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O Ao João andava meio brigado comigo. Numa
destas noites, escrevi uma nota contra o bombardeio de
junho no Recife. Estampidos de transvalianas por todos
os cantos da cidade. Nas ruas do centro, na zona residencial, na área das maternidades e dos hospitais. A
malandragem de fogo aceso incendiando o repouso de
crianças e adultos, de bons e doentes. Ninguém podendo mais dormir o seu "soninho sossegado".
Era como se o diabo andasse solto de noite. Explosões de rebentar os tímpanos das estátuas nas
praças e de fazer taquicardia até nos corações de Jesus
das casas de família.
A nota foi mal compreendida. Julgaram o pobre
autor "do contra" em matéria de tradição que ele de
certo medo defendia. Porque, no seu humilde entender, tradição é coisa bem diferente de metralhar os
bairros com "cabeça de negro", insistentemente, de modo a deixar a população quase doida. E nenhuma tradição é mais querida no Nordeste, e particularmente
em Pernambuco, do que a sanjoanesca.
Ela é antiga no Brasil. Vem das origens, do começo da colonização. Vem das crenças que nos comu-

nicaram os povoadores portugueses, já mencionados
pelos primeiros cronistas. E, entre os primeiros cronistas, FREI VICENTE DO SALVADOR, já em 1627 .
Passado o período de "fervor e devoção", dos indígenas pelos atos religiosos, "era necessário levá-los a
força" à Igreja. Espontaneamente (todos com muita
boa-vontade) só compareciam quando havia novidades,
"como dia de São João Batista, por causa das fogueiras
e capelas". (1)
Não falamos, contudo, numa tradição puramente
ibérica. Encontramo-la em outros países europeus.
Pelo menos através das fogueiras escandinavas em
honra de Fréia (que os holandeses iriam acender
também durante o período da ocupação em Pernambuco) e das fogueiras levantadas nas aldeias francesas
e também nos subúrbios de Paris até o reinado de
Luís XV.
Na praça fronteira ao "Hotel de Ville", a lenha
não era queimada morta. Era toda uma árvore viva a
que lançavam fogo como a uma Jeanne D'Are vegetal.
As cinzas o povo guardava como relíquia.
Talvez, para fugir ao sacrifício iniciado, a árvore
tentasse subir pelos próprios galhos e refugiar-se na
copa mais alta. Tudo inútil. As chamas traziam-na lá
de cima para acabar de devorá-la no chão. Sobre as
chamas despejava-se um saco de gatos sem dono,
caçados pelas margens do Sena.

a

3.

(1) FRLI VICENTK DO SALVADOR — História do Brasil,
edição, Comp. Melhoramentos de São Paulo, pág. 393.
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Os dolorosos miados e o cheiro de carne torrada
marcavam a nota mais alta dos festejos. Mais alta para
a canalha miúda. Porque, quando o Rei comparecia,
incendiava-se uma raposa em homenagem a Sua Majestade.
Essa prática foi um exagero local, pois não coincide com a lenda de origem das fogueiras de São
João: as achas que Santa Isabel acendeu para avisar
a Maria o nascimento do filho, seis meses antes do de
Jesus.
Nada tinha a ver o precursor com gatos e raposas.
Outros foram os bichos de sua fauna cristã: o cordeiro
nos ombros e os gafanhotos que litürgicamente se suicidavam, lambuzando-se de mel silvestre e voando à boca
do santo quando ela se abria na pregação do deserto.
A natureza criava asas para quebrar-lhe o jejum e
adocicar-lhe as mortificações.
A um asceta dessa estirpe, lutador sem medo contra
a corrupção de Herodes, deve ter doído no fundo do
peito o desvirtuamento do seu culto. Foi o que aconteceu em vários lugares e tempos. Em Malta, no começo do século XVI, o culto aparecia ligado às mais
grosseiras manifestações de idolatria.
Se nessa mesma época, do nosso aparecimento,
livramo-nos dessa Idolatria grosseira, não nos livramos
felizmente de outra, a do lirismo e1 do bom-humor
peninsulares.
GILBERTO FREYRE diz que, em nossa região, São
João Batista é festejado no seu dia como se fosse um
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rapaz bonito e namorador, solto entre moças casadouras
que até lhe dirigem pilhérias:
"Donde vindes São João,
que vindes tão molhadinho"
ou

"donde vindes, ó Batista,
que cheirais a alecrim?" (2)
Quanto aos rapazes, fazem mais do que pilhéria
com o santo. Responsabilizam-no pelos fracassos com
as namoradas:
"As moças não me querendo
dou pancadas no santinho".
Acha o mestre de Apipucos impossível conceber-ss
um cristianismo português ou luso-brasileiro sem essa
intimidade entre o devoto e o santo.
Intimidade que, observamos, com o tempo não seria
apenas afetiva. Seria agrícola, culinária e social. E, na
amplitude do seu território de expansão, campestre e
litorânea, das serras e das planícies, sempre numa aura
de ternura:
"Capelinha de melão
é de Senhor São João;
é de cravos, é de rosas,
é de manjericão".
(2) GILBERTO FREYRE — Casa Grande e Senzala, l.a
edição. Rio, 1934, págs. 246 e 277.
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PEREIRA DA COSTA refere-se a bandos de capelistas
(homens e mulheres coroados de flores e folhas) que
outrora percorriam alegres as ruas do Recife. E, numa
revivescência do batismo de Cristo no Jordão, iam tomar
banho na Ciuz do Patrão, ou na Praia de Fora de Portas:
"Meu São João
eu vou me lavar
e as minhas mazelas
irei lá deixar".
Lembra o historiador pernambucano que São João
Batista foi proclamado patrono da campanha emancipacionista de 1645, com os postos de capitão e general.
E que vem desse fato haver sido eleito padroeiro dos
militares, após a restauração de Pernambuco.
Em 1837, o PADRE LOPES GAMA noticiava no jornal
"O Carapuceiro": "Por toda parte (em Pernambuco)
arranjam bolos, tiram-se sortes e soltam-se foguetes. . .
A gente do miuçalho não deixa de festejar o São João
a seu modo".
Mas, em 1860, esse entusiasmo começou a esfriar
com a primeira postura municipal, proibindo fogueiras
na cidade, "sob pena de vinte mil réis de multa e o
duplo na reincidência". (3)
Na paisagem vegetal nordestina, precisamos acrescentar esta informação: o milho é uma cultura de São
João. O carneiro manso de São João vigia. Não come
os grãos nem as folhas tenras. De João é o milharal
(3) PEREIIRA DA COSTA — Folclore Pernambucano. Revista do Instituto Histórico, págs. 179 e seguintes.
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oscilante nos roçados, a safra das espigas na puberdade,
o milho verde dos pratos regionais da época: o milho
assado, o milho cozido, a pamonha e a canjica de sabor
incomparável em nossa região. A canjica derramada
nas melhores travessas dos guarda-louças familiares e
prestando-se a certas homenagens e a certos galanteios.
Em cima da canjica, desenhadas a canela, as iniciais do
dono da casa, só para abrir o precedente desta técnica
joanina de polvilhar. Com mais gosto e mais requinte,
aparecem as primeiras letras e às vezes o nome todo do
primo rapaz, do estudante em férias, do jovem promotor
público da comarca, convidado para a ceia. As primeiras letras ou o nome por extenso do "todo o que
amor, que sonho, que flores" das moças empenhadas na
culinária sentimental.
Sendo uma cultura de São João, o milho é uma
cultura religiosa do Nordeste. À margem de um pedaço
de terra para semeá-lo por conta própria, os nossos matutos desentendem-se com os senhores de engenho ou
proprietários de fazendas. Juntam a mulher, os filhos,
a cabra de leite e os cacarecos e vão procurar pousada
mais adiante.
A mandioca ocupa o segundo lugar no preparo das
iguarias deste mês. E' a massa do pé-de-moleque, felizmente ainda livre de qualquer arianismo na receita.
O São João e o Natal constituem, do Ceará a
Alagoas, as grandes etapas do calendário popular. Não
existem, nas referências orais, junho ou dezembro.
Existem o mês de São João e o mês de Natal. Tudo
é feito para eles e em função deles. As economias, a
roupa nova, a venda e a compra de bichos, a casa, os

noivados, os casamentos e até os filhos. Andei, certa
vez, cascavilhando o registro de batizados de oito sacristias do interior e cheguei a esta conclusão.
Em junho de 1949, assisti à festa do casamento de
um cambiteiro em Macacos. Somente a festa. O casamento, religioso como efeito civil ou somente religioso,
fracassara no dia marcado. Não viera o padre, por sinal
nosso conhecido, o Padre Daniel Lima. A festa, cocos
e zabumbas, continuou a rolar. Depois da meia-noite,
os convidados começaram a cair fora e os noivos, com
as fatiotas da cerimônia, a olhar desconsolados um para
o outro. Chamado a intervir no caso, o senhor do engenho, Zilde Maranhão, gritou do alto de sua autoridade
montado num burro:
— Recolham-se à camarinha que amanhã eu resolvo.
Mas, com ou sem casamento, os cocos e as zabumbas estariam em função.
Contam que, a 24 de junho, Deus e Santa Isabel
dão um narcótico a São João para que ele adormeça
durante o dia e a noite toda. Têm medo de que ele,
descendo ao mundo, não queira mais voltar para o céu.
Daí o canto:
"Acordai, acordai,
acordai, São João!
Ele está dormindo,
não acorda, não."
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Mas não morre a esperança de sua chegada à terra
nordestina no meio de fogos, danças e músicas populares: samba, ciranda, rolinha doce-doce.
Segundo RODRIGUES DE CARVALHO, (4) o baião toma diversas modalidades coreográficas e no canto: o desafio, o martelo, a ligeira, a embolada.
E' curioso o folclorista paraibano afirmar que o
"baião é o mais comum entre a canalha". (S)
Ora, atualmente, o baião, estilizado, é a música favorita da grã-finagem. Ou a canalha foi roubada ou
invadiu as discotecas e os clubes elegantes.
EUCLIDES DA CUNHA recorda "divertimentos anacrônicos que os povoados sertanejos reproduzem, intactos,
com qs mesmos programas de há três séculos".
"Nas choupanas em festa recebem-se os convidados
com estrepitosas salvas de ronqueiras e como em geral
não há espaço para tantos, arma-se fora, no terreno varrido, decorado de ramagens, mobiliado de cepos, e troncos, e raros tamboretes, mas imenso, alumiadc pelo luar
e pelas estrelas, o salão de baile. Despontam o dia com
alentados tragos de aguardente, a teimosa. E rompem
estridulamente os sapateados vivos. Um cabra destalado ralha na viola. Serenam, em vagarosos manejos,
as caboclas bonitas. Revoluteia, "brabo e corado", o sertanejo moço. Nos intervalos, travam-se os desafios" (6)
(4) RODRIGUES DE CARVALHO — Cancioneiro do Norte —
Paraíba, 1928, 2.a edição, pág. 71.
(5) Obra e pág. citadas.
(6) EUCLIDES DA CUNHA — Os Sertões, págs. 129 e
130. Edição Francisco Alves & Cia. — Rio.
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A descrição é tão viva e atual que tira o anacronismo dos divertimentos. Os "mesmos programas" continuam.
Vamos encontrá-los também, descritos com fidelidade, por um poeta contemporâneo, OTONIEL MENEZES,
talvez o mais nordestino dos poetas do Nordeste:
"Fumam, chiando, as fogueiras.
Arcos de palmas, bandeiras,
lanterninhas de papel.
O vento, em brancas lufadas,
sacode pelas calçadas
folhas, flores, a granel.
No terço de Dona Finha,
que beleza, a ladainha,
tirada por Guiomar!
Mas virou freje! Um canalha
soltou um "mi j ao" na palha,
incendiou todo o altar!
Are j ando no terreiro,
aos pares, junto ao braseiro,
que agora mesmo acamou,
namorados assam milho.
— Espiga verde! teu brilho
muito segredo levou!" (7)

(7) OTONIEL MENEZES — Seríão de Espinho e Flor,
págs. 94 e 99. Departamento de Imprensa. Natal, 1952.
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Nos folguedos da zona rural, o nosso cancioneiro
popular expande-se pelo São João:
"A desgraça do pau verde
é ter o seco encostado;
vem o fogo, queima o seco,
e fica o verde queimado.
Minha mãe, me case logo,
enquanto sou rapariga;
que o milho plantado tarde
não dá pendão nem espiga".

E' sobre esta cena o poema de ASCENÇO FERREIRA:
"Em frente à fogueira
Zuza espadaúdo,
benzeu-se sereno
e fez oração:
— chô — cão!
— chô — cão!
Depois levantou
a vista pró céu,
para ver se o espiava
Senhor São João!"

(8)

Ao lado da culinária, da música e do canto, das
reuniões de família nas casas-grandes enfeitadas de lanternas e balões coloridos, reuniões hoje perturbadas pela
legislação do ensino secundário, que transferiu para
julho as férias de junho dos estudantes, existe a
"nossa" fogueira, ela mesma uma superstição. Compadres e comadres de fogueira.
"São João dormiu. São Pedro acordou.
Vamos ser comadres, que São João mandou".
À meia-noite, Satanás surgindo no meio das chamas. Felizes os rapazes que conseguiram apertar-lhe
a mão de brasa. Terão sorte em mulheres e jogo.
RODRIGUES DE CARVALHO considera "o cúmulo da
auto-sugestão os roceiros passarem lentamente, medindo
os passos, de pés descalços, sobre o braseiro intenso da
(8) THÉo BRANDÃO — Trovas Populares de Alagoas.
Edições Caeté. Maceió — 1951.
(9) LUIZ DA CÂMARA CASCUDO — Vaqueiros e Cantadores,
pág. 172 — BIC — Edição Globo — 1937.
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fogueira, invariavelmente de pau-d'arco ou angico. Viva
Senhor São João! — estas palavras, repassadas de verdadeiro fetichismo, anestesiam-lhe as plantas, de si revestidas de verdadeira couraça, pelo hábito de andar descalças". (10)

E meteu os pés nuzinhos nas brasas de fogo quente.
— Danou-se, só quem tem os pés de sola!
Porém Zuza, vadiando, andou pra lá e pra cá!
Caxetando se agachou pondo fogo no cachimbo!
Depois, puxando a pistola, atirou fixe no chão!
Viva Senhor São João!
— Vivôôô!" (11)
Encontra-se desaparecida uma das mais pitorescas
tradições nordestinas de São João: a tradição do livro
(10)
(11)

RODRIGUES DE CARVALHO, obra citada, pág. 68.
ASCENÇO FERREIRA — Cana Caiana — Recife, 1939.
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de sorte. No Recife, principalmente, era verdadeiro encanto das noites não apenas sanjoanescas; também das
de Santo Antônio e São Pedro. Interessava a meninos
e meninas, moças e rapazes, solteiros e casados, velhos
e velhas, pois todos estavam contemplados nas superstições feitas em versos de sete sílabas e a todos dedicados em páginas especiais. Doze quadras numeradas, contendo as mais diferentes respostas às mais diferentes perguntas: Qual será a minha profissão? Meu casamento
está próximo? Viajarei? Terei filhos? Farei fortuna?
Minha vida será longa? Tenho amigos fiéis? Que me
acontecerá este ano?
Reuniam-se os grupos, os da família e os vizinhos,
em torno da mesa de jantar ou na sala de visitas, depois
da ceia à base do milho verde. Escolhiam os temas, e
era como se um oráculo da poesia popular indicasse o
destino dos consulentes, através da pessoa aclamada
para recitar as profecias das trovas correspondentes a
cada número anunciado. Gente havia capaz de ir para a
cama impressionada com o que lhe fora revelado,
E sonhar até com o futuro marido ou com o navio de
luxo no qual deveria fazer a volta ao mundo.
Em geral, apareciam nesses livros uns poetas espertos. Não queriam desapontar ninguém e só rimavam
boas profecias. Na parte da riqueza, por exemplo, não
nos deixavam espiando a maré: reuniam bilhetes de
loteria premiados, negócios fabulosos, casamentos dos
chamados "bom-partido", heranças, e tudo distribuíam
com engenho e arte, mais a uns, menos a outros, mas
a uns e a outros contemplando.
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Matando os leitores de morte na cama e somente
na extrema velhice, não deixando nenhum deles pobre
de Jó, alinhando dúzias de noivas e noivos, prontos a
seguir para a Igreja, os livros de sorte tiveram grande
prestígio.
Parece-me que o mais importante deles existiu no
Recife e chamava-se Estrela de Junho, editado pelo
"Diário de Pernambuco", ainda nos tempos de Carlos
Lira Filho e Jáder de Andrade. Esse não era apenas
de sorte: era uma espécie de almanaque circulando no
meio do ano. E também de revista literária. Trazia
informações sobre muita coisa, fotografias sobre os principais acontecimentos do semestre. Nele brilhavam estrelas não somente de junho: os beletristas provincianos
mais influentes, com os seus contos, os seus sonetos, as
suas narrativas sobre a cabeça do Batista e a dança de
Salomé.
Um jovem folclorista do Rio Grande do Norte,
VERÍSSIMO DE MELO, publicou (12) uma das melhores
variantes do sonhe de São João, que corre o Nordeste
inteiro. Ou melhor, não corre: pára, em junho, debaixo
do travesseiro de tudo quanto é moça: "Meu São João
Batista, vós, dormindo, sonhastes que Jesus era preso na
Rua da Amargura. Assim como vosso sonho foi certo e
vitorioso, mostrai hoje em sonho..." o futuro noivo?
(Rezam-se três Padre-nossos e três Aves-marias).
O mesmo autor reúne, com a devida explicação de
cada uma, a série de superstições adotadas pela nossa
(12) VERÍSSIMO DE MELO — Superstições de São João.
Pequenas Edições Bando, Natal, 1949.
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gente, algumas nopsas conhecidas pela prática na adolescência: o copo e a aliança, os três pratos, as bolas de
farinha, as bacias e os botes de papel, os pingos de vela
dentro d'água, a clara de ovo, o espelho, a pessoa que
avistar, o dente de alho, a chave, a água na boca, a flor.
a mesa posta, o tostão, os objetos na mesa, os carvões,
as agulhas, o manjericão no telhado, o caroço de milho
no pirão, os nós da ponta do lençol, a pimenta, a faca
na bananeira e a imagem na água.

balões, do fogo de vista, aparece-nos o cenário de carne
humana assada, carne de gente da nossa cidade, companheiros da nossa infância.

Quem de nós não enfiou, certa noite distante, a
faca na bananeira do quintal, para, na manhã seguinte,
champoliônicamente decifrar o nome da pessoa amada
ou que viria a ser amada, no meio das nódoas da resina
da planta na lâmina de aço ?

O que dói pelo resto da vida é a lembrança da
traição de certos tipos de fogos que explodiram em falso,
dilacerando mãos ou braços de quem brincava com eles
no maior entusiasmo; fazendo queimaduras de terceiro
grau em corpos de moças ou rapazes; envolvendo de
pólvora ardente lostos e olhos juvenis; mandando às
pressas para a farmácia ou para o hospital meninos aos
gritos nos braços dos pais em louca aflição.

Quem não recorda uma menina que morreu em
junho, como aquela do conhecido soneto de ADELMAR
TAVARES:
"Ela não viu a imagem na corrente,
quando ao rio em São João se foi banhar
e voltou para casa descontente
com os lindos olhos baixos a chorar"
O outro junho chegou e ela partia
morta no seu caixão, magoado o rosto,
ó meu primeiro amor, ó flor de um dia."
E outros meninos ou meninas vítimas das próprias
noites comemorativas de São João? Noites que ressurgem, às vezes, do fundo de nossa memória, manchadas de luto e desespero. Diante da fogueira, dos
18 —

Os pequenos incidentes, os dedos dos meninos
queimados com "diabinho" ou "caradura" e tratados
com manteiga de mesa, esses não contam. As leves
cicatrizes, quando ficam, são como um "souvenir" para
a idade adulta.

Muitos de nós fomos testemunhas ou até participantes de cenas como essas, que deram uma nota de tragédia aos festejos quando iam mais animados. Tragédias
às vezes chegando ao auge, originadas sempre pela imprudência fatal de um riscar de fósforos ou de uma
ponta de cigarro acesa em casa de fabricante ou vendedor de fogos. Foi o que aconteceu no Recife, no
"Bazar Santo Antônio." Tarde de chamas e velórios na
Rua do Rangel. Em minutos, o Bazar virou cinzas.
E quase cinzas viraram os corpos de seu proprietário,
da mulher, do filho e da nora. Impedidos de correr pela
frente, trancaram-se todos no banheiro,, mas não adiantou. Lá o fogo chegou, rápido, para matá-los.
— 19

Desgraça semelhante houve, antes, em Nazaré,
para encerrar dolorosamente o destino do velho fogueteiro Valentim Negrcmonte. Durante quarenta anos
fabricara as suas bombas, as suas ronqueiras, e as suas
girândolas, sem tostar o polegar sequer. Mas aquele
23 de junho era o seu dia. Deu-se a combustão espontânea, com estampidos de abalar a cidade. Nada
ficou da oficina além do chão preto. Do fogueteiro e
de seus ajudantes, ficaram os corpos irreconhecíveis.
Despontam esses fatos do meio de muitos outros,
quase iguais. Com as novas invenções pirotécnicas,
crescem, de ano a ano, as estatísticas de acidentados pelo
São João. Sabendo disso, a população deve prevenir-se.
Se é impossível dizer: com fogo não se brinca, podemos
dizer: brinca-se com fogo, mas sem dar muita confiança.
Uma das lembranças que mais nos ligam aos
junhos consumidos é a dos foguinhos queimados para
sempre. Quase os desconhecemos hoje, quando os compramos para os nossos filhos. Podem ser até mais bonitos, mas, para nès, não têm a beleza dos outros. Os
nomes são preciosos: fontes maravilhosas, de Paris, de
pérolas e orientais; coroa real, plumas de pavão, palmeiras, lágrimas de salão, jasmim, vesúvio, luar paulista, luar de Paquetá, morteiro de flores, aspirais, assobio
pirotécnico. Antes eram simplesmente estrelinhas, rodinhas, espanta-coió, pistolas, mijões, busca-pés, traques
de massa, traque encarnado, peido de velha.
<
Todos nós conservamos nos dedos, como pequenas
tatuagens de amor, o vestígio de um mijão, a sua leve
queimadura. E nos dedos sentimos ainda a leve carícia

da mãe que nos socorreu, trazendo nas mãos o remédio
caseiro que, para nós, estava simplesmente naquelas
mãos e na sua carícia.
Associarno-nos tanto no Nordeste aos acontecimentos de São João que deles jamais nos separamos.
Eles continuam em nosso espírito como uma infância
sempre iluminada.
Ouvimos as velhas orquestras de nossas cidadezinhas, vemos as limalhas ziguezagueantes, marcando a
superfície das noites com um ferro em brasa.
Às vezes, vem tirar-nos desta abstração, que desejamos cercada de caraduras verdes, a explosão das
transvalianas contra a qual me insurgi. E então sentimos que a fogueira apagou há muito tempo. E que,
no lugar dela, só existem cinzas. As cinzas da lenha e
as cinzas do nosso encantamento.
E então, só temos uma coisa a fazer: revolver as
cinzas, ouvindo o "Profundamente", de MANUEL BANDEIRA:
"Quando ontem adormeci
Na noite de São João
Havia alegria e rumor
Estrondo de bombas e luzes de Bengala
Vozes, cantigas e risos
Ao pé das fogueiras acesas.
No meio da noite despertei
Não ouvi mais vozes nem risos
Apenas balões
Passavam errantes
,
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Silenciosamente
Apenas de vez em quando
O ruído de um bonde
Cortava o silêncio
Como um túnel.
Onde estavam os que há pouco
Dançavam
Dançavam
E riam
Ao pé das fogueiras acesas?
— Estavam todos dormindo
Estavam todos deitados
Dormindo
Profundamente
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci.
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
— Estão todos dormindo
Estão todos deitados
Dormindo
Profundamente. (13)
(13) MANOEL BANDEIRA — Poesias Completas, S.a Edição
aumentada. CEB. Rio — 1951.
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NO ROTEIRO DO CARIRI

E,
ÍSTAS notas foram escritas sem ordem, sem consultas, sem plano, e estão aqui na forma primitiva.
Quando, nos pequenos hotéis sertanejos, o tempo,
como um ladrão das madrugadas, queria matar a gente,
não tive medo: abri a janela e deixei o tempo pular de
quarto a dentro. Então, os papéis inverteram-se: matei
o tempo, embora estúpidamente, sem nenhuma técnica
assassina.
No assunto, toquei como se toca no rosto de uma
moça dormindo: levemente. Isto quer dizer uma coisa
importante: o ansunto continua vivo para os outros.
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parece um projétil rasteiro disparado na vegetação arbusti/a e que não deixasse um rastro no caminho, mas
um caminho no rastro.

CIDADES DE GASOLINA

AMOS ter um contacto com a Zona do Cariri, que,
além do Crato, compreende, total ou parcialmente, os
outros municípios do extremo-Sul do Ceará: Barbalha,
Juazeiro, Missão Velha, Mauriti, Brejo Santo, Jardim,
Santanópole, Cariaçu e Quixadá.
Antes mesmo da visão panorâmica dessa paisagem
geográfica privilegiada, recordo, das Viagens ao Brasil,
as sensações de GEORGE GARDNER. Diante dela, há mais
de um século, ele dizia que "a frescura viviíicante da
atmosfera e a opulência da paisagem, tudo tendia a
produzir uma alacridade de espírito que só o amante da
natureza pode dese.jar".
Avançamos ao encontro dessa opulêncu como se
receássemos que ela fosse feminina e, para entregar-se
melhor, fugisse à nossa aproximação.
Digo isto ao companheiro Samuel Soares e ele
acha impossível a fuga do trecho da natureza exuberante do Nordeste. Aponta com bom humor para o velocímetro do carro. Vejo que o bicho come dimensões
em quantidade e rapidez incríveis. Sob as mãos ágeis
do volante, a camioneta é submissa. Corre e, às vezes,
26

Já atingimos, naturalmente nas limitações da rodovia, todas as regiões naturais de Pernambuco. Achamonos em pleno sertão.
A pressa com que a excursão vem sendo feita é, de
certo modo, favorável à engenharia do DFOCS (Departamento Federal de Obras Contra a Seca). Indica
que as suas estradas apresentam-se bem conservadas,
abertas ao tráfego intenso do caminhão.
Do caminhão, que está fazendo uma revolução
econômica e urbana aqui no interior distante, Além de
conduzir os produtos regionais e realizar o intercâmbio
de mercadorias cum o literal, determina a instalação de
dezenas de postos de gasolina, lubrificantes e acessórios
de automóveis, na zona chamada desértica, em pontos
antes completamente despovoados. Foi o que observamos a partir do Município de Caruaru e em terras de
São Caetano, Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde, Sertânia, fcerra Talhada e Salgueiro.
Surge o que os locais chamam a "bombi" e, em
seu derredor, o pouso para o pernoite dos motoristas,
dos calungas e outros viajantes. Surgem o hotel, a
barbearia e os pequenos grupos de casas pelas imediações .
São cidades de gasolina em período de formação,
e com uma origem ainda não assinalada em nossos compêndios de Geografia Humana.
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Devíamos ter ficado para dormir numa dessas
"bombas". Aqui em Salgueiro encontramos superlotada
a "Pensão de Dona Amélia", sobre a qual havíamos
recebido referência. Recorremos ao "melhor : hotel da
cidade.
E, neste começo de madrugada, o encarregado de
alojar os hóspedes diz-nos com a maior naturalidade que
os uanos da cama estão limpos porque, esta semana,
foram usados apenas por dois caixeiros-viajantes.

FLORA ARTIFICIAL DE FOLHA SECA

E claro que não nos deitamos nos lençóis onde outros
corpos tinham deixado o cansaço, a poeira dos longos
caminhos de areia e os sonhos agitados pelas grandes
caminhadas. É esta também a nossa verdadeira carga,
cujo peso quase nos vence dentro da noite sertaneja
sem lua e sem serenata.
Lavando o rosto com uma garrafa de água, imaginamos os desesperos da população fixa numa região que
parece gemer em estado de permanentes queimaduras
de terceiro grau. A água das cacimbas ou dos rios foi
sugada até a última gota. É um milagre encontrá-la
para as necessidades mais urgentes, não digo dos campos
desolados, mas dos próprios indivíduos. O banheiro é
aqui um templo onde se penetra depois de exaustivos
rituais. A própria luz doméstica, nesta paisagem arrasada pelo fogo do céu, brota hesitante de um pequeno
lampião de querosene pendente de um arame no telhado
do alpendre.
Espiamos a seca madrugada passar.
Já nos confins agrestinos, insinuava-se a natureza
hostil. Os livros não podem estabelecer com exatidão
a amplitude desta realidade causticante. Fixar sobre-
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tudo a batalha desta gente para quebrar a continuidade
desértica da região.
O solo é o grande caluniado, mas já provou que,
irrigado, pouco fica a dever àqueles mais férteis nas
culturas dependentes da chuva.
Na vizinhança dos açudes, os roçados, os pomares
e os canaviais são retalhos de um verde agressivo na
imensidade circundante de uma flora artificial de palha
seca. Perto, aparecem os engenhos rudimentares de
rapadura, experiência já secular da indústria que poderá surgir quando a terra for molhada sem as presentes
limitações. E também os pequenos núcleos de povoamentos de curiosa analogia na distância que os separa. Todos nascem no largo pátio, onde jumentos e
bodes escavacam, dominado pela igrejinha branca com
o sino guardando a música dos repiques dominicais.
Próximos, vêm-se os cemitérios com os muros brancos
protegidos por cacos de vidro. Como os túmulos são
modestos, covas rasas na maioria, pensamos que os cacos
de vidro são ali plantados, não para impedir o pouso de
urubus ou dificultar assaltos, mas para obstar a fuga dos
mortos.
Essa cortina de pedaços de garrafas deve representar uma garantia para a eternidade de repouso impossível no árido mundo dos vivos.
Mal o carro transpõe os grupos de casas, retomamos
o rumo dos carrascais e da poeira. Pensamos numa
solução fantástica: o governo recrutar o engenheiro
Janot Pacheco e instalá-lo definitivamente com sua fábrica de chuva nas escassas nuvens do céu destes con
fins de Pernambuco.
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O OUTRO LADO DA PAISAGEM

JT ARTINDO de Salgueiro, a camioneta começa a devorar a distância que nos separa de um mundo diferente.
A mutação insinua-se à medida que os quilômetros
ficam estendidos no caminho, tatuados pelos desenhos
dos pneumáticos.
Mutação na atmosfera, nos tipos de habitação, mutação cromática, particularmente. Vamos saindo do
cinzento para o esverdeado úmido de seiva. Saltando
os últimos tabuleiros, parece-nos que as lavadeiras estenderam largas toalhas de verde limpo nas pedras
baixas, onde o sol da tarde se derrama como uma carícia, jamais um flagelo.
Altera-se substancialmente a paisagem botânica.
A vegetação liberta-se da inferioridade em que, há
poucas horas, a encontramos. Deixa de viver de rastros,
retoma a compostura vegetal. Ergue-se do chão e da
caatinga. É árvore sem receio de intempéries, é fruto,
é flor e oscilantes penachos, vestindo de folhas vivas as
colinas.
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A chapada do Araripe deixa em Pernambuco a
desolação da terra. Somente do outro lado, começa de
fato a fértil Zona do Cariri, onde entramos pelo Grato.
Acha-se todo o município dividido em pequenas propriedades agrícolas e de criação. A cidade tem o ar de
metrópole confinada com as ruas limpas, as praças cheias
de palmeiras e flores, gente pelos bancos até quase meianoite.
A população escolar alcança 5 mil alunos, distribuídos pelo velho Seminário de São José que veio de
1875, pelo Ginásio, pelo Colégio Santa Tereza de Jesus, para moças.
Meninos e meninas do interior de quatro Estados
do Nordeste vêm aqui fazer a sua formação humanística
e são depois exportados em boa forma para as Faculdades. O estudo é levado a sério. Talvez exista ainda
receio da lei provincial de 1836, no tempo do governo
José Martiniano de Alencar. A lei estabelecia: "Os
alunos podem ser castigados com palmatoadas, contanto
que estas não passem de quatro diariamente". Os
mestres achavam jeito de ultrapassar a limitação.
Quando o discípulo praticava uma falta grave, levava
oito ou doze bolos, sob a alegação de que estava pagando
contas atrasadas.
Esses rigores na formação das novas gerações devem ser responsáveis pelo movimento intelectual do
presente. Só o número de jornais e revistas que já existiram aqui, da 2.a metade do século XIX para cá —
cento e vinte — reflete a vitalidade do espírito local.
É verdade que esses órgãos na sua maioria eram políticos e viviam em lutas constantes e às vezes ásperas.
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Luta contra o governo, luta contra o predomínio dos "coronéis", luta contra o feudalismo. Tiveram de qualquer
modo uma atuação proveitosa e juntaram-se com as
suas campanhas à melhor história regional.
O seminário sobrevivente, dirigido por JOSÉ FIGUEIREDO, autCT de um livro de memórias, Meu Mundo é
Uma Farmácia, mantém-se fiel às diretrizes dos antecedentes. Fiscaliza os partidos, fiscaliza o prefeito, fiscaliza os preços de tudo, no comércio de lojas e armazéns e no da feira-livre. Esta é imensa. Domina a
frente de numerosos quarteirões. Cereais em abundância, inclusive arroz da melhor qualidade, cultivado nos
brejos circundantes.
Coisas regionais: gibão e chapéus-de-couro de vaqueiros, arreios de cavalo, alpercatas, rapaduras, dezenas de artefatos de palha de carnaúba. Surpreende
o preço baixo de uma peça de corda: 50 centavos.
Superprodução ou tentativa de oferecer soluções extremas aos desesperados da vida?

tlividual. Há um decreto do governo, considerando-o
equivalente a dois mil sufrágios.

O MUNDO DE EPIFÂNIO

É

noite e estamos no Bar "Glória", situado na Praça
Siqueira Campos, no Crato. José Kléber Macedo, um
cicerone amável e arguto, apresenta-nos a uma das f i-,
guras mais curiosas do Crato e de todo o Cariri. Setenta anos rígidos e ensaboados, de quem andou pelas clínicas noturnas do Professor Voronoff. Compõe-lhe o
aspecto de lorde em vilegiatura o vestuário de endomingado vitalício, a austera roupa de casimira azulmarinho, colete atravessado pelo correntão de ouro
maciço, tão longo e grosso que, em vez de um relógio,
deve prender algum filhote de fera oculto nos bolsos de
Epifânio Pinheiro Bezerra.
Quando pronuncio esse nome assim por extenso, recebo logo a advertência:
— Corte o Epifânio. Pinheiro Bezerra somente.
E' mais eufônico e mais político. Senador Pinheiro
Bezerra.
— Senador?
— Perfeitamente. (Exibe o cartão com o endereço
do Monroe.) Tive milhões de votos, sem falar no in34 —.

Afirmada a megalomania logo nesse princípio de
conversa, o jeito é puxar pelo fantástico membro da
Câmara Alta, em exílio voluntário no Sul do Ceará.
— Desenvolve alguma atividade extrapartidária,
"senador"-'
— Decerto. Possuo 12 aviões, 27 navios e 72 grandes fazendas espalhadas pelo Brasil inteiro, cheias do
melhor gado. Só em Minas, tenho 23 propriedades. Juscelino Kubitschek foi meu vaqueiro durante muito tempo. Fiz dele gente. Tirei-o do nada e do chapéu-de-couro para instalá-lo no Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte. Em estábulo reservado, mantenho aqui uma
vaca fenomenal. Produz 126 litros diariamente.
O Senador Pinheiro Bezerra abarrota as burras domésticas de ouro em barra. E' dono de toda a Sena do
Araripe. Ultimamente fechou um negócio em boas condições: comprou a Cachoeira de Paulo Afonso, com a exclusividade de exploração da força. Nunca deu a afilhado, no dia do batizado, presente inferior a um cheque
de l milhão e 500 mil cruzeiros. Mas, quando o nosso
companheiro, o motorista Júlio, aparentemente seduzido
por essa riqueza fabulosa, pede por empréstimo cinco
mil contos, o "senador" exalta-se e sai-se com esta:
— Aprenda a conhecer os homens! Não faço transações com ninharias.
- 35

O Agá Khan caboclo, cheiroso e de flor ao peito,
é também um Dom Juan conservado em formol. Depois
da viuvez, não chega para quem quer. Só no Crato,
querem casar com ele 24 belas senhoritas, sendo 8 ainda
alunas do colégio das freiras.
A garçonnette traz nova rodada de cerveja, e penso
no mundo que Epifânio criou para ser feliz. Fora da
idéia fixa de grandeza, é uma criatura normal, afirmam
os seus íntimos. Só o leva ao delírio a paixão pelo
poder e pelos bens materiais.
Penso em outros mundos, criados à imagem e à semelhança do mundo de Epifânio e em outros delírios,
variando apenas na espécie das coisas ambicionadas,
jamais nas suas dimensões. Volto o pensamento para
o Recife, para certos representantes da cultura do Recife. Aí não temos apenas um senador. Temos todo
um parlamento em sessão permanente.

NO REINO DO PATRIARCA

N,

UNCA os mortos governam tanto os vivos como
nesta Juazeiro, a maior e mais habitada cidade do interior do Ceará. Juazeiro parece sair de dentro de si
mesma e avançar pelos caminhos, através de arruados
de casebres. Os seus 60 mil habitantes fixos traduzem
a pujança, pelo menos numérica, deste aglomerado humano de recente formação, pois começou a crescer em
época relativamente próxima, no último quartel do
século XIX.
Foi quando Cícero Romão Batista, então em pleno
uso das ordens eclesiásticas, começou, na capela do Tabuleiro Grande, as pregações, cujas ressonâncias permanecem cada vez mais vivas nesta cidade religiosa,
que tudo deve ao patriarca de batina.
Atraídos pela palavra e pela já existente fama de
virtudes do jovem sacerdote, os fiéis foram dando estabilidade aos pousos de pernoite, hoje transformados
aqui em milhares e milhares de casas. As ruas, quase
todas, têm nomes de santos e afirmam a inesgotada
aura do misticismo da fundação do centro urbano.
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É Rua São Pedro, São Paulo, São Roque, Santa Luzia, Todos os Passos. Na São João, fica a antiga casa do
padre, onde ele viveu e morreu, casa de oito janelas na
frente, e o pátio lateral, onde eram dados conselhos e a
bênção aos peregrinos. No interior, total despojamento
de móveis, livros, peças ornamentais e utensílios domésticos.
Apenas retratos familiares e algumas imagens de
santos circundam a cama simples de solteiro, onde
ocorreu o desenlace. Informa a velha zeladora do
prédio, astuta cultivadora de legumes no outrora sagrado território do quintal, a retirada dos bens, de
acordo com as disposições testamentárias do "meu padrinho". Pouco importa isso, as pessoas contempladas
deveriam abrir mão de tudo para que tudo voltasse ao
ambiente primitivo, transformando a casa numa espécie
de museu, que seria uma das mais fortes atrações turísticas do lugar.
Desaparecido há 24 anos, o Padre Cícero continua
a dominar as suas obstinadas multidões fanáticas, vindas
de todos os pontos do Nordeste e até da Bahia.
Enterrado ao pé do altar da Igreja do Perpétuo
Socorro, superou o prestígio da padroeira, a Virgem
Maria, na reverência e nas orações da massa ingênua de
romeiros.

É essa credulidade numerosa que nutre as vendas,
em grande escala, de estampas, imagens, medalhinhas
e medalhões, de quem é aqui, no pensamento dos romeiros, santo com as honras da canonização.
Negociantes espertos estimulam essa crença, que
ela é responsável pelos seus lucros fabulosos.
Ouvi das pessoas mais credenciadas que quase
todo o imenso comércio do Juazeiro, na data do falecimento do padre, no dia da padroeira da freguesia,
N.S. das Dores, e no dia de Finados. Muito antes, começam a chegar os caminhões superlotados,- com uma
média de 50 passageiros para cada veículo. Em cada
um desses meses, o número de caminhões excede de
800. Pode-se assim ter a idéia da população adventícia
que toma conta da cidade, fazendo compras, nas lojas
e armazéns. As "joiarias" aqui refletem a quantidade
de fregueses itinerantes. Existem muitos estabelecimentos desse gênero. Vendem jóias importadas, porém a
maioria é de fabrico local, ao gosto dos fregueses: exagerados broches, anéis e brincos vistosos de ouro de 14
quilates, com pedras semipreciosas, carregadas na cor e
no tamanho.

No largo, em frente, ergue-se a sua imagem em
tamanho natural, encerrada em santuário, com a batina
e o roquete que usou em vida. Gente humilde de várias
idades e procedências, renova-se dia e noite, em vigília
ou caída de joelhos na areia, em incessantes ladainhas.
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município, começou o expansionismo, crescente ainda
em nossos dias.

O MUNDO

FANÁTICO

N;Ão apenas à custa dos ourives vive Juazeiro.
A indústria de couros em geral, peles, vaquetas, calçados, selas e arreios, tem aqui um desenvolvimento dificilmente superado em outros pontos do Nordeste.
Há cerca de 60 sapatarias, fábricas de mosaicos, de
redes e cordoalha, de artefatos de ferro e palha. O município dispõe de 385 propriedades rurais, número a
indicar o sistema da sua economia agrícola. A principal
fonte de renda é a agricultura, representada na produção de algodão, cereais, mandioca e cana para os engenhos de rapadura. Estende-se o movimento comercial
pelas 47 ruas e 13 avenidas da cidade, inclusive na
Almirante Alexandrino, onde se levanta a coluna da
hora com seu grande relógio de 4 mostradores, fabricado
pelo mecânico da terra Pelúzio Macedo.

Para isso contribuiu decisivamente a conduta do
jovem vigário, que se mostrava indiferente aos bens
materiais para dedicar-se de corpo e alma ao pastoreio
de seu pobre rebanho humano. Andava de batina remendada e cinzenta de tão velha, mas não media hora
nem lugar para fazer confissões de enfermos, para levar-lhes o conforto da igreja e também o do homem,
através do fornecimento gratuito de remédios e alimentos. Entrava com seu jeito de apaziguádor nas
brigas de família, reconciliava maridos e mulheres. Liquidava pelo casamento as amigações, batizava os meninos e levava-os depois para a escola que fundara.
Essa obra social no sertão praticamente abandonado conferiu ao autor o reconhecimento coletivo, expressado na decisão popular de acompanhá-lo para
sempre e em qualquer emergência.

O Padre Cícero chegou aqui em 1870 para transformar os 30 casebres que encontrou neste vasto e inquieto centro de povoamento a 400 metros de altitude
e à margem direito do Rio Batateira.

A 6 de março de 1899, ocorre o primeiro milagre
com a Beata Maria de Araújo. Quando, na Matriz, ia
receber a hóstia consagrada, esta, nas mãos do Padre
Cícero, transforma-se súbito em sangue gotejante. Milagre mesmo ou poderosa mistificação, a cena repetiuse várias vezes. Missionárias e médicos testemunharam-na surpreendidos sem encontrar, fora do sobrenatural, uma explicação para o fato. Mas as autoridades
eclesiásticas desaprovaram-na e as sanções da Santa Sé
não tardariam a cair sobre o patriarca sertanejo.

Em torno da capelinha do Tabuleiro Grande, defronte da árvore que deu nome à povoação e depois ao

Este, em 1897, teve que se mudar para Salgueiro,
em Pernambuco, já quando Juazeiro era a Roma de
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Araripe e atraía multidões de peregrinos de todos os
Estados limítrofes. Foi ao Vaticano a chamado do
Papa, mas o chamado que mais lhe interessava era o
chamado de suas ovelhas balindo no Tabuleiro Grande,
para onde volta contra a vontade dos bispos, para ficar
até o derradeiro alento.
Volta e, na volta, é mais que um chefe religioso:
é também um chefe político diante da numerosa multidão submissa. Nenhum homem sozinho exerce no
Brasil tão amplo mandarinato. E' uma força sem limitações no interior, um prestígio que bota abaixo governador de Estado. Foi o que aconteceu em 1913, com
o Presidente do Ceará, Franco Rabelo, deposto pelas
hordas instruídas no QG do Juazeiro. Concentram-se
no Crato as tropas legais, e o coronel comandante é
logo liquidado a baioneta. Padre Cícero promove o
cerco de Fortaleza, convoca a Assembléia dos deputados
em sua paróquia e elege novo presidente do Estado.
A guerra intestina ganha terreno e o governo da República não tem outro jeito senão decretar a intervenção
federal. O drama político mantém Juazeiro nas manchetes dos jornais, tornando-a cenário de alguns dos
mais agitados capítulos da história do Nordeste.

torna-se incapaz de roubar um pedaço de rapadura.
Toda a fúria homicida abranda como que por encanto
diante dos frágeis muros de aveloz da cidade. À frente
dos seus cabras, sujos e mansos, o maior e mais sanguinário bandido das caatingas bota as armas no chão
e cai de joelhos para receber a bênção do "meu padrinho".
Encontramos aqui as lembranças desses episódios
reconstituídos por dezenas de testemunhas. O propósito das narrativas, feitas mesmo sem provocação, é o
de impressionar os visitantes, de oferecer-lhes o retrato
do padre em corpo inteiro.
Merecido ou não, nunca vimos um culto popular
mais vasto e intenso em torno de "um líder desaparecido.
Tudo respira e age ao impulso de sua memória.
E' noite quando vamos saindo do Juazeiro. Parece que
o fantasma do Padre Cícero corre de batina preta e
cajado pelas margens do Rio Batateiras e sobe a Serra
do Horto para contemplar este mundo fanático e fiel
de sua criação.

Mais tarde, o sertão vive sob o terror de Lampião
e do seu grupo. Lampião assalta as propriedades e os
indivíduos, Lampião prende, mata, esfola. É dono de
vastos territórios sob a constante ameaça dos rifles assassinos .
Em Juazeiro, o rei do cangaço transforma-se num
pacífico e humilde romeiro. Não toca em ninguém,
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O JUMENTO

O E se tivesse de erguer um monumento nas confluências dos sertões do Nordeste, em reconhecimento a
serviços valiosos e contínuos prestados à região, mais do
que qualquer grande do governo ou da política, um
jumento de bronze deveria subir no pedestal.
Hostilizado nas zonas litorâneas e da mata, onde
aparece, um ou outro, nos cercados dos engenhos, levando para a sua espécie a história do patinho feio,
entre os cavalos crioulos e os gordos campolinos de sela,
começa a valorizar-se no agreste e daí em diante constitui-se colaborador indispensável das atividades rurais.
Pouco importa a sua pequena estatura em relação às
raças afins. Ele suplanta o tamanho pela perfeita
adaptação ao clima semi-árido, inclusive na época das
secas, quando a água se evapora totalmente dos rios
temporários e a escassa vegetação fica reduzida a
tufos cinzentos enfiados na terra quente.
Isso não o deprime nem lhe reduz a capacidade de
trabalho. No passo comedido, mas constante, e
sempre conduzindo pesos enormes, anda léguas para
chegar diante de uma cacimba ou às bordas de um
açude, onde afoga a sede de muitas horas.
44

Não precisa de pasto verde para viver, nem é consumidor das forragens que os fazendeiros previdentes
acumulam para o tempo das vacas magras. O capim
e o farelo são iguarias das quais se serve uma vez na
vida. Come, quando come, o que lhe dão ou o que
encontra. Quase sempre os resíduos da própria devastação sertaneja: cascabulhos de milho, folhas secas,
trapos de pano ou papel, enchimento de velhas cangalhas, raízes de arbustos que exuma batendo os cascos
nos tabuleiros rachados.
Só os mistérios da natureza explicam a sobrevivência nesse regime de negação alimentar. O jumento
não se ressente. Conserva o mesmo período de vida
e a mesma resistência a serviço do homem. É o verdadeiro bicho dos sete fôlegos. Não corre, mas não
pára no seu labor que começa às 5 da manhã e, às
vezes, prossegue, sem intervalo, até a noite, quando
esta é de lua. Em certas ocasiões, quase desaparece
sob o volume das cargas, que parecem arrastar-se sozinhas pelos caminhos poeirentos. São os fardos de
algodão, os caixões de rapaduras, as pipas d'água, os
sacos de cereais.
Nas zonas sem rodovia, que são muitas, serve como
recurso de baldeação. Os caminhões procedentes do
litoral aliviam-se no chão. É nas costas do jumento
que as mercadorias, transbordantes de imensos caçuás,
vão completar o seu destino através de penosos percursos.
Varnhagen não tinha razão quando propunha a
Pedro II a transferência, de Tenerife para o Brasil, de
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um lote de camelos, que julgava os animais de carga
mais convenientes aos nossos sertões.
Nenhum animal, em qualquer parte do mundo, é
mais útil à população e se integra melhor na paisagem
fisiográfica e econômica do que o jumento no interior do
Nordeste. Jumento mesmo, jegue ou jerico, conforme
as variantes de nomenclaturas entre os grupos sertanejos, é único na disposição de servir, como se irracionalidade fosse nele substituída pelo propósito de ajudar
a recuperação das comunidades sofredoras.

A CRUZ DA ESTRADA

\JvEM viaja nestas paragens tem, de vez em quando,
a atenção voltada para cruzes às margens dos caminhos.
Feitas de pedaços de madeira, aparecem ora plantadas
diretamente na areia, ora sobre pedestais de pedra
bruta.
Símbolos de espírito de religiosidade popular, surgem nos locais onde houve morte em conseqüência de
acidentes ou — o que se verifica com mais freqüência
— de sangrentos ajustes de contas entre homens rústicos do sertão. Estes em geral desconhecem soluções
conciliatórias para as desavenças. Têm a mesma tenacidade e a mesma violência no amor e no ódio. Quebrada a amizade, tornam-se inúteis os esforços de terceiros no sentido de recompô-la. A separação é definitiva e o tempo, em lugar de qualquer ação atenuante,
só faz crescer os ímpetos homicidas.
As divergências não se limitam aos indivíduos.
Deles, comunicam-se logo às suas famílias. Isso confere
amplitude ao campo das vinganças e ao número de
futuras vítimas escolhidas de lado a lado.
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Tornam-se precárias as possibilidades de escapar
a esse destino. Com medo de parecer covardes, os
antagonistas não se protegem nem modificam os itinerários normais. E assim, de dia ou de noite, quando
menos ou quando mais esperam, é o encontro fatal, a
faca-de-ponta ou o tiro de rifle deixando um homem
estendido no chão.

No dia seguinte, arrependendo-se do intento, procurou o bandido para dar-lhe ordens contrárias, sem
prejuízo do pagamento total combinado.

Em outras situações, não se verifica o corpo-acorpo. O estampido vem do fundo de uma moita ou da
reentrância de uma colina. O projétil acerta em cheio
na cabeça ou no coração desprevenido do alvo. É a
emboscada. O cavalo sai galopando sozinho, com a
sela vazia e as rédeas pendentes na direção da vila ou
da fazenda de onde tinha vindo. Sabe-se, então,
de tudo. É só armar a rede numa vara com as extremidades apoiadas nos ombros de dois "cabras" e ir recolher o cadáver ainda quente na estrada.

Chico Aça meteu o dinheiro no bolso e respondeu
friamente:

Nesse caso, o inimigo implacável não agiu diretamente e sim por intermédio de mandatários. Estes
são contratados por quantias que variam de acordo
com a importância das vítimas que, muitas vezes, só
vêm a conhecer na hora do crime.
É corrente na Várzea do Apodi, no R. G. do
Norte, a história de um fazendeiro que, julgando-se
ofendido por um vizinho, resolveu mandar liquidá-lo.
Ajustou o plano com um tal de Chico Aça, tipo afeito
a empresas desse gênero. Um conto de réis antes e
outro depois. Que aguardasse a ordem final para a
execução do "serviço".
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Encontrou-o na feira do povoado e foi logo dizendo: — Está aqui o outro conto de réis. Mas esqueça
o que lhe recomendei. Não precisa mais matar ninguém.

— Agora é tarde, patrão. Vim neste momento da
Igreja. Fui rezar pela alma dele.
Variam os motivos dessas execuções sumárias,
dessas justiças ou injustiças praticadas pelas próprias
mãos. Contudo, podem ser resumidas em questões de
terra, mulher e de política. Nessa última circunstância,
tornam-se mais graves porque as represálias se exercem durante anos a fio, de acordo com a oscilação dos
partidos no poder e a proteção policial a um ou a outro
grupo.
As cruzes são plantadas nas estradas e, em certos
trechos, com tão pequenos intervalos uma da outra,
que dão idéia de cemitérios marginais.
De certo modo, constituem uma recompensa para
aqueles sacrificados sob o ímpeto de paixões que refletem ainda o vergonhoso primitivismo dominando
certos núcleos da população brasileira..
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nhanças. Abolido o intermediário, os gêneros são entregues diretamente aos consumidores, a preços tão
baixos que formam escândalo em confronto com os cobrados em outros lugares.

A ÁGUA

JL ARECE não haver terra mais caluniada do que a
terra do sertão nordestino. Apontam-na como perdida
e em tudo negativa no cômputo da extensão territorial
do Brasil.
Isso advém do julgamento pelas aparências, da
ignorância de métodos experimentais, da preguiça de
provocar reações favoráveis nas zonas julgadas estéreis.
Nelas a água, somente a água, sem coadjuvantes de adubagem química, consegue o milagre da ressurreição. Molhado, o terreno rebenta em brotos e, daqui a pouco, é
a paisagem verdejante, fixando as populações humanas
em derredor.

Viajantes estrangeiros, técnicos e observadores nacionais, há muito haviam indicado os impressionantes
recursos de fertilidade das terras do sertão do Nordeste,
quando umedecidas. Falhando as chuvas, não existe
outra medida compensadora fora da açudagem.
Dentro desse plano devem orientar-se, com mais
rigor, as atividades do Governo. A tão debatida fixação do homem ao solo nunca se fará por decreto,
simplesmente impedindo a saída dele pelo fechamento
das fronteiras interestaduais. Nessa contingência, o
homem ficaria, mas ficaria morto. E é preciso, através
da água conduzida, tornar o solo apto a mantê-lo. Só a
água reabilitará economicamente a nossa região, estimulando as suas riquezas e aumentando a densidade
demográfica com a liquidação dos êxodos, que constituem uma vergonha e uma humilhação.

É o que estamos vendo em Condado, neste município paraibano de Pombal. O açude criou aqui, através
dos canais de irrigação, movimentado centro agrícola.
Ao cultivo da cana e dos cereais, junta-se o das frutas
e hortaliças produzidas em condições idênticas às das
zonas naturalmente adequadas.
Graças à relativa abundância, o Ministério da Agricultura instalou um posto de distribuição permanente
na assistência alimentar aos habitantes das circunvizi50 —
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sário às fugas momentâneas das famílias rurais dos
seus penosos encargos de todo o dia. Se não só do pão
vive o homem, mas também da água, vamos dar-lhe a
água para matar-lhe a sede.
O LAGO AZUL

F,

AZENDO a recuperação da terra cálida, o açude
recupera também o espírito do homem. Soergue-o do
seu sentimento ancestral, revigora-o na luta pelo domínio da natureza adversa. É a mancha d'água de
efeito ultrapassando as dimensões físicas. Torna-se
fator decisivo de maior povoamento nas circunvizinhanças, se não formando novos grupos humanos, impedindo a dispersão dos existentes pela fuga para os
centros urbanos do litoral.
Além de irrigar o solo, favorece a economia local
de outras formas: abrigando várias espécies de peixes
e atraindo famílias de aves aquáticas de fácil aclimatação e ambicionado consumo pelas populações marginais. Patos, galinhas-d'água e jaçanãs servem à alimentação de uma gente de baixo e, às vezes, nulo
poder aquisitivo, e compõem a paisagem do lugar destituída de árvores ornamentais, de rios perenes e outros
elementos naturais, que a animem na beleza e na configuração.

Em tudo quanto se escreve sobre o Nordeste, o
açude constitui um ponto de referência. Um cenário
que muitos autores não podem evitar. Encontra-se
hoje na geografia, nos romances, nos livros de impressões dos viajantes, na poesia regional. Flutua nele um
lirismo lacustre, mas incerto porque depende das verbas
federais. O açude incorpora-se profundamente à paisagem. Depois de certo tempo, nem parece mais uma
criação da técnica. Parece que sempre existiu com os
canais de irrigação dirigidos para os vales circundantes
e também para a alma das criaturas. O azul caído do
céu bóia mansamente em suas águas e, quando a lua
se derrama dentro delas, não há desgraça que não seja
esquecida nem vida de sertanejo que fique silenciosa.

Para a vila ou fazenda, o açude realiza a sua missão
essencial e assume ainda o aspecto de "lago azul". Por
estranho que pareça, esse "lago azul." torna-se neces52 —
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da força comercial e das famosas indústrias regionais
de faca-de-ponta e requeijão, outros elementos que lhe
dão prestígio e a impõem à simpatia geral dos viajantes.

O OURO EM PLUMA

J_>is a penúltima etapa da viagem de volta, do
Grato ao Recife, pelo sertão paraibano.
O volume do comércio algodoeiro de Campina
Grande confere-lhe hoje prestígio no exterior. Dizer
isto não é dizer novidade. A novidade resulta no caso
da realidade ultrapassando os informes de livro e jornal
em torno dela. Veja-se o numeroso tráfego de caminhões, saindo de carroçarias transbordantes de fardos,
para fazer uma idéia do vulto dos negócios. Para sentir-se que o algodão criou e aperfeiçoa uma civilização
no planalto de Borborema.
A cidade expande-se em outros sentidos. Na área
calçada, nos edifícios públicos e bairros residenciais, nas
suas 307 indústrias, em colégios, hotéis (existem 20 em
funcionamento), em três estações de rádio, na assistência hospitalar, representada sobretudo numa maternidade que é das mais bem instaladas do Brasil. O clima
de serra é aqui também um clima puro de movimento
e compreensão intelectual. Esta grande zona algodoeira, assinalada no mapa-múndi econômico, possui, além
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E' um espírito rebelde às fascinações simplesmente
utilitárias, insinuado até em vários de seus homens de
negócios e administração, presente numa juventude indomável à quietude provinciana e de olhos abertos ao
que se passa longe. Sentimos aqui as pulsações de uma
metrópole marginal.
Nessas poucas horas de estágio, procuro encontrar
antigos companheiros do Recife, outros conhecidos de
cartas e revistas. Ganho a cidade com as alpercatas,
o "slack" e a poeira dos caminhos que ficaram atrás.
Logo na praça, dou um encontrão num transeunte e
explode a fúria do homem. Foi coisa de segundos.
Quando tiro os óculos escuros, o incidente acaba na
maior cordialidade deste mundo. Estou com o meu
velho amigo Elias Asfora, que me parece um comerciante nas horas vagas e nas outras um homem profundamente sensível às artes e à literatura. Confirmo esta
suposição no contato com o seu filho, o jovem poeta
Raimundo Isabeck Asfora. Informam-me que se tornou
aqui um líder político estudantil e que brilhou nas tribunas populares na última campanha municipal. Ao
meu lado, tenho agora dois cicerones perdulários que me
entregam as ruas, os vinhos, os doces, os punhais e o
coração de Campina Grande. Levam-me à "Livraria
Pedrosa", onde me surpreende a atualidade: tudo o que
as editoras brasileiras lançaram nestes últimos meses.
Levam-me ao bar do poeta Cristino Pimentel, autor de
sonetos alexandrinos e de duas biografias de figuras li— 55

terárias da terra. O bar tem frutas e licores, mas tem
sobretudo a poesia escorregando das paredes e do balcão.
E' um ponto de concentração literária. Os trabalhos
lidos nos bancos em derredor de modo algum se confundem com os abacaxis expostos à venda.
O carro buzina. Vamos embora. E o panorama
que nos acompanha é o de uma paisagem urbana hospitaleira e fértil, onde as flores brotam nos. jardins e
na alma das criaturas.

PROFESSOR DE CAVALOS

..L-VNCONTRO aqui em Campina Grande o amansador
de burros, de certo nosso velho conhecido dos engenhos
e fazendas por onde já andamos. Mas nunca com a
pose, a compenetração e a consciência profissional
agora surpreendidos.
O cavaleiro impõe-se pelo trajo característico completado pelo rebenque trabalhado, erguido menos como
simples chicotes do que como símbolo de autoridade e
domínio.
Não era um vaqueiro veloz, desses que se encontram às dúzias, varando as caatingas nas atividades rotineiras. Tinha um jeito diferente no montar. Não
sendo um domador pela forca bruta, dava, por mais estranho que pareça, a impressão de impor-se pela força
moral à cavalgadura. Esta, com os cascos presos a
fios de corda, que lhes regulam os movimentos, ostentava arreios da melhor classe sertaneja e já estava em
condições de exibir-se em passadas com certo ritmo na
rua principal.
O amansador segue uma poderosa didática ao ensinar os bichos rebeldes a andar decentemente pelos
campos e pela área urbana. Depois de passar pelas
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suas mãos, eles, antes pobres animais crioulos, anônimos
e sem "pedigree", ficam valendo quinze, dezoito e até
mais de vinte mil cruzeiros, dentro de uma valorização
que repousa sobretudo no bom uso das patas.
Para a conquista de tais resultados, existe verdadeiro ritual. Dizem que o amansador de Campina
Grande não gosta desse título e prefere o de professor.
Mantém um conjunto de baias a que dá o nome de escola. Os seus escrúpulos e interesse pelo destino dos
alunos de quatro pés chegam ao exagero de internato
e pelo prazo mínimo de três meses quando eles se
acharem desasnados. Quando não, o prazo tem de ser
mais longo, pois a fama do mestre não pode ser comprometida em cursos apressados, com prejuízo de freqüências para os discípulos.
Quem quiser leve tudo na brincadeira. Consideramos essa escola uma instituição nordestina. Ela evidencia que o automóvel não conseguiu eliminar de todo
o cavalo de sela que GILBERTO FREYRE lembra com tanta
ternura em seu livro Nordeste. O cavalo de sela que se
encontra tão ligado ao povoamento pastoril e, em Pernambuco, ao período áureo da civilização canavieira.
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DOMINGO NA CAMIONETA

A

camioneta era veloz, mas nunca para atropelar a
visão do domingo nas cidades às margens da rodovia.
A todos o domingo contagiava com sua poesia universal,
liberta de alterações nas paisagens mais diversas.
No agreste ou no árido sertão pernambucano, tinha
a mesma leveza e doçura como se fosse uma trégua
cc-mpulsèria no sofrimento da terra e nos desesperos do
homem. Eram a seiva e brotos nos carrascais, orvalho
nas pedras, água molhando campos desérticos, canto no
bico dos pássaros convocados no céu e verde límpido na
vegetação das caatingas e na alma das criaturas de
Deus.
Tudo parecia renovar-se, como se tivesse soado a
hora do juízo final para uma floresta queimada e as
raízes pulassem do fundo das covas, reconstituindo as
árvores primitivas, e as cinzas fossem tocadas pelo milagre da reintegração.
Estimulavam essa concepção fantástica os sinos das
igrejas, que, de quando em vez, despontavam no caminho, invadindo o espaço com os melhores repiques,
cujas harmonias, chamando os fiéis, escorregavam das
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torres brancas e eram, no mesmo instante, a doce música
evocativa, enchendo a terra e o coração mais seco dos
passantes.
Essa influência semanal do calendário pede um sociólogo que a supreenda em toda a amplitude e força
de penetração. O domingo não significa apenas o descanso dos labores normais, mas a volta do espírito a um
estado de pureza que o distancia da ronda cotidiana
das desgraças. Em casa, na rua, num barco ou num
automóvel sentimo-lo com todo o seu cortejo de sugestões.
Vemo-lo agora passar nessas cidadezinhas apagando
as mágoas gerais, pouco importa que elas rebentem
amanhã. Vemo-lo nas moças de vestido novo, nos jardinzinhos públicos cheios de namorados felizes, no jogo
de futebol intermunicipal, na banda de música fazendo
retreta no coreto da praça, no filme de amor que vai ser
exibido de noite, no cinema.
E' essa a analogia observada em nossas pequenas
fugas da estrada, ao longo do roteiro. As diferenças
fisiográficas anulam-se diante da unidade dominical.
E' um aspecto merecedor de atenção no estudo do comportamento social nas regiões naturais do Nordeste.

MADRUGADA EM ITABAIANA

N,

A volta pelo sertão da Paraíba, talvez seja Itabaiana o território mais sensível em todo o longo percurso da rodovia sentimental. Nunca vivi aqui e a visão
panorâmica que guardava da cidade era confusa. Fora
recolhida há muitos anos, em horas ligeiras de trânsito
para a capital que ainda não se chamava João Pessoa.
Mas lembranças atávicas despertam do fundo da memória, impelindo-me por estas ruas como se elas guardassem as marcas de seus próprios passos, o roteiro da
infância, ou a lápide do adolescente de sonhos consumidos.
E' noite, e a lua branca, exonerada da cosmografia,
a mesma lua lírica de antigamente, derrama-se na imutável paisagem urbana e cai com os reflexos de outrora
no jardim público, restaurando no banco deserto os personagens extintos.
Recomponho pequenos e esquives diálogos familiares e sinto o coração de meu pai e de minha mãe
pulsando no meu peito. Sei que eles se conheceram e
se amaram aqui e que não passariam indiferentes pelo
caminho que os juntou para a eternidade. Parece que
vou encontrá-los daqui a pouco. Sou um transeunte

60 —

— 61

antecipado. Que irei dizer ao jovem promotor público
da comarca, recém-chegado da Faculdade do Recife, e
à sua noiva ainda colegial ? Direi que não existo além
do nada e do mistério. Mas que eles me chamam e que,
pouco depois, serei uma criança nos seus braços.
Olho o sobrado no ângulo da praça, que foi a primeira residência comum de ambos. Enxergo o pé de
sabugueiro no quintal, cabelos soltos na varanda, sombras
de gente no azulejo, sapatos vazios subindo pela escada.
Tiro velhos retratos da carteira e ficam desertos nas
minhas mãos. Libertam-se as figuras da prisão da fotografia, humanizam-se na juventude e na vida concluída,
no cartório, no júri, na sala de visitas, no pátio da
Matriz, nos domingos de missa e de retreta, nas conversas do portão cheiroso de jasmins e resedá.
Instantes depois, percebo o fantástico da fuga.
Muito antes, houve o trem da "Great-Western" e a cortina fechando para sempre este cenário. Decididamente,
não estarei aqui com meu pai e minha mãe. O sono
deles é tão profundo, que é inútil que eu pise forte e
fale alto na quieta madrugada de Itabaiana.
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Portuguesa
Teorias do Barroco
A Ilha e Outros Contos
A Poesia na Técnica do Romance
Hebe ou da Educação
Horizontes de Música
Três Gênios Rebeldes
Três Primitivos
De Poetas e de Poesia
Jornal de um Escritor
Apresentação de Jorge de Lima
Testamento de Mário de Andrade
A Universidade e a Liberdade Humana
O Movimento Modernista
Por uma Critica Estética
Três Fragmentos
Ensaios
Roteiro do Conto Húngaro
Evolução do Conto Brasileiro
O Barão Hubner na Corte de São
Cristóvão
A Correspondência entre Monteiro
Lobato e Lima Barreto
50 Poemas Escolhidos pelo Autor
Três Conferências
Reiuterpretando José de Alencar
(Continua)

80 — GILBERTO FREYHE'
81 —ANTÔNIO OLINTO
82 — MANUEL DIÉGUES JÚNIOR
83 — BRASIL GERSON
84 — VEEA PACHECO JORDÃO
85 — OSCAR MENDES
86 — YVONE JEAN
87 — THALES DE AZEVEDO
88 — TRISTÃO DE ATHAYDE
89 — THISTÃO DE ATHAYDE
90 — JOAQUIM RIBEIRO
91 — HELCIO MARTINS
92 — PAULO MENDES CAMPOS
03 — PAULO MENDES CAMPOS
94 — CELSO FURTADO
95 — ADOLFO CASAIS MONTEIRO
06
97
98
09

— CYRO DOS ANJOS
— CASSIANO RICARDO
— AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT ..
— DANIEL DE CARVALHO

100 — CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
100-A — SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
101 — ALPHONSUS DE GUIMARAENS F.°
102 — MANOELITO BE ORNELLAS
103 — AGOSTINHO DA SILVA
104 — JOSÉ LINS DO REGO
105 — MAUHICIO CAMINHA DE LACERDA
106 — J. S. RIBEIRO FILHO
107 — SÉRGIO MILLIET
108 — EURICO NOGUEIRA FRANÇA ....
109 — OCTAVIO TARQUINIO DE SOUZA
110 — GRAVES GLENWOOD CLARK
111 — ADOLFO CASAIS MONTEIRO . . . .
112 — J. LEITE LOPES
113 — RODRIGO M. F. DE ANDRADE ..
114 — M. CAVALCANTI PROEXÇA
115 — HENRIQUETA LISBOA
116 — HERMAN LIMA
117 — SOUZA BARROS
118 — ANTÔNIO RANGEL BANDEIRA ...

Manifesto Regionalista de 1926
O "Jornal", de André Oide
Estudos de Relações de Cultura no
Brasil
Pequena História dos Fanáticos do
Contestado
Maneco, o Byronlano
Nabuco, Mauriac e Baudelaire
Marionetes Populares
O Catolicismo no Brasil
Pela América do Norte — 1.» Volume
Pela América do Norte — 2.° Volume
Folclore Baiano
Pedro Salinas
Páginas de Humor e Humorismo —
1." Volume
Páginas de Humor e Humorismo —
2." Volume
Uma Economia Dependente
Uma Tese e Algumas Notas Sobre a
Arte Moderna
A Criação Literária
Pequeno Ensaio de Bandeirolog'.a
50 Poemas Escolhidos pel.i Autor
A Formação Histórica das Minas
Gerais
50 Poemas Escolhidos pelo Autor
Catálogo e índice dos Volumes de
l a 100 (1952-1956)
Sonetos com Dedicatória
A Gênese do Gaúcho Brasileiro
Reflexão à margem da Literatura
Portuguesa
Presença do Nordeste na Literatura
Homens na Paisagem
Ensaios Diversos
Considerações Inatuais
Do Lado da Música
Introdução à História dos Fundadores do Império do Brasil
Os Estados Unidos Através do Conto
Manuel Bandeira
Etnstein e Outros Ensaios
Artistas Coloniais
Trilhas no Grande Sertão
Madrinha Lua
Imagens do Ceará
Cercas Sertanejas
Caixa de Música
(Continua na 3.» da capa)

