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Muitas coisas no mundo… andam estranhas…
Alan Moore, Monstro do pântano, n. 44
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Anda-luz

Era madrugada quando a porta abriu:
— Acorda, acorda, Chiquinho… É tu que vai levar o 

recado pra Zé Barbatão!
O menino esfregou os olhos cheios de remela. Para satisfa-

ção da mãe, não hesitou. Pulou da cama como um soldado em 
miniatura. Chiquinho ouviu o cantar do galo, latidos distantes 
e o rádio, som baixo, ligado no quarto dos pais, “… prevista 
para esta manhã a extraordinária passagem do…”. Reconheceu 
os cheiros. Ovo mexido, café prontinho. O lampião trazido 
pela mãe, postado no chão, iluminava todos os pés do quarto.

Comeu apressado. A mãe tentava sorrir. Parecia alerta, 
com medo de alguma coisa?

— O que tem no bilhete, mainha?
— E eu vou saber, menino? É coisa de Doutor Quincas.
Então era recado do Coronel Quincas, em cuja proprie-

dade a família de Chiquinho vivia e trabalhava. Mas quem 
garantia que não tinha ali também coisa dela? Afinal, o en-
velope soltava um perfume. Chiquinho imaginou uma flor 
amarrotada, escondida… Uma flor, como daquela outra vez. 
Afastou a desconfiança. Primeiro, é pra respeitar mãe, sim. 
Segundo, se esbaldava com o privilégio de comer ovo, bolacha 
e goiabada de uma vez só.

— Tu não vai pela estrada! Vai pelo mato, vai por dentro, 
pelo caminho até chegar em Riachão da Frente, onde Zé tá 
com o bando.
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— Mas mainha…
Um sinal de silêncio.
— Que foi?
— E a Febre? Eu vou ter que passar pelo…
O abraço dela o interrompeu.
A mãe separou uma garrafinha de água, metade de um pão 

com queijo e um pedaço de rapadura. Ajeitaram tudo numa 
bolsa de couro surrada, que Chiquinho pendurou no ombro. Ela 
botou uma cruz de prata no pescoço do filho. Depois, rezaram.

— Vai ter um anjo de prata te protegendo, Chiquinho. 
Um que tem asa de prata que nem essa cruz! Agora vai. E 
não dê consideração pra ninguém que não for Zé Barbatão. 
Ninguém daquele bando. Entendeu? Entendeu?

Quando a porta da casa de reboco foi fechada, sobrou pou-
ca luz no terreiro do sítio. Uma cerração cobria a vegetação 
rasteira. A paisagem ali era de suaves elevações no terreno, 
coberto de mato ralo e ocasionais árvores robustas. Chiquinho 
andou em ritmo de marcha. Atravessou a escuridão. Tomava o 
cuidado de não fazer barulho ao passar próximo dos pequenos 
sítios ou das casinhas. O problema nem era encontrar o cami-
nho para Riachão da Frente, mas sim as histórias que o povo 
contava, umas histórias de assombração de beira de estrada 
nas quais Chiquinho não conseguia deixar de pensar. Tinha 
também o espetáculo lindo do pisca-pisca dos vaga-lumes. O 
menino gostava de brincar com eles, mas com cuidado para 
não machucar. Gostava de, por alguns segundos, fechá-los 
na mão em concha, imaginando que havia uma estrelinha 
pulsando por dentro dos dedos.

No meio da noite e nas esquinas dos caminhos das estra-
das, as assombrações são luz e grito. De noite corre onça da 
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mão torta e onça boi, e suas patas são iguais às de um boi; de 
noite corre o Cabeleira, cangaceiro amaldiçoado que segura 
numa mão uma faca ensanguentada e na outra a própria ca-
beça; de noite corre também Fogo Vivo, um vapor luminoso 
subido dos túmulos, cujo grito sem boca endoidece as pessoas.

As ameaças desceram da sua cabeça, atravessaram o es-
tômago e pesaram na barriga. Uma pontada — umas garras 
afiadas espetando de dentro das entranhas. Foi faltando o ar 
também. Encostou em uma árvore grande, de tronco grosso, 
mas antes tentou ver se tinha escorpião ou cobra. Tomou um 
longo gole de água.

Viu no chão, entre a sugestão que os fios de luz da madru-
gada iam concedendo, uma estrelinha. Se acocorou — o vaga-
-lume estrebuchando. Chiquinho ia falar algo, mas calou a boca 
com as mãos. Tentou lembrar se alguma lição do padre Antão 
podia ajudar, mas parece que o povo só sabe de cura de bicho 
grande, que se doma ou se come. E agora? Uma luz, minúscula, 
se apagava… Ia ficar até o fim, não custava nada. No horizonte, 
as nuvens começavam a azular, arroxear. Um ventinho morno, 
bom, passou correndo; a neblina diminuía, o chuvisco secava. 
O sol acabava de nascer — no chão, tudo era dia.

Chiquinho podia dar a volta por aquele povoado, mas diziam 
que por ali dava muita cobra. Melhor seguir na vereda de 
terra por onde caminhava há uma hora, melhor atravessar as 
casinhas, e logo chegaria em Riachão da Frente. A Febre tinha 
aparecido até nos jornais de Campina Grande, que Chiqui-
nho lia pra mãe quando uma das filhas do coronel deixava 
algum exemplar com ele. Várias cidades pequenas estavam 
com a Febre, até Riachão da Frente. Zé Barbatão não temia 
nada disso. Nenhuma doença podia com seu bando! Além do 
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mais, a Febre era um bom lugar para se esconder da polícia. 
Chiquinho amava a valentia do cangaceiro, ao mesmo tempo 
que desgostava dele.

Repetiu a reza da mãe. Segurou o crucifixo e lembrou 
do anjo de prata, alado, invisível, flutuando por cima da ca-
beça com uma espada flamejante, ou então caminhando ao 
seu lado, trajando roupa de ferro que nem os cavaleiros dos 
folhetos de feira.

O povoado era um amontoado de casas, a maioria com 
porta janela de madeira. Tinha no centro duas árvores grandes 
(uma delas desfolhada, algo pendurado nos galhos), o poço e, 
mais pra frente, a igrejinha pintada de branco. Foi passando 
por ela que Chiquinho vislumbrou uma trilha.

O menino não viu ninguém, a não ser uma velha varren-
do a entrada de casa. Era muito idosa. Cabelo branco, longo 
e seco. Encurvada, proteção no rosto, um pano colorido de 
algodão. Se havia mais alguém no povoado, ou estava morto, 
ou doente, ou foi embora dali. Seguiu os ensinamentos do 
padre Antão. Para evitar contaminação por qualquer peste, 
era preciso andar em zigue-zague pelo terreiro do lugar con-
taminado. E de onde vinha a doença? Padre Antão, latinista, 
intelectual, astrólogo, eleito Rei dos Sonetistas da Serra da 
Borborema, falava de “miasmas terríficos” e de “conjunções 
astrológicas nefastas e odientas”. Porém a comunidade apa-
rentava ter escolhido outra causa. O corpo de um homem de 
feições estrangeiras pendia enforcado da árvore desfolhada. 
Embora aquele não fosse seu primeiro morto, ao percebê-lo 
o menino sentiu o impacto de uma trombada no peito. O 
coração palpitou. No pescoço do cadáver tinha uma placa — 
Chiquinho não entendeu o que estava escrito.

Acelerou o passo, sempre atento aos arredores. Deu um 
pulo quando, se afastando do morto, ouviu uma voz; um som 
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esquisito, uma corda fina esticada a ponto de se romper. Ros-
to lívido, se agachou na terra empoeirada. Quando o som se 
repetiu, sacudiu os braços, implorando a misericórdia de Jesus 
Cristo e dos anjos! A criaturinha cambaleava em sua direção.

Era só um filhote de gato. Miava desconsolado — um gato 
maior jazia morto ali perto, tripas todas pra fora.

Padre Antão nunca falou nada sobre gatos. Eles passavam 
a peste? O bichinho, os pelos caramelo remexidos, miava 
e miava, os olhos enormes. Chiquinho tentou como pôde 
acalmar o bichano. Nada. Só faltava alguém impaciente sair 
de uma das casas com um pedaço de pau na mão. O sol, bem 
forte, se contorcia por entre os galhos desfolhados da árvore. 
Com cuidado, pegou o gato e o acariciou. Tirou da bolsa um 
pedaço de rapadura, amoleceu na boca e deu pro filhote.

Acomodou o gato na bolsa, meio aberta pra ventilar.
Agora, Chiquinho pensou, a gente é dois.

Não que fosse grande, mas Riachão da Frente, comparada 
com o povoado de antes, parecia mais amontoada, mais cheia, 
bem, bem maior. Duas igrejas, uma matriz inclusive. Feira, 
mercado, praça principal, rua calçada com pedra.

Podia ser um problema nos ouvidos, mas não parecia ter 
um zumbido pelas imediações? Algo no pé da orelha. Zum-
bido sutil, sutil, de maquinário? O menino secou o suor da 
testa. Podia ser coisa de insolação. Chicote deu uns miados, 
mas parecia bem.

— Quietinho, Chicote! — disse enquanto lhe dava um 
pouco de água. — O povo de Zé Barbatão é brabo!

Dois homens do bando de Zé Barbatão abordaram Chi-
quinho assim que ele entrou na cidade.

— Ô pretinho, o que tu quer?
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Eram corpulentos, tinham cicatrizes, e Chiquinho julgou 
que precisavam de um bom banho. Não usavam as famosas 
roupas de couro, se vestiam como moradores da cidade. Con-
duziram o menino pelas ruas de Riachão. Tudo fechado, a não 
ser casas de comércio, e mesmo essas estavam com meia porta 
cerrada. Viu corpos acumulados numa esquina, cobertos com 
pano e flores. Assassinados? Podia ser a Febre. O zumbido 
continuava. Pensou em perguntar para os cangaceiros, mas 
teve medo. Mal olhava para eles.

Foi levado a uma das maiores casas da cidade. Na sala 
principal, descansavam alguns homens, todos armados. Seguiu 
por um corredor cheio de quartos e vislumbrou mais gente do 
bando, esses acamados, sendo cuidados por mulheres. Depois 
de atravessarem a cozinha, chegaram a um amplo quintal, 
com redes, banquinhos e uma mesa escura de madeira. As 
flores estavam murchas; a grama, ressecada. Sentado atrás da 
mesa, Zé Barbatão. Concentrava-se num trabalho de costura 
de couro.

Ao ouvir seu nome, levantou o semblante feroz e bonito. 
Zé Barbatão era jovem. Pele parda, rosto ossudo e olhos esver-
deados. Usava óculos de grau forte. Chiquinho se lembrou da 
visita dele uns meses antes. O bando ficou um tempo escon-
dido na propriedade do coronel, e ele e sua mãe trabalharam 
dia e noite dando assistência. Um fim de tarde, quando o pai 
estava fora, viu o cangaceiro de conversinha com a mãe. Os 
corpos quase encostados, rostos um perto do outro. O homem 
botou uma flor nos cabelos dela! Chiquinho se enfureceu. 
Apertou os lábios com medo de soltar um grito. Ia contar tudo 
pro pai! Mas não queria nada de ruim pra mãe. Ouvia umas 
histórias por aí de marido traído… Não! Aguentou calado, 
amuado por dias, sem que ela entendesse. Mãe é mãe, ele 
concluiu. Mãe tem que respeitar de qualquer jeito.
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— O que tu quer, menino?
Não conseguiu responder. O homem se levantou e, amea-

çador, caminhou na direção do menino. Chiquinho ficou 
gaguejando até, só Deus sabe como, explicar tudo. Se apre-
sentou, falou do coronel e sacudiu o envelope que trazia na 
mão. Disse o nome da mãe. A irritação no rosto do cangaceiro 
passou de imediato. Apertou os olhos, tentando reconhecê-
-lo. Por fim, sorriu e fez um cafuné na cabeça de Chiquinho, 
convidando-o a sentar com ele.

— Tu quer uma caninha?
Recusou com veemência; a mãe proibia. Zé Barbatão 

soltou uma gargalhada e abriu o envelope — sem flor. Seu 
rosto tomou a feição de uma estátua de madeira. O cangaceiro 
fechou o envelope e encarou a criança:

— Muito bem. Tu vai merecer um agrado. Almoça aqui. 
E depois tem muito serviço pra tu fazer.

— Mas tenho que voltar pra…
— Depois. Quem manda aqui sou eu. Tu entrou quando 

eu quis, tu sai quando eu quero.
Foi nessa hora que Chicote se fez ouvir. Zé Barbatão, as-

sustado, perguntou que danado era aquilo. Chiquinho hesitou. 
Abriu a bolsa e soltou o gatinho em cima da mesa. Chicote 
andava aos tropeções e não calava a boca. O cangaceiro olhava 
o gato com ódio. Faz esse bicho parar! Chiquinho se lembrou 
da mãe, o rosto dela na madrugada falando de anjos. Se alguma 
coisa acontecesse a Chicote… Ia entendendo, sem entender, 
que cada coração vive e sangra em mais de uma morada.

Zé Barbatão agarrou o gato e começou a apertá-lo bem 
na base do pescoço.

— Não, não!
Chiquinho se engasgava de choro. De relance, viu um 

brilho de prata em cima da mesa — uma faquinha afiada… 
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Um ronco forte de motor encheu toda Riachão da Frente. Zé 
Barbatão largou o gato, chamavam seu nome. Misturados ao 
ronco do motor, gritos pela cidade, exclamações. Chiquinho 
correu pela casa; os cangaceiros se moviam como um redemoi-
nho — arma de fogo, arma branca, tudo nas mãos. Volante, 
volante, gritavam.

Passados alguns minutos, nada. E o motor mais forte.
Havia muita gente na rua. As portas das casas foram aber-

tas e, de tão perplexos com o espetáculo, os cangaceiros aban-
donaram as medidas de segurança e correram pra rua também. 
Todo mundo olhava para cima. Tinha gente até no alto dos 
telhados.

Preciso, ruidoso e impassível, o Zepelim cruzava os céus.
Chiquinho e Riachão da Frente nunca tinham visto nada 

assim extraordinário. O povo rezava, batia palma, apontava, 
chorava. Era o fim dos tempos? Vinha de outro mundo? Pare-
cia um pássaro a ponto de dar o bote, um pássaro de metal com 
cauda de luz. O pássaro avançava, e seus movimentos, para 
Chiquinho, cortavam um véu sem cor. As roupas enfeitadas 
dos cangaceiros perdem a graça. Os moradores da cidade lhe 
parecem pequenos, desconsolados. Os contratos das beiras do 
mundo, todos a ponto de se rasgar.

O Zepelim, em seguida, fez uma correção de movimento. 
Ao mudar o eixo, a luz do sol, se impondo agora por entre 
o cortejo servil das nuvens, passou a ser refletida no dorso 
da aeronave, cegando boa parte da cidade. Zé Barbatão, 
seus homens e toda a gente tentavam proteger a vista com 
as mãos.

O Zepelim atravessou a cidade com a força da navalha 
no rosto.
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De longe, ainda era possível ver.
Aproveitando a confusão, Chiquinho correu como nunca. 

Já distante, olhou para trás. Não mirava a cidade, e sim o céu, 
onde o Zepelim continuava a flutuar, metamorfoseado em 
estrela diurna, com poucos poderes.

Da bolsa de couro, ouviu um miado.
— Quieto, Chicote!
Com a faquinha brilhante firme nas mãos, o menino 

pegou o caminho de volta para casa.
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