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CAPIM GROSSO ASSOMBRADO 
 

 
UMA PALAVRA 

Nasci nas redondezas de Capim Grosso, no meio do mato, entre 
bichos humanos e outros bichos. Foi ali que cresci e vivi boa parte 
de minha infância. Era um universo à parte, onde a implacável 
realidade do viver cotidiano se mesclava com um imaginário 
povoado de seres fantásticos, de monstros escondidos nas brenhas, 
de cangaceiros sanguinolentos que violavam as castas donzelas, de 
visagens oriundas de outros mundos para assombrar os vivos, de 
espíritos malignos que se apossavam dos corpos de homens e 
mulheres, de humanos maus que se transformavam em bichos 
medonhos, de aves agourentas que anunciavam mortes e 
catástrofes, de despachos poderosos para ficar rico ou para trazer de 
volta a pessoa amada, de rezas extraordinárias que curavam lepras e 
outras moléstias bizarras, de simpatias e benzeduras com folhas 
santas e outros apetrechos, de filhos amaldiçoados pelos pais e 
condenados a perambular pela terra nos dias santos, de loucos que 
jogavam pedras e outros que ofereciam flores, de andarilhos e 
penitentes que se martirizavam para pagar uma promessa, de bichos 
que falavam e humanos que urravam de quatro nos matagais, de 
brigas violentas e crimes cruéis entre gentes do mesmo sangue, de 
milagres realizados por homens santos ou enviados de Deus, de 
valentões que matavam onças e outras feras temidas, de fadas 
encantadas e bruxas voadoras, enfim, de um mundo que 
inevitavelmente transformaria a mente de qualquer criança... As 
histórias que seguem são adaptações de muitas dessas histórias 
folclóricas, todas elas atreladas a pessoas e eventos relacionados à 
nossa querida cidade. 

A todos, boa leitura. 

Iba Mendes 
São Paulo, 06 de novembro de 2022. 
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O ENCONTRO DE CAPITÃO COM O CAIPORA 
 

 

Corria o ano da graça de 1915, quando o jovem Zózimo, saltando 
num cavalo de pau que improvisara por puro divertimento, corria 
como um "Quixote" por entre o grosso capim de uma extensa lagoa 
que circundava a velha fazenda. 

— Eia! Avante Rocinante! — bradava alto, empunhando numa das 
mãos uma vara verde que parecia simular uma espada. 

O velho Chico, que a tudo observava escondido detrás de uma 
árvore, não resistiu a ocasião e gritou em tom de gracejo: 

— Muito bem capitão!... Avante, avante!... 

O rapaz, que até então não pressentira a presença do pai, 
interrompeu bruscamente a brincadeira e abaixou a cabeça. O velho, 
notando o constrangimento do filho, retirou-se rindo muito de toda 
aquela grotesca pantomima. 

Zózimo, tão logo o pai ausentou-se, montou novamente em seu 
alazão de madeira e saiu em disparada por entre o mato, gritando 
louco de satisfação: 

— Avante, capitão!... 

Esse passatempo transcorreu assim pouco mais de meia hora. 
Quando, enfim, deu por si já se achava bem no meio de uma mata 
densa e desconhecida. De repente, viu como que uma sombra a 
correr num contínuo vaivém por entre os arvoredos. O estranho 
movimento vinha sempre acompanhado de assobios, de estalar de 
galhos, de um cheiro inebriante de fumaça e de um grito fanhoso, 
que dizia: 

— Ecou!... Ecou!... Ecou!... 

Não havia dúvida, pensou o moço, é o Caipora. 
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Zózimo, que conhecia muito bem as malvadezas daquele 
monstrinho cabeludo, tratou logo de se precaver, retirando do bolso 
um pedaço de fumo, com o qual seguiu caminhando em busca de 
uma clareira conhecida, pela qual pudesse se safar daquela trilha 
apavorante. Porém, quanto mais andava, mais perdido se via no 
meio daquele matagal espesso e medonhamente trançado. Quando, 
enfim, topou num lugar que lhe parecia familiar, viu aparecer de 
supetão diante de si a figura grotesca do Caipora montado no seu 
porco caititu. O monstrinho peludo, que fumava um grosso 
cachimbo de barro, acercou-se dele e foi logo pedindo fumo. 

— Me dá fumo! 

O moço, que já se havia precavido para esse encontro, estendeu a 
mão e lhe entregou um pedaço de fumo de corda. 

— Me dá mais! 

Que fazer, se não havia mais fumo? Correr era impossível, pois 
eram de todos conhecidas as peripécias daquele diabinho peludo, 
que certamente não deixaria impune o aventureiro que ousasse 
evadir de sua presença sem o seu devido consentimento. 

— Acabou — respondeu o rapaz um tanto apreensivo, mas logo 
acrescentou: — Vou buscar mais em casa, se você deixar. 

— Quero mais! — insistiu o capetinha peloso. 

— Em casa tem mais — repetiu Zózimo todo trêmulo. 

— Tô esperando, vá correndo — respondeu o Caipora visivelmente 
impaciente. E completou: — Se não voltar ligeiro, deixa estar que 
você me paga! 

O moço sabia muito bem do que seria capaz o Caipora caso não 
cumprisse a promessa que a ele ali fizera. Então correu como um 
louco em direção à fazenda. Chegou lá esbaforido e suando em 
bagas. Pegou sem demora, na dispensa, meio metro de fumo e 
retornou correndo como um desesperado. Quando chegou no 
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matagal, o Caipora ainda estava lá montado no seu porco-do-mato. 
Este foi logo perguntando: 

— Trouxe meu fumo? 

— Sim, toma! — respondeu Zózimo, entregando ao guardião da 
floresta o pedaço do rolo preto. 

O monstrinho então tomou do fumo e o levou às narinas. Em 
seguida fez um gesto de agradecimento e saiu em disparada, 
gritando: 

— Ecou, Capitão!... Ecou, Capitão!... Ecou, Capitão!... 

Reza a lenda que foi a partir deste dia que o célebre fundador de 
Capim Grosso passou a ser chamado de "Capitão". 
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O BERRADOR DE CAPIM GROSSO 
 

 

Conta uma lenda capim-grossense que nos primórdios da cidade, 
quando a antiga Rua da Librina ainda era um grande e fechado 
matagal, havia ali uma humilde casinha de taipa, cujo morador era 
um velho roceiro chamado Chico, casado com uma boa mulher e pai 
de dois filhos homens. Diz, ainda, a lenda que um desses filhos, o 
mais novo, era dotado de uma natureza perversa e preguiçosa, ao 
contrário do mais velho, que tinha uma índole de pura bondade e 
era bastante dedicado aos afazeres da roça.  

Certo dia, o pai e o filho mais velho foram capinar umas terras num 
lugar chamado Jenipapo. O mais novo permaneceu em casa, 
incumbido pelo velho de cuidar da mãe doente e que, quando desse 
meio-dia, fosse levar para ele e o irmão o almoço e uma moringa 
d’água. O rapaz, que não gostou nem um pouco da ordem dada 
pelo pai, apenas maneou a cabeça afirmativamente e resmungou 
para si um palavrão, acrescentando enquanto os outros dois sumiam 
na estrada: “Suas pestes!” Em seguida armou uma rede e voltou 
dormir tranquilamente.  

Enquanto isso, a pobre mulher, que sofria de uns reumatismos nas 
pernas, fazia tudo sozinha. A doença, porém, não a impediu de 
realizar suas tarefas domésticas, o que incluía matar uma galinha e 
preparar a comida para toda a família.  

Quando deu meio-dia, a boa senhora que já havia embalado o 
almoço num utensílio de plástico e enchido toda a moringa com 
água filtrada do pote, chamou o filho e ordenou:  

– Vá levar a comida pro seu pai e pro seu irmão, e depressa! 

O moço, que acabara de se levantar da rede, nada disse e ficou por 
ali como se não tivesse ouvido a determinação da mãe. Esta, já 
impacientada pela preguiça do filho, gritou: 

– Você não escutou não, moleque?  
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O preguiçoso perguntou então se não podia almoçar antes, pois 
estava com muita fome e ia ter de caminhar mais de meia hora sob 
um sol causticante. A boa mulher, porém, que naquele momento 
sentia fortes comichões nas pernas, impacientou-se com a 
malemolência do moleque, e gritou mais uma vez, furiosa:  

– Ainda está aí, hein?  

O rapaz, que apresentava o semblante visivelmente irritado, pegou 
ligeiro da sacola com o almoço, segurou a moringa pelo gargalo e 
saiu resmungando um dito feio, acrescentando ao longe, enquanto 
olhava para trás: 

– Sua peste!... você vai ver... 

Seguiu a passos lentos pelo caminho, mas nem bem havia andado 
uns dez minutos, sentiu-se exausto e, vendo uma copada árvore nas 
proximidades, dirigiu-se até ela e sentou-se preguiçosamente à sua 
sombra. Neste momento, o cheiro inebriante da comida exalou até 
suas narinas e, sem qualquer cerimônia, ele desamarrou o vasilhame 
e começou a devorar todo o almoço. Feito isto, ergueu-se e tragou 
uns goles da moringa. Porém, antes de tampar a bilha d’água, teve 
uma ideia maligna: abaixou as calças e mijou dentro até passar toda 
a vontade.  

Quando ele chegou à roça, o pai e o irmão já o aguardavam ansiosos 
e mortos de fome. Com um ar malicioso e diabólico, entregou tudo 
ao pai e se afastou. O velho, que de nada desconfiava, abriu o 
embrulho e, atônito, encontrou ali apenas ossos e uns restos de arroz 
misturado com feijão e farinha.  

– Que brincadeira é essa? – perguntou indignado.  

– Isso o quê? – respondeu o mandrião. 

– Cadê a comida que sua mãe mandou? Por que só tem osso? 

Ele então fez um gesto de ombro, e completou: 

– Foi só isso que ela mandou. 



7 
 

Ao que o velho, tomado de ira, avançou até ele e gritou: 

– Foi só isso mesmo que ela me mandou? E como você explica esses 
ossos? 

Após sentar-se num tronco de arbusto, ele respondeu serenamente: 

– Hoje apareceu um homem barbudo lá em casa e os dois ficaram 
conversando por um longo tempo, até se abraçaram e se beijaram. 
Quando foi meio-dia serviu o almoço para ele, que comeu tudo, e o 
resto ela mandou pro o senhor. 

O irmão mais velho, que assistia incrédulo à cena, e que de antemão 
conhecia o caráter torpe do outro, objetou ao pai que a mãe jamais 
faria uma coisa daquela, e disse interrogativo para si mesmo: “Há 
caroço nesse angu!” 

O outro, no entanto, fez um ar sério, e disse ao pai em tom de ironia: 

– Corra lá que o senhor ainda o encontrará em casa com ela.  

O pobre do homem tomou então a resolução de ir averiguar tudo. 
Mas ai dele se tivesse mentindo! Antes de sair, porém, abriu a 
moringa e encheu a boca de água, cuspindo logo em seguida, 
desesperado.  

– Que significa isso? Quem foi que mijou nessa moringa? Foi 
também o desgraçado do homem?  

O filho apenas afirmou que sim com a cabeça, e o pai saiu às 
carreiras para casa, e ele o seguiu. 

Quando o velho chegou a casa e a adentrou bruscamente, viu de 
fato um homem sentado à mesa, tendo um matolão de couro aberto 
sobre ela. Sem nada perguntar, ele pegou dum punhal que trazia à 
cintura e desferiu um golpe brutal sobre outro, que rolou pelo chão 
todo ensopado de sangue. Em seguida, correu até a mulher e a 
agarrou fortemente pelos braços, indagando com voz de trovão: 

– Pensa que sou cachorro para roer ossos? 
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A pobre mulher, que não compreendia nada aquela situação, 
dirigiu-se ao filho perverso e perguntou o que significava tudo 
aquilo, ao que ele, sem um pingo de pejo no rosto, confirmou tudo o 
que havia dito ao pai: 

– Sim, pai, ela mandou dizer que o senhor se contentasse com os 
ossos e ainda pediu para o homem mijar dentro da bilha. 

O marido, louco de indignação, não hesitou em pegar do mesmo 
punhal e cravá-lo várias vezes sobre o coração da companheira. 
Esta, porém, ainda agonizando, fixou o olhar no filho e lhe lançou 
esta terrível praga: 

– Maldito serás para sempre! Jamais morrerás e tua alma 
perambulará perpetuamente por essas terras, e berrarás feito um 
animal louco toda sexta-feira, até que por fim o diabo te conduza à 
sua tenebrosa morada.  

Lançada esta maldição sobre o rebento, a pobre senhora espirou sob 
a ponta do punhal sangrento.  

Um vizinho que ouviu toda a algazarra, correu até lá e deu de cara 
com o apavorante desfecho.  

– A sem-vergonha me traiu com esse canalha! – tentou explicar o 
marido ao amigo. Ao que este, boquiaberto, explicou: 

– Miserável homem! Este que você assassinou é um boticário de 
Jacobina que veio oferecer remédios à sua esposa. Eu que o indiquei 
à sua mulher, pois sabia que ela estava doente.  

Daí a dias encontraram o marido enforcado numa árvore. O filho 
mais velho ficou tomando conta das terras. Quanto ao mais novo, 
desde aquele dia desapareceu do povoado.  

Quando nas noites de sextas-feiras se ouve um berro pelas 
redondezas, diz-se que é o Berrador pagando por seus pecados.  
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O ENCONTRO DE FERRINHO  
COM O CAPETA EM CAPIM GROSSO 

 

 

I – A HISTÓRIA 

José de Barros, conhecido por “Ferrinho”, foi um rico e famoso 
bandido morador do Junco, distrito baiano pertencente à cidade de 
Jacobina, na Bahia. Nos anos 80 do século passado, foi responsável 
por aterrorizar a população da região, a qual era periodicamente 
submetida aos seus métodos bizarros de violência. Conta-se, por 
exemplo, que numa determinada ocasião, ele obrigou a mulher, 
Cleonice Soares da Silva, a andar pelas ruas sobre um cavalo, toda 
nua. A intenção do facínora era ficar observando se algum homem 
ousava olhar sua companheira, a fim de poder eliminá-lo com um 
tiro. Relata-se dele, ainda, que era comum jogar propositalmente 
uma caixa de fósforos ao chão e ordenar a pessoa próxima que a 
pegasse, sob pena de morrer caso se recusasse a fazê-lo. Verdade ou 
não, sabe-se que as barbaridades cometidas por Ferrinho enchiam 
todo o povo de terror, uma vez que era temido até mesmo pela 
polícia, que evitava pegá-lo. Pessoalmente (tinha eu cerca de dez 
anos) lembro tê-lo visto no povoado de Quixabeira, rindo e tomando 
cachaça num bar. Meu pai, que chegou a negociar um cavalo com 
ele, citava seu nome como se falasse de um respeitado coronel. 
Segundo Edivanjo Alves Campos, que narrou sua história num 
cordel intitulado “Crime na Fazenda Juazeiro”, o temido bandido 
tinha por patrão um certo Benedito. Quando este faleceu, ele se 
apossou de suas terras, expulsando de lá a própria sogra, mãe de 
Cleonice. De acordo com uma notícia publicada em jornal do tempo, 
Ferrinho foi morto em junho de 1984, na Fazenda Regina, de sua 
propriedade, quando juntamente com a jovem esposa, foram 
executados com vários tiros por quatro pistoleiros, que, no entanto, 
pouparam a filhinha do casal de um ano de vida, bem como sua 
babá, na época uma menina de apenas 14 anos de idade. Essa 
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mesma babá, com a ajuda de amigos, cuidou da criancinha até a 
chegada dos avós maternos, que moravam no Estado de 
Pernambuco. Ainda sobre sua morte, uma testemunha ocular do 
fato afirmou ter visto o cadáver do malfeitor, cujo crânio ficou 
totalmente esmigalhado pela quantidade de tiros que recebeu. 

  

II – A ESTÓRIA 

Até aí os fatos. Agora a ficção, o folclore, o encontro que teve 
Ferrinho com o Capeta, quando ele retornava de uma de suas 
inspeções noturnas, na região de Pedras Altas, onde pretendia 
executar mais uma de suas façanhas de rapinagem de roubo a gado. 

Ao se aproximar do contorno de Bonfim, em Capim Grosso, já era 
alta madrugada e ventava muito. A lua, completamente cheia, 
projetava seu brilho sobre o vasto matagal circundante, e clareava 
toda a extensão da longa estrada. Ferrinho vinha a trote largo num 
belo cavalo preto, o qual roubara uma semana antes nas redondezas 
de Quixabeira. Consultou o relógio e notou que os ponteiros 
estavam parados. De repente sentiu como se estivesse sendo 
seguido. Olhou para trás e viu apenas uma sombra, como de um 
vulto de um homem alto e de olhos brilhantes, mas sem uma 
aparência definida. Embora não manifestasse publicamente temor 
de assombrações ou coisas do outro mundo, nutria ainda no seu 
âmago alguns resquícios de antigas superstições, de modo que fez o 
“pelo sinal” três vezes e esporou o animal para que corresse mais 
depressa. O cavalo, porém, não obedeceu ao seu comando e refugou 
bruscamente soltando um estridente relincho. Assustado, Ferrinho 
levou a mão à cintura e fez menção de pegar o revólver. Olhou em 
volta de si e viu vindo ao longe, encaminhando-se para ele e 
andando em zigue-zague, o mesmo vulto que lhe aparecera antes. 
Não hesitou. Sacou a arma e apontou na direção da estranha figura. 
Esta, no entanto, parecia não se incomodar com a ameaça e 
continuou em marcha, agora fazendo umas cabriolas e rindo bem 
alto. 



11 
 

– Alto lá! Quem está aí? – gritou Ferrinho com a arma em punho. 

– Ah, então não sabe, ingrato? – respondeu o outro, gargalhando e 
dando repetidas piruetas pelos ares. 

– Chega dessa brincadeira! – disse o bandido e atirou para onde 
estava o estranho, que continuou tranquilamente seguindo em sua 
direção, agora andando de quatro e berrando feito um pai de 
chiqueiro. 

Mais que depressa, Ferrinho esporou repetidas vezes o pobre 
cavalo, que num pulo alucinado saltou para frente e saiu em 
disparada. Andou mais um pouco e, quando se aproximava do 
contorno de Jacobina, indo na direção do Junco, eis que sente duas 
mãos peludas abraçar-lhe pelas costas. Olhou rapidamente para trás 
e viu, aterrorizado, bem sentado na sua garupa, um ser monstruoso, 
com mãos feito garras, rabo longo, dois pontiagudos chifres no meio 
da testa e com um forte hálito de enxofre. “É o Capeta”, pensou 
consigo, enquanto em grande desespero apeava do animal e saía 
correndo na direção de um matagal próximo. 

Ali chegando, ainda com a arma em punho e bastante ofegante, 
escondeu-se depressa numa moita de taquara, permanecendo por lá 
alguns minutos, quase sem respirar. Assim esteve, quando, 
repentinamente tudo clareou em volta de si, como se o sol 
aparecesse no pleno resplendor do meio-dia. Ergueu-se e tentou 
correr novamente, mas já era muito tarde: num pulo brusco o 
Capeta saltou sobre ele e o lançou por terra, sentando em seguida 
sobre seu dorso e apertando-lhe o pescoço com as mãos. 

– O que você quer de mim? – disse Ferrinho. – O que você quer? — 
repetiu agora quase sem voz. 

– Ora, ora!... — respondeu o tinhoso, aliviando lentamente as mãos 
do pescoço do criminoso. – Então você esqueceu o nosso pacto? 

De repente uma recordação súbita lhe passou pela cabeça: lembrou-
se de uma brincadeira que fizera ainda na juventude, quando teve 
seu dedo furado por um fragmento de madeira. Havia ali num 
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curral próximo uma caveira de um bode. Tomou-a entre as mãos e 
esfregou, em forma de cruz, o sangue do dedo sobre o esqueleto, 
jurando em seguida: “Se um dia eu ficar rico, prometo entregar-lhe 
minha alma!” 

O Capeta logo notou o que se passava naquele momento no íntimo 
do temido bandido. Largou-o por completo e, enquanto sumia na 
direção do vento, gritou lá dos ares: 

– Não se esqueça: brevemente virei buscar sua alma! 

Escusado dizer que o pacto cumpriu-se integralmente. Passados 
alguns anos, Ferrinho enriqueceu mediante, principalmente, o roubo 
de gado e pela prática de diversos golpes. Quanto ao Capeta, esse 
incumbiu quatro pistoleiros para dar cabo ao famoso bandoleiro, 
cumprindo assim sua promessa.  
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O FANTASMA DOS QUATRO CONTORNOS 
 

 
Reza uma lenda dos antigos pioneiros de Capim Grosso, que um 
fantasma, nas noites de toda sexta-feira 13, ronda os quatro 
contornos da cidade a procura da pessoa que lhe teria roubado todo 
o seu tesouro, a qual também não lhe poupou a vida. Diz ainda a 
mesma lenda que o dito fantasma era, antes de ser desencarnado, 
um antigo fazendeiro da região, o qual enriquecera nas minas de 
ouro de Jacobina, tornando-se, nos idos tempos, uma das pessoas 
mais célebres de toda aquela redondeza.  

Conta-se que numa certa noite de uma sexta-feira 13 de um ano 
remoto e desconhecido, guiava ele um burro com dois grandes 
caçuás, nos quais transportava dois baús contendo a soma de toda a 
sua riqueza, equivalente a treze grandes barras de puro ouro. 
Quando, enfim, chegou à sua fazenda em Capim Grosso, arriou, 
sozinho, sua preciosa carga e, ao transpô-la para dentro de casa, 
onde seria depositada numa urna subterrânea feita para essa 
finalidade, eis que de súbito aparece, ao longe, um malfeitor 
encapuzado e usando uma máscara que imitava a figura do capeta. 
O fazendeiro, notando a aproximação do estranho, tentou num 
lapso de desespero fechar a porta. O outro, porém, foi mais rápido, e 
num salto de gigante deu com o ombro na madeira, adentrando na 
habitação com uma arma em punho. O homem ainda tentou correr e 
se trancar num dos aposentos da casa, mas foi impedido por uma 
bala de espingarda que o atingiu bem no meio do coração. Em 
seguida, o ladrão arrastou o cadáver até a mesma cova onde seria 
depositado o tesouro, e ali o lançou, cobrindo-o com terra e cimento. 

Muitos anos depois, alguns moradores passaram a relatar terem 
visto, distintamente nos quatro contornos, sempre nas noites de 
sexta-feira 13, uma visagem coberta de um manto negro, a qual, 
arrastando pesadas correntes, grita numa voz cavernosa: "Cadê meu 
ouro?... Cadê meu ouro?... Cadê meu ouro?..." 
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Conclui a lenda que, enquanto não se descobrir o paradeiro deste 
ouro, a alma daquele finado continuará para sempre rondando os 
contornos da cidade. E, ai de que tiver a desdita de ser tocado por 
ela! Quando morrer, arremata o relato popular, sua alma também 
vagará e o seguirá na busca das 13 barras de ouro. 
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CHICO MENDES E A VELHA DA FOICE 
 

 
Era uma ensolarada tarde de sexta-feira quando Chico Mendes 
anunciou à mulher que iria ainda naquele dia à sua fazenda. 

— Dê cá minha capa, que vem chuva grossa aí... 

— Mas homem de Deus, deixe pra ir amanhã, que o tempo até lá já 
vai tá bom. 

— Isso não! Preciso resolver o negócio das vacas, e tem que ser 
ainda hoje. 

Dizendo isto, tomou de seu velho roupão preto num dos braços e 
seguiu a passos ligeiros para seu destino. Naquele momento, o céu, 
que até então estava tomado pelo brilho ofuscante do sol, aos 
poucos assumia um aspecto carregado e fúnebre. É que ao longe, o 
horizonte, pejado de nuvens negras e túmidas, anunciava a iminente 
chegada de uma forte trovoada. 

Este aspecto tenebroso do tempo aliado a rajadas de relâmpagos e 
ao reboar de trovões ao longe, fez com que Chico Mendes apressasse 
ainda mais a caminhada. Logo, porém, caiu em si que seria 
impossível alcançar a roça antes da precipitação da chuva. Então se 
cobriu todo com a capa e entrou pelo mato próximo em busca de 
algum lugar onde pudesse se abrigar da tempestade. 

Quando já os primeiros pingos d'água molharam-lhe a fronte suada, 
olhou ao redor de si e vislumbrou ao longe uma pontinha de luz que 
tremulava numa velha e desconhecida choupana. Posto que nunca 
tivesse notado ali aquela tosca habitação, ainda assim deu graças aos 
céus por tão oportuna providência. Então correu depressa até lá, 
batendo precipitadamente na porta. 

— Ô de casa! — gritou alto. — Tem alguém aí? 

— Pode entrar, está aberta! — respondeu uma voz, que indicava ser 
de uma mulher idosa. 
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Quando a porta abriu, ele deu de cara com uma velhinha 
aparentando uns cem anos de idade, a qual se encontrava encostada 
numa das paredes e segurava na mão esquerda uma foice pontuda, 
tendo ainda pousado sob um dos ombros uma ave preta semelhante 
ao urubu. 

Aquela figura grotesca, cujo rosto disforme parecia rir pelos cantos 
da boca, causou-lhe um arrepio frio por toda a espinha, e por alguns 
instantes sentiu como se estivesse sendo atraído para junto dela 
contra sua própria vontade. Confuso, esforçou-se por se manter 
sereno e lhe tomou a bênção. 

— Chegou bem na hora! — disse a anciã, sustando uma gargalhada 
longa e estrondosa. 

— Na hora? — indagou ele, todo imerso num emaranhado de 
sentidos, mesclados de reverência e pavor. 

— Há cinquenta anos, cinquenta longos anos que o aguardo 
ansiosamente bem aqui — acrescentou a velha, cujos olhos pareciam 
agora reluzir como dois fachos de luz vermelha. 

— Não entendo a senhora. O que quer dizer com todas essas 
palavras? 

— Ah, então não me reconhece, ingrato? Não se lembra mais do 
meu nome? 

— Desconheço completamente uma e outra coisa — objetou Chico 
Mendes, firmando na velha um olhar vacilante. — Já estou nos meus 
cinquenta anos de idade, e afianço à senhora que jamais a vi, nem 
aqui nem em qualquer outro lugar deste mundão de Deus. 

— Pois saiba — disse a velha, tocando-lhe com os dedos secos na 
testa — que sou a Morte e este encontro foi marcado desde o dia em 
que você nasceu. Não se recorda? 

Neste momento um relâmpago rasgou o céu de alto a baixo, e um 
trovão fez estremecer o velho casebre. 
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A velha então se aproximou dele e lhe soprou no rosto um bafo 
aromático, que exalava uma mistura de alfazema e canela. 

— Pois bem! — continuou a velha. — Vejo que ainda não está 
preparado. Como tem sido um bom homem, dou a você mais trinta 
e quatro anos a partir deste dia e hora. Nem um minuto a mais. 

Ditas estas palavras, a velha arremessou para longe sua foice e, 
tomando a forma da ave negra, desapareceu nos ares entre 
relâmpagos e trovões. 

Enquanto isso, lá embaixo, Chico Mendes perdeu os sentidos, e 
esteve fora de si durante o resto da noite. Quando acordou já se 
achou em casa ao lado de sua companheira Zizinha, que naquele 
instante pitava com muito gosto o seu saboroso cachimbo. 
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LOURO VÉIO E A ALMA DO FINADO TOUCINHO 
 

 
O sol parecia ter guardado um dos seus melhores ocasos para 
aquela tarde de sexta-feira. No alto da cumeeira um sabiá entoava 
sua melodia alegre, e no terreiro da casa o velho cachorro 
Marinheiro abanava insistentemente o rabo e latia bem alto, como 
que querendo apressar a partida de seu bondoso dono. Louro Véio 
pareceu obedecer-lhe. Arreou depressa o seu bonito alazão, meteu 
os pés nos estribos e a trote largo deixou Capim Grosso rumo à sua 
fazenda lá para as bandas de Quixabeira. 

Quando, enfim, o sol começou a ficar triste, e lá no firmamento a lua 
surgia alegre, saudando os homens com seu glorioso brilho, neste 
momento Louro Véio achava-se todo imerso no breu intenso da 
escuridão, seguindo por uma trilha estreita e tendo por única 
companhia o seu fiel e dedicado cão. 

Tinha ele andado pouco mais de hora quando pressentiu que estava 
sendo acompanhado. Olhou então para trás e viu, assustado, uma 
espécie de vulto branco que parecia acenar para o alto com ambas as 
mãos, como que o chamando para ali. Ainda que não acreditasse em 
fantasmas ou em almas do outro mundo, mesmo assim resolveu 
apressar o trote esporando repetidas vezes o animal e o açoitando 
com a taca. O velho cão, porém, esse partiu latindo na direção do 
vulto, estacando logo em seguida com um grunhido que se fez ecoar 
mata adentro. Nesta mesma hora uma revoada de corujas 
atravessou os ares, ao passo que uma acauã trovejava seu lúgubre 
canto numa árvore à beira do caminho. 

Enquanto isso, neste intervalo de tempo, Louro Véio já ia bem longe 
e apressado, deixando ao seu cavalo a responsabilidade pela fuga ao 
suposto e impertinente fantasma. Ia assim mais tranquilo até que, 
depois de passar por uma alameda de pequenas árvores, avistou 
logo adiante uma velha cruz de madeira fincada no chão e toda 
iluminada, e bem atrás dela o mesmo vulto continuava o seu 
idêntico teatro de acenos. Embora não fosse católico praticante, 
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Louro Véio acreditava em Deus e sabia de cor algumas rezas 
ensinadas pela santa madre igreja. Sem perda de tempo, rezou 
várias vezes o "pelo sinal" e, em vez de voltar para fugir da bizarra 
figura, seguiu direto ao seu encontro, crendo ao mesmo tempo no 
poder de sua fé e na ilusão de sua vista. 

Quando os ponteiros do relógio apontavam para meia-noite e ele ia 
se aproximando da cruz, eis que a visagem salta bruscamente na 
frente do cavalo, o qual, apavorado, refuga relinchado e saltando 
desesperado. 

— Não temas — gritou a visagem, ao mesmo tempo em que 
segurava às rédeas do animal, afagando-lhe o pescoço com seu 
manto brilhoso. E continuou com voz serena e adocicada: 

— Não temas! sou a alma deste morto cuja cruz aí vês. Chamava-me 
João, mas todos me conheciam por Toucinho. Fui assassinado neste 
exato local pelo meu melhor amigo, o qual, além de me tirar a vida, 
casou em seguida com minha mulher e hoje desfruta com ela de 
tudo o que construir ao longo de minha existência. Há vinte anos 
perambulo por estes ermos, sem poder libertar-me... 

Mas — interrompeu Louro Véio, agora mais tranquilo ante a 
passividade da assombração. — O que exatamente eu, um simples 
mortal e cheio de pecados, posso fazer em seu favor? 

— Ah! Eis aí a questão. Preciso que desenterre este miserável 
defunto e tente encontrar entre seus restos mortais, um envelope, 
dentro do qual contém uma carta escrita pelo próprio vilão que me 
matou, sendo o seu teor uma prova cabal de seu hediondo crime, 
bem como a consequente senha para minha total libertação dos 
grilhões deste mundo. Leve, pois, esta carta ao delegado da cidade, 
e o resto será por conta da justiça terrena. Eis aí o que quero de você. 

— Bom — retrucou o Louro Véio. Não será tarefa assim tão fácil, 
mas se isso implica na sua e na minha libertação, não vejo outra 
saída senão começar a cavar imediatamente. 
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Dizendo isso, tirou o facão da bainha e foi logo abrindo a cova 
maldita. 

Quando o relógio deu três da madrugada, o esqueleto do cadáver 
jazia exposto sobre a terra úmida. O envelope foi de fato encontrado 
bem debaixo do osso da bacia, e completamente intacto. Ao vê-lo 
nas mãos do outro, a alma penada pareceu saltar de contentamento, 
e pairou nos ares, como que levantando aos céus o que poderiam ser 
chamado de mãos. Louro Véio, sem delongas, comprometeu-se 
solenemente, jurando por todas as almas, que entregaria a bendita 
missiva ao destinatário indicado. E estando assim ambos satisfeitos 
com o resultado, um partiu para o seu de Abraão, e o outro para os 
braços de sua amada. 

Quando Louro Véio chegou, por fim, à sua morada, o sol já 
despontava como que sorrindo no ocaso, enquanto a lua desaparecia 
tristemente ante o resplendor do grande astro. Quem o recebeu todo 
prazenteiro, foi o velho cão Marinheiro, o qual parecia sorrir-lhe 
com o rabo, ao mesmo tempo em que rosnava como que cantando 
de alegria pela chegada do seu bondoso dono. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

AS CAÇADAS DE BUNITINHO 
 

 
Um dia de manhã, Bunitinho deixou sua casa em Capim Grosso, 
com o pretexto de ir caçar umas nambus. Munido de um bodoque, 
pegou uma garrafa de Pitu e um pedaço de fumo de rolo, botou 
tudo numa sacola e saiu ligeiro. Daí a uma hora chegou exausto lá 
pras bandas do Jenipapo, indo lépido a procura de uma boa sombra 
para descansar e para "molhar a goela". E nem precisou ir tão longe, 
pois logo deu de cara com um frondoso pé de imbuzeiro, copado e 
cheio. Ali fartou-se do fruto azedo com pinga, bocejou, fumou um 
cigarro de palha e caiu no sono sobre a relva de folhas secas. 

O sono porém foi breve, pois logo acordou assustado pelos 
garganteios ruidosos de algumas aves de rapinas, as quais 
disputavam entre si o resto de um cadáver putrefato de preá. 
Bunitinho não pensou duas vezes: tomou de seu estilingue e atirou 
para espantar os ovíparos. Estes, porém, tão famintos estavam, que 
pareciam esnobar de toda aquela pantomima. Mas ele não se deu 
por vencido. Continuou atirando, até que uma das pedras acertou 
bem de cheio na cabeça de uma delas, que estrebuchou 
instantaneamente no chão. Enquanto isso, lá atrás de uma moita de 
capim guiné, alguém o observava fazendo um gesto que denotava 
desaprovação. Era o curupira, um pequeno tapuio de cabelos cor de 
fogo, dentes verdes e com os pés virados para trás, o qual costuma 
punir aqueles que pretendem inutilmente destruir as matas ou que 
matam por puro prazer, sem tirar nenhum proveito da caça. 

Bunitinho riu gostosamente daquela cena e, em vez de ir caçar as 
nambus para assá-las e comê-las com cachaça, como era seu intento 
quando saiu de casa, resolveu aperfeiçoar sua habilidade com seu 
instrumento de forquilha. Inicialmente passou a atirar as pedrinhas 
nos pés de licurizeiros e outras árvores; logo, porém, convenceu-se 
que teria melhor desempenho se treinasse sua arte nos bichinhos. 
Foi assim que, decorridas algumas horas, já havia matado boa soma 
de calangos, lagartixas, preás e rolinhas. E ria à solta, ria de um 
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modo estridente, vangloriando-se de sua exímia qualidade de 
caçador. 

Quem não ria nada, porém, era o curupira, o qual, trepado no topo 
de uma árvore, balouçava-se frenético e doidejante, dando 
gargalhadas aos ventos. Vendo ele toda aquela cena desastrosa 
contra a natureza, decidiu então punir exemplarmente o soberbo 
agressor. Foi assim que, descendo o curupira da árvore com um cipó 
escondido, chegou sorrateiro perto do hostil caçador e, erguendo a 
mão para o alto, aplicou-lhe de cheio duas chibatadas, cujos estalos 
espantaram os bichos que a tudo observavam. 

Quando Bunitinho voltou os olhos, viu apenas um vulto que parecia 
correr às avessas pela mata adentro. Desnorteado e sem saber qual o 
caminho seguir, embrenhou-se no espesso matagal, ficando ali 
perdido por dois dias sem comer nem beber. Quando recuperou sua 
natural lucidez, já estava no contorno de São José, totalmente nu e 
com dois grandes vergalhões vermelhos nas costas. 
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MILTON E A MULA-SEM-CABEÇA 
 

 

Quem visse aquele homem esquisito passando ali na praça Otaviano 
Ferreira, só de cueca e sem o menor pudor dos olhares, talvez não 
imaginasse que no seu coração pulsasse um amor sincero e 
avassalador, um amor capaz das maiores loucuras e nem um pouco 
semelhante ao amor ordinário dos salões. Essas suas andanças, 
porém, ao contrário do que supunham os faladores, que 
acreditavam ser aquilo puro desvario de um descarado, tinha na 
verdade um plano muito bem traçado, que principiava sempre às 
vinte horas e acabava pontualmente à meia-noite de toda sexta-feira, 
lá para as bandas da velha rodoviária, quando então sua estranha 
amada, transmudada numa mula sem cabeça, partia ligeira como o 
vento pelos matagais, desandando coices em todas as direções e 
chispando fogo pelos olhos, tendo de percorrer nessa faina 
desvairada sete igrejas, a fim de cumprir assim sua sina por ter feito 
um padre quebrar o santo juramento de castidade.  

Naquele momento em diante, Milton inicia também sua sina, que 
consistia em perambular seminu pelas suas ruas, resignando-se 
assim à própria sorte com a qual pactuou.  

Como foram os pormenores deste pacto, ainda é um fato de todo 
desconhecido. O que se sabe, porém, é que se deu numa sexta-feira e 
que foi na região do povoado de Sete Porcos, no caminho que vai até 
São José do Jacuípe. Milton seguia a pé por uma trilha escura, 
quando se deparou com uma cruz velha de madeira, que indicava 
ter morrido ali alguma pessoa. Ele que nunca foi de temer a 
assombrações, sentiu naquele momento um frio a correr-lhe por 
toda a espinha e o suor a escorrer-lhe em bagas pela testa. Tentou 
apressar os passos e, quando olhou para trás, viu que um animal do 
tamanho de um burro corria loucamente em sua direção, ao mesmo 
tempo em que relinchava e botava fogo pelos olhos. Exausto e sem 
forças para continuar a fuga, ele cessou os passos e sentou-se sobre 
um montículo de terra, esperando a morte inevitável. Quando, 
porém, o monstro o alcançou, recolheu para dentro de si as chamas 
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dos olhos e após um relinchar estridente assumiu a figura de uma 
bela mulher, toda nua, cujos cabelos arrastavam-se até o chão. Esta, 
aproximando-se dele, tomou suas mãos trêmulas e o fez levantar 
com um sorriso, ao que ele acedeu sem qualquer resistência. Em 
seguida, ambos caminharam de mãos dadas para uma lagoa 
próxima, e ali entre os juncos e imersos na águas barrentas, 
entrelaçaram-se como cobras num embaraço de pernas, numa uma 
união de barrigas e num tremor desesperado de nervos e artérias.  

Foi, pois, dessa união fantástica que resultou o pacto de que fizemos 
menção, que consiste em um encontro todas as sextas-feiras num 
lugar desconhecido, onde ela sempre o aguarda sedenta de amor até 
meia-noite, quando inevitavelmente sai pelo mundo a cumprir seu 
triste fado.  

Quem me contou o caso, garante que desse estranho romance 
nasceu um rebento, que é hoje um ilustre político de Capim Grosso, 
o qual, em caráter, herdou os traços de uma besta, que é o filho de 
um burro com uma égua. 
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ZUÍNA O E SACI 
 

 

— Olha aqui, moleque, se você ficar na rua até tarde, a Zuína vai te 
pegar, viu?  

Era com essa advertência que muitas mães capim-grossenses de 
outrora convenciam seus filhos a voltar para casa mais cedo. Não 
consta, entretanto, que a velha andarilha tenha feito qualquer 
maldade a um pequeno. Ao contrário, era comum vê-la 
confeccionando bonecas de panos para brincar com as meninas das 
redondezas, e se divertia com elas como se tivesse a mesma idade.  

Se, porém, nenhuma maldade Zuína fez aos meninos, o mesmo não 
se pode dizer ao endiabrado Saci, o qual tentou lograr com sua 
magia a boa mulher. O caso foi o seguinte:  

Certa vez, estava Zuína dormindo numa velha esteira de palha, lá 
na sua casinha de taipa em Caiçara, quando de repente foi 
despertada com um assovio ensurdecedor no ouvido. Mal se 
ergueu, sentiu que alguém lhe fazia cócegas por todo o corpo, ao 
mesmo tempo em que tentava lhe rasgar a saia. Ela não teve dúvida: 
aquilo eram artes do diabinho do Saci.  

Embora não estivesse visível aos seus olhos, ela sentia que o 
pretinho estava bem ali do seu lado e que só havia uma maneira de 
se livrar das suas inoportunas travessuras. Então, mais que 
depressa, num esforço supremo, conseguiu levantar-se e ficar de pé. 
Em seguida, com um movimento brusco, estendeu os braços para 
frente e, girando num rodopio, acertou bem de cheio com uma das 
mãos na carapuça do danado. Com isso o tinhoso de uma só perna 
perdeu momentaneamente suas forças e ela se viu finalmente livre 
de suas traquinices. Mas não ficou apenas nisso. Num ímpeto de 
gavião, Zuína correu para pegar o gorro vermelho, pois sabia que a 
posse desse objeto lhe daria poder sobre o moleque amaldiçoado. 
Ele, porém, ligeiro como o pensamento, adiantou-se num salto, 
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pegou a carapuça e se esvaiu como um relâmpago, deixando para 
trás um fumacê fedendo a enxofre.  

— Deixa estar — pensou a boa velha — quando vortá de novo aqui 
tu vai ver o que é bom pra tosse!  

Há muito que Zuína tinha guardado um cachimbo velho que achou 
numa de suas andanças. Com as pólvoras de uns traques que 
conseguira na feira de Capim Grosso, ela socou bem o explosivo no 
fundo do pito e o deixou bem exposto em cima do velho fogão a 
lenha.  

Daí a dias o capeta pretinho voltou. Era uma tarde deslumbrante e o 
sol já descambava no horizonte. Zuína, escondida atrás de um velho 
armário, observava tudo por uma pequena frincha.  

Assim que entrou na pequena choupana, o diabinho da mão furada 
já foi lançando um olhar maligno por todos os lados. Andou mais 
um pouco e deu de cara com o cachimbo sobre o fogão. Neste 
momento seus olhos acenderam como brasas, tanto era o seu 
deslumbramento. Sem demora agarrou o pito e começou a tragar. 
Quando, porém, ia dar a sétima baforada, eis que um estouro 
sapecou-lhe toda a cara e ele desapareceu no meio da fumaça.  

Neste instante, Zuína, que deixou seu esconderijo, exclamou com ar 
de triunfo e dando uma gostosa gargalhada: 

— Esqueceu, peste, que me chamo Jesuína de Jesus? 
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A TENTAÇÃO DO PADRE ALFREDO 
 

 
Conta-se que o Padre Alfredo, em certo dia, ia montado no seu 
burrinho com destino a Capim Grosso. Assim que passou pelo 
povoado de Vaca Brava, sentiu uma fome devoradora, e nada 
levava consigo que pudesse saciá-la. Seguindo mais adiante, numa 
curva, deparou-se com um velhinho de barbas longas e brancas, o 
qual sentado num velho tamborete assava no espeto um peru tenro 
e gordo. O assado exalava um cheiro tão inebriante que o bom Padre 
não resistiu. Apeou rapidamente do animal e foi direto ao idoso, 
crendo ser ele uma providência enviada pelos céus para suprir sua 
imediata necessidade. 

— Boas tardes, bom velhinho, que o Senhor seja contigo!  

O ancião, que a esta altura beliscava com imenso gosto o petisco 
saboroso, correspondeu com uma cortesia ao cumprimento:  

— Muito boas tardes, viajante! Parece com muita fome, não?  

O sacerdote, que sentia suas entranhas roerem com a voracidade de 
um leão faminto, não hesitou em achegar-se a ele e pedir-lhe algum 
bocado.  

— Certamente. Chegue-se, sente-se aqui! — continuou o idoso, 
oferecendo ao outro um tamborete com assento de couro, o qual 
parecia estar ali exatamente com esta única finalidade.  

— Oh, graças a Deus! — exclamou o religioso afagando com ambas 
as mãos a barriga. — Estou caindo de fome.  

— Então, que faz você neste fim de mundo a essas horas, sem ter 
nada para comer? — perguntou o velho, enquanto fatiava 
vagarosamente a ave suculenta.  

— Milito pela causa de Cristo — respondeu o missionário, fixando 
os olhos na bela iguaria e evocando mentalmente os manás enviados 
por Deus aos israelitas durante a longa jornada pelo deserto. E 
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concluiu para si que aquele peru assado, surgido assim numa hora 
tão propícia e de uma maneira tão inusitada, não seria outra coisa 
senão um maná mandado por Deus para ele, tal qual fizera a Moisés 
depois da fuga do Egito.  

Enquanto o velho ia oferecendo ao padre uma fatia de peru na 
ponta de um garfo de duas pontas, indagou dele se de fato 
acreditava que aquele peru era uma bênção de Deus, acrescentando 
ainda que o diabo também era capaz de realizar milagres e 
prodígios. E concluiu sarcasticamente:  

— O senhor acredita no diabo, padre?  

O sacerdote, notando que os pés do velho se assemelhavam aos de 
um bode e que dele exalava um odor semelhante ao de fósforos 
queimados, meteu depressa a mão dentro da sua batina branca e 
tirou de lá um vidrinho com água benta, respondendo com firmeza:  

— Isso é o que vamos ver!  

Dizendo isso, destampou o frasquinho e, num movimento rápido, 
borrifou sobre o homem algumas gotas do líquido abençoado, 
gritando bem alto:  

— Vade retro, Satanás!  

Neste instante, o velhinho, que nada mais era do que o próprio 
diabo disfarçado e que estava ali para induzir o padre ao pecado da 
gula, deu um grande estouro e desapareceu nos ares juntamente 
com o peru assado, deixando para trás um cheiro acre de enxofre e 
muita fumaça preta.  

O padre levantou-se ligeiro, fez o "pelo sinal" e saiu na direção do 
burro. Quando ergueu os olhos para montar no animal, eis que viu 
bem à sua frente um enorme pé de jaca abarrotado de frutos 
maduros, cuja fragrância fez aumentar ainda mais o apetite do santo 
homem.  

Horas depois chegou ele a Capim Grosso com a barriga cheia e o 
burrinho carregado da abençoada fruta.  



29 
 

O LOBISOMEM DE CAPIM GROSSO 
 

 

Era uma daquelas sextas-feiras em que a lua, no céu, parecia olhar 
para a terra como uma dama apaixonada contempla o seu mais 
dileto amante. A cidade dormia, e os poucos que empreendiam em 
alguma aventura, andavam solitários rumo ao um destino duvidoso. 
Entre esses se achava Zé Magro, assim conhecido por seu porte 
franzino e por sua palidez cadavérica. De cabeça baixa e 
introspectivo seguia ele a passos lentos em direção ao "Contorno de 
Jacobina", a esta altura tão silencioso como o velho cemitério que o 
circundava.  

Quando chegou ao campo-santo, parou de súbito em frente ao 
portão, de onde, imóvel, passou a observar atentamente para todos 
os lados, como se temesse a chegada inesperada de um intruso. De 
repente, correu em grande velocidade na direção ao muro do 
sepultário, saltando ligeiro para dentro. Lá, sob o manto negro da 
abóboda celeste, a lua continuava o seu namoro refulgente com a 
terra, tendo por indesejadas testemunhas as miríades de 
constelações do imenso breu sideral.  

Já dentro do cemitério, o homem passou a correr como um louco por 
entre os túmulos, até que por fim, exausto, deteve-se em frente de 
uma velha tumba, sobre a qual se acomodou, sentando-se sobre ela 
e encostando a cabeça numa lápide de mármore. Assim permaneceu 
durante alguns minutos, quando, tomado de um estranho frenesi, 
mirou o relógio e mais agitado ainda ficou ao perceber que já 
aproximava a meia-noite.  

Quando, enfim, os ponteiros do relógio se encontraram e ao longe a 
mãe-da-lua fez ecoar o seu canto agourento, eis que num salto 
desesperado ele tira a roupa e se lança no chão, uivando e rodando 
da esquerda para direita, como um animal possesso. Em seguida, 
ergue-se ofegante e passa a correr com joelhos e cotovelos por entre 
os túmulos. Quando cessa, enfim, essa exaustiva labuta, já não é o 
mesmo Zé Magro. Via-se ali, agora, um tipo de animal medonho, 
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mais ou menos do tamanho de um bezerro, com a cara semelhante a 
um morcego, os olhos vermelhos como brasas, as orelhas eriçadas, 
as ventas dilatadas, as unhas em forma de garras e o corpo todo 
coberto de pelo.  

Durante algum tempo ele ali permaneceu inerte sobre a relva, 
mirando fixamente para o grande astro luminoso nas alturas. Logo, 
porém, uma inquietação generalizada principia a agitar-lhe os 
membros monstruosos. Ergue-se então novamente e parte em 
disparada para fora do cemitério, em direção ao contorno. Dali 
perde-se de vista.  

Pela manhã, dia de feira, encontrei-o na sua agitada bodega à Rua 
da Librina. Estava de bermuda e sem camisa. Olhou-me espantado e 
com a fronte baixa. Não tive dúvida: os joelhos e os cotovelos 
ensanguentados tornavam evidentes a sua condição de lobisomem. 
Despedi-me com tristeza e fui para casa fazer a oração que dindinha 
me ensinou:  

Sete padres me acompanhem, 
Sete anjos me deu luz, 

Antes de nascer lobisomens, 
Primeiro nasceu Jesus. 
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ZÉ GATINHA 
 

 
Toda cidade tem forçosamente o seu "João Grilo", o seu 
"Macunaíma", o seu "Pedro Malazarte", ou seja: um morador que se 
destaca por suas "presepadas" ou pela sua maneira peculiar de ser e 
viver. Em Capim Grosso o nosso "folclórico" personagem tinha por 
alcunha "Zé Gatinha".  

Nada sei de suas origens e até desconheço o seu verdadeiro nome. 
Isso, porém, pouca importa a esta narrativa. O que de fato me 
interessa são suas histórias, ou mais precisamente uma delas. Ei-la 
como me contaram:  

Era uma Sexta-Feira da Paixão. Zé Gatinha, que entre outras 
habilidades, sabia fazer despachos nas encruzilhadas, preparava-se 
para uma arriscada tarefa, pois tinha plena ciência que em dia santo 
tal prática era um abominável sacrilégio contra a religião do papa. 
No entanto, como era um caso de extrema urgência e como já havia 
recebido adiantado pelo serviço, não tinha outra alternativa senão 
cumprir essa dura missão. Paramentou-se então ao seu exótico 
estilo: um turbante colorido combinado com uma blusa vermelha, 
calça preta e tamancos. O despacho consistia de velas, moedas, 
cigarros e uma garrafa de Jurubeba Leão do Norte, da qual tragou 
uns ligeiros goles antes de sair.  

Aproximando a meia-noite retirou-se rapidamente para seu destino, 
seguindo pela Rua São José em direção ao contorno próximo. 
Naquele momento nas ruas tudo era silêncio, um silêncio vasto, 
enorme, sinistro, apenas sublinhado pelos latidos insistentes de um 
velho vira-lata que dormia na calçada e que despertou do seu 
tranquilo sono ao ouvir o tilintar dos pesados calçados do exótico 
carimbamba.  

O ritual a que se incumbira Zé Gatinha naquele dia, posto ser mais 
um entre tantos outros que já fizera, parecia trazer em si alguma 
coisa de inusitado ou particular, algo a que ele atribuía ao fato de ser 
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realizado no dia em que se comemorava a morte do Salvador numa 
cruz. Então ele, que até ali nunca sentira o menor receio diante de 
uma tal incumbência, agora fraquejava em seus pensamentos e até 
aventou a ideia de desistir de tudo e ir devolver o dinheiro ao 
contratante. Logo, porém, caiu em si que gastara todo o pagamento 
e que a pessoa para a qual iria prestar seus serviços, no jargão 
popular, não era flor que se cheire. Tinha, portanto, de continuar 
naquele duro encargo.  

Quando, enfim, chegou à encruzilhada, os ponteiros do relógio já 
indicavam que se aproximava a hora propícia para a entrega da 
oferenda a Exu. Contudo, à medida que ia retirando da bolsa os 
apetrechos do despacho, eis que notou ao longe a presença de um 
vulto que vinha caminhando em zigue-zagues na sua direção. A 
estranha figura, que mais parecia uma visagem do que uma pessoa 
de carne e osso, tinha agora o rosto todo aceso, como se duas brasas 
ocupassem nas órbitas o mesmo lugar dos olhos. Súbito, correu-lhe 
um frio pela espinha, que o fez cessar de imediato o ritual, metendo 
novamente na bolsa os objetos de que se utilizaria naquele bozó. Ia 
voltar os olhos para o vulto, quando este, veloz como a passagem de 
uma sombra, aproximou-se dele, dizendo com voz alta e cavernosa:  

— Vim pessoalmente buscar a encomenda.  

Em seguida tudo escureceu.  

Pela manhã, encontraram o Zé Gatinha bêbado e dormindo na 
calçada ao lado do mesmo cão que lhe importunara na noite 
anterior.  

Dizem as más línguas que desde aquele dia Zé Gatinha passou a 
frequentar as missas aos domingos e nunca mais compareceu às 
encruzilhadas nas noites das sextas-feiras santas. 
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O FAUSTO DE CAPIM GROSSO 
 

 

Tinha acabado de completar vinte e oito anos de idade. Estava 
transbordando num verdadeiro mar de felicidade e contentamento. 
Solteiro, jovem e bonito, sentia-se indestrutível e transportado a 
todos os céus possíveis e impossíveis. Encontrava-se, pois, naquele 
instante da vida em que se deseja que os ponteiros do tempo cessem 
e que se congelem para sempre os belos dias de juventude. 

Faustino era o seu nome. Nascera em Capim Grosso, pequena 
cidade do interior da Bahia, filho único de um próspero comerciante 
e proprietário de uma grande rede de lojas do ramo de 
eletrodomésticos.  

Ao completar dezoito anos de idade, os pais o mandaram para 
Salvador, a fim de concluir ali os seus estudos, e cinco anos depois, 
já bacharel em Direito, retornou à sua cidade natal, onde passou a 
trabalhar nas empresas da própria família.  

Ali chegou cheio de planos, sonhos e ambições. 

É preciso salientar, porém, que não se incluía aí o plano 
matrimonial. Ao contrário, ensoberbecia-se no fato de nunca ter se 
apaixonado e esnobava daqueles que diziam sonhar com um grande 
amor, com família e com filhos... 

— Amor? Ah, não! não nasci para essas coisas — dizia em tom de 
galhofa à roda de amigos. 

Não obstante manifestasse imensa satisfação com o tipo de vida que 
levava, nutria ele — secretamente dentro de si — de uma angústia 
vulcânica e avassaladora, a única coisa que de fato o perturbava e 
que com frequência o fazia sentir-se melancólico e infeliz: era o 
medo mórbido de envelhecer. Daria tudo, inclusive toda a fortuna 
que viesse a herdar, a fim de manter-se jovem para sempre. Apesar 
da idade e dos estudos, ainda não havia amadurecido o suficiente 



34 
 

para lidar com as naturais leis da natureza, e se alimentava às 
ocultas da mística de uma eterna juventude. 

Com andar do tempo, a preocupação com a idade dominou-o 
completamente, e de tal modo que passou a se envolver com o 
ocultismo, algo que ele mesmo denominou de “a ciência da arte e do 
mistério”, embrenhando-se nos conhecimentos secretos da 
maçonaria, da cabala, da teosofia, da astrologia, da alquimia e das 
religiões politeístas, como aquelas outrora praticadas no antigo 
Egito e em outras civilizações da antiguidade. Dedicou-se ainda de 
corpo e alma aos estudos acerca dos mistérios da vida, 
aprofundando-se no conhecimento da Bíblia, dos livros apócrifos e 
demais obras consideradas sagradas, especialmente do famoso 
“Livro de São Cipriano”, acreditando que encontraria nele, se não 
uma candeia, ao menos uma pontinha de luz para a perpetuação 
eterna da sua mocidade. 

*** 

Era o dia de procissão de São Cristóvão, o santo padroeiro de Capim 
Grosso. Durante toda uma semana, a cidade enchia-se de visitantes, 
oriundos de localidades próximas, muitos dos quais ali 
compareciam apenas para usufruírem dos atrativos a que muito 
excediam à simples espiritualidade, tais quais as quermesses, os 
bingos, os leilões, as gincanas, as bebidas e as comidas típicas, que 
os extasiavam. Dentre esses visitantes, apareceu um por nome de 
Goethe, homenzarrão alto, loiro, elegantemente vestido e com 
acentuado sotaque alemão. Este logo chamou a atenção das pessoas, 
não propriamente pelos seus traços físicos, mas por seu sedutor 
carisma e pela áurea de mistério que parecia lhe envolver. Faustino 
foi um dos que mais se deixou impressionar pelos encantos deste 
ilustre visitador.  

Foi assim que, em consenso com a família, convidou-o para um 
jantar em sua casa no domingo próximo. O homem acedeu com 
satisfação o convite, e retirou-se sorrindo. 
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No dia aprazado, lá compareceu o misterioso alemão, que ali 
chegou todo prazenteiro e falando muito discretamente. Pouco a 
pouco, porém, estabeleceu-se intimidade entre os convivas, e todos 
riam como velhos e conhecidos amigos. 

Durante toda a ceia, Goethe mostrou-se de uma cortesia exemplar, 
que a todos encantou. Faustino perguntou-lhe muitas coisas: de 
onde vinha, o que fazia, quem eram seus pais, se era casado, se tinha 
filhos, enfim, uma chuva de perguntas. Ele, por sua vez, contou 
várias histórias e discorreu ainda sobre ciência, religião, filosofia e 
outros variados assuntos, os quais fizeram o coração do jovem 
transbordar de curiosidade. Queria conhecê-lo melhor, e até aventou 
para si mesmo a ideia de estar diante de um místico guru, o qual 
muito poderia ensinar-lhe acerca dos mistérios da vida e, quem 
sabe, apontar-lhe um novo horizonte para seu angustiante dilema. 

Terminado a refeição, foram ambos até a biblioteca, que era um 
elegante recinto anexo à casa, e que constava de dez grandes 
estantes. Em três delas estavam os livros sobre Direito, da história 
da jurisprudência e suas inúmeras ramificações pelo mundo; outras 
duas continham os livros da Literatura Universal, os clássicos da 
Literatura Portuguesa e Brasileira, dentre os quais se incluíam as 
obras de Augusto dos Anjos e de Fernando Pessoa; nas demais 
estantes constavam os livros sobre religião, misticismo, filosofia e 
sociedades secretas. Goethe examinou-os bem, retirando entre eles o 
misterioso “Livro da Capa Preta”, aquele escrito por São Cipriano, o 
bispo de Cartago. O rapaz estremeceu ligeiramente, enquanto o 
homem, sorrindo, fixava-lhe um olhar penetrante e resplandecente. 

— Queres de fato saber quem eu sou? — perguntou-lhe ele sorrindo, 
como se já antecipasse a resposta. 

Agitado e tomado de pavor, Faustino deixa-se cair, sem voz, sobre 
um velho sofá de couro. Respira fundo e, após breves segundos, 
responde com a voz trêmula e os gestos confusos: 

— Sim, sim, és Lucius! 
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— Pois aqui estou — replicou-lhe este sorrindo com ar de triunfo e 
íntima satisfação. 

O rapaz permaneceu imóvel por algum tempo. Queria falar, a voz, 
porém, sumiu-lhe novamente da boca. Um frio desceu-lhe por toda 
a espinha, enquanto seus pelos eriçaram-lhe por todo o corpo e o 
suor cálido caía-lhe em bagas pela testa. 

O misterioso homem acercou-lhe lentamente e balbuciou algumas 
palavras obscuras e sedosas no seu ouvido. Estas pareceram 
revigorar-lhe os ânimos, fazendo com que o moço se erguesse de 
súbito, como se estivesse preparando voo para as alturas. Neste 
instante, as mãos deles apertaram-se com energia: entendiam-se e 
riam-se como se fossem bons e velhos amigos. 

Daí em diante, por espaço de alguns anos, sucedeu-lhe uma 
enxurrada de acontecimentos: o pai e a mãe faleceram num acidente 
de automóvel; de posse da herança, foi ele passear na Europa, 
retornando meses depois, feliz e tão jovem quanto antes. Já em sua 
cidade, assumiu o controle das empresas da família, expandiu os 
negócios com a incorporação de outras sociedades e passou a 
encabeçar a lista dos homens mais ricos do Brasil. 

Quanto ao seu dilema com a velhice, desde o diálogo da biblioteca, 
dissiparam-se-lhe todos os medos e preocupações. Seus cuidados 
agora se dirigiam exclusivamente a questões do amor. Casamento 
era assunto que não se via em sua agenda, apesar da imensa 
procissão de pretendentes. Evitava falar disso e se enfadava com os 
que insistiam em lembrá-lo. 

— O quê? casar? Não, não nasci para marido — repetia entediado 
aos que teimavam em querer mandar-lhe ao altar. 

Com o passar do tempo, um fato começou a prender a atenção dos 
habitantes da cidade. Apesar dos anos longos e desvairados, 
Faustino parecia não envelhecer. Alguns atribuíam esta proeza a 
fartura de dinheiro que tinha, a qual lhe dava acesso aos mais 
sofisticados avanços da medicina no âmbito da estética. Outros, 
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contudo, levantaram a suspeita de que ele havia feito um pacto com 
o diabo, e que por isso não envelhecia. 

Ao completar cinquenta anos de idade, já um pouco mais gordo, 
porém mantendo a mesma aparência de trinta, relaxou-se ele em 
suas preocupações com as coisas do amor. Foi nessa época que 
conheceu Margarete, uma linda e fresca viúva de trinta anos, que 
lhe cativou o coração e olvidou de sua mente todo o seu passado 
tenebroso.  

Naquela noite sentia-se no auge da felicidade. A casa estava tomada 
por convidados importantes, gente de todos os lugares, pessoas da 
alta sociedade capim-grossense e de toda a redondeza, grandes 
fazendeiros, comerciantes, artistas e políticos. Margarete, com seu 
belo vestido azul, era o centro de todos os olhares. E ele extasiava-se 
ébrio de amor ao lado dela...  

Terminada a festa e dispersados os convidados, ele conduziu a 
amada até a casa dos pais, retornando logo em seguida à sua bela 
mansão. Ali chegando dirigiu-se até à sala da biblioteca, onde se 
sentou meditativo no velho e empoeirado sofá de coro.  

De repente, como se lhe surdisse uma cobra, apareceu num vapor de 
fumaça, um homem alto, loiro e com forte sotaque alemão. Era o 
mesmo e velho Goethe, que esboçava um riso largo e zombeteiro. 
Trazia nas mãos um documento todo redigido em tinta rubra, ao fim 
do qual se via escrito com o próprio sangue: Faustino Carneiro 
Rios. 

— Vim trazer-lhe a conta — disse-lhe o visitante soltando uma 
formidável gargalhada que se fez ecoar pela casa inteira. 

Faustino ergueu-se sobressaltado da cama. Seus olhos pareciam 
saltar para fora, como se estivesse na iminência da própria morte. 
Neste momento lembrou-se do antigo diálogo que tivera na 
biblioteca, do livro da capa preta, do pacto que assinara... Lembrou-
se, enfim, de Margarete. 
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Goethe soltou nova gargalhada e se esvaiu pelos ares, deixando para 
trás lágrimas e fumaças. 
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