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[46]2 Eu já ia riscar o fósforo para acender o cigarro que havia tirado da 

carteira, quando o arrieiro me objetou num tom de advertência: 

— É melhor o patrão não fumar agora... 

— Por quê? 

A resposta foi apenas uma praga dirigida ao animal em que ele ia 

montado. Deu-lhe uma chicotada e verberou: 

— Eh! diabo! Anda para diante. Estás com medo? 

Mais uma vez as patas da alimária escorregaram nos lajedos e cascalhos 

do caminho, que agora descia num declive violento. A escuridão da noite, 

impenetrável e compacta, corria-nos pela frente como um largo pano sujo de 

fuligem. Por isso, era preciso caminhar com precauções engatilhadas no 

cuidado — as rédeas prontas a acudir as vacilações dos animais, que, de 

orelhas murchas, iam procurando os trilhos mais seguros, entre o pedregulho 

revolvido. 

_________________________ 
 

1 PÁPI JÚNIOR. A Cruz-das-Malvas. In: SALGUEIRO, Pedro (org.). O Cravo Roxo do Diabo: o conto 
fantástico no Ceará. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2011. p. 46-63. [1928]. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas do livro. 
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Pouco adiante, paramos. O arrieiro saltou ao chão para recompor as 

cordas de uma mala no animal que levava as cargas e, ao montar, olhou para 

a frente com certa hesitação: 

[47] — Vamos errados? — perguntei-lhe. 

— Não, patrão. Faz dois anos que passei por aqui, mas, não há dúvida, o 

caminho é este. A noite é que está negra como um tição apagado. 

Realmente, a escuridão, fechada e tenebrosa, parecia um cárcere sem 

luz guardando a consciência feroz de um celerado. A dois passos de distância, 

mal se distinguiam os relevos do caminho — os troncos desnudados, a 

galharia seca, que o marginavam, estreito e abrupto, aberto por entre blocos 

superpostos e lajes declivosas, nas quais os animais escorregavam as patas na 

insegurança da pisada. 

Para o alto, todas as luminárias do céu estavam apagadas. Lá ao fundo, 

num rasgão do horizonte que uma nuvem denegria, entrevia-se uma nesga 

azulada, mas de um azul sombrio, confrangido na melancolia sinistra da cor. 

E, não sei por quê, o arrieiro, até ali falazaz e ruidoso, calara-se sobrepujado 

por uma preocupação qualquer. O seu silêncio impressionava-me, malgrado a 

minha natural tranquilidade. Caminhávamos silenciosos, um atrás do outro, 

agora por um terreno mais limpo, no qual os animais acertavam o passo lento 

da andadura temerosa. Veio-me novamente o imperioso desejo de fumar. 

Lembrei-me, porém, da recomendação do arrieiro e da minha pergunta que 

ficara pouco atrás irrespondível. 

Renovei-a. E o arrieiro, numa inflexão capciosa, entre o grunhir de uma 

risadita breve, ponderou: 

— É que o patrão não sabe que, numa noite assim, a ponta acesa de um 

cigarro é um alvo de boa pontaria. 
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A presunção trazia também uma ameaça, vaga, embora, mas 

assustadora. Pela primeira vez, fugiu-me a tranquilidade, e, dentro do meu 

silêncio, ele acrescentou: 

— Mas o patrão não deve ter sobrosso... Por estes caminhos os 

malfeitores não navegam. Nestas cinco léguas, por diante, não se ouve cantar 

um galo, nem se vê a fumaça de uma trempe acesa e depois disso... — Cortou 

a frase para gritar à montaria: — Eh! burro!... Estás com leseira, bicho feio? 

Sem saber por quê, nesse momento, eu senti-me envolvido numa 

preocupação involuntária. Tudo concorria. A noite tenebrosa sem uma 

estrela sequer, os caminhos ásperos e sombrios, o silêncio noturno, sem um 

pio de ave, e, sobretudo, a preocupação repentina do arrieiro, sempre loquaz 

e divertido no seu falar florejado de comparações sertanejas, eram outras 

tantas pilhas que me vibravam nos nervos em inquietação violenta. A tragédia 

do terror riscava-me no espírito os traços de personagens imprevistos. A 

pusilanimidade empolgava-me com os seus mil terrores vagos, com a 

singularidade de uma concepção tenebrosa. Tive necessidade de falar e, por 

isso, recomecei a frase que o arrieiro deixara entre caminho: 

[48] — E depois?... 

E ele completou os conceitos dando aos tons da voz a segurança do 

valor: 

— E depois disso, o patrão está junto de um homem! Eu não sou 

morredor! Trago na cintura dois palmos de ferro e aqui por trás um clavinote 

carregado — acrescentou depois, numa toada convincente: — Se traz 

dinheiro, não se arreceie de perdê-lo. Ninguém o toma, sem me deixar, como 

uma esteira, estendido no caminho. 
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Um longo silêncio medrou. A despeito, a exaltação do meu espírito nele 

se remexia numa impaciência contumaz. Infringi a recomendação pueril do 

arrieiro e me dispus a acender um cigarro. 

Para fazê-lo, parei o animal, um cavalo forte, de pernas rijas e de trote 

violento, que estacou, tirando das ventas um resfôlego estrepitante. 

O arrieiro estacou também. Estendi-lhe a carteira dos cigarros, não 

quis; mas, com uma risadita sussurrante, sobrepôs: 

— Já que o patrão está fumando, vou fumar também, vou acender o 

meu cachimbo. 

Levou a flama do fósforo ao bocal e tirou do pipo duas golfadas de fumo, 

que se envolveram numa espiral encinzeirada. Olhou depois em torno, 

inspecionando, entre os negrumes adensados, os contornos do lugar. Ao 

lume do cachimbo, senti-lhe na fisionomia um aspecto mais tranquilo. O 

cenário do horizonte mudara completamente. Desaparecera de uma vez a 

nesga azulada com tonalidades moribundas; ao invés, para o alto, rolavam, 

em destroços pardos, nuvens esfaceladas. Uma claridade tênue começava a 

subir lá no fundo por trás de um serrote pontiagudo. Viam-se agora os 

troncos esqueléticos, enrodilhados como pítons sonolentos, e a trama dos 

galhos bracejando como asfixiados na escuridão desoladora. 

Seguíamos tendo por diante uma clareira limpa. O caminho alargara 

repentinamente. Os pedrouços davam agora lugar a um terrapleno maciço 

e sonoro, no qual os animais faziam ressoar a passada seca, mas 

estrepitante. 

Atirei fora a ponta do cigarro, que riscou no espaço uma linha fulgurante. 

O arrieiro bateu o bocal do cachimbo no cabeçote da sela e guardou-o no 



A Cruz-das-Malvas            z Pápi Júnior 
 
 

 
 

bolso do paletó riscado. Entre nós, outro silêncio dormitara. Foi ele quem o 

acordou fazendo este reparo: 

— Lá está o serrote dos picos... a estrada é esta. 

— E daqui às Cajazeiras? — perguntei-lhe. 

— Cinco léguas. 

— Ainda? 

— E grandes — sobrepôs ele com uma risadita chocarreira, que, longe 

de me preocupar, acentuava a tolerância confiante que me viera por aquele 

homem, prestadio e sagaz, desde o começo da viagem. 

[49] Enfim, a responsabilidade da situação era toda minha. Nenhuma 

censura lhe podia fazer por este arranque da minha teimosia em querer 

diminuir três léguas de caminho atravessando um trecho despovoado do 

sertão pelo qual o banditismo se esgueirava sem remissões para a bolsa nem 

tolerâncias para a vida, derramando, do bacamarte apontado, a lei imperiosa 

do mais forte. Este aspecto não me demovera a intenção de tentar a penosa 

travessia do Cariri às Cajazeiras, numa excursão de interesses apenas 

profissionais. Oito dias, portanto, de ásperas surpresas e resoluções 

imponderáveis para alcançar arranchos duvidosos por caminhos calcinados 

pelo sol e com as etapas da distância vencidas pela noite para fugir à 

canícula voraz, às vibrações da luz que feriam a retina como estiletes 

encandecidos pelo fogo. 

Mas o arrieiro viera até ali atenuando os lances fadigosos com as 

decisões prontas e com os recursos de sua treinagem topográfica. Alcancei-o 

numa feira, onde eu fora rebuscar um guia e arrieiro. O convite correra de 

boca em boca no tumulto das caras asperosas que se moviam em torno dos 

víveres apinhados... Ninguém se apresentou. Dissuadido voltei para o hotel; 
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mas, pouco depois, um homem procurou-me oferecendo-se para 

acompanhar-me: 

— Tenho montaria e sei o caminho — disse-me ele, de olhos desviados 

nas alternativas dos gestos rudes e, sobretudo, embaraçosos. 

— Qual é o teu nome? — perguntei-lhe. 

— Inácio Jambeiro. — E acrescentou numa atitude insinuante: — Sou 

muito conhecido por esses sertões adentro, entre a Paraíba e Ceará. 

Apanhei súbito nas exterioridades desse homem o “fac-símile” de uma 

raça perpetuada no analfabetismo, sem cultura, medrando na ignorância e 

decomposta pela subserviência, fazendo desta o encosto da vida, uma 

escravidão servil e voluntária à sombra do pernicioso feudalismo sertanejo. 

Vi-lhe em todos os gestos a humildade que revolta e nos olhos a mirabolante 

flama de um ousado. Aceitei-o, talvez, sob a influência deste último juízo. 

Pediu-me, no entretanto, o pagamento antecipado do ajuste, ao que anuí, 

sem razões para negá-lo. 

Mas por que me acudiram aos sentidos, num relance retrospectivo, 

estes incidentes decorridos?... Um fenômeno inextrincável, o rastilho, 

talvez, de uma suspeita imerecida, feriu-me pela primeira vez o cérebro ao 

olhar a figura do arrieiro, que as tintas negras das sombras envolviam no 

meu espírito numa emoção sinistra de terror. 

Agora subíamos a encosta de uma lombada pedregosa. Um banho lívido 

de prata entornava no horizonte a escumilha tênue de uma claridade 

longínqua. Sombras disformes espreguiçavam no solo configurações 

fantásticas. Havia luz, mas uma luz pavorosa, que derramava, por entre a 

galharia seca, a mágoa de um cemitério. [50] O silêncio tinha a atrocidade 
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de uma guilhotina, a mudez de uma masmorra, onde a Natureza parecia 

dormir, acorrentada num posto de crimes hediondos. 

Mas subitamente parei o animal sentindo-me apanhado por uma 

sensação arrepiante. Um grito angustioso cortara de lado a lado o espaço, 

depois outro e mais outro com intermitências demoradas. Seguiu-se empós 

uma gargalhada seca, estrídula, que se prolongou num acorde forte e 

irritante. 

O Jambeiro deteve, por sua vez, a alimária e olhou para o alto, onde o 

Serrote dos Picos alçava as anfractuosidades em declive. Tirou o chapéu e 

benzeu-se: 

— Cruzes! Diabo!... Há muito tempo que não ouço o canto desta bicha. 

— E, de chapéu na mão, explicou-me: — A mãe-da-lua, patrão, é pior do que 

a coruja. Quando ri-se, a desgraça está raspando à porta. 

Olhou em torno como se quisesse descobrir a ameaça de um perigo, 

levou a mão à cintura e, em seguida, ao clavinote, para depois acrescentar: 

— Toque o cavalo, patrão! O que for, soará! São abusões dessa gente 

besta, como eu, porque o patrão não acredita nisso; mas de uma vez... — 

intercalou um acúleo ao animal vacilante: — Eh! burro! Estás dormindo, 

desgraçado?!... 

Ao contrário do que supunha o arrieiro, os gritos humanos e doloridos 

da ave notívaga haviam-me sacudido violentamente os nervos e, muito 

mais, as presunções pressagiosas daquele homem afeito a crendices 

irrisórias; mas, sem saber por quê, sentia-me tresmalhado dentro delas. 

Dominei o desejo de acender outro cigarro. Apanhado, como eu estava, na 

deliquescência mórbida de um pânico sobrenatural, o meu olhar, ardido 

em chama, perdia-se em perscrutações fervilhantes, vendo em cada 
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sombra uma figura movediça, prestes a disparar-me contra o peito um 

arcabuz de boca cilindrada. 

O Jambeiro, porém, completou a sua história... mas de uma vez: 

— Mas de uma vez... isto foi no Araripe — disse ele —, no sítio do capitão 

Batista, quando houve o tiroteio com a gente do major Marcelino. Foi aí, pela 

primeira vez, que eu ouvi cantar esta bruxa, que mistura, nos gemidos de 

um vivente, as risadas galhofentas do demônio. O tiroteio entrara pela noite 

e, na ponta de uma rocha, a malvada se encarapitara logo cedo. Eu estava 

por trás de umas malocas e, lá ao longe, entre a gente do Marcelino, vi no 

escuro a pinta vermelha de uma brasa. Levei a lazarina aos olhos e puxei o 

gatilho. O tiro partiu e a bicha, trepada no alto, gargalhou três vezes, e, três 

vezes, senti um arrepio que me fez ajoelhar. 

— Por quê?! — perguntei-lhe bruscamente, movido por um interesse 

subitâneo. 

[51] — Sei lá, por quê?... No dia seguinte, acharam o homem sem o 

tampo da cabeça, mas com o cigarro ainda preso no fio branco dos dentes. 

A bala havia entrado por um olho... 

Um calefrio de terror subiu-me dos pés, já entorpecidos nos estribos, 

até a raiz eriçada dos cabelos. O facínora se desnudara aos meus sentidos 

com assombros imprevistos, e, no hiato do silêncio, abismei-me em 

conjecturas para dentro delas medir a organização de uma alma venenosa, 

tendo a seu serviço apenas as religiosidades abstrusas de uma superstição 

inconcebível. Nada mais lhe perguntei. Eu havia compreendido tudo — o seu 

crime alugado a mãos estranhas, os seus delitos de flibusteiro nômade, a 

errar, de pouso em pouso, como a fera em busca de uma presa. 
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Marchamos; mas a serenidade fugia-se, de momento a momento, embora 

um disco da lua, ainda encoberto nos vapores de uma nuvem, me trouxesse 

aos olhos as alvíssaras dos seus clarões mortificantes. Acendi um cigarro e 

consultei o quadrante do punho — meia-noite; mas disfarçadamente levei a 

mão à ilharga, onde o meu revólver, com cinco cargas, dormia sossegadamente 

como um cão fiel prestes a abrir os dentes. 

Um sentimento de resolução levantou-me o ânimo; e, com um 

movimento rápido, saltei da sela para o chão; precisava reintegrar a 

circulação das pernas, já entorpecidas, e muito mais a circulação dos 

sentidos, turbinados pela voragem de mil suspeitas dolorosas. Meti as rédeas 

no braço e comecei a andar tropegamente. O Jambeiro não se deteve em 

imitar-me. Saltou também do animal e, com a arreata na mão, emparelhou-se 

comigo. A breve trecho, ele entrecortou o silêncio fazendo este conceito: 

— Para quem não é vaqueano, estas marchas estropiam... o caminho por 

aqui já está muito alisado... por diante vamos encontrar a Cruz-das-Malvas... 

já tiramos duas léguas. 

Para coonestar a agrura do momento, arrastei, quase indiferente: 

— Algum marco?... 

— Não, senhor. É uma sepultura. A cruz é de pau-d’arco, mas feita de 

um galho só... No inverno desaparece... as malvas sobem por ela acima, 

cobrem-na toda de folhas roxas; só por este tempo é que a gente lhe pode 

ver os braços esticados. 

E, enquanto eu arredava momentaneamente dos sentidos as 

preocupações impertinentes, para empolgar-me na mesma melancolia dessa 

cruz que os invernos ajardinavam com as suas flores rústicas e sombrias, o 

arrieiro subitamente parou de andar, apanhado por uma indecisão 
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perturbadora. Parei também, mas estremeci, embora petrificado pelo espanto. 

Vi-lhe, por baixo das abas do chapéu, o olhar aceso pela volúpia do crime. Não 

tive tempo de me [52] reintegrar desta impressão aterradora, porque ele, nos 

tons decisivos de uma intimação, perguntou logo: 

— O patrão traz muito dinheiro em seu poder? 

A pergunta era assombrosa; todavia, dominei o terror com uma força 

estranhável da vontade. Sereno e decidido, retorqui-lhe: 

— Sim, trago... por quê? 

E ele sobrepôs num tom quase peremptório: 

— Porque o patrão vai me entregar esse dinheiro. 

A exigência era fulminante!... Duas ideias atravessaram-me o cérebro, 

mais ligeiras do que o raio. Hesitei, porém, em decidir-me por qualquer 

delas. Num movimento sorrateiro cheguei, apenas, a levar a mão à coronha 

do revólver, mas a retirei compreendendo a inutilidade da minha 

resistência, do meu valor posto em jogo numa defesa problemática. O 

celerado, diante de mim, com o sorriso tranquilo de um facínora, impassível 

no crime, tinha a mão estendida na impertinência de uma ordem. 

Capitulei, também tranquilamente. Desabotoei o paletó, retirei do 

bolso a carteira de couro e lha entreguei sem juntar sequer uma palavra. Ele, 

por sua vez, ia guardá-la no bolso interior do paletó, mas mudou de 

resolução. Tirou o chapéu da cabeça e acomodou-a no fundo da copa. Pô-lo 

novamente e o apertou sob o queixo pontiagudo com o barbicacho de couro 

cru já enegrecido. 

Montei a cavalo e dei de rédeas num passo estugado de galope. Toda a 

minha sensibilidade se esfacelara pelo choque estrepitoso da emoção. 

Movia-me apenas pelo automatismo das poucas forças que me restavam. O 
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medo cortava-me a respiração. Esperava, a cada momento, receber pelas 

costas um tiro certeiro e mortal; mas não foi assim. Pouco adiante, senti 

perto de mim a galopada dos dois animais, o vascolejar tamborilado das 

malas e, ao meu lado, a figura sinistra do arrieiro que me perguntava: 

— Então, patrão, vosmecê quis fugir? 

— Não, não quis fugir, quis apenas galopar; mas você está fora daquilo 

em que se comprometeu... 

Não respondeu logo. Olhou-me primeiro de través; fez depois uma 

cusparada ressoante e, com um riso arrastadiço, dentro da singularidade de 

uma intenção qualquer, acentuou: 

— Este cabra, patrão, nunca negou fogo na palavra; mas... dinheiro não 

é vida... e depois... — cortou a frase para acrescentar, aborrecido, com um 

meneio violento do tronco: — O melhor é vosmecê não falar mais nisto. 

[53] E não falei. Embrulhei no silêncio os trapos sujos da minha 

covardia; mas as conjecturas se multiplicavam no meu cérebro; o mais 

provável, ressaltava — a montaria do arrieiro era própria e, no primeiro 

momento, deixaria as malas na estrada e abalaria num galope fugitivo. Oh! 

Se fosse assim! Era preciso que eu fizesse da indiferença calma o mostruário 

do valor que me faltava. Deste modo, senti-me irrisoriamente mais tranquilo 

— como um náufrago agarrado aos calhaus de uma esperança intermitente, 

que ora se acendia ou se apagava, como um farol longínquo, em bruxuleios 

duvidosos. 

Continuamos a caminhar ao lado um do outro sem nada mais dizer. Eu 

sentia os lábios ressequidos; quis acender um cigarro, mas os fósforos se 

tinham acabado. Pedi-lhos num tom desprevenido e natural: 

— Leva fósforos? 
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— Levo, patrão — respondeu ele, tonalizando a voz num assomo prestadio. 

Deu-me a caixa e, por sua vez, acendeu também o cachimbo. Mais 

alguns minutos de marcha e refez-se o silêncio. 

Por aí, o caminho subitamente alargara. Num torcicolo brusco, para a 

esquerda, o terreno abria numa devesa ampla, alvadia, limpa, como um átrio 

de igreja e, num cômoro reentrante, a grande Cruz-das-Malvas riscava os 

braços negros sobre um fundo vago, tenuamente aclarado pelo minguante 

mortiço do satélite. 

Não pude escapar à mortificante impressão deste cenário. Retive o 

cavalo com o sofrear brusco das rédeas e olhei, embora ainda de longe, com 

a alma retorcida numa emoção de piedade, o vultuoso símbolo, a derramar, 

na melancolia da noite erma, a esterilidade brumosa de um mistério. Há 

quase sempre em cada cruz erguida à beira silenciosa dos caminhos, a 

história anônima e sangrenta de um delito: “Quem teria sido?”, 

perguntamos; mas a interrogação é irrespondível. O céu é mudo e a 

Natureza não tem obituário para registrar uma morte a mais ou a menos na 

turbina voraz do esquecimento. 

Foi aí, talvez, que, pela primeira vez, senti estima pela vida. Pueril, se a 

morte não fosse um corolário, e ela aí andava sobre a minha cabeça num 

volteio espiralado. 

Sarcástico e sombrio!... E foi o arrieiro quem me acordou deste torpor 

angustioso: 

— Olhe, lá está, patrão, a Cruz-das-Malvas... faltam somente duas léguas. 

Piquei o vazio do animal e segui com a consciência escravizada nos 

sentidos. Com mais alguns passos teríamos de passar em frente à Cruz, que, 

por uma predisposição, talvez, da atmosfera, a luz nela refrangia 
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exalviçando-lhe os contornos, os braços e a haste por entre a galharia 

encinzeirada. 

[54] Mas subitamente, com dois corcovos bruscos, o cavalo da minha 

montaria ladeou para a esquerda e, de orelhas murchas, estacou de chofre 

soprando estrepitosamente. Senti, logo empós, o animal do arrieiro 

apertar-se contra o meu, assustado também pelo instinto de um perigo. 

Compus-me na sela e, quando olhei para a direita, tinha em minha frente um 

espetáculo estranho e duvidoso que me sacudiu o corpo no tremor de um 

calefrio. Diante do calvário, uma figura esguia se postara e abrira os braços 

numa atitude religiosa de invocação. A luz de um projetor incompreensível 

embebia-lhe o arcabouço em fosforescências sutis, estranhas e 

desconhecidas para a minha retina endoidecida pelo voltilhar de lumes 

escarlatinos. Ouvi ao meu lado baterem convulsivamente as maxilas do 

arrieiro e a sua voz, em tremuras, dizer-me surdamente: 

— Siga, patrão, siga!... Toque o animal!... 

Os meus movimentos, porém, não tinham evolução; as pernas 

bamboleavam-me no desperdício da vontade; sentia na cabeça um capacete 

de chumbo com pontas eriçadas. Tentei inutilmente incentivar o animal, 

que se detinha de orelhas murchas e patas imóveis na rebeldia de transpor 

o trecho da passagem. Olhei novamente para a Cruz, e, impenetrável na sua 

catadura, como um fuso branco, a aparição flechava para o alto a linha 

inextrincável do feitio. Mudara, porém, de posição — tinha somente agora o 

braço esquerdo erguido, porque o direito lhe havia desaparecido. 

Foi o arrieiro quem primeiro se normalizou na integridade de si mesmo. 

Vociferou, mas com a voz presa na garganta: 
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— Estás com medo, burro velho?!... — Isto ao mesmo tempo em que 

vibrava nas ancas da minha montaria uma chicotada violenta. Com um salto, 

o meu cavalo galgou meia dúzia de passadas e passamos, enfim, de 

arremetida, em frente à Cruz e da sua misteriosa companhia. 

Mas, pouco adiante, o arrieiro parou e voltou-se para trás. Fiz o mesmo; 

e ele, de olhos esbraseados para a figura, imobilizada ainda nas mesmas 

atitudes, segredou-me à meia voz: 

— Olhe, patrão, que não sou homem para ter sobrosso; mas isto faz 

arrepiar até as unhas... aquilo que ali está é gente viva... quer ver? — E gritou, 

fazendo das mãos um porta-voz: — Eh! cabra!... O que é que você está 

fazendo aí? 

O eco esvaiu-se e a figura estática, na compostura de uma ficção 

espiritual, continuava impassível, apenas diminuída de tamanho pela 

distância que entre nós se colocara. Mas repentinamente cortando o 

silêncio lúgubre da hora, passou-nos pela cabeça o frêmito de um voo e três 

gemidos lentos e dolorosos, seguidos de um gargalhar prolongado e 

estridente. 

[55] — É a mãe-da-lua, patrão. Lá está ela trepada no braço direito do 

cruzeiro. — E acrescentou, espicaçado pela impaciência: — E aquele cabra 

sem mexer-se!... Vou já botá-lo abaixo! — Com os movimentos rápidos, 

apanhou, entre as duas malas, o clavinote carregado. Inutilmente, segurei-lhe 

o braço. Levou a arma aos olhos e juntou esta ameaça: — Já vais ver que a 

homem não se faz medo! — e puxou o gatilho. 

Breve estalido seco feriu-nos os ouvidos; um cascalho rolara 

estriduloso pela escarpa abaixo, arrancado pela bala; mas a figura ainda lá 

estava incerta e sobranceira, agora cortada, de cima a baixo, por estrias 
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luminosas, como se fossem fios de linho branco estendidos num tear. Pouco 

depois, moveu-se, ergueu novamente os dois braços para o alto e, num 

resvalo pelo solo, esvaiu-se entre a Cruz e a galharia circundante... 

— Que os diabos o carreguem — praguejou o arrieiro. E pôs a montaria 

em marcha, que eu acompanhei no galope acelerado. 

Como uma necessidade imperiosa, se interpôs um silêncio longo. Duas 

ou três vezes o Jambeiro voltara-se para trás. Já íamos bastante longe da 

Cruz-das-Malvas, mas batia-me no cérebro o sinistro episódio, revestido de 

todos os estofos com que a superstição cria as suas ficções impertinentes. A 

despeito da minha vontade enérgica em não querer acomodar na razão as 

revelações do incognoscível, sentia-me, a contragosto, preso nos 

embaraçosos filamentos de uma grande dúvida. Materialista por escola; 

sardônico, à força de caminhar ao encontro de uma finalidade lógica, se me 

deparava a concepção de um mundo espiritual e assombroso, que me 

quebrantava a lógica das convicções. Oh! Mas estas cediam, 

momentaneamente constrangidas apenas por um vício de organização 

moral, inoculado, desde o berço até, com os terrores frustes, por esse mundo 

interior, onde crepitam as fornalhas do castigo e as almas vagueiam numa 

coorte demoníaca das esferas interplanetárias. 

Absurdos!... Mas destes absurdos ficara o meu espírito fortemente 

saturado, tanto assim que esqueci o arrieiro e o seu crime e nem o vi parar 

subitamente para carregar de novo o clavinote, porque, por diante de nós, 

numa reentrância do caminho, crepitava o brasido de achas fortemente 

acesas. Uma outra surpresa, que levou o Jambeiro a fazer este reparo: 

— Comboieiros não são; mas com gente viva é que a gente se entende 

mais melhor... vamos lá... 
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Com mais alguns passos estávamos em frente ao fogaréu e de uma 

latada de forquilhas e travessões — refrigério, talvez, para lenhadores nas 

horas em que o sol morde com as dentadas da canícula. 

[56] Relanceei a vista nas coisas avisadas pelas flamas. Um homem 

dormia numa rede armada entre os travessões, e outro, de vigília, sentado 

num tronco descascado, com um rifle ao lado, fumava num cachimbo 

descomunal. Levantou-se para se aproximar de nós e perguntou-nos: 

— Para onde vão assim, camaradas? 

— Rumo da Paraíba —respondi-lhe. 

— Por que não descansam? 

Aquela voz macia e tranquila inspirou-me confiança. Resvalei da sela e 

achei-me, de súbito, ao seu lado. Estendeu-me a destra num gesto 

prazenteiro e civilizado, a qual eu apertei com o frenesi de uma alegria. 

Era um homem forte e espadaúdo. Com os cabelos à escovinha, em 

torno do rosto grisalhavam-lhe os cabelos da barba oval, culturada com 

cuidados. Dois lumes fortes dançavam-lhe nas órbitas. Deixei-me cair, 

como um fardo roto, em cima do tronco no qual ele veio sentar-se ao meu 

lado, com sorrisos desvanecidos no acolhimento. 

Numa linguagem sofrivelmente carregada, disse-me quem era — o 

capitão Flores, criador no Piauí. Viera pessoalmente deixar um lote de gado 

à Paraíba. Já ia de volta aos penates, ainda bem longínquos. Tive também de 

lhe dizer o que andava eu fazendo nessa incursão puramente profissional; 

mas, quando lhe revelei o meu nome, ergueu-se com uma alegria forte. 

Conhecia-me! 

— O senhor não andou por estes sertões há cerca de três anos? 

— É exato... andei. 
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— Pois saiba que na fazenda do major Dantas fala-se sempre no seu 

nome, no nome do dr. Gontran; e olhe que não o esqueceram... 

— O major Dantas?... — interroguei eu os meus sentidos, e não me 

custou descer das prateleiras do passado os alfarrábios de uma recordação 

violenta. Dentro dela, encontrei um episódio sinistro que me veio ferir o 

cérebro, já contundido por tantas emoções. Calei-me, mas o interlocutor 

tentou revivê-lo: 

— Lembra-se? 

— Sim, lembro-me. Quando lá estive, houve um incidente... 

Ele interrompeu-me: 

— Ah! Não precisa referir-me. Eu também lá estava com quatro homens, 

acantonado no serrote em frente à casa. 

Mas os solavancos morais do momento impuseram-me ao espírito, em 

particularidades revividas, o trágico dia em que, pelas duas horas da tarde, 

cheguei à fazenda do Dantas com a intenção de me arranchar por uma noite 

e se me deparou o terreiro sem vivalma e as portas e janelas literalmente 

fechadas. Isto [57] impressionou-me surdamente. Bati à porta principal, que 

se abriu, depois de um certo tempo. Quem me recebeu fora a esposa do 

fazendeiro, mas num estado de superexcitação nervosa indescritível. 

Descalça, com os cabelos desgrenhados e os olhos entumescidos de chorar, 

tinha a configuração do desespero ou da loucura. Junto de si, agarradas aos 

seus vestidos, duas criancitas de olhar surpreso olhavam para ela, ansiosas 

e trêmulas, cheias de pavor, mas inconscientes do perigo. Entre soluços, a 

senhora explicou-me a causa do seu estado angustioso: 

— Meu marido foi em procura de homens, porque hoje seremos 

atacados pelo bando do João Caissara... ele mesmo nos mandou prevenir 
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que viria. É melhor o senhor continuar a sua viagem... aqui lhe poderia 

acontecer uma desgraça... 

Olhei para a criatura, indefesa pelas leis de um país em trevas, onde o 

valhacouto dos bandidos tem ainda o matiz visceral de um organismo, e 

pungi de horror: 

— Pois, sendo assim, minha senhora, mais interesse tenho em me 

arranchar na sua casa. Trago comigo dois homens que são o reflexo da 

minha vontade. 

Olhou para mim explodida numa alegria luminosa. Senti-lhe nos olhos 

o conforto vão de uma esperança voltilhante, e, com um arranque forte, 

agarrou-se às duas criancinhas com soluços extrabordantes de ternura. 

Instalei-me logo num compartimento convizinho, aliado à casa por 

portas interiores. A entrada dava, como as outras, para o largo pátio sem 

arbustos nem vegetação, lambido pelo hálito dos estios demorados. Frente 

à casa, se antepunha uma calçada de pedra e de cimento, e, a cem passos, o 

reduto de um serrote pedregoso. 

Chamei os meus homens e lhes disse: 

— Rifles na mão. A fazenda vai ser atacada por um bando... precisamos 

defender esta gente... 

— De certo, patrão — disseram eles —, nós cá estamos. 

Entrei para o compartimento e mudei de roupa. A tarde arrefecera 

desatando os vapores dos lagos fumegantes. Quatro horas!... Cinco!... Cinco 

e meia!... — A impaciência e o terror!... — A esse tempo, já o sol, exausto, 

deixava sobre o mundo as pegadas lívidas das sombras, e a glória da luz 

morria miseravelmente como um herói intrujão, sufocado no tumulto das 

trevas. 
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Com os braços apoiados no corte horizontal da porta, eu olhava 

assustadamente para as duas estradas que bifurcavam da fazenda, quando 

repentinamente, pela de cima, assomou um homem montado num cavalo 

ruivo. Trazia na mão direita um rifle com a coronha fincada sobre a perna e, 

ao passo calmo da alimária, vinha marchando em direção à casa. Já perto, 

particularizei-lhe a catadura, asperamente repulsiva. Um lenço vermelho 

com as pontas amarradas sobre a nuca escondia-lhe a [58] fronte, um chapéu 

de palha denegrida escondia-lhe a cabeça. O gibão de couro e as perneiras 

sujas vestiam, de resto, o todo inimaginável desse monstro apocalíptico, que 

a Natureza sujara pondo-lhe na cara cabelugens truculentas e nos olhos as 

fulgurações bestiais de fera insaciável. 

Parou o cavalo junto da calçada e relanceou um olhar feroz na frontaria 

do edifício. Olhou para mim, um pouco admirado, e perguntou-me: 

— Onde está o Dantas? 

— Saiu — respondi-lhe eu, sem alterar a posição em que me achava.  

— E a mulher? 

— Não sei, estou aqui apenas arranchado. 

— Pois vai dizer-lhe que está aqui o João Caissara, que vim buscar os 

cinco contos... por bem ou por mal, e se vim só é porque sou homem como 

trinta... mas... o meu povo vem aí atrás. 

As palavras lhe haviam saído entrecortadas, aos sopros; eram grunhidos, 

apenas, que o tronco da língua embrulhava numa afonia crudelíssima. O 

movimento oscilatório da cabeça lhe fazia perder a linha vertical do equilíbrio 

sobre a sela, os olhos fulgurantes, mas como covas, embebedados num 

desmaio percursor, antepunham aos meus olhos não um ébrio, mas a 
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dissolução estrepitosa de um organismo corroído. Esqueci logo o facínora 

para me lembrar apenas de um doente. Abri a porta e corri para fora: 

— Apeie-se!... O senhor está prestes a cair!... 

— Como sabe? — perguntou-me ele, com o gaguejo das duas palavras 

sopradas da garganta. 

— Porque sou médico... apeie-se. 

— Ah! É doutor?... Pois eu andava mesmo atrás de um doutor... por 

causa de uns afrontamentos... 

— Então, desça do cavalo, desça depressa! 

Olhou para o rifle e meneou a cabeça. Eu insisti com o vigor desta 

ameaça: 

— Apeie-se, senão morre aí mesmo como está! 

Olhou-me largamente e depois decidiu-se a desmontar, mas fê-lo 

apenas com a vontade, porque as forças físicas moviam somente poucas 

rodas daquela maquinaria arruinada. 

Ajudei-o a sentar-se no beiral da calçada, tirei-lhe o chapéu da cabeça e 

apanhei-lhe o pulso. O latejo arterial parecia rufos de tambor; mas, quando 

lhe desatei as presilhas do gibão e apliquei-lhe o ouvido sobre o tórax, recuei 

de ímpeto pela repercussão de uma pancada forte, intravascular. Ferido por 

ela, ergueu-se de súbito, como a espiral impulsiva de uma mola. O rifle 

caiu-lhe da mão, deu um passo ainda [59] em direção ao animal com a 

intenção, talvez, de montá-lo, mas caracolou sobre as plantas, pendeu para o 

flanco esquerdo e sobre ele caiu estatelado junto às patas do cavalo. 

Tudo decorreu num bater de pálpebras. Gritei aos meus homens. 

Acudiram todos, que já estavam espalhados com o Dantas em pontos 

defensivos. Circulamos o cadáver. Da boca suja, saía-lhe o sangue aos 
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borbotões; e, nessa atitude de petrificados, ouvimos imediatamente o patejar 

célere de cavalos — oito homens armados que vieram, de investida brusca, 

esbarrar as montarias juntos a nós; mas a escuridão não lhes deixou ver o 

corpo do Caissara estendido junto do animal. Um deles perguntou num tom 

pesado e agressivo: 

— O João Caissara não está aqui? 

Foi o Dantas quem respondeu, de rifle na mão e cercado de doze homens: 

— Sim, está... mas está morto. 

— E quem o matou? — gorgorejou o homem num ímpeto feroz, entre o 

espanto que os outros afivelavam nas caras denegridas. 

— Ninguém — sobrepus eu —, morreu, repentinamente, de uma moléstia 

que devia ter há muitos anos. Eu sou médico e assisti à sua morte. Não faz 

quinze minutos. 

Um silêncio duradouro e confrangido fechou as cortinas negras da 

piedade naquelas consciências embrutecidas pelo crime. Entreolharam-se 

depois numa indecisão. Um deles ponderou a um outro que lhe ficava junto: 

— Eu sempre disse que o Caissara havia de morrer, mas deu um estouro... 

tinha uma bola no pescoço. 

— E que mais querem? — perguntou-lhe o Dantas, armado de uma decisão. 

— Nada. Queremos levar o corpo... 

— Se é só isso... está ali no chão. Vão apanhá-lo. 

Quatro saltaram dos cavalos e atravessaram o cadáver na própria sela 

em que viera vivo. Prenderam o sinistro fardo, com o auxílio de relhos e de 

cordas nos loros e no arção, e, pouco depois, ao passo fúnebre dos animais, 

o prestígio sumia-se na escuridão brumosa da noite, levando os despojos de 

uma vida inútil, fantástica de crimes e delitos. 
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Fora esta a página tristíssima que o velho Flores quisera relembrar, e 

ela vergastou-me os sentidos com a fugacidade de um raio e o estrondo de 

um aerólito, de modo que à sua última frase, “eu também lá estava”, juntou 

estas outras, dirigindo-se ao Inácio Jambeiro: 

— Ó rapaz! Naquela marmita ainda há café... as xícaras lá estão... 

Com a mão trêmula, recebi a xícara que o arrieiro me apresentava e, em 

dois sorvos, bebi o conteúdo. Passou-me, então, nos sentidos a ideia de referir 

àquele [60] homem prestadio, que o acaso me deparava, a extorsão que o 

arrieiro me fizera; mas, ainda uma vez, a prudência me fechou a boca. A hora 

se me afigurou importuna; fá-lo-ia, decidi, quando o dia viesse com a sua 

claridade animadora. Não pude, porém, deixar de referir-lhe os incidentes 

misteriosos e empolgantes ocorridos em frente à Cruz-das-Malvas. O velho 

criador ouviu-me com os lábios entreabertos num sorriso, a bater a cabeça 

compassadamente na presciência da minha narrativa. Quando calei-me, ele, 

com a serenidade de quem não recebeu uma surpresa, acentuou: 

— Pois saiba que por ali não passo, senão em pleno dia. Há oito meses, 

sucedeu-me o mesmo, quando atravessei esse pedaço de estrada numa 

noite linda, de luar. 

— Como?... O mesmo? 

— Pior!... Éramos quatro. Vimos a figura em frente à Cruz, embaciada 

pela neveira da madrugada. Todos nós sentimo-nos acabrunhados por um 

terror indesviável. Mudos, no confrangimento de conjecturas assombrosas, 

metemos os cavalos a galope e passamos de cabelos eriçados. O 

sobrenatural não me amedronta, mas, desta vez, senti-me fora das minhas 

energias espirituais, porque a figura acompanhou-nos cerca de meia légua. 

Todos nós sentíamos o seu galope. Olhávamos, e ela vinha como suspensa 
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numa poeira, mas vinha, as suas formas se revelaram claramente. De uma 

vez, passou para a nossa frente e foi aí que ela se desvaneceu, de pouco em 

pouco, pela claridade vaga da manhã que começava. 

Esta confirmação fez-me voltar à sensibilidade a emoção já apagada. 

Levantei-me, tirei o chapéu para refrigerar a fronte encandecida, mas ponderei: 

— Impressões falsas!... O nosso espírito tem quedas imprevistas... são 

as loucuras irresponsáveis da retina, sob o jugo poderoso dos sentidos... 

— Pode ser — concordou o velho Flores —, mas olhe lá que há casos 

bem singulares. Por exemplo... sabe quem está enterrado debaixo da 

Cruz-das-Malvas?... 

— Quem? 

— Pois saiba que ali está enterrado o homem que morreu ao seu lado, na 

fazenda do major Dantas! 

— O Caissara?!... 

— Pois, é. Os bandidos traziam o corpo para o enterrar no Ceará, mas 

apodreceu no caminho, e ali o deixaram sob aquela cruz, armada com os 

caprichos de um voto profissional. 

Desta vez, com uma forte sensação de frio na medula, as pernas me 

fraquejaram. Era demais!... Sentei-me novamente ao lado do velho Flores e 

deixei-me ficar silencioso, curtindo nos sentidos abstrações enoveladoras. 

Ele compreendeu o meu estado e por isso aconselhou-me: 

[61] — O senhor ainda pode descansar um pouco... a manhã não tarda... 

o arrieiro já lhe armou a rede... 

Realmente, para mim, era imperiosa a necessidade de repouso. 

Recostei-me na rede mesmo vestido e com as pernas bifurcadas. Fitei os 
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olhos no Infinito calmo, sem nuvens e sem estrelas, e o meu espírito, embora 

revestido por ideias tenebrosas, caiu no abismo de um pesadelo atroz. 

Quando acordei, o sol, em pleno brilho, vinha no seu carro glorioso 

derramando pelo Universo as sementes da luz. Recompus as ideias e lancei a 

vista em torno do cenário, para sentir, logo empós, um abalo profundíssimo. 

O capitão Flores e o seu arrieiro haviam dado de marcha, aproveitando 

certamente o frescor tonificante da manhã. Vi apenas ao meu lado o Inácio 

Jambeiro, dormindo no solo e com o braço direito debaixo da cabeça. Fiquei 

fulminado e mais ainda quando, ao erguer-me, caiu-me junto aos pés um 

papel escrito a lápis contendo estas palavras:  

“O meu arrieiro reconheceu o homem que o acompanha. É um assassino, desses 

que andam soltos por estes sertões. Desfaça-se dele no primeiro momento. Se 

não puder, por outro modo, dê-lhe um tiro pelas costas. 

Flores”. 

O papel caiu-me das mãos. Olhei para o facínora que pacificamente 

dormia sobre um dos flancos, em roncos estertorados, e o conselho 

fulgurou-me no espírito com a sedução imperiosa de um dever. Melhor 

ocasião não se me deparava. Simples e sumário: encostar-lhe-ia a boca do 

revólver ao ouvido e... Mas senti a repugnância deste crime, a covardia desta 

ação, traidora, justificada, embora, pela lealdade de um direito. Por 

momentos, estive nas alternativas desta indecisão; mas pensei na vida e... dei 

o primeiro passo... o segundo... contornei-lhe o corpo para me assenhorear 

de melhor posição, cheguei mesmo a curvar-me sobre o celerado e a levar a 

mão à ilharga, francamente decidido a matá-lo, mas retirei-a aniquilado por 

um atordoamento fulminante, — não encontrei o revólver!... o facínora mo 

havia subtraído durante o meu pesado sono. 
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Literalmente indefeso, a minha situação piorara. O desespero me 

envolvia a alma num baraço de forca, estrangulava-me a razão. Restava-me 

apenas a resignação nesse cativeiro atroz, cuja solução era clara e inevitável. 

Foi ele, porém, quem me arrancou da petrificação que o assombro 

produzira. Com um salto brusco, pôs-se de pé e, olhando-me com a 

desconfiança de uma suspeita concebida, perguntou-me: 

— Quer que eu sele os animais? 

— É o tempo de marcharmos — disse-lhe eu. 

E, dentro em pouco, caminhávamos ao lado um do outro ao passo largo 

dos animais já fomentos. Não lhe falei no desaparecimento do revólver. 

Qualquer [62] pergunta me seria inútil e talvez funesta; e assim andamos 

uma hora dentro de um silêncio corrosivo. 

Mas subitamente, tal uma miragem consoladora para o saara calcinante 

do meu espírito, numa volta do caminho, pontuaram as coberturas 

denegridas de meia dúzia de casinhas tristes, alinhadas num arruamento 

ladeiroso. A surpresa fez-me olhar para o arrieiro, que exprimia no olhar 

também uma admiração indesviável. Sofregamente, galopei para a casa que 

me pareceu de melhor aspecto, embora sem reboco nas paredes. 

Acudiu-me um homem já idoso, que assentiu, com o aprazimento da 

vontade, dar-me o arrancho que eu lhe acabava de pedir. 

Desmontei de um salto, com o coração a bater-me ruidosamente no 

esplendor de uma alegria única; mas, no surto alvissareiro deste sonho, não 

ousava erguer os olhos para o celerado. Sentia-me, no entretanto, envolvido 

no seu olhar perscrutador e incisivo. Foi deste modo que lhe ousei dizer 

num tom amistoso e natural: 

— Deixe ficar as malas e pode voltar daqui. 
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— Por quê? 

— Porque vou tomar outro rumo na viagem. 

Dentro de um breve silêncio, demorou-se a pensar, mas, com um 

solavanco brusco, tirado dos ombros secos, nada retrucou. Apeou-se e foi 

tomar o clavinote, que estava entre as duas malas, e trançou-o por detrás 

das costas. Já montado outra vez, dirigiu o animal para junto de mim e meteu 

a mão no bolso. Instintivamente, recuei um passo; ele, porém, com riso 

embotado nos grandes lábios grossos, estendeu a mão e entregou-me o 

revólver com este dizer arrastadiço: 

— Achei-o no chão... 

Mas a minha surpresa ainda não havia chegado ao fim quando outra, 

bem mais forte, petrificou-me na imobilidade de uma rocha. Ao primeiro 

gesto, o arrieiro juntara mais este outro. Tirou da copa do chapéu a carteira; 

remirou-a demoradamente para ver se estava intacta e novamente 

estendeu a mão fazendo um sorriso intencional, quando me disse: 

— Estava apenas guardada em meu poder... 

Recebi a carteira estupefato, dentro da admiração que se convulsionava 

no meu espírito em turbilhoadas sensações. Acudiu-me apenas esta decisão 

brusca e impulsiva. Abri a carteira e retirei de dentro uma nota de 

quinhentos mil réis e lha estendi: 

— Nada quero. O patrão já me pagou adiantado. 

— Como lembrança... insisti. 

Ele meneou fortemente a cabeça e, picando as esporas no vazio do 

animal, gritou-me, já andando: 

[63] — Até um dia! 
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— Até um dia! — arrastei eu automaticamente, preso por uma mágoa 

brutal, porque foi-se... e nunca mais o vi.  
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