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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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CATULO VISTO POR JÚLIO DANTAS 
 
O poeta e dramaturgo de "A Severa" não perdia ensejo para louvar a 
poesia de Catulo da Paixão Cearense, a quem, num rasgo de 
entusiasmo, chamou de Virgílio caboclo. Isso, o escritor português o 
fez numa deliciosa crônica, incluída no seu livro "Gaios de Apoio". 
Noutra oportunidade, em entrevista ao "Correio da Manhã", ao 
chegar ao Brasil em 1923, para fazer uma série de conferência, o 
ilustre poeta e dramaturgo, ainda a bordo do "Almanzora”, ao se 
manifestar sobre a intelectualidade brasileira, citou depois dos 
nomes de Machado de Assis, Bilac, Afrânio Peixoto, Coelho Neto, 
Alberto de Oliveira e Oliveira Lima o nome de Catulo da Paixão 
Cearense, acentuando a impressão que os poemas do grande bardo 
sertanejo haviam produzido em sua sensibilidade, nos seguintes 
termos:  
 
— E deixe-me agora que eu lhe fale, — continuou Júlio Dantas, — 
de um poeta, cuja sensibilidade tanto me comove. Deixe-me que eu 
lhe fale de Catulo. Ah, você não imagina o "frisson" delicioso com 
que eu penetrei um dia, no sertão bárbaro desse extraordinário 
poeta. O aroma selvagem da terra e da mulher, embriagou-me. E foi 
com saudade que lhe deixei o convívio rústico, para mergulhar de 
novo na civilização. Catulo da Paixão Cearense reviveu, ao sol da 
América, a musa radiante de Tagore. Ele realizou em arte o milagre 
do rapsodo hindu. Irmanou no mesmo ritmo cheio de juventude a 
paisagem e a mulher. Haverá um mais puro ideal estético? Eu, de 
mim para mim, ouso dizer que não. 
 
Sob o título singelo de "Catulo Cearense", escreveu Júlio Dantas a 
crônica cintilante que figura em "Os Galos de Apolo" e que foi, 
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antes, publicada em jornais de Portugal e do Brasil. É esta a 
interessante página em que o autor de "A Ceia dos Cardeais" 
compara a poesia de Catulo com a dos maiores troveiros 
portugueses:  
 
Três poetas podem considerar-se hoje os mestres da redondilha na 
língua portuguesa: Antônio Correia de Oliveira, Augusto Gil e 
Catulo da Paixão Cearense.  
 
Antônio Correia de Oliveira, reminiscência lírica de Crisfal, dá-nos, 
como ninguém, a quadra popular dos campos:  
 

Sino, coração da aldeia, 

Coração, sino da gente: 

Um a sentir quando bate, 

Outro a bater quando sente... 

 
Augusto Gil, em cuja poesia tão sutilmente original se adivinha o 
sorriso amargo de Heine, é inexcedível na quadra popular da 
cidade: 
 

Maria da Graça é uma 

Cachopa de olhos em brasa: 

Vive sozinha, não fuma, 

E tem cinzeiros em casa. 

 
Catulo Cearense, Virgílio caboclo que canta a floresta em éclogas 
ressumantes, saborosas, douradas e selvagens como os frutos do 
mato, representa hoje, na literatura brasileira, o máximo fulgor da 
poesia popular do sertão:  
 

Os pezinhos da cabôca 

quando dançava o baião, 

parecia dois pombinho 

a mariscá pulo chão! 
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Sá dona! Os cabelo dela 

tinha o chêro naturá 

da pomba virge do matos 

quando cumeça aninhá! 

 
A poesia do primeiro, a despeito do seu feitio popular, é 
essencialmente filosófica; a do segundo, caracterizadamente irônica; 
a do terceiro, francamente amorosa e sensual. Relendo os dois livros 
de Catulo — “Meu Sertão” e “Sertão em Flor” — impressionaram-
me as analogias existentes, na delicadeza da emoção e na predileção 
dos motivos, entre as suas admiráveis composições e os idílios da 
velha literatura indiana. Para Catulo, como para o rei Súdraka, para 
Calidasa, para Bhavabhuti, os poetas hindus do século III a VII, a 
poesia limita quase exclusivamente à adoração da paisagem e da 
mulher. As opilências da natureza e as emoções do amor enchem a 
obra de Catulo, como enchem esses doces poemas escritos e 
sânscrito e em prácrito, de cuja sutil voluptuosidade o poeta hindu 
contemporâneo Rabindranath Tagore parece ter herdado o segredo, 
e onde, na luz cor de rosa dos céus de Indra, príncipes glabros como 
mulheres enlanguescem de paixão acocorados obre tronos de ouro 
maciço. Quando pela primeira vez o "Meu Sertão", as figuras 
delicadas de mulher criadas pela imaginação de Catulo Cearense, 
sobretudo a Maiby — encantadora Salomé — a Viruca, a Lindinha, a 
Tudinha, a Lionô, fizeram-me lembrar a graça volutuosa e dormente 
das amorosas da literatura indiana — a Sacountalá, a Vasantasena 
do “Carrinho de Barro", a Ourvasi ciumenta que transforma árvore 
da floresta, ou as ligeiras Priamvadá e Anousoyá, pequeninas 
deusas de bronze, de olhos de semicerrados, resplandecentes de 
peitorais argênteos e coroadas de lótus azuis. Numas e noutras, a 
sensualidade mais ardente reveste formas duma adorável candura 
infantil; umas e outras exercem sobre o homem, ou seja Douchanta, 
rei de Hastinápura, ou o cangaceiro Silvino Sapiranga, um domínio 
absoluto que se traduz numa adoração muda e extática; dumas e 
doutras, Tanagras amarelas da floresta, se exala a mesma morna 
volúpia e o mesmo prestígio sensual.  
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É verdadeiramente admirável a maneira porque, no “Sertão em 
Flor”, Catulo descreve alguns tipos de mulher, caboclas dos matos 
cearenses, que endoidecem os sessenta anos do violeiro Brás 
Macacão. A Xixi da Grota, de ancas redondas como uma viola e 
chinelas pequenas como ovos de beija-flor; “que fica cheirando a 
cobra quando dança”; Inhatuca, a “flor de canela”, alta, arisca, 
andando como as emas do sertão e espalhando em volta de si “um 
aroma de gema de ovo e uma catinga cheirosa de chita nova”; 
Isabela, de cabelos brancos como a flor da laranjeira, “já passada de 
madura, que é quando a fruta é mais gostosa”; Maria Santa, 
cabrochazinha adolescente, figureta de Myrina, “papo de rola” que 
exala na dança “um cheiro quente de fogo e um gosto fresco de luz”, 
— todas essas morenas inspiradoras da cavalaria rusticana dos 
cangaceiros palpitam de vida voluptuosa ao sopro criador de 
Catulo, como a graciosa Malati ou a dourada Agnimitra, cheias do 
mórbido encanto dos gineceus, tremem de sensualidade ao tocá-las 
o gênio de Bhavabhuti ou de Calidasa. Catulo Cearense é (mostra-o 
bem, nessa inimitável saga do Lenhador!) um paisagista assombroso, 
sentindo a ofuscante, a magnífica natureza brasileira como a sentem 
os pincéis de Batista da Costa ou de Antônio Parreiras ; e esse 
sentimento da paisagem concorre para tornar ainda mais 
impressionante o paralelo entre a sua obra e os luminosos idílios da 
velha literatura indiana. Mas é sobretudo o delicado, o terno, o 
original sentimento do amor e da mulher que hão de tornar imortal 
este grande poeta — já hoje maior, muito maior do que os seus 
próprios admiradores o supõem. Na figura de Brás Macacão, cabra 
violeiro, sente-se a sua alma ardente e namorada que passa. Que 
importa que a neve lhe cubra os cabelos? A sua adoração pela 
mulher durará até à morte. Para Calidasa, “o amor é uma paixão 
que torna belas as mulheres”. Para Catulo, a velhice apura, 
espiritualiza e exalta o sentimento amoroso dos homens. É Brás 
Macacão que o diz, abraçado à viola, sentindo bater no peito, aos 
setenta anos andados, a asa desse “galo velho”, que é o coração:  
 

Sempre a muié! A muié! 

Vassuncês diga o que é 

Um coração de home veio, 
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Que quanto mais veio fica 

Mais aprecêia a muié! 

 
--- 

JÚLIO DANTAS 
“Os Galos de Apolo”, 1921. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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O FAZENDEIRO E O ROCEIRO 
(Ao Coronel Dr. Salles Filho) 

 

 
O fazendeiro Barnabé, em viagem para a Capital, de passagem pela 
roça, conversando ligeiramente com o seu compadre Zé Joaquim, 
dissera-lhe haver perdido grande quantia, prometendo-lhe tudo 
explicar, quando voltasse da Capital, em caminho do sertão. 
Terminados os seus negócios e de regresso ao sertão, vem despedir-
se do compadre, em cuja casa pernoita, para seguir viagem, de 
manhã. É noite. Estamos na choça do roceiro, que vai receber 
Barnabé, a quem pede que lhe conte a história do dinheiro perdido. 

BARNABÉ 
— Munto bás noite, cumpade. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Cumpade, muito bás noite. 
 

BARNABÉ 
— Cumo aminhã, de minhã, 

vórto prá minha Fazenda, 
vim abraçá meu cumpade 

e preguntá se não qué 
fazê arguma incomenda 

lá pra arguem daquelas mata. 
 

ZÉ JOAQUIM 
 Não, cumpade. Só desejo 

que vancê me arrecomende 
a cumade Furtunata. 

E, agora, quando tu vórta, 
cá pula roça outra vez?! 
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BARNABÉ 
— Nós támo no mês... 

 
ZÉ JOAQUIM 

De Março. 
 

BARNABÉ 
— No fim do ano, tarvez. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Quá, cumpade!... Eu não me engano! 
Tu te péga no sertão, 

e só vórta aqui, na róça, 
daqui há dois ou três ano. 

 
BARNABÉ 

— Não, sinhô, pruquê na Côrte 
tenho uns negóço a tratá. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Ah! Cumpade!! Eu me esquecia! 
E o caso que vancê disse 
que me haverá de contá?! 

 
BARNABÉ 

— Outra vez, quando eu vortá. 
 

ZÉ JOAQUIM 
O quê?! Não, sinhô! Agora! 
Tu já deu prá madracêro? 

 
BARNABÉ 

— Quem faz viage perciza.. 
 

ZÉ JOAQUIM 
De descanso. Mas porêm 

eu quero sabê pruquê 
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tu perdeu tanto dinhêro. 
 

BARNABÉ 
— Não foi bem perdê, cumpade; 

eu não te contei a históra 
cumo foi que assucedeu. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Apois bem: me conta agora. 
 

BARNABÉ 
— Me dá premêro um cigarro 

daquele fumo gostoso, 
que onte à noite tu me dêu. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Toma lá... Pita à vontade. 
 

BARNABÉ 
— Agora... 

 
ZÉ JOAQUIM 

O que é mais cumpade? 
 

BARNABÉ 
— Um góle daquela nóssa!... 

da branquinha!... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Tome lá. 

Esta é cana cá da roça! 
 

BARNABÉ 
— Agora farta uma coisa. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Apois fale. O que mais quê? 
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BARNABÉ 

— Daquele bão!... Do cheroso! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Rapé, cumpade? 

 
BARNABÉ 

— Rapé. 
 

ZÉ JOAQUIM 
Toma lá. Este é do bão. 

 
BARNABÉ 

— Estas venta, Zé Joaquim, 
é taliquá um fogão. 

Perciza tá sempe quente, 
prás indéa refervê. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Se é ansim, bóta cravão. 
 

BARNABÉ 
— Agora munta atenção! 

Há três mês, caiu doente... 
 

ZÉ JOAQUIM 
A cumade?!!! 

 
BARNABÉ 

— Sim,sinhô. 
 

ZÉ JOAQUIM 
Vâmo! Conta! 

 
BARNABÉ 

— Era uma dô 
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que ela sentia no figo, 
mas porêm arrespondendo 

(Lá nela...) im riba do imbigo. 
Há dois mês que táva ansim, 

e cada dia pió. 
Percurei Manué Timbó, 
curandêro famanado, 

que me disse que ela táva 
cum o figo todo impaxado. 
Há dois mês que Furtunata 

tinha assentado na quarta, 
já despois de tantos ano 

a gente se tê casado. 
Manué Timbó mandou dá 

todos os dias três chá 
de urtiga e de erva cidrêra 

e uma boa esfregação 
de banha de quati macho, 

prá esquentá toda a paquêra. 
Cumo há seis dia a doente 

já não descia nos pé 
o cabôco aconsêiôu 

uma istruvanca de arruda, 
lingua de boi, e umas fôia 

de pitanga e de coité. 
Mas porêm, cumo im três dia 

não tinha cessado a dô, 
chamei o Antônio Piôiu 
mandiguêro e benzedô... 

 
ZÉ JOAQUIM 

... Que é o avô da Chica Bóde... 
 

BARNABÉ 
— Isso mêmo, sim, sinhô!... 
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ZÉ JOAQUIM 
Já sei que o cabra acertou! 

 
BARNABÉ 

— Não fazendo, pouco caso 
na sua palava honrada, 
dêxe eu falá.. pru favô! 

 
ZÉ JOAQUIM 

“Apois bem —... Peço perdão!... 
 

BARNABÉ 
— Não tem de quê. Meu cumpade 

não dêxa de tê rézão. 
 

ZÉ JOAQUIM 
“Fala, cumpade! Eu premêto 
que não te istróvo mais, não! 

 
BARNABÉ 

— Antônio Piôiu, esse hôme 
que tem feito tanta cura, 

benzeu, rezou, mas porêm 
o má não arrespeitava 

o diabo das benzedura!... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Crédo im cruz!... Ave Maria! 

Não fale tanta hirizia 
 

BARNABÉ 
— Hirizia?! 

 
ZÉ JOAQUIM 
Apois não foi?! 
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BARNABÉ 
— Tem rézão! Deos me perdôe! 

 
ZÉ JOAQUIM 

Deos sempe perdôa a gente, 
quando qué se arrependê. 

 
BARNABÉ 

— Vendo que sua cumade 
táva im risco de morrê 

e já não tendo mais nada, 
não tendo mais que fazê, 
mandei chamá um doutô 
que intendia dessas coisa 

de doença das muié 
e que eu uvia dizê 

que era um grande ômpéradô. 
 

ZÉ JOAQUIM 
Prá quê, cumpade!... Prá quê!? 

Tu nem parece hôme véio 
cum tantos ano de vida! 
Pulo quê tu disse atraz, 
o má da minha cumade 

era espinhéla caida!!! 
 

BARNABÉ 
— Não era, não, Zé Joaquim! 

A coisa era mais ruim! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Ruim?! Quá ruim! Quá nada!... 

Eu punha a muié curada 
só c’um côpo d’água inté! 

 
BARNABÉ 

— Cum isso só?! 
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ZÉ JOAQUIM 

E cum Aquela!... 
— A Senhora das Candeia, 

e a Santa Virge Maria, 
que é nossa Mãe, Barnabé. 

 
BARNABÉ 

— Era pércizo um dotô... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Prá ti!... que perdeu a fé! 

 
BARNABÉ 

— Tu, cumpade, im meu lugá... 
 

ZÉ JOAQUIM 
... Tinha curado a cumade, 

pruquê inda tenho uma boca 
e duas mão prá rezá! 

 
BARNABÉ 

— Mas porêm... dêxa eu falá. 
 

ZÉ JOAQUIM 
Não tôu aqui prá outra coisa 

se não é prá te escutá! 
 

BARNABÉ 
— O hôme, de munto longe, 
de dez legua bem puxada, 
im riba dum Russo Pombo, 

apareiado de prata, 
veio vê a Furtunata. 

O doutô, que era um frangote, 
munto bem apessoado, 

ânte de vê a duente, 
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me prêguntou cumo éra 
que o má tinha cumeçado. 

Não fartando cum o arrespeito 
prá um doutô, quando é frômado, 

disse o que eu já tinha feito! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Prá falá verdade, eu acho... 

 
BARNABÉ 

— Não fale!... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Já tôu calado! 

 
BARNABÉ 

O doutô se pôs-se a ri!!... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Oia lá!!... Eu logo vi!!.. 

Apois oia Barnabé! 
Tem mm cabra aqui na roça, 

o Reimundo Jacaré, que sem sai da paióça, 
somentes cum as suas réza, 

curava a tua muiéi! 
 

BARNABÉ 
— Eu não sei lá, Zé Joaquim! 

Dêxa lá seu Jacaré 
e vâmo chegá no fim. 

Despois seu doutô me disse 
que queria inzaminá. 

Arrespundi: seu doutô, 
quando quizé; póde intrá. 

Furtunatá já sabia 
que o doutô tinha chegado. 
(Eu li juro, meu cumpade, 
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que inté naquele momento, 
ninguem, a não sê nós dois, 
tinha intrado ali, no quarto, 

dênde o dia de casado). 
 

A duente, Zé Joaquim, 
chorava cum a dô!... Gemia 

de fazê pena prá gente 
vê a duente gemê! 

O doutô tirou do bôrso 
um palitinho de vidro, 
butou debaxo da braço, 

e cumeçou a batê! 
Os dedo do hôme batia 
ligêro im riba das vêia, 
cumo língua de muié. 

Despois mandou a duente 
abri a boca e butá 

a língua toda prá fóra. 
Tirou do bôrso o relójo; 

tirou do braço o vidrinho; 
oiôu prô vidro, e, despois, 
prô relójo, vendo as hóra. 
Despois, tornando a batê, 
quando bateu num logá, 

a sua santa cumade 
gritava que parecia 

(cum perdão do meu cumpade!) 
carro de boi, quando passa 
numa vareda, a guinchá. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Coitadinha!... Coitadinha!... 
Se eu fôsse vancê, li juro, 

que esse cabra, esse mardito, 
não comia mais farinha. 
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BARNABÉ 
— Tu tem rézão, meu amigo! 

Coitadinha!... Coitadinha! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Onde móra esse canáia!? 
Eu percizo desse bicho 

prá levá minhas banana 
im riba duma cangáia! 

 
BARNABÉ 

— Cumpade! Não me atrapáia! 
Dêxa lá de macacáge, 

que eu tenho de acordá cedo, 
prá segui minha viage! 

 
ZÉ JOAQUIM 

Ah!... se eu gárro esse serváge!! 
 

BARNABÉ 
— Tu qué uvi ou não qué?! 

 
ZÉ JOAQUIM 

Fala!... Fala, Barnabé! 
 

BARNABÉ 
— Despois do doutô batê 

no lugá que eu já falei, 
fez ansim, dando cum os hombo! 

 
ZÉ JOAQUIM 

Quá foi o lugá, cumpade?! 
 

BARNABÉ 
— Um bocadinho prá báxo 

do lado isquerdo do istômbo, 
que o Timbó mandou isfregá 
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cum banha de quati macho! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Isso é munto bão prô figo... 

Mas porêm, cumpade, eu acho... 
 

BARNABÉ 
— Espera lá: já te digo. 

Despois do inzame, o doutô, 
saindo entonce do quarto, 
pediu água e a mão lavou. 

Levou bem uns três minuto 
calado, oiando prá mim. 

Ao despois, falou ansim: — 
Cumo se chama o sinhô? 
“Barnabé” li arrespundi. 

Apois bem, seu Barnabé”. 
(me disse, ansim o doutô...) 

“só uma coisa, somentes, 
sarvará sua muié”. 

— Apois, seu doutô: quá é? 
— Seu doutô: eu faço tudo 

— que tivé nas minhas mão!! 
Entonce o hôme me disse: — 

“Sua duente perciza 
fazê uma ômperação”. 

Quando uvi essa préposta, 
cai de venta prô chão! 

 
Ao despois de dez minuto, 

o doutô me alevantou, 
e entonce ansim me falou: 
“Ou o sinhô manda fazê 

já e já a ômperação, 
cumo inda há pouco eu dizia, 

ou a sua companhêra 
não dura mais de dois dia 
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Eu agaranto ao sinhô 
que nenhum perigo tem. 
Não sei os seus pissuido; 
mas porém, eu li prêmêto 

que não li peço um vintem”. 
Todo o má de Furtunata 

era um tumô, meu cumpade, 
que táva roendo pru dento. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Cumpade!... Apára um momento!!... 
Pruquê, se tu continúa, 

eu istóro!.. Eu arrebento!!! 
Se um hôme póde, rezando, 
cum a ajuda duma oração, 

de pé descarço, pizá 
nas brasa duma fuguêra, 

cumo faz os sertanêjo, 
no dia de São João!... 

Se um hôme c’uma oração 
póde movê os rochedo!... 
Arrancá duma montanha 
os tronco dos arvoredo!... 
Andá p’urriba das água, 

cumo andou Nosso Sinhô!... 
Cumo é que tu não podia, 

arrancá essa porquêra 
do diabo dum tumô?!! 

 
BARNABÉ 

— Ora! Pula mór de Deos! 
O que passou já passou! 

 
ZÉ JOAQUIM 

Não me fale im Deos!... Não fale! 
Não fale em Deos!... É favô! 
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BARNABÉ 
— Não falo, mais, não, sinhô! 
E a minha históra, cumpade, 

já se acabou! Tá acabada! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Quá já se acabou!... Quá nada! 

Conta o resto!... Vâmo lá! 
 

BARNABÉ 
Eu conto, mas não istróve, 
que o setestrelo váe árto, 
e as três hóra da minhã 
eu tenho de alevantá. 

 
ZÉ JOAQUIM 

Conta o resto! Vâmo lá! 
 

BARNABÉ 
— Tá bão. Ainda eu me fio 

na tua palavra honrada. 
 

ZÉ JOAQUIM 
Cala-te!... Cala-te, boca!... 

Já tôu cum a boca fechada. 
 

BARNABÉ 
— O doutô, que já trazia 

num baúzinho as ferrage... 
 

ZÉ JOAQUIM 
Dêxa lá de mapiage, 
dêxa o raio do doutô, 

que eu quero sabê, somentes, 
se a cumade se sarvou. 
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BARNABÉ 
— O moço levou três hora 

prá fazê a ômperação! 
Mas porêm fez um trabáio 

que, abaxo de Deos, cumpade, 
a ele a tua cumade 

deve a sua sarvação. 
 

ZÉ JOAQUIM 
E tu, que sois um cristão, 

que nunca dêxou ninguem 
intrá dento do teu quarto 

a não sê tu e a muié, 
tu vae deixá, Barnabé, 
um doutô tarapantão... 

 
BARNABÉ 

— Entonce, seu Zé Joaquim, 
eu havéra de dexá 
a minha bôa muié 

morrê cumo um animá?! 
 

ZÉ JOAQUIM 
Oia!!... Se fôsse cumigo!!... 

 
BARNABÉ 

— Espera lá!... Já te digo! 
Quando eu vi que a Furtunata 

já táva já sem perigo, 
arriei meu Passarinho, 
e prá casa do doutô, 

que era três legua distante, 
me puz logo de caminho. 
Tinha há três hora saido 
prá vê a vó do Penido. 

O hôme lá no sertão 
tinha tanto que fazê, 
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às vez inté, certos dia, 
se esquecia de comê. 
O sino da capelinha 
batia as ave-maria, 

quando iscutei o tropé 
dum cavalo que na estrada 

vinha a toda disparada. 
Era ele, sim, sinhô! 

Quando me viu, se assustou, 
e entonce me prêguntou: 

 
“Cumo váe sá Furtunata!” 

Já tá de pé, seu doutô 
E ele: “Pruqué motivo 
eu devo a seu Barnabé 

a honra desta visita, 
que me dá munta alegria?!!“ 

 
Puxei entonce do bôrso 

um imbrúio que eu trazia, 
e entregando prô doutô, 
disse: — Vossa Senhoria 

vae me fazê o favô 
de escutá, quéto e calado, 
tudo o que eu quero dizê! 

 
Esse é um favô munto grande 

que eu peço agora a vancê. 
 

Pedindo entonce licença 
prá me podê assentá, 

eu cumecei a falá. 
 

Há vinte ano, seu moço, 
há vinte ano passado, 

que eu — Antônio Barnabé — 
cum a fé de Deos sou casado. 
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Levei dois mês todo intêro 
prá pedi ao Zé Vaquêro 

a mão daquela muié. 
 

Quando eu ia abri a boca, 
eu sentia uma friage 

frévendo, aqui na graganta. 
Ói, moço!... a Furtunata 

não é muié!... É uma santa! 
Me casei. A vez prêmêra 

que eu dei um bêjo na mão 
da Maria Furtunata, 

fiquei tão invrégonhado, 
que andei três dias nas mata, 
cumo um boi, amucambado. 

 
Doutra feita... Escute lá. 

 
Táva casado há dez ano. 

 
Um dia, tomando banho 

nas água duma lagôa 
munto longe da Fazenda, 
do outro lado da Tabôa. 
Vi, eu vi que a Furtunata 
vinha lá das Gróta Funda, 

pulo meu nome a gritá. 
 

E cumo não tinha tempo 
da roupa dispindurá 
dos gáio dum piquiá, 

varei pulos mato afóra, 
os mato cheio de espinho, 

prá me escondê, lá, distante 
pru detraz dum tabocá. 

 
É ansim a inducação 
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que se arrecébe pru lá. 
 

Seu doutô. Eu não sou hôme 
de fortuna. Mas porêm, 

faço as minha incunumia, 
e vou vivendo, vivendo, 

cumo Deos qué: má ou bem. 
 

Trago aqui, neste papé, 
todo, todo o meu dinhêro. 
Não é paga! Não, sinhô! 
Eu sei que vancê não é 

desses hôme interessêro! 
 

Aquilo que vancê fez, 
se eu fosse dono do mundo, 

não pagava, seu doutô, 
nem li dando o mundo intêro!! 

 
O que eu trago neste imbrúio, 

chega bem prá vassuncê 
vivê três ano aforgado, 

casado, viuvo ou sortêro. 
 

Apois bem!... Munto obrigado! 
 

No chão, aqui, ajuêiado, 
cumo um grande pecadô, 

eu quero bêjá seus pé! 
 

Mas porêm... Minha muié, 
que vancê viu quage núa, 
toda núa, seu doutô!!!!!! 

 
Eu li peço pru favô!!!... 

 
Im nome de Jesu Cristo!... 
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De Maria!... E São José!... 
 

Já!! Cum aquela ligerêza 
que vassuncê me falava, 

prá fazê a ômperação, 
mande arrumá suas máca!... 

 
Sáia daqui!... Vá prá longe!... 

Bem longe deste sertão!... 
 

Pruquê, se vancê não fô, 
eu, cum a ponta desta faca, 

li istraçáio o coração. 
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VOCABULÁRIO 

Impaxado — incurgitado. 
Assentado na quarta — dado à luz. 
Paquêra — intestinos, barriga. 
Descia nos pés — exonerava os intestinos, expelia os excrementos. 
Istruvanca — mistura. 
Mandiguêro — feiticeiro. 
Tararapantão — que fala muito. 
Russo-pombo — cavalo desta cor. 
Mesinha — remédio caseiro. 
Pinhão de purga — purgante. 
Palitinho de vidro — termômetro. 
Varêda — caminho. 
Passarinho — cavalo espantadiço. 
Amucambado — escondido nos matos. 
Maca — saco de couro em que se leva roupa. 
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