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1

A bem dizer sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de 
patente, do que tenho honra e faço alarde. Herdei do meu avô 
Simeão terras de muitas medidas, gado do mais gordo, pasto do 
mais fino. Leio no corrente da vista e até uns latins arranhei em 
tempos verdes da infância, com uns padres-mestres a dez tostões 
por mês. Digo, modéstia de lado, que já discuti e joguei no assoa-
lho do Foro mais de um doutor formado. Mas disso não faço gló-
ria, pois sou sujeito lavado de vaidade, mimoso no trato, de pala-
vra educada. Já morreu o antigamente em que Ponciano mandava 
saber nos ermos se havia um caso de lobisomem a sanar ou pron-
ta justiça a ministrar. Só de uma regalia não abri mão nesses anos 
todos de pasto e vento: a de falar alto, sem freio nos dentes, sem 
medir consideração, seja em compartimento do governo, seja em 
sala de desembargador. Trato as partes no macio, em jeito de mo-
ça. Se não recebo cortesia de igual porte, abro o peito: 

— Seu filho de égua, que pensa que é? 
Nos currais do Sobradinho, no debaixo do capotão de meu 

avô, passei os anos de pequenice, que pai e mãe perdi no gosto 
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do primeiro leite. Como fosse dado a fazer garatujações e desa-
busado de boca, lá num inverno dos antigos, Simeão coçou a 
cabeça e estipulou que o neto devia ser doutor de lei: 

— Esse menino tem todo o sintoma do povo da política. É 
invencioneiro e linguarudo. 

Então, para aprimorar tais inclinações de nascença, caí nas 
garras da prima Sinhá Azeredo, parenta encalhada na prateleira, 
uma vez que casamento não achou por ser magricela e devota. 
Morava em nação de chuva — um oco de coruja chamado Sos-
sego, onde só dava presença bicho penado. De noite, era aquela 
algazarra de lobisomem, pio de coruja, asa de caburé, fora ou-
tros atrasos dos ermos. Metida nos livros de devoção, Sinhá Aze-
redo não tinha outra aptidão do que ensinar ao parente sabedo-
ria ligada aos anjos do céu. Saía da prima um cheiro de vela, um 
bafo de coisa de oratório. De tardinha, sumia no quarto das de-
voções enquanto eu ficava na soletração da cartilha. Sinhá co-
nhecia toda a raça de ventos e para cortar as maldades e miasmas 
deles possuía reza da maior força. Por mal dos meus pecados, o 
que a prima mais apreciava era conversa de assombração, de me-
ninos desbatizados que morriam sem o benefício da água benta 
ou de herege esquentado em fogueira de frade. Lambia os beiços 
de cera e ameaçava: 

— Criança sem religião acaba no fogo dos hereges. 
Meus dias no Sossego findaram quando fui pegado em de-

lito de sem-vergonhismo em campo de pitangueiras. A parda 
vasquinha dessa intimidade de mato ganhou dúzia e meia de 
bolos e eu recriminação de fazer um frade de pedra verter lágri-
ma. Simeão, sujeito severoso, veio do Sobradinho aquilatar o 
grau de safadeza do neto. Levei solavanco de orelha, fui compa-
rado aos cachorros dos currais e por dois dias bem contados fi-
quei em galé de quarto escuro. No rabo dessa justiça, meu avô 
deliberou que eu devia tomar rumo da cidade: 
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— Na mão dos padres eu corto os deboches desse desmaze-
lado. 

Atrás da saia da prima Sinhá, lá uma tarde, viajei para o 
meu novo viver. Como era tempo de chuva, dormi no balanço 
do trem. Quando dei conta do andado, já a cidade apresentava 
suas casas e um povinho apressado corria no debaixo dos guar-
da-chuvas. O homenzinho das passagens, aparecido na porta do 
vagão, avisou: 

— Campos! Campos dos Goitacazes! 
Anos passei no bem-bom da rua da Jaca, em chácara de 

fruteira e casa avarandada. A prima na devoção dos oratórios e 
eu na vadiagem, com enganos de que esmerava no aprendizado 
das letras e o que menos Ponciano fazia era aparecer na escola 
dos frades. Passava semanas em velhacaria de pular muro atrás 
dos bicos-de-lacre e coleirinhos. O avô Simeão, enterrado no 
sem-fim dos pastos, não podia acompanhar as capetagens do ne-
to. De mês em mês, assim mesmo na época das águas, é que pi-
sava calçada da rua da Jaca. Sem tirar a espora, vinha saber dos 
meus adiantamentos no ensino dos padres. Mostrava a Simeão 
as obrigações de leitura. Ele, quebrado da vista, balangava a ca-
beça e dizia folheando a livrarada: 

— Muita instrução, muita instrução. 
Nesse entrementes, eu já graúdo de quinze anos, uma tosse 

comprida jogou a prima Sinhá na cama, do qual sofrimento 
nunca mais teve modos de sair. Deu de andar encafuada em 
cobertor, só nariz de fora. Afinou ainda mais e num agosto de 
chuva foi embora na asa de um vento encanado. Uma quinzena 
vencida, já a parenta bem enterrada e melhor encomendada em 
missa de muito altar, ouvi o seu tossir doente no quarto do orató-
rio. De castiçal em punho, apareci para saber, se fosse o caso, das 
necessidades da falecida. Capaz que precisasse de um carneiro 
mais aparatoso ou um par de ladainhas em reforço ao seu bem-
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-estar no céu. Inquiri a visão por duas vezes, como manda a lei 
dessas ostentações da noite: 

— Que penar é esse de tão tardias horas? 
Não colhendo resposta, voltei ao gozo dos cobertores e dei-

xei que o tossir continuasse. Depressinha o acontecido pulou o 
muro e a vizinhança ficou sabedora de que Sinhá aparecia no 
oratório dos Azeredos Furtados da rua da Jaca. Agregado ne-
nhum, a par da penitência, teve mais ânimo de perambular pe-
los corredores passada a ave-maria. Até que apareceu a velha 
Francisquinha, mandada dos confins de Mata-Cavalo, a herança 
mais pasto adentro de meu avô. Não sei que reza de rebite apre-
sentou Francisquinha no recinto da assombração. De pronto, os 
lamentos perderam as forças e a penitência deixou de existir, 
mesmo em noite trevosa de sexta-feira. Eu, que sou perdido da 
cabeça por uma brincadeira de deboche, sempre relembrava, 
em presença de alguma tosse, que Francisquinha possuía remé-
dio de grande valimento em incômodo do peito: 

— É um porrete. Melhor do que poção de doutor formado. 
Simeão deu todo poder de mando a Francisquinha, negra 

de confiança, vinda dos tempos apagados de meu avô rapazola. 
Pois digo que essa amizade calhava a contento. A velha sabia dar 
ordem na cozinha, governar sala e saleta. Morava no meio de 
um bando de negrinhas e afilhadas. Conhecedora da minha fa-
ma de maluco por perna de moça, no dobrar das nove horas 
trancava todas elas nos compartimentos mais protegidos de tra-
mela. Lacrava as portas com esta ponderação severista: 

— Cuidado com o menino! 
O menino era eu, molecote aparentado de palmeira, altão, 

grosso de braço, comprido de perna, conhecido das arruaças e 
rabos de arraia da rua das Cabeças, tanto que cursava a patente 
de alferes por imposição de meu avô, que desejava abrandar 
meu gênio estouvado: 
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— Na tropa de linha ele perde os desaforos, toma tino de 
gente. 

Engano de Simeão. Era ele desaparecer de volta aos ermos 
e o neto cair na pândega dos circos de cavalinhos e portas dos 
Moulin-Rouge. De letra eu nem queria sentir o cheiro. O traba-
lho que Ponciano mais apreciava era o andar na poeira de um 
bom rabo de saia, serviço que ainda hoje é de minha especial 
inclinação. Assim, por causa de um par de tranças de uma tal de 
dona Branca dos Anjos, apareci em Gargaú, cidadezinha criada 
e amamentada no areal da costa. Era preciso ter tutano e prepa-
ro de coragem para pisar em escondido tão distanciado. Um ca-
pitão, meu amigo de vadiagem, garantiu que só pela graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo eu voltava vivo de lá: 

— É a terra mais de bugre que já vi. 
Pelas prendas e esmerada guarnição traseira da menina 

Branca dos Anjos lá cheguei em trenzinho de ferro e lombo de 
canoa. Vi que o amigo capitão não foi exagerado no parecer. 
Gargaú era bicho do mato, sem nenhuma aptidão para a corte-
sia. Fechei a cara e procurei a moça do meu bem-querer. A bele-
za dela morava em casa avarandada, com um jardim de bogari 
que ainda hoje, tantos anos passados e rolados, remexe em mi-
nhas lembranças. Mas foi o pai saber que o neto de Simeão esta-
va na praça, para arrumar ligeirinho o baú e esconder a donzeli-
ce de dona Branca no fundo do sertão restinguento. Levou a 
filha e deixou aviso: 

— Esse Ponciano de Azeredo Furtado é ladrão de moça 
solteira. Fogo nele. 

Gargaú trancou a porta na minha cara. De noite, por desgra-
ça, o luar da varanda de dona Branca dos Anjos liberou tudo que 
foi cheiro de bogari. Sabia eu que não tinha mais trança de moça 
no detrás daquelas paredes, que também olho meu podia dizer 
adeus para sempre ao andar de cobra da menina. De coração 
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caído, deliberei bater em retirada. Na despedida, já dentro da 
canoa, fiz umas galhardias e grandezas. Garanti que a ofensa não 
ia ficar no barro sem resposta: 

— Vou roubar dona Branca no mês que vem, quando não 
for mais tempo de lua. 

E, na voz dessa ameaça, retornei em prancha de rio e trem 
de lesma ao meu viver da cidade. Por dias e dias não pude ouvir 
apito de máquina, que logo a moça das tranças pulava inteirinha 
dentro do meu peito. E foi para debelar tristeza que num sábado 
dei entrada em circo de cavalinhos de muita fama e escama ar-
mado no largo do Rossio. Não havia quem não falasse dessa pa-
lhaçada e do que de principal existia nela: um sujeitão dos dia-
bos que fazia e desfazia de todo mundo. Como desafio para um 
arranca-rabo, pregaram o retratão do orgulhoso em parede e 
porta vadia — cara feita a formão, busto largo e cintura afunilada 
de macaco. Pagavam um samburá de dinheiro a quem ficasse 
em tempo de cinco minutos diante do malvado sem levar a mão 
de pilão pelo chifre. Um agregado do circo apregoava nas esqui-
nas e praças a bruteza dele: 

— Suspende um boi pelo cangote e destorce ferro como se 
barbante fosse. 

Querendo ver de perto tanta ignorância, comprei entrada, 
salvei um ou dois conhecidos e em canto de paz fui abrigar o 
assento. Veio o palhaço, de colarinho largo, munido de um na-
valhão de pau. Contou valentia como é do serviço deles. Arma 
aberta, garantiu o pantominista que ninguém tirava farinha de 
sua pessoa, et cetera e tal. Dava prêmio de vantagem ao desinfe-
liz que tivesse o desplante de aparecer no picadeiro. Logo um 
carcundinha pintado de alvaiade aceitou a briga e esfarinhou a 
brabeza do palhaço a poder de bofetada: 

— Toma, sem-vergonha. Toma, descarado! 
Ri da peripécia, bati palmas a favor do carcunda. O que não 

apreciei foi a pantomima que veio em seguimento, coisa triste 
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que não calhava no meu ânimo abalado. Um galante, metido 
em roupa de fraque e cartola de político, devastou na bengala 
uma pobrinha que aparecia de filho desmolambado no colo. O 
tal galante, conde não sei o que, depois de usar a moça em tare-
fa de manceba, largou a pobre na rua, sem telha onde morar. Já 
vinha eu de uma tristeza sem conta. Chegava na rua da Jaca, 
vestia panos de trato, avaselinava o cabelo, pagava entrada no 
circo de cavalinhos e no fim era obrigado a ver uma judiação 
daquele porte: 

— Desaforo! 
Pois mal acabou a pantomima do tal galante de cabelo repar-

tido no meio, apareceu, na boca do pano, o sujeitão que desafiava 
para uma briga de exterminação qualquer vivente, bicho ou ho-
mem. Andou em passo grosso até bem no centro do picadeiro. E 
de lá, peito de vela ao vento, mostrou o bração de arroba — uma 
peça vistosa e pesadona. Um amarelinho de fala embrulhada, de 
fraque de duas pontas e cartola na mão, era a língua por onde o 
ignorantão deitava ameaça. Pagava tanto e mais tanto a quem 
quisesse aguentar com ele, que no mundo ninguém venceu: 

— Quem quer, quem quer? Qual o valente que aceita des-
cer ao picadeiro? 

Fiquei quieto. Não mudei de roupa e paguei entrada para 
travar briga de encomenda. Como ninguém deliberasse pegar o 
desafio, largaram no recinto da palhaçada um boizinho barroso 
que em pronto momento teve o pescoço destorcido no punho do 
ignorantão. Alisei o queixo, aporrinhado. Fazer uma judiaria de 
tal grandeza com um boizinho tão bonito! Falei de Ponciano 
para Ponciano: 

— Sujeito assim só castrando. 
Não satisfeito de quebrar o boi barroso, ainda latiu meia 

dúzia de ameaças na direção dos circunstantes. Depressa trouxe-
ram uma barra de ferro que num voar de beija-flor o sujeitão 
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submeteu aos maiores vexames. O vergalhão acabou cipó retor-
cido. Já começava a achar tudo isso uma falta de respeito, vir um 
figurão lá de fora fazer pouco do povo da terra, quando o valente, 
largando o ferro de sua façanha, afinou o bigode e investiu con-
tra um pessoal que apreciava a pantomima rente ao picadeiro. 
Foi um espalhar de perna sem medida. E de novo o homenzi-
nho do fraque veio dizer que a distinta diretoria do circo dobrava 
os estipêndios de quem quisesse enfrentar o vaca-braba: 

— Quem quer enricar, quem quer enricar? 
Um crioulo, que vivia de carregar manta de carne no co-

mércio da rua do Rosário, precisado de pecúnia, pegou o desafio 
pelo pé. Caiu no picadeiro e nem teve tempo de dizer quem era. 
O herege enrolou a pessoa dele, meteu o braço do crioulo no 
por onde costuma trabalhar a perna, apertou, amassou, fez nó de 
marinheiro e varejou a mercadoria fora. Lá desabou o pobre to-
do embrulhado que foi uma labuta para desfazer o tal nó de 
perna e braço. Ninguém apreciou a malvadeza, e muita dama, 
arreliada de ver tanta ostentação, deixou o assento, o que picou 
a raiva do desabusado. Bateu no peito, deu urro de onça, quis 
arrancar da cadeira um sujeitinho por motivo de não apreciar a 
cara dele. Aí dei meu parecer em voz baixa, a meio pau: 

— Esse Satanás está maluco, doido varrido da cabeça. 
Um pardavasco, apossado da minha ponderação, gritou 

que eu estava debochando do valente, pelo que logo um bolão 
de povo, em azoada de vivas e mais vivas, agarrou a minha pes-
soa e com ela caminhou até o centro do picadeiro. O gigantão, 
amarrado em dúzias de braços, escumava ódio. Berrou, escar-
vou o chão com as patas. O sujeitinho do fraque, cartola na pon-
ta dos dedos, pedia ordem, do que ninguém fez caso. Mesmo 
embaraçado no cipó de muitos braços, o vaca-braba queria in-
vestir contra mim, o que requereu nova remessa de reforço em 
seu derredor. Quedei no meio do povo, em canto afastado, com 
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todo mundo de queixo caído diante de minha galhardia. O par-
davasco causador da desavença era quem mais agitava o recinto. 
Corria de um lado a outro em alegria de aluado. Avisei mordido 
de cobra: 

— Esse safardana vai ver. 
Pensaram que a ofensa era arremessada no focinho do va-

lente e não tive mais modo de frear o povo dos cavalinhos. Uma 
trovoada de palmas e vivas sacudiu os panos do circo e mais de 
um chapéu voou de passarinho por cima de mim. Pedi calma 
— e com calma, levantando os dois metros de Ponciano de Aze-
redo Furtado, falei na melhor educação: 

— Só não desagravo a honra da seleta assistência por ser 
militar e carecer da licença especial advinda de patente superior. 

E, dentro dessa ponderação, fiz ver que não levava medo de 
cara enfarruscada. Mas, sendo alferes, não podia, sem penas e 
agravos, denegrir as leis e regulamentos da guerra. Por esses jus-
tos motivos é que não capava, pela raiz, os rompantes e exorbi-
tâncias do abusado. E como arremate: 

— Mas esse deseducado não perde por esperar! 
Dito isso, já largava o assento quando, de uma cadeira, vi 

aquela bengala crescer e atrás dela um velhote munido da neces-
sária licença para que o alferes desagravasse o povo presente. Era 
coronel de linha, homem de poder e mando. Forrado de defe-
rência, garantiu que a corporação dos militares fazia muita hon-
ra no desafio: 

— Está o moço alferes autorizado. 
O circo era berro puro. Queriam saber meu nome de nas-

cença. Uma senhora apresentou faniquito e outra mandou lem-
brança de cravo. Ainda quis questionar, dizer que ninguém de-
via dar confiança ao malcriado. Que esperança! A resposta foi o 
povaréu levantar Ponciano entre gritos e algazarra: 

— Viva o alferes! Viva o alferes! 
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Digo, sem querer mostrar avantajados, que a desavença 
nem teve graça. Acabou nem bem era nascida. Montado em 
ódio de cobra velha, o gigantão avançou em salto traiçoeiro. Sou 
de dobradiça macia e ainda agora, tantos anos vividos, boto o 
dedão do pé bem avizinhado da barba, o que muito menino no-
vo não faz. Com uma quebra de corpo, saí da marrada e lá se-
guiu o valente em carreira sem governo. Vi que era chegada a 
hora de despachar o bichão. Espalhando uns agregados do circo 
que infestavam o picadeiro, liberei o meu rabo de arraia, dos 
bem aprendidos no largo do Mercado. As botinas de Ponciano 
subiram no ar e sobreveio aquela batida seca acompanhada de 
berro descomunal. Quando abri o olho, escurecido pela camba-
lhota do rabo de arraia, o querelante, como galinha nas agonias, 
esperneava no chão do picadeiro. Mais de uma admiração re-
bentou na praça: 

— Virgem Maria! O pé do alferes é pior do que coice de 
mula. 

Não é preciso dizer que o circo veio abaixo. Era quem mais 
pulava e vivava o moço alferes. Fui levado em ombro aos confins 
da rua da Jaca. Meu avô, de sono pregado, acordou na algazarra 
de tanta boca. Tive de explicar ao velho o acontecido. Nem ter-
minei o relato — Simeão correu comigo varanda afora. Lampião 
no alto, gritou que eu era um perdido: 

— Vosmecê só aprende o que não presta. Letra de padre 
mesmo não entra em sua cabeça. 

Levei reprimenda grossa. Mas na guerra do circo de cavali-
nhos, com elogios e cortesias, ganhei a patente de capitão, do 
que muito tive orgulho e fiz alarde. 
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