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[133]2 O Rosendo, num rompante, esbarrou a mula à porta da casinha 

da Belmira. Depois, dando um jeito nas abas largas do chapéu mole, entrou 

para a sala e foi abraçar com ternura a rapariga. Mas recuou logo, espantado. 

Que era aquilo? Que frieza era aquela? Pois ele viera de tão longe, da 

fazenda, para encontrá-la naquela tristeza? Dissesse... 

Belmira foi levantar o pavio da candeia de azeite, sem dar resposta. 

Mas o caboclo insistia, já meio magoado com aquela secura. 

— Que é que você tem, Belmira? 

A rapariga olhou-o, desapontada e medrosa: 

— Eu acho bom você não ficar hoje aqui, Rosendo. 

— Mas por quê? 

Não! Não convinha!... Ele sabia: O Zé Pedro quando bebia um pouco, 

ficava maluco. E ela já soubera, que, desde a boquinha da noite, o Zé Pedro 

_________________________ 
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andava a fazer estripulia pela cidade. Era capaz de vir, pela madrugada, 

como costumava, bater à janela. Se encontrasse homem, desfeiteava, 

brigava, queria botar para fora... Se fizesse isso, já não seria a primeira vez; 

e ela, Belmira, não queria saber daquilo. 

Fora sempre uma rapariga bem-vista das vizinhas: não queria dar 

motivo de queixas. Não! Não convinha que o [134] Rosendo ficasse!... Era 

para evitar... Viria outro dia, um dia qualquer em que o Zé Pedro não 

estivesse com a cabeça cheia de cachaça. 

O matuto relanceou, com orgulho, o olhar para a garrucha e a faca, na 

cintura, e deu um muxoxo: 

— Ora, um homem é para outro! 

Mas não! Ela não queria briga em casa... 

Rosendo cortou-lhe a palavra com um gesto definitivo: 

— Eu vim e fico! Se ele vier cá, pior para ele... 

E ficou. 

Tirou o chapéu, dependurou a pala no prego do portal e foi ao quintal 

despejar num caixão dois litros de milho à mula Guariba. Que aquele 

vagabundo viesse! Havia muito que já não se gostavam por causa da 

Belmira; pois acabava de uma vez com as rixas... Que viesse! Não tinha a 

fama de valentão do outro, porque nunca matara ninguém; mas não tinha 

medo de homem. Quando estava no seu direito poderia vir quem viesse: 

achava gente! E depois, aquilo tudo era medo, era bobagem da Belmira! O 

Zé Pedro vinha lá nada! Estava, talvez, a uma hora daquela, estendido na 

cama, lá embaixo, na cidade, a cozinhar a bebedeira, como era de costume. 

A Belmira, coitadinha, tinha razão... Ela não queria saber de questões em 

casa, porque aquilo a desmoralizava. Mas Zé Pedro naquela noite? Zé Pedro 
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vinha lá nada! E esteve conversando com a amante até tarde. Quando se 

foram deitar passava das onze. 

Para a madrugada, Rosendo acordou em sobressalto, ouvindo um 

ruído, fora, na rua, perto da janela. Desconfiado, pôs o ouvido à escuta. Era 

uma voz de regougo, desconexa e arrastada. Num susto, reconheceu a voz 

grossa do Zé Pedro. Segurou com força a garrucha debaixo do travesseiro 

e chamou baixinho a rapariga: 

— Belmira, Belmira, o Zé Pedro está aí... 

[135] Belmira levantou-se de um pulo. Que horror! Ela bem dizia! 

Ouviram-se pancadas na janela e a voz do Zé Pedro estourou fora: 

— Abre essa droga! 

Belmira pôs as mãos na cabeça: 

— Ai! Meu Deus!... 

Estava perdida! E correu para a cozinha, estonteadamente, com a 

roupa debaixo do braço, a vesti-la atarantada, sacudida do choro e susto... 

No meio do quarto, só, trêmulo, com a garrucha na mão, Rosendo 

esperava. 

— Abre essa gronga, senão arrombo! 

Rosendo continuava calado. E as pancadas continuaram mais fortes. 

— Abre! 

Então o caboclo de dentro respondeu para fora, num largo desabafo 

de peito: 

— Aqui não se abre nada! 

— Então arrombo! 

— Arromba, se és homem...! 
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Um murro seco estalou e a janela franzina se escancarou ao luar! A 

cabeça do Zé Pedro apareceu, e logo um braço, e outro braço, numa 

escalada furiosa. 

— Para aí, ladrão! — trovejou Rosendo. 

O outro não respondia e bufava, esforçando-se para transpor a janela, 

fungando, ansioso, roçando o peito no peitoril, os olhos chamejantes de 

raiva. 

— Para aí, ladrão! 

E levantava o braço, engatilhando a garrucha. Zé Pedro, num 

resfolegar contínuo, num desespero, galgava com os braços, com o peito... 

— Para aí, ladrão, senão te mato!... 

Zé Pedro subia. Apoiou a barriga; num arranco pôs um joelho, outro 

joelho, um pé... 

— Para aí! 

[136] ... Outro pé... Ia pular... 

Um tiro atroou na vastidão calada da noite... 

 

II 

 

Rosendo montou rapidamente a Guariba e tocou a galope pela estrada 

poeirenta. Esporeou o animal com fúria. Em breve, as últimas casinhas da 

cidade tinham desaparecido. 

Meia légua de caminho já tinha ficado, quando, à sua frente, o 

horizonte foi tomando uma vaga coloração, o céu branquejou, os campos 

vastos em torno foram aparecendo, as montanhas crescendo ao longe, as 

árvores surgindo, aos poucos, por entre a neblina da manhã. 
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Meteu a Guariba a trote, para rememorar o que tinha feito. Como fora 

aquilo? Por que tinha disparado a garrucha tão de repente? Como é que 

tinha matado Zé Pedro? Que estupidez tinha feito! Não podia esperar que 

ele entrasse, agarrá-lo, tomar-lhe a arma, dar-lhe muita pancada e depois 

deixá-lo com o corpo retalhado de chicote, do lado de fora? Por que, então, 

não fizera assim, ele que nunca pensara em matar? Mas que horror! Matara 

mesmo! Sentira a queda do corpo caindo pesadamente na rua. E estava 

perdido! Era um assassino! 

E agora, como havia de ser? E sua mãe, que seria daquela pobre velha, 

lá naquele ermo, ao abandono, sem poder trabalhar e sem ninguém que lhe 

fosse levar um pedaço de pão? Que seria agora da sua própria existência, 

agora, que viveria andando, errantemente, de terra em terra, de fazenda 

em fazenda, sempre perseguido pelos soldados, sem descanso, sem um 

momento de sossego? Sim, que seria? Na cidade, àquela hora, já sabiam de 

tudo... O crime era falado em todas as esquinas; o seu nome, que fora 

sempre tão respeitado, já andava de boca em boca, manchado com uma 

maldição! E os soldados já lhe haviam [137] saído à procura, farejando pelo 

rastro fresco da Guariba na poeira da estrada, umedecida pelo sereno da 

noite. E vinham sem descanso, dois, três, quatro, de bonés, terríveis, 

armados de carabinas, a perguntar, aqui, ali, “se não tinham visto passar o 

criminoso!”. 

Para atestar o crime, o corpo do Zé Pedro lá ficara estendido no chão, 

com uma bala cravada no peito. Podia ir para onde quisesse — encontraria 

sempre a mesma perseguição... 
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E a esta ideia, Rosendo chegou mais as esporas de prata no peito suado 

da Guariba. Era preciso fugir, correr para muito longe, chegar a uma terra 

onde fosse desconhecido, e assim talvez escapasse da cadeia. 

A Guariba trotava largo, fazendo estalar as ferraduras no chapadão 

duro do caminho. O sol já tinha subido, numa glória, para a esplendência 

do azul, e o caboclo tocava sem descanso. E fazia trotar a mula, subindo 

cômoros, descendo outeiros, ora sumindo-se na curva ensombrada da 

estrada, ora saindo para a amplidão desolada dos campos. 

Deixou campinas louras rutilando ao brilho do sol ardente, varou 

matas escuras, cortou o entrelaçamento espinhado das capoeiras, 

embrenhou-se pelo coivaral dos cerrados, atravessou córregos e córregos, 

atirando de passagem, na liquescência prateada, a binga de chifre para 

refrescar a garganta, num gole suavizador. 

O sol, durante o dia inteiro, do lado, queimou como um castigo. À 

tardinha, Rosendo entrou nos campos da Loanda, que ficavam a dez léguas 

da cidade, interminavelmente estendidos, interminavelmente verdes. 

Guiou a mula para uma baixada, à beira de um brejo onde fluía o 

zigue-zague fino de um fio de água. Às suas costas, no poente, o sol já tinha 

se engolfado por trás das nuvens pardas, espirrando para o alto uns laivos 

de sangue vivo. Em breve as primeiras sombras crepusculares começaram 

a envolver os [138] campos, e uma grande tristeza baixou do céu sobre a 

terra silenciosa. Rosendo subiu a um cupim e estendeu longamente a vista 

pela extensão morta daquelas paragens. A campina se estendia, ampla, 

arrasada e quieta. Nem uma voz estranha, nem o mais pequenino ruído 

para perturbar a imobilidade daquele ermo. As árvores se erguiam, 

recolhidas e tristes, sem o bulício leve de uma folha. O céu era de uma 
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tristeza infinita e desamparada, arqueando-se, como a derramar sobre a 

terra toda a angústia que enchia a solidão. 

Só então Rosendo levantou os olhos para a esquerda e viu, a meia 

légua, a estrutura sombria da Mata das Cruzes, daquela mata profunda e 

maldita, de uma légua cerrada de árvores e socavões, sem uma clareira, 

sem o alívio de um pedaço de campo. Era a mata excomungada que o povo 

daquelas redondezas havia cercado de uma lenda apavorante e tenebrosa. 

Nunca houve um caboclo, por mais valente e sarado, que ousasse 

atravessá-la, à noite, sem rolar morto por uma grota. Contavam de muitos 

que lá entraram, em noites de lua, e nunca mais saíram. E daí a dias, era 

nova cruz que se levantava no sítio onde se presumia ter desaparecido o 

temerário. Ele mesmo, Rosendo, sabia do Mamede, daquele caboclo 

decidido da Serrinha, que escorara tantos homens na ponta da sua faca 

matuta, e que um dia lá amanhecera, esfaqueado e rígido, com os dentes 

arreganhados. Ouvira também falar do Rabello que, perseguido pelos 

soldados, certa noite quisera passar a mata, lá se sumira e nunca mais 

voltara. 

E ele, Rosendo, dali a pouco tinha que romper pela mata sinistra afora, 

na escuridão da noite. Não podia ficar do lado de cá. Era uma noite perdida, 

o mais que preciso para a polícia chegar. Era preciso romper, custasse o 

que custasse! Conhecia o caminho, já passara por lá, de dia, três ou quatro 

vezes. Do outro lado, logo ao sair ao campo, à raiz da mata, ficava a casa do 

Liberando. Descansaria [139] lá meia hora, para comer qualquer coisa, e 

em seguida, tocaria... Era preciso seguir. E Rosendo montou. A noite já 

tinha caído, negra e profunda. O caboclo já não via mais a Mata das Cruzes, 

que se sumira na treva cerrada. Foi pensando na morte que tinha feito e 
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teve medo. Tremeu. Sentia um pavor horrível ao aproximar-se a travessia 

perigosa. Veio-lhe à mente excitada a figura do Zé Pedro, bêbedo e morto, 

com os olhos terrivelmente abertos a clamar por vingança. Tinha matado!... 

Quem sabe se não seria atacado e morto na mata por um inimigo estranho? 

Ao enfrentar a mata, parou a mula um momento. Pensou. Mas era 

preciso seguir! De um arranco atirou o animal para a frente, apertando-o 

com força nas esporas. 

Cobriu-o uma abóbada de árvores agigantadas e sombrias. Mergulhou 

medrosamente pelos caminhos sulcados pelos carros de bois. Não 

enxergava um metro à frente. A noite estava cada vez mais negra e mais 

soturna. A mata era um silêncio intérmino, desolado e lúgubre. A mula 

tropeçou num galho seco, ele sentiu um arrepio percorrer-lhe todo o 

corpo. Já havia andado meia légua seguramente. Cada vez se entranhava 

mais no silêncio e na treva, e cada vez apertava com mais ansiedade o 

animal. Não podia olhar para trás: parecia-lhe que qualquer coisa o 

perseguia, aquele inimigo da lenda, para vingar a morte do Zé Pedro. 

Começou a suar frio... A Guariba resfolegava, doida, tonta, cansada, a 

arquejar e a romper... 

Vagamente, ele divisou na treva, de passagem, os braços abertos de 

uma cruz. Era aquele o trecho assombrado. 

De repente, sentiu que o animal encolhia as ancas, dando um estirão 

medroso para a frente. Um frio de terror gelou-lhe as carnes. Levou 

maquinalmente a mão à faca, na cintura, mas ficou sem ação. E sentiu 

distintamente, horrivelmente, que qualquer coisa grossa e asquerosa, com 

um bafo quente de sangue, pulara na garupa e o agarrava [140] pelo paletó. 

Quis voltar a cabeça, mas não pôde. Estava estarrecido sobre o arreio, sem 
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forças, transido, a cabeça ardendo, num pavor mortal, as mãos trêmulas e 

frias, o corpo gelado... E fincava as esporas desesperadamente, e queria 

avançar e avançava, queria livrar-se daquele bicho sanguissedento e cruel, 

que já lhe arranhava as costelas com as unhas afiadas. Um suor glacial 

descia-lhe abundante da testa em fogo e o corpo lhe tremia todo, 

enregelado e duro, sem um movimento, fincado no lombilho como uma 

estaca. 

E o medo crescia e o terror aumentava. E o porco imundo já lhe 

penetrava as carnes com as unhas pontiagudas e o estreitava já nas mãos 

lamacentas e cabeludas, roçando-o, ferindo-o, num encarniçamento de 

gula alucinada, numa fome selvagem, num desespero feroz. E ele apertava 

furiosamente a mula, fincando no sovaco, no peito que era já uma sangueira 

toda a roseta da espora. E a Guariba avançava, soprando ruidosamente, 

avançava, tropeçando aqui, tropeçando ali, desvairada, sempre para a 

frente, sempre para sair daquele inferno. E fincava sempre as esporas, 

rangia os dentes, apertava — como um recurso supremo — o cabo da faca 

na cintura, porque queria arrancá-la da bainha, virar o braço e espetar, 

socar, socar com a ponta, socar, escortaçar aquele monstro estranho e 

pavoroso, que o agarrava e que o ia matar. E a mão, segurando a faca, ficava 

imóvel, ficava pesada e não conseguia arrancá-la, não conseguia movê-la! 

E atrás, o bicho insaciado enterrava as unhas com mais gana, com mais 

violência, já o abraço maligno envolvia-lhe toda a cintura e, em breve, seria 

derrubado por terra, arrastado para o seio da mata, morto num ataque 

doloroso de que não se podia defender. E o pouco de energia que lhe 

restava empregava nas pernas, arquejante, num esforço desvairado e 

supremo, a enterrar as esporas, para avançar, avançar sempre!... Mas 
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sentiu que as pernas iam fraquejando, [141] amolecendo, bambas já do 

esforço contínuo, e que a Guariba ia também afrouxando a carreira 

desenfreada, tropeçando a todo instante, como a querer cair. E o suor 

descia-lhe sempre da cabeça em brasa, ensopando a roupa, e o corpo era 

a mesma pedra inerte e gelada, incapaz de um movimento. E para a frente 

era a espessura absoluta da treva e ele não via nada do que o cercava, não 

sabia se estava longe, se estava perto da saída daquela mata amaldiçoada e 

demoníaca. Sabia que ia cair, ia ser arrastado, esmagado, espedaçado e 

morto. E o bicho atroz continuava, destruindo e ferindo. O bafo era agora 

mais quente e mais vivo, mais irregular e mais forte. Era um cheiro 

nauseante de sangue que saía daquela boca escancarada, que ia começar a 

comer dali a pouco, a comer, porque era um monstro que estava louco de 

fome!... De repente, como um alívio, sentiu na treva uma vaga clareira; e, 

logo à frente, a dez metros, na baixada, um fogo à porta da casa do 

Liberando. 

Cambaleando em cima do arreio, já quase morto, sentindo nas costas, 

a agarrá-lo sempre, o porco horrendo e sujo; num último esforço, encostou 

a Guariba à porta da casinha, e deixou-se cair para o chão, pesado e inerte. 

O Liberando e a mulher, apavorados, correram, e levantaram o corpo do 

chão. O dono da casa conheceu logo o caboclo. Que significava aquilo? 

Rosendo, desvairado, febril, apontava para as ancas da Guariba, 

batendo o queixo:  

— Lá... lá...  

Liberando foi examinar. Mas o que era? Não havia ali nada! 

Deitaram-no no quarto da sala, e a mulher correu para arranjar 

remédio. E toda a noite, delirando, foi aquela perseguição dolorosa! Via-se 
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à beira do brejo, no campo, do outro lado da mata maldita, ao cair da tarde 

triste, já medroso de atravessá-la. Depois a noite negra, como um 

prenúncio de desgraça, estendida pela terra... Depois a travessia sinistra... 

o ataque... a resistência desesperada... o [142] mesmo frio de morte a 

transir-lhe o corpo... E a perseguição do bicho cada vez mais encarniçada, 

e as unhas a penetrar-lhe a carne... e ele a debater-se, a querer livrar-se... 

Depois, a saída súbita, na clareira, e as pessoas conhecidas... 

Em seguida, via-se de novo no seio misterioso e escuro da mata 

tenebrosa, na mesma ansiedade, no mesmo pavor. E, de repente, já não era 

o porco abjeto! era um cadáver ensanguentado, de rosto lívido, o cadáver 

do Zé Pedro, a persegui-lo também, com um riso atroz na boca 

escancarada, e a gritar: 

“Abre esta droga! Abre esta droga!” 

E depois a mesma saída, o mesmo fogo salvador. 

Já manhã, não conseguira ainda dormir. Tinha o corpo moído, por 

certo ensanguentado, e a cabeça ardia-lhe na mesma febre devoradora. De 

repente, ouviu pancadas na porta da entrada. Levantou a cabeça; no 

mesmo instante, viu o Liberando correr para abrir. Três homens entraram 

de bonés e rifles. Eram os soldados. Pôs as mãos na cabeça. Estava perdido! 
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