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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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A CHAVE DO MUNDO 

 
Agora que o mundo volta a sofrer inquietações alarmantes, 
recuemos aos fins do século passado, e aos princípios deste século 
XX, na apreciação de um dos mais populares poetas do nordeste, o 
repentista pernambucano Leandro Gomes de Barros.  
 
Esse incorrigível boêmio do Recife, ao balancear a primeira década 
do século que tantas esperanças trouxe ao povo, declarou que “o 
mundo trancou-se e perdeu-se a chave”. Não sabemos se o leitor já 
ouviu falar em Leandro Gomes de Barros. Seja como for, permita-
nos uma página em homenagem a esse poeta que teve tão vasta 
visão acerca do mundo, dos séculos e dos homens.  
 
Leandro era um filho do povo. Versejava sem conhecer métrica, 
nunca ouviu falar em alexandrinos ou hemistíquios... Fazia versos 
com a espontânea naturalidade com que uma ave canta, quebram 
ondas as praias, murmuram os regatos nos leitos de pedra. Suas 
poesias corriam os sertões de Alagoas aos do Ceará, enfeixadas em 
brochuras que eram vendidas a um tostão. Dentre os seus mais 
famosos poemas um fez época e conquistou celebridade: “O 
Casamento do sapo”, joia folclórica de encantadoras tintas.  
 
Os maiores acontecimentos políticos, sociais, religiosos ou 
científicos, eram imediatamente descantados na lira de Leandro com 
muita graça e poesia. Houve em Alagoas um rival: Pacífico Pacato 
Cordeiro Manso; mas o nome do pernambucano conquistou maior 
fama.  
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Leandro era incorrigível. Boêmio por vocação, gostava de saborear 
seus goles de pinga tendo produzido muitos versos em honra a Baco 
e seus canaviais pernambucanos. Para mostrar o estro do vate 
popular, reproduzimos aqui a primeira estrofe de um martelo em 
louvor do álcool: 
 

A bebida é boa, 
Cheira e é gostosa. 

É tão saborosa, 
Que ninguém enjoa. 

Então, a pessoa 
Que dá-se com ela, 
Não fica amarela, 
No sente fastio. 

Então, quando há frio. 
Oh! que vida aquela? 

 
Dentre as pessoas de sua família havia uma tia que chorava de 
desgosto ao vê-lo embriagado, e muitas vezes o censurava em 
público, condenando-lhe o vício da bebida. Leandro, porém, não se 
corrigia e se vingava em versos como estes: 
 

Chega minha tia, 
Derramando prantos, 
Dizendo que os santos 

Nenhum só bebia. 
Eu digo: ó titia. 
Você tá danada, 

Deixe de mancada, 
Eu sou verdadeiro, 

Se não tem dinheiro, 
Eu pago a bicada. 

 
Numa noite, lá para as bandas de Caxangá, festejava-se o dia da 
padroeira. O dono da casa, sabendo que ele era poeta, pediu-lhe 
uma saudação em verso para glorificar Nossa Senhora. O poeta não 
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fez de rogado e pronunciou, sem pestanejar, estes versos diante do 
altar que se erguia na sala de visitas: 
 

Lá no céu Maria é tudo. 
Emblema da Divindade, 

Coração vivificante, 
No seio da Eternidade 

Dom que nenhum mortal tem, 
Remédio que nos faz bem, 

Origem da Caridade. 
 
Na passagem do século XIX para o XX houve no Recife festa de rua 
como se fosse um carnaval. Toda a cidade esteve desperta e as ruas 
cheias de povo a pisar tapetes de folhas de canela e a exalar seu forte 
aroma. Arcos de triunfo, postes de iluminação adornados de 
palmas, bandeirolas de papel por todo o canto, coretos por toda 
parte, música, alegria, entusiasmo do povo em delírio. 
 
Anos depois lavrou em Pernambuco tremenda crise econômico-
financeira. Não havendo dinheiro legal, circulava por toda parte 
uma espécie de “vale” a que deu “o nome de “cascalho”, tendo os 
primeiros vindo do engenho “Provisório”, que emitia notas de alto 
valor, “cascalhos” de 500 réis... E Leandro glosou a época nestes 
versos de saboroso pitoresco, e sempre atuais, embora de métrica 
defeituosa, talvez por defeito de impressão: 
 

Neste século novo 
Nos meteu o pau, 

Chegamos a um grau, 
Que não há quem se salve. 
Não há homem que cave, 

A sorte enterrou-se 
O mundo trancou-se 
E perdeu-se a chave. 

 
Já velho, evitava a cachaça. Certa vez insistiram com ele para que 
provasse uma nova "marca de monjopina”, tendo o poeta mal 
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tocado os lábios no copo, os companheiros mofaram dele e 
perguntaram se nunca bebera. Leandro respondeu no fogo da 
pólvora: 
 

No tempo que eu era moço, 
Que tinha minha saúde, 

Aproveitei bem meu tempo, 
Bebi a cana que pude, 
Cana no bucho mexia 
Que só água no açude. 

 
Era Leandro Gomes de Barros um poeta verdadeiramente do povo. 
Marcou época, celebrou festas, bebeu muita cachaça, fez rir e fez 
chorar. Morreu velho e seu nome nem mesmo em “notícia” se 
converteu. 
 
Meditando na atual situação do mundo, com assembleias 
internacionais reunidas para defender a paz; com delegações de 
todos os povos credenciados pela Organização das Nações Unidas, 
para que se elabore um novo Código Moral para os Direitos do 
homem: com as batalhas da eloquência e em dialética a vibrar em 
todas as línguas do mundo, irradiadas desde a França conturbada 
pela política e pelos choques das massas proletárias; examinando o 
panorama em que se agita a humanidade, que julga e pune com a 
forca os criminosos da última guerra, e já volta a falar com 
insistência em uma nova conflagração; pensando nos quinze 
milhões de famintos e desabrigados que erram pela Europa 
esquálida à procura de um refúgio para escapar da morte pela 
inanição, veio ao nosso espírito aquela profecia do "Homero 
pernambucano", ao analisar o que nos deu o século XX logo que 
decorreram os seus primeiros anos: 
 

O mundo trancou-se 
E perdeu-se a chave. 

 
A mensagem é perfeita. Imaginemos uma pessoa que entra numa 
casa forte, com um dos cofres à prova de todos os assaltos, e que por 
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inadvertência deixa que a porta feche às suas costas. Além dessa 
catástrofe, não se sabe onde está a chave. O que será da pessoa que 
está lá dentro? E se irromper um incêndio?  
 
Pois essa pessoa, leitor, é a humanidade de hoje. Novas tempestades 
ameaçam o mundo e, se não houver mútuos entendimentos, 
compressões e renúncias recíprocas, não há quem se salve, o mundo 
trancou-se o perdeu chave... 
 
 

RENATO DE ALENCAR 
Revista da Semana, 6 de novembro de 1948. 

Pesquisa e adaptação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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SELEÇÃO DE CORDEL 

 
 
 

A SOGRA ENGANANDO O DIABO 
 

Dizem, não sei se é ditado, 
Que ao diabo ninguém logra; 

Porém vou contar o caso 
Que se deu com minha sogra. 

As testemunhas são eu, 
Meu sogro, que já morreu, 
E a velha, que é falecida. 

Esse caso foi passado 
Na rua do Pé Quebrado 
Da vila Corpo Sem Vida. 

 
Chamava-se Quebra-Quengo 

A mãe de minha mulher, 
Que se chamava Aluada 
Da Silva Quebra-Colher, 

Filha do Zé Cabeludo. 
Irmã de Vítor Cascudo 
E de Marcelino Brabo, 

Pai de Corisco Estupor; 
Mas ouça agora o senhor 
Que fez a velha ao diabo. 

 
Minha sogra era uma velha 

Bem carola e rezadeira, 
Tinha seu quengo lixado, 

Era audaz e feiticeira; 
Para ela tudo era tolo, 
Porque ela dava bolo 

No tipo mais estradeiro. 
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Era assim o seu serviço: 
Ela virava o feitiço 

Por cima do feiticeiro! 
 

Disse o demo: — Quebra-Quengo, 
Qual é a tua virtude? 

Dizem que és azucrinada 
E que a ti ninguém ilude? 

Disse a velha: — Inda mais esta! 
Você parece que é besta! 

Que tem você com o que faço? 
Disse ele: — Tudo desmancho, 

Nem Santo Antônio com gancho 
Te livra hoje do meu laço! 

 
Ela indagou: — Quem és tu? 

Respondeu: — Sou o demônio, 
Nem me espanto com milagre, 

Nem com reza a Santo Antônio! 
Pretendo entrar no teu couro! 
E nisto ouviu-se um estouro! 

Gritou a velha: — Jesus! 
Ligeira se ajoelhou 

E, depois, se persignou 
E rezou o Credo em cruz! 

 
Nisto, o diabo fugiu. 

E, quando a velha se ergueu, 
Ele chegou de mansinho, 
Dizendo logo: — Sou eu! 

Agora sou teu amigo 
Quero andar junto contigo, 

Mostrar-te que sou fiel. 
Minha carta, queres ver? 

A velha pediu pra ler 
E apossou-se do papel. 
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— Dê-me isto! grita o diabo, 
Em tom de quem sofre agravo. 
Diz a velha: — Não dou mais! 
Tu, agora, és o meu escravo! 

Disse o diabo: — Danada! 
Meteu-me numa quengada! 

Sou agora escravo dela! 
E disse com humildade: 

— Dê-me a minha liberdade, 
Que esticarei a canela! 

 
Disse a velha: — Pé de pato, 

Farás o que te mandar? 
Respondeu: — Pois sim, senhora, 

Pode me determinar, 
Porque estou no seu cabresto 

Carregarei água em cesto, 
Transformarei terra em massa, 

Que para isso tenho estudo; 
Afinal, eu farei tudo 

Que a senhora disser — faça! 
 

Disse a velha: — Vá na igreja, 
Traga a imagem de Jesus. 

Respondeu: — Posso trazê-la, 
Mas ela vem sem a cruz, 

Porque desta tenho medo! 
Disse a velha: — Volte cedo! 

Ele seguiu a viagem 
E ao sacristão iludiu: 

Uma estampa lhe pediu 
Que só tivesse uma imagem. 

 
A velha, então, conheceu 

Do cão o quengo moderno, 
E, receando que um dia 

A levasse para o inferno, 
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Para algum canto o mandou 
E em sua ausência traçou 

Com giz uma cruz na porta. 
Voltou o cão sem demora, 
Viu a cruz, ficou de fora, 

Gritando com a cara torta. 
 

Gritou o cão no terreiro: 
— Aqui não posso passar! 
Venha me dar minha carta, 
Quero pro inferno voltar! 

Disse a velha que não dava, 
Mas ele continuava 

A rinchar como uma besta. 
— Pois fecha os olhos! ela diz. 

Ele fechou e, com giz, 
Fez-lhe outra cruz bem na testa! 

 
Aí entregou-lhe a carta 

E o demo pôs-se na estrada, 
Dizendo com seus botões: 

— Não quero mais caçoada 
Com velha que seja sogra, 

Porque ela sempre nos logra! 
Foi, assim, a murmurar. 

Quando no inferno chegou, 
O maioral lhe gritou: 

— Aqui não podes entrar! 
 

— Então, já não me conhece? 
Perguntou ao maioral. 

— Conheço, porém, aqui 
Não entras com tal sinal: 

Estás com uma cruz na testa! 
Disse ele: — Que história é esta? 

Que é que estás aí dizendo? 
Mirou-se dum espelho à luz: 
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Quando distinguiu a cruz, 
Saiu danado, correndo! 

 
E, na carreira em que ia, 
Precipitou-se no abismo, 
Perdeu o ser diabólico, 
Virou-se no caiporismo, 
Pela terra se espalhou, 

Em todo lugar se achou, 
Ao caipora encaiporando, 
Embaraçando seus passos 

E com traiçoeiros laços 
As sogras auxiliando… 

 
Deste fato as testemunhas 
Já disse todas quais são. 

Agora, quer o senhor 
Saber se é exato ou não? 
Invoque no espiritismo 

Ou pergunte ao caiporismo, 
Este que sempre nos logra, 

Se sua origem não veio 
Do diabo imundo e feio 

E do quengo duma sogra! 
 

 
 

A SECA DO CEARÁ 
 

Seca as terras as folhas caem, 
Morre o gado sai o povo, 
O vento varre a campina, 
Rebenta a seca de novo; 

Cinco, seis mil emigrantes 
Flagelados retirantes 

Vagam mendigando o pão, 
Acabam-se os animais 



11 

 

Ficando limpo os currais 
Onde houve a criação. 

 
Não se vê uma folha verde 

Em todo aquele sertão 
Não há um ente daqueles 

Que mostre satisfação 
Os touros que nas fazendas 

Entravam em lutas tremendas, 
Hoje nem vão mais o campo 

É um sítio de amarguras 
Nem mais nas noites escuras 

Lampeja um só pirilampo. 
 

Aqueles bandos de rolas 
Que arrulavam saudosas 
Gemem hoje coitadinhas 
Malsatisfeitas, queixosas, 

Aqueles lindos tetéus 
Com penas da cor dos céus. 

Onde algum hoje estiver, 
Está triste mudo e sombrio 

Não passeia mais no rio, 
Não solta um canto sequer. 

 
Tudo ali surdo aos gemidos 

Visa o aspecto da morte 
Como a nauta em mar estranho 

Sem direção e sem Norte 
Procura a vida e não vê, 

Apenas ouve gemer 
O filho ultimando a vida 

Vai com seu pranto o banhar 
Vendo esposa soluçar 

Um adeus por despedida. 
 

Foi a fome negra e crua 
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Nódoa preta da história 
Que trouxe-lhe o ultimatum 

De uma vida provisória 
Foi o decreto terrível 

Que a grande pena invisível 
Com energia e ciência 
Autorizou que a fome 

Mandasse riscar meu nome 
Do livro da existência. 

 
E a fome obedecendo 

A sentença foi cumprida 
Descarregando lhe o gládio 

Tirou-lhe de um golpe a vida 
Não olhou o seu estado 
Deixando desamparado 
Ao pé de si um filhinho, 

Dizendo já existisses 
Porque da terra saísses 

Volta ao mesmo caminho. 
 

Vê-se uma mãe cadavérica 
Que já não pode falar, 

Estreitando o filho ao peito 
Sem o poder consolar 

Lança-lhe um olhar materno 
Soluça implora ao Eterno 
Invoca da Virgem o nome 

Ela débil triste e louca 
Apenas beija-lhe a boca 

E ambos morrem de fome. 
 

Vê-se moças elegantes 
Atravessarem as ruas 

Umas com roupas em tira 
Outras até quase nuas, 

Passam tristes, envergonhadas 
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Da cruel fome, obrigadas 
Em procura de socorros 

Nas portas dos potentados, 
Pedem chorando os criados 
O que sobrou dos cachorros. 

 
Aqueles campos que eram 

Por flores alcatifados, 
Hoje parecem sepulcros 

Pelos dias de finados, 
Os vales daqueles rios 

Aqueles vastos sombrios 
De frondosas trepadeiras, 

Conserva a recordação 
Da cratera de um vulcão 
Ou onde havia fogueiras. 

 
O gado urra com fome, 

Berra o bezerro enjeitado 
Tomba o carneiro por terra 

Pela fome fulminado, 
O bode procura em vão 
Só acha pedras no chão 
Põe-se depois a berra, 

A cabra em lástima completa 
O cabrito inda penetra 

Procurando o que mamar. 
 

Grandes cavalos de selas 
De muito grande valor 

Quando passam na fazenda 
Provocam pena ao senhor 

Como é diferente agora 
Aquele animal de que outrora 

Causava admiração, 
Era russo hoje está preto 
Parecendo um esqueleto 
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Carcomido pelo chão. 
 

Hoje nem os pássaros cantam 
Nas horas do arrebol 
O juriti não suspira 

Depois que se põe o sol 
Tudo ali hoje é tristeza 
A própria cobra se pesa 

De tantos que ali padecem 
Os camaradas antigos 

Passam pelos seus amigos 
Fingem que não os conhecem. 

 
Santo Deus! Quantas misérias 

Contaminam nossa terra! 
No Brasil ataca a seca 

Na Europa assola a guerra 
A Europa ainda diz 
O governo do país 

Trabalha para o nosso bem 
O nosso em vez de nos dar 

Manda logo nos tomar 
O pouco que ainda se tem. 

 
Vê-se nove, dez, num grupo 
Fazendo súplicas ao Eterno 
Crianças pedindo a Deus 

Senhor! Mandai-nos inverno, 
Vem, oh! grande natureza 

Examinar a fraqueza 
Da frágil humanidade 

A natureza a sorrir 
Vê-la sem vida a cair 

Responde: o tempo é debalde. 
 

Mas tudo ali é debalde 
O inverno é soberano 
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O tempo passa sorrindo 
Por sobre o cadáver humano 

Nem uma nuvem aparece 
Alteia o dia o sol cresce 

Deixando a terra abrasada 
E tudo a fome morrendo 

Amargos prantos descendo 
Como uma grande enxurrada. 

 
Os habitantes procuram 

O governo federal 
Implorando que os socorra 

Naquele terrível mal 
A criança estira a mão 

Diz senhor tem compaixão 
E ele nem dar-lhe ouvido 

É tanto a sua fraqueza 
Que morrendo de surpresa 
Não pode dar um gemido. 

 
Alguém no Rio de Janeiro 
Deu dinheiro e remeteu 

Porém não sei o que houve 
Que cá não apareceu 

O dinheiro é tão sabido 
Que quis ficar escondido 

Nos cofres dos potentados 
Ignora-se esse meio 

Eu penso que ele achou feio 
Os bolsos dos flagelados. 

 
O governo federal 

Querendo remia o Norte 
Porém cresceu o imposto 

Foi mesmo que dar-lhe a morte 
Um mete o facão e rola-o 

O Estado aqui esfola-o 
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Vai tudo dessa maneira 
O município acha os troços 

Ajunta o resto dos ossos 
Manda vendê-los na feira. 

 

 
 

A VIDA DE PEDRO CEM 
 

Vou narrar agora um fato 
Que há cinco séculos se deu 

De um grande capitalista 
Do continente europeu 
Fortuna como aquela 
Ainda não apareceu 

 
Pedro Cem era o mais rico 
Que nasceu em Portugal 

Sua fama enchia o mundo 
Seu nome andava em geral 
Não casou-se com rainha 
Por não ter sangue real 

 
Em prédios, dinheiro e bens 

Era o mais rico que havia 
Nunca deveu a ninguém 
Todo mundo lhe devia 
Balanço em sua fortuna 
Querendo dar não podia 

 
Em cada rua ele tinha 
Cem casas para alugar 

Tinha cem botes no porto 
E cem navios no mar 

Cem lanchas e cem barcaças 
Tudo isso a navegar 
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Tinha cem fábricas de vinho 
E cem alfaiatarias 

Cem depósitos de fazenda 
Cem moinhos, cem padarias 

E tinha dentro do mar 
Cem currais de pescaria 

 
Em cada país do mundo 

Possuía cem sobrados 
Em cada banco ele tinha 
Cem contos depositados 
Ocupavam mensalmente 

Dezesseis mil empregados 
 

Diz a história onde li 
O todo desse passado 

Que Pedro Cem nunca deu 
Uma esmola a um desgraçado 

Não olhava para um pobre 
Nem falava com criado 

 
Uma noite ele sonhou 

Que um rapaz lhe avisava 
Que aquele orgulho dele 

Era quem o castigava 
Aquela grande fortuna 

Assim como veio, voltava 
 

Ele acordou agitado 
Pelo sonho que tinha tido, 

Que rapaz seria aquele 
Que lhe tinha aparecido? 

Depois pensou: — Ora, sonho 
É ilusão do sentido! 

 
Um dia no meio da praça 
Ele uma moça encontrou 
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Essa vinha quase nua 
Nos seus pés se ajoelhou 
Dizendo: — Senhor, olhai 
O estado em que estou... 

 
Ele torceu para um lado 

E disse: — Minha senhora, 
Olhe a sua posição 

E veja o que fez agora. 
Reconheça o seu lugar, 

Levante-se e vá embora! 
 

— Oh! Senhor! Por este sol, 
Que de tão alto flutua, 

Lembrai-vos que tenho fome 
Estou aqui quase nua 
Sou obrigada a passar 

Nesse estado em plena rua! 
 

Ele repleto de orgulho 
Nem deu ouvido, saiu 

E a pobre ergueu-se chorando 
Chegou adiante, caiu 

Vinha passando uma dama 
Que com seu mato a cobriu 

 
Era a marquesa de Évora 

Uma alma lapidada. 
Tirando seu rico manto 
Cobriu essa desgraçada 

Ela conheceu que a pobre, 
Foi pela fome prostrada. 

 
Levante-se, minha filha! 
E pegou-lhe pela mão, 
Dizendo à criada dela: 

— Vá ali comprar um pão 



19 

 

Que a essa pobre infeliz, 
Faltou-lhe alimentação. 

 
Entregando-lhe uma bolsa 

Com 42 mil réis, 
Apenas tirou dali 

Um diploma e uns papéis, 
Não consentindo que a moça 

Se ajoelhasse a seus pés. 
 

E com aquela quantia 
Ela comprou um tear 

Tinha mais duas irmãs 
Foram as três trabalhar 

Dali em diante mais nunca 
Faltou-lhe com que passar. 

 
Vamos agora tratar 

Pedro Cem como ficou 
E o nervoso que sentia 

Uma noite em que sonhou 
Que um homem lhe apareceu 
Disse: — Olhe bem quem sou! 

 
— Que tens feito do dinheiro, 
Que me tomaste emprestado? 

Meu senhor manda saber 
Em que o tens empregado 

E por qual razão não cumpre 
As ordens que ele tem dado... 

 
Ele perguntou no sono: 

Mas que dinheiro tomei? 
Até aos próprios monarcas 
Dinheiro muito emprestei; 

O vulto zombando dele 
Disse: Que tu és eu sei. 
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— Que capital tinha tu 

Quando chegaste ao mundo? 
Chegaste nu e descalço 

Como o bicho mais imundo 
Hoje queres ser tão nobre 

Sendo um simples vagabundo. 
 

E metendo a mão no bolso 
Tirou dele uma mochila 

Dizendo: é essa a fortuna 
Que tu hás de possuí-la 

Farás dela profissão 
Pedindo de vila em vila. 

 
Pedro Cem zombando disse: 

— Vai agoureira, te some 
Tua presença me perturba, 

Tua frase me consome, 
De qual mundo tu vieste? 

Diz-me por favor teu nome?! 
 

— Meu nome, disse-lhe o vulto, 
És indigno de saber, 
Meu grande superior 
Proibiu-me de dizer 

Apenas faço o serviço 
Que ele mandou fazer. 

 
Despertando Pedro Cem 

Daquilo contrariado; 
Ter dois sonhos quase iguais 

Ficou impressionado, 
Resolveu contrafazer 
E ficar reconcentrado. 

 
Pensou em tirar por ano 
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Daquela grande riqueza 
Sessenta contos de réis 

E dar de esmola a pobreza 
Depois, refletindo, disse: 

Não se dá maior fraqueza. 
 

Porque ainda que Deus 
Querendo me castigar 
Não afundará num dia 

Meus cem navios no mar 
As cem fazendas de gado 

Custarão a se acabar 
 

As cem fábricas de tecidos 
Que tenho funcionando, 
E os parreirais de uvas 

Que estão todos safrejando, 
Cem botes que tenho no porto 

Todo dia trabalhando. 
 

Cem armazéns de fazenda, 
As cem alfaiatarias, 

As cem fundições de ferro, 
Cem currais de pescarias, 
As cem casas alugadas, 

Cem moinhos, cem padarias. 
 

E as centenas de contos 
Nos bancos depositados, 

E tudo isso em poder 
De homens acreditados, 

Ainda Deus querendo isso 
Seus planos serão errados. 

 
Pedro Cem naquela hora 

Estava impressionado 
Quando aproximou-se dele 
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O seu primeiro criado 
E disse: — Aí tem um homem 

Diz vos trazer um recado. 
 

— Mande que entre a pessoa! 
(Ele ao criado ordenou) 

era um marinheiro velho, 
chegando ali o saudou. 

— Que nova traz, meu amigo? 
Pedro Cem lhe perguntou. 

 
Disse o velho marinheiro: 
— Venho vos participar, 

Que dez navios dos vossos 
Ontem afundaram no mar 
Morreram as tripulações 

Só eu pude me salvar. 
 

— Que navios foram esses? 
Perguntou-lhe Pedro Cem. 

Respondeu-lhe o marinheiro: 
— Foi “Tejo” e “Jerusalém”, 

O “Douro” e o “Penafiel” 
E os outros eu não sei bem. 

 
Aquele ainda estava ali 
Outro portador bateu 

O empregado das vacas 
Contou o que sucedeu 

Incendiaram o mercado 
E todo gado morreu 

 
Pedro Cem nada dizia 

Ficando silencioso. 
Apenas disse: — Na terra 

Não há homem venturoso, 
Quem se julgar mais feliz, 
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É pior que cão leproso. 
 

Chegou outro portador 
O empregado da vinha, 

Disse: — O depósito estourou 
Vazou o vinho que tinha 

Pedro Cem disse: Meu Deus, 
Que sorte triste esta minha! 

 
Saiu aquele entrou outro, 

Um cônsul norueguês 
Disse: — Nos mares do norte 

Andava um pirata inglês, 
Noventa navios vossos 
Tomou ele de uma vez! 

 
Meu Deus! Meu Deus! O que fiz? 

Exclamava Pedro Cem, 
Não há homem nesse mundo 
Que possa dizer: — Vou bem, 

Quando menos ele espera 
A negra desgraça vem! 

 
Dos cem navios que tinha 
Alguns foram afundados 

E outros pelos piratas 
Nos mares foram tomados! 

Acrescentou a pessoa: 
Vinham todos carregados. 

 
Ali mesmo vinha o mestre 
Do navio “Flor do Mundo” 

Esse fitou Pedro Cem 
Com um silêncio profundo 
Depois disse: Sr. Marquês, 

Dez barcaças foram ao fundo. 
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Quatro vinham carregadas 
Com bacalhau e azeite, 
Duas vinham da Suécia 

Com queijo, manteiga e leite, 
De todas mercadorias 

Não tem uma que aproveite. 
 

Quatro dos dez que afundaram 
Traziam pérolas e metal 
Só da Ilha da Madeira 

Vinha um milhão de coral 
Topázio, rubi, brilhante, 

Ouro, esmeralda e cristal. 
 

Pedro Cem baixou a vista 
Nada pôde refletir 

Exclamou: Que faço eu? 
Devo deixar de existir, 

Mas matando-me não vejo 
Isso onde pode ir! 

 
Chegou o moço do campo 

Tremendo muito assustado 
E disse: Senhor Marquês, 
Venho aqui horrorizado, 

Deu morrinha nas ovelhas 
E mal triste em todo gado 

 
Naquele momento entrou 

Um rapaz auxiliar 
Esse puxando um papel 

Disse: — Venho reclamar 
Tudo quanto se perdeu 
Na barca “Ares do Mar” 

 
Pedro Cem perguntou: Quanto? 

Tirou o moço uns papéis 
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Que se lia, entre brilhantes 
Pulseiras, colares, anéis 

Um milhão e quatrocentos 
E vinte e contos de réis. 

 
Entrou outro auxiliar 

Disse: Eu quero o pagamento, 
Por tudo que se perdeu 

No navio “Chave do Vento” 
Que vinha da América do Norte 

Com grande carregamento. 
 

Chegou um tabelião 
— Dá licença, senhor Marquês? 

Venho lhe participar 
Que o grande banco francês 
Dois alemães e três suíços 
Quebraram todos de vez. 

 
— Lá se foi minha fortuna! 

(exclamava Pedro Cem) 
Ontem fui milionário 

Hoje não tenho um vintém 
Só mesmo na campa fria 

Eu hoje estaria bem! 
 

Dando balanço nos bens 
Quis até desesperar 

Tudo quanto possuía 
Não dava para pagar 

Nem pela décima parte 
Os prejuízos do mar. 

 
Exclamava: Oh! Pedro Cem, 

Que será de ti agora?! 
O pouco que me restava 

A justiça fez penhora! 
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Pedro Cem de agora em diante 
Vai errar de mundo a fora! 

 
Cumprir esta sorte dura 

Que a desventura me deu 
Talvez muitas vezes vendo 

Aquilo que já foi meu 
Em lugar que não se saiba 
Quem neste mundo fui eu. 

 
Ali no terraço mesmo 

Forrando o chão se deitou 
Às onze e meia da noite, 

No sono conciliou, 
No sono sonhando viu 
O rapaz que lhe falou. 

 
Aquele perguntou: Pedro, 
Como se foi na empresa? 

Já estais conhecendo agora 
Quanto é grande a natureza? 
Conheceste que teu orgulho 
Foi quem te fez a surpresa? 

 
Metendo a mão na algibeira 

Dali um quadro tirou 
Onde havia dois retratos 

Que a Pedro Cem mostrou 
— Conheces estes retratos? 

O rapaz lhe perguntou. 
 

Via-se naquele quadro 
Uma dama bem vestida 

Pedro Cem disse no sonho: 
Esta é minha conhecida, 

A outra uma pobre moça, 
Como fome, no chão caída? 
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Perguntou-lhe o rapaz: 

Quem é essa conhecida? 
— É a marquesa de Évora, 

E esta, que está caída? 
— Essa é uma miserável, 
Dessa classe desvalida. 

 
O rapaz puxou outro quadro 

Verde da cor da esperança 
Onde se via um monarca 

Suspendendo uma balança 
Estava pesando nela 

Caridade e confiança. 
 

Mostrou-lhe mais quatro quadros 
Que Pedro Cem conheceu, 
Tinha a marquesa de Évora 

Quando a bolsa a pobre deu, 
Que estirou a mão dizendo: 

— Toma o dinheiro que é teu. 
 

No quadro via-se um anjo 
Assim nos diz a história, 

Com uma flor onde lia-se: 
“Jardim da Eterna Glória” 

presenteada por Deus 
esta palma da vitória. 

 
Quem planta flores, tem flores 

Quem planta espinho tem espinho 
Deus mostra ao espírito fraco 

O que nega ao mesquinho 
A virtude é um negócio 

Boa ação um pergaminho 
 

Depois que ele acordou 
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Triste e impressionado 
Interrogava a si próprio: 

— Porque sou tão desgraçado? 
Achou de lado a mochila, 
A que ele havia sonhado. 

 
— Será esta a tal mochila 

Que o fantasma me mostrou? 
É esse o homem que em sonho 

Em desespero exclamou, 
Na noite que a cruel sina, 

Em sonho me visitou? 
 

De tudo restava apenas 
A casa de moradia 

Essa mesma embargaram 
Antes de findar-se o dia, 
Então disse Pedro Cem: 

— Cumpriu-se a tal profecia! 
 

Lançando mão da mochila 
Saiu no mundo a vagar 
Implorando a caridade, 

Sem alguém nada lhe dar 
Por umas cinco ou seis vezes 

Tentou se suicidar. 
 

Ele dizia nas portas: 
Uma esmola a Pedro Cem 

Que já foi capitalista 
Ontem teve, hoje não tem 
A quem já neguei esmola 
Hoje a mim nega também. 

 
Foi ele cair com fome, 
Na casa daquela moça 

Quando foi a porta dele 
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Com fome, fria e sem força 
Que ele não quis olhá-la 

E a marquesa deu-lhe a bolsa. 
 

A criada o viu cair, 
Exclamou: — Minha senhora, 

Anda ver um miserável, 
Que caiu de fome agora! 

— Onde? Perguntou a moça, 
Ana lhe disse: ali fora! 

 
A moça disse à criada 

Que trouxesse leite e pão 
Aproximou-se dele 

Disse: O que tens, meu irmão? 
Bateste em todas as portas, 

Não encontraste um cristão? 
 

Senhora! Se vós soubesse 
Quem é este desgraçado, 

Não abriria a porta 
Nem dava esse bocado, 

Respondeu ela: O conheço, 
Porém esqueço o passado. 

 
Recordo-me que a marquesa 

Fez minha felicidade, 
Viu-me caída, com fome, 

Teve de mim piedade, 
Deu-me com que comprar pão 

E esta propriedade. 
 

Pedro Cem se levantou, 
Disse: Obrigado, e saiu 

Andando duzentos passos 
Tombou em terra e caiu 
E umas frases tocantes 
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Em alta voz proferiu: 
 

Vai unir-se a terra fria 
O que não soube viver, 
Soube ganhar a fortuna 
Mas não a soube perder, 
Se tenho estudado a vida 
Tinha aprendido a viver. 

 
Foi como a corrente d’água, 

Que pela serra desceu 
Chegou o verão secou 

Ela desapareceu 
Ficando só os escombros 
Por onde a água correu! 

 
Eu tive tanta fortuna, 

Não socorri a ninguém, 
E todos que me pediram 
Eu nunca dei um vintém, 

Hoje eu preciso pedir, 
Não há quem me dê também! 

 
Não desespero, pois sei 
Que grande crime expio 
Nasci em berço dourado 
Dormi em colchão macio 

Hoje morro como os brutos, 
Neste chão sujo e frio... 

 
Foram as últimas palavras 

Que ele ali pronunciou 
Margarida, aquela moça 

Que a marquesa embrulhou 
Botou-lhe a vela na mão 
Ali mesmo ele expirou. 
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A Justiça examinando 
Os bolsos de Pedro Cem 
Encontrou uma mochila 
E dentro dela um vintém 
E um letreiro que dizia: 

“Ontem teve, hoje não tem.” 

 
 

ANTÔNIO SILVINO, O REI DOS CANGACEIROS 
 

O povo me chama grande 
E como de fato eu sou 

Nunca governo venceu-me 
Nunca civil me ganhou 

Atrás de minha existência 
Não foi um só que cansou. 

 
Já fazem dezoito anos 

Que não posso descansar 
Tenho por profissão o crime 

Lucro aquilo que tomar, 
O governo às vezes dana-se 
Porém que jeito há de dar?! 

 
O governo diz que paga 

Ao homem que me der fim, 
Porém por todo dinheiro 

Quem se atreve a vir a mim? 
Não há um só que se atreva 

A ganhar dinheiro assim. 
 

Há homens na nossa terra 
Mais ligeiros do que gato, 
Porém conhece meu rifle 
E sabe como eu me bato, 
Puxa uma onça da furna, 
Mas não me tira do mato. 
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Telegrafei ao governo 

E ele lá recebeu, 
Mandei-lhe dizer: doutor, 
Cuide lá no que for seu, 
A capital lhe pertence 
Porém o estado é meu. 

 
O padre José Paulino 

Sabe o que ele agora fez? 
Prendeu-me dois cangaceiros, 

Tinha outro preso fez três, 
O governo precisou 

Matou tudo de uma vez. 
 

Porém deixe estar o padre, 
Eu hei de lhe perguntar 
Ele nunca cortou cana 

Onde aprendeu a amarrar? 
Os cangaceiros morreram 
Mas ele tem que os pagar. 

 
Depois ele não se queixe, 

Dizendo que eu lhe fiz mal, 
Eu chego na casa dele, 
Levo-lhe até o missal, 

Faço da batina dele 
Três mochilas para sal. 

 
Um dos cabras que mataram, 

Valia três Ferrabrás 
Eu não dava-o por cem papas, 

Nem quinhentos cardeais 
Não dava-o por dez mil padres, 

Pois ele valia mais. 
 

Mas mestre padre entendeu 
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Que ia acertadamente 
Em pegar meus cangaceiros 

E fazer deles presente, 
Quem tiver pena que chore 
Quem gostar fique contente. 

 
Meus cangaceiros morreram 

Mas ele morre também, 
Eu queimando os pés aqui 
Nem mesmo o diabo vem, 
Eu não vou criar galinhas 

Para dar capões a ninguém. 
 

Tudo aqui já me conhece 
Algum tolo inda peleja, 

Eu sou bichão no governo 
E sou trunfo na igreja. 

Porque no lugar que passo 
Todo mundo me festeja. 

 
No norte tem quatro estados 

À minha disposição, 
Pernambuco e Paraíba 
Dão-me toda distinção, 
Rio-Grande e o Ceará 

Me conhecem por patrão. 
 

No Pilar da Paraíba 
Eu fui juiz de direito, 
No povoado — Sapé, 

Fui intendente e prefeito, 
E o pessoal dali 

Ficou todo satisfeito. 
 

Ali no entroncamento 
Eu fui Vigário-Geral, 

Em Santa Rita fui bispo, 
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Bem perto da capital, 
Só não fui nada em Monteiro, 

Devido a ser federal. 
 

Porém tirando o Monteiro, 
O resto mais todo é meu, 
Aquilo eu faço de conta 

Que foi meu pai que me deu 
O governo mesmo diz: 
Zele porque tudo é seu. 

 
Na vila de Batalhão, 

Eu servi de advogado, 
Lá desmanchei um processo 
Que estava bem enrascado, 
Livrei três ou quatro presos 
Sem responderem jurado. 

 
Só não pude fazer nada 
Foi na tal Santa Luzia. 
Perdi lá uma eleição, 

A coisa que eu não queria, 
Mas o velho rifão diz: 

Roma não se fez n’um dia. 
 

O padre José Paulino 
Pensa que angu é mingau 
Entende que sapo é peixe 

E barata é bacurau 
Pegue com chove e não molha, 

Depois não se meta em pau. 
 

Eu já encontrei um padre, 
Recomendado de papa, 

Tinha o pescoço de um touro, 
Bom cupim para uma tapa, 
Fomos às unhas e dentes, 
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Foi ver aquela garapa. 
 

Quando o rechonchudo viu 
Que tinha se desgraçado, 
Porque meu facão é forte, 
Meu baço é muito pesado, 

Disse: vote, miserável, 
Abancou logo veado. 

 
Eu gritei-lhe: padre-mestre, 

Me ouça de confissão. 
Ele respondeu-me: dane-se 

Eu lhe deixo a maldição, 
Em mim só tinha uma coroa, 

Você fez outra a facão. 
 

Eu inda o deixei correr 
Por ele ser sacerdote, 
Para cobra só faltava 

Enroscar-se e dar o bote, 
Aonde ele foi vigário, 

Quatro levaram chicote. 
 

Foi tanto que eu disse a ele: 
Padre não seja atrevido 
Tire a peneira dos olhos, 

Veja que está iludido, 
Eu lhe respeito a coroa, 

Porém não o pé do ouvido. 
 

O velho padre Custódio, 
Usurário, interesseiro, 

Amaldiçoava quem desse 
Rancho a qualquer cangaceiro, 

Enterrou uma fortuna, 
E eu sonhei com o dinheiro!... 
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Então fui na casa dele, 
Disse, padre eu quero entrar, 
Sonhei com dinheiro aqui!... 

E preciso o arrancar, 
Quero levá-lo na frente 

Para o senhor me ensinar. 
 

O padre fez uma cara, 
Que só um touro agastado, 
Jurou por tudo que havia, 

Não ter dinheiro enterrado, 
Eu lhe disse, padre-mestre, 
Eu cá também sou passado. 

 
Lance mão do cavador, 

E vamos ver logo os cobres, 
Esse dinheiro enterrado 

Está fazendo falta aos pobres, 
Usemos de caridade 

Que são sentimentos nobres. 
 

Dez contos de réis em ouro 
Achemos lá n’um surrão, 

Três contos de réis em prata 
Achou-se n’outro caixão, 

Eu disse: padre não chore, 
Isso é produto do chão. 

 
O padre ficou chorando 

Eu disse a ele afinal 
Padre mestre este dinheiro 

Podia lhe fazer mal 
Quando criasse ferrugem 
Lhe desgraçava o quintal. 

 
Ajuntei todos os pobres 
Que tinham necessidade 
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Troquei ouro por papel 
Haja esmola em quantidade 
Não ficou pobre com fome 

Ali naquela cidade. 
 

O padre José Paulino 
Acha que estou descansado 

Queria fazer presente 
Ao governo do Estado 

Deu três cangaceiros meus 
Sem nada lhe ter custado. 

 
Um desses ditos rapazes, 
Estava até tuberculoso, 

O segundo era um asmático, 
O terceiro era um leproso, 

O urubu que o comeu 
Deve estar bem receoso. 

 
Tive nos meus cangaceiros 

Um prejuízo danado, 
Primeiro foi Rio-Preto, 
Segundo Pilão-Deitado, 

Os homens mais destemidos 
Que tinham me acompanhado. 

 
Eu juro pelo meu rifle, 

Que o Padre José Paulino 
Cai sempre na ratoeira 

E paga o grosso e o fino, 
Não há de casar mais homem, 

Nem batizar mais menino. 
 

Eu sempre gostei de padre 
Tenho agora desgostado 

Padre querer intervir 
Em negócio do Estado?!... 
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Viaja sem o missal, 
Mas leva o rifle encostado. 

 
Em vez de estudar o meio 

Para nos aconselhar, 
Só quer saber com acerto, 

Armar rifle e atirar, 
Lá onde ele ordenou-se, 

Só lhe ensinaram a brigar. 
 

Depois ele não se queixe, 
Nem diga que sou malvado, 

Ele nunca assentou praça 
Como pode ser soldado? 

Não tem razão de queixar-se, 
Se tiver mau resultado. 

 
Quatro estados reunidos 
Tratam de me perseguir, 
Julgam que não devo ter 

O direito de existir, 
Porém enquanto houver mato, 

Eu posso me escapulir. 
 

Eu ganhando essas serras, 
Não temo alguém me pegar 
Ainda sendo um que pegue, 

Uma piaba no mar, 
Um veado em mata virgem 

E uma mosca no ar. 
 

Eu já sei como se passa 
Cinco dias sem comer, 

Quatro noites sem dormir, 
Um mês sem água beber, 

Conheço as furnas onde durmo 
Uma noite se chover. 
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Uma semana de fome, 
Não me faz precipitar, 

Mato cinco ou seis calangos 
Boto no sol a secar, 

Quatro ou cinco lagartixas, 
Dão muito bem um jantar. 

 
Eu passei mais de um mês 

Numa montanha escondido, 
Um rapaz meu companheiro 

Foi pela onça comido, 
Por essa também 

Eu fui muito perseguido. 
 

Era um lugar esquisito, 
Nem passarinho cantava!... 

Apenas à meia noite 
Uma coruja piava, 

Então uma grande onça, 
De mim não se descuidava. 

 
Havia muito mocós, 

Eu não podia os matar, 
Andava tropa na serra 
Dia e noite a me caçar, 
No estampido do tiro 

Era fácil alguém me achar. 
 

Passava-se uma semana 
Que nada ali eu comia, 

Eu matava algum calango 
Que por perto aparecia 

Botava-os na pedra quente 
Quando secava eu comia. 

 
Quando apertava-me a sede 
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Pegava a croa de frade 
Tirava o miolo dela 

Chupava aquela umidade 
Lá eu conheci o peso 

Da mão da necessidade. 
 

Um dia que a tropa andava 
Na serra me procurando 

Viram que um grande tigre, 
Estava em frente os emboscando 

Um dos oficiais disse: 
Estamos nos arriscando. 

 
E o Antônio Silvino 

Não anda neste lugar, 
Se ele andassem, aquela onça 

Havia de se espantar, 
Eu estava perto deles, 
Ouvindo tudo falar. 

 
Ali desceu toda a tropa, 

Não demoraram um momento, 
Um soldado que trazia 

Um saco de mantimento, 
Por minha felicidade 

Deixou-o por esquecimento. 
 

Eu estava dentro do mato, 
Vi quando a tropa desceu 

O tigre soltou um urro, 
Que o tenente estremeceu 

Até a borracha d’água 
Uma das praças perdeu. 

 
Quando eu vi que a tropa ia 

Já n’uma grande lonjura, 
Fui, apanhei a mochila, 
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Achei carne e rapadura, 
Farinha queijo e café, 

Aí chegou-me a fartura. 
 

Achei a borracha d’água 
Matei a sede que tinha, 

A carne já estava assada, 
Fiz um pirão de farinha 
Enchi a barriga e disse: 

Deus te dê fortuna, oncinha. 
 

Porque a tua presença, 
Fez toda a força ir embora, 
O ronco que tu soltasses, 

Encheu-me a barriga agora, 
Eu com a sede que estava, 

Não durava meia hora. 
 

E é agora o que faço, 
Havendo perseguição, 

Procuro uma gruta assim 
E lá faço habitação, 

Só levo lá, um, dois rifles 
E o saco de munição. 

 
Me mudo para uma furna 
Que ninguém sabe onde é, 

A furna tem meia légua 
Marcando de avante a ré, 

A onça chega na boca 
Mas dentro não põe o pé. 

 
A onça conhece a furna, 
Desde a entrada à saída 
Porém qual é essa fera 

Que não tem amor à vida? 
Uma onça parte assim, 
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Se vendo quase perdida!... 
 

Quando eu deixar de existir 
Ninguém fica em meu lugar, 

Ainda que eu deixe filho, 
Ele não pode ficar, 

Porque a um pai como eu 
Filho não pode puxar. 

 
Pode ter muita coragem 

Ser bem ligeiro e valente, 
Mas vamos ver suporta 
Passar três dias doente, 

Com sede de estalar beiço 
E fome de serrar dente. 

 
Se não tiver natureza 

De comer calango cru, 
Passe um mês sem beber água 

Chupando mandacaru, 
Dormir em furna de pedra 

Onde só veja tatu. 
 

Não podendo fazer isso, 
Nem pense em ser cangaceiro, 
Que é como um cavalo magro 

Quando cai no atoleiro, 
Ou um boi estropiado 

Perseguido do vaqueiro. 
 

Há de ouvir como cachorro, 
Ter faro como veado, 

Ser mais sutil do que onça, 
Maldoso e desconfiado, 

Respeitar bem as famílias, 
Comer com muito cuidado. 
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Andar em qualquer lugar 
Como quem está no perigo, 
Se for chefe de algum grupo 
Ninguém dormirá consigo, 
O próprio irmão que tiver, 

O tenha como inimigo. 
 

O cangaceiro sagaz 
Não se confia em ninguém, 

Não diz para onde vai, 
Nem ao próprio pai se tem, 
Se exercitar bem nas armas, 
Pular muito e correr bem. 

 
Em meu grupo tem entrado 

Cabra de muita coragem, 
Mas acha logo o perigo 

E encontra a desvantagem 
Foge do meio do caminho, 

Não bota o meio da viagem. 
 

Porque andar vinte léguas 
Isso não é brincadeira, 

E romper mato fechado, 
Subir por pedra e ladeira, 

Como eu já tenho feito, 
Não é lá coisa maneira. 

 
Pegar cobra como eu pego 

Quando ela quer me morder, 
Cascavel com sete palmos, 

Só se Deus o proteger, 
Mas eu pego quatro ou cinco 

E solto-a, deixo-a viver. 
 

Que é para ela saber, 
Que só eu posso ser duro, 
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Eu já conheço o passado, 
Nele ficarei seguro, 

Penso depois no presente 
Previno logo o futuro. 

 

 
 
A PELEJA DE LEANDRO GOMES COM UMA VELHA DE 
SERGIPE 

 
Eu ainda estava orelhudo 
Com estes versos que faço 
Porque nunca achei poeta 
Que me fizesse embaraço 
Porém uma velha agora 

Quase me quebra a cachaça. 
 

A velha fez-me subir 
Onde nem urubu vai 

Andei numa dependura 
Já está cai ou não cai, 

Ainda chamei tio o gato 
Tratei cachorro por pai. 

 
Quando partiu foi babando 

O corpo vinha tremendo 
Antes de dar boa noite 

De longe me foi dizendo: 
"Meu amigo eu venho metê-lo 

Entre um quente e dois fervendo." 
 

Eu sei que o senhor é duro 
Eu cá sou da mansidão, 
Porém só pode salvar-se 
Se eu lhe der a certidão 

Pois o boi na terra alheia 
Até as vacas lhe dão. 
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Eu andava nos meus negócios 

No estado de Sergipe 
Uma noite me hospedei 
Em casa de um tal Felipe 
Aonde havia uma velha 

Da serra do Araripe 
 

Disse-me o dono da casa: 
— Eu aqui tenho um colosso 

Uma poetisa velha 
Que dá em poeta moço 

Quem faz verso nesta terra 
Está hoje comendo grosso 

 
Eu disse: — Senhor Felipe 

Garanto a vossa mercê 
Que neste planeta terra 

Não há mulher que me dê 
O velho olhou para mim 

E perguntou-me: — Por quê? 
 

E disse: — Digo-lhe já 
Moleque não me dá vaia 
Parola não me intimida 

Nem pabulagens me ensaia 
E nas unhas dessa velha 

Não há duro que não caia. 
 

Disse o velho: — Senhor Barros 
A velha é prova de fogo 

Discute com qualquer um 
E não precisa de rogo 

Eu disse: — Traga ela cá 
A boca é quem faz o jogo 

 
O velho Felipe disse: 
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— Venha cá dona Manhosa 
Se apronte para ver 

A questão mais perigosa 
A velha de lá soltou 
Uma risada gostosa. 

 
A velha disse: — Já vou; 
E com pouco mais saiu 
Então chegando na sala 
Torceu a cara e cuspiu 

Sentou-se num banco velho 
Tomou tabaco e tossiu. 

 
Eu quando vi a marmota 
Alta, seca e carrancuda 

Tirar-me uns olhos cinzentos 
Se conservando sisuda 

Eu disse com meus botões 
Não há santo que me acuda. 

 
Então perguntou ali: 

— Felipe para que me quer? 
Chamou-me com tal vexame 

Que nem aprontei-me sequer! 
— Para mostrar-lhe o escritor 

De peso de uma mulher. 
 

A velha cravou-me a vista 
E fez um calcarejado 

Olhou-me de baixo acima 
Botou os quartos de um lado 

Rosnou e partiu a mim 
De chapéu de sol armado. 

 
Chegou e disse: — Senhor Barros 

Eu desejava encontrá-lo 
Porque pelos seus escritos 
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Não deixo de censurá-lo 
Só quem não tem consciência 

Deixará de criticá-lo. 
 

Eu disse: — Minha senhora 
São os revezes da sorte 

O gênio tem dois destinos: 
É um fraco e outro forte 

Uns blasfemam contra a vida 
Outros aplaudem a morte. 

 
Perguntou ela: — Por que 
Fala o senhor de mulher? 
Não aprendeu desculpar 
As faltas que uma tiver? 
Nem a sua própria mãe 

Você não ira sequer. 
 

Respondi: — Minha senhora 
Isto não quer dizer nada 
Eu não falo sobre a honra 

De uma donzela ou casada 
Digo apenas, a mulher 
É uma carga pesada. 

 
Ela suspirou e disse: 

— Fique certo meu amigo 
Que para qualquer mulher 

Casamento é um perigo 
Casar-se com certos homens 

Não dar-se maior castigo. 
 

Eu disse a ela: — Colega 
Você pode calcular 

Uma mulher fica em casa 
O homem vai trabalhar 
Com o suor de seu rosto 
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Ganho para ela estragar. 
 

A velha disse: — Não há 
Marido sem mau costume 
Quando não é cachaceiro 

É vadio e tem ciúme 
Nestas condições assim 

Não há mulher que se arrume. 
 

Eu disse: — Minha senhora 
O homem é um inocente 

Trabalha para viver 
Até morrer ou ficar doente 

Ela que fica em casa 
Estraga danadamente. 

 
Sai logo de madrugada 
Vai ao campo trabalhar 
A mulher fica deitada 
Sem nada a incomodar 
De nove para dez horas 

É que vai se levantar. 
 

A velha diz isto assim: 
— É coisa que não convém 
Quem trabalha o dia inteiro 

Há de descansar também 
A mulher não é de ferro 

Nem escrava de ninguém. 
 

— A senhora fique certa 
O que digo é com razão 
A mulher geme sem dor 

E gesta sem precisão 
Casamento é para o homem 

Uma asquerosa prisão. 
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Disse a velha: — Meu senhor 
Não há marido que sirva 

Por melhor que a mulher seja 
Trabalhadora e ativa 
Ele traz a vista nela 

É capaz de a comer viva. 
 

Eu disse: — Minha senhora 
Marido nenhum faz isso 

Sacrificar-se por ela 
Isso é claro e bem visto 
Ela diz com seus botões 

Carrego a madeira, Cristo. 
 

Disse a velha: — Vossa mercê 
Não parece ser casado 

Se achou mulher que caísse 
Eu lamento o seu estado 

Como também me parece 
Que o senhor foi enjeitado. 

 
Eu aí pensei um pouco 

E disse com meus botões: 
Essa cabra velha tem 

Miseráveis expressões 
Agora me deu o título 

De filho de dez tostões. 
 

Disse a velha: — Porque acha 
Pesado assim a mulher 
E diz que é um animal 
Que nele não há mister 

Só por ela lhe pedir 
O que em casa não tiver? 

 
Levanta que a mulher pede 
Verdura, fruta e toucinho 
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Banha, massa de tomate 
Alho, pimenta, cominho 
Se não pedir ao marido 
Há de pedir ao vizinho? 

 
O senhor diz que a mulher 

De todas formas atrasa 
Porque o pires quebrou-se 

O bule largou a asa 
A chaleira está velha 

No fogo fura-se e vaza. 
 

Não querendo despesa 
Procure um jeito qualquer 
Faça de uma cuia um prato 

E de um espeto talher 
Deixe de comprar fazenda 

Viva nu com a mulher. 
 

Eu disse dentro de mim 
O que serpente assanhada 

Qual seria a cascavel 
Quem pariu essa danada 

Fiz logo sinal da cruz 
Disse: votes excomungada. 

 
Lhe disse: — A senhora sabe 

Que a mulher é uma cruz 
E sofre mais do que Cristo 

O marido que a conduz 
É um cego no deserto 

Vaga sem guia e sem luz. 
 

Disse ela: — E a mulher 
A que ponto vem chegar? 

Haverá maior sentença 
Do que uma se casar? 
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Só ela pensa no genro 
Que a mãe tem que suportar. 

 
Eu disse: — Minha senhora 

Ainda não ouvir dizer 
Que um genro neste mundo 

Fizesse a sogra sofrer 
Só esse nome de sogra 

Faz ele todo tremer. 
 

A velha disse: — O senhor 
É muito livre em falar 

Põe defeito em quem criou 
Uma filha para te dar 
Você agradece tanto 

Quem paga em maltratar. 
 

O senhor chora a despesa 
Que com a família tem 
Para que foi se casar? 
Não obrigou ninguém 
A mulher está na razão 

De fazer queixa também. 
 

Ele vai para o trabalho 
Volta a hora que quiser 

Deixando com que em casa 
Pode ordenar a mulher 
E escolher da cozinha 
A comida que quiser. 

 
Vem cansado chega em casa 

Deita-se e vai descansar 
Ela vai para cozinha 
Fazer almoço e jantar 

Depois da mesa está posta 
A mulher vai o chamar. 
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Acorda-o com muito jeito 

Trata-o com muito carinho 
Diz o jantar está pronto 

Vamos jantar meu negrinho 
Eu esperei por você 

Você não janta sozinho. 
 

Me diga agora senhor 
O que quer que a mulher faça 

Além de criar a família 
Suportar mais a desgraça 

Ter um marido vadio 
Que jogue e beba cachaça. 

 
Quando no fim da semana 
Vai o homem fazer a feira 

Gasta o dinheiro das compras 
No jogo e na bebedeira 

A mulher passando em casa 
Com fome a semana inteira. 

 
Porque ele não traz nada 
A pobre infeliz não come 

Se os pais não morassem perto 
Ela teria que passar fome 
Pois o marido lhe trouxe 

Cachaça, empurrão e nome. 
 

Eu pergunto-lhe: — A senhora 
Teve em algum tempo marido? 

— Tive quatro disse ela 
Cada qual mais atrevido 
Ainda dou graças a Deus 

Eles já terem morrido. 
 

Eu disse: — Minha senhora 
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Eu quero lhe confessar 
Infeliz de um desses quatro 

Que chegasse a escapar 
Os sofrimentos de todos 
Qualquer pode calcular. 

 
Ela disse: — Sim, senhor 

No brando o senhor se estende 
Não venha com panos mornos 

Aonde tem quem entende 
Quem por si julgar a mim 

Já vê que assim não me ofende. 
 

Eu não fui tão mal casada 
Como senhor está pensando 

Tive poucas desavenças 
Sempre estava tolerando 

Tive muita paciência 
Meu gênio sempre foi brando. 

 
Mas meu primeiro marido 
Fez-me demais esta assim: 

Para casar-se com outra 
Tencionava me dar fim 

O segundo envenenou-se 
E não era o mais ruim. 

 
O terceiro desgostou 

Por eu não ser muito alva 
Dizia sempre por fora 

Que eu o envergonhava 
Sabe o que fez uma vez? 

Quis me vender como escrava. 
 

O quarto era homem sério 
Dizia ser bom marido 

Esse só faltou fazer-me 
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Beber chumbo derretido 
Roubou-me para jogar 
Sapatos, xale e vestido. 

 
E assim mesmo o senhor 

Só se refere à mulher 
Contar as faltas do homem 

Isso o senhor não quer 
Eu tenho lembrança 

Digo tudo que um tiver. 
 

Eu disse: — Vossa mercê 
É uma fera no campo 

Bafejo de sua boca 
Onde bater tira o tampo 

Seu pensamento é a cólera 
E sua língua sarampo. 

 
Disse a velha: — Sim senhor 

Você gosta de ferir 
Agrava a quem não lhe ofende 

E pode até lhe servir 
E desses que quer dizer 

Porém não gosta de ouvir. 
 

Então eu lhe perguntei: 
— Já acabou de falar? 

— Não principiei agora 
Inda tenho o que falar 

Eu sou velha neste mundo 
Não ando por ver andar. 

 
Eu disse: — Também sou velho 

Sou corrido e traquejado 
Eu tenho visto as misérias 

Que no mundo tem se dado 
E milhares de mulheres 
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As manhas têm me ensinado. 
 

Uma mocinha solteira 
Dana-se para namorar 

Com mesuras e carinhos 
Faz o homem se levar 

Para iludi-lo, chora 
E sorri para o matar. 

 
A mulher é o objeto 

A quem eu quero mais bem 
Não há quem conte as maldades 

Que a mulher consigo tem 
Todos acreditam nela 

Ela não crê em ninguém. 
 

Então a velha me disse: 
— O homem é malicioso 

Entre os homens verdadeiro 
Tira-se o mais mentiroso 

Cheio de sofismações 
Impuro pecaminoso. 

 
Quando a velha se calou 

Que deu-se fim à contenda 
Eu disse: Só no inferno 
Se achará desta fazenda 
Foi o diabo sem dúvida 

Que mandou-me esta encomenda. 
 

Eu ainda não tinha achado 
Quem fizesse eu me calar 
Mas a demanda da velha 
Fez até eu me engasgar 

Botou-me em cantos tão feios 
Que eu não julguei mais voltar. 

 



56 

 

Quando foi no outro dia 
Arrumei-me, fui embora 

Com medo que a tal serpente 
Tornasse a vir cá fora 
Jurei não voltar mais 

Aonde o tal diabo mora. 
 

 
 

AS PROEZAS DE UM NAMORADO MOFINO 
 

Sempre adotei a doutrina 
Ditada pelo rifão, 

De ver-se a cara do homem 
Mas não ver-se o coração, 
Entre a palavra e a obra 

Há enorme distinção. 
 

Zé Pitada era um rapaz 
Que em tempos idos havia 
Amava muito uma moça 
O pai dela não queria... 
O desastre é um diabo 

Que persegue a simpatia. 
 

Vivia o rapaz sofrendo 
Grande contrariedade 

Chorava ao romper da aurora 
Gemia ao virar da tarde 

A moça era como um pássaro 
Privado da liberdade. 

 
Porque João Mole, o pai dela 

era um velho perigoso, 
Embora que Zé Pitada 

Dizia ser revoltoso, 
Adiante o leitor verá 
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Qual era o mais valoroso. 
 

Marocas vivia triste 
Pitada vivia em ânsia, 
Ele como rapaz moço 

No vigo de sua infância, 
Falar depende de fôlego 
Porém obrar é sustância. 

 
Disse pitada a Marocas, 

Eu preciso lhe falar 
Já tenho toda certeza, 

Que é necessário a raptar, 
À noite espere por mim 

Que havemos de contratar. 
 

Disse Marocas a Zezinho: 
Papai não é de brincadeira, 

Diz Zé Pitada, ora esta! 
Você pode ver-me as tripas, 

Porém não verá carreira. 
 

Diga a que hora hei de ir, 
Eu dou conta do recado 
Inda seu pai sendo fogo, 
Por mim será apagado, 

Eu juro contra minh’alma 
Que seu pai corre assombrado. 

 
Disse Marocas, meu pai 

Tem tanta disposição 
Que uma vez tomou um preso 

Do poder de um batalhão, 
Balas choviam nos ares, 

O sangue ensopava o chão. 
 

Disse ele, eu uma vez 
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Fui de encontro a mil guerreiros, 
Entrei pela retaguarda, 

Matei logo os artilheiros, 
Em menos de dez minutos 

O sangue encheu os barreiros. 
 

Disse Marocas, pois bem 
Eu espero e pode ir, 

Porém encare a desgraça, 
Se acaso meu pai nos vir, 
Meu pai é de ferro e fogo, 

É duro de resistir. 
 

Marocas não confiando 
Querendo experimentar, 

Olhou para Zé Pitada 
Fingindo querer chorar, 
Disse meu pai acordou, 
E nos ouviu conversar. 

 
Valha-me Nossa Senhora! 
Respondeu ele gemendo, 

Que diabo eu faço agora?!... 
E caiu no chão tremendo, 

Oh! Minha Nossa Senhora! 
A vós eu me recomendo 

 
Nisso um gato derrubou 

Uma lata na dispensa, 
Ele pensou que era o velho, 
Gritou, oh! que dor imensa!. 

Parece que estou ouvindo 
Jesus lavrar-me a sentença. 

 
A febre já me atacou, 

Sinto frio horrivelmente. 
Com muita dor de cabeça, 
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Uma enorme dor de dente, 
Esta me dando a erisipela, 
Já sinto o corpo dormente. 

 
Antes eu hoje estivesse 
Encerrado na cadeia, 

De que morrer na desgraça, 
E d’uma morte tão feia, 

Veja se pode arrastar-me, 
Que minha calça está cheia. 

 
Por alma de sua mãe, 
E pela sagrada paixão, 

Me arraste por uma perna 
E me bote no portão, 

A moça quis arrastá-lo, 
Não teve onde pôr a mão. 

 
Ela tirou-lhe a botina, 

Para ver se o arrastava, 
Mas era uma fedentina, 

Que a moça não suportava, 
Aquela matéria fina 

Já todo o chão alagava. 
 

Disse a moça: quer um beijo? 
Para ver se tem melhora? 

Ele com cara de choro, 
Respondeu-lhe, não, senhora, 

Beijo não me salva a vida, 
Eu só desejo ir-me embora. 

 
Então lhe disse Marocas, 

Desgraçado!... eu bem sabia, 
Que um ente de teu calibre, 

Não pode ter serventia. 
Creio que fostes nascido 
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Em fundo de padaria. 
 

Meu pai ainda não veio 
Eu hoje estou sozinha, 
Zé Pitada aí se ergueu, 

E disse, oh minha santinha! 
A moça meteu-lhe o pé, 

Dizendo: vai-te murrinha! 
 

E deu-lhe ali uma lata, 
Dizendo: está aí o poço, 
Você ou lava o quintal 

Ou come um cachorro ensolso, 
Se não eu meto-lhe os pés 

Não lhe deixo inteiro um osso. 
 

Disse ele, oh! meu amor! 
O corpo todo me treme, 
Minha cabecinha está, 

Que só um barco sem leme, 
Parece-me faltar o pulso, 
O Anjo da Guarda geme. 

 
Então a moça lhe disse: 
O senhor lava o quintal 
Olhe uma tabica aqui!... 

Lava por bem ou por mal, 
Covardia para mim, 
É crime descomunal. 

 
E lá foi nosso rapaz 

Se arrastando com a lata, 
A moça ali ao pé dele, 

Lhe ameaçando a chibata, 
Ele exclama chorando 

Por amor de Deus não bata. 
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Vai miserável de porta 
Quero já limpo isso tudo, 
Um homem de sua marca 
Pequeno, feio e pançudo, 

Só tendo sido criado 
Onde se vende miúdo. 

 
Disse o Zé quando saiu: 
Eu juro por Deus agora, 
Ainda uma moça sendo 
Filha de Nossa Senhora, 

E olhar para mim, eu digo: 
Desgraçada, vá embora. 

 

 
 

AVE MARIA DA ELEIÇÃO 
 

No dia da eleição 
O povo todo corria 
Gritava a oposição 

– Ave Maria! 
 

Viam-se grupos de gente 
Vendendo votos na praça 
E a urna dos governistas 

Cheia de graça 
 

Uns a outros perguntavam: 
— O senhor vota conosco? — 

Um chaleira respondeu: 
— Este O Senhor é convosco 

 
Eu via duas panelas 

Com miúdos de dez bois 
Cumprimentei-a, dizendo: 

Bendita sois 
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Os eleitores 

Das espadas dos alferes 
Chegavam a se esconderem 

Entre as mulheres 
 

Os candidatos andavam 
Com um ameaço bruto 
Pois um voto para eles 

É bendito fruto 
 

Um mesário do Governo 
Pegava a urna contente 
E dizia — "Eu me glorio 

Do vosso ventre!" 
 

 

 
HISTÓRIA DA DONZELA TEODORA 

 
Eis a real descrição 

Da história da donzela 
Dos sábios que ela venceu 
E a aposta ganha por ela 

Tirado tudo direito 
Da história grande dela. 

 
Houve no reino de Túnis 
Um grande negociante 
Era natural da Hungria 
E negociava ambulante 

Uma alma pura e constante. 
 

Andando um dia na praça 
Numa porta pôde ver 

Uma donzela cristã 
Para ali se vender 
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O mercador vendo aquilo 
Não pôde mais se conter. 

 
Tinha feição de fidalga 
Era uma espanhola bela 
Ele perguntou ao mouro 

Quanto queria por ela 
Entraram então em negócio 

Negociaram a donzela. 
 

O húngaro conheceu nela 
Formato de fidalguia 

Mandou educá-la bem 
Na melhor casa que havia 
Em pouco tempo ela soube 
O que ninguém mais sabia. 

 
Mandou ensinar primeiro 

Música e filosofia 
Ela sem mestre aprendeu 

Metafísica e astrologia 
Descrever com distinção 

História e anatomia. 
 

Ela que já era um ente 
Nascida por excelência 

Como quem tivesse vindo 
Das entranhas da ciência 

Tinha por pai o saber 
E por mãe a inteligência. 

 
Em pouco tempo ela tinha 
Tão grande adiantamento 

Que só Salomão teria 
Um igual conhecimento 
Cantava música e tocava 

A qualquer um instrumento. 
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Estudou e conhecia 
As sete artes liberais 
Conhecia a natureza 
De todos os vegetais 
Descrevia muito bem 
A castra dos animais. 

 
Descrevia os doze signos 
De que é composto o ano 

Da cabeça até os pés 
Conhecia o corpo humano 

E dava definição 
De tudo do oceano. 

 
Admirou todo mundo 
O saber desta donzela 
Tudo que era ciência 

Podia se encontrar nela 
O professor que ensinou-a 
Depois aprendeu com ela. 

 
Mas como tudo no mundo 

É mutável e inconstante 
Esse rico mercador 

Negociava ambulante 
E toda sua fortuna 

Perdeu no mar num instante. 
 

Atrás do bem vem o mal 
Atrás da honra a torpeza 
Quando ele saiu de casa 
Levava grande riqueza 

Voltou trazendo somente 
Uma extrema pobreza. 

 
Só via em torno de si 
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O vil manto da mazela 
Em casa só lhe restava 
A mulher e a donzela 

Então chamou Teodora 
E pediu o parecer dela. 

 
Disse ele: minha filha 

Bem vês minha natureza 
E sabes que o oceano 

Espoliou minha riqueza 
Espero que teus conselhos 
Me tirem desta pobreza. 

 
Ela quando ouviu aquilo 
Sentiu no peito uma dor 

E lhe disse, tenha fé 
Em Deus nosso salvador 
Vou estudar um remédio 

Que salvará o senhor. 
 

E disse: meu senhor saia 
Procure um amigo seu 
É bom ir logo na casa 

Do mouro que me vendeu 
Chegue lá converse com ele 
E conte o que lhe sucedeu. 

 
O que ele oferecer-lhe 

De muito bom grado aceite 
E veja se ele lhe vende 

Vestidos que me endireite 
Compre a ele todas as joias 

Que uma donzela se enfeite. 
 

Se o mouro vender-lhe tudo 
Com que possa me compor 

Vossa mercê vai daqui 
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Vender-me ao rei Almançor 
É esse o único meio 

Que salvará o senhor. 
 

El-rei lhe perguntará 
Por quanto vai me vender 

Por dez mil dobras de ouro 
Meu senhor há de dizer 
Quando ele admirar-se 

Veja o que vai responder. 
 

Dizendo alto senhor 
Não fique admirado 

Eu vendo-a com precisão 
Não peço preço alterado 

Dobrada esta quantia 
Tenho com ela gastado. 

 
É esse o único meio 
Para a sua salvação 

Se o mouro vende-lhe tudo 
Descanse seu coração 

Daqui para o fim da vida 
Não terá mais precisão. 

 
O mercador seguiu tudo 
Quando a donzela ditava 

Chegou ao mouro e contou-lhe 
O desespero em que estava 
Então o mouro vendeu-lhe 

Tudo quanto precisava. 
 

Roupa, objetos e joias 
Para enfeitar a donzela 
As roupas vinha que só 
Sendo cortada pra ela 

Ela quando vestiu tudo 
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Parecia ficar mais bela. 
 

O mercador aprontou-se 
E seguiu com brevidade 
Falou ao guarda da corte 
Com muita amabilidade 

Para deixá-lo falar 
Com a real majestade. 

 
Então subiu um vassalo 

Deu parte ao rei Almançor 
O rei chegou a escada 

Perguntou ao mercador: 
— Amigo qual o negócio 

Que tem comigo o senhor? 
 

Então disse o mercador 
Sem grande humildade: 

— Senhor venho a vossa alteza 
Com grande necessidade 
Ver se vendo esta donzela 

A vossa real majestade. 
 

O rei olhou a donzela 
E disse dentro de si: 

Foi a mulher mais formosa 
Que neste mundo já vi 

Trinta ou quarenta minutos 
O rei presenciou ela ali. 

 
Perguntou ao mercador: 

Por quanto vendes a donzela? 
Por 10 mil dobras de outro 

É o que peço por ela 
E não estou pedindo caro 
Visto a habilidade dela. 
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Disse o rei ao mercador: 
— Senhor, estou surpreendido 

Dez mil dobras de ouro 
É preço desconhecido 

Ou tu não queres vendê-la 
Ou estás fora do sentido. 

 
Disse o mercador: El rei 
Não é caro esta donzela 
Dobrado a esta quantia 
Gastei para educar ela 

Excede a todos os sábios 
A sabedoria dela. 

 
O rei mandou logo chamar 
Um grande sábio que havia 

O instrutor da cidade 
Em física e astronomia 

Em matemática e retórica 
História e filosofia. 

 
Esse veio e perguntou-lhe 

— Donzela estás preparada 
Para responder-me tudo 
Sem titubear em nada? 

Se não estiver seja franca 
Se não sai envergonhada. 

 
Então ela respondeu-lhe 

— Mestre pode perguntar 
Eu lhe responderei tudo 
Sem coisa alguma faltar 

Farei debaixo da lei 
Tudo que o senhor mandar. 

 
O sábio ali preparou-se 

Para entrar em discussão 
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Ela com muita vergonha 
Ela não teve alteração 
Pediu licença a El-rei 
E ficou de prontidão. 

 
— Diz-me donzela o que Deus 

Sob o céu primeiro fez 
Respondeu o sol e a lua 

E a lua por sua vez 
É por uma obrigação 

Cheia e nova todo mês. 
 

— Além do sol e a lua 
Doze signos foram feitos 
Formando a constelação 

Sendo ao sol todos sujeitos 
Desiguais na natureza 

Com diversos preconceitos. 
 

Como se chama esses signos? 
Perguntou o emissário 
A donzela respondeu: 

— Capricórnio e Aquário 
Tauro, Câncer, Libra, Virgo 
Pisces, Escórpio e Sagitário 

 
— Existem outros três signos 

Áries, Léo e Geminis 
No signo Léo quem nascer 

Será um homem feliz 
Inclinado a viajar 

Por fora de seu país. 
 

O sábio disse: Donzela 
É necessário dizer 

Que condições tem o homem 
Que em cada signo nascer 
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Por influência o signo 
De que forma pode ser? 

 
Disse ela o signo Aquário 

Reina o mês de janeiro 
O homem que nascer nele 

Tem o crescimento vasqueiro 
Será amante das mulheres 

Ventaroso e lisonjeiro. 
 

Pisces reina em fevereiro 
Quem nesse signo nascer 
É muito gentil de corpo 
Muito guloso em comer 

Risonho, gosta de viagem 
Não faz o que prometer. 

 
Em março governa Áries 

Neste signo nascerão 
Homens nem ricos nem pobres 

Por nada se zangarão 
Neles se notam um defeito 

Falando sós andarão. 
 

Em abril governa Tauro 
Um signo bem conhecido 
O homem que nascer nele 

Será muito presumido 
Altivo de coração 

Será rico e atrevido. 
 

Geminis governa em maio 
Sua qualidade é quente 

O homem que nascer nele 
Será fraco e diligente 

Para os palácios e cortes 
Se inclina constantemente. 
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Em julho governa Câncer 

Sua qualidade é fria 
O homem que nascer nele 

É forte e tem energia 
É gentil e tem muita força 

E sempre tem alegria. 
 

Em julho governa Léo 
Por um leão figurado 

O homem que nascer nele 
É lutador e honrado 

Altivo de coração 
Inteligente e letrado. 

 
Em agosto reina Virgo 

Vem da terra a natureza 
O homem que nascer nele 
Tem princípio tem riqueza 

Depois se descuidará 
Por isso cai em pobreza. 

 
Em setembro reina Libra 

A Vênus assinalado 
O homem que nascer nele 
Será um pouco inclinado 

A viajar pelo mar 
É lutador e honrado. 

 
O que nascer em outubro 

Será homem falador 
Inclinado aos maus costumes 

Teimoso e namorador 
Pouco jeito nos negócios 
Falso grave e enganador. 

 
Então o mês de novembro 
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Sagitário é o reinante 
O homem que nascer nele 
Será cínico e inconstante 
Desobediente aos pais 

Intratável assim por diante. 
 

Em dezembro é Capricórnio 
Tem a natureza de terra 

O homem que nascer nele 
Será inclinado a guerra 
Gosta de falar sozinho 

E por qualquer coisa espera. 
 

O sábio ali levantou-se 
Disse ao rei esta donzela 

Não há sábio aqui no mundo 
Que tenha a ciência dela 
E com isso vossa alteza 

Que estou vencido por ela. 
 

O rei ali ordenou 
Que fosse o sábio segundo 

Foi um matemático e clínico 
Um gênio grande e fecundo 

E conhecido por um 
Dos sábios maior do mundo. 

 
Chegou o segundo sábio 

Que inda estava orelhudo 
E disse: Donzela eu tenho 

Dezoito anos de estudo 
Não sou o que tu venceste 

Conheço um pouco de tudo. 
 

A donzela respondeu 
Com licença de el-rei 

Tudo que me perguntares 
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Aqui te responderei 
Com brevidade e acerto 

Tudo vos explicarei. 
 

Perguntou o sábio a ela: 
Em nosso corpo domina 

Qualquer um dos doze signos 
Que a donzela descrimina 

Terá alguma influência 
Os signos com a medicina? 

 
Então a donzela disse: 
Descrito mestre direi 

Sabe que os signos são doze 
Como eu já expliquei 

Compactam com a química 
Quer saber? Explicarei. 

 
Áries domina a cabeça 
Uma parte melindrosa 

Para quem nascer em março 
A sangria é perigosa 

A pessoa que sangrar-se 
Deve ficar receosa. 

 
Libra domina as espáduas 
Câncer domina os peitos 

Para os que são deste signo 
Purgantes tem maus efeitos 

E as sangrias também 
Não serão de bons proveitos. 

 
Tauro domina o pescoço 

Léo domina o coração 
Capricórnio influi nos olhos 

Escórpio a organização 
Geminis domina os braços 
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e influi na musculação. 
 

Virgo domina o ventre 
E Aquário nas canelas 

Para os que são desses signos 
Purgas e sangrias são belas 

Então Sagitário e Pisces 
Ambos têm igual tabelas. 

 
O sábio dentro de si 

Disse meio admirado 
Onde esta discutir 

Ninguém pode ser letrado 
Esta só vindo a propósito 

De planeta adiantado. 
 

O sábio disse: Donzela 
Eu quero se tu puderes 

Isto é, eu creio que podes 
Não dirás se não quiseres 
O peso, idade e conduta 

Que têm todas as mulheres. 
 

Disse a donzela: A mulher 
É sempre a arca do bem 
Porém só quem a criou 
Sabe o peso que ela tem 
Isso é uma coisa ignota 

Disso não sabe ninguém. 
 

Que me dizes das donzelas 
De vinte anos de idade? 

Respondeu: Sendo formosa 
Parece uma divindade 

Principalmente ao homem 
Que lhe tiver amizade. 
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As de trinta e quarenta 
Que dizes tu que elas são? 

Disse ela: Uma dessas 
É de muita consideração 

— Das de cinquenta o que dizer? 
— Só prestam para oração. 

 
— Que dizes das de setenta? 
— Deviam estar num castelo 
Rezando por quem morreu 
Lamentando o tempo belo 
O que dizes das de oitenta? 
— Só prestam para o cutelo. 

 
Então classificas as velhas 

Tudo de mal a pior? 
E nos defeitos de tantas 

Não se encontra um menor 
Disse ela: Deus me livre 

De ser vizinho da melhor. 
 

Donzela o sábio lhe disse 
Sei que és caprichosa 

Entre todas as pessoas 
És a mais estudiosa 

Diga que sinais precisam 
Para a mulher ser formosa. 

 
Então a donzela disse: 

Para a mulher ser formosa 
Terá dezoito sinais 

Não tendo é defeituosa 
A obra por seu defeito 

Deixa de ser melindrosa. 
 

Há de ter três partes negras 
De cores bem reluzentes 
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Sobrancelhas, olhos, cabelos 
De cores negras e ardentes 
Branco o lacrimal dos olhos 

Ter branca a face e os dentes. 
 

Será comprida em três partes 
A que tiver formosura 

Compridos os dedos das mãos 
O pescoço e a cintura 

Rosada cútis e gengivas 
Lábios cor de rosa pura. 

 
Terá três partes pequenas 

O nariz, boca e pé 
Larga a cadeira e ombro 
Ninguém dirá que não é 

Cujos sinais teve-se todos 
Uma virgem em Nazaré. 

 
O sábio quando ouviu isto 

Ficou tão surpreendido 
E disse: El-rei Almançor 

Confesso que estou vencido 
E quem argumenta com ela 

Se considera vencido. 
 

El-rei mandou que outro sábio 
Entrasse em discussão 
Então escolheram um 

Dos de maior instrução 
A quem chamavam na Grécia 

Professor da criação. 
 

Abraão de Trabador 
Veio argumentar com ela 

E disse logo ao entrar: 
Previne-te bem, donzela 
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Dizendo dentro si 
Eu hoje hei de zombar dela. 

 
Então a donzela disse: 

Senhor mestre estarei disposta 
De todas suas perguntas 
O senhor terá resposta 
Se tem confiança em si 

Vamos fazer uma aposta? 
 

Minha aposta é a seguinte 
De nós o que for vencido 

Ficará aqui na corte 
Publicamente despido 

Ficando completamente 
Como quando foi nascido. 

 
O sábio disse que sim 

Mandaram o termo lavrar 
E a donzela pediu 
Ao rei para assinar 

Para a parte que perdesse 
Depois não se recusar. 

 
Lavraram o termo e foi 

Às mãos do rei Almançor 
Pra fazer válido o trato 

E ficar por fiador 
Obrigando quem perdesse 
Dar as roupas ao vencedor. 

 
O sábio aí perguntou: 

Qual é a coisa mais aguda? 
Disse ela: é a língua 

Duma mulher linguaruda 
Que corta todos os nomes 

E o corte nunca muda. 
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Donzela qual é a coisa 
Mais doce do que mel? 

— O amor do pai a um filho 
Ou dama esposa fiel 

A ingratidão de um desses 
Amarga mais do que fel. 

 
O sábio disse: Donzela 
Conheces os animais? 

Quero agora que descrevas 
Alguns irracionais 

Me diga qual é o bicho 
Que possui oito sinais. 

 
Mestre, isto é gafanhoto 

Vive embaixo dos outeiros 
Tem pescoço como vaca 

Esporas de cavaleiros 
Tem olhos como marel 

Um pássaro dos estrangeiros. 
 

Focinho como de vaca 
Tem pés como de cegonha 
Tem cauda como de víbora 

Uma serpente medonha 
E é infeliz o vivente 

Que a boca dela se oponha. 
 

Tem peito como cavalos 
E não ofende a ninguém 
Tem asas como de águia 
A que voa muito além 
São antes oito sinais 

Que o gafanhoto tem. 
 

Perguntou o sábio a ela: 
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— Que homem foi que viveu 
Porém nunca foi menino 
Existiu mas não nasceu 

A mãe dele ficou virgem 
Até que o neto morreu. 

 
— Este homem foi Adão 

Que da terra se gerou 
Foi feito já homem grande 

Não nasceu, Deus o formou 
A terra foi a mãe dele 

E nela se sepultou. 
 

Foi feita mas não nascida 
Essa nobre criatura 

A terra foi a mãe dele 
Serviu-lhe de sepultura 
Para Abel o neto dele 

Fez-se a primeira abertura. 
 

— Donzela qual é a coisa 
Que pode ser mais ligeira? 
Respondeu: O pensamento 

Que voa de tal maneira 
Que vai ao cabo do mundo 

Num segundo que se queira. 
 

O sábio fitou-a e disse: 
— Donzela diga-me agora 
Qual o prazer de um dia 
Qual prazer duma hora? 

— Dum negócio que se ganha 
Dum passeio que se queira. 

 
A donzela respondeu 
Com a maior rapidez 

Disse: um homem viajando 
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E se bom negócio fez 
É um dos grande prazeres 

Que verá por sua vez. 
 

Donzela o que é vida? 
Disse ela: Um mar de torpeza 

O que pode assemelhar-se 
À vela que está acesa 

Às vezes está tão formosa 
E se apaga de surpresa. 

 
Donzela por quantas formas 

Mente a pessoa afinal? 
Respondeu: Mente por três 

Tendo como essencial 
Exaltar a quem quer bem 

E pôr taxa em quem quer mal. 
 

Donzela que é velhice? 
Respondeu com brevidade: 

É vestidura de dores 
É a mãe da mocidade 

E o que mais aborrecemos? 
Respondeu: É a idade. 

 
Donzela qual é a coisa 

Que quem tem muito ainda quer? 
Disse ela: É o dinheiro 

Que o homem e a mulher 
Não se farta de ganhar 

Tenha a soma que tiver. 
 

Qual é a coisa que o homem 
Possui e não pode ver? 

Disse ela: O coração 
Que aberto tem que nascer 
Ver a raiz dos seus olhos 
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Não há quem possa obter. 
 

Donzela qual foi o homem 
Que por dois ventres passou? 

Disse a donzela: Foi Jonas 
Que uma baleia o tragou 

Conservou-o dentro três dias 
E depois o vomitou. 

 
O sábio disse: Donzela 

Qual o homem mais de bem? 
Disse ela: É aquele 

Que menos defeitos tem 
Quem terá menos defeitos? 
— Isso não sabe ninguém. 

 
— Donzela qual é a coisa 
Que não se pode saber? 

O pensamento do homem 
Se ele não quer dizer 

Por mais que a mulher procure 
Não poderá obter. 

 
— Donzela o que é a noite 
Cheia de tantos horrores? 

Disse ela: É descanso 
Dos homens trabalhadores 

É capa dos assassinos 
Que encobre os malfeitores. 

 
— Onde a primeira cidade 
Do mundo foi construída? 

— A cidade de Nínive 
A primeira conhecida 

Que depois de certo tempo 
Foi pela Grécia abatida. 
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Perguntou: Qual o guerreiro 
Que teve a antiguidade? 

Respondeu: Foi Alexandre 
Assombro da humanidade 
Guerreou vinte e dois anos 
E morreu na flor da idade. 

 
Donzela falaste bem 

Do maior conquistador 
Diga dos homens qual foi 

O maior sentenciador? 
— Pilatos que deu sentença 

a Cristo Nosso Senhor. 
 

De todos os patriarcas 
qual seria o mais valente? 

— O patriarca Jacó 
Que lutou heroicamente 

Com os anjos mensageiros 
Do monarca onipotente. 

 
— Qual foi a primeira nau 

Que foi para o estaleiro 
— Foi a Arca de Noé 

A que no mar foi primeiro 
Onde escapou um casal 

De tudo no mundo inteiro. 
 

— O que corta mais 
Que a navalha afiada? 
É a língua da pessoa 
Depois de estar irada 

Corta com mais rapidez 
Que qualquer lâmina amolada. 

 
— Qual é o maior prazer 

Com que se ocupa a história? 
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Respondeu: Quando um guerreiro 
No campo ganha vitória 

Sabei que não pode haver 
Tanto prazer tanta glória. 

 
O sábio disse: Donzela 
Tens falado muito bem 
Me diga que condições 

O homem no mundo tem? 
Disse a donzela: tem todas 
Para o mal e para o bem. 

 
É manso como a ovelha 

E feroz como o leão 
Seboso como o suíno 

É limpo como o pavão 
É falso como a serpente 
É tão leal como o cão. 

 
É fraco como o coelho 
Arrogante como o gelo 

Airoso como o furão 
Forçoso como o cavalo 

E mais te digo que o homem 
Ninguém pode decifrá-lo. 

 
É calado como peixe 
Fala como papagaio 

É lerdo como preguiça 
É veloz igual ao raio 

É sábio quando ouviu isto 
Quase que dar-lhe um desmaio. 

 
Então inventou um meio 

Para ver se a pegaria 
Perguntou: O sol da noite 
Terá luz quente ou fria? 
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A donzela respondeu 
Que à noite sol não havia. 

 
Com a presença do sol 
É que se conhece o dia 

Se de noite houvesse sol 
A noite não existia 

E sem o sereno dela 
Todo vivente morreria. 

 
Sem água, sem ar, sem luz 

A terra não tinha nada 
Não tinha os seres que tem 

Seria desabitada 
A própria vegetação 
Não podia ser criada. 

 
Os reinos da natureza 

Cada um possui um gênio 
É necessário o azoto 
Precisa o oxigênio 

Para a infusão disso tudo 
O carbono e o hidrogênio. 

 
O dia Deus fez bem claro 

A noite fez bem escura 
Se de noite houvesse sol 
Estava o homem à altura 

De notar esse defeito 
E censurar a natura. 

 
O sábio baixou a vista 
E ouviu tudo calado 

Nada teve a dizer 
Pois já estava esgotado 
E tinha plena certeza 
Que ficava injuriado. 
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Disse ao público: Senhores 

A donzela me venceu 
Não sei com qual professor 

Esta mulher aprendeu 
Aí a donzela disse: 

Então o mestre perdeu? 
 

Ele vendo que estava 
Esgotado e sem recursos 

Ficou trêmulo e muito pálido 
Fugiu-lho até os pulsos 

Prostrou-se aos pés de El-rei 
Se sufocando em soluços. 

 
E disse: Senhor, confesso 
A vossa real majestade 
Que vejo nesta donzela 

A maior capacidade 
Ela merece ter prêmio 

Pois tem grande habilidade. 
 

A donzela levantou-se 
Foi ao soberano rei 

Então beijando-lhe a mão 
Disse: Vos suplicarei 

Mande o sábio entregar-me 
Tudo que dele ganhei. 

 
O rei ali ordenou 

Que o sábio se despojasse 
De todas as vestes que tinha 

E à donzela as entregasse 
O jeito que tinha ali 

Era ele envergonhar-se. 
 

O sábio pôs-se a despir-se 
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Como quem estava doente 
Fraque, colete e camisa 
Ficando ali indecente 

E pediu para ficar 
Com a ceroula somente. 

 
Depois sufocado em pranto 
Prostrado disse à donzela: 
Resta-me apenas a ceroula 
Não posso me despir dela 
A donzela perguntou-lhe: 
O senhor nasceu com ela? 

 
O trato foi o seguinte 

De nós quem fosse vencido 
Perante a todos da corte 
Havia de ficar despido 

Como quando veio ao mundo 
Na hora que foi nascido. 

 
El-rei foi o fiador 

Nosso ajuste foi exato 
O senhor tem que despir-se 

E dar-lhe fato por fato 
Ficando com a ceroula 

Não teve efeito o contrato. 
 

E não quis dar a ceroula 
O rei mandou que ele desse 

Ou pagaria à donzela 
O tanto que ela quisesse 
Tanto que indenizasse-a 

Embora que não pudesse. 
 

Donzela quanto queres 
Perguntou o sábio enfim 

A donzela ali fitou-o 
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E lhe respondeu assim: 
A metade do dinheiro 

Que meu senhor quer por mim. 
 

O rei ali conhecendo 
O direito da donzela 

Vendo que toda razão 
Só podia caber nela 

Disse ao sábio: Mande ver 
O dinheiro e pague a ela. 

 
Cinco mil dobras de ouro 

A donzela recebeu 
O sábio também ali 

Nem mais satisfação deu 
Aquele foi um exemplo 

Que a donzela lhe vendeu. 
 

O rei então disse à ela: 
Donzela podes pedir 

Dou-te a palavra de honra 
Farei-te o que exigir 

De tudo que pertencer-me 
Poderás tu te servir. 

 
Ela beijou-lhe a mão 

Lhe disse peço que dê-me 
A quantia do dinheiro 

Que meu senhor quer vender-me 
Deixando eu voltar com ela 
Para assim satisfazer-me. 

 
O rei julgou que a donzela 

Pedisse para ficar 
Tanto que se arrependeu 

De tudo lhe franquear 
Mas a palavra de rei 
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Não pode se revogar. 
 

Mandou dar-lhe o dinheiro 
Discutiu também com ela 

Mas ciente de tudo 
Quanto podia haver nela 
E disse vinte mil dobras 

Não pagam esta donzela. 
 

Voltou ela e o senhor 
À sua antiga morada 

Por uma guarda de honra 
Voltou ela acompanhada 
O senhor dela trazendo 
Uma fortuna avaliada. 

 
Ficaram todos os sábios 
Daquilo impressionados 

Pois uma donzela escrava 
Vencer três homens letrados 

Professores de ciências 
Doutores habilitados. 

 
Abraão de Trabador 

Com todos não discutia 
Já tinha vencido muitos 

Em música e filosofia 
Em história natural 

Matemática e astronomia. 
 

Ele descrevia a fundo 
Os reinos da natureza 
Era engenheiro perito 

De tudo tinha a certeza 
Descrevia o oceano 

Da flor d'água a profundeza. 
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Tanto quando ele entrou 
Que fitou bem a donzela 

Calculou dentro de si 
A força que havia nela 

Confiando em sua força 
Por isso apostou com ela. 

 
Caro leitor escrevi 

Tudo que no livro sabei 
Só fiz rimar a história 
Nada aqui acrescentei 

Na história grande dela 
Muitas coisas consultei. 

 

 
 

O CAVALO QUE DEFECAVA DINHEIRO 
 

Na cidade de Macaé 
Antigamente existia 

Um duque velho invejoso 
Que nada o satisfazia 

Desejava possuir 
Todo objeto que via. 

 
Esse duque era compadre 

De um pobre muito atrasado 
Que morava em sua terra 

Num rancho todo estragado 
Sustentava seus filhinhos 

Na vida de alugado. 
 

Se vendo o compadre pobre 
Naquela vida privada 

Foi trabalhar nos engenhos 
Longe da sua morada 

Na volta trouxe um cavalo 
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Que não servia pra nada. 
 

Disse o pobre à mulher: 
— Como havemos de passar? 

O cavalo é magro e velho 
Não pode mais trabalhar 

Vamos inventar um "quengo" 
Pra ver se o querem comprar. 

 
Foi na venda e de lá trouxe 

Três moedas de cruzado 
Sem dizer nada a ninguém 

Para não ser censurado 
No fiofó do cavalo 

Foi o dinheiro guardado. 
 

Do fiofó do cavalo 
Ele fez um mealheiro 

Saiu dizendo: — Sou rico! 
Inda mais que um fazendeiro, 

Porque possuo o cavalo 
Que só defeca dinheiro. 

 
Quando o duque velho soube 

Que ele tinha esse cavalo 
Disse pra velha duquesa: 
— Amanhã vou visitá-lo 

Se o animal for assim 
Faço o jeito de comprá-lo! 

 
Saiu o duque vexado 

Fazendo que não sabia, 
Saiu percorrendo as terras 
Como quem não conhecia 

Foi visitar a choupana, 
Onde o pobre residia. 
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Chegou salvando o compadre 
Muito desinteressado: 

— Compadre, Como lhe vai? 
Onde tanto tem andado? 

Há dias que lhe vejo 
Parece está melhorado... 

 
— É muito certo compadre 

Ainda não melhorei 
Porque andava por fora 

Faz três dias que cheguei 
Mas breve farei fortuna 

Com um cavalo que comprei. 
 

— Se for assim, meu compadre 
Você está muito bem! 

É bom guardar o segredo, 
Não conte nada a ninguém. 
Me conte qual a vantagem 
Que este seu cavalo tem? 

 
Disse o pobre: — Ele está magro 

Só o osso e o couro, 
Porém tratando-se dele 

Meu cavalo é um tesouro 
Basta dizer que defeca 

Níquel, prata, cobre e ouro! 
 

Aí chamou o compadre 
E saiu muito vexado, 

Para o lugar onde tinha 
O cavalo defecado 

O duque ainda encontrou 
Três moedas de cruzado. 

 
Então exclamou o velho: 

— Só pude achar essas três! 
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Disse o pobre: — Ontem à tarde 
Ele botou dezesseis! 
Ele já tem defecado, 

Dez mil réis mais de uma vez. 
 

— Enquanto ele está magro 
Me serve de mealheiro. 
Eu tenho tratado dele 

Com bagaço do terreiro, 
Porém depois dele gordo 

Não quem vença o dinheiro... 
 

Disse o velho: — meu compadre 
Você não pode tratá-lo, 
Se for trabalhar com ele 
É com certeza matá-lo 
O melhor que você faz 

É vender-me este cavalo! 
 

— Meu compadre, este cavalo 
Eu posso negociar, 

Só se for por uma soma 
Que dê para eu passar 

Com toda minha família, 
E não precise trabalhar. 

 
O velho disse ao compadre: 
— Assim não é que se faz 
Nossa amizade é antiga 

Desde os tempo de seus pais 
Dou-lhe seis contos de réis 

Acha pouco, inda quer mais? 
 

— Compadre, o cavalo é seu! 
Eu nada mais lhe direi, 
Ele, por este dinheiro 
Que agora me sujeitei 
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Para mim não foi vendido, 
Faça de conta que te dei! 

 
O velho pela ambição 
Que era descomunal, 

Deu-lhe seis contos de réis 
Todo em moeda legal 

Depois pegou no cabresto 
E foi puxando o animal. 

 
Quando ele chegou em casa 

Foi gritando no terreiro: 
— Eu sou o homem mais rico 
Que habita o mundo inteiro! 

Porque possuo um cavalo 
Que só defeca dinheiro! 

 
Pegou o dito cavalo 
Botou na estrebaria, 
Milho, farelo e alface 
Era o que ele comia 
O velho duque ia lá, 

Dez, doze vezes por dia... 
 

Aí o velho zangou-se 
Começou logo a falar: 

— Como é que meu compadre 
Se atreve a me enganar? 

Eu quero ver amanhã 
O que ele vai me contar. 

 
Porém o compadre pobre, 
(Bicho do quengo lixado) 
Fez depressa outro plano 
Inda mais bem arranjado 
Esperando o velho duque 
Quando viesse zangado... 
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O pobre foi na farmácia 

Comprou uma borrachinha 
Depois mandou encher ela 

Com sangue de uma galinha 
E sempre olhando a estrada 

Pra ver se o velho vinha. 
 

Disse o pobre à mulher: 
— Faça o trabalho direito 
Pegue esta borrachinha 

Amarre em cima do peito 
Para o velho não saber, 

Como o trabalho foi feito! 
 

Quando o velho aparecer 
Na volta daquela estrada, 

Você começa a falar 
Eu grito: — Oh mulher danada! 
Quando ele estiver bem perto, 

Eu lhe dou uma facada. 
 

Porém eu dou-lhe a facada 
Em cima da borrachinha 

E você fica lavada 
Com o sangue da galinha 
Eu grito: — Arre danada! 

Nunca mais comes farinha! 
 

Quando ele ver você morta 
Parte para me prender, 
Então eu digo para ele: 

— Eu dou jeito ela viver, 
O remédio tenho aqui, 
Faço para o senhor ver! 

 
— Eu vou buscar a rabeca 
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Começo logo a tocar 
Você então se remexa 

Como quem vai melhorar 
Com pouco diz: — Estou boa 

Já posso me levantar. 
 

Quando findou-se a conversa 
Na mesma ocasião 

O velho ia chegando 
Aí travou-se a questão 

O pobre passou-lhe a faca, 
Botou a mulher no chão. 

 
O velho gritou a ele 

Quando viu a mulher morta: 
Esteja preso, bandido! 

E tomou conta da porta 
Disse o pobre: — Vou curá-la! 
Pra que o senhor se importa? 

 
— O senhor é um bandido 

Infame de cara dura 
Todo mundo apreciava 

Esta infeliz criatura 
Depois dela assassinada, 

O senhor diz que tem cura? 
 

Compadre, não admito 
O senhor dizer mais nada, 

Não é crime se matar 
Sendo a mulher malcriada 

E mesmo com dez minutos, 
Eu dou a mulher curada! 

 
Correu foi ver a rabeca 
Começou logo a tocar 
De repente o velho viu 
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A mulher se endireitar 
E depois disse: — Estou boa, 

Já posso me levantar... 
 

O velho ficou suspenso 
De ver a mulher curada, 

Porém como estava vendo 
Ela muito ensanguentada 
Correu ela, mas não viu, 
Nem o sinal da facada. 

 
O pobre entusiasmado 

Disse-lhe: — Já conheceu 
Quando esta rabeca estava 

Na mão de quem me vendeu, 
Tinha feito muitas curas 
De gente que já morreu! 

 
No lugar onde eu estiver 

Não deixo ninguém morrer, 
Como eu adquiri ela 

Muita gente quer saber 
Mas ela me está tão cara 

Que não me convém dizer. 
 

O velho que tinha vindo 
Somente propor questão, 

Por que o cavalo velho 
Nunca botou um tostão 
Quando viu a tal rabeca 

Quase morre de ambição. 
 

— Compadre, você desculpe 
De eu ter tratado assim 

Porque agora estou certo 
Eu mesmo fui o ruim 
Porém a sua rabeca 
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Só serve bem para mim. 
 

— Mas como eu sou um homem 
De muito grande poder 

O senhor é um homem pobre 
Ninguém quer o conhecer 
Perca o amor da rabeca... 

Responda se quer vender? 
 

— Porque a minha mulher 
Também é muito estouvada 
Se eu comprar esta rabeca 

Dela não suporto nada 
Se quiser teimar comigo, 
Eu dou-lhe uma facada. 

 
— Ela se vê quase morta 

Já conhece o castigo, 
Mas eu com esta rabeca 

Salvo ela do perigo 
Ela daí por diante, 

Não quer mais teimar comigo! 
 

Disse-lhe o compadre pobre: 
— O senhor faz muito bem, 
Quer me comprar a rabeca 
Não venderei a ninguém 
Custa seis contos de réis, 

Por menos nem um vintém. 
 

O velho muito contente 
Tornou então repetir: 

— A rabeca já é minha 
Eu preciso a possuir 

Ela para mim foi dada, 
Você não soube pedir. 
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Pagou a rabeca e disse: 
— Vou já mostrar a mulher! 
A velha zangou-se e disse: 

— Vá mostrar a quem quiser! 
Eu não quero ser culpada 
Do prejuízo que houver. 

 
— O senhor é mesmo um velho 

Avarento e interesseiro, 
Que já fez do seu cavalo 
Que defecava dinheiro? 

— Meu velho, dê-se a respeito, 
Não seja tão embusteiro. 

 
O velho que confiava 

Na rabeca que comprou 
Disse a ela: — Cale a boca! 

O mundo agora virou 
Dou-lhe quatro punhaladas, 

Já você sabe quem sou. 
 

Ele findou as palavras 
A velha ficou teimando, 

Disse ele: — Velha dos diabos 
Você ainda está falando? 

Deu-lhe quatro punhaladas 
Ela caiu arquejando... 

 
O velho muito ligeiro 

Foi buscar a rabequinha, 
Ele tocava e dizia: 

— Acorde, minha velhinha! 
Porém a pobre da velha, 

Nunca mais comeu farinha. 
 

O duque estava pensando 
Que sua mulher tornava 
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Ela acabou de morrer 
Porém ele duvidava 

Depois então conheceu 
Que a rabeca não prestava. 

 
Quando ele ficou certo 

Que a velha tinha morrido 
Boto os joelhos no chão 

E deu tão grande gemido 
Que o povo daquela casa 

Ficou todo comovido. 
 

Ele dizia chorando: 
— Esse crime hei de vingá-lo 

Seis contos desta rabeca 
Com outros seis do cavalo 
Eu lá não mando ninguém, 
Porque pretendo matá-lo. 

 
Mandou chamar dois capangas: 

— Me façam um surrão bem feito 
Façam isto com cuidado 

Quero ele um pouco estreito 
Com uma argola bem forte, 

Pra levar este sujeito! 
 

Quando acabar de fazer 
Mande este bandido entrar, 

Para dentro do surrão 
E acabem de costurar 

O levem para o rochedo, 
Para sacudi-lo no mar. 

 
Os homens eram dispostos 
Findaram no mesmo dia, 
O pobre entrou no surrão 
Pois era o jeito que havia 
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Botaram o surrão nas costas 
E saíram numa folia. 

 
Adiante disse um capanga: 
— Está muito alto o rojão, 
Eu estou muito cansado, 

Botemos isto no chão! 
Vamos tomar uma pinga, 

Deixe ficar o surrão. 
 

Está muito bem, companheiro 
Vamos tomar a bicada! 
(Assim falou o capanga 
Dizendo pro camarada) 

Seguiram ambos pra venda 
Ficando além da estrada... 

 
Quando os capangas seguiram 

Ele cá ficou dizendo: 
— Não caso porque não quero, 

Me acho aqui padecendo... 
A moça é milionária 

O resto eu bem compreendo! 
 

Foi passando um boiadeiro 
Quando ele dizia assim, 
O boiadeiro pediu-lhe: 
— Arranje isto pra mim 
Não importa que a moça 

Seja boa ou ruim! 
 

O boiadeiro lhe disse: 
— Eu dou-lhe de mão beijada, 

Todos os meus possuídos 
Vão aqui nessa boiada... 

Fica o senhor como dono, 
Pode seguir a jornada! 
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Ele condenado à morte 

Não fez questão, aceitou, 
Descoseu o tal surrão 

O boiadeiro entrou 
O pobre morto de medo 
Num minuto costurou. 

 
O pobre quando se viu 

Livre daquela enrascada, 
Montou-se num bom cavalo 

E tomou conta da boiada, 
Saiu por ali dizendo: 

— A mim não falta mais nada. 
 

Os capangas nada viram 
Porque fizeram ligeiro, 
Pegaram o dito surrão 

Com o pobre do boiadeiro 
Voaram de serra abaixo 

Não ficou um osso inteiro. 
 

Fazia dois ou três meses 
Que o pobre negociava 
A boiada que lhe deram 

Cada vez mais aumentava 
Foi ele um dia passar, 

Onde o compadre morava... 
 

Quando o compadre viu ele 
De susto empalideceu; 

— Compadre, por onde andava 
Que agora me apareceu?! 
Segundo o que me parece, 
Está mais rico do que eu... 

 
— Aqueles seus dois capangas 
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Voaram-me num lugar 
Eu caí de serra abaixo 
Até na beira do mar 
Aí vi tanto dinheiro, 

Quanto pudesse apanhar!.. 
 

— Quando me faltar dinheiro 
Eu prontamente vou ver. 

O que eu trouxe não é pouco, 
Vai dando pra eu viver 

Junto com a minha família, 
Passar bem até morrer. 

 
— Compadre, a sua riqueza 
Diga que fui eu quem dei! 
Pra você recompensar-me 
Tudo quanto lhe arranjei, 

É preciso que me bote 
No lugar que lhe botei!.. 

 
Disse-lhe o pobre: — Pois não, 
Estou pronto pra lhe mostrar! 

Eu junto com os capangas 
Nós mesmo vamos levar 

E o surrão de serra abaixo 
Sou eu quem quero empurrar!.. 

 
O velho no mesmo dia 

Mandou fazer um surrão. 
Depressa meteu-se nele, 

Cego pela ambição 
E disse: — Compadre eu estou 

À tua disposição. 
 

O pobre foi procurar 
Dois cabras de confiança 

Se fingindo satisfeito 
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Fazendo a coisa bem mansa 
Só assim ele podia, 

Tomar a sua vingança. 
 

Saíram com este velho 
Na carreira, sem parar 
Subiram de serra acima 

Até o último lugar 
Daí voaram o surrão 

Deixaram o velho embolar... 
 

O velho ia pensando 
De encontrar muito dinheiro, 

Porém sucedeu com ele 
Do jeito do boiadeiro, 

Que quando chegou embaixo 
Não tinha um só osso inteiro. 

 
Este livrinho nos mostra 

Que a ambição nada convém 
Todo homem ambicioso 
Nunca pode viver bem, 
Arriscando o que possui 
Em cima do que já tem. 

 
Cada um faça por si, 

Eu também farei por mim! 
É este um dos motivos 

Que o mundo está ruim, 
Porque estamos cercados 

Dos homens que pensam assim. 
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O IMPOSTO DE HONRA 
 

O velho mundo vai mal. 
E o governo danado 

Cobrando imposto de honra 
Sem haver ninguém honrado. 

E como se paga imposto 
Do que não tem no mercado? 

 
Procurar honra hoje em dia 

É escolher sal na areia 
Granito de pólvora em brasa 

Inocência na cadeia 
Água doce na maré 
Escuro na lua cheia. 

 
Agora se querem ver 

O cofre público estufado 
E ver no Rio de Janeiro 

O dinheiro armazenado? 
Mande que o governo cobre 

Imposto de desonrado. 
 

Porém imposto de honra? 
É falar sem ver alguém 

Dar remédio a quem morreu 
Tirar de onde não tem 
Eu sou capaz de jurar 

Que esse não rende um vintém. 
 

Com os incêndios da alfândega 
Como sempre tem se dado 
Dinheiro que sai do cofre 
Sem alguém ter o tirado 
Mas o empregado é rico 

Faz isso e diz: — Sou honrado. 
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Dizia Venceslau Brás 
Com cara bastante feia 

Diabo leve a pessoa 
Que compra na venda alheia 

O resultado daí 
É o freguês na cadeia. 

 
Ora o Brasil deve à França 

Mas a dívida não foi minha 
Agora chega Paris 

Tira o facão da bainha 
E diz: — Quero meu dinheiro 

Inda que seja em galinha. 
 

Seu fulano dos anzóis 
Entrou e meteu o pau 

Pensou que tripa era carne 
E gaita era berimbau 

Vão cobrar desse, ele diz, 
Quem paga é seu Venceslau. 

 
Disse Hermes da Fonseca 
Eu não tinha nem um x. 

Mas achei quem emprestasse 
Tomei tudo quanto quis 

Embora tivesse feito 
A derrota do país. 

 
Disse Pandiá Calógeras: 
— Há um jeito de salvar 

Cobre.se imposto de honra 
Que ver dinheiro abrejar. 

Disse o Brás: — Ninguém tem honra, 
Como se pode cobrar? 

 
Apareceu uma parte 

Do Rivadávia Correia: 
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Não tem aqui entre nós 
Devido à coisa está feia 
Não acha-se no senado 
Procura-se na cadeia. 

 
O major Diocleciano 

Disse da forma seguinte: 
— Na cadeia do Recife 
Eu tive um constituinte 
Entre ele e outros mais 

Inda se pode achar vinte. 
 

Disse o Dr. Rivadávia: 
— Eu fiz doutor de sessenta 
Dei carta aqui a quadrado 
Que não escreve pimenta 

Tem médico que receitando 
Procura o pulso na venta. 

 
Porém na minha algibeira 

Sessenta fachos ficaram 
Embora tenha saído 

Mais burro do que entraram 
Dei diploma a criaturas 

Que nem o nome assinaram. 
 

E este imposto de honra 
Está nas mesmas condições 

Tira-se bom resultado 
Onde houver muitos ladrões 

Até mesmo a meretriz 
Levará seus dez tostões. 

 
Ela pagando imposto 

Pode provar que é honrada 
Tendo uns oito ou nove erros 

Isso não quer dizer nada 
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Passa por viúva alegre 
Ou uma meia casada. 

 
Qualquer ladrão de cavalo 

Paga o que for exigido 
Porque dessa data cru diante 
Não rouba mais escondido 

Com o talão do imposto 
Não o prendem é garantido. 

 
Pelo menos eu conheço 

Um tal Chico Galinheiro 
Que disse: — Eu pago imposto 

Também quem tiver poleiro 
Nunca mais há de criar-se 
Nem um pinto no terreiro. 

 
Disse Marocas de todos: 
— Oh! coisa boa danada 

Eu compro um vestido preto 
E grito: — Rapaziada 

Meu marido não morreu 
Mas eu? sou viúva honrada. 

 
Pago o imposto de honra 

Boto no bolso o talão 
E grito no meio da rua 
Se aparecer um ladrão 

Que diga: — Não és honrada 
Veja se eu provo ou não. 

 
Esses diabos que hoje 

Me chamam Marocas tinha 
Quando eu pagar o imposto 
Me tratam por sinhazinha 

Se for de tenente acima 
Chamam dona Maroquinha. 
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Disse um zelador da noite: 

— O imposto não é mau 
Foi uma lembrança ótima 

Aquela do Venceslau 
O diabo é se o talão 

Não livrar ninguém do pau. 
 

Se a coisa for como eu penso 
E não tiver seus conformes 

Nós operários noturnos 
Teremos lucros enormes 
Cada corador por noite 

Nos rende dois uniformes. 
 

Dormindo o dono da casa 
Dar-se a busca no quintal 
Inda a polícia chegando 
Não pode nos fazer mal 

Pois nós pagamos imposto 
Ao governo federal. 

 
Disse um passador de cédula: 

— Ai eu não sei o que faça 
Se quem pagar o imposto 
Puder passar cédula falsa 

Com uma eu pago o imposto 
Sai-me a receita de graça. 

 
Disse Zé Frango: — Esse imposto 
Chegando eu tenho que pagá-lo 

O pago com sacrifício 
Mas também tenho o regalo 

Quem me chamava Zé Frango 
Há de chamar Zeca Galo. 

 
Dizia João caloteiro: 
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— Está muito bem isso assim 
Benza-te Deus, Venceslau 

Deus te ajude até o fim 
Eu hei de ver se o comércio 

Ainda cobra de mim. 
 

Tem dia que lá em casa 
Eu desespero da fé 

Ouço baterem na porta 
Vou abrir e ver quem é 
Acho na porta escorado 

O caixeiro do café. 
 

Antes de desenganá-lo 
Chega o danado da venda 

O sapateiro de um lado 
E o turco da fazenda 
O recado do açougue 

A velha cobrando a renda. 
 

Nisso chega outro diabo 
Com um recibo na mão 

Antes de chegar, pergunta 
Se eu tenho dinheiro ou não. 

Ou o dinheiro ou a chave 
Manda dizer o patrão. 

 
Eu pagando esse imposto 

Fico disso descansado 
Quando um bater-me na porta 

Digo puxe desgraçado 
Eu pago imposto de honra 
Não sou desmoralizado. 

 
Embora roube de alguém 
O imposto hei de pagar 
Mas todo mundo já sabe 
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Na bodega que eu chegar 
Nem pergunto pelo preço 
É só mandar embrulhar. 

 

 
 

O SOLDADO JOGADOR 
 

Era um soldado francês 
Que se chamava Ricarte 

Jogador de profissão 
E nunca foi numa parte 

Que não trouxesse no bolso 
O resultado da arte. 

 
Os franceses nesse tempo 

Tinham por obrigação 
O militar ou civil 

Seguir religião 
O Papa deitava a lei 

Botava em circulação. 
 

Ricarte, soldado velho 
Com trinta anos de tarimba 

Aonde ele achava jogo 
De lasquinê ou marimba 
Dizia logo: ─ Eu vou ver 
Água na minha cacimba! 

 
Um dia faltou-lhe o soldo 

Pôs-se Ricarte a pensar 
Onde podia haver jogo 
Que ele pudesse jogar 
Era Domingo e a missa 

Não havia de tardar. 
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O CACHORRO DOS MORTOS 

 
Os nossos antepassados 
Eram muito prevenidos 
Diziam: matos têm olhos 
E paredes tem ouvidos 

Os crimes são descobertos 
Por mais que sejam escondidos. 

 
Em oitocentos e seis 

Na província da Bahia 
Distante da capital 

Três léguas ou menos seria 
Sebastião de Oliveira 
Ali num canto vivia. 

 
Ele, a mulher e duas filhas 
E um filho já homem feito 

O rapaz era empregado 
E estudava direito 

O velho não era rico 
Mas vivia satisfeito. 

 
As duas filhas eram moças 

Bonitas e encantadoras 
Logravam na capital 
O nome de sedutoras 

Chamavam atenção de todos 
As grandes tranças tão louras. 

 
Esse velho era ferreiro 
E ferreiro habilitado 

Vivia ali do ofício 
Plantando e criando gado 

Por três vezes enjeitou 
O cargo de delegado. 
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Havia um vizinho dele 

Eliaziário Amorim 
Esse tinha um filho único 

Da espécie de Caim 
Enquanto o espanhol velho 

Até não era ruim. 
 

O filho deste espanhol 
Era uma fera carniceira 
Veio provocar namoro 

Com as filhas de Oliveira 
Uma delas disse a ele: 

De nós não há quem o queira. 
 

Ele disse: Tu não sabes 
Que meu pai possui dinheiro 

Em terras e criações 
É o maior fazendeiro? 

Ela disse: O meu pai é pobre 
Planta, cria e é ferreiro. 

 
Minha mãe tece de ganho 
Nós vivemos de costura 
Meu pai vive de sua arte 

E de sua agricultura 
Meu irmão é empregado 
Para que maior ventura? 

 
O sedutor conheceu 

Seus planos serem debalde 
E só podia vencê-la 

Por meio de falsidade 
Que é a arma mais própria 
Aonde existe a maldade. 

 
Saiu dali Valdivino 
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Fedendo a chifre queimado 
E Angelita ficou 

Com o coração descansado 
Nem disse aos outros de casa 

O que tinha passado. 
 

Ele pensou em forçá-la 
Mas pensou no resultado 
Devido o pai de Angelita 

Ser muito considerado 
O filho pelo governo 
Era tão conceituado. 

 
Exclamou ele consigo: 
Ó! Angelita és tão bela 
Eu não sossegarei mais 

E nem me esquecerei dela 
Farei tudo para vencê-la 
Porém não caso com ela. 

 
Mas Valdivino temia 
O pai dela e o irmão 

Que o governo da província 
Tinha-lhe muito atenção 
O rapaz era empregado 

E tinha consideração. 
 

Valdivino inda pensou 
Que matando Floriano 
Podia calçar com ouro 
Todo governo baiano 

Ainda que entrasse em júri 
Não passava nem um ano. 

 
Ou poderia matá-lo 

Oculto numa emboscada 
Porque ninguém vendo o crime 
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Ele não sofria nada 
Defunto não conta história 
Estava a questão acabada. 

 
Havia ali um engano 
Entre Vitória e Bahia 

A divisão das províncias 
Ali ninguém conhecia 
Sebastião de Oliveira 
Era o único que sabia. 

 
O governo da província 
Tendo aquela precisão 

Disse um dia a Floriano 
Você vá em comissão 

Chamar seu pai para vir 
Mostrar a demarcação. 

 
Valdivino de Amorim 

Viu Floriano passar 
Escolheu o lugar próprio 
Onde pudesse emboscar 

Dizendo dentro de si: 
Ele não pode escapar. 

 
A fera foi emboscá-lo 

Onde havia uma capoeira 
Carregou um bacamarte 

Fez duma árvore trincheira 
Distante um quarto de légua 

Da fazenda de Oliveira. 
 

O rapaz chegou em casa 
O velho tinha saído 

Foi ver se achava um jumento 
Que havia se sumido 

Um amigo lhe escreveu 
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Que lá tinha aparecido. 
 

O Floriano chegou 
Depois que o velho saiu 
Nessa tarde não voltou 
Com a família dormiu 

Deu o recado à mãe dele 
De madrugada seguiu. 

 
Calar um cachorro velho 

Que Sebastião criou 
Quando Floriano saiu 
Calar o acompanhou 
Floriano quis voltar 

Porém Calar não voltou. 
 

Passava ali Floriano 
A fera então enfrentou-o 

Disparou o bacamarte 
Sem vida em terra lançou-o 

Calar partiu ao sicário 
O assassino amarrou-o. 

 
As moças lá da fazenda 

Ouviram o grande estampido 
Angelita se assustou 

Dizendo: O que terá sido? 
O tiro foi para o lado 

Que seu irmão tinha ido. 
 

Angelita convidou 
A sua irmã Esmeralda 
Dizendo: Vamos aqui 
A passeio pela estrada 
Aquele tiro que deram 

Deixou-me sobressaltada. 
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No sertão naquele tempo 
Podia uma moça andar 

Passava dois ou três meses 
Sem nem um homem passar 

Por isso foram elas duas 
Não tinha o que recear. 

 
Iam ali conversando 

Sobre a aragem matutina 
Disse Esmeralda à irmã: 
Olha para o céu, menina 

Estás vendo aquelas estrelas 
Como têm a luz tão fina? 

 
Chegaram aonde o irmão 
Estava morto na estrada 

O criminoso no mato 
Atirou em Esmeralda 
E enfrentou Angelita 

Dizendo: Não diga nada. 
 

Angelita muito pálida 
Sem estar esmorecida 

Vendo os dois irmãos já mortos 
Por uma mão homicida 

Lhe disse: Monstro tirano 
Eu morro e não sou vencida. 

 
Ele disse: Angelita 

Com tudo isso sou teu 
Foi dar-lhe um beijo nos lábios 

E Angelita mordeu 
Ele cravou-lhe o punhal 

Ela ali esmoreceu. 
 

Pondo a mão na punhalada 
Disse: Monstro desgraçado 
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Aquele velho cachorro 
Que está ali amarrado 
Descobrirá este crime 
E tu serás enforcado. 

 
Olhou para o gameleiro 

Que tinha junto a estrada 
Dizendo: Tu gameleiro 

Viste esta cena passada? 
És uma das testemunhas 

Quando a hora for chegada. 
 

Na última agonia 
Exclamou: Monstro assassino 

Tirastes agora três vidas 
E não sacias o destino? 
Isso hei de te lembrar 
Perante o juiz divino! 

 
Não julgue que fique impune 

Este sangue no deserto 
Tu não vês três testemunhas 
Que estão aqui muito perto 

Estás perante ao público 
Irão depor muito certo. 

 
Disse Valdivino: És louca 

Quem viu o que foi passado? 
Disse Angelita: Este cão 
Que está ali amarrado 
A gameleira e as flores 
Dirão no dia chegado. 

 
Olhou para o cão e disse: 

Olha, meu velho Calar 
Tu dirá tudo ao juiz 
Se ele te perguntar 
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Essa velha gameleira 
Fica para te ajudar. 

 
Essa flor que por ela 

Há festa aqui todo ano 
Há de tirar a justiça 

De uma suspeita ou engano 
Dirá ao juiz: Venha ver 

Quem matou o Floriano! 
 

As três vidas que roubaste 
Pagarás com sua vida 

Tu hás de te arrepender 
Depois da causa perdida 

Uma lágrima vertida 
Será por teu pai vertida. 

 
Contudo monstro, perdoo-te 

Porque fui e sou cristã 
A morte do meu irmão 

A minha e de minha irmã 
Tu hoje matas a mim 

Outro te mata amanhã. 
 

E pondo a mão sobre uma 
Das punhaladas que tinha 
Disse a Calar: Se fugires 

Consola a minha mãezinha 
E diga-lhe que abençoe 

Os pobres filhos que tinha. 
 

Embora que tu não fales 
Pois não te foi concedido 

Mas um olhar bem lançado 
Dá ideia dum sentido 
Um uivo e um olhar 

Pode ser compreendido. 
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E ali cerrando os olhos 
Quase sorrindo expirou 

O assassino olhando 
Chorando se retirou 

Depois pensou: Isto é nada!... 
Com toda calma voltou. 

 
Já estava frio o cadáver 

Porém nas faces mimosas 
Via-se perfeitamente 

Desenho de duas rosas 
Como se fossem pintadas 

Por mãos das mais curiosas. 
 

Em Esmeralda se via 
O sangue ainda saindo 
Vestígio de zombaria 

Como quem morre sorrindo 
Como criança que brinca 
Finge que está dormindo. 

 
O rapaz banhado em sangue 

Bem no meio da estrada 
À esquerda de Angelita 
À direita de Esmeralda 

Com uma mão na ferida 
E a outra mão estirada. 

 
Valdivino tinha à noite 
Escrito numa carteira: 
"Eu hoje hei de matar 
Floriano de Oliveira 

Se não matá-lo me mato 
Será a minha derradeira." 

 
Datou-a e assinou o nome 

Pegou a arma e saiu 
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Se encostou num gameleiro 
A carteira escapuliu 

Havia um oco da árvore 
Nele a carteira caiu. 

 
A fera não se lembrou 
Da testemunha ocular 

Perdendo aquela carteira 
Alguém a podia achar 
Ela na mão da justiça 

Quem poderia o soltar? 
 

Porém uma força oculta 
Permitiu que ele perdesse 

E a mesma força impôs 
Que dela se esquecesse 
Para dizer a seu tempo: 

O assassino foi esse! 
 

Calar, o velho cachorro 
Que aquele espetáculo via 
Soltando uivos enormes 

Que muito longe se ouvia 
Rosnava, fitava os olhos 
Debalde a corda mordia. 

 
Valdivino ali puxando 
Um facão muito afiado 

Descarregou no cachorro 
Um golpe encolerizado 
Errou e cortou a corda 

Com que estava amarrado. 
 

Valdivino ficou triste 
Vendo o cachorro correr 

Lembrou-se o que Angelita 
Disse antes de morrer 
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Porém disse: Ele não fala 
Como poderá dizer? 

 
Calar chegou na fazenda 

Uivando desesperado 
Dona Maria da Glória 

Já tinha levantado 
Quando viu o cão uivando 
Aí cresceu-lhe o cuidado. 

 
E foi procurar os filhos 

Onde ouviu os estampidos 
Calar foi adiante uivando 

Com enormes alaridos 
Dona Maria da Glória 

Ia aguçando os ouvidos. 
 

Como não foi seu espanto 
Quando chegou no lugar 

Onde achou os filhos mortos 
Sem nada ali atinar 
Calar sabia de tudo 
Mas não podia falar. 

 
Voltou Maria da Glória 

Num triste e penoso estado 
Já Sebastião em casa 
A esperava sentado 

Não sabia da desgraça 
Que a pouco tinha se dado. 

 
Perguntou pela família 

Ela não pôde contar 
Disse apenas: Morreu tudo 

E apontou o lugar 
Estendeu-se para um lado 

Sem mais nada atinar. 
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Sebastião de Oliveira 
Foi por onde a mulher veio 

Achou a poça de sangue 
Os filhos mortos no meio 
Olhou para o céu e disse: 

Oh! Meu Deus que quadro feio. 
 

Foi perguntar à mulher 
Como aquilo foi se dado 

Ela apenas lhe contou 
O que tinha passado 
Deixando o ancião 

Aflito e impressionado. 
 

Montou num burro e saiu 
Dali para a capital 

Quando chegou na cidade 
Foi ao quartel general 

Lá falou mais duma hora 
E nada disse afinal. 

 
Depois de muita insistência 

O presidente entendeu 
Perguntou por Floriano 
Ele lhe disse: Morreu.. 
Ele e a família toda!... 
E contou o que se deu. 

 
A justiça foi atrás 

Ver o que tinha se dado 
Encontrou os três cadáveres 
No chão em sangue banhado 

Calar inda estava uivando 
Junto dos mortos deitado. 

 
Foram à casa de Oliveira 
Ver se Maria da Glória 
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Dava um roteiro que ao menos 
Se calculasse uma história 

Ela contou essa mesma 
Que eles guardam na memória. 

 
Dona Maria da Glória 

Dois dias depois morreu 
Sebastião de Oliveira 

Com três dias enlouqueceu 
Dentro de duas semanas 

Tudo desapareceu. 
 

A justiça da Bahia 
Não cessou de procurar 
Espalhou por toda parte 

Secretos a indagar 
Não havia uma pessoa 

Que dissesse: Eu vi matar. 
 

Dava dez contos de réis 
Na moeda que quisesse 
À pessoa que chegasse 
E seriamente dissesse 
Teria mais um terreno 

A pessoa que soubesse. 
 

Porém o crime se deu 
Quando ali ninguém passava 

Calar sabia tudo 
Porque no crime ele estava 

Se falasse descobria 
Desejo não lhe faltava. 

 
Impressionava a todos 
Habitantes da cidade 

Como deu-se aquele crime 
Naquela localidade 
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Floriano de Oliveira 
Todo lhe tinha amizade. 

 
Atribuiu-se a um roubo 
Por algum aventureiro 
Mas o rapaz costumava 

A não andar com dinheiro 
Questão de moça não era 

Ele era justiceiro. 
 

Os moradores de perto 
Eram todos conhecidos 

Compadres dele e do pai 
E por eles protegidos 

Tanto que se dando o crime 
Todos ficaram sentidos. 

 
Eliziário era um desses 

Abortos que tem havido 
Desses que o pão que come 

Considera estruído 
Fazer-lhe o mal é pecado 

Fazer-lhe o bem é perdido. 
 

Esse era fazendeiro 
Porém dali não saía 

Nem era bem conhecido 
No comércio da Bahia 

Só onde vendia lã 
Alguém lá o conhecia. 

 
E o dono do açougue 
Onde ele vendia gado 
O banco onde ele tinha 

Dinheiro depositado 
Tanto que deu-se esse crime 

E dele não foi lembrado. 
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Sentiu e chorou bastante 

A morte do camarada 
E não foi à missa dele 

Por não ser de madrugada 
Pois só tinha uma camisa 

E essa estava rasgada. 
 

Também procurou saber 
Qual seria o assassino 

Não sei se pelo dinheiro 
Ou pelo próprio destino 

Mas nunca lhe veio na mente 
Ser seu filho Valdivino. 

 
Onde deu-se o crime havia 

Duas estradas em cruz 
Diziam que ali se achavam 

Umas flores muito azuis 
Formando uma lapa igual 

À do menino Jesus. 
 

Os baianos costumavam 
Desde da antiguidade 

Fazerem uma grande festa 
Naquela localidade 

Véspera e dia de ano 
Ali era novidade. 

 
Na capital da Bahia 

Não havia outro festim 
Havia missa campal 

Orquestra e botequim 
Bailes naquelas latadas 
Bem cobertas de capim. 

 
Em oitocentos e nove 
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Estava a festa a terminar 
Um velho que ali passava 

Passou naquele lugar 
Atrás desse caçador 

Vinha o cachorro Calar. 
 

Abrigou-se numa sombra 
Vinha muito esbaforido 
Foi cheirar o pé da cruz 

Que o senhor tinha morrido 
Cheirou a das duas moças 

E depois soltou um gemido. 
 

Estava ali um general 
O bispo e o presidente 
Com o chefe da polícia 

Homem muito experiente 
Todos ficaram daquilo 
Impressionadamente. 

 
O general perguntou 

De quem era aquele cão 
Respondeu o velho Pedro: 

Este cachorro patrão 
É do defunto Oliveira 

Que Deus dê-lhe a salvação. 
 

Este cachorro é o rei 
Dos cachorros caçadores 

Ainda adora o lugar 
Que mataram seus senhores 

Se fosse de madrugada 
Seus uivos faziam horrores. 

 
Disse o chefe de polícia: 
Inda não se descobriu 

A morte de um patrício 
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Que tanto à pátria serviu 
Foi logo nesse deserto 

Em horas que ninguém viu. 
 

Disse ali o presidente: 
Se ainda se descobrir 

O autor dessas três mortes 
Eu juro por Deus o punir 

Serei o carrasco dele 
Quando ele à forca subir. 

 
Sebastião de Oliveira 

Era um pobre acreditado 
A família deu exemplo 

O filho um rapaz honrado 
Era um rapaz distinto 

Por todo mundo estimado. 
 

Então disse o general: 
Isso ainda é descoberto 

O crime foi muito oculto 
Feito aqui neste deserto 

Mas quando chegar o dia 
Há de saber-se por certo. 

 
Se eu vivo for nesse tempo 

Serei o algoz mais forte 
Serei um dos que conduz 

Para o teatro da morte 
Com a minha própria mão 
Amolo o ferro que o corte. 

 
O cachorro ouvindo aquilo 
Ergueu-se muito contente 

Foi aos pés do general 
Festejou o presidente 

Como quem dizia: O crime 
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É punido corretamente. 
 

Disse o bispo: Esse cachorro 
É testemunha ocular 

Ele viu quem fez as mortes 
Só faltava é ele apontar 
Se ele visse o criminoso 

Podia lhe denunciar. 
 

Disse o velho: Esse cachorro 
Fez uma coisa esquisita 

Tinha uma cobra enroscada 
Onde mataram Angelita 

Ele despedaçou-a a dentes 
Quase que se precipita. 

 
Disse o velho: Esse cachorro 

Aos pés da cruz se lança 
Solta um uivo muito triste 

Como quem pede vingança 
Como quem pede debalde 
Sem ter daquilo esperança. 

 
Nisso chegou um cavalheiro 

Valdivino de Amorim 
Andava fora inda vinha 

Ver se alcançava o festim 
Vinha num burro possante 

Alvo da cor de jasmim. 
 

Assim que o cachorro viu 
Valdivino se apear 

Rosnou e partiu a ele 
Querendo lhe estraçalhar 

Só não rasgou-lhe a garganta 
Devido o velho pegar. 
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Tremia o queixo e babava 
Fitando ali Valdivino 
Uivava como quem já 
Tivesse perdido o tino 

Só faltava era dizer 
— Eis aí o assassino! 

 
E foi para o pé da cruz 

E ali pegou a uivar 
Fitando os olhos no céu 

Como quem quer suplicar 
Como quem dizia: Oh! Deus 

Vens que não posso falar! 
 

O bispo disse: Valdivino 
Você está descoberto 

O senhor foi autor 
Das mortes neste deserto 

Aquele cachorro deu 
Um depoimento certo. 

 
O monstro viu o perigo 

Fez tudo para negar 
O bispo disse: Meu filho 
Não há mentira em olhar 
Os olhos são verdadeiros 
Não podem nada ocultar. 

 
Os olhos também se queixam 

Um olhar diz o que sente 
Ameaça ou traição 

Punição severamente 
Declara mágoa ou dor 

Porém o olhar não mente. 
 

O olhar daquele cão 
Está demonstrando a dor 
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O sentimento profundo 
Da morte do seu senhor 

Ele só falta falar 
E apontar o matador. 

 
Naquilo duas crianças 

Que estavam em brincadeira 
Uma delas se trepou 

Num galho de gameleira 
Tirando um ninho de rato 
Achou nele uma carteira. 

 
O leitor deve lembrar-se 

De um verso que aqui já leu 
Veja na véspera do crime 
O que Valdivino escreveu 
E que no oco da gameleira 

A carteira se perdeu. 
 

Ali trouxeram a carteira 
Entregaram ao general 
O bispo disse: Senhor 
O que lhe disse afinal 

Eu não lhe disse que os olhos 
Só diz o que é legal? 

 
Valdivino descobriu tudo 

Em sua interrogação 
Calar ali demonstrava 
Ter grande satisfação 

Pulava um metro de altura 
E rolava pelo chão. 

 
Corria escaramuçando 

Como quem estava em folia 
Festejou o general 

Com demarcada alegria 
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Como quem dizia: Nesses 
Encontrei o que queria. 

 
O povo todo da festa 

Quis a Valdivino linchar 
O bispo e o presidente 
Tratou de acomodar 

Garantindo que a justiça 
Havia de o castigar. 

 
Saiu preso Valdivino 
Calar o acompanhou 

O velho Pedro chamava 
Mas ele não escutou 

Voltou quando Valdivino 
Preso nos ferros deixou. 

 
O general ao sair 

Ordenou ao cozinheiro 
Que desse ao velho Calar 

Um bom lombo de carneiro 
Porque merecia muito 

Aquele bom companheiro. 
 

O criado deu o lombo 
Calar nem para ele olhou 

Saiu o povo da festa 
E o lombo lá ficou 

O cachorro veio comer 
À noite quando voltou. 

 
A mulher de Eliziário 

Sabendo o que aconteceu 
Deu-lhe um ataque tão forte 
Que ela no chão se estendeu 

Passou a noite sem fala 
No outro dia morreu. 
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Juvenal um espanhol 
Parente de Eliziário 

Chegando lá disse ao velho: 
— você é milionário 

Compre três ou quatro médicos 
Que provem ele está vario. 

 
Porque ele estando vário 
Não poderá ser julgado 
O processo fica inválido 
Não pode ser condenado 

Aí o senhor procura 
O melhor advogado. 

 
Eliziário pensou 

Aquilo ser acertado 
Do contrário Valdivino 

Ia ser executado 
E tinha toda certeza 

Ele morrer enforcado. 
 

Dirigiu-se à capital 
Procurou advogado 

Este arrumou cinco médicos 
Sendo o réu examinado 

Provaram que há quatro anos 
Ele era tresloucado. 

 
O bispo e o presidente 

Consultaram ao general 
Mandaram vir quatro médicos 

No reino de Portugal 
E fizeram na Bahia 
Uma junta especial. 

 
Vieram de Portugal 
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Quatro médicos escolhidos 
Que por dinheiro sem conta 

Não seria iludidos 
Esses homens de caráter 
Jamais seriam vendidos. 

 
E examinaram o réu 

Cada médico de per si 
Todos disseram que nunca 

Houve tal loucura ali 
Nem sequer nervoso havia 

Todos juraram aí. 
 

Fizeram novo processo 
Depois dele examinado 

E estando pronto o processo 
Valdivino foi julgado 
A sentença que pegou 
Foi para ser enforcado. 

 
Não havia mais recurso 
Estava tudo consumado 

O réu dali a três dias 
Ia ser executado 

Não tinha mais o que apelar 
Já tinha sido julgado. 

 
O velho quase sem jeito 

Sem nada mais conseguir 
Tentou o último meio 
A fim do filho fugir 

Mas só dos degraus da forca 
Podia se escapulir. 

 
Então soube que o carrasco 

Era um tal de Zeferino 
Um calibre mais ou menos 
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Igual o de Valdivino 
Tinha os três dons da desgraça 

Covarde, vil, assassino. 
 

Era um mulato laranjo 
De aspecto aborrecido 
O couro da testa dele 

Sempre se via franzido 
Os cabelos bem vermelhos 

Rosto largo e não comprido. 
 

Foi o velho Eliziário 
A esse tal Zeferino 

Ver se ele podia dar 
Evasão a Valdivino 

Dizendo: Ele pula da forca 
E depois toma destino. 

 
Pegue dez contos de réis 
Que lhe dou adiantado 

E se tiver a fortuna 
Dele não ser enforcado 

Dar-lhe-ei mais vinte contos 
O dinheiro está guardado. 

 
Então disse Zeferino 

— Isso é difícil arranjar 
Porém quando ele subir 
Eu finjo me desculpar 
Ele que vai prevenido 
Trata logo de saltar. 

 
Disse Zeferino ao velho: 
O senhor deve aprontar 
Um cavalo bem ligeiro 
Para quando ele saltar 

Montar-se logo e correr 
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Antes do povo chegar. 
 

Eu hoje direi a ele 
Tudo que está planejado 

Que cor será o cavalo 
Que há de está selado? 

— Diga que é o poldro branco 
Em que ele andava montando. 

 
Valdivino quando soube 
Esta consulta que havia 
Ficou como uma criança 

Chorava ali de alegria 
Jurando no mesmo instante 

Que Calar lhe pagaria. 
 

Então quando chegou o dia 
Estava o povo aglomerado 

Valdivino de Amorim 
Ia ser executado 

Tudo ali estava esperando 
Vê-lo morrer enforcado. 

 
Presente ao estado maior 

Que vinha presenciar 
Subiu Valdivino à forca 

Zeferino foi laçar 
Porém ele se encolhendo 

Conseguiu dali saltar. 
 

E saiu como uma flecha 
Entre o povo se meteu 
Se montando no cavalo 

Dali desapareceu 
Internando-se no mato 

Num instante se escondeu. 
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O povo indignou-se 
Com a fuga de Valdivino 
Um deles que ali estava 
Estrangulou Zeferino 

Porque este tinha dado 
Evasão ao assassino. 

 
Porém chegou o cachorro 

Quase na ocasião 
Soltou dois ou três latidos 

Saiu de venta no chão 
Sessenta e três praças foram 

Também em perseguição. 
 

Porém Valdivino ia 
Em bom cavalo montando 
Tinha grande desvantagem 

De não ter saído armado 
E Calar no rastro dele 
Gania muito vexado. 

 
Foi preso Eliziário 

Como autor da evasão 
O povo não o matou 

Porém foi para a prisão 
E o bispo que saiu 

Pedindo à população. 
 

Era meia-noite em ponto 
Valdivino ainda corria 

O cavalo já cansado 
Que nada mais resistia 

E o cachorro Calar 
De vez enquanto latia. 

 
Valdivino conhecendo 
Que nada a ele valia 
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E o cachorro Calar 
Seu rastro não deixaria 
Pensou em suicidar-se 
Só assim descansaria. 

 
Dentro do mato apoiou-se 

E amarrou o cavalo 
Encostou-se numa pedra 
Sentiu alguém acordá-lo 

Nisto o cavalo espantou-se 
Ele não soube pegá-lo. 

 
Seguiu por uma vereda 

Descalço e todo rompido 
Ouvindo de vez enquanto 

Calar soltar um ganido 
Foi sair bem no lugar 

Que o crime tinha havido. 
 

Ele viu a gameleira 
Que sombreava a estrada 

Floriano de Oliveira 
Angelita e Esmeralda 
Sebastião de Oliveira 

E dona Maria prostrada. 
 

Viu vir uma carruagem 
Nela vinha um magistrado 
Que saudou os três vultos 
Depois de ter se apeado 

Exclamou: Sangue inocente 
Breve hás de ser vingado! 

 
Tornou a tomar o carro 

Se montando foi embora 
Nesse momento Calar 

Vem com a língua de fora 
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Festejou todos os vultos 
E voltou na mesma hora. 

 
Um dos vultos chamou ele 

O cachorro estacou 
Valdivino não ouviu 

O que o fantasma falou 
Só ouviu foi dizer: Volte 

E o cachorro voltou. 
 

O criminoso pensou 
Que ali não escaparia 

Lembrou-se duma pessoa 
Que morava na Bahia 

Pois tinha onde ocultá-lo 
Que nem o cachorro via. 

 
Era um compadre e amigo 

A quem ele protegeu 
Que com dinheiro do pai 

Esse tal enriqueceu 
E ia sempre visitá-lo 

Quando a justiça o prendeu. 
 

Valdivino calculou: 
Eu o que devo fazer 
É ir para o quintal 

Por ali me esconder 
Ou ele ou a mulher dele 
Um há de me aparecer. 

 
E saiu o assassino 

Chegando lá se escondeu 
Não houve ali quem o visse 
Quando o dia amanheceu 

O compadre veio fora 
E ele lhe apareceu. 
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Valdivino lhe pediu 

Que não o deixasse morrer 
Disse o velho Roberto: 

Eu tenho onde te esconder 
Porém ninguém mais daqui 

Disso não pode saber. 
 

Quatros dias decorriam 
E o assassino escondido 

Debaixo dumas madeiras 
Estava ele metido 

O pai dele na cadeia 
Já ia ser concluído. 

 
Num dia de quarta-feira 

O velho Calar chegou 
A força ainda estava armada 

Calar ali a olhou 
Cravando a vista no céu 

Um uivo triste soltou. 
 

Veio ali o presidente 
Que trouxe um pão e lhe deu 

Calar olhou para ele 
Cheirou-lhe os pés e gemeu 
Botando o pão entre as mãos 

Deitou-se e ali comeu. 
 

Chegou a força do mato 
Não trazendo o criminoso 

O general com aquilo 
Ficou muito desgostoso 

Até o governador 
Ficou doente e nervoso. 

 
O povo ao redor da forca 
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Só fazia lamentar 
Que o pai do assassino 

Deverá se executar 
Tudo pedia ao governo 

Que o mandasse enforcar. 
 

O cachorro levantou-se 
Como quem está chamando 

Foi à casa de Roberto 
Na porta ficou uivando 

Olhava para Roberto 
Partia a ele rosnando. 

 
O general com aquilo 

Ficou bastante nervoso 
E disse ao governador: 

Estou muito receoso 
Que ali naquela casa 

Está oculto o criminoso. 
 

Então a força cercou 
Toda casa de Roberto 
O cachorro só faltava 
Era dizer: Está perto 
O general disse a ele: 

O senhor está descoberto. 
 

Roberto ali descobriu 
Onde o assassino estava 
Debaixo das madeiras 

O monstro se conservava 
Foi levado ao pé da forca 

Onde o povo lhe esperava. 
 

Contou tudo que se deu 
Antes de ser enforcado 

Os vultos que viu nas cruzes 
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A quem tinha assassinado 
O segredo do cachorro 

E o carro do magistrado. 
 

Às cinco horas da tarde 
A justiça o enforcou 

O pai dele estava preso 
Assim que o sino dobrou 
Ali soltando um suspiro 
Na mesma hora expirou. 

 
Estando morto o assassino 
O deitaram sobre o chão 
O cachorro olhou-o bem 
Chamando tudo atenção 

Soltou dois ou três latidos 
Que espantou a multidão. 

 
Quando a justiça ordenou 
Pra ser o corpo inumado 
Sobre os pés do general 
Calar caiu mui cansado 
Talvez querendo dizer 

General, muito obrigado. 
 

O general foi ver água 
Ao cachorro ofereceu 

Ali o velho Calar 
Dois litros d'água bebeu 

Trouxeram-lhe uma fritada 
Porém ele não comeu. 

 
Festejando o general 

As pernas dele abraçou 
Dirigiu-se ao presidente 

A mesma ação obrou 
Depois desapareceu 
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Novo destino tomou. 
 

Foi direitinho ao lugar 
Que o horrendo crime se deu 

No pé da cruz de Angelita 
Ele cavou e gemeu 

O velho Pedro chamou-o 
Mas ele não atendeu. 

 
Deitou-se entre as três cruzes 

Sua vida liquidou 
Nas condições dum guerreiro 

Que da batalha voltou 
Trazendo os louros de guerra 

À sepultura baixou. 
 

O general quando soube 
Que Calar era sumido 
E que fazia três dias 

Que não era aparecido 
Mandou gente procurá-lo 

Ficando muito sentido. 
 

Saíram cinco ou seis praças 
Em procura de Calar 
O general tinha dito 

Não voltem sem o achar 
Tragam ele direitinho 

Não o façam maltratar. 
 

Os praças foram ao lugar 
Onde o crime tinha havido 

Onde a família Oliveira 
Tinha toda sucumbido 

Bem no pé duma das cruzes 
Tinha o velho cão morrido. 
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Tinha posto termo a vida 
O maior dos lutadores 

O que em sua existência 
Viu o horror dos horrores 
Que sem falar descobriu 

Quem matou os seus senhores. 
 

O general quando soube 
Da forma que o tinham achado 

Mandou fazer uma cova 
E nela foi enterrado 

Um dos amigos mais firmes 
Que no mundo foi criado. 

 
E nas mortes dos senhores 

Ele afirmou ter ação 
Provou que tinha amizade 

Ao velho Sebastião 
A morte só foi vingada 

Por sua perseguição. 
 

Só não fez foi dizer nada 
Mas provou por sua vez 
Apontou só com a vista 

O monstro que os crimes fez 
Seus olhos diziam ao público 

Esse matou todos três. 
 

Deitou-se encostado às cruzes 
Que tinham edificado 

Tinha morrido há três dias 
E nem sequer estava inchado 

Como quem dizia: Agora 
Posso morrer estou vingado. 

 
Mais de duzentas pessoas 

Assistiram enterrar ele 
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Devido à grande firmeza 
Que tinha se visto nele 
Muitas flores naturais 
Deitaram na cova dele. 

 
Agora vejam leitores 

Quem era o velho Calar 
E como Sebastião 

Um dia pôde o achar 
Ele tinha cinco dias 
O dono ia o matar. 

 
Então o velho Oliveira 
Achou ser ingratidão 
Matar aquele inocente 

Embora fosse ele um cão 
Porém disse: A caridade 
Não se faz só a cristão. 

 
E levou-o para casa 

Disse à mulher que criasse 
Dizendo: Pode ser bom 
Algum dia inda caçasse 

Quando nada da fazenda 
Talvez os bichos espantasse. 

 
De fato, Calar criou-se 
E era um cão caçador 

Maracajá e raposa 
Tinha dele tal pavor 

Que passava muito longe 
Da fazenda do senhor. 

 
Era o vigia da noite 

Um minuto não dormia 
Numa coisa que guardava 

O velho cão não bulia 
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Só quando os donos lhe davam 
Era que ele se servia. 

 
A família do Oliveira 
Às vezes a conversar 

A velha dizia aos filhos: 
Esse cachorro Calar 

Tem expressões de pessoa 
Que conhece seu lugar. 

 
Em casa do dono ele 

De noite nada chegava 
Um bacurau que voasse 
Ele se erguia e ladrava 

Do poleiro das galinhas 
Até coruja espantava. 

 
Como era muito bom 

O dono sempre caçava 
Porém a vizinho algum 
A noite acompanhava 

E só ia para o mato 
Quando o senhor lhe chamava. 

 
Depois de terem morrido 

Os senhores de Calar 
O pobre cão toda noite 

Ia para aquele lugar 
Olhava para as três cruzes 

Levava a noite a uivar. 
 

Latia e fitava o céu 
Que causava pena e dó 
Via sangue no capim 

Ele cobria com pó 
Não queria ir para casa 
Passava a noite ali só. 
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O velho Pedro dos Anjos 

Vizinho de Sebastião 
Achou que aquele animal 

Merecia compaixão 
Chamou-o para não vê-lo 
Morrer sem ter remissão. 

 
O velho Pedro caçava 
Toda noite com Calar 
Mas ele só ia à caça 

Depois que ia ao lugar 
Aos pés daquelas três cruzes 

Não deixava de uivar. 
 

Assim morreu o Calar 
Ficou também descansado 
Era um cão porém deixou 

O nome imortalizado 
Morreu depois de livrar 
Quem já o tinha livrado. 

 
Leitor não levantei falso 

Escrevi o que se deu 
Acreditem que este fato 

Na Bahia aconteceu 
Depois de lutar então 

Rolou Calar sobre o chão 
Onde seu senhor morreu. 

 

 
 

A TARDE 
 

Tomba a tarde, o sol baixa seus ardores, 
Alvas nuvens no céu formam lavores 

E a voz da passarada o campo enchendo: 
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O juriti em seu ramo de dormida 
Soltando um canto ali por despedida, 

Dando adeus ao sol que vai morrendo. 
 

E mergulha o sol pelo ocaso, 
Já o dia ali venceu o prazo, 

Abrem flores, o orvalho em gotas vem; 
Limpa o céu, o firmamento se ilumina, 

Uma luz alvacenta e argentina 
Já se avista no céu, mas muito além. 

 
Regressam do campo lavradores, 

Apascentam os rebanhos os pastores, 
E o mundo fica ali em calmaria; 

A matrona embala o filho pequenino 
E prestando atenção à voz do sino 

Quando dobra no templo a Ave-Maria. 
 

Vem a noite, dormem ali as coisas mansas, 
Dormem quietos os justos e as crianças, 
E a Virgem envia preces à divindade; 

A velhice recorda arrependida 
Todo erro que fez em sua vida 

E murmura: Quem me dera a mocidade. 
 

 
 

O ANTIGO E O MODERNO 
 

Quando o velho Santo Jó 
Viu-se doente e leproso 
No Recife Alfeu Raposo 

Mandou-lhe uma fricção, 
A mulher dele mandou 

Pedir ao Dr. Tomé 
Na farmácia São José 
O Elixir da Salvação. 
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Nas bodas de Canaã 

Que Cristo fez da água vinho 
A Lanceta de Agostinho 

Exagerou sem limite 
Soares Raposo deu 

Carne para lombo e bife 
E o Jornal do Recife 

Fez os cartões de convite. 
 

São Pedro era pescador 
Antes de seguir Jesus 

Quando o Dr. Santa Cruz 
Tomou conta de Monteiro 
Nero Imperador Romano 
Mandou um seu paladino 
Chamar Antônio Silvino 
Para ser seu cangaceiro. 

 

 
 

A URUCUBACA 

 
Este ano é o ano da cigarra, 

Este século das luzes é tão escuro! 
Vejo um rio se encher de sangue puro 

E no mar civilizado ir fazer barra. 
 

A miséria com desdém no mundo escarra, 
O desastre diz garboso, estou seguro 

Já rasguei as vestes do futuro, 
E o meu curso de herói ninguém esbarra. 

 
Tenho as chaves da Alemanha em meu poder 

O futuro francês hipotecado 
E a Rússia aos meus pés há de gemer. 
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A Inglaterra terá que se render, 
A Turquia lamenta o seu estado, 

O Brasil é um cão sem dono há de sofrer. 
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