra. Não há estrangeiros. Em Fortaleza tudo é
cearense. É o catraieiro, o carregador, o carroceiro, o
criado do hotel, o engraxate, o vendedor de jornal, o
açougueiro, o chauffeur, o negociante, o capitalista, o
industrial".
O cearense, de cujas atividades idênticas, mas já
extra-territoriais, dizia certa feita Assis Chateaubriand,
numa de suas passagens aviatórias por Fortaleza:
"É uma gente sóbria, que assenta praça no trabalho dezoito horas por dia. São os últimos portugueses do Brasil, no sentido da capacidade de suar para
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atingir os objetivos. E são ainda mais formidáveis
porque conciliam a tempera do lusitano com uma
gotita de sangue semítico.
Isto aqui é a Palestina do Brasil, e quem duvidar
desembarque no Rio e em São Paulo, e veja como os
cearenses se assenhoreiam do comércio naquelas duaa
praças. Trouxe aqui um exemplo da fauna cearense
emigrada, na figura em carne e osso do nosso amigc
Sr. Francisco Lopes. Ele tomou de tal modo conta
de São Paulo que já está convidando 03 árabes Matarazzo, Crespi e Morganti para se retirarem daqueles
lugares santos dos cearenses, que são as terras verdes
do Ipiranga. Tendo chegado por último, o cearense
se prepara a fim de pôr os árabes e italianos fora das
fronteiras de Piratininga. E assim lutando, lutando
incessantemente por toda parte, o cearense cede ao
"penchant" da "mentalidade trágica".
O cearense, que é, ainda, o mais brasileiro dos
brasileiros, tão da terra e numeroso em sua terra, que
cs estrangeiros, de fato, se contaram sempre pelo nome,
como no meu tempo, quando os portugueses de Fortaleza nãü iam a cem; ingleses eram apenas os diretores da Light, o gerente do London Bank, Mr. Rogers,
sócio da Casa Inglesa, a professora Sanders e dois ou
três mais, se tanto; de alemães só me lembro de dois
— o cônsul Oscar Huland e um gráfico da tipografia
do Correio do Ceará; franceses, os Gradvohl e a gente
do Boris; de americano nãc se sabia de nenhum; e um
de tão raros alienígenas havia, mesmo, acumulando no
nome duas nacionalidades — Antônio Russo Italiano.
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"Brasileiro nenhum é mais de seu torrão, da sua
terra,, da sua província do que o cearense — assinala
ainda Gilberto Freyre. Não só a cabeça chata e a
face triangular que lhe anunciam a origem onde quer
que se encontre; conserva gestos, modos de falar, maneiras de andar, de ouvir, de olhar, de rir que são
igualmente muito suas ,sendo, ao mesmo tempo, muito
do Brasil. A unidade brasileira muito deve ao cearense que, sendo um dos brasileiros mais fortemente
marcados na carne e na alma por combinações étnicas
em que predominam os sangues português e ameríndio
e entrou talvez o cigano, e por cicatrizes de lutas brasileiríssimas com o clima e com o solo áspero, com a
seca e com a fome, é também o que, depois dos Bandeirantes, mais se tem espalhado, de norte ao sul do
Brasil. ( . . . ) Já nos faz falta o conhecimento exato
da atividade extra-estaduaí do cearense; o estudo especializado de sua influência nas áreas brasileiras que
tem fecundado com seu sangue e com as suas especialidades de cultura por excelência dinâmica, ativista e
ascética. Uma cultura de fabricante de redes mais
para o sono indispensável e nômade que para o luxo
do repouso gostoso, sedentário e contemplativo; de
fabricante antes de alpercatas duras, ascéticas e franciscanas, próprias para as caminhadas ásperas e longas,
que de chinelos macios, burgueses, de couro mole, em
que os pés se deliciam nos ócios caseiros e nos prazeres da sedentariedade; um especialista no preparo
de uma carne seca — a do Ceará — que é outra
expressão do seu espírito ascético e do seu desdém
pelos requintes de mesa; de criador de valores tão
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antagônicos aos valores baianos — exceção feita da
renda — que são talvez estes — os dois grupos subnacionais que melhor se completam com suas diferenças
para darem harmonia e complexidade ao todo brasileiro, o cearense concorrendo com seu ascetismo angulosamente magro, romântico, ativista, andejo, inquieto,
empreendedor, franciscano, fraternal — o baiano com
sua volutuosidade gorda, sedentária, lentamente criadora de valores profundos e estáveis, fecundamente
maternal, ou antes, matriarcal".
Daí que de nenhum outro brasileiro se tenha falado tanto, de quem se tenham acentuado tantas facetas
e taras, de quem se registem tantos modismos e exceções, ditos e excentricidades como temos visto, — o
cosmopolitismo, o nomadismo, o fatalismo, a ironia contundente ou a graça vivaz.
De todas essas marcas de índole e caráter, louvado primeiro, como ficou, aquele amor à liberdade,
talvez não seja mesmo difícil concluir também que dele
decorrem afinal, em última instância, todas as demais
assinaladas. Pois na verdade tanto o faz proclamar a
independência da sua província, antes de qualquer outra
unidade da Pátria, como dar uma deixa indiferente à
categoria do interlocutor, ou largar-se ao desconhecido,
na mais desbragada indiferença pelo destino, como dá
conta, dentre tantos milhares de exemplos, o diálogo
registado na famosa seca de 1915, ao guiché da agência do Loide Brasileiro em Fortaleza, quando o governo
central passou a fornecer passagens a todos os "retirantes" que pretendessem deixar o Estado:
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— Moço, me dê uma passagem pró Rio de Janeiro.
— As passagens para o sul acabaram.
amanhã. Hoje só tenho para o norte.

Agora só

— Enião me dê uma pra Manaus.
De todas aquelas características, a mais impressiva talvez, por mais evidente, é mesmo o nomadismo,
atribuído poi Antônio Bezerra a certa dose de sangue
cigano injetado nas veias do aborígene, quando, por
ordem regia de 15 de abril de 1718, se mandou que
os ciganos deportados de Portugal fossem embarcados
para o Ceará e não se consentisse voltarem mais ao
reino, situação que se prolongou até 1816 e ainda
depois por muito tempo, ninguém podendo contestar
com dados seguros que a sua raça não se tivesse enlaçado em parte à raça dos colonos ou descendentes
desses.
O historiador põe ainda em relevo certas afinidades da vida e dos costumes de seus patrícios, com os
da gente que o poeta Victor Tissot descreve no seu
livro La Honèrie:
"Livre como o pássaro, viajor como o vento, o
cigano vai para onde o leva seu humor, à discrição de
sua vontade ou de sua fantasia. Que lhe falta para
ser feliz? Uma morena companheira, sol, um tapete
de relva, um horizonte sem limites, o rumorejo do
regato no musgo, um pouco desta poesia da vida selvagem que faz parecer tão triste e tão monótona a
vida civilizada". Nem a fecundidade das mulheres
lhes falta, citando o francês o caso do músico Sacz Pai,
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que era pai de trinta e três filhos, em confronto com
certos casais cearenses que chegaram a ter vinte e
oito.
Na verdade, como nota o mesmo Antônio Bezerra, "se os nossos patrícios não têm sangue de cigano
não há coisa mais parecida. Um homem do Ceará é
um cigano, e o cigano genuíno não lhe leva vantagem
em ciganice" — não se precisando ir além do famoso
expediente de se tirarem no Ceará dois couros dum
mesmo bode. Assim, por exemplo, de respeito ao
nomadismo diz mais que "a criança do sexo masculino
de oito a dez anos já se dispõe aos azares da vida,
pede aos pais permissão para se empregar noutra
cidade ou localidade qualquer, onde, diz ele, se ganha
mais fortuna, quer ver outra gente, novas terras, e
quando, muitas vezes às suas intenções se opõe o amor
paternal, ele deixa a casa, foge e atira-se pelo mundo
sem levar o mínimo recurso".
Impressiva, por demais, no particiular, é a relação de patrícios encontrados em lugares remotos e
exóticos, fornecida pelo autor de O Ceará e os Cearenses.
Em primeiro lugar, o testemunho de monsenhor
Pinto de Campos que, no livro Jerusalém, diz que alugou na cidade do Cairo os burricos para visitar as pirâmides a um cearense, que talvez tivesse ido procurar
trabalho nas obras do canal de Suez.
Numa correspondência publicada na Gazeta de
Notícias, ao que parece do Barão de Sant'Ana Néri,
contava este que uma noite, estando com outros com128

panheiro num hotel de São Petersburgo, ouvira de
repente alguém pronunciar uma palavra em português.
Era um "garçon", rapaz moreno, forte e bem disposto,
a quem o brasileiro perguntou:
— O senhor é português?
— Não senhor, brasileiro. Do Aracati, no Ceará.
Em fins de 1896, a Federação, de Fortaleza, noticiava que um cearense havia sido condenado na África
Alemã a uma multa de duzentos marcos, por motivo
de briga, sendo a segunda vez que sofria tal penalidade.
Na expedição portuguesa que atravessou a África,
do Congo a Moçambique, em 1886, o médico assistente era um Dr. Azevedo, natural do Aracati. Rapazinho que acompanhava, nos estudos, como criado,
aos filhos do Coronel Guilherme de Azevedo, aqueles
fizeram com que o pequeno, pobre e sem família, estudasse também e conseguiram formá-lo em medicina
na Faculdade da Bahia. Concluído o curso, foi à Europa e se engajou na expedição.
Henrique Cais, que foi presidente da Câmara Municipal de Porangaba, e despachante da Alfândega de
Fortaleza, tendo sido mandado pelos pais a estudar na
França, muito jovem, deixou o colégio e se alistou no
exército francês, por ocasião da guerra franco-prussiana
de 1870. Tomou parte em vários combates, batendo-se galhardamente, como um bravo.
Uma pobre aleijada, que andava pelas ruas de
Fortaleza, era acompanhada por dois pequenos, seus
filhos. Tendo falecido, os meninos desapareceram da
cidade e nunca mais se falou neles, até que se soube
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que um dos dois, depois de ter servido por muito
tempo como empregado de bordo dum navio que viajava para a América do Norte, ali se casara, e era
senhor de bonita fortuna. Esse voltou uma vez ao
Ceará, visitou lugares de sua infância e depois de
ligeira demora regressou à sua nova pátria.
Na seca de 1878, um rapaz de dezenove anos,
musculoso, sadio, disposto, pediu a Antônio Bezerra
que lhe arranjasse um lugar a bordo do navio Ibiapaba,
prestes a sair para a Inglaterra. O historiador falou
ao comandante com quem se dava, e este, na presença
do candidato, se recusou a aceitá-lo, alegando que já
havia levado dois cearenses como marinheiros, um de
cada vê?, e apenas ancorara no porto de Liverpool,
passada a primeira noite, nunca mais os vira.
O rapaz, desfeito em lágrimas, protestou que jamais faria semelhante ingratidão e que havia de ser
dedicado ao máximo ao comandante, se o aceitasse.
Foi engajado e partiu com o navio. Três meses depois,
à sua volta, o comandante participava ao amigo que o
cearense, mal o navio atracara ao mesmo porto de
Liverpool. sumira também, não se sabendo mais que
fim tivera.
Em 1905, chegava ao porto de Belém um grande
vapor alemão. Entre a oficialidade corretíssima, o
primeiro comissário, não menos grave, não menos polido que os demais, era natural do Ceará.
De volta da Europa, também no começo deste
século, o Dr. Magalhães Gomes, botânico brasileiro,
em palestra no Museu Nacional do Rio, contava que,
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visitando um dia uma mina de cobre na Suíça, parará
extasiado, com uma interjeição em português, diante
dum bloco colossal daquele minério. Então, um mineiro se aproxima e com os olhos cheios de lágrimas e
d voz comovida, pede-lhe também em português que
fale mais, fale um pouco mais daquela língua que não
ouvia há muito tempo:
— Fale, senhor, fale um pouco mais desta língua
que eu não ouvia há muito tempo. Fale, senhor, fale
um instante, quero ainda antes de morrer ter a felicidade de escutar ao menos por um momento esta
língua, que falava minha família, quando eu tinha
família.
Surpreendido, o visitante perguntou-lhe há quantos anos estava ali:
— Há muitos anos, há um século.
— De onde é natural?
— Sou natural do Ceará.
Um oficial da corveta Vital de Oliveira, que fora
à China com uma comissão brasileira, tratar da imigração chinesa, ao tempo do ministério Sinimbu, escrevera, entre outras impressões, que encontrara também
um cearense, como empregado num hotel local.
Um caboclo da pensão onde eu morava no Aracati,
em 1919, desceu um dia até o porto, no Fortim, meteu-se num Itazinho da carreira, como embarcadiço,
veiu para o Rio. Aqui, passou apenas uma semana,
durante os trabalhos de carga e descarga do navio,
voltando em seguida para o Aracati, em cima das pisa131

das. N« cidade, todo o mundo lhe perguntava como
se fora, o que achara do Rio, sendo sem limites o seu
deslumbramento. À noite, depois duma voltinha pela
rua, recolheu-se ao hotel, com o ar profundamente
sorumbático, disse decidido:
— Meu Deus, que cidade triste este Aracati!
Qual, não agüento mais viver aqui, não. Também,
acostumado no Rio. . .
Cearenses há, assim, mudados e aclimatados, por
toda parte, não só em dorsc de dromedários, nas entranhas de minas remotas, ou como "coolies" no extremo
Oriente, mas, aburguesados e prósperos, no Velho e no
Novo Mundo, como em todas as demais unidades da
federação brasileira, realizando ao mesmo tempo este
paradoxo: sendo no Brasi! o povo que mais emigra, é
ao mesmo tempo também o mais agarrado à terra.
Vi, no sertão de Aracati, na seca de 1919, na
estrada de rodagem de que era feitor, centenas de
homens, vindos de todos os confins do sertão, abandonarem o serviço às primeiras chuvas e partirem
cantando para o pedaço de chão devastado que lá haviam deixado.
Origenes Lessa, num discurso em Fortaleza, por
ocasião do Congresso de Poesia de 1946, contou que
um parente seu, engenheiro das Obras contra as Secas,
ao voltar para o sul, depois da mesma grande crise
climática de 19 J 9, levara consigo um rapazinho de
quatorze ou quinze anos, não sei de que fundos do
sertão. "Esse menino havia perdido o pai, a mãe, os
parentes, tinha ficado só no mundo. É levado para
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São Paulo a uma pequena e linda cidade, onde encontrou ambiente que provavelmente nunca havia conhecido no sertão em que vivera. Sob os cuidados de
uma família abastada, encontrava um conforto inédito
na sua vida. Um dia, alguém lia o jornal. E diz, repentinamente, em voz alta:
— Ué, choveu no Ceará!
Nesse momento, o menino se volta:
— Como é? Choveu no Ceará? Eu vou voltar!
Aquele menino, aquela frase, e aquela decisão
— concluía Origenes Lessa — me impressionaram para
toda a vida. Uma terra que se faz amar dessa maneira deve ser uma grande terra!"
Outra mostra extraordinária do amor do cearense pelo Ceará, amor muitas vezes insensato — como
todo amor verdadeiro, é contado, de botar água nos
olhos da gente, numa das crônicas admiráveis de Rachel de Queiroz: um cearense adquiriu uma fazenda,
nos limites do Distrito Federal com o Estado do Rio,
por mil contos, há cinco anos e hoje tem quem dê por
ela nove mil. "Também a um pulo do Rio e tendo
dum tudo: forragem nascendo à toa, sem precisar nem
plantar, leite vendido na porta a dois cruzeiros o litro,
o gado gordo e lustroso que é uma pintura; e tem três
cachoeiras, tem plano e tem serra, e lá na serra tem
todos os climas, todas as paisagens, todas as delícias".
Mas, o dono, dolicocéfalo de olhos azues, quando se
lhe gabam as coisas, agradece naturalmente, mas de
jeito distraído, sem aquele brilho nos olhos de quem
ouve louvores ao que é seu. Um dia, um grupo de
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amigos, na varanda da fazenda, conversava sobre a
valorização das terras do sul, enfileirando milhões, na
citação de pedaços da terra roxa paulista, do Triângulo mineiro, da Baixada Fluminense, quando outro
cearense da roda se vira para o dono da casa, que
concordava sempre friamente com os entusiasmos dos
outros a respeito daquelas glebas privilegiadas:
— Criatura, você se lembra alguma vez do pedaço
de terra que ainda tem no Quixadá? Também uma
garra da caatinga seca, perdida no meio dos serrotes
de pedra, imagino o que não lhe parece no meio desta
riqueza.. .
— Seca ? Seca coisíssima nenhuma (pela primeira vez os olhos azues do João fuzilavam, de indignação ou entusiasmo. Fugiu-lhe a apatia, tomou conta
da conversa): Ora caatinga seca! É seca porque não
tem açude, e porque nestes últimos anos nunca mais
houve um inverno que prestasse! Que é que você
queria? Só nestes quarenta anos tivemos sete anos
de seca dura; mas agora todos os entendidos juram
que vamos ter trinta anos de bons invernos. Pedaço
de terra? Aquilo é mais que uma fazenda! Aquilo é
um condado! É só fechar a lagoa, tapar o rombo do
açude velho, represar o riacho pequeno que passa ao
pé do serrote — um riacho ótimo, que corre bem seis
meses por ano!
— Mas, homem, comparando com tudo isto por
aqui.. .
— Comparando? Nem comparo! — (e João
estendia o braço num gesto largo, abarcando pomares
134

e campinas, e a serra com todos os climas, e a cachoeira,
e os currais:) — Olhe, meu caro, estou aqui há vinte
e dois anos e é o mesmo que estar num desterro. Fique sabendo que estou farto! Não posso mais com
tanto capim, tanta água, tanto verde. O que o meu
coração pede é a caatinga! Me deito de noite e fico
sonhando com um cavalo de sela, sertanejo, desses que
não existem mais hoje em dia e que faziam trinta
léguas de uma estirada. Estou só é esperando fechar
o diabo do negócio dos nove mil contos, queimar de
vez esta desgraça e me tocar pró Quixadá. Levo um
touro de raça, umas novilhas, faço um curral de pau
a pique, uma manga de cerca trançada, vai ver que
coisa mimosa! Encomendo uma roupa de couro, bem
leve, que já estou velho, e se Deus me ajudar morro
em cima de um cavalo, campeando boi em terra
minha. . ."
Mas, ainda não é só essa raça de patrícios, que
parecem moldados na própria terra do berço, que
assim os estivesse chamando sempre ao seu seio originário daquele amor. É que não há também como
esquecer outra categoria de cearenses, de outros campos imateriais, das letras, da filosofia, do Direito, da
História.
Ainda aqui, embora não querendo dar muito na
vista, como quem não pretende mesmo monopólio de
grandezas para si só, é facílimo a gente abrir a mão,
como quem semeia estrelas, e ir contando em cada
dedo as pedras da nossa constelação particular do Cruzeiro do Sul — José de Alencar, Araripe Júnior, Farias Brito, Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua, cada
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um deles o maior no que foi e no que fez. Mas, esses,
ainda, apenas índices da nossa concorrência à demografia espiritual do Brasil, porque a esteira de nomes
ainda se prolonga superlativamente, com um José Albano, um Rocha Lima, um Juvenal Galeno, um Barão
de Studart, um Adolfo Caminha, um Alberto Nepomuceno, um Domingos Olímpio, um Tomás Pompeu, um
Joaquim Catunda, um Antônio Sales, um Oto de Alencar — isso falando apenas de uma dezena dentre os
grandes mortos.
Os reflexos desse espírito, que tanto se compraz
nos torneios da criação literária em prosa e verso, no
romance e no conto, na crônica, no jornal, como na
especulação da crítica, da matemática e das concepções
doutrinárias, aí estão, por sua vez, na colheita de ditos
e conceitos de patrícios nossos, dum sentido que vai da
farpa aguçada e ferina à pura chispa do melhor "humour" parisiense, pontilhado aqui e ali dum grão de
sabedoria a que não é alheio certo prestígio, de fato,
encantatório. Espírito que varia da ironia mais viva
e pungente à sátira proca.?, da simples anotação humorística ao pitoresco dum rótulo definitivo para homens
e coisas. Não é dos menores por certo, ao contrário
do que pareça, o título de Ceará Moleque, tantas vezes
lançado pejorativamente ao mesmo berço de Alencar, em
contraposição aos outros apelativos de Terra da Luz
e Terra de Sol. Nem há porque se desdenhe dum
gênero em que tanto se requer de sutileza intelectual,
vivacidade e malícia, seja no reparo do letrado, seja
na chispn de gênio tantas vezes anônimo do povo,
pois nele se compraz tanto o poeta ou o romancista de
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renome, como o cantador de improvisos ou o próprio
homem da rua.
Seria todo um capítulo a escrever-se a respeito.
Abelardo F. Montenegro, autor de tantos livros
de mérito bem digno dum conhecimento mais largo,
extramuros de nossa terra, já dele se ocupou em seu
excelente ensaio de interpretação do Ceará. "Há
inquestionavelmente uma disposição temperamental do
cearense para a galhofa — diz ele. A chalaça constitui uma constante na vida do cabeça chata.
Recuando no tempo, quando poderemos tomar
conhecimento do primeiro gesto, da primeira manifestação reveladora do Ceará Moleque?
As nossas pesquisas não conseguiram descobrir
uma figura representativa anterior a Fagundes, que
Araripe Júnior consagrou em romance histórico verdadeiramente cearense.
À sombra do frondoso cajueiro, a aracatiense catana desempenhou aquela função que século depois
seria exercida pela Praça do Ferreira.
Que fazia Fagundes? Tinha o hábito de sentar-se
à sombra do cajueiro e comentar os acontecimentos do
dia. Nativista, sentindo a força da terra, era natural
que a sua tesoura cortasse de preferência a fazenda
lusitana.
Na reunião sob a copa da benfazeja árvore tropical, só tomavam parte mestiços que não poupavam os
"marinheiros".
A primeira afirmação do Ceará Moleque é, portanto, de nativismo, de anti-colonialismo. Nessa rea137

cão inicial, define-se o poder ofensivo do Ceará Moleque, e a arma que, daí por diante, escolherá para
lutar contra qualquer espécie de adversário".
Quanto às forças originárias dessa tendência desmoralizadora pela ironia e a chacota, o arguto ensaísta
vai encontrá-las na própria seca e na fome que preparam o espírito do cearense no sentido de encarar
com o riso nos lábios os golpes do destino. "Nessa
atitude zombeteira através do tempo, há todo um
comportamento social. Vamos descobrir as suas raízes na geografia da fome e na sociologia da seca. Dizer chufas é uma maneira de iludir o estômago, de
derivar as preocupações constantes com a precária situação material de classe condicionada pela semi-aridez da terra. ( . . . ) Há, ainda outro aspecto. Numa
área de competição dramática, o homem, para sobreviver, tem que, bem cedo, afiar as garras, tornar-se
agressivo. A planta humana é uma espécie de cactos
temporão. Fazer a caveira do adversário, usar a razoura a fim de que se não ultrapasse a bitola comum,
são procesos impeditivos do triunfo alheio. Não consentir que outrem suba, galgue posição e faça sombra,
significa liquidar concorrentes potenciais".
Imenso, na verdade, o cabedal de anedotas e ditos
de espírito correntes no Ceará e arrecadados principalmente por José Carvalho, Leonardo Mota e Renato
Soldon, estes dois, aliás, legítimos representantes da
estirpe de boêmios de que seria príncipe indiscutível
Quintino Cunha, só ele bastante para encher dois livros
de Soldon: Piadas do Quintino e Humorismo do
Quintino.
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Dele, que superaria em muito o famoso repentista
também cearense, Paula Ney, de tanta vida esfusiante
nas páginas da Conquista e do Fogo Fatuo, de Coelho
Neto, são conhecidos em todo o Ceará ditos realmente
notáveis.
Não somente Renato Soldon, seu sobrinho, como
seus filhos Plautus e Lourdite Cunha, se encarregaram de dar vida permanente a algumas dessas grandes "boutades".
Lourdite, principalmente, soube traçar do pai, ao
mesmo tempo, um retrato autêntico, donde ele surge,
não apenas como boêmio retardatário, mas nas suas
proporções reais de orador dos mais fluentes do Ceará,
advogado de renome em todo o Norte e homem de
letras, dos mais entranhadamente apegados à sua terra.
Em todo o seu vigor e pitoresco de tipo popular, mas
ao mesmo tempo penetrado de sua alta e pura essência humana, pela generosidade, como pelo brilho da
inteligência que ia da extrema jocosidade habitual ao
âmago dos mais profundos problemas da vida espiritual, poeta nacionalista dos primeiros a utilizarem
temas regionais em seu estro, no livro Pelo Solimões,
sem contudo perder no mínimo aquela inesquecível
auréola de autor copioso dos mais finos "mots d'esprit"
de que há lembrança nas nossas rodas literárias.
Desde cedo se revelou seu gênio repentista, ora
improvisando poesias na escola primária, ora na TS.Jposta que, aos oito anos, deu à sua professora, já
velhusca e feiosa. Ela própria contava que, arguindo-o em portuguêss, perguntara:
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— Eu sou bonita — - que tempo é este, Quintino?
E ele, incontinente:
— Tempo passado, professora.
Num júri sertanejo, após prolongada arenga, certo
rábula pernóstico, querendo encerrar a acusação, proclama enfaticamente:
— Senhores do Conselho de Sentença, eu estou
montado no Código Penal!
E Quintino, do lado oposto, a rebater fulminante:
— Pois faz muito mal em montar em animal que
não conhece.
Numa roda do Café Riche de Fortaleza, quando
Quintino discutia calorosamente com outros intelectuais,
aproxima-se um mendigo pedindo esmola. O poeta
passa-lhe um níquel:
— Deus lhe favoreça, meu irmão. . . Vou suplica a Nossenhô, por vosmecê. . .
E Quintino, protestando:
— Não faça isso ! Não peça nada a Deus por
mim! Se você tivesse importância para Ele, não estaria nestas condições. . .
Noutra hora, amesendado no mesmo Café, Quintino e Chamarion, como se assinava outro grande
boêmio da cidade, Emídio Barbosa, este chama a atenção do repentista para um conhecido mitómano, que,
neutra mesa, se mostrava profundamente meditativo e
arredio do bulício das rodas:
— Olha, Quintino, repara como Fulano está ali,
pensativo. Aquilo na certa está pensando numa mentira para impingir à primeira pessoa que lhe falar. . .
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— Qual mentira! — protestou Quintino. — O que
ele está trabalhando para ver se descobre é uma verdade. Ás mentiras fervilham na cabeça dele. . .
Viajando no Amazonas, em sua longa estada naquelas brenhas, no começo de sua vida aventurosa,
Quintino ali travou relações com Euclides da Cunha.
Desse tempo ficou famoso um trocadilho seu, quando,
num encontro, ambos em canoa e em sentido inverso,
atravessavam um trecho angusto do rio. Quintino gritou
para Euclides:
— Alto lá, Euclides! Esbarra aí, que há muito pouco espaço para as nossas cunhas passarem juntas. . .
Quanto àquele mesmo Chamarion, fazia ele parte
dum júri de Fortaleza, juntamente com Otávio Memória, também intelectual e boêmio, sempre sem dinheiro, como aquele. À hora da chamada, os jurados
vinham regularmente respondendo — Presente! — até
que, por sua vez, Memória destoou, exclamando —
Proniol
Chamarion, que se seguia a ele, não teve dúvidas.
Chamado pelo meirinho, respondeu:
— Outro "pronto"!
Dns anedotas coligiclas no último livro de Renato
Soldon, algumas são também muito espirituosas:
Na antiga Confeitaria Glória, de Fortaleza, falava-se de assuntos de saúde pública, por ocasião duma
epidemia de tifo na cidade. Antônio Furtado, poeta,
professor de Direito e prosador requintado, reconheÍ41

cendo a gravidade do surto mórbido, advertia, no
entanto:
— Os casos fatais são esporádicos. . .
Alguém, para provocá-lo, fazendo-se de ingênuo,
perguntou:
— Furtado, o que é "caso esporádico"?
— Propriamente não sei. . . — E, perverso —
Posso, entretanto, dar-lhe um exemplo. Há uma epidemia de tifo, come1 essa que aqui está. O Dr. Fulano,
seu tio, trata de cem doentes, escapa um, esse é o
"caso esporádico".
Falava-se numa roda sobre o mau hábito de certo
cidadão, que não costumava saldar os débitos. Antônio Virgolino, sertanejo de poucas letras, mas espirituoso e sagaz, que o conhecia muito bem, não se conteve:
— Ele é tão caloteiro que não paga nem visita!
Antônio Sales, autor de Aves de Arribação, um dos
nossos melhores romances rurais do nordeste, poeta de
Trovas do Norte e Minha Terra, foi também um copioso epigramista, desde a sua criação dos Pingos &
Respingos, do Correio da Manhã, onde manteve, por
vários anos, duas secções humorísticas em verso, visando, ruma, o Ministro Seabra, noutra, o Diretor da
Saúde Pública, Nuno de Andrade. Sob o mote — "Só
tu, Seabra, não sais" e "Tudo passa e o Nuno fica",
foram inúmeras as "trouvailles"' perpetradas pelo poeta
cearense. Da primeira campanha, resultou-lhe como,
funcionário do Tesouro, ser removido para o Rio Grande
do Sul, o que Sales celebrou nesta quadra, publicada
no dia do seu embarque:
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Sai o Sales do Tesouro,
Vai para as plagas austrais,
Comer churrasco com couro.
Só tu, Seabra, não sais.
Contra Nuno de Andrade, utilizava muita vez motivos os mais imprevistos, a exemplo desta quadrinha:
Das mulheres, certas vezes,
A barriga cresce, estica,
Mas, ao fim de nove meses,
Tudo passa e o Nuno fica.
Essa veia irônica, peculiar desde sua mocidade,
quando teve ocasião de firmar o famoso manifesto-programa da Padaria Espiritual, de Fortaleza, um dos movimentes literários mais curiosos do Brasil, exercitou-se
r.inda em numerosos epígramas avulsos:
Vi um médico fardado. . .
Que perfeito matador!
Quem escapar do soldado,
Não escapa do doutor.
As cobras que tem no anel
Este médico alopata,
São de certo cascavel:
Onde ele põe a mão, mata!
Eu conheço um plumitivo,
Cheio de vaidade imensa,
Que anda sempre pensativo.
E apenas pensa que pensa.
A fealdade é um direito;
Por isso ninguém a acusa.
Mas, ser feia deste jeito. . .
Perdão, a senhora abusa!
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De João Erigido, que foi o maior jornalista panfletário do Norte, conta Leonardo Mota que, certa
vez, noticiando a chegada de um chefe político do sertão, muito conhecido por suas dubiedades partidárias,
pertencente ao unionismo, chefiado por João Erigido,
mas à procura de aderir ao situacionismo do governador Antônio Accioly, o Unitário, o famoso órgão do
velho fundibulário, publicou que se achava na capital
"o Capitão Fulano, nosso valioso correligionário".
O homem, porém, achou propícia a ocasião para
se bandear para o governo. Foi ao jornal oficial e
pediu que se fizesse público que não era Capitão nem
partidário do unionismo. No dia seguinte, João Erigido explicava os termos da sua notícia anterior: —
"Se lhe chamamos Capitão, foi por ser assim que os
sertaneios designam os chefes de bandos de ciganos; e,
se lhe chamamos de nosso amigo, foi para ver se Accioly o metia na cadeia''.

Passando aos exemplos do humorismo popular,
anônimo, vamos encontrar ainda centenas de exemplos
da "verve" cearense.
Nos Cantadores, por exemplo, o mesmo Leonardo
Mota conta que um sertanejo, da Serra das Matas,
vendera, a um vizinho, duas sacas de arroz. Mas, abusando da boa fé do comprador, misturara quanto pôde
de areia ao arroz vendido. O outro não se deu por
achado, mas principiou a protelar o pagamento da mercadoria. Refugava às reclamações, achava toda sorte
de desculpas, até que, interpelado decididamente pelo
comprador, disse que só lhe pagaria, mediante tinta,
papel e tabelião.
— Mas, pra que diabo é que ocê quê tanta coisa?
— Ó home! É pró mode se passa as escritura. . .
Ocê não me vendeu arroz: ocê me vendeu foi terra. . .

Noutra ocasião, referindo-se a um delegado de
polícia, muito birrento, que teimava em prender-lhe os
amigos, João Erigido comentava:

Em Prosa Vadia, do mesmo folclorista, conta ele
que um rapazinho, chamado Bernardino, chegou um dia,
ao pino do sol, à casa dum Pedro Casimiro, em plena
estrada perdida de- Icó. Pediu licença para descansar
da soalheira e ficou pelo alpendre, modorrando, na sua
rede, quando, pelas três da tarde, ouviu barulho de
pratos no interior da casa. Ficou então esperando a
chamada para o jantar. Mas, a mulher de Pedro chamou apenas o marido, que se achava no terreiro:
— Pedro, ó Pedro! Vem comer!

— Não há nenhuma dúvida: esse molecote tem
a quem puxar na sua teimosia. O pai, desde moço, jurou
não casar. E morreu solteiro.

Prontamente o Bernardino entrou e sentou-se à
mesa. Irritada com a sem-cerimônia do forasteiro, a
dona da casa estranhou:

De outro político, também habitualmente pulando
de galho em galho, sem definição de partido, dizia o
jornalista:
— Esse camarada!. . . Precisamos pôr-lhe um
chocalho, para sabermos onde ele vai pastar. . .
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— Que história é esta?

O senhor se chama Pe-

dro?
— Nhora não! Mas, pra comer, com quarqué
nome eu acudo. . .
Na feira de Missão Velha, um contador cego assim
agradeceu generosa esmola que lhe fora dada por um
fazendeiro local:
Quando meu patrão pender
P'r'as bandas do meu sertão,
Tem almoço de galinha
E, na falta, tem capão.
Tem mulher p'ra lhe servir
Numas coisas, noutras não. . .
Não menos expressivos do espírito sarcástico do
cearense são certos adágios cujo conceito revela uma
acuidade exepcional do homem do povo. Leonardo
Mota, que deixou inédito um precioso volume de paremiologia de nossa terra, citou uma vez vinte adágios
absolutamente cearenses, dentre os quais os seguintes:
Gengiva desenganada corta mais do que dente.
— Em terreiro de galinha, barata não tem razão. —
Gato com fome come farofa de alfinete. — Quem apanha de mulher não se queixa ao delegado. — Quem
pega peso de graça é balança. — Pobre, quando mete
a mão no bolso, tira só cinco dedos. — Em tempo de
seca no Ceará, de bicho de cabelo só quem escapa é
escova; de bicho de fôlego, só quem escapa é fole; e
de nação de quatro pés, só fica vivo tamborete.
Eu mesmo ouvi uma vez em Fortaleza outro ditado que resume, para meu entender a mais shopenhau146

reana filosofia do casamento. Falava-se do casamento
de um viúvo, conhecido da roda, quando um dos presentes se sai com esta espirituosíssima sentença:
— O homem que se casa pela segunda vez não
merecia ter ficado viúvo.
Do mesmo espírito são as legendas que se usam
agora nos parachoques dos caminhões comedores de estradas do Ceará.
O contista e folclorista cearense Eduardo Campos,
num dos seus excelentes estudos divulgados na imprensa
local, teve ocasião de registar, não faz muito, inúmeras
dessas frases gaiatas, como a que se segue:
Sopa, café e mulher só quente.
Eu também, em minha última estada em Fortaleza, li de passagem, num carro em disparada, à minha
frente, pelo caminho de Porangaba, outra dessas "boutades" realmente deliciosas, pela sua malícia descarada:
Carona só de saia justa.
Alba Frota, da moderna geração de intelectuais
cearenses, contava recentemente, num almoço em Fortaleza, em casa do escritor Braga Montenegro, que
vinha duma visita em Porangaba e parou junto ao
ônibus que faz a linha daquele subúrbio à capital.
Não viu por perto nem motorista nem trocador. Lá
dentro, só um velhinho, sentado no último banco. A
ele se dirige, então, indagando:
— O senhor sabe se este ônibus sai logo?
E o velhinho, pachorrentamente:
— Moça, este ônibus é que nem rifa: só sai
quando está cheio.
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O mesmo Braga Montenegro contou também na
mesma reunião que um camarada parou, na Praça do
Ferreiro, para olhar atentamente um garoto feissimo,
de cara realmente estranha. Olhou, olhou e depois
indagou do pequeno.
— Menino, será que você não está pelo avesso?
Uma companhia de aviação das mais conhecidas,
justamente a de que me servira numa das minhas viagens ao Ceará, havia espalhado nas ruas de Fortaleza
cartazes assim redigidos: "Use a cabeça voando pela
Companhia X".
Apagando algumas letras e juntando outras, os moleques da cidade, como eu vi em quase todos os cartazes, transformaram assim o anúncio: "Se acabe
voando pela Companhia X''.
Meu irmão Lauro, funcionário da Prefeitura de
Fortaleza, tem a fisionomia tão fechada que dificilmente alguém se anima a dirigir-lhe a palavra, se não
em caí o de muita necessidade: é uma carranca de
pedra, a ferocidade ainda agravada por um forte
prognatismo familial. Um dia, achava-se ele, segundo
me contou, na sua mesa da repartição, redigindo muito
concentrndo uma informação de processo, quando um
conhecido passou, ficou olhando-o de certo modo, andou
um pouco, mas, antes da saída da sala, não se conteve
e voltou atrás:
— Rapaz, me diga uma coisa: com que cara
você fica quando está zangado?
Duma terra afeita aos vaivéns da sorte, na eterna
dependência do inverno, estando todos, por mais reme148

díados, sujeitos sempre ao desmoronamento de todos
os seus bens, duma hora para outra, era natural que o
cearense, acostumado a troçar de tudo e de todos, acabasse fazendo uso duma filosofia própria, por demais
pessimista, de que é expressão suprema a estupenda
afirmativa de que "desgraça pouca é bobagem".
Puro exemplo desse espírito negativista é o delicioso episódio recentemente registrado pelo jornalista
cearense Luís Edgar, na sua secção dum matutino
carioca:
"Eram quatro irmãos, em Fortaleza. Todos bons
nadadores. Estavam na praia do Mucuripe. Calma
tarde de sábado. Lançaram-se ao mar suados.
— Vamos até a risca! — um deles propôs.
"Risca" é como os pescadores, no nordeste, chamam a linha do horizonte. Puseram-se a nadar, mar
em fora. O sol se punha, quando perderam de vista a
orla da praia. Pararam um pouco, para repouso de
músculos. No momento de empreender a volta, sentiram-se desnorteados. Qual seria, realmente, a direção da praia? Não chegavam a um acordo.
O mais velho, mais sensato, sugeriu:
— Fiquemos boiando aqui, até escurecer de todo.
Quando acenderem as luzes da cidade, a gente, então,
sabe o rumo da terra.
Dito e feito. Esperavam, inquietos, sobre as ondas,
com frio. Nada de aparecer o clarão das lâmpadas.
De repente, um dos rapazes, não suportando sofrer
sozinho a sua dúvida, comunicou-a aos outros:
— E se por acaso faltar luz hoje na cidade?"
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Agora, depois de louvado assim o homem, o que
é que o Ceará tem mais?

Desde alguns dias, por acaso, vinham já se acumulando sinais da volta do inverno, especialmente naquele
dia, em que o céu amanhecera "bonito", "prometendo",
grossas nuvens cor de chumbo fechando o horizonte a
toda a largura. De repente, no correr da conversa no
alpendre, o primeiro relâmpago, um longo trovão ribombando como canhonaço pelas quebradas das serras e
logo se despeja uma violenta chuvarada. Pouco durou,
no entanto, o bastante, apenas para correr por todo o
sertão o frêmito duma vasta esperança renascida.

riu à facilidade inacreditável com que, dentro de dois
ou três dias, a vida vegetal se refazia no sertão. Assegura, então o dono da casa, num assomo de gabolice
de que até os seus se ruborizaram, que nem de tanto
tempo se precisava para o mato brotar de novo: dentro de meia hora, se tanto, garantia, já haveria renovos
verdejando no pasto.
Como era natural a incredulidade dos visitantes,
o velho fazendeiro os convidou a irem a certo lugar,
pouco além do terreiro, onde havia apenas, como ern
todo o sertão percorrido por eles, a mesma galharia cor
de cinza, desprovida de qualquer vida na aparência.
Junto a uma touceira de arbustos, pararam todos, e
ali, no decorrer de poucos minutos, em puro assombro,
viram despontarem, de repente, da mancha negra do
solo, onde mal se vislumbravam antes como teias de
aranhas gigantescas, os liames duma trepadeira silvestre, de que se movimentavam logo mais os folhiços,
como tocados de vida animal, fremiam os ramúsculos
estorricados, desdobravam-se gavinhas mortas e, daqui,
dali, como duma erupção miraculosa do verde, espoucava a seiva, a olho nu, revestindo dentro de meia hora,
como o velho sertanejo profetizara, todo o arbusto
esmarrido. duma pelúcia tenra de veludo esmeralda: o
que, no entanto, vinha apenas de um famoso pé de
Rosa do Jerico, que o esperto fazendeiro sabia existir
como único exemplar, naquela touceira de mato devastado.

De seu canto, os rapazes do sul espantavam-se com
a violência daquele primeiro temporal, depois de quase
vinte meses de estiada feroz, quando alguém se refe-

O certo é que a vida volta mesmo ao Ceará,
depois das primeiras chuvas, num ritmo de febre telúrica. E logo vem a alegria do homem, a fartura do

A própria terra.
Calcinada dois ou três anos pela seca, é bastante
a chuva molhar o sertão uma semana, para o deserto
mais nu se transformar num esplendor de verduras
que vão de cada palmo de chão ao cimo das galhadas
mais altas. E, de par, logo mais, a abundância da água
onipresente, nos rios que voltam a correr, nas lagoas
atapetadas de flores específicas, no fundo das cacimbas
donde havia há pouco fugido a última gota.
Duma dessas ressurreições que têm tudo de magia, contava-me o filho dum fazendeiro cearense que
certa vez, no auge do rigor climático, havia chegado
à fazenda do pai uma caravana de engenheiros sulistas, em estudos duma comissão das Obras Contra as
Secas.
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gado que sobrou da mortandade, a doçura da mesa a
que não falta o leite grosso, a coalhada de cortar com
faca, o requeijão pingando soro como fruta, o milho
verde, o feijão gordo, a carne de sol dum sabor que é
só dela, o peixe de açude, a laranja e o melão, e, mais,
o que é tudo, a confiança em novo prazo de vida, o
prêmio de tanta esperança renitente, a visão da terra
geradora de felicidade, infartada de riqueza, como um
ventre, de sua cria, naquela hora em que, repetindo
com o dizer do poeta,
o Ceará pelo céu se não troca.

PAPAI

R,

.ECEBO dele, em 1947, uma carta, no seu laconismo
de sempre, junto a mil e tantos cruzeiros, que se destinam ao pagamento do quatro ou cinco contas de
mercadorias adquiridas para a loja que teve em Fortaleza, em 1908.
Os credores quase todos já morreram, as firmas
interessadas sumiram do cadastro da cidade, alguns
dos sobreviventes, por mim procurados no Rio, negam-se terminantemente a reconhecer qualquer débito
de tanto tempo, outro, o milionário Milton de Souza
Carvalho, descendente do chefe duma grande casa do
Ceará, desaparecida há mais de vinte anos, boquiabre-se, garantindo que nunca vira pagar-se conta de
quase meio século, extraprescrita.
São todas importâncias módicas, só uma delas vai
à casa' dos setecentos cruzeiros: destina-se a um senhor
Mota, e foi tomada ao pai, morto há bem trinta anos,
e a identificação do filho me custa dias de procura
através de cearenses conhecidos e de endereços telefônicos, para outro espanto do credor também alheio
à dívida. Mas, levo o empenho até o fim, pois consi-
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dero esse desejo de meu Pai como qualquer coisa de
sagrado, tão alto o seu propósito, que me comovo até
as lágrimas, quando lhe releio as linhas da carta:
"... Sobram alguns cruzeiros para despesas de autos, etc.
Com estes pagamentos liquido débitos antigos..."
Alguns nomes da pequena relação, como os de
Bordalo & Cia. e Souza Carvalho & Filhos, levam-me
facilmente à primeira década do século, quando, ainda
pelos meus onze anos, ouvia falar vagamente naquele
negócio por ele iniciado à sua vinda da Europa, dois
anos antes, com parte da herança de minha bisavó
falecida na Bélgica. Lembro-me também que o negócio fracassara, com muitos desgostos domésticos, afundaram-se em grande prejuízo todas as suas esperanças
de uma vida nova, fora do seu ofício de despachante
da Alfândega. Vagamente também tenho a lembrança
de uma vez termos achado, numa gaveta de velho
móvel, uma estranha papelada amarelecida, na qual
se misturavam notas de dívidas suas ao lado de inúmeros recibos de empréstimos por ele feitos, tempos antes,
a muito figurão da cidade, de que nem chepa haveríamos de ver mais em seguida: sendo certo que o balanço lhe era favorável em três ou quatro vezes, pelo
menos.
A evocação daqueles tempos da minha meninice
traz também a nítida recordação do que foram as provações de Papai em quase um decênio.
Despachante da Alfândega, mais ou menos folgado, pois conseguiu sem sacrifício, com as suas economias de então, aquela viagem à Europa, numa estada

de vários meses, a guerra de 1914 viria estancar-lhe
de repente todo o trabalho, sendo raro o vapor estrangeiro que conseguia furar na época o bloqueio dos dois
lados. Até então, nos havíamos acostumado a vê-lo,
todas as noites, enchendo as diversas folhas dos seus
despachos de exportação, junto de nós, na longa mesa
de jantar da nossa casa do Meireles, sob o mesmo lampeão de querosene que nos permitia a leitura deliciada
d'O Tico-Tico. Daí em diante, não foram poucos os
recursos cs mais diversos de que lançaria mão para
sobreviver com a família já de oito filhos. Vimo-lo,
assim, entregue meses e meses a uma tarefa por demais
penosa, num cortume de couros que havia improvisado
na baixada do sítio, donde fugíamos desalentados de
qualquer auxílio a ele, ao cheiro horrendo das peles
ainda se decompondo. Depois, o arrendamento do
antigo Cfifé Java, na Praça do Ferreira, onde ele próprio vinha servir às mesas, como me lembro de o ter
visto num domingo em que fui lá, não se intimidando
com a visita de amigos ou conhecidos. Mais tarde,
afinal, tudo falhando sempre, uma ainda mais mal
fadada viagem ao Recife, com seis meses perdidos na
mesma busca de ganho.
Em tudo isso, também, não me esqueço de que
todos os dias saía para a cidade, com a lista das utilidades a remeter pelo menino das compras, no seu
jumentinho costumeiro, que ainda anda hoje pelo sítio,
em seu terceiro ou quarto avatar. Rapazinho já, na
minha perda igual de tempo, por muitos empregos
vários, de auxiliar da Fotografia Olsen a empregado do
comércio, foi sempre para mim um motivo de espanto
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que meu Pai pudesse atender à suplência do pão nosso
de cada dia, à custa sabe Deus de quantos malabarismos financeiros, créditos em balcões de amigos, venda
de terrenos nossos pela Aldeota.
Por longo tempo mesmo comemos literalmente
terra. A troco de algumas centenas de mil réis, passavam assim a alheias mãos lotes do melhor bairro da
cidade no futuro, o bastante para sermos todos hoje
milionários. E nunca lhe mudou o ânimo, nunca lhe
fraquejou a tempera, às voltas sempre, ao mesmo
tempo, com tantos projetos inovadores que ele próprio
sabia muita vez mirabolantes, mas a que se apegava
como derivativo, aqui e ali aumentando-lhe ainda mais
os prejuÍ2os, mas sempre na mesma disposição de recomeçá-los, como a recomeçar a vida ao cabo de cada
derrota.
Durc-u anos essa peleja de todo dia, não pude
nunca esquecer suas longas cismas depois do jantar,
quando ficávamos estendidos nas redes do alpendre,
em conversa mole antes de dormir, e ele lá fora, na
calçada em treva, em sua cadeira preguiçosa, os olhos
perdidos no negrume da noite vasta, mudo e solitário,
como no alto da sua torre o comandante dum barco
batido de ondas bravias. Para, no dia seguinte, recomeçar a luta, sem comentários, nem queixas, apenas
nalgum que outro resmungo vago de que ninguém entendia muita vez o sentido exato.
Severo no trato, a carranca fechada como haveria
de passar para todos os filhos homens, a palavra breve,
mas o reparo incisivo, a deixa sempre oportuna e esclarecida.
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Lembro-me de certa vez ter mostrado em casa
um instantâneo meu, trejeiteando grotescamente, por
obra dum colega da Fotografia, em momento de folga.
Seu desagrado foi completo àquela histrionice, frisou
que era preciso levar tudo a sério, nunca servir de
palhaço para ninguém, o que me tirou realmente toda
a vontade de reincidir para o resto da vida.
Observador apurado das nossas coisas, conhecedor
profundo das nossas praias, do jogo das correntes marítimas do Ceará, no rumo dos ventos, ao se iniciarem
as obras do porto de Mucuripe me prognosticava, em
1940, com segurança, o erro do local daquela escolha:
os ventos de leste dentro de pouco tempo aterrariam
o porto, além do desvio das ressacas, em movimento
de foice, para os lados de Fortaleza, por força do novo
quebramar — e não foi preciso muito para se comprovar o acerto do reparo, com as praias do Meireles e de
Iracema devoradas gulosamente pela onda, além do
contínuo avanço das areias do fundo do porto, com
que vêm lutando as dragas desde o início das obras.
Durante muitos anos, até bem pouco, sempre costumei dize-lo mais moço do que eu.
Duma frugalidade de trapista, nunca o vi participar dum bródio, suas refeições por muitos anos não
indo além dumas felpas de carne ou uma nesga de
peixe pelo almoço, um fundo de prato de leite com
migalhas de pão para o jantar.
E sempre nas suas idas e vindas à cidade, duas
vezes por dia, nas suas longas caminhadas pelas ruas,
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muita vez sem objetivo certo, mas também sem cansaço.
Ainda agora, aos oitenta e cinco anos, ouço-o sempre no banho de chuveiro frio, quando me levanto às
seis horas, no correr das minhas visitas periódicas à
família.
Há dez anos justos, numa dessas vezes, ao fim
de quinze dias duma gripe feroz, que o prendeu na
rede por três dias, em acontecimento inédito por meio
século, lembrei-lhe o uso de certas injeções em muita
voga. Concordou por fim, meio ressabiado, mas na
hora já queria refugar, indagando se aquilo seria mesmo
necessário, pois era a primeira injeção a tomar em
toda a vida.
Doenças, de fato, não lhe conheci nunca, a tosse
que, então, o acometeu era uma coisa estranha, violenta e desarticulada, como se lhe fosse rebentar todo
o arcabouço dos ossos. Daí a sua resposta à minha
sugestão para que procurasse atenuar-lhe os acessos,
evitando aquele estardalhaço violento:
— Mas eu não sei tossir! Nunca tossi na minha vida!
De suas grandes horas na existência, a mais bela,
sem dúvida, a de se largar para o estrangeiro, quando
mal se podia valer dum francês precário, e nunca se
perturbar no mínimo, em suas perambulagens na França,
na Bélgica e sobretudo na Alemanha, onde toda palavra lhe era estranha e hostil. Nada lhe pareceu, no
entanto, mais fácil do que esse cruzeiro, quando levaria, ao contrário, sessenta anos sem se decidir a voltar
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ao Aracati, donde viera um dia rapazinho. E não
se lhe daria mesmo, como anda falando, em voltar
ainda agora do mesmo tnodo àqueles mundos, tão vivos ainda na sua memória e no seu coração, como ao
deixá-los há meio século.
Incapaz de qualquer exterioridade afetiva, sabe-se
no entanto dos extremos de ternura que sempre dedicou a todos, parentes e amigos. Seus agrados são mudos, como também as suas dores, tanto mais metido
consigo, quanto mais fundo lhe amargure o coração.
Lembro-me de quando, há quinze anos, levando
comigo para o Ceará, os ossos de meu irmão Luciano,
morto na Bahia, em 1930, foi ele que os conduziu ao
cemitério, sem que Mamãe nem minhas irmãs soubessem, para não lhes turvar a alegria de minha visita
breve; mas, durante três dias, não lhe ouvi uma palavra, a remoer sombriamente o lancinante contraste daquela volta do outro filho.
Muita vez também a palavra amorosa não lhe sai,
mas é traída, pelo marejamento dos olhos, como acontece ao beijar os netos, na hora das despedidas. Sei
muito bem que detesta a idéia desses vôos em que
me meto hoje, mas nunca lhe ouvi uma alusão por
mais vaga aos perigos de semelhante travessia.
Daí, a inefável surpresa de achar outro dia, na
minha última viagem ao Ceará, entre montões de
retratos e cartões antigos, um velho postal — um anjo
carregando nos braços um grande H maiúsculo — com
data de Paris, no qual, na sua caligrafia que não mudou em nada, come1 ele, nestes cinqüenta anos, indaga,
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do mesmo jeito que uso hoje com o meu filho mais
novo: "Filhinho, tens estudado muito?" — o que não
deixa de me comover profundamente, à ressonância
deste remoto carinho da minha infância agora desdobrada de novo, às portas da velhice, nas eternas parábolas da vida.
Nele me revejo assim, em muito: nas suas cismas,
que são tinta vez as mesmas em que me afundo, noites a fio, na minha rede deste alpendre das faldas do
Corcovado, diante do mar, como o do nosso sítio do
Meireles; na mesma secura de gestos e de palavras
com que mascaro, sabe Deus como, o coração, quando
seria tão doce o adejo duma carícia ou a emoliência
de certa frase; na mesma aferrada teimosia das minhas resistências ao cortejamento dos grandes, como
nos mesmos sacrfícios em que minha vida de tantas
horas renova as suas lutas do passado.
Por tudo isso, Papai é. para mim, o Ceará.
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