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NOMENCLATURA 

 

Suçurê Remédio de tremer que deixa 
manso, à mercê da corrente. Em alusão à 
tragédia que arrasou os ânimos do 
menino e que o deixou na dependência de 
estranhos. Porém, a humildade 
contribuiu para construir amizades com 
pessoas idôneas que ajudaram a 
enfrentar as dificuldades e forjar o 
próprio destino. 

Icobé Viver; vontade de viver de forma 
diferente. 

Tapiraí Rio das antas. 

Piraí Rio do peixe. 

Ibiabaré Deixou de ser padre, escola 
desse padre. 

Speziale Farmacêutico. 

Schreiner Marceneiro.  

Frauenkochen Cozinheira. 

Gärtner Horticultor. 

Ferraro Ferreiro. 

Scarpato Sapateiro 

Vasaro Oleiro, ceramista. 
 

Ficção é a arte de restaurar, ou até, de 
reconstruir a realidade. Mario Tessari
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BUSCANDO SOLUÇÃO 

 

José sempre fora ensimesmado e pensativo. Porém, numa quinta-feira, ao visitar a 
venda do Chico Cebola, revelou mais que isso: estava arredio e decidido. 

— Boas tarde, José. Comé que tá as coisa? 

A reação foi ainda mais vaga do que o normal. As respostas dele sempre foram 
monossilábicas e indefinidas. Num velho gesto, ergueu lentamente o braço e, 
distanciando o indicador do polegar, fez o pedido da quantidade de cachaça desejada. 
Entornou o copo de um só golpe, saboreando o gosto forte que demorou na boca. 
Depois, com o costado da mão, enxugou o bigode. 

Cirilo, a um canto, segurava o copo como se o mesmo tivesse pernas e ameaçasse fugir. 
José estava bem em frente dele com a cabeleira negra, anelada e suja, salpicada de 
restos de folhas de samambaia seca, misturada com barba-de-bode e outros musgos; o 
velho chapéu, sebento e enegrecido no sapeco da erva-mate, na chuva e no trabalho, 
agarrava-se firme na vasta cabeleira. Ficou acompanhando o balanço do velho paletó 
marrom, que se afastava cada vez que a mão era enfiada no bolso. José andava meio 
corcunda, de modos que o lenço quase vermelho pendia do pescoço sem tocar no peito. 

— Seo Cirilo, puis quantu vancê qué pelo trinta-i-oito? 

Cirilo levou a mão à arma como se só então lembrasse que estava armado. 

— Por nada não, seo José, mais eu não vendo. 

— Vancê compra otra... adespois... – e, com a ponta da língua, remexia o palheiro, que, 
preso nos últimos e encardidos dentes, apontava para todas as direções, soltando uma 
fumacinha rala e fedida, como se fosse um canhão a disparar para todos os lados. 

— Pra que vancê vai querê uma arma? Nem vai ocupá... – estranhou o Cirilo. 

— E vancê ocupa? 

— É ... quaji não atiro, mais gosto de senti o peso pendurado na cinta. É como chapéu 
véio: a gente não larga. Mais ... tarveis... 

E conversaram e beberam e acertaram o preço. José não sentiu emoção. Sua cara 
magra e encardida se franzia como sempre, apertando as pálpebras para defender os 
olhos da fumaça do cigarro, mas nada deixava transparecer. Não adquiria por prazer 
(esse resto de criança que gosta de brinquedos perigosos); tinha outros motivos. 

Findo o ritual social, saiu com a arma como se toda vez que fosse a Suçurê levasse para 
casa um revólver trinta-e-oito e um punhado de balas. 

— Puis, inté... ! – e acenou com a mão esquerda uma tímida despedida. 

O velho burro manchador esperava resignado, remoendo o freio.  Apesar do cheiro 
forte de cachaça, montou com agilidade e troteou pela estrada no ritmo de sempre, 
pois a montaria sabia de cor o caminho para casa. 

Viajaram pensativos: o burro sonhando com verdes pastos, com noites quentes e com 
o abrigo do barracão; o cavaleiro, no de-sempre. José (Que deus o tenha!) nasceu com o 
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maldito gosto de pensar calado. Ruminando as ideias, ampliava as dificuldades da vida 
de roceiro simples, desprotegido e cheio de filhos. A infância e a juventude lhe fugiam 
da memória como um chapéu de palha levado pela tempestade: cada vez que a mente 
catava uma lembrança, novo tufão de problemas carregava a imagem em formação e o 
passado se esvaia em névoa. 

Teve tantos irmãos que, quando morria um, os sobreviventes nem sentiam a falta. No 
abandonado cemitério da aldeia, os irmãos viviam mais felizes: sete palmos de terra 
cobriam as lembranças. 

Quando rapaz, José andava torto e mal vestido por roupas costuradas à mão, que 
deixavam rastros brancos visíveis sobre o riscado preto. Aos dezesseis anos, ganhou 
um potrilho zaino, em ponto de doma. Trabalhou bastante para amansar e adestrar o 
animal. Depois, reuniu economias para comprar cabresto, rédeas trançadas no 
capricho, arreios, pelegos, badana de couro curtido, botas e esporas. Todo 
paramentado, até parecia homem feito. 

Parecia, pois, faltava muito para ter juízo maduro e acabou caindo na cilada do amor. 
Numa noite de geada, fugiu com Mariquinha, uma moça triste que olhava “pro chão e 
segurava as mão junta in cima do imbigo”. Apesar da idade, ainda vestia roupas de 
menina; espremidas, as mamas espiavam pelos remendos e cheiravam a fumaça. 

Entregou-se naquele sorriso tímido a iluminar o rosto redondo, cercado por vasta 
cabeleira. Naquele tempo, era moça bonita. Depois, muita chuva e geada, mais o cabo 
da enxada, enrugaram e encolheram seu corpo. José lembrava as pernas macias em 
que ele escorregava as mãos: perfeitas, com pelos longos atrás das coxas, tão ralos 
quanto à barbicha dele. 

Foram noites sussurrantes em que, guiado pelo chamado da fêmea, se amavam num 
silêncio entrecortado de suspiros. Nunca lhe dissera o que sentia e nem ela lhe disse. 
Entendia o sorriso, convite sincero, se amavam e se sentiam em paz. Foram morar na 
canhada atrás do imbuial. Em dois tempos, montaram o rancho, penduraram a panela 
na trempe, fizeram roças, nasceram filhos e já estavam velhos. 

Por isso, seus dedos encaroçados trepidavam pelo corpo de Mariquinha, pulando de 
ruga em ruga. As poucas relações sexuais serviam só para dar sono e para esquecer 
das tristezas da vida. As mamas, que já foram firmes e empinadas, agora murchas, 
balançam soltas como tetas de porca velha em entressafra do pinhão. 

— Uma molambenta resmungona; só serve pra roê canjica e pinhão. Os beiços tão tão 
murcho que nem consegue segurá a bomba de chimarrão... – pensava assim, mas não 
dizia a ninguém, nem a ela. 

O burro trotava na terra dura, pisando a grama seca de tanta geada. Nem mais milho, 
nem mais abóboras, nem mais pinhão, ... Uma miséria. A piazada se contentava com o 
leite da velha vaca de um chifre só, que andava balançando cincerro pelos barrancos 
do Rio das Lontras. Nos primeiros anos, terra nova, muito trigo, amor e aquela força 
que empurra, a gente trabalha, se esquece das dores e das canseiras e a vida continua. 

Nunca mais lhe passara pela cabeça roubar mulher; porém, as poucas filhas que 
sobreviveram estavam à disposição de quem quisesse casar, sem precisar fazer nada 
escondido. As filhas contribuíam menos que o burro marchador. 

Ao passar pelo pontilhão de madeira rachada, lembrou da primeira vez que cruzou o 
vau com Mariquinha ainda moça, agarrada na garupa, sorridente e tímida. Depois, ele 
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mesmo construiu o pontilhão, que resistiu bem durante muitos anos. Entretanto, como 
nunca foi reformado, estava cheio de frestas por entre os cernes que sobraram. A água 
também foi se reduzindo e os peixes sumindo. 

O tempo escorreu para o passado e Mariquinha foi, aos poucos, perdendo o sorriso; 
passou a falar cada vez mais, as cracas foram crescendo nos pés e fazendo barulho 
quando coçavam nas pedras. Foi-se o aconchego das noites frias em frente ao fogão, do 
pinhão sapecado, do chimarrão fumegante esquentando os invernos. 

Naquele tempo, José sentia enorme prazer ao contemplar a mulher refletindo o 
vermelho do fogo contra o negrume da noite. Quando baixava a cerração sobre toda a 
canhada, iam dormir no colchão de palha de milho, afundando os corpos na maciez da 
cama, enquanto a umidade e o frio entravam e saiam pelas frestas do rancho de 
pinheiro lascado. Com o passar dos anos, os piás foram crescendo e deram de querer 
ficar olhando. Corriam, gritavam, choravam e, às vezes, morriam. 

— A imbuia véia ficô rodiada de cruis abraçada pela cipoera – lamentava o pai. 

O burro bocejou duas vezes seguidas e esforçou-se para espantar algum intrometido 
que queria entrar pelas narinas; o ar quente expelido pelo animal espalhava uma 
névoa branca que subia aos céus. Aproveitando o embalo, José assou o nariz para cima 
das macegas da beira do caminho. A montaria dava voltas para desviar as pedras nos 
carreiros que subiam e desciam os morros. Os pensamentos dele também troteavam 
na cabeça, dando voltas toda vez que topavam perguntas sem respostas. Ambos 
avançavam pesadamente, esquecidos do mundo, noite adentro, num trote frouxo que 
invadia o sertão. 

Lembrou da alegria de Mariquinha depois do primeiro parto. 

— Meu nêgo, tô feliis. Quero tê mais uns déis... – e eles perderam a conta de tantos 
partos. 

— Os primeiro morrero de fome, bicha, sarampo, tifo, disenteria, nó nas tripa, pontada 
e de otras peste. Era uns capiau barrigudo, safado pro diacho. O Juca morreu já piazote, 
de coice de mula. O Tonho arrisistiu a tudo quanto é doença, mas finou-se furado numa 
briga, depois de bêbo. 

Restavam sete, intercalados por degraus múltiplos causados por abortos e mortes. 
Enedina já era moça feita e bem parecida com a mãe naquele tempo em que foi 
roubada. No entanto, naquele fundão, não se sabia de homem que a conhecesse, pois 
nunca fora a uma missa em Suçurê. E os outros... ruços, pançudos e traquinas... Estava 
decidido. 

 

SONHO INTERROMPIDO 
 

Chegou em casa tarde e não acordou ninguém. Quieto como rato de taquaral, caminhou 
macio para não fazer barulho. Soltou o burro, tirou as botas e guardou as compras sem 
diferenciar se era linguiça, charque, querosene, sal, tabaco em corda ou arma de fogo. 
Finalmente, deitou e dormiu. 

Sonhou sua vida em seu rancho de pinheiro lascado. Via as galinhas crespas e 
barbudas, seus patos de estimação nadando em fila. 
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Estava sentado num pijuco atrás da casa e picava o fumo amarelinho com a mão 
direita, depositando as fatias fininhas na palma da mão esquerda. Depois, fechou o 
canivete, velho e encardido, espichou a perna segurando a calça com dois dedos e 
enfiou a ferramenta no bolso, tão fundo que nele cabia um braço. Ajeitou os pés nos 
tamancos e procurou, atrás da orelha, a palha de milho preparada para fazer a calha 
sobre a mão esquerda onde depositou o fumo já desfiado. Foi fechando o canudo com 
arte e zelo, de forma a garantir firmeza e, mesmo assim, deixar boa passagem para a 
fumaça. Segurou o cigarro enrolado, deu uma lambida viscosa na emenda da palha e 
dobrou a ponta para não perder tabaco. Olhou demoradamente para o palheiro, com 
um prazer preliminar, mordicou a ponta para melhorar a embocadura, segurou a palha 
com os dentes e acendeu a ponta contrária. Uma fumaça densa e fétida envolveu toda a 
cabeça, fazendo com que ele precisasse fechar os olhos. 

Passada a fumaceira, aos poucos, foi abrindo os olhos para a vida ao derredor. Havia 
preparado o cigarro de palha com paciência e técnica, sem preocupar-se com o 
cachorro que tentava, sem sucesso, matar os mosquitos mordendo o ar com uma força 
de quebrar dentes. Uma fila de patos passou conversando e entrou na lagoa. Um leitão 
revirava a terra, catando minhocas. 

Estava tão entretido que nem percebeu a presença quieta de um homem da cidade. 

— Sua graça é José? 

— Sim, sinhô. Sô o José. 

— Vim lhe trazer o dinheiro que o senhor ganhou – disse estendendo o braço direito 
com um bocó cheio de notas de mil contos de réis. 

— Mais... tudo isso é meu? De que jeito? 

Nessa hora, a Mariquinha virou a gordura para o outro lado e, fazendo uma barulheira 
na palha de milho do colchão, espantou a explicação e o homem. 

Agarrou o sono com as duas mãos e voltou a dormir e a sonhar. Porém, não estava 
mais sentado no pijuco e nem conseguia lembrar da cara do homem. Mal lembrava que 
era um sujeito seco e de barbas raspadas. Era noite e a lua espiava pelas frestas das 
nuvens. Quase não tinha vento, mas era frio. Precisava pensar onde aplicar seu 
dinheiro. Primeiro, mandaria fazer uma dentadura pra Mariquinha; precisava encher 
aquela boca murcha. “Adespois, quiria ii pra cidade passiá de automóve, comprá um 
rádio que tivesse moda de viola e um chapéu de pano, desse que vem cum caxa e tudo.” 

O diacho era que, para ir à cidade, precisava colocar os pés nos sapatos. E o pior: andar 
com eles. As botinas são sempre mais folgadas e deixam os dedos menos presos. Mas, 
nunca entendeu a razão de fazerem calçados tão bicudos e estreitos. 

Outra dificuldade lá na cidade era encontrar um lugar para esvaziar a bexiga. Nada 
como viver no mato, podendo aguar em qualquer canto! 

Em todo caso, ia se “aperpará”. Fez espuma de sabão num copo trincado e coçou por 
horas a navalha num toco de cinta velha pregada na parede por uma ponta e presa pela 
mão esquerda na outra. Enquanto isso, ia olhando para o espelho. Analisou o rosto com 
cuidado. Tanto olhou que reparou que um lado da cabeça era maior que o outro. Mas, 
sem problemas... Estava mais gordo e, se retirasse a barba negra e retorcida, ficaria 
com cara de mais novo. Tinha alguma coisa em si que gostava de apreciar: o bigode 
espesso, apesar de queimado pela fumaça do palheiro; o cabelo, nem tanto... Os olhos 
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brilhavam sem manchas amarelas ou vermelhas... Limpo, bem vestido e com bastante 
perfume, faria uma boa figura. 

Foi aí que acordou de vez. 

A Mariquinha roncava como um cachaço de barriga cheia. Dormia solta e porcamente. 
Virou-se para o outro lado e procurou o sono outra vez. Nada. Encontrou só canseiras 
mal curadas. Cada vez que aquietava num cochilo, a mulher ressonava e tudo se perdia. 
Para piorar ainda mais a situação, um porco resolveu roer as tábuas e, ainda mais 
faminto, erguia o cocho à cata de restos de comida. A madeira batia na parede do 
chiqueiro e caia de volta sobre o assoalho, enervando o caipira. 

Ergueu-se da cama, enfiou os pés nas botinas e passou para a cozinha. Acendeu o fogo, 
encheu a chaleira de ferro, preparou um cigarro e cevou o mate. Ficou ali ouvindo o 
crepitar do fogo, sorvendo o chimarrão e tragando a fumaça do cigarro. O corpo estava 
mais sossegado, mas a cabeça... aquela loucurada... só a pensar, pensar, pensar, ... 

Clareava um dia úmido e nevoento. Aos poucos, as galinhas desciam da figueira velha e 
andavam tropeçando na semiescuridão, tontas e ainda meio dormindo. A cada susto 
avisavam: 

— Cuó, cuó, ... kik... 

O galo vermelhão subiu no pau de cortar lenha e cantou três vezes seguidas. Um guri 
levantou arrepiado e amarrotado, sumiu por trás de um toco e logo voltou pra cama. O 
cachorro se espichou junto do fogo e, sem levantar a cabeça deitada sobre as patas, 
olhava com só um olho, semiaberto e protegido pela orelha debruçada feito uma 
coberta. A fumaça subia molenga e indecisa. Aos poucos, começou a chuviscar. 

José olhava para tudo e concluía: estava decidido; não havia outro jeito. 

 

AGUARDANDO O DOMINGO 
 

Choveu plácida e profundamente. Uma chuva persistente e humilde, que trabalhava em 
silêncio. Aos poucos, formaram-se poças d’água e as galinhas se reuniram debaixo da 
aroeira grande para comentar os problemas da chuva. Os sapos saltitavam 
alegremente e Tico, um piá de dez anos, passou por eles com um tamanco velho que 
permitia aos dedos contemplar a vida molhada. Ele jogou milho para as galinhas 
justamente onde os sapos festejavam a chuva. Mesmo assim, elas correram para catar 
os grãos que não haviam naufragado. 

José tratou os porcos, magros e cabeçudos, com poucas espigas de milho carunchado 
da magra safra daquele ano de seca. A chuva caia sorridente, ocupando as valetas 
tomadas pelo mato. Se chovesse o suficiente, haveria azevém para a vaca velha cobrir 
de carnes sua ossada. Tratou o burro e a égua baia com uns restos de capim duro, 
sempre passando a mão áspera pelo pescoço dos animais, penteando as crinas, numa 
comunicação muda e afetuosa. 

Uma galinha anunciou o primeiro ovo do dia, a mulher ralhava com a gurizada e José 
fumava seu palheiro, com indolência e gozo. 

A chuva atravessou a sexta-feira e o sábado, encharcando as roças, abrindo erosão e 
transbordando os riachos. O cachorro Jaú, velho e surdo, fizera uma ronda pelo 
bracatingal em busca de ratos desabrigados pela enxurrada. Certamente os encontrara, 
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pois voltou encharcado e catinguento. Chegou esbaforido, se achegou ao fogo e sacudiu 
violentamente o corpo jogando água sobre todos e frigindo algumas gotas nas chamas. 

Sábado à tarde, o sol espiou medroso, por uma janelinha azul, a natureza lavada e a 
piazada lambida pelo banho semanal. Depois que a chuva foi embora, Tico saiu para 
ver a represa e a usina, que não eram mais que uma poça d’água e uma turbina de 
quatro pás de madeira e eixos de pregos. Altivo sobre os tamancos, metido numa calça 
de brim curto que se afunilava no ponto médio das canelas e que tinha como cinta um 
suspensório velho, emendado três vezes e ‘afivelado’ num nó cego. 

Contemplou os prejuízos em seus ‘moinhos’ e planejou os consertos para domingo à 
tarde, se não chovesse. Caso não tivesse já tomado banho e vestido roupa limpa, iria 
verificar as arapucas armadas debaixo dos timbozinhos da beira do mato para ver se 
algum bicho havia caído na armadilha. Há dias, um inhambu piava triste na beira da 
resteva do arroz. 

Tinha saudades dos dias quentes de verão em que caçava lagartos nas barrancas do rio 
ou nas margens do lago. Certa vez, um papo-amarelo lutara com o Jaú e os dois 
acabaram caindo no açude das carpas. Caminhou adiante e, passando pela aroeira 
branca, careca e esquelética naquela época do ano, sentiu medo de que ela não 
florescesse no próximo verão e ele não pudesse subir pelos galhos para catar os frutos 
empipocados. 

Uma pena ser sábado e já ter tomado banho! A água do rio estava turvada e daria 
muito bagre no anzol solto naquelas corredeiras. Bom mesmo era pescar na bacia do 
Saltinho!  

Estava assim entretido quando a mãe chamou ‘pra dentro’, que anoitecia e ela ia servir 
a janta, um virado de feijão com torresmo. Até que era bom, mas dava muito trabalho 
desentalar dos dentes os restos de couro de porco. 

Foi aí que o pai anunciou: 

— Amanhã, nóis vai tudo na missa em Suçurê. 

Ninguém entendeu. José só entrara na igreja para casar e foi há muito tempo. Vez em 
quando, rezava para São João Maria, seu padrinho, porém sem admitir fé no que fazia. 
Conheceu pessoalmente o monge e foi por ele benzido contra os perigos do mato. 

A família acolhia o beato e o tratava com carinho, sem, no entanto, virarem fanáticos 
como acontecia a muitos naquele tempo. O povo considerava que ele era um santo, um 
homem bom, que benzia, curava as feridas, receitava chás e pregava a paz. 

A gurizada vibrou. Iria para o povoado, conhecer o padre e ouvir o sino bem de perto. 
Só Enedina desgostou. Não sabia por que, mas não gostou. Enquanto limpava as 
necessidades do Zezinho, pensava tudo de uma vez. Imaginava a igreja e o padre a 
dizer a missa em latim. Trançaria o cabelo, que há tanto tempo não trançava, e ajeitaria 
a alpargata vermelha, velha e desbotada. Carregaria o Zezinho; a mãe o gerara sem 
nem mesmo perceber... Afinal, eram tantas crias...  Deixou o filho ao léu como uma 
cobra que não amamenta e nem abraça. Enedina protegia e alimentava o irmãozinho, 
antes de colocar para dormir. 

E o pai... esse não se importava com as crianças. 
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A CAMINHO DA IGREJA 
 

No domingo de sol, saíram com os narizes vermelhos, logo à primeira luz. José ia à 
frente, com Tico e Lia trepados no burro marchador. Depois, troteava a égua baia, 
carregando Enedina, com Zezinho no colo, e mais o penúltimo dos guris. Mariquinha 
vinha na rabeira berrando pro Nino e pro Zete que andassem mais depressa. Sacudia 
as tetas e andava entrevada, como se as pernas estivessem enferrujadas; mantinha os 
braços longe do corpo para se equilibrar sobre os sapatos, de modo que a bolsa de 
couro velho e quebradiço balançava indecisa, batendo na sombrinha ainda dos tempos 
de solteira e voltando até o sovaco carregado de perfume. 

E, assim, iam à missa em família pela primeira vez. Parecia um bom sinal: possível 
início de uma época de paz, harmonia e prosperidade sob a proteção divina. No 
entanto, todas essas palavras eram novas para eles. Sem saber ao certo o que é 
religião, essa sinistra criatura, desconheciam o significado das palavras fé e esperança, 
por isso, não alimentavam expectativas.  

No riacho, houve uma parada obrigatória para os animais saciarem a sede. A égua baia, 
magra e pançuda, entrou pelo palmo de água que cobria a laje da corredeira, 
manchando a água com os pés embarrados. Parou, bebeu muito e, quando levantou a 
cabeça, muito líquido ficou a escorrer da sua boca mal fechada. O burro também matou 
a sede e um dos guris acabou se molhando ao atravessar o vau. José não reclamou 
disso, como era costume, nem proferiu os palavrões de sempre. 

Todas as bocas e narizes fumaçavam cerrações e denso nevoeiro se desprendia da 
correnteza, que, em movimento, estava mais quente que o ar parado.  

Completado o ritual da passagem, retomaram a viagem. A mãe e os piás andavam 
devagar e voltaram a ficar para trás. Mesmo assim, andavam animados, a caminho de 
Deus. Logo, chegariam ao céu. 

A pequena igreja silenciosa esperava pelos devotos para a missa das dez. A família 
chegou bem antes disso; antes mesmo de o sacristão, um velho caolho e ranzinza, 
destravar a tranca da porta. 

Amarraram os animais nas varas laterais, preparadas especialmente para esse fim. 
Dali, era possível ver o campanário e a gurizada ficou olhando de boca aberta para o 
sino que pendia solitário logo abaixo do telhado que mal-e-mal cobria os troncos nus 
que sustentavam a cobertura. 

Limparam os narizes nas mãos e estas, nas roupas. O sol esquentou um pouco; não 
tremiam mais de frio como no início da manhã e as bochechas voltaram à cor normal. 
Assim, procuraram a porta da capela com curiosidade e indecisão. José foi o último a 
entrar e, atrás de si, fechou a porta com a tranca. 

Os santos rezavam cabisbaixos e carrancudos. Uma vela trêmula e pálida fumegava ao 
lado do sacrário. O altar, cheio de capiteis, capelinhas e rococós, subia até quase o teto, 
tendo a mesa e seus pés cobertos por toalhas com adornos. As paredes laterais 
suportavam quadros e imagens de santos e de santas de sorrisos duvidosos, separados 
por janelas coloniais coloridas. Os bancos maciços e entalhados permaneciam 
ajoelhados e o sol coloria pedaços de chão aqui e ali. 
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SANTA MISSA 
 

José esbarrou na velha e esfarrapada corda do sino, pisou firme nas tábuas gastas do 
corredor central, passou pela família que rezava ajoelhada e virou, parando em frente 
a eles, com o revólver na mão. 

— Vancêis vai morrê tudo. Num egiste mais lugá pra nóis nesse mundo. Nóis não têmo 
o que comê e vamô mora cum São Jão Maria, lá im riba. 

Ninguém moveu o pé, tendo em si o olhar alucinado de José. Quedaram em silêncio 
apavorado e seus rostos se contraiam de susto. A arma mirou e vomitou o primeiro 
chumbo na cabeça do caçula Zezinho, que estava no colo de Enedina. Ambos atingidos 
mortalmente de uma só vez, caíram abraçados; ela a proteger o irmão, mesmo depois 
de mortos.  

Mariquinha permaneceu estática, até ser atingida pelo segundo disparo. Lia correu 
para o confessionário, Nino subiu pela corda do sino e Zete correu para trás da pia 
batismal. Um tiro certeiro livrou o sino do peso do menino, fazendo com que soassem 
três badaladas fúnebres. 

Paciente e determinado, o pai foi até onde Lia estava escondida e livrou a alma dela de 
todos os pecados. Em seguida, virou o cano para o outro lado e acertou em cheio a 
cabeça que espiava por debaixo da pia batismal. Finalmente, entregou sua alma a Deus, 
perfurando o ouvido direito, de onde saíram umas gotas de sangue. 

Com os estampidos, os moradores das casas próximas da capela correram para ver o 
que acontecia. Como a porta estava trancada, deram a volta pela sacristia, onde 
encontraram o sacristão que também acabara de chegar. Estavam todos assustados e 
temiam entrar na igreja com medo de que o atirador estivesse à espera. Reinava o 
silêncio, mas ele poderia estar na espreita. 

Um jovem, com a coragem que é própria da juventude, foi até a cortina que fechava a 
porta que ia dar no altar e espiou a situação: tudo quieto. Dali, parecia estar tudo 
normal. Então, ele avançou e, estando já em frente ao altar, viu os corpos caídos. 

Com a informação de que o atirador também estava morto, os demais foram entrando 
cautelosamente. Porém, permaneceram ali diante do altar, olhando de longe a 
tragédia: os homens, pálidos e apalermados; as mulheres, chorando e se benzendo. 

O mesmo jovem corajoso foi o primeiro também a descer os degraus do altar e 
observar mais de perto a situação e cada uma das vítimas. Como não percebeu 
movimentos ou sinais de vida, foi até a porta e levantou a tranca. 

Muitas outras pessoas esperavam para saber o que havia acontecido. Aos poucos, 
chegavam mais curiosos, enquanto outros voltavam para suas casas espalhando a 
notícia para toda a vizinhança como um nevoeiro que tudo envolve. A tristeza silenciou 
os pássaros e uma melancolia profunda tomou conta da natureza. 

Foi assim que o padre Valdecir encontrou a comunidade de sua capela preferida. Ele, 
que sempre chegava alegre e brincalhão, montado num burrico baio, apeou e, 
assustado com o ajuntamento, perguntou o que estaria acontecendo. Informado da 
tragédia, largou as rédeas na mão de alguém e avançou sem olhar para as pessoas que 
o cercavam; os olhos dele estavam fixos na porta da igreja: se precipitou para lá. 
Chegando junto dos corpos, se ajoelhou e rezou por aqueles infelizes. Só então o povo 
lembrou de rezar pela alma dos mortos. 
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Estavam assim contritos quando um menino saiu silenciosamente por detrás do altar. 
Na hora da chacina, ele correu e se escondeu. Acabou esquecido e salvo da loucura do 
pai. Porém, ficaria marcado para sempre como filho da desgraça, sofrendo, inclusive, 
com a superstição popular. 

A missa de corpo presente teve corpos estendidos no chão, pois não havia mortalhas 
nem caixões para tantos defuntos. 

Em consequência da tragédia, todos participaram da missa de corpos presentes, 
estendidos apenas no chão, pois não havia mortalhas nem caixões para tantos 
defuntos. 
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VIDA DE ÓRFÃO 
 

A bola rolava de pé em pé. É certo, também, que brigavam bastante. Os pés descalços, 
na busca constante da bola, penteavam o capim-de-estrada que verdejava o campo. 

As traves, com pernas bambas fincadas em poças de lodo, eram deslocadas para frente 
e para trás pelas boladas recebidas, pelas impaciências dos goleiros que ali deveriam 
permanecer e pelos demais jogadores que esbarravam nelas. Era comum cair o 
travessão como resultado de uma bolada mais forte ou da trombada de algum atleta 
sem freios. 

Nessas ocasiões, algumas cabeças sofriam pancadas e o jogo parava até a devida 
recolocação da madeira no topo das estacas. A trave era composta por dois postes de 
guabirobeira com forquilhas nas pontas para sustentar a vara de bracatinga, na qual 
ninguém se pendurava para não quebrar. 

Logo atrás da goleira, entre um pé de guabiroba e outro de pitanga, se estendiam sobre 
o capim, os lesionados, os refugados pelos escolhedores de equipe e os curiosos que 
gritavam: 

— Chuta, enfia o pé... 

E os jogadores gritavam mais ainda: 

— Aqui, aquiiiiiiiiiii... Seu f... 

— Cala a boca seu ... 

— Por que não passa? Eu estava livre... Tamém não passo mais. 

E o velho capotão cheio de palha apanhava muito e rolava pouco. Discutiam por 
qualquer motivo, como quando o Nilto, que estava defendendo, aproveitou a bola no 
mato que demorou para voltar e amarrou os capins-de-estrada de duas touceiras 
vizinhas de modo a formar uma alça. Logo em seguida, o Álvaro avançou pela ponta 
esquerda em alta velocidade e tropeçou na laçada, caindo aos gritos de dor. 

— Foi o Icobé, esse f... 

— Diga outra veis se for óme... 

— Foi você, sim. 

E os dedos em riste, tão sujos quanto os pés, procuravam os narizes dos adversários e, 
muitas vezes, encontravam as bocas. 

Icobé pegou a bola, que era dele, e correu ‘pra casa’, se esconder no quarto para regar a 
raiva com lágrimas. Por ser miúdo, órfão, rejeitado e sem habilidades para brigar, tinha 
de engolir insultos e ameaças, mesmo não tendo sido o autor da maldade. No entanto, 
se denunciasse, poderia apanhar dos opositores. 

Aí estava o problema dele: sem pai, sem proteção. Ninguém o defendia. Muitos colegas 
cochichavam alusões ao passado trágico e ao fato de ser rejeitado por conta da loucura 
cometida pelo pai. 

 

ORFANDADE MARCADA 
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Vó Ana tentava consolar com palavras amáveis, que não conseguiam aliviar a dor que 
sentia. Se fossem as palavras da mãe dele, se sentiria reconfortado e superaria as 
agressões com um sorriso. Os cuidados prestados por uma mulher altruísta 
representavam, para ele, apenas o esforço aparente para suprir o verdadeiro afeto que 
une pais e filhos legítimos. Sentia gratidão pela dedicação dela, pelo amor sincero para 
com o filho adotivo. 

Vô Antônio percebia a inutilidade de gestos forçados. Ele olhava para o menino como 
se fosse uma janela pela qual revia o passado sinistro: a tragédia num triste inverno 
que todos traziam vivo na lembrança. Aquele menino marcado pela fatalidade era o 
símbolo vivo da desgraça e do mal; trazia em si um poder diabólico que poderia 
contaminar as pessoas. 

Domingo cedo, Icobé foi à missa. Como coroinha assíduo e pontual, chegou antes da 
hora e, com o Ezequiel, vasculharam as gavetas da sacristia para saber dos santinhos 
que o vigário guardava para as missões que estavam por chegar. 

As primeiras matronas chegavam e desenhavam, no ar, cruzes que desciam da cabeça 
ao umbigo, beijando, ao final, o dedo encardido, nodoso e trêmulo. Corocas, beatas, 
cobertas com véus que escondiam as cabeças, os cabelos brancos, os olhares e os maus 
pensamentos, ajoelhavam e rezavam humildades sobre as tábuas dos genuflexórios. 

Vó Ana rezava a esterilidade, pedindo ao divino uma melhor sorte para seu filho 
adotivo. Queria que fosse estudar numa cidade grande para ficar livre desses 
comentários maldosos que repisavam o passado trágico. Era um bom menino, quieto e 
de boas ideias; estudaria muito, seria doutor e taparia a boca das comadres 
fofoqueiras. 

Icobé espiava, pela fresta da cortina da sacristia, a chegada festiva de meninas faceiras 
em seus melhores vestidos; umas com tranças, outras lambidas, todas perfumadas. Era 
agradável segurar a patena da comunhão diante delas, podendo observar de perto os 
belos rostos e aspirar o aroma de seus corpos. Elas chegavam concentradas e absortas, 
numa fila que balançava aos passos nem sempre sincronizados. 

— Já levaram as galhetas? – indagou o padre. 

— Já estão sobre a mesinha. Padre, o vinho está quase no fim. 

— Depois da missa, vocês enchem as garrafas. 

— Ezequiel, vá dar o último sinal e você, Icobé, encontre o paramento branco e, depois, 
acenda as velas. 

Icobé abriu as longas portas do armário e foi puxando as sucessivas gavetas 
impregnadas de intenso odor de cânfora, onde descansavam as estolas e os demais 
paramentos litúrgicos. Uma vez feito isso, com vivo entusiasmo, foi até ao altar atiçar 
fogo nas velas com o candeeiro de perna comprida. 

Era um momento maior em que, estando só, seria facilmente notado pela Emília. 
Imaginava o rosto dela erguendo devagar, de forma que os cabelos longos e brilhantes 
deslizassem pelas faces como cortinas de uma janela se abrindo. Aqueles olhos negros 
brilhando ternuras silenciosas eram a maior graça da santa missa, desde antes da 
cerimônia começar. 

Mantinha a chama encostada ao pavio, mesmo depois que a chama acendesse, para 
espichar olhos na direção da menina. Havia muitos olhares até mais acesos, mas menos 
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interessantes. O olhar da Doralice era insinuante e arrojado, pronunciando até frases 
inteiras que desorientariam qualquer rapaz. Icobé era romântico e desviava desses 
arrancos desenfreados, prenúncios de incêndios que geram cinzas. Preferia trocar 
olhares e silêncios entrecortados. 

Nesse momento, passou a mão sobre a própria cabeça, como se quisesse limpar esses 
pensamentos para melhor apreciar a chegada de Emília para receber a hóstia. Vinha 
sóbria e compenetrada. Era sempre assim: calma, terna e de poucos olhares. E valia a 
pena esperar por eles, longos e promissores. Dava gosto vê-la rezar de olhos fechados 
sob o véu branco com estrelinhas no bordado. 

— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

— Ammmmmeeeemmmmm! 

O latim despertava Icobé para a realidade; a missa terminava e ele precisava se 
recompor, pois a cada dominus vobiscum, estava cum spiritus distrahitur. 

 

ALUNO APLICADO 
 

Icobé levanta o dedo e pergunta: 

— Professora, essa conta tá certa? 

— Deixe eu ver... hum... hum... Aqui ... Parece que há algo estranho; pense mais um 
pouco. 

E Icobé pensava e repensava a lógica do cálculo. Depois, colocava os números no 
‘caderno de quadrinho’, organizadamente, como recomendado. Tudo tinha de ser em 
ordem e sem rasuras, com o mesmo capricho empregado no ‘caderno de linhas’. 

Nessa idade, a mente ainda era campo aberto, onde os pensamentos corriam livres e 
inconstantes; saltitavam de sonho em sonho, com atenções intermitentes. Por isso, a 
dificuldade de manter concentração nas tarefas escolares, que, tão logo aprendidas, se 
tornavam repetitivas e enfadonhas. Gostava mesmo era de ler, ler e ler. Lia e relia os 
poucos livros da escola e alguns que a diretora emprestava. 

Foi nessa época que ele pegou sarampo e ficou vários dias em casa, ardendo em febre. 
Por isso, Dona Ana chamou o farmacêutico, que era um velhinho de cabelo 
completamente branco. Ele mediu a febre, contou a velocidade do coração, examinou 
os olhos e a língua, dizendo que estava tudo bem e que a febre podia ajudar a combater 
a doença. Olhando atentamente para Vó Ana, receitou chás caseiros e cuidados com as 
correntes de vento, que poderiam recolher a doença, causando, então, maiores 
preocupações. 

Já ia saindo, quando se voltou e perguntou se ele gostava de ler. Icobé, mesmo que 
dominado pelo torpor da febre, colocou ânimo nos olhos e ergueu a cabeça em sinal de 
interesse. O bom homem sorriu, voltou dois passos e falou: 

— Então, eu tenho um bom remédio pra ti. 

O farmacêutico foi embora e o menino ficou imaginando qual seria esse remédio que 
poderia afastar toda aquela canseira, os delírios e os suores. Tentou dormir. Nem bem 
tinha caído novamente no torpor da febre, quando Vó Ana entrou no quarto com 
pequenos cadernos que ele nunca tinha visto antes. 
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— O senhor Speziale trouxe esses livros pra você ler. 

Como que por magia, os pesadelos saíram da cabeça dele e a curiosidade colocou luz 
nos olhos. Leu a capa: ALMANAQUE. Almanaque? O que seria almanaque? Não era 
caderno e, também, não era livro. Parecia um caderno, mas era escrito como se fosse 
um livro. 

Levantou-se, pondo-se sentado no colchão de crina. Tomou, então, o almanaque com 
ambas as mãos e analisou a capa e a contracapa, passando o dedo indicador pelas 
palavras e pelas figuras coloridas. Olhou sem ler as palavras escritas. Ficou olhando 
por um tempo, levando o almanaque para a direção da janela, por onde entrava uma 
fresta de luz. 

Abriu, então, lá pelo meio do encadernado. Parecia ser uma folhinha, um calendário. 
Entretanto, tinha muito mais coisas que um calendário. E não era daquele ano; tinha 
quase a metade da idade dele. 

Começou a ler naquela página mesmo e foi lendo e esqueceu da dor, do sarampo e, 
principalmente, dos pesadelos e dos delírios. Naquela noite, dormiu em paz e a febre 
cedeu. O remédio era dos melhores. 

Na manhã seguinte, o bom velhinho apareceu, com um sorriso e outro almanaque. Era 
um almanaque do ano seguinte. Ele passou a mão na testa do menino, contou as 
batidas do coração, encomendou cuidado com a umidade e com o vento e que fizesse 
um esforço para comer a canja que Vó Ana sempre preparava com tanto carinho. 
Assim, ele poderia ficar forte o bastante para retornar às aulas. 

Além de indicar o nome do santo de cada dia e as fases da Lua, os almanaques 
continham muitas estórias engraçadas, ensinamentos de como cultivar as plantas, 
dicas de saúde e textos parecidos com aqueles das cartilhas escolares. Icobé lia tudo 
rapidamente e, depois, voltava a reler as coisas que considerava mais importantes, 
como os contos e as poesias. Lia e sonhava poder, um dia, escrever textos como 
aqueles. 

Em uma semana, já tinha lido todos os almanaques passados e até o do ano atual. Esses 
‘remédios’ fizeram tanto bem que ele se sentia em boas condições para retornar para a 
escola. Claro que as canjas e os carinhos da mãe adotiva também contribuíram para 
aquela rápida melhora. 

Quando voltou para a companhia dos colegas de aula, já não era o mesmo. A febre, o 
sofrimento e o medo de morrer tinha amadurecido a criança que, agora, já se sentia um 
rapazinho. E um rapazinho muito mais interessado nas aulas da professora Otília. 
Sabia que o destino da maioria dos alunos seria trabalhar na roça com os pais. Mas, 
aqueles que passaram a cuidar dele depois da tragédia estavam velhinhos e nem 
conseguiam mais plantar roças. 

Por certo, haveria alguma maneira de seguir com os estudos e de aprender a escrever 
como aquelas pessoas que escreviam nos almanaques. Passou a frequentar a farmácia 
e fez amizade com aquele anjo branco que salvou sua vida. Soube, então, que o bom 
velhinho tinha alguns livros religiosos, contando a vida dos santos, e livros de fábulas; 
além de livros de estudar a saúde das pessoas. 

Vez em quando, o farmacêutico oferecia um livro para ele ler, com a condição que 
deveria, depois, contar a história. Começou com os livros pequenos e foi ganhando 
velocidade na leitura e conhecimento dos significados das palavras. As conversas com 
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o bom velhinho iam muito além de simples relatos dos trechos que lia; o menino 
passou a frequentar a farmácia para conversarem. Sem saber, o menino substituía os 
filhos ausentes, dos quais o velhinho pouco falava. 

Conversava com a professora sobre esse novo ‘mestre’ e sobre o que lia. Confessou a 
ela que queria ser um escritor. Contava com ela para já ir treinando durante as aulas 
ou, até mesmo, com tarefas extras nessa área. 

O bom velhinho exultou com o interesse do menino e resolveu premiar cada texto que 
ele produzisse com uma moeda. Sabia da dificuldade que os pais adotivos de Icobé 
passavam, pois eram idosos e viviam praticamente da ajuda de parentes e de vizinhos. 

Atropelado por tantas atividades, o ano letivo rapidamente findou e não haveria mais o 
que estudar ali no povoado. Teria de seguir adiante. E o bom velhinho falou de uma 
possibilidade para estudar; talvez a única: o seminário. 

 

IDA AO SEMINÁRIO 
 

Icobé estava tão interessado e tão determinado a estudar que toparia qualquer 
dificuldade. Assim, num dia de muito calor em fevereiro, foi entregue a um padre que o 
levou de trem para o seminário. 

Mais uma vez perdia a família e se sentia só e desprotegido. Muitos meninos 
estudavam naquela escola grande. Poderiam ser seus amigos. No entanto, souberam da 
tragédia cometida pelo pai dele e passaram a evitar a companhia ‘perigosa’, pois  a 
maldição poderia recair sobre a turma. 

Passou a fugir da perversidade dos colegas, que, além de ofender verbalmente, 
praticavam brincadeiras de mau gosto e usavam Icobé como saco de pancada. Ele 
sofria muito e, depois, era ainda castigado pelos padres, como se a culpa das agressões 
fosse dele. 

Muito do que acontecia era resultado da inveja e do ciúme. E também de 
incompreensão.  

Os professores queriam que todos os seminaristas fossem obedientes, submissos e 
prestassem atenção exclusivamente aos discursos docentes. 

No entanto, Icobé era diferente do restante da classe, porque, durante as aulas, ao 
ouvir as explicações do fato em si, ficava imaginando as causas e os efeitos; perdia as 
informações visíveis por estar, com frequência, indo além do senso comum. Enquanto 
os colegas iam e vinham em dúvidas e explicações, Icobé, introvertido por necessidade, 
tecia suas ideias. 

Era desprezado, mas lhe permitiam o isolamento em que podia pensar e comparar à 
vontade. Falava apenas o suficiente para responder o que fosse perguntado. Usava as 
palavras racionalmente e só depois de longa análise, como se as tivesse em pequeno 
estoque. Perguntava apenas aquilo que a mente dele não conseguia solucionar. No 
entanto, eram sempre perguntas pertinentes e importantes, pois sabemos que o ponto 
mais escuro é o que fica exatamente embaixo do candeeiro. 

Era minucioso, pois considerava que o genérico poderia ser superficial e as visões mais 
importantes estivessem além do palco. As anotações povoavam seus cadernos e livros, 
com setas, datas e grifos. 
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— Me empresta a borracha? 

Ele entregava a borracha para o Elias apagar algum erro no caderno de contas e 
espichava o olho para ver qual tinha sido o desvio daquela vez. Percebia os equívocos 
do colega, mas, para evitar conflitos, não se metia na aprendizagem do outro. 

Apesar das perseguições e dos maus tratos dos colegas, foi ganhando a confiança dos 
professores e terminou o período letivo com boas notas. E, depois de um ano 
internado, voltou para Suçurê. O padre que o havia levado ao seminário viajou para 
mais adiante do povoado em que moravam os dois velhinhos que cuidavam dele após a 
morte da família e levou com ele o menino órfão. 

 

DE FÉRIAS NO POVOADO 
 

Vó Ana e Vô Antônio aguardavam na estação e o receberam com muito afeto. No 
entanto, Icobé pouco tinha em comum com os bons velhinhos e continuou a se sentir 
deslocado, como se fosse um estranho naquela casa. 

Para piorar, a maioria dos meninos da idade dele se afastava, quer seja pelos 
fantasmas do passado que ainda assustavam a população, quer seja pela inveja que 
eles tinham por ele estudar num seminário distante, aprendendo latim, espanhol, 
música e teatro. 

Mesmo assim, havia meninos tão pobres que aceitavam até mesmo a companhia de um 
amaldiçoado. Com eles, o seminarista foi construindo relações de amizade 
desinteressada. Às vezes, era convidado para alguma pequena aventura. 

No sábado, veio o convite: 

— Icobé, vamo pescá? 

Era o Gorgola, comprido e seco, guardando as mãos nos bolsos e a cabeça num chapéu 
em vias de desintegração. A pressa da juventude o impacientava. 

— Vamo, piá. Não vê que fica tarde? O sol esquenta logo demais.  Traga os anzol – 
ordenou, remexendo as mãos nos bolsos. 

Icobé emoldurou a janela de duas asas, cabelo lambido de água, blusa velha e olhar 
desanimado. 

— Já vô. 

E desceu por trás do velho forno de tijolos, com uma latinha de minhocas preguiçosas e 
indiferentes à primavera. Passou pela roça nova de milho criança como ele, quieto e 
promissor. Desceu pelos barrancos e encontrou o Gorgola, mais impaciente ainda pela 
demora do companheiro. 

— Troce linha e os anzol? 

— Linha, tem; anzol, só treis de lambari e dois dos grande. Tua mãe sabe que você veio 
pescá? 

— Sabe e ficô braba. Encheu, criô caso, queria que ajudasse, cortasse lenha e limpasse 
as janela – bronqueou o Gorgola. 

— Podemo ajudá ela ...  

— Esquece; ela vai gosta dos pexe. Vamo começá na valeta? 
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— Podemo começá... mais, depois, vamo na Voltinha. Lá, tem cada marelão... 

Ansiando por peixes inocentes que engolissem a isca, treinavam para a vida, essa 
sequência de projetos e de empreendimentos planejados para obter lucro. Os 
folguedos da juventude fazem parte da iniciação para a vida adulta: atividades sadias 
para gastar as energias físicas e manter a mente ocupada; uma maneira de preparar o 
corpo para os embates futuros. 

Fisgaram peixes ralos e miúdos, que, jogados em buracos e atacados pelas formigas, 
perderam o brilho vital. O maior foi um cará que Gorgola pegou sem querer. Icobé 
pescou seis e entregou ao colega. Sabia que os anzóis machucavam os pequenos 
animais. Pescava, por sentir um prazer inexplicável, talvez porque os peixes 
habitassem o outro lado da linha fatal: a água que afogava tanta gente. Se os peixes 
andassem pelo chão como lesmas, não teria graça persegui-los. Era a emoção do 
desconhecido. 

Os passarinhos eram visíveis e conhecidos. Já havia prendido alguns, mas perdiam a 
graça. Enfeavam na prisão. Perdiam o viço, o brilho e a melodia. Os ninhos, porém, 
eram uma atração, pois escondiam ovos e filhotes por conhecer. Quanto mais altos e 
inacessíveis, mais curiosidade despertavam. Em especial, o ninho dos bem-te-vis: 
grandes, fechados e trançados com muito musgo. 

 

CRENDICE POPULAR 
 

Vó Ana e Vô Antônio acreditavam em lobisomem, seguiam as fases da Lua para plantar, 
para colher, para cortar os cabelos, para tomar remédios e para colocar ovos chocar e 
procuravam os curandeiros para curar doenças e para afastar superstições. Por isso, 
sempre que Icobé tivesse lombrigas, verrugas, arca caída, hérnia ou dor de cabeça, ele 
era levado para benzer. 

O benzedor mais conhecido e, por isso, o mais procurado pelo povo era um velhinho 
solitário com cabelos e barbas mantidos em estado natural, livres de tesouras e de 
navalhas; uma figura singular e secular de cabelos brancos. Miúdo, tímido e muito 
amável, atendia a todos que o procuravam para benzer mau-olhado, verrugas, azar 
recolhido, feridas e doenças. 

Na primeira visita, o menino havia se assustado com a aparência do ancião. Entretanto, 
ficou livre dos males que o afligiam e, por isso, passou a acreditar nos poderes do 
benzedor. Ele próprio pedia para ser levado para as benzeduras e aconselhava os 
outros meninos a fazerem o mesmo. 

A cada nova visita, uma crescente empatia foi se estabelecendo, até ficarem íntimos. 
Um ancião solitário e um menino órfão. A partir daí, Icobé subia a montanha também 
para conversar, para se sentir acolhido e para levar um pouco de sua vivacidade para 
aquecer a solidão ‘desse outro avô’. 

Pelas redondezas, Tião Preto era mais conhecido (e também temido) por ter sido 
escravo na juventude e peleador, depois, na idade adulta. 

O que mais atraia Icobé eram as histórias fantásticas que ele contava, muitas delas 
vividas por ele mesmo nas fazendas paulistas. Repetia em detalhes fatos da infância, os 
sofrimentos por ter nascido escravo e a luta para ganhar a carta de alforria. 
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Livre, passou a trabalhar na construção de estradas, que, na época, eram cavadas a 
picareta. Foi dessa forma que ele veio para a Região do Contestado e viveu as tragédias 
da Guerra Santa que estremeceu o sertão catarinense. Grande amigo dos animais e das 
plantas, na sua solidão, só temia os homens. 

Icobé subia a montanha com frequência e penetrava na clareira rodeada de ervas-mate 
e de pinheiros. A rocinha a nordeste sorria em folhas, flores e espigas. O pequeno 
rancho de costaneiras com telhado empinado tinha frestas por onde saia a fumaça do 
fogo de chão. 

Logo à entrada, sobre o chão batido, uma trempe sustentava uma panela de ferro, 
dentro da qual, todos os dias, era cozido o feijão com um naco de carne, exalando um 
cheiro apetitoso. Ao lado, na beirada do braseiro, eram assados os peixes, a caça 
silvestre e as espigas de milho-verde; os pinhões eram colocados diretamente sobre as 
brasas. À direita da entrada, havia uma farmácia de ervas medicinais; ali tinha um 
remédio para cada enfermidade. 

— Minino, o véio num morre proque cura quarqué mar cás pranta. 

Aquela voz paciente e truncada tremia as barbas brancas e o enorme bigode da mesma 
cor. 

— Incima daquela imbuia drome uns jacu e esse pinheiro aqui (tá vendo? Mais aqui...) 
em tempo de pinhão, é munto visitado por macaco. 

Icobé adorava ouvir os relatos: 

“Sabe, muleque, fui escravo nos canaviá paulista de Nhô Tertuio. As mão grossa de 
corte e calo, o lombo rebentado de sol e de reio... O nego apanho munto, mais... tenho 
sodade da fazenda. Lá ficô Tusa, nega munto bunita. O patrãozinho tava só de oio nela. 
Os branco sempre pensaro que nego num tem amô nem alma... puis, eu era loco pela 
nega Tusa: caprichosa e inxuta; muié ligera i viva. 

O patrão véio é que escoia as muié pros escravo e ... pr’ele... É, muleque, mecê é munto 
criança pra sabe dessas coisa. Nega era propiedade pra se abusá; nem pudia reclamá. 
Nóis trabaiava quenem cavalo e comia quenem porco. Isso tudo, eu guentava. Mais, 
abusá da Tusa, isso nunca... Ela arrisistiu às tentativa do patrãozinho, sempre dizeno 
não; morreu moída no pelorinho, adespois de duas sumana sem comê. 

Nego Tião num tinha mais proque ficá lá... Jurô fugi e iscuitô que iam mandá  busca uns 
gado pr’essas banda. Coloquei aqui dentro da cachola a vontade de acompanhá a leva. 
Eu era carmo e quieto, trabaiava direito... patrão confiô im mim... confiô demais. 
Ihihihihihi! 

No atravessá o rio grande, fiquei na moita, feito perdiz. Inda escuitei o troperô dizê: 
“Tião passô na frente das bruaca.” E num vortaro mais campiá de eu. Andei um tanto e 
fiquei cum medo dos bugre. Quase num drumi naquela noite. Notro dia, amarrei uns 
pau anssim de lado e vi que boiava... Subi im cima e num afundava... Intão, mi soltei na 
correnteza do rio e fui pará numa ilha, bem na boca d’otro rio. Levei quatro dia i só vi 
mato i bugre. Munto bugre... morei lá mais munto ano... sempre de oio nos bugre. 

Sabe, praqueles lado, os índio e bugre comia inté gente... Daí eu sabê qui ali a comitiva 
nem ia me percurá. Acho que num me cumero por eu sê nego... Ihihihihihi.” 

— E vivia sozinho? Bem sozinho? – interrompia Icobé, sentado num toco seboso, em 
frente ao fogo. 
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Lá fora, a cerração cegava tudo e molhava até os ossos. Os olhos do menino brilhavam 
de curiosidade. E, junto ao velho, era a única paz que encontrava. Com o tempo, a 
afeição e o carinho passaram a ser recíprocos. 

“Sempre suzinho. Das veis, inté drumia no mato pra mó de enganá os que me 
aperseguia. Sai da ilha quando começô aparece barco demais i, aí, podiam contá meu 
paradeiro pros tropero. Nem sabia que pra mais de ano tudo quanto escravo já tava 
livre. Eu tinha medo de sê levado de vorta pro Nhô Tertuio. Intão, sai pra cá, varando 
esses taquará medolho. Logo de saída, encontrei um cachorro e fizemo amizade. Junto 
era mió pra caçá. Foi bom pros dois. Despois de munto andá, encontrei munta fartura 
de comida por aqui e construí um rancho lá embaixo, bem perto do rio. Pro lado de lá 
do morro, mais o meno nesse rumo. Por lá, morava uns bugre, mais nunca me atacaro.  

Pensei que era sertão ermo. Inté o dia que apareceu um óme que seguiu uma nesga de 
fumaça que era do meu fogo. Avisô que as terra era do patrão dele, mais que podia ficá, 
desde que num arreliasse com a criação deles. I eu só queria vive im páis. 

Com o tempo, fui me achegando, levava pinhão e algum pexe graúdo pra trocá por sal e 
farinha. Ganhei anzol e linha; mais tarde esse facão que foi de munta serventia. Vivia 
munto bem, tinha munta fruita no mato. Nas armadilha, pegava tatu, cotia e paca. Às 
veis, conseguia matá uma anta e levava uma parte pros dono da terra. 

Indo lá na casa deles, arreparava que tinham roça de feijão, de milho e pedi semente. 
Adespois que comecei uma rocinha de milho a vida miorô munto. Os bicho vinha atacá 
a roça e comecei armá arapuca; pegava inhambu e pomba. O cachorro, quando ficô 
bem véio, sabia inté o que eu pensava. Era bom dimais. Ah! Se Tusa tivesse aqui 
tumém.  

Vi sempre os óme tomano chimarrão e quis prová. Gostei e larguei a campiá erva-mate. 
Aqui, sempre teve munta. Aprendi a fazê carijo e falquejei um pilão pra cancheá a erva 
sapecada. Com o tempo, passei a fornecê inté pr’eles, que gostaro e compensavum com 
sal e charque. Quando chegô um compradô pra erva, passemô a trabaiá às meia e 
ansim fui vivendo. Inté vim esse demônio da estrada de ferro. 

Chegaro expulsando o povo todo, dizendo que o governo tinha dado as terra pr’eles. 
Quem não saia por bem era ameaçado e inté matado pela jagunçada deles. E foram 
derrubando os pinhal e arrastando as tora com uma corda de ferro bem comprida. Eu 
não regatiei; sai de mansinho cá pra riba e abafava a fumaça pra num arreliá com eles. 
Daqui, eu escuitiava o baque dos pinheiro batendo no chão. Dava inté dó. Naquele ano, 
ficamo quagi sem pinhão. 

Eu vivia quieto, mai, memo ansim, começaro perturvá, apersegui. Aí, apareceu o 
monge, o São Jão Maria. Tinha gente que dizia que nem era ele, que era um outro... Mai, 
nóis tava munto assustado e ele prometia proteção divina. Não que eu tivesse fé nas 
virgê... tava era cum ódio desses istragero... No quadro santo, tinha boia boa, munto 
churrasco e ninguém bulia ca’gente. A gente rezava e aperparava as espada pra luitia. 
Eu nem aquerditava que o governo ia manda matá os caboco... 

Mai, mandô. Viero uns sordado medroso que ficava só ciscando de longe. Intão, o 
Inxército Incantado, nas orde do Venuto Baiano, botô a tropa a corrê do Caraguatá. 
Mai, os sordado vortaro quinem formiga, matando e tacando fogo nas casa. Foi munta 
bataia e quantidade de gente morta. Munta gente tamém morria de fome e de doença 
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das tripa. Levei um balaço na perna, mai, por sorti, num morri de bataia nem di 
doença; fiquei rengo, mai saí vivo. 

Os coroné e os sordado fizero trapo dos devoto. Por fim, era um mundo de gente ferida, 
doente e cum fome. Munta gente chorava, otros nem conseguia chorá. Nóis pensava 
que ia expursá os gringo e quagi morremo tudo.” 

— E como veio parar aqui no morro? 

“Eu tava naquele inferno no reduto de Santa Maria. Nóis num fugia proque tava 
cercado pelos milico e na mira do comandante; era só se afastá do quadro santo que 
morria de tiro certeiro. Nem ficava sabendo se foi de fora o de dentro. Adespois da 
bataia, ficô faci de sai, proque os jagunço fugia i os sordado tava munto cansado pra 
apersegui. Cada um se embrenhava no mato e ia andando ... Munta gente morreu de 
fome e de doença pelos ataio. Fiquei escondido por uns dia e, despois, como sabia vivê 
no mato, fui caçando um raiz aqui, uma fruita ali, i guentei o repuxe.  

Inté o comandante vagô pelo mato por munto mêis. Nóis continuava cum medo dele. 
Quando prenderô o Leodato, assosseguei i fui andando inté chegá di vorta pro meu 
rancho. Mai, num sobrô pinheiro, nem pinhão, nem caça. Vida difici. Mai adespois, 
chegô um taliano que construiu casa ali memo adonde era a fazenda do coroné de 
dantes da guerra. Fui lá, pedi pra fica quieto aqui no rancho. Intão, ele convido pra 
trabaia pra ele; virei agregado do taliano. O taliano é gente boa e, quando ele chegô 
aqui, eu já tava. Se acertemo; trabaiei munto pr’ele, mai sem sê escravo. Nem pagava 
cum dinhero, que nem servia pra nada. Ele fornecia sar, farinha, café, açúcre, fósfi, ropa 
véia e de mais nada o véio percisava. Agora, tô véio demais i num trabaio mais... Oia a 
boca, tá sem dente e as mão tão mole...” 

— Tião, me conta mais da Guerra dos Pelados. 

— Era munto triste, muleque ... morria munta gente e criança. Uns era crente em São 
Jão Maria e nem sentia a morte; otros gostava de luitia e nem ligava pra bala dos 
milico. Mai o nego só fugia da briga. Só fui ferido aqui na perna lá nas Perdizinha. Nos 
reduto, aprendi fazê munta coisa: fazê balaio, trançá coro, fabricá facão de cambuim i 
otras coisa que serve pra percisão. 

— É verdade que o senhor curava os doentes? 

“Só iscondido ... sinão, os comandante arraliava, mandava dá um tunda e, si insistia, 
inté mandava matá. Só a Virge podia curá. Eu fazia munto chá pra caganera e pra nó 
nas tripa, mai quem curava era a Virge. Eu tirava bala incravada e tratava ferida 
tamém... Só num tirava os balaço de canhão que os sordado mandava ... Os rato era 
tanto que roía inté gente enquanto dormia. Chuva i munta chuva i frio d’incarrangá; 
dava cada giada!!! 

Os chefe de piquete era ruim e matava quem tinha medo. Nas luta de facão, no meio de 
mato, nóis ganhava sempre, mai ... os sordado atirava de longe e matava munta gente ... 
Morria sordado i morria pelado tamém. Só num morreu coroné e os americano do 
governo que, despois de matá os possero, ficaro cum tudo... Nem sordado nem jagunço 
ganhô a guerra... só os coroné e os governo dos americano... 

Mai dexe disso muleque, não adianta remexê nas tristeza... já passô.” 

Tião Preto – magro, brando, velho e corcunda – saiu do rancho aquecido pelo fogo de 
chão e sentou-se no cepo que já recebia os primeiros raios de sol que venciam o 
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nevoeiro. As tênues résteas de luz eram tão frágeis quanto às curiosidades do menino 
quanto ao passado povoado por histórias sombrias, na busca de ligações entre a 
Guerra dos Pelados e tragédia que se abateu sobre sua família. O velho escravo enchia 
de fumo o cachimbo de taquara e Icobé pensava em descer o morro, pois já se 
aproximava a hora do almoço.  Fugira de Vó Ana para ouvir estórias, no entanto, ela 
sabia com certeza que era ali o único lugar em que ele poderia estar. 

Vencendo temporariamente a curiosidade que o prendia ao ancião, transpôs o regato 
de águas cristalinas e, com as mãos enfiadas nos bolsos, ingressou na aragem 
refrescante da mata virgem. 

Porém, os pensamentos continuavam ligados às curiosidades sobre o passado. Voltaria 
muitas vezes, quantas fosse necessário para gravar na memória aqueles fatos que 
ninguém contava, como se fossem proibidos, mas sabia que a guerra devastara aqueles 
sertões por razões obscuras, tão ou mais obscuras que foi a sua desgraça pessoal. 

 

NOS FINS DE SEMANA 
 

Durante a semana, a população do povoado apenas trabalhava. O movimento social se 
restringia aos finais de semana, com o abate de uma rês na manhã de sábado e intenso 
movimento no comércio. À tarde, se fazia sábado inglês e os bares recebiam os rapazes 
bem arrumados, com a pelugem da barba raspada e olhares lânguidos. O pessoal 
jogava Truco, Três-sete ou Quatrilho. Beber capilé estava na moda, porém os fregueses 
mais velhos continuavam bebericando cachaça. 

Para a rapaziada, o programa era desfilar com modernidades. Ao lado dos bares e das 
casas comerciais, estacionavam suas bicicletas, equipadas com faróis e capa de 
assento, além de espelhinhos, fitas e retratos femininos em roupas íntimas. Com essas 
máquinas esbeltas, os rapazes realizavam proezas, como empinar e fazer cavalo-de-
pau. 

Havia uma silenciosa competição entre eles pelas atenções de saudáveis e viçosas 
moçoilas, com seus vestidos franzidos e acabamentos em delicadas rendas. Delas, 
irradiava a beleza pura que garante a sobrevivência da espécie humana. 

Uma vez por mês, acontecia baile no sábado à noite. Porém, Icobé era ainda um menino 
e, sendo seminarista, não participaria de eventos profanos, mesmo que tivesse idade 
para isso. 

Na manhã de domingo, todos vestiam as melhores roupas e iam para a igreja nova, que 
substituía aquela em que o pai destruíra a família dele.  Mesmo assim, ficava triste 
ainda antes de sair de casa. E, durante a missa, não conseguia exorcizar as cenas de 
violência que marcaram sua infância. 

No meio das tardes de domingo, a rapaziada ia ao campo de futebol, onde o time local 
recebia alguma equipe das redondezas ou aproveitavam a carona do caminhão para 
assistir um ‘jogo fora de casa’. Algumas moças mais liberadas também participavam da 
torcida, a não ser que tivesse matinê no clube do povoado, muito mais do interesse 
delas. 

Mesmo os rapazes mais jovens participavam de rituais de acasalamento. Namoravam 
de longe, pelo olhar, porque, lado a lado, a timidez calava a voz e tremia as mãos. O 
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instinto de atração inconsciente tirava, por instantes, os meninos dos jogos de gude e 
das peladas para o flerte singelo e inesquecível. 

Cada um deles se recordaria, com risos e com nostalgia, daquelas paixões juvenis. O 
tempo, muitas vezes, transforma a bela jovem em uma matrona nada cobiçada. Até 
mesmo Icobé, que estava estudando em seminário, discretamente, dirigia olhares 
sorridentes para as mocinhas. 

Ele pouco entendia do jogo social, mas não estava livre desses perigos: sentia atrações 
secretas por algumas moças e, mesmo, por mulheres casadas que abusavam da 
sensualidade. Em consequência, era vítima de ejaculações noturnas que lambuzavam a 
roupa, criando um enorme embaraço diante de Vó Ana. Tinha vergonha dessas 
manifestações da natureza selvagem e incontrolável. 

Pensava que o amor era um sentimento puro, sem malícia, fonte de ternura e de 
meiguice, colhidas através de olhares e de carinhos quase maternais de moças bem 
mais velhas que ele. Ouvia músicas românticas e se imaginava o protagonista de tão 
belos encontros amorosos. Naquele platonismo tímido, consumia noites, remoendo 
solidões. 

Entre pescarias, missas e raros passeios, passaram-se as férias e ele retornou ao 
seminário, de trem e, pela primeira vez, sozinho. 

 

CRIATIVIDADE DOS PROFETAS 
 

O seminário parecia igual e os colegas continuavam implicando com ele. Mesmo assim, 
estava mais seguro de que valeria a pena todos os sacrifícios para se tornar um dia um 
escritor reconhecido. Nesse segundo ano, além da Língua Portuguesa e do Latim, 
também aprendeu Espanhol, Inglês e Francês. E, para traduzir textos bíblicos, estudou 
um pouco de Sânscrito e de Aramaico. 

Foi nessas traduções escolares que Icobé percebeu a criatividade dos profetas, 
apóstolos e evangelistas. Eles conseguiam traduzir cada vocábulo antigo em um texto 
longo, às vezes, com muitas páginas. Interpretando uma única palavra, eram criadas 
narrativas e lições de moral. 

Com discursos convincentes, transformavam ações naturais e técnicas elementares em 
milagres. Pelas escrituras deles, encontrar água, germinar uma semente ou uma estaca 
seriam feitos transcendentais, obras divinas. As doenças e a restauração da saúde 
estavam a cargo dos santos. Santo Antônio casava as solteironas. As mulheres 
engravidavam por uma benção de Deus. Porém, só as que merecessem. 

Esses choques de realidade ajudaram a decidir que não queria seguir a carreira 
eclesiástica; desejava ardentemente continuar os estudos de outra maneira, mesmo 
que isso demandasse sacrifícios extremos. 

Porém, essa não foi a única grande mudança. Naquele inverno, recebeu a notícia que 
Vó Ana tinha falecido e que o Vô Antônio não resistiu à solidão da viuvez e partiu logo 
depois. Icobé perdia a sua segunda família e não teria mais para aonde ir nas férias. 
Sentia-se ainda mais só e abandonado. Porém, aos poucos aprendeu a ser sozinho. 
Consciente de que não podia contar com uma família, passou a organizar seus planos 
futuros dentro do alcance de suas forças. 
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Nos últimos meses daquele ano letivo, pensou muito em sua terra natal e no bom 
velhinho que o havia ajudado a suportar o sarampo. Voltaria para lá e procuraria por 
ele, pedindo ajuda, uma orientação, que destino a seguir. Poderia contar com o bom-
senso de um homem experiente, que havia vivido em lugares distantes e bem 
diferentes. Diziam que ele nascera na Europa e que conhecia muitas coisas. 

Estava assim apreensivo, quando recebeu uma carta do senhor Speziale. Era a primeira 
vez que recebia uma carta, pois todas as pessoas de suas ‘duas’ famílias nunca 
aprenderam a ler e a escrever. O bom velhinho ficara comovido com a segunda 
orfandade de Icobé e oferecia sua casa para as férias que se avizinhavam. As palavras 
do velho farmacêutico acalentaram o espírito do menino e deram a ele esperança de 
que tudo iria melhorar dali em diante. 

 

TERCEIRO PAI 
 

Acalentado por esses sentimentos, se debruçou na janela do vagão e avistou de longe o 
‘novo’ pai acenando com um largo sorriso no rosto. Parecia que ele estava recebendo 
os filhos dele que moravam em locais distantes e que nunca o visitaram. 

Desceu pelas escadas de ferro do vagão de segunda classe e caminhou ao encontro do 
senhor Speziale, que o recebeu num abraço festivo, como se sempre tivessem sido pai 
e filho. 

Tão logo se refez das canseiras da viagem em um banco de madeira, Icobé falou para o 
senhor Speziale da insatisfação com o seminário, onde era maltratado pelos colegas e 
desprezado pelos professores. Parecia que todos o culpavam pelos crimes do pai dele. 
Pediu apoio para quando fosse conversar com o vigário para obter a liberação do 
compromisso eclesiástico. Pretendia estudar sem ser amaldiçoado, mas ainda não 
sabia como isso seria possível, pois não tinha nem dinheiro nem família. Dependeria da 
ajuda de alguém que acreditasse nele. 

Passados alguns dias, numa das caminhadas a procura de amigos que deixara das 
férias passadas, viu que, do outro lado do rio, havia surgido uma nova casa, com um 
grande galpão ao lado, no qual havia pessoas trabalhando com alguma máquina 
barulhenta, movida por uma imensa roda-d’água. 

Logo a seguir, encontrou com um ex-colega de escola e ficou sabendo que, naquela 
casa, morava uma família de alemães vindos de Serra-abaixo e que eles fabricavam 
cadeiras, bancos, mesas e camas. Que eram bem estranhos no jeito de falar e de se 
vestir; nem católicos eles eram ... 

Ao retornar à pequena farmácia, falou do que vira e ouvira. O senhor Speziale riu 
muito da situação, pois considerava ser uma hostilidade gratuita ficar falando mal dos 
novos moradores do povoado só porque eram diferentes. Provavelmente, as pessoas 
falavam mal dos alemães porque tinham inveja da organização e da vontade de 
trabalhar que eles demonstravam. Tinham medo de serem comparados com eles e de 
serem piores que eles, que sabiam ler e escrever, que cultivavam uma horta de 
legumes viçosos e que eram educados e colaboravam de bom grado com todos que 
pedissem ajuda. 

O senhor Speziale tinha ido visitar os novos moradores no dia mesmo que chegaram 
de Serra-abaixo, ofereceu ajuda e se colocou à disposição para qualquer necessidade. 
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Tornaram-se amigos e trocavam visitas de cortesia, todavia sem invadir a privacidade 
de cada lar. 

O senhor Schreiner e a Frauenkochen eram pessoas simples, mesmo sendo cultas e de 
disporem de recursos financeiros para instalar uma marcenaria. Para comprovar as 
palavras que dizia, o senhor Speziale prometeu levar Icobé para uma rápida visita à 
família alemã, ainda naquele final de tarde. 

O outro lado do rio era um espaço estrangeiro. Muitos anos antes, os castelhanos 
haviam reivindicado o território como despojo dos índios guaranis que eles haviam 
derrotado e dizimado. Declararam a posse, porém, não haviam assumido de fato, pois 
não ocupavam a área. Então, o governo brasileiro, que espreitava as refregas, se 
antecipou e assentou uma colônia de imigrantes europeus; na maioria, alemães, mas 
havia também alguns polacos. Por isso, eram tão estrangeiros quanto os castelhanos. 

Era uma colônia bem organizada, com escola, professora, parteira, armazém de secos e 
molhados, açougue, moinho, barbearia, alfaiataria e salão de baile. A comunidade 
‘alemã’ vivia muito unida, sem estabelecer relações com a banda de cá do rio, que, 
naquele tempo, não tinha a ponte de madeira, tornando tudo mais difícil. Outro motivo 
para antipatia recíproca era a religião: católicos de um lado, protestantes do outro; não 
se misturavam. 

Os mais jovens desconheciam esses conflitos de tempos antigos e viviam mais ao redor 
de suas casas. Por isso, o farmacêutico procurou preparar o espírito do rapaz, até 
mesmo para que ele não falasse alguma bobagem sem saber.  

Quando chegaram à marcenaria, os trabalhadores estavam guardando as ferramentas 
e recolhendo a serragem. Eram de fato muito diferentes. Os empregados da serraria, 
no final de cada jornada, deixavam tudo como estava, sem recolher as ferramentas, 
empilhar as madeiras que sobraram ou varrer o chão; deixavam a bagunça se 
acumular. 

O senhor Schreiner deixou os outros dois rapazes finalizando a arrumação e veio 
sorrindo ao encontro deles, abraçando efusivamente o senhor Speziale, que 
apresentou Icobé, dizendo ser um jovem muito promissor, pois gostava muito de ler e 
estivera estudando no seminário, onde aprendera rudimentos de várias línguas, 
inclusive hebraico e aramaico. 

Então, o azul dos olhos do marceneiro brilhou ainda mais intensamente e ele apertou 
com força a mão de Icobé, como que firmando um acordo. 

Os dois senhores conversaram sobre assuntos que diziam respeito à comunidade; 
rapidamente, pois a farmácia tinha ficado fechada, com uma placa dizendo: VOLTO 
LOGO. 

Naquela noite, o senhor Speziale estava mais entusiasmado do que o normal. A 
presença de Icobé e a convivência com a família alemã tinha despertado nele a 
vivacidade da juventude e novas utopias fervilhavam na mente do bom velhinho. Ele 
não se sentia mais sozinho e recuperava um futuro de esperanças. Retomava sonhos 
antigos e planejava melhorias para a comunidade de Suçurê; pensava nas 
possibilidades de cada criança que deveria incentivar e acompanhar o 
desenvolvimento. 

Poderia começar a construir utopias com Icobé. Na família alemã, todos liam e 
escreviam fluentemente; eles tinham livros em casa e trocavam cartas com pessoas até 
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da Europa. Icobé deveria interagir com eles, ler os livros deles e também ele começar a 
escrever cartas. O senhor Speziale planejava conversar sobre isso com o senhor 
Schreiner e com a Frauenkochen. Por certo, eles vibrariam com as aprendizagens do 
menino. 

Icobé estava ansioso por começar a experiência de usar a Língua Portuguesa na 
prática. O bom velhinho, ao contrário, procurava respeitar o ritmo eterno, sem 
atropelar o fluxo natural da vida. 

Nesse fluir confiante, as coisas foram acontecendo. Icobé já tinha em mãos o livro 
Contos de Grimm, com a incumbência de escrever uma síntese para cada história, além 
de estabelecer comparações com situações reais que aconteciam ou que poderiam 
acontecer no povoado. Ele ganhou um caderno para registrar os comentários. 

À medida que ele ia lendo, escrevia algumas linhas para cada conto. Mostrava essas 
anotações para o senhor Schreiner e para a Frauenkochen. Eles avaliavam a coerência 
com os fatos narrados e davam orientações visando o aprimoramento da redação. 
Algumas vezes, solicitavam que reescrevesse o texto, acrescentando melhorias. 

Depois do quinto conto, Icobé exerceu a autonomia de saltar para os títulos mais 
atrativos. Dos oitenta e seis contos, o preferido de Icobé foi O Pequeno Polegar. Porém, 
cumpriu a tarefa de ler e comentar todos eles. 

Como prêmio pelo bom desempenho nas tarefas de ler e de comentar os Contos de 
Grimm, Icobé recebeu em mãos o livro VIAGENS DE GULLIVER. Com ele, os horizontes 
se ampliavam, pois o personagem viajava para terras distantes e conhecia povos 
estranhos. 

Muito diferente dos Contos de Grimm, que eram narrativas breves de situações 
imaginárias. Gulliver descrevia em detalhes as forças das águas marinhas e dos ventos, 
destacando as artes de navegar. Esse foi o primeiro contato dele com os oceanos, que 
despertavam sua curiosidade e, ao mesmo tempo, assustavam. Se, por um lado, eram 
caminhos para lugares maravilhosos, por outro lado, neles, muitos morriam 
tragicamente. 

Através dos livros, Icobé conhecia outras culturas, que ultrapassavam em muito as 
estreitas visões do povo local e, principalmente, dos padres do seminário, que iludiam 
os seminaristas com promessas celestiais e que amedrontavam com os terrores do 
inferno. Gulliver analisava criticamente as manipulações políticas no novo mundo que 
conheceu. Lá também os governantes viviam de futilidades e provocavam guerras ao 
invés de promoverem a paz.  

As leituras envolventes e as tarefas literárias consumiram as férias e o vigário começou 
a organizar a volta para o seminário. Icobé pediu, então,  ao senhor Speziale que fosse 
com ele para essa conversa importante. Ele pode, com esse apoio, expor com alguma 
segurança as aversões que sentia pelos colegas, que o maltratavam e que o 
humilhavam. 

O vigário disse já saber da situação, pois recebera uma carta relatando as agressões 
gratuitas sofridas e, principalmente, a preocupação dos padres em relação às possíveis 
tendências do jovem a cometer loucuras semelhantes às cometidas pelo pai dele. 

Havia, portanto, um consenso de que precisavam encontrar outra escola para o jovem, 
aonde chegasse livre dos estigmas do passado e pudesse dedicar-se exclusivamente 
aos estudos. O vigário conhecia outros seminários e já tinha, inclusive, escrito e 
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negociado a sequência dos estudos. Perguntou para Icobé se ele estava disposto a 
viajar para mais longe ainda e, diante da concordância, compraram a passagem de 
trem para essa cidade longínqua. 

Era preciso também compor um enxoval, pois o menino estava um rapaz e precisava 
de roupas adequadas para a nova situação. Combinaram, também, não mencionar o 
passado e que Icobé procurasse ser uma pessoa mais alegre, acreditando ele mesmo 
que tivesse tido uma infância normal. 

Assim, com o pouco dinheiro que amealhou com o trabalho na marcenaria, acrescido 
das ajudas financeiras recebidas, foram organizados os preparativos para a viagem e 
para o novo ano letivo que iniciava. 

 

MUDANDO DE ESCOLA 
 

Por sorte, os padres de lá nada sabiam da tragédia e da situação vivida no primeiro 
seminário. Ao contrário, os novos professores ficaram entusiasmados com a fluência 
dele na leitura e com a facilidade para escrever; o rapaz aparentava mais idade, tal era 
a maturidade que demonstrava. Essas habilidades contribuíram em muito para o bom 
desempenho escolar e propiciaram convites para participar do coral e do grupo 
teatral. Icobé também se revelou um ótimo declamador e era convidado 
frequentemente para falar em público. 

Nesse segundo seminário, Icobé aprofundou o estudo das línguas e leu a vida de 
muitos santos, escolhendo preferencialmente os que tinham vivido em terras 
distantes, pois assim poderia comparar com as narrativas dos irmãos Grimm, tirando 
conclusões próprias para cada situação. Percebeu, então, que os escritores usam a 
realidade para criar histórias verossímeis, nas quais é possível acreditar. 

Como não tinha o dinheiro para as passagens e estava muito longe de casa, aceitou 
passar as férias trabalhando na construção da nova capela do seminário. O edifício 
tinha dois pavimentos, sendo o térreo ocupado por um amplo auditório destinado às 
cerimônias escolares e as atividades de teatro. Trabalhava pela hospedagem, pela 
estadia e pelas roupas novas que o seu corpo de adolescente constantemente exigia. 

Em meados de julho foi surpreendido pela visita do senhor Schreiner. Ele estava de 
passagem pela região, onde participaria de uma feira de móveis e de máquinas de 
marcenaria. Ele procurava conhecer as tendências do mercado e os equipamentos 
modernos usados no centro do país. Dessa viagem, resultou até um contrato para 
vender mesas e cadeiras para uma loja da cidade grande. O negócio foi favorecido pela 
possibilidade de transportar as mercadorias pela estrada de ferro. 

Essa visita foi muito importante para ambos: Icobé sentiu o carinho e o desvelo de um 
pai que não tinha e senhor Schreiner ficou entusiasmado com os rápidos progressos do 
rapaz. Por certo, na volta, todos em Suçurê vibrariam com essas notícias. Em especial, 
o senhor Speziale, que já se considerava um avô do seminarista. 

Aprendeu muito no segundo semestre, resultado da dedicação aos estudos e do bom 
relacionamento com os mestres. O acolhimento e a valorização que recebeu dos novos 
colegas favoreceram em muito o desenvolvimento de amizades profícuas e de um 
modo positivo de encarar a vida. 
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Icobé vivia muito feliz e tinha esquecido as tragédias infantis e os traumas 
subsequentes. Se sentia livre, mesmo que ainda dependesse dos outros para 
sobreviver. Tinha convicção de que, com o tempo, poderia se sustentar e até ajudar 
outros órfãos que, como ele, sonhavam com um futuro melhor. 

Em novembro, recebeu uma carta do senhor Speziale, contando as novidades do 
povoado e os muitos trabalhos que esperavam por ele nas férias grandes. Dentro do 
envelope, encontrou a passagem de trem. Era ainda uma passagem de segunda classe, 
porque o bom velhinho não dispunha de dinheiro suficiente para comprar o bilhete 
para o vagão de poltronas estofadas. Mesmo assim, vibrava com a possibilidade de 
rever as pessoas que o acolheram e se esforçaram para garantir a continuidade dos 
estudos. Trabalharia nas férias para ajudar a todos eles e para angariar algum 
dinheiro. 

 

FÉRIAS GRANDES 
 

A viagem de volta foi longa; parecia não mais terminar. Icobé ansiava por chegar. 
Quando a locomotiva apitou na curva de chegada a Suçurê, ele se colocou em pé, 
pronto para descer do vagão. Mesmo assim, ainda demorou um pouco, porque o trem 
reduz a velocidade ao ingressar no quadro da estação. 

Finalmente, avistou, na plataforma, a figura querida, à qual tanto devia. Esperou na 
porta do vagão e, tão logo a composição parou de vez, desceu rapidamente e correu ao 
encontro da pessoa que o esperava. 

Chorou de alegria, porque era a primeira vez que sentia o calor familiar verdadeiro. 
Não de seus pais e de seus irmãos, mas de uma pessoa que o esperava de braços 
abertos, com abraços apertados e sorrisos cheios de ternura. Naquele momento, 
sepultou definitivamente a família que perdeu na infância e varreu da memória todas 
as tristezas vividas no passado. Era um novo rapaz e podia sonhar com um futuro 
promissor. 

Naquela noite, depois de saborear uma sopa deliciosa, dormiu tranquilo, sem 
preocupações, se sentindo em casa, ao lado de uma pessoa que ele amava. 

Icobé acordou cedo e evitou fazer barulho. Acendeu o fogo no fogão a lenha e pôs água 
para esquentar. Quando o senhor Speziale surgiu na porta da cozinha, foi acolhido com 
um sorriso e com café fumegando. A mesa estava posta com o pouco de que 
dispunham. 

Era a primeira vez em muitos e muitos anos que o bom velhinho encontrava a cozinha 
aquecida pelo fogo e pelo calor humano de um filho. Parou na porta e ficou 
aproveitando ao máximo aquela sensação de felicidade. Duas lágrimas fugiram dos 
olhos. Icobé levantou-se de um salto e correu para abraçar o protetor. Doravante, eles 
formavam uma família. 

Depois que o senhor Speziale foi atender os clientes da pequena farmácia, Icobé lavou 
a louça e passou a ponte para visitar a outra família dele, a família alemã. Ofereceu-se 
para ajudar na marcenaria. Mas, eles disseram que, antes de trabalhar, deveria ir até a 
casa paroquial cumprimentar o vigário, pois tinha sido ele quem conseguiu vaga 
naquela escola. Logo, deveria agradecer e prestar conta dos estudos. 
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De fato, o vigário estava ansioso por abraçá-lo e para, juntos, comemorarem o sucesso 
nos estudos e as boas perspectivas futuras. O pároco elogiou a dedicação dele aos 
estudos e lembrou a ele que as pessoas que o apoiavam estavam ficando cada vez mais 
idosas e que contavam com ele para continuar o trabalho social que tanto o povo 
necessitava. A maioria da população não sabia ler nem escrever e viviam mergulhados 
na ignorância, sem interesse em melhorar de vida, de cuidar da saúde. Saúde que 
começa com melhor higiene e hábitos alimentares mais saudáveis. 

Dessa conversa, surgiu a ideia de visitarem algumas famílias, incentivando o cultivo de 
uma pequena horta ou, ao menos, de um canteiro com ervas medicinais e temperos 
para a comida. 

As pessoas se alimentavam de farinhas e de carnes, deixando de lado o consumo de 
frutas, de legumes e de verduras. Elas pensavam que frutas, verduras e legumes não 
alimentavam direito, que precisavam de comida de ‘substância’, que produzisse 
calorias imediatas. Por isso, comiam bastante açúcar. Diziam que frutas, verduras e 
legumes não enchiam a barriga; deixavam o vivente com fome. 

 

VISITA DO CORONEL 
 

Icobé estava envolvido nesses trabalhos comunitários quando avisaram que ele 
deveria ir depressa para a farmácia, pois o Coronel estava lá esperando por ele. Icobé 
não conhecia o Coronel, mas as pessoas que conheciam foram logo alertando que a 
coisa poderia ser ruim, pois ele gostava de mandar em tudo. Poderia ser que, ajudando 
as pessoas pobres, o seminarista estivesse melindrando a ‘autoridade’. Sugeriram que 
ouvisse com redobrado respeito e que falasse o mínimo possível. 

De fato, a figura do Coronel era imponente. Ele tinha apeado do cavalo e estava 
arrumando os pelegos. Todo o arreamento era de primeira, argolas de prata e rédeas 
de finas tranças de couro curtido com esmero. O próprio animal de montaria era muito 
garboso e agitadiço. Parecia impaciente por cavalgar de volta para casa. 

Icobé chegou de mansito, humildemente. Desejou um bom-dia e quedou solícito. 
Primeiro, o Coronel mirrou o rapaz de alto a baixo, procurando resquícios de tragédia 
antiga. Em seguida, sondou se o rapaz tinha as competências propaladas pelo vigário. 

Todos sabiam que a paróquia dependia em muito das doações do Coronel, que sempre 
oferecia uma rês para cada festa, além de ter doado os bancos e as janelas da igreja. O 
que os dois teriam conversado a respeito do rapaz? Qual seria o assunto que trouxe o 
Coronel até o povoado? 

Depois de analisar o rapaz e as reações dele aos olhares intensos, perguntou: 

— Qu’é mesmo que vosmecê estuda no seminário? 

— Estamos nos preparando para o sacerdócio; nos dedicamos, principalmente, ao 
estudo das línguas. 

— Aprende tamém fazê discurso? 

— Sim. Aprendemos a preparar os sermões e a falar em público. 

— Entonces, tem traquejo c’as palavra? 
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— Estou ainda começando os estudos, mas posso escrever alguma coisa para o senhor 
avaliar. 

— Sabe que que é? Tô percisando de alguém que sabe lê e que escreva umas linha pro 
dotô deputado. Coisa simple. Mais, careço de fazê. 

— Como lhe falei: posso tentar. Escrevo alguma coisa e o senhor avalia se serve. 

— Pelo falá, dá pra vê que vosmecê disinvolve bem ... 

— Para escrever, é preciso ter assunto. O que deve ser escrito? 

— É ansim: às veies recebo carta do deputado e acabo embasbacado sem entendê 
direito o que diz o papel. 

— Se o papel estiver aqui com o senhor, talvez eu possa ajudar. 

Mais uma vez, o Coronel contemplou o rapaz com olhos de medição. E, depois de um 
bom tempo, enfiou a mão num bolso fundo da calça e retirou uma folha de papel 
dobrado várias vezes. Primeiro, ficou olhando para o papel e, em seguida para o rapaz. 
Parecia indeciso de revelar o conteúdo da ‘carta’. 

Por fim, garrou coragem para entregar a mensagem. Icobé abriu com cuidado e 
perguntou se devia ler em voz alta. 

— Sim. Bem devagá. 

Era um comunicado, quase que um bilhete. 

“Coronel Torquato de Souza, 

As eleições são pra daqui a sete meses e pergunto ao amigo se é possível saber com 
quantos votos podemos contar na sua região. 

O Coronel Olivério anda de olho no cargo e precisamos de muitos votos. Sei que o povo aí 
é gente nossa, mas precisamos angariar mais alguns votos. 

Converse com o Juiz de Paz para fazer título para esse pessoal que começou ganhar 
dinheiro com a erva-mate, com comércio ou que comprou terras. 

Conto com sua colaboração. 

Deputado Serafim da Luz” 

Icobé perdeu a oportunidade de observar as reações do Coronel porque estava 
concentrado na leitura, para não se atrapalhar com as palavras. Porém, ao erguer os 
olhos, encontrou um rosto entre aliviado e preocupado. Parecia ter se livrado de 
grande ameaça e, ao mesmo tempo, demonstrava algum temor. 

Icobé perguntou se precisava ler outra vez. 

— Não. Entendi – garantiu o Coronel. 

Fez uma pausa meditativa e acrescentou: 

— Perciso dá resposta pro dotô. Mais, antes, persiso pensá bem. 

— Sim senhor. 

— Quanto le devo? 

Icobé não tinha imaginado que alguém quisesse pagar por ele ter lido algumas linhas. 
Entretanto, precisava ganhar dinheiro e, talvez, fosse uma oportunidade que exigia 
pouco esforço. Além do que o Coronel tinha muito dinheiro. 

— Não sei dizer quanto vale uma leitura. 
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— Careço de ajuda p’essas coisa ... Se vosmecê pudé escrevê a resposta ... 

— Sim. Estou à disposição. Estou de férias e preciso trabalhar para ganhar um pouco 
de dinheiro. 

— Intão, posso contá contigo? 

— Com certeza. Estou à disposição. 

— Intão, volto daqui a dois dia. 

Despediram-se com respeito recíproco e o Coronel galgou com agilidade a montaria 
impaciente. Só que ele tomou a estrada, um cavaleiro saiu de debaixo de uma árvore e 
cavalgou de parelho com ele. O homem, com um chapéu enterrado na cabeça, portava 
um revólver no quadril direito e uma peixeira no quadril esquerdo. Icobé seguiu a 
dupla de cavaleiros com os olhos até sumirem na curva do caminho. 

Ao virar o corpo para os lados da farmácia, deparou com o senhor Speziale encostado 
no pequeno balcão, a um metro da porta. Caminhou até ele e ouviu o comentário: 

— Parabéns, Icobé. Você foi bem ajuizado. 

— Ele parecia temeroso com alguma situação... 

— Você é ainda muito jovem para entender as redes de intrigas políticas ... Podemos 
considerar que, para atender o pedido do deputado, o Coronel teria de se expor para o 
Juiz de Paz, pedindo favores que poderiam custar caro mais tarde. 

— Quanto devo cobrar para ler e para escrever? 

— Icobé, o preço das coisas depende mais da necessidade de quem paga do que do 
esforço despendido. Você pode carregar pedras para quem não precisa e, é claro, não 
vai te pagar por isso. No entanto, a carreira política do Coronel depende de um bom 
secretário. 

— Mas, eu tenho apenas catorze anos... 

— A qualidade do serviço independe da idade. O valor de teu trabalho será 
proporcional à utilidade dele; será tão importante quanto o problema que ele resolver. 
Nós nos fazemos profissionais ao resolver problemas. Mesmo sendo um menino, você 
pode resolver um grande problema do Coronel. 

Icobé tomava consciência das responsabilidades da vida adulta e das complexas 
relações sociais, políticas e econômicas que se estabelecem mesmo que as pessoas não 
assumam o controle dos eventos. O livre arbítrio será sempre relativo: se a pessoa 
escolhe uma profissão e se prepara para ela, poderá exercer com maior competência a 
sua participação comunitária; se não assume as escolhas e não planeja as ações, acaba 
sendo escolhido e manipulado por outras pessoas e, até, pelas suas próprias 
necessidades. 

Depois de um dia de emoções intensas, passou a noite em agitação sobre a cama, 
analisando as funções socioeconômicas, com receios de falhar nas missões e 
decepcionar o Coronel, o bom velhinho e a família alemã. Levantou mais cansado do 
que havia deitado, contudo, com algumas decisões tomadas. 

Com o consentimento do senhor Speziale, visitaria a família alemã, escutando 
atentamente as observações do casal e, principalmente, dos filhos deles, pois eles eram 
jovens como ele e ouviam muita coisa do que se falava no povoado. Queria ouvir outras 
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opiniões e entender qual o papel que ele poderia exercer, diante da autoridade e na 
convivência comunitária. 

O senhor Schreiner e a Frauenkochen alertaram sobre os cuidados necessários para 
não se meter em encrencas. Se, por um lado, o Coronel era o mais importante chefe 
político da região, por outro lado, era muito odiado por todos aqueles que se sentiam 
oprimidos ou prejudicados por ele. Recomendavam que aceitasse a função, com o 
cuidado de se manter fora do domínio direto dele e distante dos fuxicos. 

As opiniões dos rapazes eram bem diferentes. Eles incentivavam a explorar ao máximo 
o Coronel, pouco ligando para os comentários dos caboclos invejosos. Apoiariam 
integralmente no que fosse preciso e estariam atentos a qualquer risco que se 
avizinhasse. A moça preferiu ficar longe desse assunto. 

Assim, com tantas e boas observações, Icobé pôde elaborar algumas estratégias para a 
segunda visita do Coronel, no dia seguinte. Uma coisa era certa: não queria se 
encontrar com o Coronel ali em frente à farmácia, no meio da estrada. Por isso, 
procurou o pároco e contou tudo, desde a surpresa com a chegada da autoridade até as 
opiniões dos seus amigos. 

O padre ouviu atentamente, como quem sabia muito mais coisa do que estava ouvindo. 
Depois, mexeu-se na cadeira, esfregou as mãos e falou: 

— O Coronel passou pela casa paroquial, antes e depois de falar contigo. Fui eu quem 
te indicou para ajudar nas cartas. Eu mesmo poderia ter feito isso, mas prefiro separar 
as coisas: religião é religião e política é política. O bispo pede e exige que a gente saiba 
separar as coisas. Por isso, também é bom evitar a farmácia, pois a farmácia também 
deve ser um espaço neutro politicamente. Eu sabia que você viria conversar comigo, 
por isso tomei minhas providências ainda na vinda do Coronel. Tem os compadres dele 
que moram aqui perto e são bem discretos e respeitados por todos; eles não se metem 
em encrencas. Então, enquanto o Coronel conversava contigo, fui ali e combinei com 
eles que o ‘teu escritório’ será na sala da casa deles. Na passagem de volta do Coronel, 
informei isso a ele e até combinamos o dia e a hora: será amanhã, lá pelas dez horas. 
Também arranjei papel, lápis, borracha, pena, tinteiro e mata-borrão; deixei tudo lá. 
Está guardado num armário. Agora, é só ser prudente e evitar se meter nos assuntos 
dele; faça apenas o que ele te pedir, sem dar palpites e, principalmente, sem fazer 
críticas. Apenas leia e escreva o que ele pedir para ler e para escrever. E o mais 
importante: o que você ler e o que você escrever será sempre um segredo, inclusive 
para mim. Serão assuntos apenas do Coronel; feche o bico.  

Icobé ficou pensativo por um bom tempo e, depois, agradeceu o apoio e as orientações. 
Prometeu ser bem discreto e não falar nada para ninguém e nem ficar se gabando para 
os outros meninos de que o Coronel conversava com ele. Faria os trabalhos, ganharia o 
precioso dinheiro para pagar as passagens de trem e para comprar algumas roupas, 
pois o corpo continuava crescendo. 

Despediu-se do vigário com olhos de gratidão e desceu a colina a passos lentos. 
Chegando à farmácia, contou das conversas para o senhor Speziale, que concordou 
com tudo e reforçou o pedido de que guardasse só para si os assuntos tratados com o 
Coronel. Nem ele queria saber. 

Outra vez, as preocupações perturbaram o sono do seminarista. Amanhecia e Icobé já 
estava ao pé do fogão, contemplando as chamas e aguardando o senhor Speziale para o 
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desjejum. A cozinha recendia a café recém-coado e, vez em quando, estalava a lenha 
que estava sendo consumida pelo fogo. 

Às nove horas, ele já estava batendo à porta do ‘seu escritório’. O compadre do Coronel 
estava trabalhando em algum lugar distante; ele havia saído quando a escuridão ainda 
dominava. Entretanto, a comadre havia providenciado tudo, inclusive os quitutes 
preferidos pelo Coronel. As crianças brincavam no quintal e eles poderiam ficar bem à 
vontade para resolver ‘os negócios’. 

Icobé se sentiu importante por ser considerado um parceiro de negócios do Coronel. 
Porém, mantinha uma atitude humilde e recatada; sabia que era apenas um menino a 
serviço de um homem importante. Saberia manter os pés no chão. 

Estava há alguns minutos ali na sala esperando o Coronel, quando a boa mulher 
chegou muito envergonhada e, titubeando, confessou que ela e o marido eram 
analfabetos. No entanto, ela queria um dia aprender a ler e sonhava que os filhos 
tivessem a mesma sorte que ele, podendo estudar nos colégios e, quem sabe, viverem 
melhor do que os pais viviam. 

O Coronel chegou às dez horas, pontualmente. Icobé se levantou e ficou num canto, 
aguardando as ordens. Recebido pela comadre, o Coronel soltou o corpo na cadeira e 
apontou outra, ao lado dele, para que o rapaz sentasse ali. Como da primeira vez, ele 
ficou um tempo calado, analisando o escriba com atenção. Depois de organizar o que 
lhe ia pela mente, disse: 

— O padre deve de tê conversado com vosmecê...  Deve de tê dito que essa sala deve sê 
como um confissionário. Nossas conversa deve ficá por aqui mesmo. Não dê um pio. 
Conto com sua honra. 

— O senhor pode ficar sossegado. O senhor vigário recomendou, mas nem era preciso: 
sei guardar segredos – garantiu Icobé. 

— É bom memo. 

Assim, mais confiante, ele buscou a bem dobrada carta que trazia no bolso fundo da 
calça. Entregou sem abrir e solicitou que lesse novamente. Depois, olhando bem nos 
olhos, falou: 

— Perciso dá conta da missão incomendada. Andei especulando por aí, conversando 
c’uns e otros... Escreva aí no papel que tô trabaiando o assunto, mais perciso de um 
tempo pra contá os voto. Vosmecê pode escrevê isso? 

Icobé consentiu com a cabeça e se pôs a rascunhar o documento sobre um papel de 
embrulho. O Coronel, depois que ditava, espremia os olhos sobre a escrita como se 
estivesse acompanhando letra a letra. 

— Meu amigo deputado Serafim da Luz, tive trabaiando no assunto, inté memo antes 
da incomenda. Tô vascuiando i já tenho uma ideia de número, mais careço de mais 
tempo pra cabrestia os eleitô. Perfiro nem fala c’o Juiz. Perfiro mandá cada um percurá 
o Juiz e se alistá como se fosse por conta deles memo. Ansim, não fiquemo de rabo 
preso. 

Icobé precisava tomar as rédeas da escrita e desejava escrever ortograficamente, pois, 
com o tempo, o destinatário poderia ficar sabendo que foi ele o escritor e a imagem 
dele estaria seriamente comprometida. Por isso, propôs: 

— As ideias estão claras e coerentes. Podemos modificar um pouco as palavras? 
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— Como assim? 

— Eu vou escrever a mesma carta, mas com outras palavras. Depois, leio e o senhor 
analisa se está de acordo. Pode ser? 

— Escreva e, despois, leia pra’mim. 

Sob o olhar desconfiado do Coronel, Icobé redigiu a seguinte resposta : 

“Meu amigo Deputado Serafim da Luz, 

Estive pensando nas eleições, até mesmo antes de receber o seu pedido. Estou 
pesquisando e já tenho uma ideia do número de votos a nosso favor, mais careço de mais 
tempo para cadastrar os eleitores. Prefiro nem falar com o Juiz de Paz. Vejo vantagem 
em mandar cada um procurar o Juiz e se alistar por conta própria. Assim, não podem nos 
acusar de aliciamento forçado. 

Um abraço do Coronel Torquato de Souza” 

Terminada a tarefa, olhou para o Coronel com serenidade e sentiu que ele começava a 
confiar no secretário. Então, leu com determinação. 

Durante a leitura, o Coronel mantinha os olhos bem abertos e dava sinais corporais de 
que estava gostando do texto. Ao terminar a audição, ele pensou por uns instantes e 
pediu que lesse novamente. E isso foi feito. O Coronel repetiu os gestos da primeira 
leitura e, depois, perguntou: 

— Mais é a mema coisa? Ou não? 

— As afirmações são as mesmas; apenas foram escritas com outras palavras. 

— Pra’mim, é a mema coisa. Qual a diferença? 

— Algumas expressões, como ‘rabo preso’, ‘vasculhar’ e ‘cabrestear’ poderão ser 
usadas pelos adversários para reduzir a importância que o senhor de fato tem aqui na 
região. 

O Coronel se mostrou surpreso, ficou olhando seriamente para o rapaz e aprovou: 

— Tá bom! Parece inté que vosmecê entende dessas lida de política... 

— Na escola, eu estou aprendendo a escrever de forma a evitar o desconforto e a 
resistência de quem lê. Aprendemos a dizer as coisas com diplomacia. 

— Tô começando entendê e tô gostando do jeito de vosmecê. 

— Posso, então, passar a limpo a resposta? 

— Pode. Despois, me mostre. 

Icobé procurou caprichar na letra e teve todo o cuidado para não borrar a escrita. 
Conferiu tudo com cuidado e entregou a folha para o Coronel, que olhou bem cada 
detalhe como se de fato estivesse lendo.  

— Ficô das mió. Pode dobrá. 

Sendo observado, Icobé caprichou na dobradura. 

— Quanto le devo? 

— Vamos fazer assim. Por enquanto, o senhor nem sabe se o deputado vai gostar da 
resposta e nem o que ele vai dizer. Depois de confirmado o resultado, então, o senhor 
me paga o que achar que valeu a carta. 

— Vosmecê tá memo convencido da certeza. Intão, combinado. 
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E arrematou: 

— E bico calado. 

Com a carta-resposta no fundo do bolso, despediu-se da comadre, deixando 
recomendações ao compadre que continuava trabalhando em algum lugar. Saíram em 
silêncio. O cavalo fungava impaciências. Com a mesma agilidade demonstrada diante 
da farmácia, amontou o fogoso animal, deu meia-volta e ganhou estrada. Um pouco 
adiante, outro cavaleiro surgiu do nada e acompanhou a marcha. Era o mesmo homem 
de dois dias atrás. 

A meio caminho da farmácia, o pequeno secretário lembrou dos conselhos do vigário e 
resolveu retornar à casa paroquial. O pároco estava sentado numa cadeira de balanço, 
por detrás do parapeito da varanda; dali, ele tinha acompanhado a chegada e a saída 
do Coronel. 

— Chegue, meu filho. Quero saber das novidades. 

— Sua bênção, vigário. As novidades, o senhor mesmo viu – supôs o seminarista. 

— Mas, como foi lá dentro? 

— Tudo bem. 

— Do que tratava a carta? 

— De um segredo. 

— Tá certo! É isso mesmo. Um segredo. 

— Agradeço, mais uma vez. Agora, vou ajudar o senhor Speziale, que está esperando 
por mim. Se o senhor precisar de ajuda também, é só falar. 

Beijou a mão que o padre estendia e rumou para casa. 

O senhor Speziale o recebeu como se estivesse vindo de uma confissão: nada disse, 
nada perguntou. 

Juntos, concluíram a preparação do almoço e almoçaram alegremente. 

 

LIVROS DE AVENTURAS 
 

Na parte da tarde, depois de limpar a casa, pediu para ir até a marcenaria. Talvez, eles 
tivessem algum serviço para ele. Queria ajudar, queria se sentir útil. 

Contavam com ele para ajudar na faxina da marcenaria, ao final da tarde. Porém, foi 
rejeitado para trabalhar com as máquinas, que consideravam muito perigosas para um 
menino da idade dele. 

No entanto, a Frauenkochen iria trabalhar na horta e ela estava precisando de alguém 
leve e forte para subir nas árvores, podar uns ramos altos e carregar os galhos para 
fora do quintal. Depois, poderiam preparar canteiros para a semeadura. Eles pagariam 
uma pequena quantia por cada hora trabalhada. 

Assim, Icobé passou a tarde trabalhando na horta e no pomar, aprendendo técnicas de 
cultivo e recebendo muitas orientações da Frauenkochen, inclusive de como devia se 
comportar diante de estranhos. No final da tarde, ainda ajudou os rapazes na 
arrumação da marcenaria. 
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Saíram em grupo da marcenaria e, quando passavam pelo pátio da casa, a 
Frauenkochen aguardava com um livro de capa preta, dura como tábua. Perguntou a 
Icobé se ele tinha terminado de ler AS VIAGENS DE GULLIVER. 

— A senhora me perdoe, mas o senhor Speziale começou a ler comigo, ainda no ano 
passado. Ele deve estar quase no fim... 

— Que bom que outras pessoas leiam... Nas prateleiras, os livros só recebem poeiras e 
não companhias. Sabe, os livros também gostam do carinho de mãos atenciosas! 

— O senhor Speziale é atencioso até com os talheres; imagine a ternura que tem para 
com o amigo que conta estórias fascinantes; ele acaricia cada página que abre para ler. 

— Então, Gulliver está em boas mãos. E tenho uma coleção inteira aguardando o 
carinho de leitores atenciosos: são as obras de Karl May. 

Icobé segurou o livro com as duas mãos e com todo o cuidado. Sabia que os livros eram 
um dos tesouros da família. O título era Winnetou I. E, abaixo, estava impresso o nome 
do autor: Karl Friedrich May. Depois de contemplar demoradamente a oferta, 
agradeceu ao casal de patronos com os olhos. Nem falar conseguiu. Apenas, abraçou o 
livro contra o peito e saiu de mansinho, inundado de emoções. 

Ele que perdeu a família numa manhã trágica e que passou fomes e medos recebia 
apoio e tanto carinho. Queria agradecer a todos que o ajudavam, mas a voz embargava 
e ele só conseguia conter as lágrimas. 

Pensava nos irmãos assassinados dentro da igreja e em tantos meninos pobres 
carentes de incentivos e de perspectivas de vida. A maioria nasce pobre, sobrevive 
com dificuldades e tem morte violenta. 

Caminhou até a farmácia sem ver o caminho. A mente estava longe, alinhavando 
sonhos. E as mãos seguravam com força o livro, para que não caísse pelas frestas da 
ponte e para que não fosse roubado por uma daquelas andorinhas que voejavam sobre 
o rio. Sabia que ali dentro daquela capa preta havia muita sabedoria e muita 
experiência por viver. 

De longe ainda, o senhor Speziale havia percebido que uma nova luz brilhava nos olhos 
do ‘filho’ e que aqueles passos de valsa denotavam alegrias incontidas. Para apreciar 
melhor, foi até a porta e acompanhou com os olhos a chegada de ambos: do rapaz e do 
livro. Eram duas coisas importantes que entravam na casa dele e que produziam um 
calor especial: o calor do amor. 

Icobé estava muito emocionado para parar e falar com esse outro ‘pai’. Mas, despejou 
sobre ele outra torrente de ternuras e de gratidões. Foi direto para o pequeno quarto 
em que se refugiava à noite. Sentado numa cadeira junto à janela, sorveu a brisa fresca 
que exalava o cheiro das flores da laranjeira. Segurou por uns instantes o Winnetou I e, 
com muita calma, abriu a primeira página. Depois a segunda, a terceira, ... 

Encantou-se com a síntese biográfica de Karl F. May, que tinha sido um menino pobre, 
como ele. Também ele, na infância, tinha conhecido a miséria e o sofrimento. 
Igualmente, sonhava aprender várias línguas e ser um escritor que alegrasse os 
leitores.  

Estava tão enlevado com o livro que acabou esquecendo da vida. Quando percebeu a 
presença do senhor Speziale na porta do quarto, lembrou-se, envergonhado, de que 
não tinha aceso o fogo e já era noite fechada. Se desculpou. O bom velhinho sorriu e 
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disse que o mais importante é ser feliz e ele estava vendo muita felicidade naquele 
corpo juvenil. 

Trabalhando um pouco aqui, outro tanto ali, dedicando algumas tardes ao lazer com os 
ex-colegas de escola, jogando futebol ou pescando, janeiro ia ficando no passado. 
Devido aos inúmeros compromissos assumidos, conseguiu ler apenas um dos vinte e 
oito livros da coleção do Karl May. Mesmo assim, através das palavras do autor, 
conheceu as terras e os primitivos habitantes da América do Norte. Vibrava com a 
coragem do herói e compartilhava dos princípios éticos que norteavam as nações 
indígenas: a luta pela liberdade e o respeito pelo meio ambiente.  

 

CARTA AO DEPUTADO 
 

Lá pelo dia de São Sebastião, recebeu o recado de que o Coronel esperaria por ele, na 
manhã seguinte, na casa dos compadres dele, onde já haviam se encontrado da 
primeira vez. Icobé imaginava que ele teria recebido a resposta da carta ao deputado e 
que precisava de ajuda com a escrita. 

Todavia, no dia e na hora combinada, ficou sabendo que o assunto era outro. Ele estava 
montando serraria e precisava de ajuda na leitura de cartas, telegramas e contratos. 
Tinha mandado um telegrama e isso foi fácil de fazer: o telegrafista da estação foi 
‘batendo’ o que ele ditava. E também lia para ele os telegramas que chegavam. Porém, 
a empresa mandara uma carta, que ele tinha olhado muito; lia e entendia os números, 
mas as letras continuavam escondendo as conversas. 

Icobé recebeu os documentos e leu em voz alta um a um, segundo a sequência de datas. 
Aproveitou para mostrar ao Coronel os locais em que constavam essas informações 
que ele mesmo poderia ler, pois conhecia bem os números. Os olhos do Coronel 
transbordavam confiança e houve um momento em que quase abraçou o rapaz; só 
refreou o impulso no último instante, preservando assim a sua hombridade. Não ficaria 
bem se deixar levar por ondas de ternura; ele tinha a obrigação de ser duro, 
imperturbável. 

De forma similar ao trabalho anterior, foram esclarecidos os termos de negociação e 
escrita uma resposta especificando as máquinas e as ferramentas necessárias para o 
bom funcionamento da serraria. E, como as férias terminariam em breve, o Coronel 
lamentou perder o auxiliar de escrita, no qual passava a confiar cegamente. Torcia 
muito para que chegasse logo a outra carta do deputado Serafim, para poder contar 
ainda com mais essa ajuda. 

De fato, na semana seguinte, chegou carta da capital e, novamente, Icobé foi convocado 
a trabalhar na ‘secretaria’. O deputado Serafim manifestava admiração pela primorosa 
redação da resposta e via possibilidade do Coronel disputar a Prefeitura, ... se 
continuasse a evoluir no domínio das letras. 

Eis a carta: 

“Coronel Torquato de Souza, 

Estou surpreso com a redação da sua carta. O amigo andou frequentando alguma escola? 
Ou encontrou um peão letrado? 
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Mais uma surpresa: uma ideia bem sensata. De fato, ficar devendo favor para o Juiz de 
Paz é mau negócio. Ele pode cobrar caro e na pior hora. Faça isso mesmo: ajude a 
organizar a papelada e encaminhe aqueles que tenham a renda mínima exigida. Mas, 
fique de fora. 

Continuando nessa marcha, o senhor pode já ir pensando no cargo de prefeito. 

Contando com a sua inestimável colaboração, 

Deputado Serafim da Luz” 

O Coronel estava impaciente pelo início da leitura e se aproximou de Icobé para ouvir 
melhor. Ao final, abriu um largo sorriso e quase que perdeu o controle emocional. Já ia 
abraçando o rapaz, quando se recompôs e voltou a apresentar aquele característico ar 
de superioridade. 

— O deputado Serafim é bem esperto; ele sabe convencê o cavalo a marchá direito... 

— Parece que o assunto está resolvido, por enquanto. 

— Sim. Agora, é trabaiá e só escrevê quando tivé os eleitô c’o título na mão. 

— Na semana que vem, eu estou voltando para o seminário. Mas, antes das eleições, 
passo um mês por aqui. Posso continuar ajudando. 

— Puis é. Perciso pagá vosmecê. Quanto le devo? 

— O senhor deve dar o que achar que eu mereço. Qualquer moeda será importante 
para minhas despesas pessoais. 

— Vô pensá i mando o dinhero c’o cumpadre, no domingo. Por enquanto, muito 
obrigado! 

— Não há de quê. Foi um prazer ajudar o senhor. Ajudo tanta gente que nem 
agradece... 

— Mais eu sô óme de palavra e pago qualqué peão que preste serviço pra mim. Intão, 
inté! 

— Até a volta! E pode contar com meu silêncio. 

Apertaram-se a mão direita e Icobé se encaminhou para a porta, não sem antes 
cumprimentar a dona da casa. O Coronel estava tão satisfeito que até prometeu para a 
comadre que mandaria uma lata de banha e um pernil bem macio. Depois, foi saindo 
rapidamente, sem olhar para trás. Amontou no fogoso e estalou o chicote no ar. O 
animal apurou o passo e ganhou estrada. Logo adiante, o segurança emparelhou a 
cavalgada e sumiram numa nuvem de poeira. 

Icobé caminhava com uma leveza tal que quase flutuava. Passou pela casa paroquial, 
pediu a bênção do pároco e seguiu adiante como se nada tivesse acontecido. E foi 
seguido pelo olhar e por um sorriso sacerdotal. Antes de ir para casa, passou ainda 
pela marcenaria, onde saudou alegremente os homens que trabalhavam e, vendo a 
Frauenkochen na horta, foi lá desejar a ela um bom-dia. 

O senhor Speziale aguardava informações sobre o assunto desta nova visita do 
Coronel. Icobé se limitou a dizer que ele estava trabalhando para as eleições daquele 
ano e que, em breve, talvez fosse indicado para o cargo de prefeito do município. 

— É tudo o que ele quer. Agora. Depois, vai querer uma cadeira na Assembleia 
Legislativa. 
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Na quinta-feira, Icobé acompanhou as visitas que o vigário fazia aos paroquianos para 
reavivar a fé e para cobrar o dízimo. Aproveitou para verificar o desenvolvimento das 
hortas que haviam sido implantadas em dezembro e em janeiro. As hortaliças estavam 
mirradas e sem viço. No entanto, os chás e os temperos apresentavam bom 
desenvolvimento, quase todas. Outro aspecto que melhorou muito foi a higiene de um 
modo geral. Havia pouco lixo pelos pátios e alguns tinham até construído privadas com 
fossa. 

Icobé aproveitou a sexta-feira para visitar a família alemã. Cedo, ajudou a 
Frauenkochen arrancando a erva daninha que competia com as hortaliças e com os 
legumes. Ali as folhas estavam tenras e os tomateiros pendiam de tão carregados de 
frutos. Os pepineiros estavam produzindo bem e, numa pequena roça aos fundos da 
marcenaria, as melancias e os melões começavam a amadurecer. O milho verde 
entrava em ponto de pamonha. As lavouras estavam viçosas, sinal de que o solo 
adubado e a irrigação podem tornar uma horta produtiva, mesmo com o rigor do 
verão. 

O sábado foi dedicado a uma partida de futebol e a uma última pescaria; e reservou o 
domingo para as cerimônias religiosas e para o convívio familiar. 

Após a missa, o compadre do Coronel informou que o patrão tinha mandado o 
pagamento pelas cartas. Então, Icobé aproveitou o momento e foi com ele para receber 
o dinheiro. 

O homem entregou o pacote, sem comentários. Como Icobé já imaginava o que fosse, 
apenas agradeceu e se despediu. Ao chegar em casa, quis abrir o envelope de couro na 
presença do senhor Speziale, pois queria uma testemunha do pagamento recebido. 

O couro fino e bem curtido estava costurado com fios tirados, aparentemente, do 
mesmo couro e fechado com um laço duplo. Dentro dele encontraram 60$000 
(sessenta mil-réis), entre cédulas e moedas. Era tanto dinheiro que até assustou. O 
senhor Speziale levaria três meses para ganhar isso com a pequena farmácia. 
Contaram o dinheiro por duas vezes e combinaram que Icobé levaria apenas o 
necessário para pequenas despesas. Seria muito arriscado levar muito dinheiro para o 
seminário; poderia ser extraviado e, também, poderia despertar a cobiça dos colegas. 

Além dessa quantia, outros pequenos trabalhos tinham rendido mais alguns mil-réis. 
Logo, a renda das férias equivalia a uma pequena fortuna, que seria guardada com 
muito cuidado e em segredo: ninguém precisava saber que ele recebera uma boa 
quantia pelos serviços prestados ao Coronel. Aliás, tudo era segredo a ser guardado. 

Com parte do dinheiro, foram comprados alguns tecidos, que a costureira transformou 
em roupas confortáveis e resistentes. Compraram também duas blusas de lã tricotadas 
por Dona Maria e uma mala de couro fechada com fivelas de metal. 

Assim, bem vestido e com aquela mala vistosa, foi para a estação, acompanhado de 
todos os amigos. Ele queria que o trem atrasasse para poder ficar mais um pouco com 
aquelas pessoas maravilhosas. Porém, naquele dia, ele veio até adiantado. Recebeu 
muitos abraços e subiu as escadas do vagão segurando as lágrimas para não parecer 
um menino chorão. 

Acomodou a mala no bagageiro e sentou-se à janela para se despedir mais uma vez. 
Mal se acomodou, o chefe-de-estação já badalou o sino, o maquinista acionou o apito e 
a Maria-fumaça começou resfolegar até conseguir mover a composição.
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ENSINO MÉDIO 
 

A viagem foi longa e Icobé aproveitou as demoras para rememorar os bons 
acontecimentos das férias. 

Pensava também como seria viver no Seminário Maior, que ficava numa cidade 
próxima, instalado num prédio pequeno, porque, para ele, só iam os seminaristas que 
tinham manifestado a vocação sacerdotal. Os estudos seriam mais puxados e teria de 
ajudar em todos os trabalhos, pois, estando em menor número de seminaristas, as 
tarefas se multiplicariam. 

Com um pouco de atraso, o trem chegou e um padre estava esperando por ele com a 
charrete. Seguiram uma estrada que passava entre inúmeras pequenas propriedades 
rurais, com hortas viçosas e extensos pomares. As pessoas trabalhavam com enormes 
chapéus na cabeça, pois o sol já estava quase a pino. O gado ruminava nas sombras das 
árvores. 

Saíram calados e se podia ouvir o trinado dos pássaros, entrecortado pelo trote do 
cavalo sobre o solo compactado. Porém, depois de dois quilômetros de estrada, o 
padre perguntou qual a impressão dele sobre a região. 

— Tudo muito bonito e organizado. Os colonos capricham nas hortas, nas roças e nas 
pastagens. Na minha terra, ainda há muito que melhorar. 

— Aqui está bem melhor do que há alguns anos; a contribuição dos imigrantes foi 
fundamental para a produção de verduras, legumes, leite, queijos, vinhos e frutas em 
geral. 

— Lá no outro seminário, tínhamos horta e pomar, inclusive com um pequeno 
parreiral. Entretanto, aqui, tem mais e bem maiores. 

— Também estudei naquele seminário; faz muitos anos ... Fui ordenado há apenas dois 
anos. 

— Estou curioso para conhecer o Seminário Maior. 

— Maior é o grau de ensino, de formação religiosa. O prédio é menor e muito menor o 
número de internos; muitos dos alunos do seminário menor retornam às suas 
comunidades. Na verdade, nós sabemos que as famílias colocam os filhos no seminário 
porque ainda não existem colégios leigos no Brasil. 

Icobé quedou em reflexões. Ele também estava ali porque desejava muito estudar, sem 
ter certeza, porém, da vocação sacerdotal. Aproveitava a única oportunidade que tinha, 
mesmo que depois precisasse reembolsar o estudo que não pagava por ser um menino 
pobre, órfão e indicado pelo vigário da paróquia. Pensava também nos novos 
professores, nos novos colegas e, muito mais, nas novas dificuldades escolares. 

Estava assim pensativo, quando o padre perguntou: 

— E tua família? Tudo bem com teus familiares? 

 

MOCIDADE PROMISSORA 
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— Sou órfão, sozinho no mundo. Quer dizer: meus pais e irmãos faleceram. No entanto, 
vivo com o senhor Speziale, que é como um pai para mim. E conto também com as 
orientações dos padres. 

— Sim, filho. Os padres são pais espirituais que auxiliam todos os órfãos, pois são 
todos filhos de Deus. Nós somos uma família também... – e, vencida a curva do 
caminho, emendou outro assunto – Veja no alto daquela colina: aquele é o nosso 
seminário. 

Icobé fixou os olhos naquela direção e analisou o prédio e o entorno. Foi imaginando 
como seria viver lá por alguns anos, caminhar por debaixo daquelas árvores frondosas, 
olhar o mundo por aquelas janelas. 

Entraram por uma alameda entre jardins bem cuidados. O caminho fazia curvas suaves 
e passava rente às simétricas portas da entrada principal do seminário. Depois que o 
cavalo parou, eles desceram, um para cada lado da charrete, e Icobé deu a volta por 
detrás do veículo para carregar a mala de couro. 

A portaria era um espaço exíguo de aspecto austero, com uma mesinha e uma cadeira; 
sem acomodações para visitas. Passando por uma outra grande porta, entraram no 
parlatório, esse sim mais aconchegante, com poltronas de palhinha, rodeando uma 
mesa baixa, sobre a qual estava aberta a Bíblia, ladeada por um vaso de flores e por um 
castiçal com vela. 

Do parlatório, se abriam três portas, sendo que a do meio dava num longo corredor 
que dividia o prédio em duas filas de outras portas menores. Lá pela metade do 
corredor, uma larga escada à direita levava para o segundo pavimento, que continha as 
salas de estudos. Continuando a subir, entraram no terceiro pavimento, onde estavam 
localizados os quartos e a capela. O jovem padre seguiu até o final do corredor e abriu 
a última porta à esquerda. Havia três camas e um lavatório logo na entrada. 

Parado no corredor, Icobé ficou observando o ambiente, enquanto aguardava 
orientações. Cada cama tinha ao lado um pequeno armário; as roupas de cama eram 
impecavelmente limpas. Imaginara que aquele seria o quarto do padre, mas logo soube 
que seria o seu quarto, compartilhado com outros dois seminaristas, um do segundo e 
outro do terceiro ano do Ensino Médio. 

Com palavras breves, ele foi orientado a colocar as coisas dele no armário e, depois, 
descer para a capela e participar das preces do meio-dia. 

Mesmo estando além das orientações, ele foi até a janela e analisou a paisagem que iria 
contemplar pelos três anos seguintes. Depois dos jardins e das árvores frutíferas, a 
vegetação nativa se estendia até uma relva em que alguns animais pastavam. Naquela 
hora de calor, os pássaros silenciavam e as cigarras formavam um coral monofônico. 

Saciado em sua curiosidade, desceu um lance de escadas e entrou na capela que 
aguardava de porta aberta. Padres e seminaristas, vestindo batinas, estavam 
ajoelhados, em silenciosas orações. Ele encontrou um lugar vago e rezou em 
agradecimento às pessoas que o acolheram e conseguiram uma escola para ele estudar 
e realizar o sonho de, um dia, ser escritor. Logo, o sino do corredor bateu chamando 
para o Ofício do Meio-dia.  

Ao final da oração, o padre superior levantou-se e foi seguido pelos padres e pelos 
seminaristas. Icobé aguardou os demais se levantarem e, então, levantou-se e seguiu 
no fim da fila silenciosa. Também em silêncio, eles tomaram assento ao redor de três 



42 | SUÇURÊ 

longas mesas. Icobé reproduziu as ações dos demais, sentando-se num dos lugares que 
estavam vagos. 

Percebeu que cada um abria a gaveta que ficava à sua frente e, dela, retirava o prato, os 
talheres e uma caneca. Fez o mesmo. Em seguida, um dos seminaristas mais velhos 
levantou-se e foi até uma prateleira na parede aos fundos. Para surpresa de Icobé, ele 
girou a prateleira para a direita e aquele compartimento vazio passou pela parede, 
trazendo pela esquerda outra repartição de mesmo tamanho, com travessas de saladas 
e jarras de água. Logo que acabou de distribuir as travessas e as jarras, ele empurrou 
novamente para a direita a roda deitada e, pela esquerda, surgiram travessas com 
comida fumegante. Depois que ele levou duas travessas para cada mesa, empurrou 
mais uma vez a roda para a direita e mais travessas apareceram trazendo carnes, 
batatas e ovos cozidos. 

Ao mesmo tempo em que era servido o almoço, um outro seminarista subiu num 
pequeno púlpito num canto do refeitório e leu um trecho da vida de um santo da Igreja 
Católica Apostólica Romana. Os demais deveriam comer em silêncio, permanecendo 
sentados até que o orador, erguendo os olhos e percebendo o sinal do padre superior 
de que a refeição estava concluída, cessasse a leitura. 

Logo que o orador parou de ler, alguém iniciou um canto de agradecimento pela 
refeição.  

Então, na mesma ordem com que entraram, todos foram se levantando e, apanhando o 
seu prato e os seus talheres, se encaminharam, também em fila, para a pia, onde 
lavavam e enxugavam o que tinham usado na refeição. Continuando o ritual, cada qual 
guardava as louças e os talheres na sua gaveta.  

Aos poucos, Icobé ia aprendendo as regras e os ritos que deveria praticar juntamente 
com os demais colegas. Assim, seguiu a fila até o terceiro pavimento e, entrando no 
quarto, ficou sabendo quem seriam seus companheiros de quarto naquele ano. Ainda 
seguindo a ordem de antiguidade, aguardou que os dois mais velhos escovassem os 
dentes e lavassem o rosto, para então, ele também, fazer a higiene bucal. 

Icobé estava muito admirado com a maneira tão diferente de proceder no seminário 
maior. No anterior, todas as camas ficavam num amplo salão. Cada cama tinha, ao lado, 
apenas um pequeno bidê de madeira, com uma gaveta sobre uma pequena porta, onde 
deveriam ser guardados todos os pertences do interno. Para lavar o rosto e para 
escovar os dentes, os meninos usavam uma grande pia de alvenaria, com uma fileira de 
torneiras metálicas, que ficava no centro do refeitório. 

No seminário menor, os internos conversavam intensamente durante todas as 
atividades coletivas; ali, ao contrário, o silêncio era regra geral. Nos dias seguintes, foi 
se enquadrando em outras normas características dos estatutos eclesiásticos.  

Os estudos seguiam método bem diferente das aulas expositivas, das tarefas de casa e 
do sistema de provas que norteavam as atividades escolares no primeiro seminário. 
Agora, eles deixavam de ser meninos cobrados constantemente; já eram rapazes com 
tino e discernimento suficientes para trabalhar por conta própria, mesmo que sob 
orientação dos mestres. Além das ciências que permitiam aprofundar os 
conhecimentos e desenvolver o intelecto, iniciavam o estudo de Filosofia e de Teologia. 
Todas essas atividades disciplinadoras contribuíram para que o primeiro semestre 
passasse muito rapidamente. 
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A rotina mudava nos finais de semana. O sábado era dedicado à faxina geral do prédio 
e do pátio. O domingo era um dia santo de guarda dedicado exclusivamente a orações e 
meditações. Cedo, todos participavam da Santa Missa. Depois, até as vésperas, ficavam 
liberados para cuidar de coisas pessoais, como escrever cartas. Icobé aproveitava para 
escrever cartas para os amigos de Suçurê. Através delas, se mantinha informado dos 
acontecimentos no povoado e podia compartilhar com os amigos os seus avanços 
intelectuais. 

Lá pelo mês de maio, teve a ideia de que poderia escrever uma carta para o Coronel. 
Sabia muito bem que ele não sabia ler, mas poderia provocar nele a vontade de 
aprender a ler. Escreveu poucas linhas, contando dos avanços dele na realização de 
sonhos pessoais. E passou o mês de junho imaginando os apuros em que ele tinha 
posto o destinatário. 

 

FÉRIAS DE INVERNO 
 

Chovia muito no dia da chegada a Suçurê. O senhor Speziale aguardava por ele com um 
guarda-chuva para cobrir os dois e mais a mala de couro. Naquela confusão de 
respingos e escorregadas, mal conseguiram se cumprimentar. E foram amassando 
barro até em casa. Depois de recolherem a mala, de tirarem os sapatos molhados e de 
colocarem escorrer a água do guarda-chuva, trocaram um forte abraço. 

Passaram aquela tarde chuvosa conversando e pondo as notícias em dia. Somente no 
dia seguinte, Icobé foi prestar contas ao vigário da chegada ao povoado e, depois, 
visitar a família alemã. 

O padre disse ter acompanhado os sucessos dele através de cartas e por informações 
de outros padres que tinham visitado o seminário. Elogiou o esforço nos estudos e 
perguntou enfaticamente se ele tinha sentido a vocação sacerdotal. O seminarista 
titubeou, gaguejou e conseguiu apenas declarar que ainda não tinha uma decisão, mas 
que, se a vocação falhasse, faria questão de ressarcir a Igreja pelo tempo em que esteve 
estudando. 

Quando se encaminhava para sair, o pároco expôs o que esperava dele nas cerimônias 
litúrgicas e nas visitas pastorais. O seminarista agradeceu os convites e se colocou à 
disposição para colaborar no que se fizesse necessário. E, já na escada, beijou a mão do 
padre e enfrentou a chuva gelada. 

A chuva caia continuamente e a estrada estava encharcada. Procurou caminhar com 
cuidado para não cair e não se sujar, pois, com aquela umidade toda, seria muito difícil 
para secar a roupa. 

Ainda da estrada, dava para ver o movimento dos homens na marcenaria. Havia muito 
trabalho e eles evoluíram tanto que até estavam empregando dois rapazes do povoado. 
Agora, além das encomendas avulsas, abasteciam uma loja da sede do município e duas 
lá da Capital. Além das cadeiras e das mesas que já fabricavam, passaram a fabricar 
camas e armários. 

Willy, filho mais velho do casal, estava namorando uma moça da colônia, a Erika, e 
pretendiam se casar. Porém, estavam enfrentando uma dificuldade religiosa: ele era 
luterano, ela era católica e as duas famílias temiam que ‘essas coisas poderiam dar 
errado’. 
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Mesmo com os sapatos embarrados, não poderia deixar de cumprimentar a 
Frauenkochen. Para isso, postou-se sobre a escada de madeira e chamou pela dona da 
casa. Ela veio acompanhada da filha Ingrid, que já estava uma moça feita. Devido à 
umidade, procurou ser breve, prometendo voltar em um dia de sol, para andar pela 
horta e colher algumas das cenouras que verdejavam em um canteiro comprido, visto 
logo atrás da cerca de rachas de pinheiro. 

Tão logo o Coronel ficou sabendo da presença dele no povoado, foi até à casa do 
compadre e mandou chamar o rapaz, que atendeu imediatamente. 

O Coronel aguardava ansioso, caminhando pela varanda em passos largos como se 
estivesse percorrendo muitos quilômetros de estrada. No entanto, só andava dois 
metros pra lá e dois metros pra cá. Quando avistou o ‘secretário’, estancou rígido como 
uma estátua colérica, menos os olhos que acompanhavam cada passo do chegante. 
Permaneceu na mesma posição enquanto Icobé abria o pequeno portão, subia as 
escadas e se dirigia a ele. Aceitou a mão, mas sem nem mesmo um bom-dia. Antes de 
apertar a mão do rapaz, já ia perguntando: 

— Mais que diabo tá escrito nessa carta? 

Icobé olhou para o envelope que o Coronel segurava e reconheceu a carta que ele 
mandara. Ela continuava fechada, portanto não tinha sido lida. Surpreso pela ira do 
destinatário, ficou com medo de dizer o que de fato pensava. Ponderou: 

— Pensei que o senhor encontraria alguém que lesse a carta para o senhor. Só quis 
contar como eu estava e perguntar das eleições. 

— Com’é qui eu ia entregá a carta pr’um estranho si nem sabia o que tava escrito... 

— De fato. O senhor tem razão. Eu poderia ter mencionado nossos segredos... 

Icobé estava trêmulo; não esperava uma cobrança tão forte. Procurava encontrar uma 
alternativa para sair do aperto, mas a mente travou. Quem o salvou da enrascada foi o 
próprio Coronel: 

— Vá lá, releve minha raiva e leia duma veis o que tá escrito. 

Ouviu a leitura e ficou estupefato. Como podia o rapaz gastar tempo e dinheiro para 
dizer nada. Se ao menos tivesse escrito uma coisa importante, mas contar coisas que 
fazia no seminário estava fora de qualquer interesse para ele. No entanto, reavaliou a 
situação, mesmo porque os eleitores já estavam contados e precisava escrever 
novamente para o deputado informando o número de votos que ele podia garantir. 

— Vamo esquecê essa rinha e vamo escrevê uma carta pro deputado. 

Para isso, entraram na sala e tiraram da gaveta os papeis, o lápis, a borracha, a pena e o 
tinteiro. 

 

NA CASA DA FAZENDA 
 

Torquato de Souza reinava em sua casa; era o centro de tudo. Além de ser ‘chefe de 
uma família’ tradicional em uma sociedade patriarcal, era o líder político da região. 
Quando o Coronel chegava, todos acudiam. Um “Seo Torquato tá vindo...” movimentava 
o pessoal: arruma aqui, esconde lá, tira as crianças da sala, ceva o mate e diz ‘simsinhô’. 
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Depois que montou indústria e desleixou da fazenda, ele tomou gosto pelo conforto. 
Queria tudo limpo, macio e extremamente em ordem. A casa dele deveria parecer uma 
‘casa da cidade’. 

Ângela tinha contato com o pai pelos ‘beija-mão’ e pelos ‘bênça-pai’. Sabia muito bem 
quem era o Coronel. Porém, o pai pouco conhecia a filha, pois nem saberia conversar 
com uma menina educada em colégio de freiras. Ele dava as ordens e deveria ser 
obedecido. A filha cresceu (como as irmãs) de cabeça baixa. Submissa, aprendera a 
depender de escolhas alheias; nem as orações ela escolhia: rezava o que mandassem 
ou repetia o de-sempre. 

A casa da fazenda era grande, espaçosa e confortável. Assentada sobre uma colina, a 
mansão recebia a luz do Sol em profusão e era protegida por homens da confiança do 
Coronel. Pelos arredores, viviam os tios, os primos, os agregados com suas famílias e 
nada mais. Assim, Ângela convivia com pessoas que, verbalmente, eram marcadas pelo 
destino; incapazes de pensar por si mesmas, criar ou modificar o modo de ver o 
mundo. Levavam uma vida obtusa, estreita e pré-traçada pelo Coronel Torquato. 

A mãe assumia com orgulho a função de esposa exemplar. Vivia em função do marido, 
a quem admirava e aplaudia. Aquelas rugas foram plantadas durante longos e 
monótonos dias, sem vontades nem reclamos. Perdera o direito de lavar os pés do 
marido tão logo esse gesto deixou de ser moderno, mas ainda ajuntava as roupas que 
ele esparramava pelo chão. Estava sempre ao lado dele para acudir os apuros, fazer 
cafunés, encontrar objetos perdidos, vigiar a filha, nunca resmungar e sempre repetir 
‘simsinhô’. 

O Coronel vivia ocupado com os negócios; sempre esteve. A família era um pássaro 
cativo alimentado e protegido por mãos mercenárias, de confiança e mal pagas. O 
dono-de-tudo pensava por todos, tudo sabia e tudo ensinava; todos seguiam o 
catecismo dele até que todos pensassem pela cabeça dele, que era grande, muito boa 
para prender um chapéu. 

Mesmo que a filha preferisse um pai mais disponível e mais amigo, Torquato se 
considerava o melhor pai do mundo. Quando ela era ainda uma criança, foi prometida 
em casamento para o filho de um rico proprietário de terras e estudava num colégio de 
freiras para receber uma educação esmerada. Teria, assim, um futuro garantido. 
Deveria ser grata ao pai. 

Porém, o velho estava enganado. Por detrás daquele olhar parado, fervilhava o mesmo 
sangue que o fazia senhor dominador e respeitado. Brasas vivas ardiam pacientemente 
na certeza da liberdade ... um dia. Ela era como o próprio Coronel: ousada e forte como 
uma potranca bravia ainda livre e indomada. Dormitava em segurança, na alimentação 
farta, na boa cama, nos dengos e nos mimos do Coronel, sempre escorregadia ao 
primeiro impedimento ou empurrão paterno, posto de modo a forjar sua imagem ou 
alguma ação. 

Mesmo assim, havia pouco o que fazer na fazenda. Ângela nunca gostou do gado e da 
lida campeira. Nem mesmo ia para a horta ou cultivava o jardim. Vivia da cozinha para 
o quarto e raramente chegava à janela para espiar um jovem peão lidando com a 
tropilha de bezerros. Ele era encarregado de cuidar dos terneiros desde o nascimento. 
Fazia o trabalho com gosto; dava atenção especial para cada um deles, zelando para 
que tivessem boa saúde e boa aparência. 
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Talvez tenha sido esse carinho espontâneo para com os animais que tenha chamado a 
atenção dela. Ângela via no rapaz comportamentos muito diferentes dos 
comportamentos do pai, que tratava a todos e a tudo com rispidez e arrogância. 

No início, nem sabia o nome dele; sabia apenas que era um dos peões da fazenda que 
trabalhava a mando do capataz. Passou, então, a prestar mais atenção nas conversas da 
cozinha e descobriu o nome e a família do rapaz. No entanto, isso pouco mudava, pois o 
pai e a mãe nem admitiriam que olhasse para ele, muito menos que conversasse e 
namorasse com um caboclo. 

Chegou a se aproximar dele, fingindo interesse por uma bezerrinha bem calma, de pelo 
sedoso. Falava apenas com a bezerrinha, mas percebeu que as mãos dele passaram a 
tremer, denotando que estava emocionado por estar tão próximo dela. Ângela também 
experimentava um sentimento novo, mas manteve a serenidade, como se apenas 
estivesse ali por causa da cria da vaca. 

Depois daquela manhã, intensificou as idas à janela e passou a seguir mais amiúde os 
passos do rapaz. Porém, deve ter exagerado porque a mãe alertou para que evitasse 
conversar com os peões, sem, no entanto, demonstrar descontentamento. O alerta 
deve ter sido insuficiente, pois, numa manhã nevoenta o pai pegou a menina em êxtase 
e deu a maior bronca: proibiu terminantemente de se meter com a ‘aquela gente’. A 
partir daí, se recolheu ao quarto como mandou o pai. 

Ainda bem que as férias eram breves e o pai pouco parava em casa. Ela morava mesmo 
era com a tia, na cidade, onde ele nem aparecia. A obrigação de cuidar da filha era da 
mãe; era a mãe que ia até a casa que o Coronel comprara na cidade para colocar os tios 
com a obrigação de vigiar a filha dele. Ele, o Coronel, cuidava dos negócios da família, 
como arranjar casamento para os filhos. O pai arranjara um noivo para ela, filho de um 
compadre rico, major da Guarda Nacional, dono de serraria e terras a perder de vista; o 
rapaz seria herdeiro de posses e de talentos cobiçados por todas as moças da região. 
Como seria ele? 

Na cidade, o ambiente era mais tranquilo, quase acolhedor. Os tios tratavam dela com 
as recomendações recebidas e com a ternura que sentiam por ela. Era uma 
privilegiada: vivia sob a proteção da família, mas com liberdade e sem atropelos. 
Ângela era aluna aplicada, que se envolvia e participava de todas as atividades; 
estudar, para ela, era um prazer natural. Além de frequentar a escola e a igreja, saia 
com a tia, para fazer compras e visitas. Tinha poucos amigos, era tímida e recatada. 

 

WINNETOU 
 

Depois de escrever a carta para o deputado e de ‘fazer as pazes’ com o Coronel, Icobé 
passou na Casa Paroquial para conversar com o vigário. Falaram do seminário, dos 
paroquianos e das festividades de Natal; nem um pio sobre o Coronel e, muito menos, 
sobre a ideia maluca de escrever uma carta para ele. Ouviu bons conselhos e rumou 
para a marcenaria. 

A manhã passava da metade e ele precisava ajudar em casa. Por isso, pretendia ser 
breve: fazer uma visita relâmpago. No entanto, exagerou no papo com os rapazes e, 
quando pensava correr para casa, a Frauenkochen chamou da varanda, com outro livro 
preto de capa dura: era o segundo dos vinte e oito livros da coleção de Karl May. Ingrid 
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estava muito curiosa da vida no seminário e a mãe dela queria contar dos progressos 
na horta. 

Enfim, quase ao meio-dia, ele passou de cabeça baixa pela farmácia e se afundou na 
cozinha. O fogão já estava bem quente e a água fervia na chaleira. Urgia preparar o 
almoço que havia prometido. 

Instantes depois, o senhor Speziale trouxe um sorriso franco e disse que visitar 
autoridades e amigos é, sim, ganho de tempo e que estava tudo bem. Aliviado de suas 
culpas, Icobé contou todos os fatos daquela manhã e recebeu uma baita exclamação: 

— Que ideia maluca!!! 

— Eu queria provocar a falta, pôr em evidência a importância de saber ler. 

— Mandando uma carta para um analfabeto? 

— O Coronel não sabe ler palavras, porém, não é analfabeto. 

— Como assim? 

— Ele lê números, é um perito em cálculo mental, rabisca contas no papel, desenha 
com facilidade e identifica a escrita dos nomes dos familiares e dos principais amigos. 
Ele está no limiar da alfabetização; só falta desencadear o processo de aprendizagem. 

— Você me surpreende. Além de corajoso, é um bom professor – admitiu o 
farmacêutico. 

— Eu preciso arriscar: ou perco ou ganho a confiança dele, completamente – admitiu o 
rapaz. 

— Sou forçado a concordar contigo... 

— Quando chegar a próxima carta do deputado, vou pedir que ele acompanhe a 
leitura: vou apontando as palavras lidas, com a justificativa que é importante ele se 
certificar do que estarei lendo. Como ele é muito esperto, logo-logo vai memorizar 
palavras como Coronel, deputado, Suçurê, voto e eleitor. 

— Tem lógica... 

— Completa. 

Depois do almoço, enquanto o senhor Speziale fazia a sesta, Icobé atendia no balcão da 
farmácia e iniciava a leitura de WINNETOU II. As linhas eram engolidas no mesmo 
ritmo das aventuras do herói. Karl May escrevia com tal maestria que o leitor se sentia 
lutando ao lado de Mão-de-ferro; ficava com a sensação de que poderia até conversar 
com o herói. 

Icobé sabia que, para se tornar um bom escritor, além de ler muito, precisava praticar. 
Por isso, estabeleceu como meta que todo dia escreveria ao menos uma página de 
caderno. Ainda não tinha um assunto definido, mas precisava escrever, mesmo que 
fosse dispersivamente. Outra meta que ele se impôs foi conhecer o assunto sobre o 
qual escrevia. Isto é, conhecer o eleitorado e o processo político de que tratava nas 
cartas que escrevia ao deputado. 

No dia seguinte, na caminhada que ele fez com o pároco em visita às famílias, Icobé 
aproveitou para aprender um pouco de como funcionava a política. Inicialmente, o 
padre reagiu com reprimendas: onde já se viu um seminarista interessado em política? 
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— Senhor Vigário, eu não tenho interesses políticos. Só quero entender o que escrevo 
ao deputado em nome do Coronel. Só quero ser coerente e lógico nas frases que 
escrevo. 

— Nesse sentido, de fato, escrever sobre o que não se entende pode ser um perigo... E 
mais: ao invés de ajudar, você pode até complicar tudo. 

— É só isso mesmo: quero entender o que escrevo nas cartas e captar o que o 
deputado diz nas respostas. 

— Ainda bem. Pensei que você fosse um herege. 

— Pois, então: como funciona a política? 

— Manda quem tem dinheiro; manda mais quem tem mais dinheiro. O primeiro 
degrau é ser eleitor. Pode ser eleitor e votar todo aquele que consegue comprovar uma 
renda anual mínima.  

— Renda, o que é mesmo? 

— É o quanto um homem consegue ganhar por ano, vendendo erva-mate, lenha, banha 
de porco, um boi, uma vaca, algum cavalo, madeira, ... 

— Mas ... pra isso é preciso ter terra... 

— Ou trabalhar às meias com quem tem terra. 

— E qual a vantagem de ser eleitor? 

— Aí, ele vira um cidadão. Passa a ser respeitado e ter mais facilidade de ganhar 
dinheiro. 

— E como é a eleição? 

— Dentre os cidadãos, é escolhido um juiz de paz por paróquia e mais dois suplentes. 
Quase sempre, esses três são escolhidos pela riqueza que possuem e não por voto dos 
eleitores. O mais rico deles será o juiz de paz e a ordem de suplência também é pelo 
poder econômico. E, se forem escolhidos pelo voto, serão aqueles em quem os coronéis 
mandam votar. 

— É assim em todos os lugares? 

— Não. Só nas vilas e nos povoados em que esteja instalada uma paróquia; nas cidades, 
tem um juiz municipal que comanda todos os juízes de paz.  

— Aahhhh... 

— Quem conseguir ser eleitor deixa de ser pobre. 

— Os eleitores só elegem o juiz de paz? 

— Os eleitores de paróquia elegem também os eleitores de província, que, para serem 
candidatos devem ter, no mínimo, o dobro de renda; uns duzentos mil réis. Esses é que 
elegem os deputados e os senadores. Para cada degrau desses, dobra a renda anual 
exigida. 

— Elegem também os coronéis? 

— Não. A Guarda Nacional foi extinta no final do século passado. Naquela época, os 
eleitores de paróquia escolhiam o juiz de paz. Então, o juiz de paz juntava os 
fazendeiros ricos e os filhos-homens deles para formar o Corpo de Guardas. Por fim, 
levando em conta o poder econômico e o poder político, o governo estadual nomeava 
os alferes, capitães e majores. A nomeação dos coronéis para comandar a Guarda 
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Nacional na região era prerrogativa do Governo Federal. Para obter as patentes, os 
fazendeiros e os comerciantes pagavam taxas elevadas. 

— Entretanto, aqui, o Coronel manda no juiz de paz... 

— É. Acontece que ele é mais rico que o juiz de paz ... por isso, manda. 

— E eles não brigam? 

— Não. Disputam o poder, vão negociando... Mesmo entre os coronéis: quem tem mais 
dinheiro e mais jagunços leva a melhor. Se odeiam ... com respeito. 

Nessa altura da conversa, passavam pelas roças da família que visitariam a seguir. O 
inço tinha cedido lugar ao viço da lavoura, sinal de que as orientações tinham sido 
profícuas: plantar apenas o que tivessem condições de cuidar. Com um manejo 
adequado, seria possível dominar as ervas daninhas e a safra poderia ser melhor.  

Mais adiante, encontraram as galinhas ciscando por debaixo das árvores do pomar. A 
horta tinha ganho uma cerca de bambu para manter os predadores à distância e para 
servir de quebra-vento. A erva daninha havia sido expulsa dali também. O pátio tinha 
sido minuciosamente varrido e os varais pendiam com roupas ao sol. 

A família esperava na varanda e desceram as escadas para recepcionar os 
representantes de Deus. Após o bença-padre e o beija-mão, o vigário abriu a maleta e 
retirou a estola e o livro de benções. Icobé carregava o aspersório e o hissope. A 
benção da casa começou pela cozinha, pela despensa, pelos alimentos e pela mesa de 
refeições. Depois, foram abençoados os quartos, as camas e os armários de roupa. 
Durante a cerimônia, o sacerdote ia recitando o asperges.  

 

PROSPERIDADE 
 

À noite, enquanto tomavam a sopa de legumes, conversaram sobre os acontecimentos 
do dia: das pessoas que estiveram na farmácia, dos que adoeceram naquela semana e 
dos que não conseguiam pagar a conta dos remédios. As dívidas seriam saldadas na 
próxima safra ou com o dinheiro da lenha vendida para a Estrada de Ferro. 

A Estrada de Ferro tinha se tornado o centro econômico da região. Os trens levavam e 
traziam as pessoas em vagões fechados, ao abrigo dos ventos, das geadas e das chuvas. 
Com as pessoas, circulavam o dinheiro e as novas ideias. O intercâmbio cultural gerava 
novos investimentos, novas atividades e atraiam mais colonos para as margens da 
ferrovia. 

Os proprietários de terras cobertas por ricas florestas lucravam bastante com a venda 
das madeiras resistentes e adequadas à construção de casas, de galpões, de cercas e de 
leitos de ramais ferroviários.  A Estrada de ferro pagava bom preço pelos dormentes 
de madeira de lei. 

Mesmo que as famílias fossem grandes, o número de filhos para dar conta de todos os 
trabalhos ainda era insuficiente, por isso, as famílias mais abastadas contratavam 
agregados para trabalhar em parceria, ‘às meia’ ou à terça parte. Ou seja: os 
trabalhadores que retiravam e transportavam recebiam metade ou um terço do valor 
conseguido na venda das madeiras. 

A erva-mate ganhava cada vez mais mercado nos países da Bacia do Rio da Prata e, 
com as estradas de ferro, ganhava caminhos para chegar aos portos e ao interior do 
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Rio Grande do Sul, onde os gaúchos tomavam  muito chimarrão. Os donos de faxinais 
colocavam famílias de caboclos para cortar, quebrar, sapecar e amarrar os fardos de 
folhas a serem socadas. Depois de cancheada, a erva-mate era vendida pelo dono das 
terras, que só pagava os meeiros quando recebesse o dinheiro. 

Como os negócios ficavam sempre por conta dos fazendeiros, as remunerações por 
serviços prestados eram retidas pelos donos do poder econômico e se transformavam 
em poder político. Os proprietários de terras acumulavam mais riqueza ainda e os 
trabalhadores braçais iam se endividando por víveres cedidos como adiantamento dos 
salários e com as contas que por acaso tivessem no incipiente comércio local. 
Acabavam prestando trabalho quase escravo. 

Mesmo assim, muitos caboclos conseguiam adquirir pequenas glebas de terras, onde 
se assentavam e passavam a cultivar cereais, para o sustento de suas famílias e para 
atender à demanda daqueles que iniciavam atividades mais urbanas, como comércio e 
pequenas indústrias. Outras pessoas passaram a criar aves domésticas, bovinos e 
suínos para o abate e cavalos e mulas para o transporte de cargas. 

Empregados pela Estrada de Ferro, os turmeiros, telegrafistas e chefes-de-trem 
usufruíam de salários privilegiados e, com esse dinheiro, irrigavam os lucros dos 
pequenos agricultores e do comércio local. A passagem do trem pagador dava início a 
três dias de intenso movimento comercial e de festas ruidosas, regadas a vinho e a 
cachaça. Eram assados leitões e galinhas; às vezes, consumiam um novilho. Passada a 
orgia, continuavam comprando leite, ovos, manteiga, queijos, frangos, aipim e batatas; 
tudo na ‘caderneta’, para pagar no próximo mês. 

As passagens diárias do trem favoreciam o comércio ambulante de mercadorias locais, 
como frutas nativas, alimentos ou artesanato, e de produtos trazidos de outras regiões, 
como roupas, utensílios domésticos, ferramentas, sal, café moído e frutas produzidas 
em locais de clima mais ameno ou livre de geadas. Mascastes e tropeiros forneciam 
suprimentos para os sertanejos e para os colonos que iam se instalando nas terras 
desmatadas com a retirada de madeiras e de lenha para aquecer as caldeiras das 
locomotivas. 

O cavalo ainda continuava sendo meio de transporte importante para ir ao povoado, 
visitar os vizinhos, ir até as roças mais distantes, recolher o gado ou socorrer um 
parente em dificuldade. 

Assim, os domadores de animais ganhavam importância econômica e social. Surgiam 
selarias e sapatarias que fabricavam arreamentos para montaria, laços para os 
tropeiros e botas, sapatos e chinelos para toda a população. A capa gaúcha, vendida no 
comércio local e pelos mascates, servia de proteção contra frio, sereno e chuva. Os 
animais de montaria alcançavam bons preços. 

Os meninos do povoado podiam ganhar alguns vinténs com a venda de pipocas, 
amendoins e frutas aos passageiros dos trens que passavam durante o dia: dois mistos, 
pois arrastavam vagões de carga e vagões de passageiros. No início da noite, chegava 
de Porto Alegre um trem de passageiros que ia para São Paulo e, pela madrugada, 
passava outro trem em sentido inverso. Eram os ‘diretos’, com direito a restaurante e 
carro-leito. Um luxo, para a época. 

Muitos viajantes paravam em Suçurê para oferecer mercadorias ou para comprar 
terras. Essas investidas propiciaram a abertura dos primeiros restaurantes e hotéis da 
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região. As atividades econômicas atraiam mais pessoas, que traziam tecnologias e 
novos traços culturais, como a valorização da leitura e da música.  

A chegada de novos colonos deu maior dinâmica à já próspera colonização regional e, 
consequentemente, proporcionou o enriquecimento dos empreendedores. 

O Coronel Torquato liderava o desenvolvimento regional. Dono de sesmarias de terras 
férteis cobertas de ricas florestas, ele soube evoluir aproveitando a abundância natural 
e a disponibilidade do crescente contingente de mão-de-obra. Estava montando uma 
grande serraria para fornecer dormentes para a Estrada de Ferro e tábuas e caibros de 
pinheiro para a construção civil. Os negócios prosperavam e o poder político crescia a 
olhos vistos, pondo em evidência a necessidade de um mínimo de conhecimento da 
língua escrita. 

A filha mais velha estava matriculada no colégio das freiras e iniciava as práticas 
letradas, mas era mulher e uma ameaça para o patriarcado. Por isso, o Coronel jamais 
permitiria que ela soubesse o que estava escrito nos papeis que recebia e mandava; 
cartas, notas fiscais e, principalmente, contratos e escrituras de terras. Tinha 
encontrado um secretário que poderia atender durante as férias, estando ausente, 
porém, na maior parte do ano. Precisava aprender a ler e, quem sabe, até a escrever. 

Precisar, precisava. Porém, era importante manter a soberania e jamais demonstrar 
fragilidade. Pedir aula para o secretário estava fora de qualquer cogitação. 

Estava nesse dilema, quando chegaram as notas das máquinas que tencionava comprar 
para a serraria. Mandou o compadre convocar o secretário para o esclarecimento do 
que estava escrito nos papeis. 

Uma vez diante do escriba, refreou a ansiedade e procurou demonstrar desinteresse. 
Se esforçava para ouvir com atenção, mas o rapaz estava agindo de uma forma 
diferente: ia indicando as palavras que lia. Depois, repetiu as palavras que julgava 
importantes: máquina, prazo, madeira, pagamento. 

Essa atitude despertou as curiosidades do Coronel, que, por conta própria procurou 
outras palavras que ele tinha visto nas cartas do deputado. Com os olhos – e apenas 
com os olhos – encontrou o nome Torquato e a palavra dinheiro. Localizou e silenciou; 
evitou se expor diante do menino. Entretanto, escorregou na própria vaidade quando 
Icobé disse acreditar que o senhor Coronel conhecia mais algumas palavras. 

A conversa deles sofreu uma longa pausa, na qual o rapaz aguardava a confirmação 
que o Coronel retinha a custo. Icobé perguntava com os olhos e o aprendiz desviava o 
olhar do documento e do inquiridor. Até que a resistência do Coronel desmoronou e, 
num rompante, indicou e pronunciou as duas palavras que conhecia. Falou e se sentiu 
aliviado como uma criança que admite uma traquinagem. Mais alegre ainda ficou com 
os elogios do pequeno mestre. 

Porém, recompôs-se rapidamente e pediu que fossem lidas novamente as informações 
sobre as máquinas que pretendia comprar. Fez questão de ouvir de olhos fechados, 
para não incorrer na tentação de identificar mais palavras. Ouviu e pediu uns dias para 
pensar no negócio, pois considerava muito elevada a quantia do investimento. 

— A máquina custa um bom dinheiro, mas ela poderá fazer tábuas que podem render 
muito mais... 

— Vosmecê acha? 
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— Podemos fazer as contas. Quanto vale uma tábua? E quantas tábuas essa máquina 
consegue serrar? 

Aí, já era demais; aquele guri estava querendo ensinar como fazer bons negócios. 
Nunca ninguém tinha tido essa coragem. No máximo, pediriam a ele – Coronel 
Torquato – como deveriam agir em determinadas situações. Nem respondeu, nem deu 
importância. Apenas, pegou o chapéu no cabide do espelho e saiu riscando as esporas 
no chão da sala. 

Icobé fez uma volta para não passar pela igreja, fugindo assim de um possível 
questionamento do vigário a respeito dos passos duros do Coronel ao sair da casa do 
compadre. Estava convicto de que tudo não passava de um susto que o Coronel tomara 
ao se deparar com um menino erudito e petulante. 

Aproveitando o envolvimento do farmacêutico com uma cliente resmungona, passou 
direto pela farmácia, foi para o quarto e se pôs a ler o Winnetou II. 

Assim, se livrou temporariamente de enfrentar seus principais mentores.  

 

A VOLTA DO CORONEL 
 

Faltavam três dias para o fim das férias de inverno quando Icobé recebeu a informação 
de que o Coronel estava esperando por ele na casa do compadre. Então, arrumou a 
cara e a coragem para enfrentar a situação que poderia ser constrangedora. Porém, 
não foi. 

Encontrou o Coronel sentado, segurando com as duas mãos o orçamento que a 
metalúrgica tinha mandado. Olhava para o papel e movia os lábios como quem 
estivesse lendo. Da varanda, Icobé ficou observando os movimentos da cabeça que 
percorria as linhas da escrita. Depois, bateu suavemente na porta, como se estivesse 
chegando só naquele momento. 

O Coronel tinha tomado a decisão de comprar as máquinas e queria que fosse escrita 
uma resposta confirmando o negócio. Depois de escrever o texto, Icobé mostrou para o 
Coronel, que passou olhos de entendido e declarou que estava muito bom. Mesmo 
assim, o rapaz leu a carta pausadamente para evitar complicações futuras, afinal, o 
negócio envolvia uma quantia elevada de dinheiro. 

Desta vez, o Coronel se mostrou amistoso e comentou a preocupação que tinha com as 
cartas que receberia nos próximos meses, quando Icobé estaria estudando no 
seminário. O rapaz, com voz segura e calma, disse que o senhor Speziale poderia muito 
bem ajudar nas leituras e nas escritas, pois era uma pessoa muito discreta e honesta. 
Com certeza, não contaria nada a ninguém. Pois havia sido ele a pessoa a pedir que 
tudo ficasse no mais absoluto segredo. 

— Tarvez o farmacêtico seja de confiança, mais pro padre não dá de contá essas coisa 
de negóço... 

E, antes de sair para a estrada, entregou quarenta mil réis como pagamento por 
serviços prestados. 
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DÚVIDA ECLESIÁSTICA 
 

Icobé estava se preparando para o retorno ao seminário e aos estudos. Organizou as 
roupas e os calçados, conversou bastante com o bom velhinho, pedindo sugestões a 
respeito do que deveria dizer aos padres e de como se comportar. Queria estudar, mas 
sem o compromisso explícito de seguir a vida sacerdotal. Nem mesmo com o vigário 
tinha aberto a alma e contado das angústias. 

Falou desse assunto com a família alemã. Com eles, foi franco e sincero. Todos os cinco 
concordaram com ele, de que deveria aguardar mais um pouco para falar com os 
padres sobre essas incertezas. Eles próprios tinham dúvidas e evitariam dispensar um 
aluno tão aplicado e cooperativo. Por outro lado, um padre também pode escrever e 
publicar livros. 

Aproveitando o assunto, eles estabeleceram comparações entre as igrejas católica e 
luterana, pondo em evidência as diferenças de objetivos. Enquanto a Igreja Católica 
privilegiava a fé e a evangelização, a Igreja Luterana levava muito em conta a 
organização social, dando especial atenção à formação de pessoas e de famílias que 
vivessem em harmonia com a comunidade e com a natureza. Uma condição importante 
para isso era o casamento do pastor, formando ele também uma pequena família. E o 
casal assumia papeis distintos na grande família, como líderes de homens e de 
mulheres, de crianças e de jovens. Eles eram exemplos para a comunidade. 

De certa forma, estavam propondo a Icobé a possibilidade de vir a ser um pastor 
protestante. Assim, ele poderia exercer o sacerdócio, prestar serviços sociais e realizar 
o sonho de ser um escritor. Era uma possibilidade interessante, que dependeria de ir 
estudar na Alemanha. Boa oportunidade de viver na Europa por alguns anos, mesmo 
sabendo das dificuldades por não falar a Língua Alemã. Entretanto, era sim uma 
possibilidade real e interessante. 

Depois dessa conversa ‘séria’, procurou tratar de assuntos mais amenos, como as 
opções de diversão ali no povoado, os prazeres da leitura e a possibilidade de trocarem 
cartas. Ingrid se mostrou desconfortável com a situação, porque nem mesmo 
conversava em particular com um rapaz e uma carta sempre traz mais intimidade. 
Ainda mais se for com um rapaz católico e que pretendia ser padre. Willy já havia 
trocado uma carta no primeiro semestre, mas era um pouco avesso a escrever; preferia 
falar diretamente com o amigo. 

No entanto, Wiegando gostava muito de escrever e, como Icobé, também alimentava o 
sonho secreto de ser um escritor. Não tinha escrito antes por falta de um convite e por 
temer que as cartas dele pudessem atrapalhar os estudos do amigo. Então, 
combinaram que, dali por diante, seriam correspondentes e companheiros de sonhos. 

No penúltimo dia, acompanhou o vigário em visita a mais algumas famílias para 
abençoar as propriedades, as plantações e as pessoas. O sol aquecia a natureza e os 
pássaros comemoravam a vida. Eles também se sentiam animados e conversaram 
sobre diversos assuntos. O padre estava tão à vontade que até contou algumas 
lembranças que guardava dos tempos de seminário: das incertezas, das dificuldades 
escolares e das amizades que perduravam ainda, mesmo estando uns distantes dos 
outros, cada um na sua paróquia. 
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O último dia foi reservado para dar atenção ao senhor Speziale, do qual se sentia neto, 
filho, irmão e amigo. Sabia que as férias eram períodos especiais para os dois. No 
restante do tempo, Icobé estaria no convívio dos outros seminaristas e dos padres e, de 
certa forma, estaria sozinho. O bom velhinho receberia clientes e um ou outro amigo, 
mas sentiria falta da companhia mais íntima, dos almoços alegres, das conversas 
noturnas ao lado do fogão à lenha, dos despertares matutinos ao som do crepitar das 
grimpas no fogo que o rapaz acendia e da parceria nos afazeres domésticos. 

Icobé tinha economizado mais uma quantia razoável e deixava quase tudo para formar 
um melhor estoque na farmácia e para, no início da primavera, fazer algumas reformas 
na casa. Levaria somente o dinheiro necessário para as despesas pessoais. 

 

ADMINISTRADOR ADJUNTO 
 

A volta para o seminário foi muito diferente. O trem era o mesmo, a passar pelas 
mesmas estações. Porém, para ele, viajar não era mais novidade. Um outro seminarista 
veio buscar o colega e a bagagem; nada de recepção e de orientações eclesiásticas. A 
estrada era a mesma, o prédio era o mesmo, com os mesmos pátios, mas ele entrava 
em outra fase. 

O seminário maior era um espaço silencioso, propício para o estudo e para a 
meditação. Nos seminários para meninos, os recreios e os banhos coletivos 
transcorriam em ruidosas algazarras de adolescentes cheios de energia. Mesmo as 
aulas eram barulhentas, com os professores pedindo silêncio e castigando os mais 
exagerados. No ensino médio, com um reduzido número de alunos, as pessoas falam 
com naturalidade e sem precisar gritar para serem ouvidas. 

As aulas recomeçaram no mesmo ritmo do primeiro semestre e as experiências das 
férias escolares enriqueciam as conversas e as teorias. Cada um tinha exemplos de 
alguma prática dos assuntos estudados e isso aumentava o interesse pelo 
aprofundamento dos conhecimentos. O ambiente era, de fato, muito propício à 
aprendizagem. 

Icobé se sentia constrangido por não poder pagar os próprios estudos. Procurou o 
padre superior e manifestou o desejo de retribuir de alguma forma. 

— Desejo muito estudar; é o sonho da minha vida. No entanto, sinto um peso na 
consciência por não poder pagar os estudos. Se o seminário menor não fosse tão longe 
ou se tivesse um trem daqui até lá, eu poderia lecionar Português para os meninos e, 
então, me sentiria melhor. 

O clérigo sorriu amavelmente. 

— Meu jovem, Deus abre as portas na hora certa. O padre Luiz foi chamado para 
trabalhar na Cúria Diocesana e estamos precisando de ajuda, pois os padres estão 
sobrecarregados e impossibilitados de assumir mais obrigações. 

— Senhor reitor, se eu estiver em condições de fazer os trabalhos, estarei à disposição. 

— Atualmente, todas as tarefas administrativas estão a cargo do padre Luiz: 
correspondências, documentos, controles, cobranças e pagamentos. Eu administro e 
supervisiono, mas o trabalho mesmo é feito por ele. 
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— Posso me esforçar e aprender o trabalho; sei que posso contar sempre com 
orientações dos senhores. 

— Vamos fazer o seguinte: você acompanha por uns dias o trabalho do padre Luiz e, 
depois, voltamos a conversar. Como ele leciona também e você tem aulas, se 
encontrarão nas horas em que vocês puderem. 

— Prometo me esforçar e trabalhar inclusive nos finais de semana para dar conta da 
missão. 

— O mais importante é estudar; vocês estão no seminário para estudar.  

Icobé estava muito feliz: vivia em segurança, usava roupas confortáveis, gozava de boa 
saúde, tinha uma mente bastante ativa e começava se sentir importante com a 
possibilidade de trabalhar para o reitor. Além do que, ele gostava muito de escrever e 
de controlar as contas. Resolveu escrever para o senhor Speziale contando essas boas 
novas.  

Envolvido em estudos e acompanhando o padre Luiz, Icobé nem via a semana passar. 
Já era domingo outra vez e, desta feita, escreveu uma carta para Wiegando. Reservou 
também um tempo para trabalhar na horta do seminário. Todos os internos 
colaboravam para a manutenção da horta, produzindo legumes e verduras de 
excelente qualidade. Assim, as refeições se tornavam mais saudáveis e nutritivas. 

Nos primeiros dias, Icobé ficava apreensivo pela enorme responsabilidade que era 
substituir o padre Luiz. As tarefas pareciam muito complexas e temia causar 
problemas para a instituição. Entretanto, foi só um susto inicial. Com o apoio e as 
orientações, as dificuldades foram se diluindo e o trabalho começava fluir. Em 
setembro, o padre Luiz foi definitivamente para a Cúria Diocesana e Icobé assumiu as 
funções, sempre com a supervisão do reitor. 

Por essa época, recebeu a carta-resposta do senhor Speziale. A primavera pintava 
Suçurê com cores alegres, em que todos trabalhavam com redobrado entusiasmo. Os 
agricultores plantavam suas lavouras e a marcenaria tinha recebido novas 
encomendas da capital e chegara uma família com boas ideias e muita vontade de 
trabalhar. O senhor Bépi Ferraro trazia, direto da Itália, todos os equipamentos 
necessários para montar uma ferraria. Ele estava comprando os retalhos de trilhos que 
sobravam da Estrada de Ferro e, com esses pedaços, fabricava ferramentas: foices, 
machados e enxadas. 

As notícias eram tantas que foi preciso usar a parte de trás da folha. No final da carta, o 
senhor Speziale contava que recebera a visita do Coronel Torquato. Escreveu somente 
isso: que recebeu a visita do Coronel Torquato. Mas, como teria sido essa visita? Ele 
teria perguntado por Icobé? Ou teria apenas passado ali para comprar algum 
lombrigueiro para os filhos dos peões? Trazia alguma carta para ser lida? Nada. Ele 
teria de esperar mais algumas semanas sem respostas para essas perguntas. 

Por isso, se apressou em escrever de volta. Mais que uma carta: uma procissão de 
perguntas. Inclusive, solicitando mais notícias sobre a nova indústria de ferramentas. 
Passou a ansiar pelas férias, para poder conhecer o senhor Ferraro e a ferraria.  

Passadas as primeiras semanas de aprendizado, Icobé já dominava as funções 
administrativas com relativa facilidade. Porém, encontrava dificuldades para vencer as 
tarefas escolares, que tinham de ser feitas à noite à luz de velas, pois o gerador era 
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desligado às vinte e uma horas, pontualmente. No entanto, fazia tudo de boa vontade e 
evitava lamentar as dificuldades. 

No final daquele mês, época em que se encontrava sobrecarregado, recebeu a primeira 
carta de Wiegando. A leitura causou um choque de realidade; jamais imaginara que o 
amigo pudesse ter pontos de vista tão divergentes. Eis o texto da carta: 

“Querido amigo, 

a sua carta foi a primeira que recebo e será guardada com muito carinho. Sempre tive o 
desejo de escrever cartas, mas faltava encontrar alguém que pudesse entender meus 
sentimentos. 

Nós estamos bem e, pelo que sei, o senhor Speziale goza de boa saúde. O trabalho na 
marcenaria aumenta a cada dia e, às vezes, precisamos ampliar o horário das jornadas 
para poder dar conta das encomendas. 

Minha mãe vive situação oposta: os filhos estão criados, o pai não aceita a ajuda dela na 
marcenaria e ela anda a procura do que fazer. Está cada vez mais insatisfeita com a 
situação que vive. Conversei com o chefe da estação sobre a possibilidade de abrirmos um 
pequeno restaurante para servir lanches e almoços para os passageiros dos trens. A mãe 
é ótima cozinheira; faz comidas salgadas ou doces com a mesma qualidade. 

Eu também ando angustiado, inquieto. Apesar de todo amor de meus pais e de meus 
irmãos, a vida me parece vazia, sem sentido. Quero algo a mais, uma vida intelectual, um 
futuro diferente. Aqui, serei um operário medíocre, sem entusiasmo pelo que faz. Conto 
com o amigo para me ajudar a sair dessa aflição. 

Aguardo ansiosamente a sua resposta. 

Wiegando Frauenkochen Schreiner” 

A carta causou muita surpresa. O amigo via a vida por outro prisma; parecia que 
Suçurê se resumia à casa dele, à família e à marcenaria. E as ânsias dele e da mãe dele? 
Como não havia percebido a insatisfação deles? Já no domingo seguinte, escreveu 
oferecendo o ombro ao amigo. Em três semanas, recebia a resposta. 

“Amigo Icobé, 

parece que minhas palavras causaram surpresa. Porém, é a pura verdade: estou 
descontente e quero sair dessa situação. 

Quando viemos para cá, Ingrid e eu tivemos de abandonar os estudos, pois aqui não há 
escolas como lá. Quero muito voltar a estudar e você me mostrou que é possível, se a 
gente lutar para isso. Claro que eu tenho uma família que me ama, um lar para viver. 
Porém, quero voar, conhecer outros lugares. 

Gosto muito de escrever. Nisso, sou como minha mãe; ela aproveita todas as 
oportunidades para rabiscar lembretes, anotar receitas ou registrar ideias. 

Às vezes, penso em seguir a vocação religiosa, entretanto, sou luterano, logo, preciso 
seguir caminho diverso do teu. Talvez lá na minha terra natal! 

Agradeço por tua amizade! 

Wiegando Frauenkochen Schreiner” 

Icobé entendia bem esse sentimento de liberdade. Ele também trocava a segurança de 
andar pelo chão da aldeia pelo direito de voar. A empatia entre eles crescia de carta a 
carta. Sentia que essa amizade seria para a vida inteira. 
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Em novembro, recebeu carta do senhor Speziale. Ele estava bem e aguardava as férias 
com ansiedade. Contava que o Coronel tinha estado lá outras vezes, mas não entrava 
em detalhes. Então, Icobé lembrou do que combinaram: os assuntos seriam segredos. 

Entre tantas incumbências, o semestre letivo escorreu rapidamente e ele voltou para 
casa outra vez. 

 

AVALANCHE DE NOVIDADES 
 

O vigário sabia do sucesso nos estudos e do trabalho assumido no seminário. 
Parabenizou o rapaz pelo bom desempenho e demonstrou descontentamento por não 
ter recebido uma carta com as notícias. Icobé ficou visivelmente constrangido e sem 
desculpas. 

Porém, durou apenas um momento, porque havia muito trabalho comunitário 
esperando por eles, o Natal estava logo ali e não havia tempo para lamentações. 
Combinaram rever a agenda e os rituais das solenidades natalinas.  Havia anos que os 
rituais eram sistematicamente repetidos. Poderiam consultar os paroquianos sobre os 
horários que mais agradavam e renovar um pouco a liturgia. 

Icobé tinha várias sugestões e prometeu conversar com os fieis por considerar que o 
povo teria mais liberdade de dizer a ele do que teria para dizer ao pároco, que era a 
autoridade máxima ali no povoado. Quando se encontrassem na Casa Canônica, ele iria 
expor as melhorias que julgasse convenientes. 

Dali, rumou para a marcenaria, pois ansiava rever os amigos. Subiu na escada da casa e 
gritou um ‘Ô de casa!’. Ingrid e a Frauenkochen logo atenderam, felizes por reverem o 
rapaz. A moça estava bem animada porque iria estudar na cidade, a convite da tia. 
Trabalharia um período para pagar a hospedagem. A Frauenkochen parecia mais 
animada, mas pouca coisa falou. 

Ainda estava na escada da casa e já ouvia gritos dos homens superando até a 
barulheira das máquinas. Eles estavam entusiasmados com o progresso da empresa. 
Tinham comprado novas máquinas e as encomendas só aumentavam. Vez por outra, 
um rapaz vinha ajudar nos trabalhos mais simples. A qualidade, o acabamento e a 
resistência dos móveis se destacavam. Eles eram ótimos marceneiros.  

Os rapazes tinham ganho cara de homens, com barbas cerradas, e desenvolvido 
músculos vigorosos. Percebeu uma aliança na mão direita de Willy, sinal de que ele 
havia noivado e, em um ano, estaria casado. Wiegando falava apenas com os olhos, 
como a dizer que a conversa entre eles aconteceria mais tarde, em outro lugar. O 
senhor Schreiner sorria o tempo todo e convidou Icobé para vir conversar uma outra 
hora porque eles estavam sobrecarregados e as distrações poderiam custar um dedo 
ou, até, uma mão a menos; as máquinas não perdoavam qualquer descuido. 

No domingo, o Coronel participou da missa e fez um sinal com a cabeça indicando que 
esperava por ele na casa do compadre. Por isso, Icobé pediu para o padre licença até 
que atendesse a autoridade; voltaria para cumprir as obrigações, tão logo se visse livre. 

Muitas surpresas aguardavam por ele. Para começar, o Coronel estava conversando 
animadamente com os compadres, coisa rara no tempo de antes. E não veio cobrar 
tarefas de leitura ou de escrita; queria apenas conversar. O deputado tinha conseguido 
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mais votos do que o necessário para a reeleição e agradecia por isso. Se continuasse 
assim, chegaria também a vez dele comemorar uma vitória eleitoral. 

Porém, o que mais entusiasmava o Coronel era a serraria. Ainda engatinhavam, 
aprendendo a lidar com as máquinas, com dificuldades para transportar a madeira 
serrada até a estação e, principalmente, de carregar o vagão numa noite só. O vagão 
ficava na linha secundária, entretanto, os mistos se cruzavam em Suçurê, precisando, 
por isso, usar as duas linhas férreas disponíveis. 

Ele e o deputado estiveram na sede da Estrada de Ferro para analisar as possíveis 
alternativas. O pátio da estação tinha como limite o rio, impossibilitando, desta forma, 
a construção de uma terceira linha, que poderia ser construída nas duas estações 
vizinhas, mas aumentaria em muito a distância da serraria até o embarque. Ou seja, 
não encontraram uma solução. 

Depois da boa prosa, Icobé foi convidado a conhecer a Fazenda Tapiraí. Para isso, o 
Coronel deixaria o zaino bem manso para encilhar no dia em que o rapaz se dispusesse 
acompanhar o compadre até lá. Seria sua primeira aula de montaria e, desta forma, o 
Coronel começava – também ele – a ensinar alguma coisa. Não deu chance de recusa; 
convidou com autoridade. 

Porém, antes de viajar para a Fazenda, o seminarista queria conversar com Wiegando 
sobre estudos e vocações. E tinha de ser ainda no domingo, pois o trabalho na 
marcenaria entrava noite adentro e retornava no clarear do dia. Por isso, propôs um 
encontro antes do horário do futebol. 

Foram para a beira do rio, aonde a relva ia até a água e havia sombras refrescantes. 
Wiegando vagou de palavra em palavra, demorando muito para entrar no assunto. 
Parecia temeroso. Finalmente, confidenciou as ânsias que roíam as noites em vigília. 
Mesmo sendo um marceneiro muito hábil e produtivo, a vida ali carecia de sentido; 
não era a que ele sonhava. Queria retomar os estudos, frequentar uma boa biblioteca e 
conviver com outros intelectuais. Tinha consciência da enorme falta que faria na 
marcenaria, ainda mais agora que as encomendas aumentavam a cada dia. 

Porém, a vida era dele e o tempo escorre imperceptível para quem se demora a iniciar 
a jornada. Teria de enfrentar o desapontamento do pai e as tristezas saudosas da mãe; 
teria que interromper a boa vida que levava. Buscava forças e apoio para dar o passo; 
contava com a ajuda e com as sugestões do amigo. 

Na segunda, acompanhando o vigário, cumpriu uma extensa agenda de visitas 
pastorais. Precisavam, também, pôr no papel as ideias para as cerimônias natalinas, 
verificar o estado dos paramentos e dos demais instrumentos litúrgicos. Estava 
combinado que Icobé comandaria o Grupo de Jovens que, juntos, montariam o 
presépio e as ornamentações de Natal. 

Feito isso, marcou a viagem e colheu informações de como se monta num cavalo, como 
cavalgar e dos cuidados que se deve ter para não cair da montaria. Por último, 
informou ao compadre do Coronel da nenhuma experiência equestre. 

Para sua sorte, o zaino era manso como uma poltrona, marchava macio e sabia 
escolher o chão onde pisar. Correspondendo à docilidade do animal, em três passos, já 
formavam um conjunto harmonioso. Até o experiente domador ficou admirado com a 
habilidade do rapaz. Na viagem de volta, o traquejo do cavaleiro poderia enganar quem 
os visse passar. 
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Um pouco antes da morada, encontraram cercas respeitáveis e gado bem nutrido por 
todos os lados. Um bando de porcos cabeçudos revirava o fundo de um banhado e as 
jaçanãs corriam por sobre aguapés. A fazenda começava grande desde a imponente 
porteira. As estradas internas, com boas valetas para escorrer as enxurradas e 
pontilhões de fazer inveja ao intendente, eram mais bem cuidadas que as públicas. 

A casa, os galpões e os currais podiam ser vistos de longe, sobre uma colina. A manhã 
ia a meio e a calma se esparramava para todo lado. Crianças brincavam nas varandas, a 
bezerrada corria ao sol e, da chaminé da cozinha, saiam fumaças volteantes 
anunciando que o almoço estava sendo encaminhado. Nem sinal da peonada ou dos 
cavalos; eles deveriam estar na lida campeira numa invernada distante. 

Chegando mais perto, dava de ouvir a bulha da serra abrindo tábuas, sem, porém, 
avistar a serraria que ficava numa canhada funda por onde passava o rio. Rumaram 
para lá, pois era sabido que o Coronel acompanhava os trabalhos de perto; não que 
entendesse daquelas artes, mas zelava pelo dinheiro que depositara naquelas 
máquinas. 

O quadro avançava e a serra fatiava a tora como se fosse uma faca cortando queijo. 
Começava com uma costaneira e ia tirando pranchas cada vez mais largas, que eram 
deitadas no carrinho e, depois, retiradas por dois operários. O Coronel andava de um 
lado para o outro de olho em cada detalhe. Podia não entender de serraria, mas sabia 
controlar seus negócios. 

Tão logo avistou o compadre e o ‘secretário’, deu as costas para a barulheira e foi ao 
encontro deles. Começou por apresentar o motorista que veio da cidade grande para 
guiar o caminhão. Enquanto esperava o caminhão que viria de trem, ele comandava o 
alargamento dos picadões usados pelas carretas puxadas por juntas de bois. Abriam as 
estradas à força de picaretas; já teriam aberto mais de duas léguas de acesso aos 
estaleiros.  Continuariam arrastando as toras do mato com os bois e, se fosse mais 
proveitoso, com as carretas. 

Falou desses assuntos como quem conta para um padre; isto é, apenas para agradar. 
Com habilidade, contornou as questões pessoais e avisou ao serrador que ele ia para 
casa, prosear com a visita. 

No trajeto de subida do rio, continuou a relatar as atividades da fazenda, sem o mínimo 
interesse nas opiniões do ‘secretário’, que, sendo capataz das letras, deveria domar as 
palavras e serrar as burocracias. Para tratar disso, levou o rapaz para o escritório que 
acabara de construir. E nem convidou o compadre para entrar; esse assunto era 
particular. 

Dois assuntos, na verdade. O deputado estava para chegar da capital, passando 
primeiro pela cidade, onde teriam um encontro do Partido. Ele próprio estaria lá. Em 
seguida, o deputado passaria uns dias na fazenda, época em que o compadre deveria 
encilhar novamente o zaino para uma segunda visita. 

Pediu que o rapaz aproximasse a cadeira da pequena mesa, de modo que pudessem 
conversar baixinho, sem serem ouvidos por outras pessoas. 

— Sabe o que é, rapaiz: preciso aprendê lê e iscrevê. 

— Os começos, o senhor já sabe. Basta um pouco de treino. Nisso, eu posso ajudar. 

— Puisé! Num pode sê aqui. Nem nessi meis ... Janero, tarveis ... 
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— Seria melhor em janeiro, mesmo. Até lá, ajudo o vigário nos preparativos e nas 
cerimônias de Natal. 

— Entonce, fizemo ansim: marco um dia de janero, na casa du cumpadre. 

— Aguardo, então, as suas ordens.  

Estavam nesse ponto, quando um guri veio avisar que o almoço estava na mesa. 

Chegados à sala de jantar, o Coronel foi, com um pequeno copo na mão, até uma 
barrica; colocou o copo embaixo da torneira e deixou correr um fio de cachaça. 
Ofereceu o copo a Icobé, que ficou confuso, nunca tinha bebido cachaça. O Coronel 
percebeu a situação e referendou que, de fato, ele era pouco mais que um menino e não 
convinha beber pinga. 

Os familiares aguardaram o Coronel sentar-se á mesa e, só então, tomaram seus 
lugares, convidando Icobé a tomar assento ao lado do dono da casa. Icobé estava tão 
nervoso que nem viu direito quem ocupava as outras cadeiras. Ficou atento apenas ao 
modo como o Coronel procederia com a comida, o que pegaria e os sinais que fizesse 
para ele. 

De fato, depois de se servir com toda a pachorra do mundo, fez sinal com a cabeça que 
o próximo a se servir deveria ser ele. Pegou das mesmas travessas que o ‘patrão’, 
porém, em quantidades bem reduzidas. Preferia passar fome a fazer a vergonha de não 
conseguir engolir os alimentos. Depois dele, a dona da casa se serviu e, finalmente, o 
restante da família teve acesso à refeição. 

Comeram em silêncio, quebrado somente por alguns comentários do Coronel. Mesmo 
estando no limite da tensão, Icobé ergueu timidamente os olhos para a menina que 
estava sentada no outro lado da mesa. Reparou que ela também colocava olhos nele, 
vez em quando. Era meiga, retraída e bem diferente das meninas do povoado; parecia 
mais educada. Em dado momento, escutou a mãe pronunciar o nome dela: Ângela. 
Ouviu e gravou para sempre. 

Acabada a refeição, o Coronel saiu para a varanda e começou preparar o palheiro. 
Cortou a palha de milho e, depois, picou o fumo com muita arte. Levantou os olhos e 
fez sinal para o compadre que estava sentado num toco, na sombra do galpão. O 
homem atendeu prontamente, subiu as escadas e adentrou na varanda. 

— Cumpadre, a missão tá cumprida. A hora que quisé vortá, pode garrá estrada.  

 

VOLTANDO DE TAPIRAÍ 
 

Na viagem de volta, Icobé tentou conversar sobre as ideias do Coronel; precisava se 
pôr a par da situação. Nada. Nenhuma palavra. O compadre também sabia guardar 
segredos, pensou Icobé. Porém, se mostrou vivaz e falador. E um homem muito 
experiente. 

Sem falar diretamente do assunto, ele demonstrava saber detalhes da tragédia 
passada, inclusive dava indícios de ter mantido conversação com o pai do rapaz. Falava 
como um tio ou um padrinho que quer orientar e proteger. Para qualquer tema, 
sempre tinha um conselho, uma orientação. Apesar de simples, demonstrava entender 
de economia: morava em casa própria e trabalhava por empreitada, “porque rendia 
sempre mais que trabalho de peão”.  
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Ao chegar da viagem, ajudou a desencilhar o zaino, a quem agradeceu com palavras e 
afagos. Afinal, ele tinha sido carregado pelo cavalo da maneira mais suave possível e 
sem um único caborteio. 

O compadre do Coronel esperou Icobé completar a despedida e, olhando bem nos 
olhos, falou: 

— Mininu, num bote os óio na fia, qui o coroné vira bicho. 

Icobé estendeu a mão mais uma vez e – olhando nos olhos, também ele – agradeceu o 
conselho. 

A comadre espiava da janela... 

Saiu dali bem apreensivo. Teria de tomar cuidado, porque – tinha certeza – os olhos 
dele poderiam trair o interesse pela menina. 

Ia passando ao largo, quando ouviu uma saudação vinda da casa dos amigos alemães. 
Fixando a vista, identificou a Frauenkochen acenando da varanda. Foi para lá e foi 
recebido com um largo sorriso e um aperto de mão. 

Dali da varanda, o barulho das lâminas cortando a madeira era bem mais forte. Ingrid 
apareceu, mas só para cumprimentar rapidamente, pois estava muito ocupada com a 
preparação do enxoval de estudante que levaria para a cidade. Os olhos azuis pareciam 
mais brilhantes e toda ela ansiava pelo futuro. 

De novo a sós, começaram a falar dos estudos dele e da falta que ela sentiria da filha, 
que talvez nem mais voltasse a morar em Suçurê. 

— Tenho certeza que Ingrid volta, porque o progresso está chegando e ela terá 
melhores oportunidades aqui que na cidade.  Tomara, porque a amamos muito... 

— E são amados por ela. 

— Verdade. Ingrid é muito amorosa e nós somos uma família unida. 

Falou e baixou os olhos, em silêncio. Uma pequena nuvem acinzentou seu olhar. 
Parecia decepcionada com alguma coisa. 

— A senhora está triste? 

— Triste, não deveria estar. Tenho uma família maravilhosa, uma boa casa, onde nada 
falta. Mas... 

— Mas ... a felicidade não é completa? 

— O que é a felicidade? 

— Fazer o que gente gosta. 

A Frauenkochen teve um sobressalto. Abriu tanto os olhos que mais pareciam dois 
lagos de águas azuis. Icobé se arrependeu de ter falado; parecia que tinha tocado numa 
ferida. 

Ela, porém, nada sofreu. Ao contrário, foi apenas tomada pela surpresa de poder falar 
com alguém sobre o que gostaria de fazer, além do que já fazia. 

— Por certo, adoro o que faço. Adoro minha cozinha, minha casa, minha horta e minha 
família. Faço tudo com muito carinho, mas... 

— Mas... ? 

— Os filhos cresceram e cuidam das coisas deles, dos quartos deles, sem me dar 
trabalho. Acabo passando horas sem ter o que fazer. 
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— E o que a senhora gostaria de fazer nessas ‘horas sem ter o que fazer’? 

— Cozinhar. Gosto muito de cozinhar. Tenho prazer de ver as pessoas comendo as 
comidas que invento. 

— Seu marido, seus filhos? 

— Eles também. Entretanto, falo de outras pessoas ... visitas, parentes, ... 

— Mas, seria todos os dias? 

— Não. Tive pensando em dias de festa. Por exemplo, num casamento, num 
aniversário, ... 

— Aqui, em casa? 

— Aqui, não. Poderia ser na casa dos aniversariantes, na casa da noiva, no salão 
paroquial, ... Será que tem problema por a gente ser protestante? 

— A senhora é protestante; a comida será comida igual pra todo mundo. 

— E o padre? Você acha que ele deixa usar o salão paroquial? 

— Vai depender da comida – disse Icobé, brincando. Se a comida for boa mesmo, até 
ele come. 

— Meu filho, tenho até medo de falar com o marido... 

— É só falar. 

Ela, então, abriu um largo sorriso e devolveu o azul para seus olhos. 

Quando chegou na farmácia, os últimos raios de sol beijavam o pico das montanhas. O 
senhor Speziale estava um pouco enciumado, porque ele tinha ido contar aos outros 
todas as novidades da fazenda. 

— Qual nada. Estive com a Frauenkochen, mas nem tocamos no assunto. 

— Do que tanto conversaram, então? 

— De coisas boas: de comidas alemãs, deliciosas. 

— Agora, você deu de aprender culinária? 

— Nada disso. A Frauenkochen se propõe a comandar a cozinha nas festas de batizado, 
de casamento e até de aniversário. 

— Que boa ideia!!! Assim, as mães também poderão aproveitar as festas. Em geral, elas 
trabalham tanto nos dias de festa que nem conseguem comer o que elas mesmas 
fizeram com tanto amor. 

— Pois é. Nós podemos divulgar por aí, anunciar a boa nova. 

— Verdade. Podemos criar uma necessidade que ela possa satisfazer. Daqui a uns dias, 
faço aniversário e podemos contratar uma festa pequena, porque meu dinheiro é curto 
e a casa é minúscula. Nosso incentivo pode contribuir para ela vencer o preconceito e, 
até, as possíveis resistências da família. 

— E se eu falar com o vigário para usar o salão paroquial? 

— Mesmo assim, o dinheiro continuará pequeno... 

— Pode deixar por minha conta; agora vou ter um trabalho extra com o Coronel... 

— Por falar nele, como foi a visita à fazenda? 
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— O progresso está tomando conta da roça. Vai chegar um caminhão e o motorista, de 
nome Alcides Vetturino, já anda por lá alargando as estradas. 

— Espero que ele pague melhor os empregados e se preocupe com a saúde das 
famílias. 

A conversa acabou por aí, pois, os assuntos tratados com o Coronel continuavam a ser 
segredos entre eles. 

A festa de aniversário do senhor Ângelo Speziale foi realizada uma semana antes do 
Natal, no Salão Paroquial. Ele, que vivia sozinho, teve, nesse dia, uma grande família de 
amigos sinceros. Os que ele havia tratado com afetos e com medicamentos retribuíram 
com muito calor humano. 

A Frauenkochen preparou pratos conhecidos, que todos comeriam sem surpresa, e 
outros, típicos da cultura alemã, que poderiam agradar ou não. Dentre eles, chucrute, 
pirogue, farofa com joelho de porco e marreco recheado. Poucas pessoas arriscaram 
provar do chucrute, feito com repolho azedo. E acharam bem estranho. Porém, 
avançaram no pirogue, no marreco recheado e na farofa com joelho de porco. 
Comeram e, depois, lamberam os beiços. Sobraram apenas elogios. 

Quando foram servidas as sobremesas, a maioria estava com a barriga tão cheia que 
mal puderam experimentar as delícias oferecidas: torta de maçã e mousse de 
chocolate. 

A cozinheira ficou tão feliz com a aprovação unânime dos convidados que nem aceitou 
o pagamento que haviam combinado; o trabalho dela ficava como uma ‘inauguração de 
carreira culinária’. 

 

VIRADA DE ANO 
 

Uma série de eventos marcou aquele final de ano. 

O deputado Serafim da Luz visitou a Fazenda Tapiraí e, em Suçurê, discursou para o 
povo, elogiando o Coronel Torquato de Souza. Declarou que a serraria seria a 
“locomotiva do progresso para a região”. E, ao ser apresentado a Icobé, profetizou que 
aquele “rapaz inteligente tinha um bom futuro pela frente”. 

Os festejos natalinos estavam agitando a paróquia como nunca fora antes. Um grupo de 
jovens cheios de energia participou ativamente dos preparativos, formando até um 
grupo de cânticos. A montagem do presépio, com muita barba-de-bode, estava mais 
bonita do que nunca. 

A Missa do Galo estava muito bonita, com a igreja cheia de fieis. Com a ajuda dos 
jovens, o sacerdote pôde presidir as liturgias sem outras preocupações; estava mais 
calmo e sorria agradecido. 

Na passagem do novo ano todos comemoravam, cantando, rindo e dançando. O senhor 
Bépi Ferraro alegrava a festa com a sua gaita de fole e quem tinha um violão ou uma 
harmônica correu buscar para acompanhar as melodias. Ansiavam por um ano com 
saúde para todos, com boas colheitas e muito sucesso nos empreendimentos. Icobé 
concluiria o Ensino Médio, Ingrid iria estudar na cidade, Wiegando se preparava para 
voltar a sua Terra Natal e Willy tinha noivado e já estava construindo a própria casa; a 
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ferraria do senhor Bépi fornecia ferramentas e a Frauenkochen oferecia almoços e 
jantares. 

Logo depois do Dia de Reis, Wiegando recebeu uma carta do Seminário Concórdia com 
informações do calendário letivo e do enxoval que deveria levar. Ele demonstrava 
serenidade e confiança: era isso mesmo que queria para ele. Sem euforias ou desprezo 
por aqueles que preferiam continuar na vida pacata, ele encarava o desafio como 
oportunidade de realizar o sonho de ser escritor e de poder colaborar com as 
comunidades como professor ou como secretário. 

À medida que se aproximavam das datas das viagens para os seminários, Icobé e 
Wiegando intensificaram a troca de ideias, desenvolvendo uma sólida amizade. 
Tinham em comum, além do desejo de estudar e de se tornarem escritores, a opção 
pela humildade e pela gratidão. Comentavam sempre que deviam muito do que eram 
aos que ajudaram e compreenderam seus anseios por um estilo de vida simples e 
disciplinada. 

Ingrid havia iniciado os preparativos bem antes que o irmão, por isso, desfrutava de 
um resto de ‘férias’. Além do que o irmão, enquanto se preparava para a viagem, 
continuava trabalhando na marcenaria. Quem não estava preparada para a ‘dupla 
perda’ era a mãe deles; vivia aflita tentando fazer mais alguma blusa de tricô ou mais 
uma peça de roupa que, por acaso, pudessem precisar. 

Mesmo sendo seminarista e estando sob a vigilância atenta do vigário, Icobé 
transgredia em algumas das crendices populares, como as rezas do Tião Preto. O povo 
procurava o benzedor para consultar sobre o futuro, para afastar temores e para 
receber bênçãos protetoras. Diziam que, se ele praticasse a religião católica, logo seria 
canonizado santo. 

Com tantas coisas novas que estavam acontecendo em sua vida, Icobé pensava 
constantemente no preto velho, como um exemplo de quem ficou sozinho no mundo e 
soube superar as dificuldades. Por isso, tirou uma tarde para subir a montanha e 
conversar sobre os novos rumos que a vida estava tomando. 

— Deus é munto bom e cuida du mininu. Tenha fé e siga os conseio dus mais véio. 

— Meus amigos também estão indo estudar na cidade. Quero que não aconteça nada 
de mal a eles. 

— Confie em Deus; vai dá tudo certo. 

— Reze por nós. 

— O véio  abençoa vancês. 

Poderia ser apenas uma crença ingênua, mas saiu dali mais aliviado de seus temores. 
Afinal, ninguém tinha mais experiência de varar o mundo sozinho. Desejava que ele, 
Wiegando e Ingrid tivessem a mesma sorte. 

As aulas para o Coronel aconteciam apenas nos dias em que ele estivesse disponível e, 
por isso, a aprendizagem ficava bastante prejudicada. Mesmo assim, evoluía, pois ele 
tinha uma mente arguta e nenhuma vergonha de perguntar ou de arriscar nas leituras 
e nas escritas. Passou, assim, a tentar a leitura das palavras dos rótulos e das placas e 
escrevia palavras e frases curtas, mesmo que ainda só reproduzisse graficamente a 
própria fala. Icobé aproveitava para elogiar esses pequenos avanços; os elogios 
rendiam bem mais que os exercícios. 
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Em um mês, passou a divulgar os próprios avanços e fazia ‘contas no papel’ com 
rapidez próxima à agilidade do cálculo mental. Tinha bom raciocínio matemático: além 
de calcular com desembaraço, entendia de geometria e desenhava os esboços de seus 
projetos. 

Mais seguro de si, quando recebia cartas, lia primeiro e já chegava informando o que 
entendeu, o que não entendeu e as ajudas necessárias. Esse método de alfabetização 
contribuiu em muito para a rápida aprendizagem da leitura. No entanto, escrever 
continuava a ser um problema, principalmente, escrever para uma autoridade como o 
Juiz de Paz ou o deputado. Para essas tarefas mais exigentes, continuariam a depender 
de ajudas. 

Na primeira semana de fevereiro, Icobé passou uns dias na fazenda, organizando o 
escritório a exemplo do que aprendeu a fazer no seminário: uma pasta para as 
correspondências, outra para os documentos e um caderno para anotar as contas. Na 
capa, Icobé escreveu a palavra CONTABILIDADE, que o Coronel contestou, pois deveria 
ter escrito somente CADERNO DAS CONTAS. Mesmo assim, mostrou interesse e 
prometeu anotar os gastos na folha das DESPESAS e o dinheiro que entrasse na folha 
das RECEITAS. Desde há muito, confiava plenamente no ‘secretário’, pois contava com 
o silêncio dele sobre esses assuntos. Icobé sabia que esse era o ponto de honra: 
guardar tudo em segredo. 

Durante as refeições e nas andanças pela casa ou pelos pátios, Icobé encontrou várias 
vezes com Ângela; esses eram momentos especiais, de fortes emoções. Percebia que 
ela correspondia aos sentimentos dele e que, como ele, estava consciente da proibição 
imposta pelo Coronel. Passavam um pelo outro levando consigo a crescente afeição. 
Porém, evitavam palavras e olhares que pudessem revelar o que sentiam. 

Na última semana que esteve na Fazenda Tapiraí organizando o escritório, o secretário 
ensinante encontrou um cabelo comprido dentro do caderno de contabilidade. Era 
castanho, longo e ondulado. Com certeza, não era dele ou do Coronel, pois tinham 
cabelo preto e curto. Imaginou de quem seria e procurou observar atentamente. Assim, 
comprovou ser um dos fios do cabelo da pessoa amada. Então, ela esteve com o 
caderno nas mãos, em algum momento em que eles não estavam no escritório. Então, 
ela estava interessada no trabalho que eles faziam. Será que o cabelo caiu ali por 
acaso? Ou foi ela que colocou ali com todo o cuidado? De qualquer forma, uma relíquia 
a ser guardada com toda a ternura. 

Ao voltar da fazenda, Icobé passou pela marcenaria, aproveitando o momento em que 
eles fariam uma parada para o lanche. Chegou e aguardou uns minutos até eles 
deixarem o serviço e lavarem as mãos. Tão logo cessou o barulho das máquinas, a 
conversa ganhou ritmo e o assunto, é claro, era a grande mudança que ocorreria com a 
saída de Wiegando. 

Para compensar essa ausência, Willy estava treinando dois rapazes para executar os 
trabalhos mais simples e menos perigosos. Eles só poderiam trabalhar com as 
máquinas mais perigosas depois que estivessem bem familiarizados com os riscos de 
acidentes. 

O senhor Schreiner pretendia construir outro galpão, destinado especialmente para a 
secagem das madeiras, pois o volume de encomendas consumia rapidamente o 
pequeno estoque que costumavam guardar por ali mesmo. Ele usaria um pouco das 
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economias para comprar madeira recém-serrada a preços bem menores que as que 
chegavam já secas. 

Em seguida, o assunto foi o casamento do Willy, que deveria acontecer no fim do ano. 
Precisavam combinar a data de forma que Ingrid, Wiegando e Icobé pudessem estar 
presentes. Willy prometeu falar com a noiva e com os pais dela, pois eles poderiam ter 
outras intenções. Teriam, também, de escolher padrinhos e combinar a cerimônia e a 
festa. 

Terminado o horário do lanche, Icobé passou pela casa deles, para trocar algumas 
palavras com as duas mulheres. Elas viviam sentimentos opostos: a mãe sofria por 
antecipação a separação de dois dos seus filhos; Ingrid vibrava com a possibilidade de 
romper com a monotonia dos últimos tempos. A alegria de uma contrastava com a 
tristeza da outra. 

O rapaz procurou equilibrar os sentimentos, lembrando que ele tinha experimentado 
das duas condições: deixar de contar com a presença constante de familiares e partir 
para outras terras, para uma nova vida. Para ele: 

— Tudo no mundo é passageiro e as tragédias e as venturas vividas vão parecendo 
bem menores com o passar do tempo. É possível superar a dor das perdas e os sonhos 
nem sempre se realizam. Os órfãos encontram amigos e poderão formar novas 
famílias. Por outro lado, os utópicos acabam reconhecendo que as coisas não eram tão 
fáceis como foram sonhadas.  

Icobé despediu-se das duas, que ficaram meditando ainda por alguns minutos, e subiu 
a Rua da Matriz. 

O vigário estava muito satisfeito com o resultado das visitas pastorais: os pátios das 
casas estavam rodeados de flores, as hortas estavam sendo cultivadas com 
persistência, as roças de milho e de feijão prometiam boas colheitas, as famílias 
cooperavam solidariamente e participavam ativamente das cerimônias religiosas. A 
quaresma iniciava com boas perspectivas, mesmo que Icobé estivesse de partida para 
mais um semestre letivo. 

Conversavam na varanda da Casa Paroquial, tendo à frente deles a vista de Suçurê. Era 
final de tarde e o calor do sol cedia lugar a uma temperatura mais amena. Ao longe, 
vinha um cavaleiro pela estrada. Nas casas mais próximas, as mães recolhiam as 
crianças para o banho diário. Chegava até eles o som das batidas da marreta no ferro 
quente sobre a bigorna; mais alguma ferramenta estaria pronta antes do anoitecer. 
Tentando suavizar a ‘araponga’ do ferreiro Bépi, um canário espalhava música pelo 
vale. 

Haveria ainda uma missa dominical antes do retorno ao seminário. Icobé propôs que 
fosse uma missa de agradecimento pelo bom momento que a comunidade vivia. 
Sugeriu que o tema do sermão fosse a vida em comunidade, com a participação de 
todos, procurando sempre melhorar as condições de bem estar, como educar os filhos 
nos preceitos católicos e ter uma alimentação saudável. 

Icobé dedicou os últimos dias de férias ao senhor Speziale, que o acolhera como filho. 
Sabia que, com a partida de Wiegando, restaria apenas ele para contar por carta o que 
ocorria no povoado. Preocupava-se com o bom velhinho, pois a solidão aumenta o peso 
da idade. Por mais que passasse os dias ajudando o pároco, ensinando ao Coronel ou 
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conversando com os amigos, durante as férias, Icobé ajudava muito nos afazeres 
domésticos e passava as noites com ele. 

Mais uma vez, deixou a maior parte do dinheiro que recebeu pelos trabalhos prestados 
ao Coronel e recomendou que o bom velhinho se preparasse para o inverno, 
comprando roupas quentes e boa quantidade de lenha seca para manter o calor do 
fogão o dia inteiro, principalmente nos dias chuvosos. 

E chegou, novamente, o dia da viagem de trem até o seminário. Ingrid e Wiegando já 
tinham partido e, pela primeira vez, o seminarista foi sozinho para a estação, deixando 
as despedidas em casa. 

 

VETERANO 
 

Icobé estava entre os veteranos que persistiram nos estudos. Por isso, deveria 
professar a doutrina cristã de maneira exemplar, ser modelo de comportamento e 
demonstrar interesse pelos estudos. Seria o último ano do Ensino Médio e ele 
precisava se preparar para o Curso de Filosofia que viria a seguir. 

Ainda no primeiro mês de aulas, Icobé recebeu uma carta de Wiegando. Ele estava feliz 
por novamente estudar. Contava detalhes da vida no Seminário Concórdia e das 
participações dele em ações sociais nas comunidades circunvizinhas. O período longe 
dos bancos escolares tinha enferrujado a mente dele e encontrava dificuldades para ler 
trechos longos ou para escrever uma simples redação. Durante os anos em que viveu 
no povoado, deveria ter lido mais e exercitado a escrita. 

Contava que tinha escrito para Ingrid e que já recebera resposta. Ela estava 
entusiasmada com a vida na cidade. Ao contrário dele, vencia facilmente todos os 
desafios escolares e fizera amizades que jamais poderia ter feito em Suçurê. No 
entanto, morria de saudades da família, do quarto e das coisas dela que ficaram na casa 
dos pais. Estava morando de favor e procurava ser comedida e cooperativa. 

A carta do senhor Speziale chegou uma semana depois, com notícias da família alemã e 
da Fazenda Tapiraí. A fama da cozinheira Dona Frida Frauenkochen estava 
consolidada; a cada almoço ou jantar, inventava novos pratos que agradavam a todos. 
E o senhor Schreiner contemplava o sucesso da esposa com um largo sorriso no rosto. 

O Coronel Torquato havia comprado terreno ao lado da ferrovia para construir o ramal 
particular onde, sem atropelos, seria carregada a madeira serrada. 

O caminhão tinha chegado naquela semana e feito muito sucesso ao passar pelo 
povoado. O primeiro veículo motorizado para transportar madeira que eles viam 
causava admiração pelo tamanho, mas soltava umas fumaças malcheirosas que 
provocavam tosse. Mal chegou e já tinha feito as primeiras viagens da serraria até a 
estação, trazendo tábuas para encher um vagão parado na segunda linha. 

O senhor Speziale sentia falta da companhia e do convívio cordial. Tinha ido visitar o 
senhor Schreiner e tomou emprestado um livro. Além de ajudar a passar o tempo, ele 
sempre encontrava trechos que refletiam as situações da vida dele, despertando 
alguns sonhos antigos que poderia realizar. Dentre eles, escrever a própria história. 

Às vezes, Icobé trabalhava até bem tarde e, no dia seguinte, levantava com os olhos 
carregados de sono. Os estudos e os trabalhos administrativos tomavam muitas horas 
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diárias, restando pouco tempo para dormir. Procurava se alimentar bem e evitar 
situações que pudessem provocar doenças, mesmo que fosse um simples resfriado. 

Mesmo estando muito ocupado, a lembrança de uma menina de cabelos castanhos 
teimava em perturbar a concentração nas obrigações. Além disso, estava num 
seminário, local em que deveria evitar as tentações. No entanto, não via maldade 
naquilo e considerava que as divagações eram pecados apenas veniais. 

Então, recebeu a segunda carta do Wiegando: 

“Meu amigo Icobé, 

Estou aqui há pouco mais de um mês e parece que faz um ano. Vivo sempre ocupado, já 
acostumei.  

Superei as dificuldades iniciais e, agora, sou até mais rápido que os colegas. Descobri que 
sou o aluno mais velho da minha turma. Pudera! Fiquei muito tempo sem estudar. No 
começo, fiquei um pouco chateado, mas logo vi que a idade pode ser uma vantagem: a 
cabeça deles ainda pensa mais em brincar do que em estudar. 

Outra boa vantagem é já ter uma profissão. Logo nos primeiros dias, percebi pequenas 
coisas que eu poderia consertar: uma cadeira, um armário, uma porta ou o forro do teto 
caído. Comecei fazendo pequenos reparos e a caixa de carpinteiro passou a ser 
responsabilidade minha. Agora, sou chamado sempre que um prego cai. 

Um dia desses, fui falar com o Reverendo sobre as despesas que dou para a Congregação. 
Vim pra cá sem negociar direito o quanto deveria pagar por mês. A maioria dos colegas 
recebe ajudas de famílias estrangeiras que custeiam os estudos deles. Eu, no entanto, me 
sinto mal de viver às custas do trabalho dos outros, sou quase um adulto e sei trabalhar. 

O Reverendo disse que meus consertos valem bem uma meia mensalidade e que ele me 
liberava para fazer trabalhos semelhantes para as famílias da comunidade luterana, 
desde que não atrapalhasse meus estudos. Assim, com um dinheirinho que o pai me deu, 
mais um pouco que eu ganhar, quem sabe eu consiga pagar a outra metade. E posso 
trabalhar nas férias também. 

Como você vê, eu estou bem adaptado aqui. 

Um abraço, com alegria. 

Wiegando Frauenkochen Schreiner” 

Além de trocar cartas com os amigos, Icobé estava tendo o cuidado de escrever, ao 
menos uma vez por mês, ao vigário, prestando contas da preparação dele para o 
sacerdócio. As respostas dele eram lacônicas e impessoais, falando só de assuntos 
eclesiásticos. Entre outras coisas, inquiria quais as relações que ele mantinha com os 
superiores. E essas iam muito bem. 

O padre superior confiava e deixava tudo por conta dele. Aos poucos, Icobé tinha 
assumido o papel de administrador-adjunto do seminário. Era também bom aluno, 
com destaque nos estudos dos grandes clássicos da literatura da Língua Portuguesa. A 
leitura desses autores despertava o desejo de escrever, mas ainda não tinha definido 
um tema. 
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INICIAÇÃO LITERÁRIA 
 

Começou fazendo anotações de ideias. Como eram sempre sínteses, aos poucos, Icobé 
percebeu que elas eram quase poemas. Passou a aprimorar as anotações até que ele 
estivesse satisfeito com o resultado. Então, guardava as folhas numa caixa, sobre 
aquele fio de cabelo da Ângela encontrado dentro do Caderno de Contabilidade da 
Fazenda Tapiraí. 

Passado algum tempo, revia os textos para relembrar o que tinha escrito e para 
organizar de alguma forma a coleção de poemas. Ficou surpreso ao descobrir que 
metade deles versava sobre a fé e a caridade cristãs; a outra metade descrevia um 
sentimento impróprio para quem está estudando para ser padre. Era uma realidade 
inquietante; boa de ser vivida, porém imprópria para a situação dele. 

Imediatamente, escreveu para o senhor Speziale, contando o ocorrido e pedindo 
orientação. O bom velhinho procurou acalmar o espírito do rapaz, dizendo que a 
maioria dos seminaristas e dos padres viveu ou ainda vivia situações semelhantes. 
Que, antes de serem seminaristas ou padres, eles eram homens de carne e osso; que 
não devia se culpar, mas deveria procurar controlar essas manifestações juvenis. 

Nessa mesma carta, o senhor Speziale relatava os progressos na Fazenda Tapiraí: o 
Coronel mandara vir mais máquinas para aumentar a produção na serraria. Em um dia 
de serviço, completavam um vagão de tábuas a serem transportadas de trem para as 
cidades. Lá na fazenda, começara a funcionar uma venda bem sortida, que oferecia 
quase de tudo, inclusive, tecidos e medicamentos. E estavam construindo muitas casas 
para abrigar os novos funcionários que não paravam de chegar. Elas estavam sendo 
construídas lá por perto da serraria e já formavam um conjunto maior do que o das 
casas dos peões. Esses continuavam a cuidar das roças e da criação de animais. 

No tempo de antes, era abatida uma rês por mês e a carne era guardada em banha de 
porco derretida. Com o crescimento do novo povoado, eles já estavam abatendo um 
animal por semana. Alguns peões aproveitavam as horas de folga para curtir os couros 
e para fabricar laços, cabrestos, rédeas e buçais. Com isso, apuravam uns trocos a mais 
para alimentar a filharada. Um dos operários que machucou as costas e ficou 
descontado para o trabalho pesado, aprendeu a cortar cabelo. Evoluiu na profissão e 
havia comprado pentes, tesouras e uma máquina parecida com o tosquiador usado 
para cortar a lã das ovelhas. 

A costureira dona Maria estava muito ocupada com o aumento de clientes de Tapiraí 
que vinham procurar por ela. Estava até pensando em se mudar para lá. 

No entanto, nas cartas, não havia a informação mais desejada: como estaria Ângela? 
Por certo, não trocava cartas com a família dela, pois lá ninguém gostava de ler e de 
escrever.  Icobé ficava com muita vontade de mandar uma carta para a amada. No 
entanto, tinha consciência de que isso seria uma grande loucura. 

Por sorte, a troca de cartas, os trabalhos burocráticos e os estudos contribuíram para o 
primeiro semestre passar rapidamente e as férias de julho permitiram reencontrar o 
bom velhinho e os amigos. Talvez, com boa dose de sorte, receberia alguma notícia de 
Ângela. 
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Aquele inverno estava muito úmido, com nuvens estacionadas a baixa altura e poucos 
momentos de sol. Por isso, todos andavam meio encolhidos, debaixo de pesadas blusas 
de lã; os narizes lacrimejavam constantemente e a gripe atacava os mais frágeis. 

O bom velhinho estava resistindo à solidão e ao frio com as chamas da boa lenha 
deixada pronta no verão. E se reanimou com a chegada do afilhado e com as noites de 
muita prosa ao redor do fogão a lenha. Icobé prometeu que sairia somente se fosse 
chamado pelo vigário ou pelo Coronel, que estivera ali muitas vezes e que deveria 
voltar naquela semana. 

Ainda no dia da chegada, passou pela Igreja Matriz, para dar conta de seus estudos e 
para saber da situação das famílias que eles haviam visitado e orientado no início do 
ano. Soube que as hortas estavam produzindo muitos legumes e verduras, porque o 
solo fora bem preparado e porque o clima estava bem favorável para o cultivo. 

O vigário relatou alguns incidentes que considerava desfavoráveis à ação pastoral e 
que, passada a época de Páscoa, restava esperar pelo Advento do Natal. Contou que o 
Coronel insistia para que ele desse atenção à capela da fazenda, oferecendo inclusive 
montaria e a proteção do compadre para as viagens. O pároco procurava ficar na dele, 
pois andar a cavalo com aquele frio e com aquela umidade era muito sacrifício. 

Aproveitando o assunto, o padre perguntou se ele não havia pensado em morar na 
fazenda, pois já prestava ajuda nas escritas e poderia atender também a capela. Icobé 
disfarçou, porque as razões dele para morar na fazenda eram outras e inconfessáveis. 
Mesmo assim, poderia aproveitar a oportunidade para satisfazer o corpo com as 
desculpas da alma. Porém, devia gratidão ao senhor Speziale, de quem era o único 
‘filho’; por isso, permaneceria morando com ele. 

De fato, depois da missa de domingo, defronte à farmácia, o Coronel gritou um ‘Ô de 
casa!’. Icobé foi receber a visita, que apeou do cavalo, segurou o chapéu com a mão 
esquerda e deu bom-dia com a direita. Chegou como quem fosse de casa: foi entrando e 
aquecendo as mãos no calor do fogão a lenha. Proseou de tudo um pouco, sem dar foco 
em algum problema específico. As tratativas com o deputado iam muito bem, a 
indústria rendia mais que a agropecuária, os negócios corriam sem percalços e a 
família gozava de boa saúde. 

Então, o que trazia o Coronel para a beira daquele fogão? Demorou um pouco, mas, por 
fim, desatou o nó: a indústria estava crescendo mais que a fazenda, ele detestava ficar 
trancado no escritório, Icobé vivia mais no seminário que por ali, ... Tascou de supetão: 

— Puis, intão. Carecemo de ajutório.  

E ficou olhando de soslaio, buscando sinais de possíveis colaborações. Depois, fixou os 
olhos no rosto do farmacêutico e declinou a proposta dele: 

— O sinhô táqui sozinho... Vende poco, arrecebe meno ainda. Véve de aluguel... 

Deu pausa estratégica, aguardando consentimentos. O farmacêutico coçava a cabeça; 
resistia à ideia. 

— Sempre fui sozinho. Estou bem aqui. 

— Puis, lá, tamém vai ficá bem. Na mesa que come doze, sempre sobra bóia pra mais 
um. 

— Tenho minhas manias, meus horários... Não quero incomodar. 
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— Por falá im incomodá, tó arreliado c’os óme qui entra pra cunversá. Tô pensando de 
construí um iscritório fora da casa. Posso aumentá um poco, abri uma porta pra 
farmácia, uma morada pro amigo, ... 

— Prometo pensar. Não é coisa pra hoje. 

— Tábão! Quarqué coisa, avise o meu cumpadre. 

Estava acessível, pronto para ouvir contraproposta. Pegou o chapéu que tinha largado 
no banco e juntou o chicote que descansava ao pé dele, feito um cachorro de estimação. 
Firmou o barbicacho e disse bem sério: 

— O valor de um vivente tá na confiança que se bota nele; vanceis são gente minha, de 
total confiança. 

Deu a mão e saiu resoluto para a manhã que já tocava no meio-dia. 

Icobé e o senhor Speziale foram preparar o almoço que tinha ficado no aguardo de 
atenção. Em silêncio, cada qual remoía a proposta inesperada. Falavam apenas o 
necessário. Almoçaram em meditação. 

Depois do almoço, eles foram consultar o casal alemão sobre a proposta de mudar para 
a fazenda. Afinal, eram pessoas que tinham vivido em outros lugares e conhecia 
razoavelmente as situações. 

— É muito longe, no meio do mato – comentou a Frauenkochen. 

— Na verdade, lá tá mais povoado que aqui – arriscou o seminarista. 

— Fica longe da condução, o trem não passa lá – contrapôs o senhor Schreiner. 

— O trem é fundamental para quem viaja com frequência ou para o senhor que 
embarca móveis para serem vendidos na cidade. O senhor Speziale raramente 
embarca no trem – advogou Icobé. 

— Mas, é pelo trem que recebo os medicamentos para abastecer a farmácia e é pelo 
trem que você viaja para o seminário – argumentou o farmacêutico. 

Ficaram os quatro em silêncio, por instantes. Depois, o senhor Schreiner ponderou: 

— Nós vamos ficar por aqui, mesmo que haja mais movimento por lá; nossos clientes 
são quase todos de fora. Mas, a farmácia teria mais freguesia lá e o senhor estaria mais 
acompanhado. O maior movimento por aqui é a passagem dos trens. Os colonos 
trabalham de sol a sol e, aos domingos, ficam em casa descansando. Só procuram o 
senhor por doença... 

E Icobé completou: 

— Na fazenda, a comida é boa, variada, feita na hora... 

Fazia algum tempo que a Frauenkochen estava tomada de curiosidade para conhecer a 
Fazenda Tapiraí. Por isso, sugeriu: 

— Se estiver de sol, no domingo que vem, nós poderíamos atrelar os cavalos e ir dar 
uma volta para conhecer o lugar. Nem imagino como seja! 

O farmacêutico também estava curioso. 

— De fato, eu me sinto em casa em qualquer lugar. Por outro lado, analiso com calma 
todas as decisões que vou tomar. 

O senhor Schreiner mantinha a parelha de cavalos sempre bem tratados e escovados. 
Eram animais vigorosos e ágeis. Muito mais por estarem descansados; pouco 
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trabalhavam. O carro de passeio era bem mais leve que uma carroça; tinha grandes 
rodas de madeira circunscritas por uma chapa de metal, um par de grandes molas 
opostas em cada lado dos eixos, bancos estofados como aqueles dos vagões dos trens 
de primeira classe e um toldo com cortinas de lona recolhidas junto ao teto. 

A maioria das famílias alemãs mantinham carroças, charretes e carros-de-passeio, 
puxados por cavalos apropriados para cada situação. Para arar a terra e puxar carroças 
pesadas, usavam cavalos fortes; nas charretes e carros-de-passeio atrelavam cavalos 
mais leves e ágeis. Para montaria, como o resto do povo, usavam cavalos marchadores, 
de passo macio. Não utilizavam juntas de bois para arar ou puxar carroças. 

Saíram logo após o almoço. No banco da frente, que ficava um pouco mais alto que o 
outro, sentaram-se o senhor Schreiner e a Frauenkochen. O senhor Speziale e Icobé 
ocuparam o banco de trás. Também os assentos ficavam suspensos por molas laterais 
que amorteciam ainda mais os solavancos causados pelas irregularidades da estrada. 
Depois que se afastaram do povoado, o rapaz ia indicando o caminho, pois já conhecia 
a estrada. 

Depois de transpor a encosta do vale, o terreno ia ficando cada vez mais plano, até 
quase a casa da fazenda. De lá, começava uma leve declividade que descia até o rio 
onde estava instalada a serraria. Por todos os lados, ainda havia muitas florestas e, de 
tanto em tanto, encontravam uma casa de colono, com cães ameaçando os passantes. 
Alguém aparecia em seguida e gritava algumas ordens. Os animais baixavam a cabeça e 
saiam descontentes com a proibição de assustar pessoas e animais de tração. 

Como não tinham avisado, ninguém esperava por eles. Um peão veio ver o que 
queriam. Ouviu atentamente e, quando informado dos nomes dos visitantes, foi até a 
varanda da casa-grande e conversou com uma mulher com um longo avental; 
provavelmente, a cozinheira. O homem manteve afastados os cães de guarda e ajudou 
a todos no desembarque. 

Minuto depois, o Coronel Torquato assomou na porta que dava para a varanda com 
cara de quem estava tirando um cochilo. Porém, acolheu a todos com evidente alegria, 
afinal, essas pessoas importantes estavam vindo em sinal de respeito e de 
consideração ao trabalho dele; interpretava a visita dominical como uma reverência à 
sua autoridade de líder regional. 

Tão logo cumprimentou os visitantes, mandou chamar a esposa que estava 
conversando na varanda dos fundos. Ela ajeitou os cabelos e verificou o estado dos 
botões da roupa para fazer boa figura diante daquelas pessoas de pele bem branca. Já 
conhecia o rapaz, a quem cumprimentou discretamente. Depois, se dirigiu para a 
Frauenkochen, procurando ser o mais amável possível. Em seguida, se voltou para os 
dois homens, estendendo a mão sem muita energia. 

Convidados a entrar, sentaram-se na sala de visitas e trocaram algumas gentilezas 
sociais. Uma mulher jovem de pele abronzeada entrou com uma bandeja de pequenas 
xícaras contendo café fumegante. Degustado o líquido aromático e estimulante, os 
homens pediram ao anfitrião para irem conhecer a tão afamada serraria. Propuseram 
ir em companhia de algum peão, para que o Coronel pudesse completar o merecido 
descanso pós-almoço. Ele reagiu com determinação, afirmando ser essa a grande 
alegria dele: mostrar a maior serraria de toda a região. 
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De fato, foi um ótimo guia, mostrando o galpão, as mangueiras, as pastagens de 
inverno, a bezerrada, o caminhão e, por fim, a serraria, destacando cada coisa que 
julgava importante. Os visitantes se limitavam a perguntar sobre algum detalhe ou 
sobre a serventia de algum equipamento. 

Percebendo que havia pedaços de toras que excediam ou que não alcançavam o 
tamanho padrão das tábuas e dos caibros vendidos para fora, o senhor Schreiner 
propôs aproveitar essas sobras. Em geral, os móveis eram feitos com madeira-de-lei, 
como peroba, canela, cedro ou imbuia. Porém, uma loja encomendou um lote de 
cadeiras e de mesas e queria que fossem de pinheiro. Como poderia usar pedaços 
menores, ele teria matéria-prima mais em conta e o Coronel aproveitaria melhor as 
árvores que derrubava. 

De volta à varanda da casa, o Coronel soltou a pergunta que segurava desde a chegada 
da comitiva: 

— Mais, a que devo a visita? 

— Queríamos conhecer a mais famosa propriedade dessa região – informou o senhor 
Speziale. 

— I gostaram? 

— Eu fiquei bem impressionado. É tudo muito grande e muito bem organizado – 
elogiou o senhor Schreiner. 

— Falta muito ainda. As casa do pessoal tão perto da serraria; a criançada tá indo pra 
lá. É pirigoso. 

— Muito perigoso, com certeza – anuiu o marceneiro, que conhecia os perigos das 
lâminas e das correias. 

— Muito operário tamém se machuca. Aí que ia bem tê um farmacêtico por aqui ... 

O senhor Speziale baixou a cabeça, reconhecendo a pressão que sofria. Os gritos das 
crianças que corriam pelo pátio invadiam a varanda e quebravam o silêncio, sem 
perturbar as meditações dos adultos. 

E, como todos tinham realizado o que pretendiam, foram se despedindo e descendo as 
escadas. A tarde já ia adiantada e eles queriam retornar antes que o sereno 
despertasse as gripes adormecidas.  

O Coronel esfregou as mãos, contente, porque concluiu que o farmacêutico estava 
interessado na proposta. E os visitantes, também satisfeitos, voltavam comentando os 
progressos e as possibilidades de se viver em Tapiraí. Ficaram impressionados com a 
quantia de gente que havia migrado para a fazenda. Numa rápida avaliação, dava para 
ver que a população já era maior que a de Suçurê. Para ser bom só faltava passar o 
trem por lá. 

Depois de analisadas as opiniões sobre a fazenda e de um silêncio para limpar as 
ideias, a Frauenkochen passou a falar das refeições festivas que ela estava preparando. 
Ela faria tudo até de graça, entretanto, assim meio sem querer, estava ganhando um 
bom dinheiro. Era a primeira vez na vida que ela recebia pagamento pelo trabalho que 
fazia. Com o sucesso desses eventos, ela já pensava adiante, em fazer biscoitos, 
bolachas, pães, bolos e tortas para vender. Também, poderia plantar mais árvores 
frutíferas e fazer geleias e conservas com os frutos colhidos. Sabia que o pomar é o 
primeiro passo para se fazer geleias. 
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Confessou que os velhos cadernos de anotações e de receitas estavam bem 
bagunçados, com rasuras e folhas rasgadas. Precisava tirar um tempo para organizar 
melhor, separando as receitas por espécie: doces, assados, salgados e sobremesas, 
cada qual no seu caderno. A primeira tarefa era ir de trem até a cidade para comprar 
cadernos. Omitiu, porém, que pretendia comprar cadernos para escrever poesias.  

Todos os companheiros de viagem elogiaram, incentivaram e prometeram ajudar no 
que fosse possível. E o senhor Schreiner, como defensor número um das leituras e das 
escritas, sorria os orgulhos que sentia da esposa ‘letrada’. Comemorava também o fim 
de um período de frustrações e de desesperanças que ela tinha vivido depois que os 
filhos deixaram de ser crianças. Nos últimos meses, a sua ‘frau’ tinha voltado a ser 
aquela companheira animada, espalhando luz por onde passasse. 

A viagem animada chegava ao fim, com a aproximação do povoado e o seu cenário 
rurbano. Todos gostaram das novidades, mas ansiavam pelo aconchego dos seus lares. 
Inclusive a parelha de cavalos brancos, que tinham passado o dia longe do pasto. Eles 
receberam água pela mão do bom peão da fazenda, mas estavam famintos e sonhavam 
com a tepidez da cocheira. 

Naquela noite, Icobé respeitou o silêncio do bom velhinho, que estava concentrado nas 
decisões que deveria tomar. Permanecer ali era mais cômodo; mudar-se para a fazenda 
um novo desafio. Claro que o rapaz preferia morar ao lado da casa de Ângela. Ao 
menos, durante as férias. 

Antes de voltar para o seminário, Icobé conversou bastante com os amigos mais 
experientes e procurou o vigário para tratar da sequência dos estudos. 

No ano seguinte, ele iria cursar Filosofia em outra cidade e precisava continuar 
trabalhando para se manter. Dificilmente, ele teria oportunidades como as que estava 
tendo no seminário maior, onde exercia as funções de administrador-adjunto. 

Manifestou o desejo de prosseguir os estudos, mas sem dar prejuízo à Igreja. Poderia 
trabalhar em uma paróquia próxima, executando tarefas semelhantes às que já fazia, 
ou lecionando nas escolas mantidas por instituições religiosas ou até nas escolas 
leigas. Poderia assumir uma turma do Ensino Primário ou dar aulas de Religião ou de 
Língua Portuguesa, no Ginásio. Queria ter essa perspectiva o mais rápido possível, para 
poder se preparar pedagogicamente. 

O pároco elogiou muito essa atitude proativa e a humildade de buscar e de superar os 
próprios limites. Ele mesmo nem tinha pensado no assunto e falaria com o bispo sobre 
a necessidade de a Igreja dar apoio ao aluno dedicado que sempre foi cooperativo e 
interessado nas questões sociais. Depois, por carta, informaria o resultado das 
negociações. 

E, para surpresa do seminarista, o vigário ponderou que o sacerdócio é apenas uma 
das maneiras de trabalhar pela fé cristã; que um dos problemas das ações missionárias 
é a falta de escolarização do povo, que não consegue ler a Bíblia ou estudar o catecismo 
por conta própria. Nesse sentido, ele poderia alfabetizar as crianças que deveriam se 
preparar para a primeira comunhão, os jovens que pretendiam se casar e os pais de 
família que tinham essas mesmas responsabilidades junto aos filhos e aos netos. 

Essa conversa deu mais tranquilidade e também aumentou as responsabilidades dele. 
Ele sentia que tinha potencial para ser professor, catequista ou colaborar na 
administração de alguma instituição eclesiástica. Continuaria demonstrando interesse, 
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boa vontade e humildade para aprender e para exercer essas funções com dignidade e 
eficiência. A alegria de saber que acreditavam nele e de que ele conseguiria 
corresponder às expectativas forneciam as energias necessárias para continuar a 
formação acadêmica. 

Assim, seguro e feliz, embarcou para o seminário, esperando que o senhor Speziale 
tomasse a decisão mais acertada sobre a proposta do Coronel. 

 

O CONVITE DO CORONEL 
 

Como Wiegando não teve férias de julho e eles não se encontraram, tão logo pôs em dia 
as tarefas que o padre superior tinha deixado para ele concluir, escreveu para o amigo, 
contando todas as novidades. Descreveu a viagem que fizeram a Tapiraí e o 
entusiasmo da mãe dele com as atividades culinárias. 

Cuidou de iniciar os estudos com afinco, para ser aprovado com sobras ao final do 
semestre, que coincidia com o final do Curso Médio. Além de contar com boas 
orientações dos professores, o gosto pelos estudos e a identificação com os temas 
estudados também favoreciam o bom desempenho. 

No início de setembro, recebeu carta do senhor Speziale contando que havia decidido 
aceitar a oferta do Coronel, com a condição de que pudesse levar ‘o filho’ junto com ele. 
Icobé se emocionou com esse detalhe. Eles tinham conversado e o Coronel propôs a 
construção de uma casa com dois quartos e duas salas: uma para o escritório da 
fazenda e outra para a farmácia. Não haveria cozinha no prédio, pois eles fariam as 
refeições na casa-grande. Ele se mudaria para lá tão logo a construção estivesse 
pronta. 

O senhor Schreiner iria fabricar as prateleiras, os balcões, as camas e os armários, com 
as madeiras cedidas pelo Coronel e sem cobrar pelo trabalho. O farmacêutico esperava 
começar nova vida na casa nova, com móveis novos. Mesmo assim, levaria tudo o que 
possuía e doaria os móveis usados para alguma família da fazenda. 

Icobé sabia que a decisão seria essa, mas, mesmo assim, comemorou intimamente o 
desenlace. E tinha certeza que o cavalo zaino encilhado estaria esperando por ele 
quando retornasse de férias. 

 

POVOADO PLANEJADO 
 

Aproveitando a presença do agrimensor que viera medir umas terras do Governo do 
Estado, o Coronel falou da intenção de mudar as casas dos operários para um local um 
pouco mais distante da serraria. O profissional concordou e até acrescentou: 

— Senhor Torquato, além da localização, há também a questão do planejar a 
urbanização do povoado, já pensando que aqui está nascendo uma cidade. É só uma 
questão de tempo. 

— Num há de vê que andei pensando nisso. Já tem as casa dos peão, agora mais casa de 
operário, depois vem o farmacêtico, um sapateiro, ... quem sabe? 

— Isso mesmo: é preciso planejar o crescimento urbano de forma ordenada, para 
evitar problemas futuros, como a falta de um espaço central para construir uma igreja. 
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— É. Tive pensando que a capelinha é mais da família i qui, pro povo, tem que tê uma 
capela maió. 

— Se for de seu agrado, posso dar uma olhada nos terrenos aqui em redor e desenhar 
dois ou três rascunhos de mapa para analisar. 

— I tem de vê quanto vai cobrá... 

— Trabalho pro Governo e podemos conversar com o intendente, com o prefeito e com 
algum deputado... 

— O deputado Serafim da Luz é gente minha. 

— Tem regra pra tudo. As ruas devem seguir os regulamentos estaduais e o Código de 
Posturas do Município, para facilitar as coisas na hora do povoado virar distrito, 
porque aí já vai estar de acordo com o que as autoridades exigem. 

— Tem qui sê do jeito deles? 

— De certa forma, sim. De qualquer maneira, para evitar problemas futuros, é bom 
seguir a legislação. 

— Eles vão mandá na minha fazenda? 

— Se o senhor vender os lotes, o povoado será um espaço público. Vai ter um 
intendente, um juiz de paz, um vigário, ... O senhor pode continuar sendo autoridade 
civil ... menos vigário, eu acho ... 

— Isso é pra já? 

— Só depois de povoar o loteamento. Antes, temos que decidir qual a ideia de cidade 
que queremos. 

— Como ansim? 

— Um povoado que cresce sem organização vira uma cidade de ruelas tortas. Muitas 
cidades iniciam sem planejamento, amontoando casas desordenadamente, sem deixar 
espaço para igreja, escola, praça, campo de futebol e prefeitura.  

— Tem qui pensá nisso agora? 

— Sim. As coisas podem ser construídas depois, mas o terreno deve ser reservado 
desde o início. 

— Tudo por minha conta? 

— Se o senhor fizer um loteamento, pode alugar ou vender os lotes para os 
empregados. Depois de acomodar a população local, pode vender para gente de fora. O 
valor dos terrenos destinados para edificações públicas estará incluído nessas vendas.  

— Vô tê de pensá cum carma... 

Assim, pensando juntos, concluíram que podiam sonhar alto e projetar uma cidade 
planejada. Entre a casa-grande e a serraria havia uma extensa pastagem cujo gado 
poderia ser transferido para outras bandas da fazenda. O terreno favorecia, por ser 
levemente inclinado, o que facilitaria as construção das casas e a drenagem das águas.  

O agrimensor trabalhava para o governo e o deputado Serafim da Luz poderia ajudar 
na negociação para liberar aquele trabalho. No entanto, o prefeito poderia se opor por 
temer alguma concorrência futura. Melhor ir com calma na conversa. Ainda mais que a 
Guarda Nacional estava em baixa e o poder dos coronéis estava diminuindo 
rapidamente. 
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MUDANÇA PARA TAPIRAÍ 
 

Logo que a madeira para a casa pareceu mais enxuta, o Coronel mandou buscar o 
farmacêutico para escolher o local mais apropriado para colocar o escritório e a 
farmácia. Também queria opinião na divisão das peças. Escolheram um local bem 
ensolarado, que ficava na entrada da fazenda, de forma a receber quem chegasse a 
negócios. Mediram e calcularam e decidiram como seriam os balcões e as prateleiras. O 
senhor Speziale ficou de encomendar e de acompanhar a fabricação dos móveis. 

No caminho de volta, passou pela marcenaria com as medidas e a informação que, nos 
dias seguintes, o caminhão traria a madeira dos móveis. O trabalho tinha aumentado, 
mas Willy estava treinando dois rapazes que já trabalhavam quase como o Wiegando. 
O senhor Schreiner estava sentindo muita falta dos filhos ausentes; a mãe deles 
também sentia. Porém, ela estava tão entusiasmada com as festas, almoços e jantares 
que até pensava montar restaurante. 

Wiegando e Ingrid estavam muito ocupados, demoravam demais a escrever uma carta 
para os pais e se limitavam a dizer que estava tudo bem e que, nas férias, contariam 
todas as novidades. 

Porém, com Icobé, Wiegando trocava muitas cartas, relatando um pouco o dia-a-dia 
deles no seminário e discutindo questões existenciais, como vocação, sonhos e 
decepções pessoais. Foi numa dessas cartas que ele contou que Ingrid estava 
trabalhando numa Agência Postal e que não teria férias no fim de ano, pois era época 
de muito serviço, com muitas cartas e cartões para despachar. 

Willy e Erika estavam preparando a casa e o enxoval para o casamento que estava 
marcado para o mês de maio. Eles se entendiam muito bem e faziam tudo de comum 
acordo. Eram bem diferentes de Ingrid, Wiegando e Icobé que queriam estudar e 
morar longe dali. Eles sonhavam com uma vida simples, uma casa acolhedora e um 
jardim florido. A horta já estava pronta, com grande variedade de legumes e de 
verduras; bastava ajudar a Frauenkochen que ali cultivava os temperos e as saladas de 
suas festas. 

 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 
 

Icobé concluiu o curso clássico com méritos e sentia-se preparado para avançar mais 
uma etapa de sua formação. Sabia que aquele seminário seria apenas uma estação da 
viagem acadêmica, mas tinha se apegado à função de administrador-adjunto, talvez 
porque o trabalho representasse para ele um vínculo social, a segurança de que 
poderia ser útil, ser importante para o bom funcionamento de uma instituição. Saía, 
também, com o sentimento do dever cumprido, sem deixar dívidas. 

Ao embarcar no trem para o Sul, sentiu o sabor da idade adulta. O rapaz que chegara 
inseguro e cheio de dúvidas parecia ter ficado naquele quarto que o acolheu por um 
tempo de amadurecimento. Quem subia as escadas de ferro do vagão era um homem, 
jovem ainda, mas resoluto, determinado a alcançar os objetivos, a fazer o melhor que 
pudesse para viver intensamente e ajudar outras pessoas.  

Viajou sem pressas. O vagão balançava e gemia nos trilhos. A paisagem passava pela 
janela, às vezes, tão próxima que mostrava apenas um conjunto de riscos escuros; 
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outras, se espraiava além do alcance da vista, sem nada para ver. Depois, a noite vinha 
aumentar o barulho dos ferros rangendo e as fagulhas da Maria Fumaça pareciam 
pirilampos que caiam da chaminé. E quando o dia clareava, os ossos doíam das duras 
ripas dos bancos. A manhã mostrava montanhas e vales profundos; matas em 
formação, raros bosques de pinheiros ou retângulos de terras cultivadas. Muitas 
estações perdidas no meio do nada, alguns pequenos povoados e poucas vilas mais 
habitadas. Finalmente, a locomotiva apitou na curva da caixa d´água e Suçurê apareceu 
brilhando ao sol de dezembro. 

Ainda da janela do vagão, Icobé reconheceu o cavalo zaino encilhado, amarrado ao lado 
do cavalo do compadre do Coronel. Sinal de que ele estaria esperando na estação. 
Sentiu-se acolhido e sorriu para si mesmo. Finalmente, parecia que teria uma família, 
um lar. 

Depois que a composição parou de todo e de dar a vez para os passageiros mais 
apressados, ergueu-se para pegar a mala e caminhou para a saída. Desceu as escadas 
sentindo sobre si o olhar do compadre do Coronel que seguia cada passo dele como se 
segue uma criança pequena. O homem estendeu a mão, cerimonioso, e indicou as 
montarias amarradas. Os animais demonstraram alegria com a chegada deles. O 
homem havia trazido uma mula para carregar a mala e outras coisas que levaria para a 
fazenda.  

A pedido de Icobé, eles passaram pela marcenaria, pois poderia demorar uma outra 
oportunidade de cumprimentar os amigos, que os receberam com entusiasmo. 
Wiegando estava por chegar, mas Ingrid só viria para o Natal, retornando em seguida 
para trabalhar. A Frauenkochen tinha muito o que contar, mas pedia que ele voltasse 
outra hora, com bastante tempo. Igualmente, passaram pela Igreja Matriz, para tomar a 
bênção do vigário e para dar conta que ele havia chegado. Ainda passaram pela casa do 
compadre do Coronel, pois ele precisava apanhar algumas coisas e deixar um recado 
para a mulher. 

Iniciaram a viagem para a fazenda. O homem seguia em silêncio. Os cavalos 
demonstravam conhecer bem o caminho, dispensando maiores atenções com eles. 
Icobé segurou a curiosidade o mais que pode; queria saber da situação, como estavam 
as coisas por lá. 

— Como está o senhor farmacêutico? 

— Bem. 

— A presença dele é importante para vocês? 

— Sim. 

— Estou muito curioso... 

O homem cavalgava impassível, com o semblante sereno, sem demonstrar interesses. 
Passaram por um mato mais fechado, com quatis correndo pelos galhos das árvores. 
Mais adiante passaram por um riacho de águas límpidas. Deixaram os animais 
beberem à vontade. E a viagem prosseguiu cortando florestas exuberantes. 

— O senhor nasceu aqui? 

— Nasci. 

— Sempre trabalhou para o Coronel? 

— Sim. 
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— Conheceu o pai dele? 

— Sim. 

Estava difícil arrancar uma sequência de duas palavras. Melhor trocar de assunto. 

— O vigário esteve visitando a capela? 

— Não. 

— Ele deveria de ir mais vezes, pois o número de fieis está aumentando rapidamente... 

— Sim. 

Diante de tantas respostas monossilábicas, o jeito foi aderir ao silêncio meditativo até 
chegarem ao destino. 

 

CASA NOVA 
 

De longe, avistou aquela que seria a casa dele por alguns anos. A vista agradou. 
Construída próximo da casa-grande, mas distante o suficiente para propiciar 
privacidade. A varanda por toda a extensão da frente, onde se abriam as portas do 
escritório e da farmácia, dava um ar de acolhimento. Apearam. O compadre do coronel 
ficou segurando as rédeas, enquanto Icobé descarregava a mala e agradecia o favor.  

O senhor Speziale fazia um curativo no braço que um homem de tinha se cortado. 
Parecia ser um pouco grave, pois ele apenas olhou de soslaio e continuou o 
atendimento médico. Icobé depositou a mala ao lado da porta, sentou-se numa das 
cadeiras da sala de espera e ficou acompanhando os movimentos hábeis e seguros das 
mãos do farmacêutico. 

Finalmente, o trabalho foi concluído e o homem saiu segurando com cuidado o braço 
machucado. Então, eles puderam se abraçar, apertando as saudades contra o corpo. 
Tinham muitas coisas por dizer, mas sem pressa. Poderiam conversar depois. Icobé 
pegou a mala com uma mão, colocou o outro braço sobre o ombro do ‘pai’ e seguiram 
em silêncio casa adentro. 

A resina da madeira ainda perfumava o ambiente. Um corredor, separando os dois 
quartos, ia dar nos fundos; as portas dos quartos abriam frente a frente. As peças eram 
amplas e bem iluminadas pela luz solar. O roupeiro de duas portas ficava aos pés da 
cama, que era ladeada por uma mesa e por uma cômoda. Junto da janela, havia uma 
pequena mesa redonda, com uma gamela e, na parte de baixo, uma vasilha com água 
para lavar as mãos e o rosto. Coube a Icobé o aposento que recebia o sol da tarde. 

Com um sorriso afetuoso, o senhor Speziale se despediu e foi tomar conta das 
obrigações dele. Além da farmácia, atendia o escritório, organizando os papeis e 
anotando as toras que entravam e as cargas de madeira que saiam. Para isso, media e 
calculava o volume dos troncos e contava as dúzias de tábuas. A madeira era vendida, 
na sua maioria, para fora e transportada pelo trem. Porém, às vezes, os colonos 
compravam pequenas quantias para construírem ou reformarem suas casas e seus 
paióis. Nessas situações, o Coronel estabelecia, verbalmente, as condições do negócio e 
informava os preços a serem cobrados no escritório. 

Depois de guardar as suas roupas, Icobé colocou a mala sobre o roupeiro e organizou 
seus cadernos e livros sobre a mesa de cabeceira. As coisas pareciam estar em seus 
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lugares e ele, saindo pelos fundos, analisou o entorno da casa, as paisagens vizinhas e 
as montanhas ao longe. A vida se manifestava por todos os lados. Deu a volta por 
detrás da construção e espiou o seu quarto; visto da janela, ele era ainda mais 
aconchegante. Continuando, chegou à porta da farmácia, que estava vazia; o 
farmacêutico estava no escritório ao lado, acessado por uma porta interna. 

— É maravilhoso estar aqui! 

— Sim. Se nós ajudarmos as pessoas, se formos benquistos, ... o lugar será maravilhoso. 

O rapaz entendeu perfeitamente o sentido daquela afirmação: a agradabilidade dos 
espaços depende das relações que neles se estabelecem. As pessoas podem ser felizes 
ou infelizes, quer vivam em casebres, casas, mansões ou palácios; na roça ou na cidade; 
solitárias ou num rebanho humano. 

— O senhor é, de fato, um sábio: as pessoas fazem os ambientes. Se formos benquistos 
aqui, faremos parte da comunidade ou, caso contrário, seremos apenas dois enjeitados 
vivendo de favores. 

— Exato: a decisão é nossa. 

— Eu quero ser útil, ajudar em tudo o que puder e contribuir para o desenvolvimento 
social da vila. 

— Mas, ainda não é uma vila... 

— Está começando... 

— Então, vamos trabalhar juntos para que o Coronel consiga formar um povoado 
organizado. Ele anda conversando com o agrimensor sobre um projeto de urbanização 
da fazenda. Disse, inclusive, que quer deixar de ser apenas um fazendeiro rico; quer 
montar indústrias e, um dia ainda, governar uma cidade. 

— E o que ele espera de nós? 

— Assim de boca, ainda não disse. Mas, nos trouxe aqui porque julgou que podemos 
ajudar nessa tarefa. 

Icobé pôs os olhos no horizonte e visualizou a cidade sonhada pelo Coronel. Poderia 
ser apenas um sonho dele ou uma realidade a ser construída por todos que 
acreditassem no projeto. Desejou muito conhecer o agrimensor e se oferecer para 
colaborar. Por certo, as experiências vividas no seminário poderiam servir de base 
para outras aprendizagens. Ele sabia escrever e poderia ajudar nas anotações, nos 
desenhos e nas correspondências. Tinha sido apresentado ao deputado e imaginava 
que poderia ser um bom intérprete nas relações entre o político da capital e o líder 
daquela comunidade.  

— O senhor conhece o deputado Serafim da Luz? 

— Só de vista. 

— Em dezembro passado, ele esteve em Suçurê. Eu conheci o deputado naquela 
ocasião. Ele disse ao Coronel que eu era um rapaz inteligente que tinha um bom futuro 
e que a serraria era a “locomotiva que traria o progresso para toda a região”. 

— Os políticos vivem de palavras. É preciso entender o que eles querem com o que eles 
dizem. Com certeza, ele considerou que você pode ser útil para ele. 
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— É nesse sentido que eu falei que, talvez, possa ajudar. Posso fazer as intermediações 
para conseguir apresentar as ideias do Coronel de uma forma mais detalhada para que 
recebam atenção na Capital.  

— O que o Coronel precisa é de um secretário, já que foge do lápis e é desajeitado 
demais para usar a pena e o tinteiro. Ler, até que ele se interessa, mas nem pensa em 
escrever. 

— Ainda bem que ele sabe ler... 

— Mais ou menos. Ele precisa de alguém que entenda o que está escrito e os vários 
sentidos que uma palavra pode indicar – afirmou o senhor Speziale. 

— De alguém em que ele confie, alguém que seja leal e que saiba manter sigilo – 
concluiu o seminarista. 

— De certa forma, ele vai confiar enquanto tiver certeza que você está sendo leal, pois 
a lealdade pressupõe respeitar os acordos. 

De fato, o Coronel depositava extrema confiança neles, mesmo que eles não fossem 
‘machos como todo homem deve ser’. A valentia deles era pouco mais que coragem 
para viver. Não que o Coronel considerasse que eles fossem covardes, mas preferia que 
os filhos dele demonstrassem mais valentia e fossem mais ousados que eles. Mesmo 
não tendo as qualidades para serem ‘da família’, as habilidades deles poderiam ajudar 
muito na conquista de mais poder. 

Depois que anoiteceu, eles fecharam as portas da farmácia e do escritório e foram para 
a cozinha da casa-grande, onde a janta esperava sobre o imenso fogão a lenha. As 
crianças e as mulheres já tinham jantado e eles aguardaram ao pé do fogo até a 
chegada do Coronel. As brasas emitiam luzes escarlates e crepitavam vez em quando. 
As crianças algazarravam na varanda dos fundos. Quando baixaram o tom de voz, a 
cozinheira sentenciou: 

— A piazada sussegô proque o Coroné tá chegano. 

Eles também aprumaram o corpo e preparam o semblante para uma recepção 
condigna. 

O patrão passou pela casa de banho, lavou as mãos e o rosto e penteou os cabelos 
umedecidos com água. Em seguida, apontou na porta e saudou os ‘secretários’. 

— Buenas noites, dotores! 

Icobé foi até ele e apertou a mão com força. 

— Sou muito grato por sua acolhida. 

— Teje im casa. Conto com teu trabaio. 

Jantavam na mesa da cozinha, sem cerimônias. Cada um pegava um prato da prateleira 
e se servia com as colheres de pau usadas para mexer a comida nas panelas. O Coronel 
tomou a dianteira e encheu o prato; sendo seguido pelos outros dois. O virado de feijão 
estava apetitoso, de fazer água na boca. Depois, ‘pra rebater’, um cafezinho 
requentado. Durante a refeição, o Coronel comentou os acontecimentos do dia, crias 
que nasceram e pequenos incidentes na serraria. Depois, levou a dupla para a varanda. 
A lua-cheia esparramava luz branca por sobre a paisagem: os galpões, as pastagens, o 
gado deitado, as águas do ribeirão e as matas. Com o luar, até o dente do Coronel 
revestido com ouro brilhava mais. No entanto, ele nem lembrava do dente; com um 
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neurônio, apreciava a vista da fazenda e com outro pensava na efervescência política 
que sacudia o sertão. 

— Tive nas estação pra cima e pra baxo, tratando d’uns negoço, i assustei cá talianada 
tomando conta dos governo. Inté distrito eles conseguiro... 

— Verdade. Madeira, vinho e banha rendem bom dinheiro e os povoados vão 
crescendo... – concordou o senhor Speziale. 

— Na viagem de agora, notei isso também: muitos imigrantes estão chegando – 
apartou Icobé. 

— Mais pro Norte, tão tirando muita erva-mate – acrescentou o farmacêutico. 

— Puisé. Tô ficando pra trais... 

— Ou não. A serraria está produzindo bastante, a fazenda tem muitas áreas planas e 
férteis, o senhor pode aumentar o comércio e colocar uma olaria pra fabricar telhas. A 
madeira usada nas tabuinhas dos telhados rende mais se vendida como tábuas. 

— Mais num sô de fuçá na terra ... Isso é co’s colono. 

— Ali no escritório, eu escuto muita coisa. Tem gente interessada nessas empreitadas; 
o peão Lino, que já carneia as reses, tem vontade de lidar com carne de porco, fazer 
salame e vender a banha. Os imigrantes são agricultores de origem – garantiu o 
farmacêutico. 

— Nem de mexê cum barro... – esquivou-se o patrão. 

— Conheço um italiano lá do Sul que tem olaria, mas acabou o barro e procura outro 
lugar; posso escrever pra ele... – propôs o seminarista. 

— Tem que sê pessoa boa, de confiança. 

— Isso ele é. Talvez, não queira ser agregado; pelo que conheço, vai preferir sociedade 
com o senhor. 

— Vamo conversá co’óme. Quem sabe dá certo? 

O silêncio dominou o ambiente por instantes. Icobé estava impaciente para continuar a 
conversa. Tinha lá suas ideias... 

— Mesmo com dinheiro, indústria e comércio, sem organização social, o povoado 
continuará isolado; a gente consegue importância e poder quando a Igreja e o Governo 
reconhecem vantagens deles nos acordos, nos impostos e nas contribuições religiosas. 
Sem a bênção deles, nossa força só vai até às divisas da fazenda. Uma paróquia é 
sempre citada na diocese; capela, nem tanto. O deputado mede as ajudas pelo número 
de votos; é preciso fazer eleitores. E, agora, pra tirar título tem que assinar o nome. 

— Precisamo aumentá a capela... – balbuciou o Coronel. 

— Aí está a importância do planejamento do novo povoado: deixar espaço para a 
igreja, para uma escola, para o comércio e (por que não?) para a intendência municipal 
– insistiu o seminarista.  

— A prosa tá boa ... mais vamo drumi? 

Se despediram com reverências e foram para seus quartos perfumados pela resina de 
araucária. 
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CHIMARRÃO 
 

Na manhã seguinte, sem terem combinado, saíram da cama ao alvorecer, pois ambos 
gostavam de acordar cedo. Tão logo lavaram o rosto, o senhor Speziale convidou o 
rapaz para o chimarrão no galpão da fazenda. Quando chegaram, a roda já estava bem 
animada e o capataz Genuíno Martins comandava a prosa. 

— Se acheguem, doutores! Buenos-dias! 

— Buenos-dias! – desejaram os dois. 

— Puisé! A gente tá falando das mudança por aqui... A Fazenda Tapiraí tá encolhendo... 

— Tão mandando a gente pra longe – lamentou um dos peões. 

— Vão empilhá tábua dentro do galpão – resmungou outro.  

O estreitamento do espaço deles com as mudanças que ocorriam assustava: a serraria 
e os operários estavam empurrando as pastagens para o mato. A maioria da peonada 
temia pela sobrevivência da fazenda de gado. Porém, alguns viam nisso boas 
oportunidades. O Lino já carneava e estava com plano de ficar só com essa atividade, 
deixando a lida campeira. 

— O Coronel tem terra a perder de vista... O gado vai pro fundão da fazenda e nóis inté 
vamo ganha com isso – opinou ele.  

— Mais vancê já tem lugá garantido... – reagiu um peão mais velho. Como vô mudá 
nessa artura da vida? Se o coronel acabá c’a fazenda, como vô ganhá dinhero?  

— De que adianta tê trabaio a vida toda sem saí dessa miséria? – contrapôs um jovem 
laçador. 

Todos entendiam a preocupação do idoso e também concordavam com a dura verdade 
proclamada pelo peão revoltado. Por isso, deixaram o silêncio tomar conta do galpão. 
Só se ouvia o crepitar das chamas e o ronco da água quando secava a cuia. De repente, 
o Coronel adentrou ao galpão e pôs fim à meditação coletiva. 

— Buenos-dias! 

— Buenos – responderam todos. 

A cuia foi passada ao patrão, com direito a repetir o mate. Depois, ele perguntou pelo 
gado. O capataz, com apartes dos que sabiam dos detalhes, foi ponteando os últimos 
acontecimentos e informando as lidas programadas para aquele dia. Os dois novatos 
da roda de chimarrão escutavam atentos, pois eram assuntos de interesse deles. 
Quando o Sol abriu a barra do dia, cada qual foi cuidar de seus afazeres. 

Aquela tinha sido a primeira experiência de Icobé com o chimarrão. A princípio, 
parecia um café tomado na cuia com o auxílio de um canudo de metal. Chupava o 
amargo mais para acompanhar os demais do que por gosto pessoal. Entretanto, foi 
percebendo os efeitos estimulantes da bebida e tomando gosto. Por isso, na 
madrugada seguinte, acordou ainda mais cedo e foi para o galpão. 

Nesse terceiro dia, Icobé sentiu algo no ar, um clima de expectativa, uma 
movimentação diferente na casa-grande, que aumentou no final da manhã. O alvoroço 
se generalizou com a chegada de uma comitiva a cavalo. Então, o motivo da agitação 
ficou evidente: Ângela, a filha do Coronel, chegava de férias. 
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Icobé esperou ansiosamente pela hora do almoço, pois tinha certeza que ela estaria 
sentada ao lado do pai. Porém, ela nem olhou para ele, que estava entre os serviçais 
burocráticos, como o farmacêutico e o agrimensor. Mesmo que fossem ‘doutores’, 
continuavam a ser empregados do pai dela. Os pais só tinham olhos para ela e ela 
ignorava os demais comensais, cuidando só do próprio prato. 

Casualmente, nesse mesmo dia, o mascate chegou para vender suas mercadorias. 
Trazia muitas ‘coisas bonitas’, especiais para serem presenteadas no Natal. Primeiro, 
ele ofereceu aos donos da casa, que ficaram com o melhor; depois, aos peões 
‘graduados’ e, finalmente, vendeu o que restou ao povo simplório. 

À noite, antes de se recolher, o senhor Speziale conversou com o mercador sobre o 
interesse do Coronel em instalar uma loja de armarinhos. Falou por alto, para provocar 
uma reação do Nassif, que disfarçou e enrolou, sem tomar posição. Deu a entender que 
preferia continuar viajando e vendendo para os clientes que atendia há décadas. 
Porém, um sobrinho dele estava para chegar do Líbano e estava ainda sem saber para 
onde ir. Se fosse do agrado do Coronel, o rapaz poderia vir conhecer a fazenda e 
analisar a proposta. 

Na manhã seguinte, depois da roda de chimarrão, mas ainda no galpão, o farmacêutico 
informou ao patrão como tinha sido a conversa e deu as opiniões dele a respeito. O 
coronel aceitou entrar no jogo e solicitou que o libanês fosse convidado 
extraoficialmente, de forma a atrair o estrangeiro, sem compromisso. 

 

MISSA DE NATAL NA FAZENDA 
 

Icobé conversou com o Coronel sobre a intenção dele de ir à missa dominical e 
conversar com o vigário sobre a possibilidade de ser rezada uma missa, na capela da 
fazenda ou mesmo uma missa campal no pátio da casa-grande.  Poderia ser na tarde do 
domingo que antecede o Natal ou mesmo no sábado. Para tanto, precisava contar com 
as ordens do patrão, sem as quais o povo faria corpo mole. 

Com o apoio concedido, foi formada uma pequena comitiva para dar força ao pedido. 
Lá no povoado, receberiam o reforço dos compadres do Coronel. Saíram bem cedo 
para chegar a tempo de falar com o padre antes do início da missa dominical. 

E assim aconteceu. O pároco estava melindrado com a mudança do seminarista para 
longe da Igreja Matriz, perdendo assim o domínio sobre ele e os auxílios nos 
preparativos e nos ritos litúrgicos. Isso resultou na exigência de uma contrapartida: o 
padre rezaria a Missa de Natal na fazenda, desde que o seminarista continuasse 
ajudando na sede da paróquia. 

No retorno, após a missa, foram conversando sobre o que poderiam fazer para atrair 
os agregados da fazenda e para impressionar o vigário. Uma das certezas era reunir 
pessoas e ensaiar canções natalinas, mesmo que esse pequeno coral tivesse que cantar 
sem o acompanhamento de um piano. Pensaram em montar um presépio rústico, com 
imagens de barro cru e em encenar também um presépio vivo com crianças e animais 
da fazenda. 

Na tarde de domingo, reuniram-se com o Coronel e com o senhor Speziale no escritório 
para decidir e encaminhar ações. Optaram por montar um presépio simples, com 
figuras de barro. Para o ano seguinte, seriam compradas as imagens. Por enquanto, as 



Mario Tessari | 85 

crianças da fazenda eram muito xucras para se comportarem adequadamente diante 
do vigário. Seriam ensaiados cânticos e orações apropriadas para a ocasião; se não 
estivesse ‘pra chuva’, a missa seria rezada em frente à casa-grande. 

Com essas informações, Icobé retornou a Suçurê, onde permaneceu por alguns dias 
ajudando nos preparativos para a paróquia e para a capela. Visitaram também algumas 
famílias e conversaram sobre a continuidade da formação eclesiástica, no ano 
vindouro. O vigário escreveu, imediatamente, uma carta para a arquidiocese, 
solicitando a matrícula e perguntando sobre as possibilidades de trabalho e de 
hospedagem para o aluno. Esses assuntos já haviam sido tratados com os padres do 
seminário, mas era importante ter um documento em mãos, com as informações de 
datas e de endereços. 

Num final de tarde, Icobé foi visitar a família alemã e encontrou Wiegando trabalhando 
na marcenaria. Deixou o amigo completando o serviço e foi conversar com a 
Frauenkochen. Ela estava bem diferente, sem muito tempo para conversar, com muitas 
encomendas de tortas e de bolachas para o Natal. Estavam planejando construir um 
restaurante em um terreno próximo à estação ferroviária, ficando a cozinha de casa só 
para o uso da família. O movimento de pessoas pela casa estava tirando a privacidade 
deles e não havia espaço para oferecer refeições festivas. Além do que o agente da 
estação estava prometendo estender o intervalo de parada dos mistos, 
disponibilizando tempo para algum passageiro que quisesse almoçar. 

Para deixar a cozinheira trabalhar sem curiosos olhando, Icobé voltou para a 
marcenaria e ajudou a fazer a arrumação de final de expediente. Quando o crepúsculo 
tingiu de vermelho as nuvens andarilhas, eles deram por encerrado o expediente, 
dispensaram os empregados e foram sentar na varanda da casa. 

O senhor Schreiner e Willy só ficaram um instante; contaram das novas máquinas que 
estavam por chegar e das expectativas deles com a chegada de Ingrid na semana 
seguinte. Logo, Willy quis ir trabalhar um pouco na casa dele, que estava sendo 
preparada para o casamento em maio. O pai deles estava cansado e queria tomar um 
banho, para depois poder ajudar a esposa na cozinha. 

Estando a sós, Icobé e Wiegando trocaram olhares sorridentes que traduziam a alegria 
pelos sonhos que acabavam de realizar. Icobé tinha concluído o Curso Clássico e 
ingressaria na Faculdade de Filosofia; Wiegando havia recuperado o tempo perdido e 
já estava matriculado no Ensino Médio. Lá no Sul, estava trabalhando mais do que na 
marcenaria, já que era muito solicitado, inclusive nos finais de semana. 

Viviam situações diferentes, mas com a mesma convicção dos seus projetos de vida. O 
seminário católico funcionava em regime de internato, dando pouca margem para 
experiências leigas. Wiegando, ao contrário, usufruiu de intensa convivência com a 
comunidade luterana, visitando as casas, a trabalho ou a passeio. Participava também 
de encontros sociais e de competições esportivas, com oportunidades de interagir com 
pessoas de todas as idades. 

A partir dessas diferenças, eles começaram a analisar os conjuntos de dogmas e 
práticas propostas pelas duas religiões. A Igreja Católica era mais austera, inflexível e 
autoritária. A hierarquia rígida e a obediência militar tolhiam a criatividade; 
dificilmente um padre emitia opinião contrária ou contestava a autoridade dos 
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superiores. Porém, as duas regras que mais isolavam os sacerdotes em redomas eram 
o Latim como língua litúrgica e o celibato. 

Mesmo que o Latim pudesse contribuir para a divinização do sacerdócio e que o 
celibato fosse uma estratégia eficiente para conseguir a dedicação exclusiva do padre 
para o trabalho religioso, essas regras favoreciam a omissão e a desmotivação. Os dois 
consideravam que a vocação para a vida religiosa merecia os incentivos da convivência 
familiar e da democracia religiosa. Para completar, o Deus católico era temido, sem ser 
respeitado. 

Notadamente, Wiegando encontrava melhores condições de atuar como evangelizador, 
porque falaria a língua do povo e conviveria com o povo. Ambos poderiam realizar o 
desejo de trabalhar como professores e se tornarem escritores, mas Icobé teria de 
superar todas essas barreiras que os separavam da comunidade humana, na mais 
simples concepção filosófica: seres humanos em comunhão de objetivos. Porém, nada 
afastaria Icobé do seu objetivo principal, mesmo que tivesse de omitir essas opiniões e 
andar pelas sombras. 

As trevas da noite aconselhavam a tomarem rumo; despediram-se combinando um 
encontro para o primeiro domingo do ano e lá na fazenda. Antes do visitante se 
encaminhar para a estrada, ainda ficaram de pé, frente a frente, olhando nos olhos um 
do outro, como que firmando um pacto de lealdade. 

 

TIJOLOS E TELHAS 
 

Tendo resolvido todos os assuntos a que se propunha, Icobé retornou à fazenda e aos 
preparativos para a missa campal. Seria a primeira missa aberta ao público, pois as 
anteriores eram cerimônias íntimas, reservadas para a família do Coronel e um ou 
outro convidado, como os pais dos inúmeros afilhados dos patrões. Quase toda vez que 
havia missa na capela da fazenda, alguma criança era batizada. Essa imensidão de 
compadres e de comadres eram os ingredientes principais da argamassa política. 

Na véspera da cerimônia religiosa, o compadre foi esperar o oleiro que vinha pelo 
misto. Ele chegou e foi inspecionar os banhados e os barrancos das estradas. Voltou 
entusiasmado com a quantidade e com a qualidade das reservas de argila adequadas 
para a fabricação de telhas e de tijolos. Luiz Vasaro queria falar logo com o coronel, 
mas teve de esperar até o outro dia. Isso foi importante, porque os ‘secretários’ 
puderam aplainar as ideias e estruturar uma proposta que seria vantajosa para ambos 
os lados. 

O mais importante é que ele possuía as máquinas e dominava as técnicas ceramistas. E 
o mercado estava ali esperando, de boca bem aberta. Havia, também, terrenos 
argilosos e úmidos que eram considerados ‘terra improdutiva’, sem proveito para a 
agricultura ou para o gado, devido ao excesso de umidade. 

A proposta era de uma parceria: Luiz traria as máquinas, construiria a olaria e 
fabricaria telhas e tijolos, que seriam vendidos às meias; poderia usar os terrenos 
combinados e retirar os cavacos da serraria para aquecer os fornos; a fazenda 
forneceria ainda duas parelhas de mulas: uma parelha para puxar o barro e outra para 
girar a máquina de amassar barro. 
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No dia seguinte, essas condições foram aceitas pelas duas partes e parecia tudo 
resolvido. Foi quando o oleiro pediu para ocupar uma das casas dos operários, até que 
ele construísse a dele, ao lado da olaria. O Coronel via nisso uma possível brecha para 
os outros exigirem regalias semelhantes. Além disso, o oleiro queria de graça toda a 
madeira necessária para construir a casa e a olaria. 

Depois de muita discussão, ficou acertado que o oleiro poderia trazer a família e 
ocupar uma casa velha junto dos peões, até que construísse a dele, sobre o terreno 
destinado à olaria. A madeira usada nas construções e as despesas com alimentação 
anotadas na caderneta do armazém da fazenda seriam pagas em parcelas, a partir do 
segundo ano de produção industrial. 

Ainda estavam agitados pelas negociações quando apareceu o agrimensor com uns 
papeis grandes enrolados. Eram os desenhos das propostas de urbanização que ele 
havia prometido entregar ao Coronel antes de entrar de férias. Pedia que olhassem os 
desenhos e conversassem para que, quando ele voltasse em fevereiro, fosse escolhido 
o melhor projeto para ser apresentado ao deputado. 

A fazenda estava mesmo com os dias contados; logo seria um povoado. Quem sabe um 
distrito? 

 

APAIXONADO 
 

Icobé assumiu as funções burocráticas com zelo e compartilhava as diplomacias com o 
senhor Speziale. Valorizava a importância dessas responsabilidades, mas não estava 
completamente feliz. Procurava se concentrar no trabalho, sem conseguir, porém, 
afastar a lembrança de que Ângela estava ali ao lado na casa-grande. Estava muito 
quieta, raramente aparecendo na varanda. A mocinha era avessa a cheiro de gado e a 
lambidas de cachorros aduladores. 

Em busca daquelas agradáveis palpitações que a presença dela desencadeava, Icobé 
teve a ideia de sugerir ao Coronel que a filha, como aluna de colégio de freiras, poderia 
ensaiar as canções natalinas com as crianças e, quem sabe, ensinar o catecismo àqueles 
em idade de receber a primeira comunhão. Comentou a ideia com o senhor Speziale, 
omitindo os interesses ‘pecaminosos’ que motivavam tal proposta. 

O bom velhinho considerou muito importante incluir a filha do coronel nas inovações 
pretendidas para a fazenda e propôs que deveria ser ele o encarregado de falar com os 
patrões, como se fosse um avô das ‘crianças’. Fez isso ainda naquele início de tarde, 
quando percebeu que o casal estava conversando na varanda. Eles ficaram lisonjeados 
com a indicação da filha para catequista e ficaram de perguntar se ela sabia ensinar 
cânticos religiosos, pois jamais a tinham ouvido cantar. 

No alvorecer da manhã seguinte, o Coronel anunciou solenemente para a roda de 
chimarrão que a filha dele – Ângela – iria preparar as crianças para a primeira 
comunhão. 

— Mas, a maioria nem é batizada – atalhou o capataz. 

— Intonce, aprepara pro batismo tamém – retrucou o orgulhoso pai. 

E foi aquele bochicho. A peonada jamais imaginara o patrão interessado na alma dos 
filhos deles. A novidade animou a roda de chimarrão e, em dois minutos, estava pronta 
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a lista dos que ainda carregavam o pecado original por não terem tido a oportunidade 
de receber o batismo. O Coronel determinou que os pais passassem pelo escritório 
para informar o nome correto desses pequenos pagãos e que Icobé negociasse com o 
vigário uma cerimônia coletiva de batismo. 

As coisas estavam andando mesmo no caminho certo: para acompanhar o progresso 
material, importante cuidar das almas do povo que começava a aglomerar. Andando 
melhor ainda para o rapaz que estava tocado pelo cupido. Como seminarista e 
embaixador do vigário, poderia entrar em contato com a fada que iluminava os sonhos 
dele. 

A catequese e os ensaios de canto passaram a tomar a varanda da casa-grande no 
início das tardes.  E Icobé já ficava por ali após o almoço organizando, colocando 
ordem e obediência nos mais exaltados, mostrando que ali estavam como se fosse na 
igreja, então, deveriam se portar com respeito sagrado. Dona Lenice acompanhava 
tudo com olho soberano. Ela apoiava a disciplina imposta pelo seminarista, alegando 
que ele seria um futuro padre e, portanto, devendo ser respeitado como tal. Sob a 
vigilância das duas ‘autoridades’, Ângela comandava a doutrinação, com a voz mansa, 
porém firme. Depois do catecismo, o ensaio ganhava ritmo e o pequeno coral ia 
afinando as vozes para fazer bonito na Missa de Natal. 

Como estava tudo encaminhado e a lista de crianças por batizar estava completa, Icobé 
foi a Suçurê ajudar na organização das cerimônias natalinas na matriz. 

O pároco vibrou com a possibilidade de, em um só dia, incluir dezenas de crianças ao 
rebanho católico. E, por certo, os méritos seriam contabilizados a seu favor quando o 
bispo viesse em visita pastoral ministrar a primeira comunhão para tantos inocentes. 

Prevendo o grande volume de coisas que deveriam ser transportadas para a missa na 
Fazenda Tapiraí, solicitaram, além dos dois cavalos de montaria, mais um animal para 
carregar a carga. 

Antes de retornar à fazenda, Icobé visitou a família alemã e pôs a conversa em dia. 
Soube que Ingrid chegaria na véspera de Natal, permanecendo na casa dos pais até o 
dia primeiro do ano. 

A Frauenkochen deu férias para si mesma, para poder dar atenção especial aos filhos 
em visita. Depois, voltaria a atender encomendas e festas para janeiro. A construção do 
restaurante estava quase concluída e Wiegando fazia questão de fabricar todos os 
móveis necessários e de acordo com as exigências da mãe. 

A marcenaria tinha muito trabalho para abastecer as lojas de móveis. Foi contratado 
mais um aprendiz e os outros dois já trabalhavam sem ajudas de marceneiro ‘mais 
experiente’. O senhor Joachim Schreiner passou a exercer uma função gerencial, além 
de continuar trabalhando com os demais. A responsabilidade dele abarcava 
supervisionar a chegada de matérias primas e o embarque dos produtos; controlar os 
estoques de madeiras, pregos e parafusos, e engraxar, consertar e adaptar as 
máquinas. 

 

NATAL 
 

Sábado, bem cedinho, o padre e o seminarista, sob a proteção do compadre do coronel, 
rumaram para a fazenda. Viagem lenta, por conta das dificuldades do vigário com a 
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montaria e com a saúde. Mesmo assim, chegaram a tempo de preparar o altar que 
estava montado no pátio da casa-grande e de o sacerdote ouvir os pecados acumulados 
naqueles meses. 

Icobé corria de um lado para o outro encontrando sempre algo para colocar nos 
conformes e o senhor Speziale andava as voltas com as crianças que seriam batizadas: 
informações por completar, datas de nascimento incorretas, nomes incompletos – 
delas e/ou dos pais – ou apenas apelidos, pais ou padrinhos ausentes, além da 
exigência de que os pais e os padrinhos apresentassem as certidões de batismo. 

O almoço foi concorrido e Icobé acabou engolindo alguma coisa ao lado do fogão, por 
falta de espaço na mesa da sala e para poder voltar rapidamente aos preparativos que 
pareciam sempre insuficientes. Como havia muita gente e ainda muito mais comida e 
sobremesas, a missa acabou atrasando, o que deixava o padre um tanto preocupado, 
pois teria de retornar ainda naquele dia para rezar a missa dominical na matriz, 
mesmo com as dificuldades para cavalgar e com o medo de viajar no escuro. 

Por isso, o celebrante teve mais pressa na missa do que no almoço, engolindo o Latim e 
cortando as orações pela metade. Pronunciou um sermão sem adjetivos e, para 
abreviar ainda mais, interrompia os cânticos tão logo iniciados. Ângela e as crianças, 
que haviam ensaiado com tanto empenho, estavam frustradas; a cada hino, esperavam 
que o celebrante concedesse concluir o que tinha sido planejado. 

Dada a benção final, o padre convocou os padrinhos a se aproximarem com seus 
afilhados para que ele pudesse ministrar o batismo. Icobé acorreu com a bacia, com a 
jarra e com a toalha, fazendo sinal com a cabeça, solicitando que o senhor Speziale se 
colocasse ao lado deles com os documentos. O vigário deu pouca atenção para os pais e 
para os padrinhos das crianças que foram batizadas. Molhava rapidamente a cabeça de 
cada criança e pronunciava o nome que era indicado na folha de papel, sem nem 
mesmo olhar para o ‘novo cristão’. 

Esses atropelos desgostaram muito Dona Lenice, que esperava que tudo ocorresse em 
harmonia. Imaginava ela que as crianças fossem batizadas num ritmo que ela pudesse 
acompanhar de perto, mas o padre estava com tanta pressa que nem esperava os 
padrinhos chegarem com os afilhados no colo; abençoava um e já saia ao encontro do 
seguinte e assim por diante. Ela se impacientava mais ainda ao constatar que o Coronel 
parecia indiferente à correria do celebrante. 

Mesmo com os atropelos, o vigário, acompanhado do compadre do Coronel, saiu da 
fazenda com o sol já bem inclinado e com a perspectiva de que a noite os alcançaria a 
meio caminho. Bastou que eles sumissem na curva da estrada para o Coronel lamentar 
que poderia ter abatido uma rês e feito um churrasco para comemorar tantos 
batizados de uma vez só. 

Icobé, Ângela e Dona Lenice trataram de desmontar as estruturas preparadas para a 
missa campal e o senhor Speziale foi para o escritório anotar os dados e organizar os 
papeis, visando o preenchimento das certidões de batismo, nos dias seguintes. 

Mesmo naquele burburinho, dava de perceber os olhares que Ângela e Icobé trocavam. 
Eram bem mais que comunicações discretas de sequências e de mudanças nos rituais 
litúrgicos; os olhos deles falavam outras coisas. Eles, porém, não percebiam que 
estavam se expondo mais do que deviam. Em vários momentos, Dona Lenice chamou a 
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atenção da filha, mas ela era tão soberba quanto o pai e se considerava ‘estudada’, já 
que a mãe nunca tinha frequentado escolas. 

O flerte entre eles era de todo desaconselhável, pois ele era seminarista e deveria se 
comportar como tal; ela estava comprometida desde os dez anos de idade para 
casamento arranjado com o filho de outro fazendeiro, madeireiro e coronel da Guarda 
Nacional. Se o Coronel percebesse o namorico, com certeza sua raiva entraria em 
erupção, eclodindo o bochicho. Pior ainda se os boatos chegassem até os ouvidos do 
pai do ‘noivo’. Aí, os prejuízos seriam grandes. 

Por isso, o senhor Speziale, que também havia acompanhado o ‘intermezzo’, chamou o 
rapaz para uma conversa ‘de pai pra filho’. E tinha que ser antes do jantar, porque a 
patroa bem que poderia ter falado para o marido das liberdades que eles tomavam. 
Icobé levou um susto, pois agia espontaneamente, sem malícia. Surpreendeu-se com a 
gravidade apontada e prometeu manter distância do ‘perigo’. 

Ainda bem que as mulheres e as crianças jantavam mais cedo e, na hora da janta, os 
três homens estavam a sós. O agrimensor hospedado na casa-grande havia viajado 
para a capital, devendo voltar em fevereiro. Fora eles, só a ajudante de cozinha que 
dormitava ao pé do fogão enquanto aguardava para lavar a louça e ir, ela também, para 
o merecido descanso. 

O Coronel estava entusiasmado com a movimentação popular e com os futuros 
eleitores que acabavam de ser batizados. Esses até demorariam um pouco, mas nem 
precisava esperar os guris crescerem, pois alguns operários chegavam sabendo, ao 
menos, assinar o nome. Por certo, seriam um bom reforço para as próximas eleições: 
eleitores de paróquia que poderiam eleger mais algum eleitor de província. Logo que a 
Fazenda Tapiraí alcançasse o suficiente número de eleitores, poderia ser reconhecida 
como povoado. Quem sabe, Povoado Tapiraí? 

Aproveitando a boa oportunidade, os dois secretários propuseram que fosse aberta 
uma escola de primeiras letras, justificando o elevado número de crianças em idade 
escolar e dos muitos adultos que poderiam aprender a assinar seus títulos eleitorais. 
Sugeriram que essa deveria ser uma das reivindicações quando o Deputado visitasse a 
região. Lembraram, também, ao patrão que o agrimensor havia deixado uma boa área 
de terras para a edificação de igreja, escola e outras instituições públicas.  

Domingo cedo, Icobé foi para Suçurê, como tinha combinado com o vigário. Só então 
teve notícias das peripécias da viagem de volta, na boca da noite. Tão logo escureceu, o 
padre deu de rezar e o cavalo começou a cismar com aquela voz cavernosa. Não que o 
animal fosse caborteiro, mas estranhou o ritual de espantar medo. Ficou desconfiado, 
desviando de qualquer arbusto que balançasse ao vento. Nada que impedisse, no 
entanto, de chegarem sãos e salvos. 

O Natal daquele ano esteve um pouco abaixo do anterior, no qual os jovens tinham 
participado com mais entusiasmo e havia mais famílias na igreja; talvez, por falta de 
visitas pastorais ou porque o vigário estivesse menos entusiasmado e com problemas 
de saúde. Mesmo assim, os rituais litúrgicos reavivam a fé cristã e o nascimento de 
Jesus Cristo animava as pessoas a acreditarem no futuro, renascendo elas também 
para uma nova vida. 
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CHEGADA DO OLEIRO 
 

Luiz Vasaro chegou com a família no trem misto que vinha do Sul. Foi pura 
coincidência Icobé estar com o senhor Joachim Schreiner no Restaurante da Estação. 
Percebendo que o trem demorava mais do que o normal, eles saíram para dar uma 
espiada e assistiram o oleiro descarregando seus móveis com a ajuda de alguns 
rapazes que pareciam se divertir com aquele trabalho. Sorte dos funcionários da 
estrada de ferro que encontraram quem fizesse o serviço por eles. 

Depois de conferir a carga, o chefe da estação badalou o pequeno sino avisando aos 
passageiros do reinício da viagem e, em seguida, soprou o apito estridente autorizando 
a ação dos maquinistas. 

Aos poucos, a barulheira da locomotiva bufando e das rodas de ferro rangendo nos 
trilhos deu lugar a um silêncio quase total. Os funcionários se fecharam na estação. Os 
demais passageiros sumiram, ficando apenas a família Vasaro sentada sobre as caixas 
de mudança. Conversavam entre si de forma tão suave que nem se podia ouvir. 

Icobé, então, foi até lá conversar com eles. O senhor Schreiner voltou para fechar a 
porta do restaurante e veio em seguida. Eles precisavam de uma carroça para levar as 
máquinas e as caixas que continham panelas, louças e roupas. O marceneiro tinha um 
amigo que transportava para ele as mercadorias a serem despachadas pelo trem e se 
prontificou ir até a casa que ficava um pouco distante, fora do povoado. Para isso, 
pegaria um cavalo e voltaria tão logo tivesse uma resposta, mesmo que negativa. 

Por ser mais uma questão de caridade do que de um trabalho remunerado, o homem 
concordou em ajudar os recém-chegados, mesmo sendo dia santo. Afinal, eles também, 
no dia em que chegaram, se sentiram ‘despejados na estação’. 

Como a carga requeria duas viagens, primeiro, eles levaram as máquinas até a casa do 
compadre do Coronel e guardaram tudo num paiol que ficava atrás da casa. Depois, 
carregaram o restante da mudança e, tendo Icobé como guia, seguiram para a fazenda, 
aonde chegaram no início da noite, causando surpresa, pois eram esperados para mais 
adiante. 

Durante a viagem, o Luiz foi contando a história deles, desde que se conheceram, 
casaram e lutaram muito para dar aos filhos uma vida melhor que a deles. Anna Maria 
tinha estudado até o quinto ano complementar e, lá onde moravam, mantinha uma 
pequena escola, que funcionava na ampla sala da casa deles. Tinha aceitado migrar por 
absoluta necessidade do marido, pois ia para longe da família dela e perdia o ganha-
pão. Como adorava ler e escrever, ensinar, para ela, era também, uma grande paixão. 

Icobé contou, então, da menina Ângela que estudava na cidade e que estava ensinando 
catecismo aos candidatos à primeira comunhão. No entanto, ela logo voltaria para a 
casa da tia e aos estudos, deixando um trabalho por continuar. Relatou também a 
conversa que tiveram com o coronel sobre uma escola para as crianças que cresciam 
analfabetas. Poderiam pedir ao deputado que reivindicasse do governo estadual a 
instalação de uma escola no novo povoado. 

Parecia que tudo se encaixava e que a Fazenda Tapiraí se encaminhava para um rápido 
desenvolvimento. O agrimensor e o deputado voltariam em fevereiro para iniciar a 
organização urbana, mesmo que incipiente: casas alinhadas e não semeadas ao acaso, 
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uma capela comunitária e, agora, a possibilidade de uma escola pública. Por certo, 
Dona Lenice seria a pessoa ideal para coordenar essas ações sociais.  

 

PROGRESSO CONTROLADO 
 

Naquela noite, depois da janta, a conversa ao lado do fogão se estendeu noite adentro. 
O Coronel escutava atentamente e ponderava temores de perder o controle sobre as 
pessoas independentes, sobre todos aqueles que não eram peões, agregados ou 
operários. Quem controlaria esses liberais? Ele sempre teve o domínio de tudo. Como 
lidaria com pessoas que podiam fazer o que bem quisessem sem prestar contas ao 
dono das terras? 

Contemporizaram que os novos moradores eram profissionais convidados com 
critério e que eles poderiam acrescentar muito para melhorar as condições de vida, 
com casas mais confortáveis, crianças mais educadas, comércio para suprir as 
necessidades básicas e perspectivas de ter um número de eleitores suficiente para 
instalar um distrito e, mais adiante, (Quem sabe?) um município. 

Além disso, o senhor Speziale comentou que o ditado popular já diz que o dono do ovo 
tem que tomar uma decisão: ou come o ovo ou coloca o ovo para chocar. É impossível 
fazer as duas coisas com o mesmo ovo: ou enche a barriga ou cria uma galinha que 
poderá gerar muitos ovos. Manter a fazenda sob controle seria suficiente para viver 
bem, sem passar necessidades; abrir as portas para o progresso seria uma das 
maneiras de ganhar eleições, galgar cargos políticos e gravar o nome na História. 

O Coronel ficou visivelmente perturbado com a análise filosófica e entrou em 
meditação. Então, os dois companheiros de prosa entenderam que era hora de deixar o 
patrão com os pensamentos dele. 

Acenaram despedidas e foram para seus quartos. Caminharam em silêncio, eles 
também, porque sentiam no ar uma primavera de mudanças. Caminhavam conscientes 
de que eram atores de importantes acontecimentos sociais e políticos, com 
oportunidades para contribuir no nascimento de uma cidade, com toda carga de 
responsabilidades que esses eventos históricos exigem. 

 

AMOR PROIBIDO 
 

Icobé evitava encontrar com Ângela e, quando tinham de estar juntos para planejar as 
atividades que desenvolviam, procurava não olhar diretamente para ela, porque, com 
certeza, seria traído pelos olhos. 

Ela, ao contrário, navegava naquela sensação gostosa de estar enamorada. O corpo 
juvenil ansiava por carícias e o fato de Icobé ser um seminarista só aumentava a 
atração proibida. Isso tudo complicava ainda mais a situação do rapaz e poderia atrair, 
sobre eles, a ira do Coronel. 

Mais que o risco que corria se o pai descobrisse o namorico deles, a situação colocava 
em evidência as dificuldades que teria para concretizar o grande sonho da vida dele, 
que era se tornar escritor. 
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Para isso, precisava estudar mais e trabalhar com as letras até ficar íntimo delas; ser 
um professor da Língua Portuguesa ou trabalhar para um jornal ou revista. Como essa 
última opção era a mais mundana, lutava pela primeira, com a certeza que o convívio 
com crianças e jovens contribuiria em muito para o desenvolvimento de um estilo que 
agradasse maior número de leitores. 

A Igreja parecia ser o principal caminho para a formação acadêmica em nível superior. 
Talvez, o único. Ela é que mantinha o Curso de Filosofia e oferecia a oportunidade de 
estudar por conta de colaborações e da expectativa de que ele seria um padre que 
atraísse muitos fieis e que se mantivesse submisso à hierarquia católica. Estudar na 
Europa estava além de seus sonhos, pois sabia que apenas os filhos dos fazendeiros 
mais abastados tinham esse privilégio. Ele nem mesmo teria roupas adequadas para 
estudar em Coimbra, Lisboa ou Paris. 

Por outro lado, a Igreja Católica jamais exigiu que os seminaristas assinassem um 
documento no qual se comprometessem assumir o sacerdócio. Os estudos se 
destinavam à formação de líderes religiosos: frades, sacerdotes, diáconos ou 
exemplares pais de família. Mesmo sem receber as ordens sacras, Icobé poderia 
contribuir com a evangelização das comunidades cristãs, exercendo o magistério, pois 
a Educação também é uma missão nobre. 

Consciente das regras eclesiásticas e determinado a completar a formação acadêmica, 
Icobé prometia a si mesmo agir de forma ética, sendo sempre franco e leal. Assim, 
deveria ter um comportamento digno, cooperar e colaborar com os padres.  

 

A CORAGEM DE ANNA MARIA 
 

A família de Luiz e de Anna Maria estava acomodada numa casa velha ao lado do 
galpão, enquanto construíam um paiol sobre o terreno cedido para instalar a olaria, o 
qual serviria de morada enquanto construíssem a casa. Como estavam mal instalados, 
Dona Lenice insistiu para que continuassem fazendo as refeições na cozinha da casa-
grande, junto com os serviçais. Por isso, Anna Maria procurou a patroa para agradecer 
e para se colocar à disposição para poder retribuir, de alguma forma, a ajuda bondosa. 

A mulher de um agregado procurar diretamente a patroa era fato raro; por costume, o 
marido teria procurado o patrão, que falaria com a esposa e, no dia seguinte, levaria a 
resposta para o peão, que, em casa e à noite, informaria o resultado da consulta. 
Mesmo uma moça solteira, pediria ao pai que falasse com o patrão, que falaria com a 
patroa e que devolveria uma resposta alguns dias depois. 

Seguindo essa tradição, Dona Lenice vivia isolada na casa-grande, dependendo do 
marido para ‘conversar’ com outras mulheres. Por isso, aproveitou a coragem da 
recém-chegada para, ela também, ganhar coragem de romper com o machismo e 
entrar diretamente em contatos com as demais mulheres da fazenda. Sem auxílio ou, 
até mesmo, permissão do marido. 

Anna Maria surpreendeu a patroa com boas ideias e, porque, além de cuidar dos filhos 
e da casa, ainda ensinava outras crianças a ler, a escrever e a calcular. Ela contou que, 
lá no lugar onde moraram, a maioria das pessoas era alfabetizada e as famílias 
sonhavam poder dar aos filhos uma educação que propiciasse melhores condições de 
vida. A professora era paga pelos pais e valorizavam muito o trabalho dela. 
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Dona Lenice lembrou-se, então, de uma conversa de Torquato sobre a necessidade de 
dar escola para a criançada que andava de correria por todos os lados, fazendo 
estripulias. Ficou um pouco pensativa se deveria falar isso para Anna Maria, sem 
mesmo ter consultado o Coronel. Entretanto, aquela mulher havia rompido com um 
costume que incomodava há muito; por que ela também não poderia falar o que 
pensava sem consultar a autoridade de um homem? 

— De fato, precisamos de alguém que mantenha a gurizada ocupada pra diminuir a 
gritaria e a bagunça por todo lado – confessou a patroa. 

— Penso que mais importante do que a disciplina seja preparar a juventude para o 
futuro, para as coisas boas que virão para os que estiverem preparados. 

— Vosmecê acha? 

— Tenho certeza. Lá no Sul já passamos por isso. O coronel não comprou um 
caminhão? E o motorista não teve de tirar carta de motorista? E o agrimensor? Ele não 
precisa saber ler, escrever e calcular? E no escritório? Também é preciso ler, escrever e 
calcular. 

— Verdade. As novidade tão chegando... 

A partir desse dia, Dona Lenice mudou de ideia a respeito das demais mulheres que 
viviam na fazenda. Afinal, uma delas tinha rompido a distância que separava a casa-
grande do galpão. Falou com a filha sobre a conversa e recebeu um: 

— Claro, minha mãe. Para progredir, para prosperar, é preciso evoluir. Minhas colegas 
de aula aprenderam o bê-á-bá no interior, lá onde nasceram. Só aqui é que as crianças 
vivem na ignorância. 

— Mesmo? 

— Sim. Vê se a alemoada é analfabeta... 

— E ...  qual o proveito? 

— Entender o catecismo, por exemplo. As crianças desconhecem até as palavras. Nem 
sabem rezar... 

Dona Lenice enjoou daquela vida de esposa do Coronel. Com as filhas crescidas e a casa 
e a cozinha a cargo de empregadas, passava o dia sem-o-que-fazer, cansava mais do 
que no trabalho pesado. E, quando vinha alguma pessoa da cidade, como o deputado 
ou o agrimensor, ela se sentia meio acuada de conversar. Toda vida, careceu de 
parceria para praticar uma fala decente. Quando a filha vinha de férias com umas 
palavras difíceis de mastigar, ela ficava sem assunto, fugia da conversa. 

E se construíssem a capela? Não seria importante ela – patroa, ao menos ela – saber ler 
as rezas nos livros, ler a Bíblia. Com que cara ficaria quando o padre indicasse uma 
linha no livro? O próprio Coronel mal aprendera a assinar o nome e a identificar 
algumas palavras e há bem pouco tempo; tinha sido com o Icobé mesmo que ele 
aprendera. 

Assim, seguindo o exemplo de coragem da professora e pressionada pela filha, Dona 
Lenice liberou as energias e as vontades de viver. Passou a dizer isso para o marido; 
não mais em tom de pergunta, mas com liberalidade, com segurança. Começou falando 
da necessidade de ter uma escola em que as crianças aprendessem coisas importantes 
para a vida. 
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Como resultado, o Coronel convocou uma reunião no escritório para planejar umas 
aulas de primeiras letras logo para o início do ano que ia começar. Além do chefe de 
escritório – o senhor Speziale –, do seminarista e da filha Ângela, Anna Maria foi 
convidada para participar das discussões, pois ela seria a professora. 

Depois de analisarem as propostas e as opiniões, decidiram consultar o deputado 
sobre a possibilidade de o Governo pagar a professora, pois os pais eram pobres 
demais para juntar o dinheiro e o Coronel temia que os pagamentos para a professora 
pudessem ser motivo para outros gastos. De forma provisória, colocariam umas mesas 
com bancos na casa que a professora estava ocupando.  E o Coronel falaria com o 
agrimensor para reservar um terreno para construir uma escola no novo povoado. 

Por outro lado, Dona Lenice, Ângela e Anna Maria deveriam selecionar as crianças mais 
indicadas para iniciar a escola de primeiras letras. A lista ficava a cargo do senhor 
Speziale. O coronel ia ver alguém da serraria para comandar a montagem da sala de 
aula. 

Naquela noite, enquanto jantavam, o Coronel deu a opinião dele sobre o assunto. 
Temia as consequências de ‘ensinar aqueles guris destrambelhados a saber mais que 
ele’. Demonstrava a preocupação de que a professora desconhecesse a peraltice dos 
futuros alunos. Estava de fato de mau humor. Resmungou de problemas na serraria e 
lamentou o preço baixo da arroba de boi-em-pé. Por fim, sobrou para Icobé: 

— Tô arreparando em vosmecê uns interesse na minha menina. Fique sabendo que ela 
tá prometida em casamento pro filho do cumpadre Correa. 

O senhor Speziale olhou para Icobé, que estava quieto, de cabeça baixa. O silêncio 
parece ter irritado ainda mais o dono da casa, que aumentou o tom das críticas, até sair 
batendo a porta. Eles saíram em seguida, sem dizer palavra. Sem dúvidas, entenderam 
que aquele era um assunto encerrado: o namoro estava proibido. 

Porém, para a filha, ele nada disse e os olhares dela continuariam a procurar o rapaz, 
que teria de fugir das investidas pelo resto das férias escolares. 

Entretanto, na manhã seguinte, o Coronel entrou no galpão sorrindo como quem havia 
dormido em paz. 

 

VISITA ALEMÃ 
 

Como estava combinado, no dia primeiro do ano, o senhor Schreiner e Wiegando 
atrelaram os cavalos ao carro de passeio e, ao alvorecer, saíram rumo à fazenda. 
Mesmo tendo estado lá uma vez, o pai teve dificuldades para lembrar o caminho a 
tomar em algumas encruzilhadas. Para sorte deles, sempre encontravam algum 
cavaleiro que indicava a estrada que deveriam seguir. 

O senhor Speziale e Icobé esperavam em frente à farmácia e indicaram que eles 
deveriam levar o carro para a sombra do galpão. Em seguida, ajudaram a desatrelar os 
animais, que foram colocados num potreiro ali ao lado. 

As crianças vieram admirar o carro e os cavalos, cuja beleza encantava aos olhos. A 
parelha exuberante usava arreames vistosos. Ali na fazenda, as carroças recebiam 
poucos cuidados e os peões consideravam ‘frescura’ ficar escovando os cavalos. 
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Durante toda a manhã, os jovens andaram separados dos seus predecessores, pois os 
assuntos eram bem diferentes para cada dupla. O farmacêutico e o marceneiro 
proseavam descontraidamente sobre amenidades. Em atitude bem diferente, os dois 
seminaristas assumiam a responsabilidade de salvar o mundo, mesmo que ninguém 
soubesse disso. Eles estavam por demais envolvidos no desafio de cursar o nível 
superior de ensino; sem condições, portanto, de falarem obviedades. Tinham 
consciência que eram raros os jovens pobres e interioranos que conseguiam ‘fazer 
uma faculdade’. 

A Igreja Luterana formava professores paroquiais, oferecendo o curso em todos os 
graus de ensino e hospedagem para os alunos nos internatos. Havia a intenção 
institucional de alfabetizar as crianças para que pudessem ler as Escrituras Sagradas e 
para que contribuíssem para a elevação cultural da população. Martinho Lutero tinha 
como lema “Uma escola ao lado de cada igreja”. 

Dentre os que recebiam a formação eclesiástica, os que manifestassem a vocação para 
o exercício religioso recebiam o diploma que os habilitaria a serem convocados como 
pastores, missionários ou capelães. O seminário luterano oferecia, no mínimo, a chance 
de ser professor e, se fosse escolhido, poderia ingressar no Ministério da Igreja 
Luterana. Mesmo os ministros, durante a semana, poderiam lecionar nas escolas leigas. 

Para Icobé, a situação era um pouco mais difícil: para ser padre, precisava cursar 
Filosofia, no Brasil, e, depois, Teologia, na Europa. A Igreja Católica mantinha um 
quadro de diáconos, monges, freiras, irmãos e padres, com funções evangelizadoras. 
No entanto, a formação era tão boa que a maioria dos que ficassem pelo caminho ou 
desistissem das ordens religiosas assumia as funções de professor, em especial nas 
áreas de Filosofia, Sociologia e Letras. 

Os seminaristas católicos estudavam as línguas mais usadas no mundo ocidental, além 
das línguas mortas, como aramaico, sânscrito, grego e latim. Analisavam a História 
Cultural da humanidade nos aspectos sociais, morais e éticos, com base nos princípios 
filosóficos dos grandes pensadores, através da leitura dos clássicos da literatura 
mundial. Quase que a totalidade das tarefas escolares exigia a produção de textos 
argumentativos e a apresentação das ideias em exercícios de oratória. Essas atividades 
acadêmicas desenvolviam habilidades fundamentais para a produção de quaisquer 
textos; inclusive, de ficção. 

Apesar de comungarem os mesmos ideais, cada qual estava arraigado à sua religião. 
Portanto, mesmo vendo vantagens na situação vivida pelo amigo, Icobé permaneceria 
a serviço da Igreja Católica. Se perdesse essa oportunidade, teria de lutar sozinho para 
ser professor e escritor; teria de ir para a Europa e se sujeitar a viver de favores. Ele 
detestava viver de favores. Por isso, se apegava à chance que dispunha, oferecendo, em 
contrapartida, toda a sua vontade de trabalhar no que preciso fosse. 

O Coronel convidou o quarteto para almoçar na sala da casa-grande. E, lá, o assunto só 
poderia ser de interesse do dono da casa: o progresso da Fazenda Tapiraí. Depois de 
expor seus planos e de esbanjar confiança, perguntou qual a opinião deles sobre o 
novo povoado que iria construir com a ajuda do agrimensor e com o apoio do 
deputado. Os convivas manifestaram entusiasmo consistente, pois a região era um 
sertão esquecido no Sul do Brasil, sendo necessário acelerar o passo para poder 
caminhar no mesmo ritmo do resto do País. 
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Como o coronel quis mostrar a fazenda também para Wiegando, andaram em grupo 
até o meio da tarde, hora que o senhor Schreiner julgava oportuna para o retorno para 
casa, ainda sob a claridade da luz solar. 

 

MENINA INTERESSADA 
 

Os cleros e os governos aspiravam, desejando e sugando, a arrecadação de dízimos, 
taxas e impostos, necessários para a manutenção dos crescentes privilégios da 
aristocracia. Para isso, contavam com a multiplicação de contribuintes gerada pela 
potência dos instintos de homens e de mulheres que acasalavam na agradável tarefa 
de proliferar a espécie.  

Porém, as autoridades que orientavam o “Ide e multiplicai-vos” descuidavam da saúde 
e do sustento das famílias. Por isso, o sertão estava semeado de pais e de mães que 
passavam todo tipo de dificuldades para ‘criar seus filhos’. 

A situação difícil piorava se o pai responsável pelo sustento dos familiares viesse a 
falecer. Ou agravava de vez se a mãe sucumbisse às doenças ou se, ao dar à luz a um 
bebê, sangrasse até morrer. De um modo geral, a viúva se desdobrava para prover a 
sobrevivência das crianças; o viúvo, entretanto, preferia ‘dar os filhos’ para parentes 
ou compadres criarem. 

Foi nessa condição que Terezinha chegou a Fazenda Tapiraí, quinze anos atrás. A mãe 
e o irmãozinho não resistiram aos traumas do parto e ela, ainda aprendendo a 
caminhar, saiu do velório carregada pelos padrinhos (a madrinha era irmã da falecida 
mãe) aos gritos, tentando de todos os modos garantir o colo da irmã mais velha, que 
era seu arrimo. Levada à força, chorou por duas semanas e só adormecia no colo do 
padrinho. 

Cresceu sempre muito apegada aos padrinhos, que ela pensava serem seus pais. 
Condição oficializada aos sete anos ao ser registrada como filha deles e matriculada na 
escola, onde conseguiu realizar toda a vontade de aprender a ler e a escrever. 

A menina Terezinha também participava com grande interesse na catequese dada por 
Ângela. Assim, passou a assumir o papel de catequista auxiliar, sendo preparada para 
continuar o trabalho depois que a moça voltasse para os estudos na cidade. 

A farmácia atraia Terezinha; procurava o senhor Speziale para conversar e não perdia 
uma sessão de curativos, seja em crianças estropiadas, seja em operários acidentados. 
Quando, então, o Coronel mandou aplicar vermífugo em toda a população, Terezinha 
se ofereceu para ajudar como auxiliar de enfermagem. Ia praticando e aprendendo. 
Assim, aos poucos, foi dominando o receituário fitoterápico e já sabia da serventia de 
cada tipo de garrafada ou de chá. Icobé sempre falava de Tião Preto, escravo velho que 
era benzedor e curandeiro e prometeu ir, na companhia do pai dela, conhecer e 
aprender as fórmulas e os rituais de bênçãos curativas. Dependia só da disponibilidade 
paterna. 
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JANEIRO CHUVOSO 
 

O novo ano entrou debaixo de chuvas intensas e as enxurradas causaram muitos 
prejuízos, atrasando inclusive o funcionamento da olaria, que já estava construída, mas 
a coleta do barro dependia da vazão das águas que cobriram as partes mais baixas do 
terreno. O agrimensor voltaria no mês de fevereiro e o deputado andava pelas 
estranjas com a família. 

Por isso, Icobé utilizou as folgas para ajudar o vigário nas pastorais comunitárias e 
aproveitou as noites livres para conversar com Wiegando. Em conversa com o pastor 
americano que esteve em visita pela região, o senhor Schreiner ficou sabendo que, 
apesar de a História do Brasil não mencionar, Hans Staden tinha sido um missionário 
luterano. Desta forma, eles concluíam que os jesuítas não tinham sido os únicos 
evangelizadores pela Terra de Santa Cruz. 

Em janeiro, aconteceu um evento importante: a inauguração do restaurante ao lado da 
estação ferroviária de Suçurê. Foi num domingo, com a presença das principais 
famílias do povoado. E, já na segunda-feira, a parada dos mistos foi estendida em vinte 
minutos para que os passageiros pudessem almoçar as delícias produzidas por Dona 
Frida Frauenkochen Schreiner. O chefe da estação e o feitor dos turmeiros podiam 
almoçar por conta da concessão da regalia. A partir da inauguração, a freguesia só foi 
aumentando. 

Icobé também deu atenção ao amigo Tião Preto, que vivia isolado lá no alto da 
montanha. Aproveitou para levar um pouco da boa comida fornecida pelo restaurante 
e pediu opiniões e conselhos sobre o futuro. Tião Preto falou com mansidão, 
transmitindo a confiança necessária para enfrentar os novos desafios na cidade, onde 
Icobé teria de trabalhar para pagar a hospedagem e os estudos. 

Consultou, também, sobre a relação dele com a filha do Coronel. E recebeu o veredicto: 
os casamentos arranjados sempre foram respeitados e eles deveriam acatar as ordens 
do Coronel. Se fosse o destino, um dia ainda eles poderiam viver juntos, mas, por ora, 
deveriam respeitar as tradições sociais. O melhor que tinham a fazer era se 
conformarem com a sina. 

Voltando à fazenda, Icobé conversou com o bom velhinho, pedindo a ele que 
intercedesse junto a Ângela, para que ela evitasse criar situações ‘pecaminosas’ que 
pudessem prejudicar os projetos sociais que estavam nascendo. A volta antecipada 
dela para a casa da tia na cidade também contribuiu para aliviar as tensões com o 
patrão. 

Bem no início de fevereiro, o deputado Serafim da Luz deu as caras na fazenda. Ficou 
um pouco contrariado por não ter sido consultado sobre a planificação do novo 
povoado. Porém, voltou à cordialidade de sempre quando soube das possibilidades de 
contar com novos eleitores para os próximos pleitos. Prometeu interceder junto ao 
Governo Estadual para a liberação do agrimensor para trabalhar, por uns meses, na 
planta urbana e ajudar nas negociações para a concessão do ramal ferroviário. 

Alcides Vetturino continuava a transportar madeira até a estação ferroviária, onde 
carregava os vagões com a ajuda de dois operários. Eles conseguiam acomodar duas 
pilhas de tábuas em cada plataforma de vagão; uma com catorze pés de comprimento e 
outra com dezoito pés de comprimento, com altura máxima de um vagão fechado, 
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incluindo a cobertura de tábuas para proteger as pilhas da chuva. Enquanto não 
conseguissem um ramal ferroviário, o trabalho tinha de ser feito até o meio-dia do dia 
seguinte para que o vagão seguisse adiante, sem trancar por mais tempo a segunda 
linha. Às vezes, dava o azar de ser um dia de chuva. Aí, as dificuldades aumentavam. 

O oleiro também reclamava da chuva, que atrasava ainda mais a construção da olaria. 
Nos dias molhados, só restava pegar o bandoneon e tocar umas músicas alegres. 
Muitas pessoas se aproximavam para apreciar o desempenho do gaiteiro. 

 

HORA DE PREPARAR  
 

Aconteceram tantas coisas naquelas férias de fim de ano, que o tempo parecia ter 
passado muito mais rápido do que em anos anteriores. Foram também as primeiras 
férias na Fazenda Tapiraí. Icobé, de fato, se sentia como se tivesse iniciado, mais uma 
vez, a vida. 

O coronel deu a ele mais alguns contos de réis, como pagamento por serviços 
prestados. Desta vez, levou consigo todo o dinheiro recebido, pois não sabia se teria 
chance de trabalhar e se receberia as quantias suficientes para custear as despesas 
pessoais. 

Um dia antes da data do embarque, foi até Suçurê e pediu hospedagem na casa da 
família alemã. Wiegando havia viajado na semana anterior e os pais já sentiam 
saudades do filho, mas consideravam natural que os passarinhos abandonassem o 
ninho. 

Talvez, Ingrid voltasse a viver por perto, porém, pelos indícios, Wiegando seguiria 
adiante, para outras terras. Willy estava concentrado nos preparativos do casamento. 
Eles planejaram uma cerimônia simples, com a presença apenas dos amigos mais 
próximos. Por estarem estudando em cidades distantes, Wiegando, Ingrid e Icobé nem 
seriam convidados. Depois, em julho, o casal comemoraria com eles, em um singelo 
jantar ‘familiar’. 

O vigário tinha recebido uma carta da arquidiocese confirmando a matrícula de Icobé 
no Curso de Filosofia e informando que havia algumas possibilidades dele ministrar 
aulas em escolas próximas da Faculdade; as escolhas deveriam ser feitas quando da 
chegada do seminarista. Essas notícias acalmavam as angústias e ele poderia viajar 
mais à vontade. 

Como sempre, o padre fez inúmeras recomendações e solicitou que Icobé escrevesse, 
vez em quando, contando dos progressos nos estudos. Sendo uma pessoa solitária, as 
cartas poderiam ser alegrias naquele marasmo paroquial. Prometeu que daria mais 
atenção aos fieis da Fazenda Tapiraí e que solicitaria ao Bispo a instalação da capela, 
tão logo o Coronel concluísse a construção. Ia conversar com Terezinha para preparar 
as crianças para a crisma e para a primeira comunhão. 

Na hora do embarque, Icobé encontrou com o Bépi Ferraro e comentou com ele da 
chegada à Fazenda Tapiraí do oleiro Luiz Vasaro, que alegrava a todos com uma gaita 
de fole. O ferreiro ficou muito interessado nos dois assuntos: uma nova indústria e um 
companheiro de música.
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CIDADE GRANDE 
 

Depois de uma viagem tranquila, a chegada à cidade grande, com muitas ruas e 
multidões de pedestres. 

Solicitando informações, Icobé encontrou a sede da arquidiocese. Disse quem era e o 
que viera fazer. O porteiro desconhecia o assunto e solicitou que o seminarista 
esperasse pelo secretário, que era quem tratava desses assuntos. Enquanto aguardava, 
o recém-chegado aproveitou o tempo para conhecer o prédio, uma construção sólida 
de aspecto imponente. 

No final da tarde, ele foi apresentado ao sacerdote responsável pela formação de novos 
padres. Além de trabalhar na cúria diocesana, ele era também professor no Curso de 
Filosofia em que Icobé estava matriculado. Por isso, havia sido designado para 
organizar e acompanhar o estudo e o trabalho de cada seminarista. Foi informado, 
então, do calendário escolar, dos horários, das regras de convivência e da possibilidade 
de ministrar aulas em duas escolas: de Língua Portuguesa e, talvez, de Latim. 
Combinaram, para a semana seguinte, visitar a faculdade e as escolas para definir os 
detalhes. 

Assim, em poucos dias, Icobé estava novamente enturmado, entrosado aos novos 
companheiros e assumindo as novas responsabilidades. Na faculdade, exultava com a 
análise dos princípios filosóficos e se sentia muito à vontade ministrando aulas nas 
escolas públicas. De um modo geral, os alunos temiam os rigores gramaticais e 
detestavam decorar regras e exceções. Porém, manifestavam interesse pelos textos 
que o jovem mestre apresentava com entusiasmo de leitor que se envolvia com os 
enredos, com as ideias e com os personagens dos mais diversos livros que chegassem à 
sua mão. 

Em poucos meses, a empatia estava estabelecida entre o professor e os alunos, 
facilitando em muito a aprendizagem escolar. As constantes referências à Filosofia 
mantinham a motivação, amainando a aridez das exigências curriculares. O 
apontamento de erros ortográficos ficava em segundo plano; priorizavam a 
criatividade e o debate de ideias. 

Havia muito a comemorar, mesmo vivendo numa correria que mal dava tempo para 
escrever as cartas ao vigário, ao bom velhinho e ao grande amigo Wiegando. Pelas 
cartas acompanhou o profundo envolvimento de Wiegando com o estudo e com o 
trabalho profissional de marceneiro faz-de-tudo, o casamento de Willy e Erika, as 
cerimônias religiosas da Quaresma, da Páscoa e da Festa do Divino, e a rápida evolução 
dos trabalhos estruturantes do novo povoado da Fazenda Tapiraí. 

 

 

 

 
ENSINO SUPERIOR 
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FÉRIAS DA FACULDADE 
 

Assim, rejuvenescido na convivência com os ginasianos e entusiasmado com o Curso 
de Filosofia, Icobé nem viu o semestre passar. Logo, veio o mês de julho, a viagem no 
trem de segunda classe, a chegada em Suçurê, os amigos ‘alemães’, a cavalgada até à 
fazenda, o abraço festivo do bom velhinho e a intensa movimentação no povoado. 

A serraria tinha sido ampliada e as pilhas de tábuas de pinheiro formavam duas filas 
ladeando os trilhos do vagonete. Sinal de que as dificuldades para carregar os vagões 
do trem persistiam e que o Coronel deveria estar negociando a construção do ramal de 
carga. Sem as cercas de arame farpado, o terreno da pastagem parecia ainda maior; o 
descampado estava semeado de bambus fincados em linhas que se entrecruzavam.  
Muita coisa para ver em apenas três semanas. 

Durante a janta ao pé do fogão a lenha, a conversa ficou animada. O Coronel contava 
das dificuldades e das artimanhas para conseguir as ajudas do governo. Como o 
deputado ameaçava mandar uma professora lá da capital, indicada por ele, ficaram 
desconfiados que ela viesse para espionar. Então, conversando com o prefeito, 
chegaram a um acordo para colocar alguém da confiança do pessoal da fazenda e não 
uma moça da cidade, cheia de dengos e de exigências. 

Com o agrimensor foi bem mais fácil, pois a formação de povoados era o principal 
projeto do governador: urbanizar o interior e desenvolver indústrias para poder 
cobrar os impostos. O profissional trabalhava na demarcação das terras devolutas 
sobre as quais o Governo do Estado pretendia lucrar uma boa quantia. Para isso, 
mandou um desenhista que ia pondo tudo nos rolos de mapas e que, em seguida, 
encaminhava as escrituras no cartório. 

A parte central do povoado foi destinada à construção dos prédios públicos, como a 
igreja, o cemitério, o hospital, a escola, a intendência distrital e a coletoria de impostos. 
De início, seriam construídas a igreja e a escola. Ninguém queria construir o cemitério, 
porque havia a superstição de que o construtor do campo-santo seria o primeiro a ser 
enterrado nele. 

Para começar as construções, aguardaram a presença dele, que na cidade grande, era 
professor e estudava para ser padre. Icobé contrapôs que, mais que ele, o vigário 
deveria ser consultado sobre a capela e que, se o prefeito pagava os salários da 
professora, seria dele o direito de determinar o tamanho e número de salas de aulas. 
Essas ponderações serviram de argumento para que fosse ele o encarregado de entrar 
em contato com essas autoridades e de trazer as informações. Icobé aceitava a 
incumbência, com a condição de que o desenhista auxiliar do agrimensor fosse com ele 
para expor as condições técnicas, fazer as perguntas certas e anotar os detalhes nas 
plantas. 

O senhor Speziale lembrou que a professora Anna Maria poderia contribuir com boas 
ideias pelas experiências que teve nas escolas em que trabalhou na região em que 
morava. Combinaram, então, que ela conversaria com as mulheres a respeito de todos 
os prédios públicos. 

E como o fogo já tinha aquietado e o sono pesava nos olhos, despediram-se e foram 
descansar. 
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Na madrugada seguinte, Icobé acordou com saudades do chimarrão, por isso foi um 
dos primeiros a chegar. Um peão estava acendendo o fogo-de-chão; demorou um 
pouco ainda para o capataz Genuíno Martins chegar com o violão. Essa era outra 
saudade: o som dos instrumentos musicais e das cantorias. 

Todos viviam com intensidade as transformações da fazenda. Mesmo os peões seriam 
beneficiados com o desenvolvimento urbano; teriam escola, comércio e poderiam 
melhorar de vida. Os operários e as demais pessoas consumiriam mais carne, leite e 
couros. Além do que o Coronel queria ser um industrial, sem deixar de ser um grande 
criador de gado; essa ainda era a maior paixão dele. 

Depois da refeição matinal, Icobé foi conhecer o projeto do novo povoado, onde o 
agrimensor e o seu auxiliar comandavam as medições e as marcações dos lotes. As 
partes mais altas estavam reservadas para a construção da igreja e do cemitério; 
porém, faltava o vigário aprovar a área. Depois de conhecer todo o loteamento, Icobé 
foi ao escritório para combinar com o senhor Speziale a viagem para falar com o padre 
e com o prefeito. 

Logo depois do almoço, passaram esse planejamento para o Coronel que o aprovou 
para ser executado imediatamente. Assim, viajariam no clarear do dia seguinte para 
conversar com o padre e aproveitariam para ver e escolher o melhor traçado do ramal 
ferroviário. O Coronel já havia comprado as terras próximas à estação e precisava 
apresentar um projeto para o deputado negociar com a Estrada de Ferro. 

Dando conta dessa etapa, voltariam à tarde, deixando as informações necessárias para 
dar um passo adiante, tanto no loteamento quanto no ramal. Na madrugada seguinte, 
sairiam para o distrito-sede do munícipio, onde dependeriam da disponibilidade do 
prefeito para receber e conversar com eles. O mais importante era conseguir por 
escrito as regras que deveriam ser seguidas na construção de povoados e de vilas. Se 
os projetos arquitetônicos seguissem as determinações dos governos municipal e 
estadual, o deputado teria maior facilidade para conseguir as aprovações e as verbas. 

Icobé estava apreensivo do seu encontro com Ângela. Como seria? Esperou um dia 
inteiro, no entanto, ela não apareceu. Desejava ver a amada, mas temia pelas possíveis 
consequências se alguém contasse ao pai que tinham ‘trocado olhares pecaminosos’. 
Porém, foi receio inútil. Soube, mais tarde, que ela nem veio para a fazenda: estava de 
castigo na casa da tia. Precaução dos pais para evitar que ela se encontrasse com o 
seminarista, antes do casamento que aconteceria no final do ano. 

No entanto, as outras mulheres importantes andavam bem visíveis, bem atarefadas. 
Anna Maria nem deu férias para as crianças, alegando que elas precisavam avançar 
mais que o normal para recuperar o tempo perdido. Algumas deixaram de estudar por 
falta de escola e todos estavam demorando a entrar num bom ritmo de aprendizagem. 
A Equipe da Saúde estava bem ativa, ocupando o escritório por mais tempo que o 
próprio Coronel. Dona Lenice comandava todas as atividades sociais. 

Depois de visitar Tião Preto, Terezinha passou a ser conhecida e respeitada como 
benzedeira e a criançada começou a acreditar nos poderes dela para curar e prevenir 
doenças. Ela e Anna Maria se reuniam frequentemente com o farmacêutico para 
organizar os serviços de saúde, a começar pela promoção de uma alimentação 
saudável. A população, de um modo geral, consumia muita carne, tendo como base 
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alimentar o feijão-com-arroz. As famílias não cultivavam hortas; nem mesmo um 
pequeno canteiro de chás ou de temperos para a comida. 

Um dos projetos da equipe da saúde foi implantar uma horta comunitária e incentivar 
o cultivo de frutas, legumes, hortaliças, condimentos e chás. A ansiedade das mães, 
exigindo que os resultados da mudança de comportamento alimentar fossem 
imediatos e definitivos, dificultava a difusão da ideia. A equipe tinha consciência de 
que o mais importante para a melhoria visível começaria quando as mães, de fato, 
acreditassem no projeto. 

Dona Lenice apoiava os trabalhos da equipe e pedia que a filha mandasse as novidades 
surgidas na cidade que pudessem ser implantadas na fazenda. 

Desde tempos antigos, a mulher de um dos peões acompanhava e ajudava nos partos, 
que aconteciam em casa mesmo, sem maiores preocupações. Otília era filha de índios e 
tinha aprendido muitas coisas com a mãe dela. Ela tinha sido a primeira parteira e, 
portanto, quem iniciou a assistência médica. 

Com a participação efetiva de algumas famílias, os resultados começavam a aparecer: a 
verminose dava uma trégua, dificilmente a diarreia abatia uma criança e a subnutrição 
cedia lugar a um viço crescente. Tião Preto estava bem velhinho, mas ainda era 
consultado; ele veio algumas vezes até a fazenda para resolver casos mais 
complicados. Para essas eventualidades, o Coronel contava com o compadre para 
buscar e levar o ancião de volta. 

Dentre os peões da fazenda, havia um bem diferente, que não montava a cavalo para 
correr atrás de uma rês arisca; não carneava nem castrava. O Patrício, ao contrário dos 
outros, preferia lidar com o gado leiteiro, de comportamento tranquilo, manso de 
corda, que chegavam ao alcance da mão quando ele chamava pelo nome. Gostava de 
tirar o leite das vacas, de colocar os terneiros mamarem e de aplicar remédio nos 
umbigos dos recém-nascidos. Porém, ainda encontrava dificuldades para curar as 
moléstias dos animais. 

A fé no poder de cura de Terezinha ia aumentando dia a dia. No entanto, ela não benzia 
as doenças do gado; preferia lidar só com as pessoas. O Patrício, entretanto, sem fazer 
alarde, começou a praticar as rezas que tinha visto o preto velho realizar quando vinha 
para ajudar no parto de uma vaca com bezerro entalado ou para salvar um animal 
picado por cobra. Depois de acompanhar por algum tempo as benzeduras do Tião 
Preto, o Patrício foi dominando os rituais e passou a benzer, ele mesmo, verrugas, 
bicheira, boi desancado e vaca empachada. A comprovação das curas espalhou a fama 
dele pelas redondezas e ele era chamado para atender até nas fazendas vizinhas. 

Mais outras mudanças vieram de carona. Com o aumento de bocas para comer, o leite 
das vacas ia ficando pouco e o capataz Genuíno destacou o Patrício para o serviço 
específico de selecionar e de ordenhar as que dessem mais leite. Com a ajuda do colono 
alemão que havia trazido a mudança do oleiro Luiz Vasaro, o rebanho foi melhorando e 
o Patrício aprendeu a fazer manteiga, coalhada e queijo. Assim, se tornou uma 
referência para as donas-de-casa, pois ele fornecia ingredientes importantes para as 
refeições das famílias e para a confecção de pães e bolos. E, desta forma, contribuía 
também para a uma alimentação mais saudável e para reduzir a subnutrição. 
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VIAGEM DIPLOMÁTICA 
 

As viagens diplomáticas favoreceram a aproximação de Icobé com Tiago, o desenhista 
que auxiliava o agrimensor. Durante as viagens, eles conversaram sobre seus projetos 
de vida e nasceu uma simpatia imediata. Com o apoio recíproco, ambos se sentiam 
mais seguros da realização de seus sonhos.  

Coincidiu de o vigário ter recebido orientações do bispo de como deveriam ser 
construídas as capelas e as igrejas a partir de então. Porém, havia dificuldades para 
entender as informações técnicas. 

A presença de Tiago acabou sendo oportuna para esclarecer essas dúvidas. Assim, o 
padre ficava duplamente agradecido: dirimia as dúvidas e encontrava ajuda de um 
especialista para a reforma da igreja matriz e para a construção de capelas, que seriam 
muitas a partir da vinda de tantos imigrantes. 

Muito mais intensos foram os contatos na sede da municipalidade. Icobé pouco sabia 
de política; muitos eram os desafios. O temor antecipado de que seriam recebidos 
como pedintes foi substituído pela alegria de contribuir com os funcionários da 
prefeitura, pois eles teriam dificuldades para atender os confins do território. Os 
rapazes ouviram de todos que eram – e sempre seriam – bem-vindos, como parceiros 
do desenvolvimento municipal. 

O prefeito estava muito interessado no projeto de urbanização promovido pelo 
Coronel com a ajuda do deputado e prometia contribuir em tudo o que estivesse 
dentro das leis municipais. Tão logo o loteamento estivesse planificado, um 
funcionário iria até a fazenda para verificar o modelo mais adequado de construção 
para abrigar a intendência distrital. 

Quando estavam preparando os cavalos para a viagem de retorno, o prefeito se 
achegou com confidências: 

— Fui convidado para encontrar com a comitiva do governador na Estação Cruzeiro. 
Esqueci de convidar o Coronel Torquato de Souza para participar. Foi falha minha... 
Agora é tarde; é uma pena! 

— O que passou passou. Porém, pode ser contado – ponderou Tiago. 

— Você tem razão. Então, façam o favor de contar para o patrão de vocês que, no mês 
passado, o governador, acompanhado de grande comitiva, desembarcou na estação 
Cruzeiro, depois de ter visitado toda a Região Norte do Estado, com paradas nas 
cidades mais importantes. 

— E o governo veio fazer o quê? – estranhou Icobé, pois jamais um governador tinha 
visitado a região. 

— As autoridades querem conhecer a situação em que o povo vive, para planejar a 
construção de estradas, de pontes, de povoados, de escolas e de prédios públicos – 
explicou o prefeito. 

— E arrecadar impostos – concluiu Tiago. 

— Sabe como é ... Essa gente espalhada pelo mato vive do que Deus dá. Come o que 
colhe no dia. Os governos se esforçam para mudar essa situação... 

— Então, chegaram e voltaram no mesmo dia? – quis saber Icobé. 
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— Que nada! Dali, eles rumaram para o Oeste, a cavalo, de carro, de canoa e até a pé. 
Nem sei que dia eles passaram de volta. 

— Parece que o governador tem algum interesse diferente... 

— Sim. Tem, sim. O País precisa plantar e colher. Com esses caboclos acomodados, 
tudo continuará na miséria. A situação só pode mudar com a chegada de imigrantes 
para colonizar as terras devolutas. Com um sistema mais produtivo de agricultura, 
haverá alimentos suficientes para a população e excedentes para serem armazenados e 
industrializados. A implantação de fábricas e a comercialização desses produtos devem 
gerar muitos empregos. Por isso, o Governo Federal incentiva o desenvolvimento 
urbano e o Estado convoca as lideranças interioranas para assumirem o comando e 
usufruírem dessa prosperidade. 

Os dois rapazes fizeram muitas perguntas, que era para entender direito o que estava 
acontecendo e para saberem comunicar isso em Suçurê e na Fazenda Tapiraí. 
Esclarecidos e ansiosos por tomar a estrada, eles se despediram das autoridades 
municipais e montaram nos cavalos que estavam mais impacientes que eles para 
voltar para casa. 

Devido à longa distância e às más condições das picadas, precisaram poupar os cavalos 
e chegaram à fazenda já em adiantada madrugada, dando o direito de dormirem um 
pouco mais pela manhã. Desta forma, só se reuniram com o Coronel na parte da tarde 
para relatar o bom êxito da empreitada e as ideias que ruminaram durante a cavalgada 
de volta. 

O patrão ouviu tudo com muito interesse, pois concordava com as ideias de seus 
superiores e ansiava por tomar parte da grande marcha pelo progresso. E, para isso, 
contava com aliados. O senhor Speziale estava vivaz feito um menino. A possibilidade 
de participar da criação do povoado reavivava as energias do bom velhinho. 

Durante a reunião, chegou o turco Nassif com Samir, o sobrinho dele que veio para 
conversar sobre as propostas de parceria comercial. O mascate trouxe notícias das 
povoações que cresciam ao redor das estações da Estrada de Ferro. Algumas tinham 
sido elevadas à categoria de distrito, com a anexação, inclusive, de territórios da banda 
de lá do rio, que, até pouco tempo, pertencia a outro Estado. O progresso era tanto por 
lá que eles estavam instalando usinas elétricas e fundando um curso ginasial para 
atender os jovens que tivessem completado o quinto ano complementar. 

Depois de negociar e de vender, Nassif quis conhecer de perto o projeto do novo 
povoado. E Samir, de comum acordo com o Coronel, analisou os lotes mais centrais, 
com a intenção de ali construir a sua loja de armarinhos. No começo, trabalharia no 
armazém da fazenda, de às meias, até juntar dinheiro para abrir o próprio negócio, 
com a ajuda do tio, que seria sócio no empreendimento. 

Icobé tinha combinado com o pessoal de Suçurê que passaria lá os dois últimos dias 
das férias de julho. Antes, contudo, queria aproveitar ao máximo as oportunidades de 
visitar e de conversar com as pessoas. Esteve na serraria, admirando as grandes pilhas 
de tábuas e a agilidade dos operários. Passou uma tarde na olaria, trocou ideias com a 
professora Anna Maria e, depois, ajudou um pouco o Luiz no trabalho de encher um 
forno de telhas cruas. A procura era tanta que as fornadas daquele ano estavam todas 
encomendadas. O seminarista sugeriu que ele contratasse um rapaz para ajudar. 
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À noite, ao pé do fogão, tomavam decisões importantes e o Coronel aproveitava para 
pedir ideias de como lidar com o pessoal da prefeitura e do governo do estado. Ele se 
sentia pressionado porque muitos lugarejos da região fechavam acordos com os 
políticos que queriam implantar um sistema de produção diferente do tradicional, em 
que os caboclos trabalhavam só o suficiente para o-de-comer e vendiam apenas algum 
porco gordo ou um pouco de erva-mate para comprar café, sal e açúcar. 

Por causa dessa maneira de ir sobrevivendo sem dinheiro, o povo deixava de comprar 
as mercadorias produzidas pelas indústrias das cidades e os governos arrecadavam 
poucos impostos. Quase toda a madeira serrada era vendida em outros estados; para o 
consumo local, bastava trabalhar um dia por mês. 

Ele próprio – o Coronel – comprovou as notícias que chegavam de instalação de 
escolas, de matadouros, de energia elétrica e de muitos outros progressos. Os 
povoados que conseguiam gerar determinado volume de impostos passavam à 
condição de distritos, com juiz de paz e intendente distrital.  A olaria ainda não 
recolhia tributos e as contribuições da serraria sobre as vendas de madeira 
alcançavam apenas metade da meta estipulada pelo governo. Com a abertura de outras 
indústrias e de lojas, o povoado poderia aumentar a arrecadação de impostos e 
conseguir a emancipação política. 

Depois do último chimarrão daquelas férias, Icobé permaneceu no galpão e 
acompanhou a lida com as vacas leiteiras e com a bezerrada. Lá pelo meio da manhã, 
com o serviço concluído, as vacas no pasto e os bezerros saltitando ao sol, comeram 
um pedaço de pão, acompanhado de café com leite. O Patrício namorava com a 
Terezinha há um bom tempo e estavam juntando umas economias para casar logo que 
estivesse pronto o enxoval e que eles tivessem uma casa para morar. 

Naquela tarde, Icobé abraçou o senhor Speziale e foi para Suçurê, para completar a 
agenda de férias. Desta vez, levava só parte do dinheiro recebido do Coronel, pois 
receberia todo mês uma boa quantia pelas aulas dadas aos ginasianos. 

O senhor Schreiner e a Frauenkochen estavam bastante ocupados e Icobé procurou 
ajudar no que fosse possível. A marcenaria progredia, ampliada com galpão novo e 
mais dois empregados; o Restaurante da Estação ainda rendia pouco dinheiro, mas, 
todo dia, havia gente para almoçar, por necessidade ou só porque a comida era de fato 
especial. Nos domingos, além dos passageiros dos trens, algumas famílias contratavam 
festas de aniversários, de batizados, de casamentos. Assim, essas felizardas mães, vez 
em quando, ficavam livres do fogão e de louças sujas. 

O senhor vigário carecia de atenção e o seminarista procurou passar a maior parte do 
tempo com ele. As marcas do tempo estavam estampadas no rosto do sacerdote, que se 
contraia repetidamente por alguma dor escondida. Nos momentos de reflexão, o 
pensamento de Icobé voltava para a Fazenda Tapiraí, onde o bom velhinho estava 
sozinho, com um rosto bem mais enrugado que o do padre. As evidências indicavam 
que essas pessoas, tão importantes para ele, poderiam falecer antes do fim daquele 
ano letivo. Ou faleceriam logo adiante. 

Tião Preto, já bem velhinho, vivia isolado no meio do mato, precisando de palavras 
amigas, também ele. A Igreja condenava as orações e as curas dele, contudo, o povo 
acreditava nos poderes e na sabedoria do ancião. Por isso, mesmo sendo seminarista 
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Icobé fugiu um pouco da vigilância do padre e subiu a montanha para aprender mais 
algumas lições. 

À medida que se aproximava do casebre em que ele vivia, a certeza e a gratidão 
aumentavam. Ali, quando menino, recebeu orientações, que serviram em muitas 
situações de dificuldades. 

Tião Preto, sentado ao lado da parede de adobe, fumava seu tradicional cachimbo e 
confessou que aguardava por aquela visita, por estimar o jovem e porque queria saber 
notícias da fazenda, da Terezinha e do Patrício. Ficou muito feliz ao saber que eles 
haviam aproveitado os ensinamentos. Bom mesmo, porque ele enfraquecia dia a dia e 
precisava deixar o segredo das rezas, das garrafadas e das benzeduras com pessoas 
honestas, que fariam bom uso dos conhecimentos, sem nem mesmo pensar em cobrar 
por essas ajudas. 

Deu conselhos ao ‘mininu’ e pediu que nunca se esquecesse dele. Ao se despedir, as 
lágrimas  falaram emoções; Icobé abraçou e beijou com muita gratidão. 

 

NOTÍCIAS POR CARTA 
 

Novamente o trem, a caminhada pelas ruas da cidade grande e a sede da arquidiocese. 
Os hábitos dos residentes, tão antigos quanto o prédio, permaneciam inalterados 
durante o inverno. Ali também se sentia em casa. Os mesmos sentimentos afloraram 
quando ele foi até a escola pegar a tabela de horários para o segundo semestre letivo. 
Icobé se sentia preparado para mais uma etapa das aprendizagens como aluno e das 
experiências como professor. 

Logo na primeira semana, recebeu carta de Wiegando, contando das alegrias nos 
estudos e das trabalheiras como marceneiro-carpinteiro-consertador. Vibrava com as 
novidades na escola e no trabalho; estava entusiasmado porque conseguia pagar os 
estudos com o que ganhava no trabalho. Os superiores dele trouxeram novas 
ferramentas fabricadas na Europa e nos Estados Unidos, de boa qualidade e para todas 
as funções. Ele que vinha de um lugarejo atrasado, nos cafundós, aprendia na prática e 
com a orientação de quem viveu em outros mundos. 

Aprendia muito, também, lendo o que encontrava na biblioteca. Contava na carta que 
havia lido num livro bem antigo que Jesus Cristo teria vivido a maior parte da vida dele 
na Abissínia, um país montanhoso no Nordeste da África, região onde viveram Adão e 
Eva. Ele teria ensinado as tribos etíopes a falarem a Língua Aramaica e, ao voltar, teria 
deixado com eles a Arca da Aliança. De fato, pensou Icobé, a Bíblia descreve os 
primeiros doze anos da vida do messias e o período adulto entre o batismo e a morte 
na cruz, aos trinta e três anos. Onde teria vivido nesses vinte anos? O que teria feito? 

Ao final da carta, havia um comentário das incursões culturais da senhora Frida 
Frauenkochen Schreiner. Wiegando sempre incentivou a mãe a pôr em prática o velho 
sonho de escrever tudo o que era falado. Ou seja, de deixar registrado no papel os 
pensamentos e os provérbios citados desde antigamente, as receitas que aprendeu ou 
que inventou e que sabia de-cabeça, os sentimentos íntimos e as histórias que corriam 
de boca em boca. 

Para isso, ela ganhou, no Natal, cinco cadernos de cores diferentes. Começou com as 
receitas culinárias: um para as receitas doces e outro para as receitas salgadas. Mais 
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adiante, escreveria poesias no de capa azul. Icobé riu consigo mesmo dos segredos que 
a Frauenkochen compartilhava apenas com o filho. Talvez, o marido nem soubesse 
desses cadernos... 

Essa notícia reavivou as inspirações e Icobé voltou a escrever seus sentimentos. Textos 
poéticos. Faltava muito para serem poemas, mas eram boas matérias-primas a serem 
relidas de quando em quando, sendo lapidadas com aprimoramentos consecutivos. E, 
para poder escrever tudo o que vinha à mente, precisava – também ele – manter esses 
rascunhos em segredo. 

O senhor Speziale escrevia cartas menos filosóficas, relatando os destaques do 
cotidiano na emergente Tapiraí: as visitas do deputado e do vigário, a rápida evolução 
dos trabalhos de urbanização, o Samir assumindo o controle do armazém, a chegada de 
Valentin Scarpato para instalar uma sapataria, umas fraquezas que andava sentindo 
ultimamente e os preparativos para o casamento de Ângela. 

Esse último assunto desencadeou um calvário de angústias, pois anunciava a fatalidade 
de um amor proibido. Por certo, as tradições deveriam ser respeitadas e o 
compromisso deveria ser honrado. Porém, sentimentos desconhecem acordos 
políticos de interesse econômico. Ademais, o Coronel havia contratado o casamento 
quando a filha era criança, para garantir o apoio do coronel concorrente. 

Ângela foi negociada e aceitava esse papel secundário permitido pela sociedade 
machista, segundo a qual, toda mulher deveria ser submissa e agradecida pela 
‘proteção’ do pai. Depois, do marido. E, quando ficasse viúva, dos irmãos ou de outros 
parentes. 

Os governos e a ‘santa madre’ Igreja Católica Apostólica Romana garantiam a 
continuidade dessas regras sociais de matrimônios arranjados e do compadrio 
atrelador. As mulheres tinham a obrigação de procriarem em quantidade e com 
qualidade. Havia casos, inclusive, de a mãe ser assassinada pelo marido por ter gerado 
uma menina na primeira gestação. O nascimento de um menino garantia a 
continuidade do machismo. Os batizados, mais do que inscrever a criança no rol dos 
cristãos, eram oportunidades para estabelecer alianças ou para ‘pagar’ dívidas morais. 

Se Icobé fosse mais rico que o futuro sogro de Ângela e não fosse o amaldiçoado 
sobrevivente de uma chacina vergonhosa, talvez, tivesse uma pequena chance de 
romper com o determinismo das tradições. O vínculo conjugal apenas poderia ser 
rompido se algum defeito grave no noivo ou na noiva fosse comprovado pelos 
familiares e aceito pelo vigário como motivo suficiente para ‘desobedecer aos pais’. 

Eles aceitavam o inevitável, porém, sem resignação, mantendo a esperança, até a 
última hora, de que a sorte poderia mudar. Rejeitavam, também, aceitar passivamente 
os dogmas da Igreja. À medida que entrava em contado com textos originais que 
serviram de base para escrever a Bíblia, Icobé tomava consciência de que as 
interpretações pareciam ingênuas. Pareciam intencionais, tendenciosas. 

As escritas antigas eram ideográficas e, em alguns casos, até pictográficas. Esses 
sistemas de escrita eram códigos mais abertos que o das línguas silábicas ou 
alfabéticas, pois permitiam um sem-número de interpretações. Além dessa imprecisão 
entre os sinais gráficos e as ideias representadas por eles, a linguagem simbólica era 
usada intencionalmente, com a finalidade de desencadear temores infundados.  
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Coube a Icobé traduzir um fragmento de pergaminho da passagem bíblica em que 
Moisés usa seu cajado para tirar água da pedra. As edições disponíveis do livro sagrado 
sugeriam que o milagre resultava de um poder sobrenatural do líder religioso. No 
entanto, no sertão, as pessoas localizam os veios de água usando uma forquilha de 
algumas espécies vegetais, como os ramos do pessegueiro, por exemplo. Nos 
ideogramas impressos, Moisés segura uma madeira roliça, que poderia ser um cajado 
ou galho de árvore. 

Durante séculos, a leitura da Bíblia – mesmo da impressa em escrita alfabética – foi um 
privilégio do alto clero, que, em sermões, citava o trecho ou fragmento de texto que 
servisse para comprovar alguma lição de moral. Se usavam a leitura da versão final 
com conotações tão diversas, muito mais os textos originais em escrita pictográfica ou 
ideográfica. 

Estava mergulhado nessas análises quando chegou outra carta de Wiegando. Parecia 
que o amigo tinha ouvido as insatisfações eclesiásticas e afirmava: 

“Os textos sagrados, escritos na Língua Latina e disponíveis apenas para privilegiados, 
serviam de instrumento para a manutenção do poder das elites da Igreja Católica. 
Martinho Lutero só conheceu de fato a Bíblia quando, ao defender a tese de Doutorado 
em Teologia, teve acesso irrestrito às versões disponíveis e a parte dos textos originais 
nas línguas em que foram escritos. A Reforma Protestante almejava imprimir a Bíblia na 
Língua Alemã e disponibilizar para que o povo pudesse ler e entender a Palavra de Deus 
sem as distorções daqueles que só pensavam em dinheiro.” 

A carta seguia analisando as Confissões Luteranas, com destaque para o Catecismo 
Menor, escrito em linguagem direta para que o povo simples entendesse e praticasse a 
Doutrina Cristã. Icobé concordava e admirava a fé inabalável do amigo, a retidão de 
caráter e a firme determinação de seguir a vocação religiosa para poder ajudar o povo 
a viver com dignidade. A Igreja Luterana considerava que tudo deveria começar com a 
instrução das crianças, continuaria com a orientação das energias da juventude e se 
completaria com a assistência religiosa para as famílias e para as comunidades. 

Icobé tinha consciência de que o Latim foi usado para colocar distância entre o povo e 
as autoridades eclesiásticas. A missa rezada numa língua morta era um ritual 
estrangeiro, sem sentido. As palavras e o tilintar das sinetas tinham significados 
semelhantes: serviam apenas para marcar os ritos que relembram eventos da vida de 
Jesus Cristo. Se fosse perguntado o que foi dito na missa, as pessoas contariam o que o 
padre falara no sermão: o discurso numa língua que todos entendiam. 

Icobé sabia também que o celibato foi uma estratégia da Igreja Católica para angariar 
terras: ficava com as heranças recebidas por padres e por freiras, que, não tendo filhos, 
não deixavam herdeiros. Outra justificativa era que os sacerdotes deveriam se dedicar 
exclusivamente à religião e que cuidar de uma família requer muito das energias e do 
tempo de um homem. Muitas vezes, acontecia exatamente o contrário: o celibato 
deixava os padres livres para as muitas oportunidades sexuais. Sempre foi grande o 
número de filhos de sacerdotes; filhos naturais, de ‘mães solteiras’, sem registro ou 
registrados em nome de outros homens. 

Em inícios de novembro, Icobé recebeu uma carta do senhor Speziale versando sobre 
um único assunto: o falecimento de uma pessoa querida, importante para todos os que 
acreditam que a vida é oportunidade de ajudar o próximo. Ele, possivelmente, tinha 
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sido mais santo e celibatário do que a maioria dos padres. Após uma existência quase 
centenária, Tião Preto deixava de benzer e curar. Tinha ido ao encontro da morte com 
a mesma serenidade com que atendia a todos que o procuravam. 

No início da primavera, o colono que morava ao pé da montanha e que tinha o velho 
escravo como um pai, percebendo a fraqueza, trouxe o vizinho para junto de si, 
podendo assim assistir melhor e proporcionar algum conforto. Acolheram e trataram 
dele por cinco semanas. Finalmente, numa tarde ensolarada em que os passarinhos 
cantavam além do normal, Tião Preto fechou os olhos pela última vez. 

Icobé releu a carta várias vezes, mas não chorou. Apenas comemorou a sorte que teve 
de conhecer, visitar e aprender com uma pessoa tão sublime. Os ouvidos de menino 
ainda guardavam a voz de mais aquele pai espiritual que o orientava. Ele que, pelas 
mãos do próprio pai natural, ficara órfão de pais e de irmãos encontrou tantos homens 
que aconselharam e incentivaram a assumir a vida sem ressentimentos, com fé e 
entusiasmo. Não deveria chorar, mesmo porque, Tião Preto estaria diante dele toda 
vez que fechasse os olhos e rememorasse os ricos diálogos que aconteciam no alto da 
montanha. 

Mesmo sem ter chorado, a notícia gerou um silêncio respeitoso que foi percebido pelos 
seus professores na Faculdade de Filosofia e por seus alunos nas aulas do Ginásio. Essa 
imersão para dentro de si mesmo resultava mais da consciência de privações futuras e 
dos conselhos ouvidos do que do luto momentâneo; tinha consciência de que somos 
apenas passageiros de uma viagem finita. O breve silêncio propiciava o isolamento 
necessário para que rememorasse as meditações geradas por um filósofo que ia, 
deixando toda ética necessária para ser um cidadão exemplar. 

Uma última carta do senhor Speziale contava que o Coronel teve de pagar pelo ramal 
ferroviário. Depois de muita negociação, a Estrada de Ferro recusou construir a obra 
porque enfrentava dificuldades financeiras e os fretes das mercadorias ali carregadas 
seriam insuficientes para cobrir os investimentos. Permitiam, porém, que os trilhos 
fossem estendidos por conta própria. Depois que o pessoal da serraria abrisse o leito 
de estrada e serrasse os dormentes, a empreiteira colocaria os trilhos sobre os 
dormentes e instalaria a chave de desvio. O Coronel teria um ano para pagar a dívida. 

E ao final da carta, como se fosse por acaso, informava a data do casório, 
intencionalmente marcado para o final de novembro, mês que antecedia o retorno do 
seminarista. Nessa época, Ângela teria prestado as últimas provas do último ano letivo 
e, como tinha ótimos índices de frequência, poderia faltar nas aulas restantes. Assim, 
ao chegarem as férias, ela estaria casada e livre de amores improdutivos. 

Icobé sentiu alívio ao saber que, quando ele chegasse, Ângela estaria distante da 
Fazenda Tapiraí. Estava muito triste e carregaria essa melancolia pelo resto da vida, 
mas preferia a ausência, pois a presença dela só aumentaria o sofrimento. Resignado 
com a força das tradições sociais, procuraria compensar a solidão com muito trabalho 
solidário. 

No final do semestre letivo, os resultados positivos extrapolaram as expectativas do 
aluno e do professor. Como aluno, Icobé ia desenvolvendo um pensamento filosófico 
que superava o senso comum, que sempre foi importante e era respeitado por 
conveniência social. Porém, as ingenuidades populares ficavam cada vez mais 
evidentes. 
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Como professor, tinha conseguido semear o prazer da leitura, despertar fantasias 
juvenis e alimentar vocações de alguns futuros escritores. Agia com naturalidade, livre 
de pressões; as regras escolares coincidiam com a disciplina que impunha a si mesmo. 
Tranquilo, trabalhava sem temer advertências ou punições. 

Como seminarista, ao contrário, se sentia vigiado e sabia que as incursões 
interpretativas poderiam ser consideradas atos de rebeldia e de indisciplina. Tinha 
consciência de que estava testando os limites disciplinares e hierárquicos com atitudes 
passíveis de cerceamento. Por isso, procurava se conter e assegurar a chance de 
concluir o Curso de Filosofia, que o habilitaria para o exercício do magistério, com 
qualificação de nível superior. 

 

TAPIRAÍ SEM ÂNGELA 
 

Depois de uma viagem tranquila, Icobé desembarcou e foi direto ao restaurante, dar 
um abraço na Frauenkochen. Ela estava bastante atarefada servindo os passageiros 
que tinham um intervalo pequeno para o almoço. Por isso, pedia que ele aguardasse a 
partida dos trens, quando poderia almoçar com ele, pois ela só se alimentava depois de 
os dois mistos seguirem viagem. Então, ela se mostrou despreocupada e alegre; o 
trabalho poderia esperar por uma boa hora de papo. Eram muitas as novidades, a 
começar pela informação de que o neto estava ‘encomendado’: Willy e Erika estavam 
esperando um bebê. 

Deixando abraços para o senhor Schreiner, para o filho e para a nora, Icobé subiu pela 
Rua da Igreja e foi pedir a bênção do vigário, que, por estar cada vez mais adoentado, 
precisava de ajuda para as festividades natalinas. O pároco havia pedido ao bispo que 
mandasse um padre jovem para substituí-lo, porque a paróquia abrangia uma vasta 
região com poucas estradas e muitas capelas para atender. 

Da Casa Paroquial, Icobé foi visitar as obras do ramal ferroviário e encontrou Alcides 
Vetturino, o motorista do caminhão, que acabara de descarregar uma carga de tábuas e 
passava por ali para, a mando do Coronel, verificar o andamento das obras. Os 
turmeiros trabalhavam com rapidez e a empreitada estava bem adiantada. Icobé 
aproveitou a carona até a fazenda. 

Como fazia muito calor, os ajudantes preferiam viajar na plataforma do caminhão, 
onde o vento secava o suor rapidamente. Assim, Icobé sentou-se na cabina e 
respondeu os questionamentos sobre a vida no seminário e sobre a cidade grande. O 
motorista conhecia algumas cidades e desejava que seus filhos estudassem para terem 
uma vida melhor do que a dele. Fazia gosto que recebessem algumas orientações de 
como deveriam estudar e incentivos sobre as vantagens de se ter um diploma. 

Entretanto, Icobé queria saber das novidades na fazenda. Soube que os alunos e os pais 
aprovaram os métodos de trabalho de Anna Maria. Ela era a primeira professora que 
trabalhava na Fazenda Tapiraí; antes dela, apenas os pais alfabetizados é que 
poderiam ensinar o pouco que eles mesmos sabiam. Luiz, o marido dela, tinha 
conseguido acertar as misturas de barro para produzir telhas mais resistentes; duas 
casas novas estavam cobertas com telhas vermelhas. Nos finais de semana, eles se 
reuniam para ouvir a gaita e cantar as canções que sabiam de cor. 
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Tinha vindo um trator da prefeitura para cavar as ruas conforme as linhas de bambus 
que Tiago ia fincando para marcar as divisas dos lotes da nova povoação. A primeira 
construção seria o prédio da escola, que precisava estar pronto para o mês de março, 
quando reiniciariam as aulas. 

Dona Lenice comandava a Equipe de Saúde, que tinha imposto regras de higiene para a 
criançada: unhas limpas e aparadas, cabelos cortados e banhos ao menos duas vezes 
por semana. 

Uma das doenças mais comuns era a do Jeca Tatu; aquela que os bichinhos entravam 
pelos pés. A principal dificuldade era arrumar calçado para todos. O sapateiro Valentin 
Scarpato trabalhava intensamente na fabricação de chinelos, tamancos e botinas. A 
Terezinha andava de casa em casa controlando se a água de beber estava sendo fervida 
e se as mães estavam cuidando direito dos filhos. 

Com tantas conversas, os dois nem viram o tempo passar e o sol já declinava quando 
entraram no pátio da casa-grande. De fato, a vista da área em torno estava perdendo as 
características de sede de fazenda e parecendo mais um grande canteiro de obras de 
engenharia. As cercas foram para mais longe e a terra estava sendo aplainada. Lá para 
os lados do banhado, a fumaça das chaminés da olaria se espalhavam pela vargem e a 
bulha da serraria subia pelas encostas do vale do rio. Os pomares prometiam muitas 
frutas e a casa-grande estava de janelas e portas abertas. Enfim, a paisagem estava se 
renovando. 

Ninguém deu importância para a chegada do caminhão, pois isso fazia parte da rotina 
diária. As portas do escritório e da farmácia estavam abertas, mas sem mostrar 
movimentação. De fato, as salas estavam desertas. Icobé encontrou o senhor Speziale 
no quarto, descansando, estirado na cama: apresentava aspecto de abatimento, um 
pouco pálido. O declínio físico era visível. 

Ao ver o afilhado, o bom velhinho sorriu levemente, em silêncio. Icobé sentou na 
beirada da cama e acariciou os cabelos brancos. Depois, segurou a mão fragilizada em 
sinal de apoio e de afeto. Ficaram assim por alguns minutos. 

— Agora, estou aqui. Vou ficar sempre por perto... 

— Estou bem. Só um pouco cansado ... hoje. 

— É. Estava calor, um ar abafado... Daqui a pouco, cai a noite e passa essa caloria. 

O rapaz abriu mais as janelas e voltou a sentar na beirada da cama. Olhando 
ternamente para o homem que o salvou do sarampo recolhido e que trouxe os 
almanaques e os livros que despertaram o prazer da leitura no menino traumatizado 
pela chacina de sua família, acariciava as rugas do rosto que refletia bondade e paz. 
Parecia ainda mais magro.  

— O que o senhor tem comido? Parece que pouca coisa... 

— Ando sem fome... – justificou-se, sem convicção. 

— Então, vou até a cozinha, preparar um chá e pedir um pedaço de bolo. 

O bom velhinho sorriu, agradecendo com os olhos aquela dedicação afetuosa. Icobé 
depositou a mão magra sobre o corpo igualmente debilitado, levantou e afastou-se um 
pouco, sem se voltar, mantendo aquele olhar maternal. Saiu de costas, só tomando 
rumo quando se encaminhava para a casa-grande. 
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Lá foi recebido com manifestações de espontânea alegria. O pessoal de cozinha desejou 
que as férias na fazenda fossem das melhores e comentaram que, com a presença do 
‘filho’, o senhor farmacêutico sairia da imensa tristeza apresentada nos últimos 
tempos. 

— Ele veve muito só. Pouco conversa ... tá fraquinho. 

— Vou me redimir das ausências; vou ver se consigo alegrar o ‘meu bom pai’. 

— Comece levando pr’ele essas bolacha que tô preparando pro Natal. Tá inda sem os 
confeito... 

— Para ele, o importante é a atenção e o carinho de todos nós. O chá também reanima 
um pouco. 

— Leve tamém uma fatia de bolo. E traga ele pra jantá; nem que seja pra caminhá um 
poco. As noite tão boa de passiá... – sugeriu a cozinheira. 

— Vou trazer, sim. Você tem razão. Vamos aproveitar a luz do luar. 

Conforme previsto, a dedicação e o carinho fizeram muito bem ao senhor Speziale, que 
sentou na cama para roer as bolachas e bebericar o chá temperado com mel. Ganhou 
ânimo, ajeitou a roupa e preocupou-se com os cabelos que, em desalinho, insistiam em 
cair pela fronte. Icobé prometeu cortar um pouco da ‘juba’ e ele riu do gracejo. Riu 
também da barba que masculinizava o rosto do rapaz, que até pouco tempo, era 
juvenil. Alimentado, perguntou do seminário, da viagem e de como estavam os amigos 
em Suçurê. 

Icobé descreveu o que viu e relatou as conversas que teve, omitindo o estado de saúde 
do padre, pois isso poderia acumular com a autopercepção da saúde dele mesmo. 
Depois de revigorar o estado de espírito do ‘pai’, foi para o seu quarto para abrir a 
mala e tirar a roupa que precisava ser lavada na manhã seguinte. Tirou também um 
livro que trouxe para o bom velhinho; um livro de Filosofia que analisava a ética do 
ponto de vista da Medicina. 

Com alegria filial, voltou com o livro nas mãos, porém, quando foi entregar, encontrou 
o ‘paciente’ dormindo. Riu com complacência, pois sabia que a presença dele e o chá 
com bolachas contribuíram para aquela paz. Então, fechou as portas da farmácia e do 
escritório e foi, ele também, descansar um pouco, pois a agitação daquele dia tinha 
esgotado as energias. 

Depois de aquietar os cansaços, Icobé acordou o bom velhinho e foram até a cozinha 
da casa-grande para jantar e bater um papo. O Coronel cumprimentou o rapaz e 
elogiou o melhor ânimo do farmacêutico, que andava abatido nos últimos dias, sem 
poder atender direito nem a farmácia nem o escritório. Ele estava satisfeito com o 
rendimento da serraria e com os apoios políticos para a realização de seus sonhos. 
Faltava apenas concluir o ramal ferroviário para poder carregar os vagões, sem 
atropelos. 

Até mesmo a criação de gado lucrava com a indústria, pois a concentração 
populacional formava um crescente mercado para o leite e para a carne, que passaram 
a ser consumidos ali mesmo na fazenda, sem intermediários e sem demoras. O preço 
da banha de porco subiu tanto que compensava comprar e engordar os porcos alçados 
que andavam pelo mato a cata do que comer. Com tanta gente comprando carne, 
linguiça, salame e presunto, os porcos virariam dinheiro da noite para o dia.  
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Mesmo com tantas novidades a comemorar, o sono pesava nas pálpebras e Icobé pediu 
para deixar a conversa para o dia seguinte, pois precisavam descansar. Amparou o 
senhor Speziale, que se esforçava para levantar da cadeira e, oferecendo o braço como 
arrimo, deixaram a cozinha da casa-grande sob o olhar afetuoso do Coronel. Ele, que se 
esforçava para ser firme, rude e insensível, nesse momento, viveu a ilusão de estar 
contemplando o pai dele que se fora há tanto tempo e o filho homem que tanto sonhou 
ter. Estava mudado, dominado por emoções e fantasias; cedendo a sentimentos de 
solidariedade e de compaixão.  

As alegrias, as esperanças e as nostalgias embalaram o sono dos três homens e a noite 
deu descanso para todas as ansiedades. O Coronel estava vivendo um sentimento raro, 
pois sua vida havia descambado para uma torrente de preocupações, de problemas e 
de decisões difíceis; só encontrava algum tempo livre tarde da noite, quando a família 
já dormia, carente de palavras paternas e de diálogos. 

O bom velhinho, sentindo a segurança de contar com um filho afetuoso, dormiu como 
há semanas não dormia, interrompendo a longa sequência de insônias. E o corpo do 
seminarista aproveitou a maciez do colchão de palha para curar as dores causadas 
pelas ripas do vagão de segunda classe. 

Tanto dormiram que, na madrugada seguinte, perderam a hora do chimarrão. Quando 
abriu a janela, Icobé viu a intensa movimentação do preparo do almoço na cozinha, a 
fumaça subindo da chaminé da olaria e, ao longe, a peonada lidando com a vacinação 
do gado. Restava superar a vergonha e ir até a casa-grande para forrar o estômago. 

Foram recebidos com muita gozação: 

— Isso é hora de levantá? – gozou uma das moças. 

— Dotôzinho, tá tão tarde qui compensa aguardá o almoço por aqui mesmo... – riu a 
outra. 

Com essas brincadeiras, Icobé se sentia em casa, mesmo sendo rejeitado como genro. 
Aquele pessoal formava uma grande família, com aquele ambiente tranquilo, aquecido 
por acolhimentos sinceros.  

Lá pela metade da tarde, Dona Lenice esteve com Terezinha no escritório para 
combinar algumas ações da Equipe da Saúde. Depois de resolvidos esses assuntos, 
aproveitaram para analisar a situação do senhor Speziale, que precisava de ajuda tanto 
na farmácia quanto no escritório. As decisões sempre dependiam da palavra do 
Coronel, mas ele estava esperando que eles se organizassem, apresentando opções 
para a continuidade dos trabalhos. 

Icobé sugeriu: 

— A Terezinha tem muito interesse e demonstra habilidades. Ela pode auxiliar na 
farmácia até aprender o suficiente para assumir as funções. 

— Gosto muito, mesmo. Quero muito trabalhar com o senhor Speziale. 

E Dona Lenice endossou: 

— Pode sim. É uma moça muito responsável e esforçada; aprende num instante. 

— É. Tem bastante coisa pra aprender: o atendimento dos doentes, a prevenção de 
doenças e a parte comercial, como saber comprar e vender os medicamentos – 
reforçou Icobé. 
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— Antes dela começar, preciso falar com meu marido, pedindo a autorização; ele é que 
determina isso. 

O senhor Speziale ponderou: 

— Além de atender no balcão e de saber comprar e vender, é muito importante anotar 
tudo direitinho para não perder o controle: as datas, os prazos e as entradas e saídas 
de dinheiro. O Coronel gosta de conferir o caderno das anotações... 

— Sem problemas. Eu gosto de tudo isso: de anotar no caderno, de atender as pessoas, 
de orientar hábitos saudáveis, ... – afirmou Terezinha. 

— De fato, você é bem interessada e caprichosa, mas vai ter de cumprir o horário e não 
só passar algumas horas comigo – alertou o farmacêutico. 

— Sim. Por isso é que tenho de falar com o meu marido, para ver o salário e o horário 
que ela vai trabalhar. 

Dona Lenice tinha razão: era um assunto sério, um emprego de responsabilidade. 
Icobé contrapôs:  

— Mesmo assim, pode começar como aprendiz, até para sentir se é isso mesmo que ela 
quer.  

— Concordo. É. Eu preciso provar se serei capaz ou não de tocar a farmácia sozinha – 
falou Terezinha. 

Assim, encaminharam a substituição do farmacêutico, que trabalhava há mais de 
cinquenta anos ajudando o povo; ele merecia um descanso. Nos últimos tempos, tinha 
assumido também os serviços do escritório, pois o Coronel tinha de andar de um lado 
para o outro e nem gostava de burocracias. Icobé auxiliava nas férias, mas os 
documentos e os registros não poderiam esperar pelas férias. A serraria dependia cada 
vez mais de papeis e, com a urbanização, a tendência era só aumentar o trabalho 
burocrático. Esse era um assunto que precisava ser tratado diretamente com o 
Coronel. Teria de ser outro dia. 

— Por falar no Coronel, achei que ele está diferente, com olhares e gestos de ternura... 
– comentou Icobé. 

— Sabe o que que é: ele ficou meio abalado com o casamento da filha. Nunca deu 
atenção porque era filha-mulhé; que não carecia de conversá. Na véspera do 
casamento, deu de cismá com a situação: entendeu que a filha ia embora e encasquetô 
que tava perdendo a filha. Coisa da cabeça dele; ele considera que entregou a filha pro 
genro e que ela, agora, é de outra família. Se fosse um filho-homem casando, trazia a 
nora pra fazê parte da nossa família. 

— A senhora tem razão: essa é uma forma de pensar dos fazendeiros. No entanto, na 
cidade, em outras regiões e mesmo para a peonada das redondezas, a ideia já é um 
pouco diferente: eles se visitam em qualquer situação e, muitas vezes, quem vem 
morar com a família é o genro – lembrou o senhor Speziale. 

— Pra mim, não faz diferença: homem e mulher ... tudo é gente – ajuntou Icobé: 

— É ... mais, lá incasa não funciona assim... 

Como esse assunto estava apenas começando, deixaram as reflexões para mais adiante, 
quando as tendências emocionais do Coronel indicassem estabilidades. Poderia ser 
que a fase atual fosse apenas melancolia momentânea. 
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Porém, naquela noite, o patrão continuava chateado, carregando preocupações. 
Criticou o governo por ter acabado com a Guarda Nacional, ‘a única coisa decente 
nesse País’. 

— Daqui a poco, vão colocá o exército tomá conta das fazenda... 

Até da comida reclamou, olhando de soslaio para o canto em que a cozinheira 
dormitava. Parecia sem fome, sem ânimo. Além dos remorsos pela filha e das 
frustrações pela falta de um filho-homem, havia outra tristeza em sua mente. Colocou 
os olhos sobre o farmacêutico e lamentou:  

— O senhor tá cansado, o Icobé parece que vai memo vesti a batina ... Eu tô no mato 
sem cachorro ... Sei negociá e num temo trabaio ... mais, num levo jeito pra papel e 
caneta. 

— O senhor não tá tão sozinho assim. Mesmo velho, devagarinho, ainda consigo ajudar 
em alguma coisa. O Tiago tem ajudado bastante e se há de dar um jeito. Quando Deus 
chama um jovem, é melhor respeitar a vontade divina; melhor deixar o rapaz a serviço 
de Deus, que pode lhe dar em dobro com suas graças – argumentou o senhor Speziale. 

O Coronel parou de mastigar e fitou longamente o interlocutor. Parecia acuado, por um 
lado, pelas dificuldades terrenas e, por outro, pelas ameaças divinas. Talvez tenha 
parado de mastigar para ruminar melhor as palavras do bom velhinho. Depois de um 
intervalo de tempo em que se ouvia apenas o crepitar do fogo, ponderou: 

— O rapais num é ‘gente minha’. 

De quem ele estaria falando? Do seminarista que se salvou das balas do pai por um 
milagre de Deus? Ou do auxiliar de agrimensor que veio da capital? Icobé ardia em 
curiosidade, mas se resguardou de possíveis atritos naquele momento delicado. No 
que foi acudido pelo bom velhinho: 

— Qual dos dois rapazes? 

— Tô falando do Tiago. Ele é de-fora. 

Aliviado, Icobé ressurgiu dos medos e advogou: 

— Patrão, o rapaz se afeiçoou muito por essa terra e está apaixonado pela filha do 
serrador, que não quer deixar a moça ir para longe. Pelo visto, ele tá catando 
oportunidade de fincar raízes na fazenda. 

— Vosmecê acha? 

— Tenho certeza. 

— Ele anda caidinho – completou o senhor Speziale. 

Icobé reforçou a argumentação: 

— Ademais, os mapas e plantas estão quase prontos e o agrimensor deveria levantar 
acampamento nesse final de ano. Com a povoação, haverá serviço para ele, até por 
conta da prefeitura ou do deputado. 

O coronel estava cansado demais para reagir. O progresso parecia ameaçar a soberania 
dele, pois haveria gente estranha bisbilhotando pelo pátio. Podia ceder espaço, mas 
sem perder o controle; queria contar com todos, contanto que tudo fosse feito do jeito 
dele. 
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Novamente, o silêncio favoreceu o cochilo da cozinheira que, a essa altura, já tinha 
encostado a cabeça na parede. O fogo tinha aquietado, sinal de que deveriam 
interromper as conversas. 

 

AGONIAS DO CORONEL 
 

No chimarrão do amanhecer, o patrão estava um pouco menos agoniado. Pelos olhos 
bem acesos, parecia que havia dormido bem. Até se animou a entrar nas conversas: 

— Pr’esse fim de ano, o Genuíno pudia apartá uma rêis gorda pra festa do pessoal... 

— Apartadas, tem muita ... é só iscuiê a preferida – gracejou o capataz. 

— Vosmecê viu por acaso alguma vaca casada? – retornou o patrão, deixando todos na 
dúvida se ele tinha embrabado ou se fazia graça sem rir. 

— Patrão, vaca é tudo sem-vergonha: dá pro primero que aparecê – atalhou o Patrício. 

Todos riram. Menos o patrão, que retomou o assunto: 

— Trabaiemo um ano intero ... Será que não merecemô nem um churrasco gordo? 

Nisso, o Patrício levantou do banco, porque o bezerro berrou seco, como quem chama 
o garçom. E o povo da serraria também foi saindo porque a claridade já alumiava o 
pátio. Ficaram por ali apenas o Coronel e o Genuíno, pois havia assuntos por resolver. 
Icobé passou para acordar o senhor Speziale e, tão logo viram passar o guri com o 
balde de leite, foram para a cozinha. Pouco depois apareceu o patrão, pedindo que 
esperassem por ele, pois precisava ter uma conversa reservada, sem ouvidos. 

No domingo anterior, o Coronel tinha conversado com a esposa sobre os temores a 
respeito do seminarista. 

— Ninguém fala, mais todo mundo guarda medo do demônio que dorme dentro dele. 

— Não fale assim. O rapaz não tem culpa das loucura do pai dele... – contrapôs Dona 
Lenice. 

— Não tem culpa, mais pode cometê uma locura de repente... O diacho pode acordá... 

— O senhor tá considerando que ele puxô o pai que cometeu aquela tragédia. Mais, a 
mãe dele foi mulhé calma, tranquila; ela jamais cometeria uma violência. 

— Muié é tudo igual... 

— As mulhé aqui da fazenda, as tuas filha, as tuas irmã, a professora, ...? – indagou a 
esposa. 

O Coronel vacilou, pois a verdade era indiscutível: havia mulheres e homens de todos 
os tipos, com diferenças evidentes. A ideia de que o filho seria uma cópia do pai e a 
filha, uma cópia da mãe sempre foi um preconceito da sociedade machista. Por certo, 
os filhos poderiam ser parecidos fisicamente com o pai, com a mãe, com os tios e tias 
ou com os avôs e avós. 

No entanto, o comportamento e a personalidade das pessoas resultam de 
aprendizagens culturais: são construções continuadas. Considerar que as heranças são 
predeterminadas, meros carimbos genéticos, seria ingenuidade. Um órfão marcado, na 
infância, pela tragédia, pode muito bem ser diferente do que foi o pai, a mãe ou os 
irmãos.  
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Meio que vencido no primeiro argumento, passou para outra questão: 

— Ademais, Deus deve de tá cobrando a vida dele... 

— Deus dá a vida. O que Ele faria com a vida do rapaz? 

— Mais qué o rapais pr’Ele... 

— Pode ser vocação; não é obrigação. Ninguém é obrigado a ser padre. Deus não cobra 
compromisso. 

— Deve tê salvo da morte proque percisa de padre. 

— Por que o senhor meu marido tá hoje cismando com isso? – dona Lenice estava 
estranhando. 

— Proque tô percisando dele no iscritóro... 

— Então, converse com ele. 

— É isso mesmo qui vô fazê. 

O Coronel vinha alinhavando a conversa e, naquela manhã, queria definir o rumo da 
situação. Era tempo de mudanças, a filha foi levada pelo genro, a mulher sem condição 
de lhe dar um filho-homem, o velho estava definhando, o povoado aumentando e ele 
com a sensação de que os panoramas se alargavam mais do que os olhos, os braços, as 
mãos e a voz pudessem controlar. Ele sempre esteve no centro e no controle da vida ao 
derredor. Por isso, vivia seguro do mando em todas as direções daquelas paisagens, de 
forma contínua, progressiva e controlada. De repente, aparecem outros a contrapor 
ideias e a estabelecer paredes que ameaçavam encurtar a vista e limitar a soberania 
sobre o pequeno império. A Fazenda Tapiraí continuaria dele, entretanto, teria de 
repartir o comando comunitário. 

Todos esses pensamentos se atropelavam pelos labirintos da mente quando iniciou a 
negociação. 

— Buenas! Tamo aqui pra tomá tento. As coisa tão apertando as pressa de decidí. 
Perciso de gente de confiança – assim, o Coronel iniciou a reunião. 

— De fato, o momento recomenda determinação, coragem e bom senso – afirmou o 
senhor Speziale. 

— Coragem, tenho de sobra. Às vêis, eu atropelo ... um pouco ... – admitiu o patrão. 

— Vamos enfrentar os desafios – animou Icobé. 

— I vosmecê topa um desafio? 

— Tenho tentado acertar. Conto com pouco, mas me esforço para aproveitar as 
oportunidades. 

— Pois, tá aqui uma ‘oportunidade’, como diz vosmecê. Careço de ajutório c’os papel... 

— Durante as férias, posso ajudar. Vontade de trabalhar não me falta. 

— Tô sabendo que vosmecê é professor na cidade... 

— Sim. O Curso de Filosofia é à noite; durante o dia trabalho na Cúria e dou aulas numa 
escola do Estado. 

— I ganha mais que aqui? 

— Não é a questão de quanto ganho; a Faculdade de Filosofia é a única no Brasil. Estou 
lá para estudar; só trabalho para me sustentar. 
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— I quanto tempo ainda percisa estuda? 

— Dois anos. Faltam dois anos para me formar. 

— Formá padre? 

— Não. Só posso ser ordenado sacerdote depois de concluir o Curso de Teologia; são 
mais quatro anos. 

— É muito tempo. Parece qui num posso contá cum vosmecê... – decretou o Coronel. 

— Pode contar nas férias ... por enquanto. 

Porém, silenciava o principal motivo da recusa da oferta de emprego: preferia ficar 
longe da fonte de sofrimentos. Mesmo com o turbilhão de novidades e do 
envolvimento na formação da povoação, Icobé passava as noites pensando em Ângela, 
que estava casada e morando em local ermo. Talvez, o pai dela sentisse dor 
semelhante, mas as relações de poder impossibilitavam que falassem do assunto. Fugia 
dali e, ao mesmo tempo, se sentia importante, podendo ajudar nas decisões 
administrativas e políticas. 

— Sei que o senhor precisa de alguém aqui o tempo todo, concentrado no trabalho – 
retomou Icobé. 

— Isso mesmo. 

— Tem o Tiago. Voltei a conversar com ele sobre isso: ele tem interesse, pois gosta da 
Maria das Alegrias, filha do serrador e pretende casar – opinou Icobé. 

O senhor Speziale entrou na conversa: 

— Tiago é um bom rapaz: trabalhador, sério, de confiança, ... Nos últimos tempos, 
trabalha mais aqui no escritório do que lá no projeto; conheço bem. 

— Se o senhô agarante... 

— Confio tanto nele quanto em Icobé. 

O Coronel fitou o interlocutor por alguns minutos e, depois, com os olhos, indagou a 
opinião de Icobé. Encontrou uma expressão de aprovação absoluta; tão firme quanto 
uma assinatura num documento. Ficaram os três num silêncio reflexivo, que permitiu 
ouvir as vozes do agrimensor conversando com o auxiliar no pátio da casa-grande. O 
Coronel, então, pediu ao rapaz que chamasse Tiago, que entrou porta adentro 
mostrando a disposição de sempre. 

Após os boas-tardes, escutou a pergunta: 

— Vosmecê num qué trabalhá comigo? 

— De certa forma, já estou trabalhando... 

— Digo, morá aqui e trabalhá no escritório, escrevê os papel da serraria, as carta, ... 

— Senhor Torquato, tenho interesse, sim. Depende das condições – consentiu Tiago. 

— O nosso secretário tá percisando descansá. Vosmecê já sabe o que ele fais – 
informou o Coronel. 

— Preciso pensar na proposta; preciso conversar com minha família. Logo mais, tô 
indo pra lá e, então, levo as informações de salário, converso com meus pais e irmãos 
pra saber a opinião deles. 

Icobé queria continuar amigo da família do Coronel e procurou garantir a função de 
auxiliar de férias. 
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— Nas férias, eu estarei sempre por aqui, ajudando no que for preciso, te substituindo 
para poder tirar as tuas férias, para alguma folga... – disse para o Tiago. 

— Com certeza, conto contigo e com as orientações do senhor Speziale. Isso, se eu 
assumir o cargo... 

Assim, a rotina ia sendo assumida por jovens que cresceriam junto com o povoado, 
com a urbanização da Fazenda Tapiraí. A Terezinha aprendia rápido e, além de atender 
na farmácia, visitava as famílias, orientava as mães quanto à higiene e à alimentação 
das crianças. Contando com o apoio e as orientações da Dona Lenice e do bom 
velhinho, em pouco tempo, seria ‘farmacêutica’ e enfermeira. 

Em março, as aulas passariam a ser ministradas na escola que estava sendo construída 
na área central do loteamento. Os alunos tinham melhorado bastante o 
comportamento, sabendo brincar sem gritaria e sem prejudicar os outros. Os 
resultados superavam em muito o aprendizado das primeiras letras; também 
aprendiam e praticavam a cooperação necessária à boa convivência comunitária. 

Um terreno ao lado da escola aguardava somente as ordens do bispo para começar a 
construção da nova capela. Na semana seguinte, Icobé estaria ajudando o vigário nos 
preparativos das festividades do Natal e iria conversar sobre esse assunto também. 

Dona Lenice estava bem mais amistosa, conversando com todos os auxiliares, rindo e, 
até, cantarolando sozinha; se mostrava disponível, pronta para ajudar. Às vezes, 
conversava com Icobé como se ele fosse um filho dela, demonstrando que teria 
preferido ele como genro. Porém, as tradições e os contratos deveriam ser respeitados 
e ela jamais discordaria ou reclamaria do marido. Considerava que essa tinha sido a 
vontade de Deus e que esse era o destino da filha. 

Conforme tinha sido combinado, no sábado, Icobé foi para Suçurê, chegando primeiro 
na Casa Paroquial, onde o padre descansava em uma cadeira de balanço. Enquanto 
conversavam, ele fitava algum ponto distante, sem interesse nas cerimônias natalinas e 
nas notícias da fazenda. Mais abatido do que esteve duas semanas antes, queixava-se 
constantemente de dores. 

Havia pedido aos superiores que o transferissem para uma paróquia com menos 
trabalho, mas o bispo respondeu que Suçurê era a mais calma e mais tranquila das 
paróquias de toda a diocese. Icobé se compadecia dos sofrimentos do sacerdote, porém 
evitava concordar com as lamentações, pois nada poderia fazer: nem substituir o 
vigário nem aliviar as dores dele. Restava a opção de fazer companhia e colaborar nos 
rituais religiosos. 

Como se aproximava a hora do almoço, Icobé pediu a bênção, se despediu e foi para o 
Restaurante da Estação. Alguns colonos já almoçavam, conversando e rindo alto. Os 
trens estavam atrasados e, na cozinha,  a Frauenkochen administrava o fogo para 
poder atender aos que já estavam ali e aos que chegariam mais tarde. Icobé aguardou 
numa mesa bem próxima da janela que ficava na sombra, aproveitando a brisa que 
suavizava o calorão do verão. 

De repente, ela apareceu com uma travessa fumegante e percebeu a presença do rapaz. 
Deixou a comida na mesa em que os três homens almoçavam e veio ter com Icobé.  
Secou as mãos no avental e recebeu o abraço de amizade. 

Adaptada à nova vida de empresária, deixava para trás as tristezas dos dias que 
passara sem o-que-fazer e suportava as saudades dos filhos. Wiegando estava para 
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chegar e ela tinha preparado o quarto do filho que estudava para ser professor e 
pastor da Igreja Luterana. Willy seria pai em breve, pois Erika estava grávida, e Ingrid 
viria passar o Natal com os pais. 

Icobé seguiu com os olhos aquela futura avó que voltava apressada para a cozinha, 
segurando o avental entre as mãos. Emocionante ver o dinamismo e a alegria dela por 
ter encontrado uma função social, porque os clientes eram bem servidos e também 
porque podia contribuir com algum dinheiro para as despesas da casa e ajudar os 
filhos em eventuais dificuldades financeiras. Na verdade, não trabalhava para ganhar 
dinheiro; trabalhava pelo prazer de trabalhar e de receber elogios no Restaurante da 
Estação e em todas as festas em que coordenava a elaboração dos trabalhos culinários. 

Ainda com o olhar fixo na porta da cozinha, veio na mente dele a imagem de sua mãe, 
mulher pobre, que viveu sem confortos e trabalhou só para cuidar dos filhos que 
nasciam a cada ano. A mãe dele jamais sonhou ter autonomia, tocar o próprio negócio, 
receber o consentimento do marido para ‘trabalhar fora’. Ah! Se ele pudesse ter dado 
uma vida melhor para a mãe... que morreu sem saber o porquê. Quase nunca pensava 
nos familiares dizimados na igreja; foi só um relance momentâneo. 

Talvez, essa tenha sido a refeição mais saborosa de que tinha lembrança. O almoço 
delicioso merecia ainda mais elogios. Bem alimentado e reabastecido com a alegria e 
com os incentivos da Frauenkochen, Icobé foi até a marcenaria, completar as 
conversas com a família alemã. Encontrou o senhor Schreiner na varanda da casa, 
sesteando após o almoço. Porém, levantou-se da rede e abraçou o seminarista. Apesar 
da ausência da esposa, mostrava-se bem disposto e animado com a produção da 
marcenaria. 

— Continuamos a fornecer móveis para as lojas da cidade; eles pagam bem. 
Atendemos alguma encomenda do pessoal daqui, mas é pouca coisa. 

— E o Willy? Está animado com o bebê que está por nascer? – perguntou, curioso, o 
visitante. 

— Ele, a Erika e nós também que seremos os avós mais felizes do mundo. Para os 
alemães, avô é opa e avó é oma – explicou o senhor Schreiner. 

— Opa e oma que merecem bastante enkel... (neto) 

— É. Por enquanto, só do Willy. Ingrid ainda é muito jovem para casar... Soube que o 
Wiegando está namorando... Quem sabe? 

— Por falar em Wiegando: quando é mesmo que ele chega de férias? 

— Chega apenas na véspera de Natal, pois assumiu alguns trabalhos extras por lá – 
informou o pai. 

— Estou com saudades dele. Trocamos cartas, mas poucas e pequenas, pois os estudos 
e o trabalho tomaram conta de nosso tempo no segundo semestre. 

— Ele fica até o fim de janeiro. Tem bastante tempo para conversar – riu o senhor 
Schreiner. 

— O tempo dele será dividido entre os muitos interesses de um estudante em férias... 

— Como não tenho férias... – falando isso, verificou o relógio e saiu da rede, sinal de 
que teria de retornar ao trabalho. 
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Icobé permaneceu na varanda enquanto ele se preparava para sair e encostava a porta 
da sala. Aproveitaram conversar pelo caminho, porque, lá na marcenaria, com o 
barulho das máquinas, teriam de gritar. Willy apenas cumprimentou o visitante e 
iniciou o trabalho. Por isso, acompanhou a lida industrial por pouco tempo e, a passos 
lentos, retornou para a varanda da casa, onde havia combinado esperar pela 
Frauenkochen. 

Aproveitou o tempo para repensar a vida. Os debates existenciais com o amigo 
estavam represados, pois ambos trabalhavam muito e os estudos exigiam cada vez 
mais esforço. Precisavam retomar as discussões filosóficas e teológicas. Icobé pediria a 
opinião do amigo sobre as dúvidas que perambulavam pela cabeça: Qual vocação 
seguir? Se inscrever no Curso de Teologia e continuar a carreira religiosa? Ou assumir 
o magistério como missão de sua vida? Ah, se fosse possível prever o futuro! 

O amor por Ângela era assunto íntimo; só dele. Mesmo com o bom velhinho, evitava 
falar. Dona Lenice demonstrava ter conhecimento da paixão recolhida e parecia 
acreditar que, um dia, os apaixonados ainda seriam muito felizes. Porém, essa 
felicidade dependeria do destino, da ajuda divina. Depois do ano-novo, ele conversaria 
com a patroa, sondando notícias da amada e buscando possíveis conivências com a ex-
futura-sogra. 

Em Suçurê, corriam boatos de que o governo tinha acabado com a Guarda Nacional, o 
que poderia ameaçar o poderio do Coronel Torquato de Souza. Os correligionários 
estavam apreensivos, os adversários torciam pela queda e os mais sensatos 
permaneciam calados, pois a liderança dele independia de patentes militares. Ao 
contrário, o governo concedeu a patente de coronel da Guarda Nacional por conta do 
grande número de votos que ele arrebanhava para o Partido. 

E a política rendia mais glórias que as revoluções, nas quais o Coronel gastou muito 
mais dinheiro do que na compra de votos. O desenvolvimento da região sempre foi 
comandado por ele, que tinha os pés bem firmes no passado, disposição para o 
trabalho e os olhos no futuro. Tanto é que transformou parte da Fazenda Tapiraí em 
uma pujante serraria, trouxe um oleiro, um comerciante de tino, uma farmácia, traçou 
o mapa de um povoado e, um dia, a capela estaria pronta, com sacrário e tudo o mais. 

No meio da tarde, depois de deixar o restaurante limpo e pronto para o dia seguinte, 
dona Frida retornou ao lar e, chegando, sentou-se na varanda para espairecer um 
pouco. Icobé aproveitou para perguntar sobre os livros de receitas. Ela pediu um 
tempo para ficar quieta e se recompor da caminhada debaixo do sol escaldante. Por 
isso, ficaram um bom tempo em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros e os pios dos 
filhotes nos ninhos. 

Quando a temperatura do corpo e a pulsação voltaram ao normal, a Frauenkochen 
falou: 

— Meu filho, o tempo é pouco... Mal dá para fazer o trabalho. Meus livros de receitas 
viraram rascunhos; acabo rabiscando em cima do que havia escrito, fazendo anotações 
ao lado, mudando ingredientes, alterando o ‘modo de fazer’, ... 

— Me parece normal proceder assim; provavelmente, todas as cozinheiras fazem. Até 
os livros do escritório da fazenda estão rasurados aqui e ali. 

— O problema é que só eu consigo entender a confusão... –  e riu de si mesma. 
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— É que está tudo ainda começando. Com o tempo, a senhora chega a receitas 
definitivas, com variações que podem ser anotadas abaixo, como possíveis 
alternativas, principalmente, para quando faltarem os ingredientes da receita 
principal. 

— Pode ser, pode ser... 

— E a senhora continua escrevendo no caderno azul? 

— Como é que você sabe do caderno azul? 

— Adivinhei – brincou Icobé. 

— Primeiro rabisco em papel de embrulho. Depois de um bom tempo, passo a limpo. É 
pouca coisa... 

— O que conta são os registros no momento em que a inspiração favorece. Mesmo que 
seja de madrugada, o importante é rabiscar a ideia, porque ela dificilmente voltará 
daquela forma. 

A Frauenkochen ficou pensativa, indicando que estava escrevendo bem mais do que 
revelava. Icobé desejava que ela estivesse escrevendo também crônicas e trechos da 
história pessoal e, até, da família e da região. Ele próprio estava enchendo folhas com 
textos de todos os tipos, sem cuidados formais, deixando o acabamento para a idade 
madura. 

Depois de compartilharem momentos meditativos, eles se despediram. Ela foi cuidar 
da casa para esperar o marido no início da noite. Ele rumou para a Casa Paroquial, 
onde todo o trabalho de preparação dos rituais de Natal aguardava em compasso de 
espera devido à fragilidade física do vigário. Por certo, seria um Natal sem grandes 
festas religiosas. 

De fato, o padre estava ainda deitado da sesta que se estendeu por toda a tarde. Icobé 
pensou que deveria conversar com os líderes da comunidade para que alguém 
acompanhasse mais de perto a situação, cuidando em especial da alimentação do 
pároco. Resolveu também escrever para o bispo, informando da gravidade do estado 
de saúde do sacerdote. 

Como indicavam os prognósticos, as festividades natalinas se restringiram à 
montagem do presépio com os materiais remanescentes do ano anterior e à Missa de 
Natal, celebrada em ritmo lento, diante de fieis contritos, tomados de compaixão. 

Dois dias antes do Natal, Wiegando desembarcou do Direto que passava de 
madrugada. A mãe dele, sabendo antecipadamente da chegada, já aguardava na 
varanda da casa, onde abraçou o filho, com força e sem pressa. A noite estava quente, 
enluarada, e eles ainda conversaram bastante antes de descansar as alegrias do 
reencontro. O quarto de Wiegando estava preparado com esmero, o que comprovava o 
tamanho do amor materno. Sentindo os cheiros familiares, ele se sentiu criança outra 
vez. Dormiu como um menino dorme no colo da mãe. 

Ingrid só chegou na véspera do Natal, pois, nessas épocas de festas, a agência postal 
tem mais trabalho. Contou com a colaboração dos colegas, que trabalhariam um pouco 
mais todo dia, para que ela pudesse passar uns dias com os pais. Mesmo assim, voltou 
no início da tarde do dia primeiro do ano. 
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ANO NOVO 
 

Icobé permaneceu mais uns dias em Suçurê para poder conversar com o amigo 
seminarista. Foi numa dessas conversas que eles compartilharam opiniões sobre os 
ritos religiosos em cada margem do rio. O assunto tinha sido um tabu tão intenso que, 
só depois de adultos, eles conseguiam analisar o jogo religioso estabelecido entre 
católicos e luteranos. Devido à rivalidade implícita, falar dos ritos eclesiásticos alheios 
era proibição respeitada, com ameaças de condenação eterna. Até pensar sobre 
possíveis curiosidades a respeito do que acontecia dentro dos templos ‘inimigos’ era 
pecado grave, condenado com pesadas penitências e ameaças de excomunhão. As 
crianças e os jovens deveriam evitar a companhia de ‘rivais’ e, até nas salas de aula, 
deveriam sentar em carteiras distantes dos perigos religiosos. 

Agora, já adultos e seminaristas a meio caminho do sacerdócio, eles, finalmente, 
conseguiam romper as barreiras culturais, ignorar os tabus religiosos e conversar 
criticamente sobre os exageros cometidos pelas gerações passadas e sobre as ameaças 
mútuas entre católicos e protestantes. 

Com as cabeças ‘fora da confusão’ e com as mentes pacificadas, a convivência entre os 
diferentes ramos do cristianismo parecia possível, necessária e promissora. Talvez, 
eles pudessem inaugurar o ecumenismo cristão. Afinal, a Palavra de Deus era lida por 
vozes infantis, juvenis, adultas, anciãs, masculinas e femininas em traduções com 
pequenas diferenças. As palavras dos profetas e as palavras do Messias pregavam a 
união de todos e condenavam as guerras religiosas. Faltava apenas praticar. 

Icobé e Wiegando comungavam de ideais ecumênicos e procuravam participar da 
construção da unidade cristã. Consideravam que o autoritarismo explorador da Igreja 
Católica do Século XVI tinha causado os protestos de monges mais lúcidos, mais 
críticos, que provocaram reformas políticas no campo eclesiástico com a fundação de 
instituições religiosas dissidentes que defendiam a democratização das escrituras.  

Martinho Lutero propôs às autoridades da Igreja Católica uma discussão ampla sobre 
os fundamentos da religião e sobre o obscurantismo sustentado pelo uso do Latim 
como língua dos textos bíblicos e das liturgias. Ele queria que a Bíblia fosse escrita na 
língua do povo, para que todos pudessem ler e, conhecendo as escrituras, tomar as 
próprias decisões. 

O papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos e os padres preferiam manter o povo na 
ignorância para que fosse mais facilmente dominado. A Igreja Católica manipulava o 
povo usando ameaças e regalias; categorizava pecados e virtudes conforme seus 
interesses. A publicação da Bíblia na Língua Alemã poderia permitir que o povo 
conhecesse os textos que serviam de base para a condenação dos hereges e para a 
concessão de indulgência aos fieis ingênuos. Como as autoridades católicas fugiam do 
debate, ele expôs publicamente as teses que passaram a ser a doutrina da Reforma 
Protestante. 

No último dia daquele ano, Icobé retornou à fazenda para assumir as 
responsabilidades de filho e de colaborador administrativo. Os sentimentos dele se 
dividiam entre o passado de raízes fincadas em Suçurê e o presente que vicejava em 
Tapiraí. A memória guardava registros de uma época que parecia longínqua: 
lembranças da meninice caipira, da pobreza absoluta, da tragédia familiar e do período 
de rescaldo moral, em que contou com a ajuda e os conselhos de pais e mães adotivos. 
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As etapas da infância humilde cederam lugar a uma adolescência mais alvissareira, 
com oportunidades de estudar e de conhecer outros lugares e outros jeitos de se viver.  

O passado triste que marcou profundamente sua vida parecia pequeno diante das 
perspectivas que se abriam no presente possibilitando realizar mais utopias do que 
sonhara. Estava ministrando aulas a alunos interessados e era elogiado pelos 
superiores; aquele seria o último ano do Curso de Filosofia e o futuro dependia, em 
grande parte, das escolhas dele. Mesmo a frustração amorosa, às vezes, se mostrava 
uma sorte, pois, casando com Ângela, atrairia sobre si todas as pressões do Coronel, 
que poderia transferir para os genros todas as expectativas que teria do filho que 
nunca teve. 

Na última noite do ano, foi sozinho para a cozinha da casa-grande, pois o senhor 
Speziale estava bastante fraco e pediu apenas que trouxesse um prato de sopa e uma 
caneca de chá. A patroa e as filhas já estavam em seus quartos e os serviçais 
cochilavam sobre os bancos. O Coronel estava bastante melancólico e, num gesto de 
bondade, ordenou que todos fossem dormir na cama, deixando a faxina para a manhã 
seguinte. 

Apenas o crepitar do fogo preenchia o silêncio. Icobé respeitava a introspecção do 
patrão e devorava o virado de feijão, imaginando o que ia pela mente dele. Observando 
com um canto do olho dava para ver o semblante que ansiava falar tudo o que sentia, 
para se livrar dos pensamentos que não podia compartilhar com o capataz, com os 
agregados, com os peões, com as filhas ou com a esposa. Num repente, soltou o garfo 
no prato e esticou as costas como quem tenta expelir do peito todas as angústias. Em 
seguida, com determinação e calma, falou: 

— Rapais, na fazenda, e mesmo na minha própria casa, tô sempre sozinho. 

Icobé parou de comer e fitou o interlocutor com ternura, como quem entende de 
solidão. Ele também vivia solitário, dependendo de oportunidades para confidenciar as 
angústias e os planos para o futuro. 

— Também me sinto sozinho... 

— Mais, ao meno, vosmecê é de fato um órfo desde criança. Pior eu que me criei em 
famiia, cum casa cheia. Sô casado. Vivo no meio do pessoal... 

Icobé voltou ao virado de feijão, enquanto organizava uma resposta que amenizasse 
aquela sensação de abandono que o outro declarava. Sentia, porém, que o Coronel 
permanecia de olho nele, sem mexer na comida. Aguardava uma solução para seus 
problemas. 

— O senhor tem razão. As pessoas querem ajuda, proteção, mas nos deixam sozinhos 
nas dificuldades. Precisamos de amigos em quem podemos confiar. 

— Pois não digo. Aqui tenho de decidi tudo... Uma hora, cansa. 

— Então, qual é o aperto de hoje? 

— É o caso da linha de trem. Tão querendo uma fortuna pelo pedaço de ramal. 

— Isso que eles cobram bem no frete... 

— Puisé. Inda querem lucrá no trecho. 

— O problema é que o senhor precisa do ramal, para poder carregar os vagões, com 
calma, sem atropelos. 
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— Puis num digo. O agente me dá um só dia pra carregá um vagão intero. 

— Talvez, o melhor seja pagar e pronto. 

O Coronel pareceu acalmar, como se a opinião do rapaz tivesse aliviado a culpa de 
gastar dinheiro com estrada dos outros. Ele queria ser invejado por possuir um ramal 
ferroviário próprio, porém sabia que, com o tempo, seria dinheiro perdido. Mais 
tranquilo, depois de terminar a refeição, comentou outras pequenas decepções com os 
empregados e sinalizou que queria ir para a cama, pois estava de fato muito 
desgastado. 

Icobé informou do pedido do senhor Speziale, que se sentia muito fraco para vir até à 
cozinha. 

— Pega aí, meu filho. Cuide bem do bom velhinho. E tenham uma boa noite! 

Como havia dormitado a tarde inteira, o farmacêutico estava sem sono e com muita 
fome. Por isso, comemorou a chegada da sopa e da chaleira. Icobé contou das 
apreensões do Coronel e prometeu dar mais atenção ao patrão, especialmente, quando 
estivessem sozinhos. O senhor Speziale sugeriu que perguntasse a ele das suas origens, 
dos tempos do pai dele, quando dominavam sesmarias de terras. 

Conversaram ainda sobre as novidades em Suçurê, das alegrias na família alemã e da 
piora no estado de saúde do vigário. Ao tocar no assunto fragilidade,  velhice, Icobé se 
sentiu desconfortável, pois tinha na frente dele um caso semelhante. Por mais que seja 
natural, a morte sempre assusta e a gente encontra dificuldades para falar sobre 
nossos últimos dias de vida. Procurava retribuir ao bom velhinho todo o carinho 
recebido, todo o apoio e a dedicação. 

Icobé relembrou os tempos de menino quando teve sarampo e se recuperou com os 
cuidados e com as orientações do farmacêutico. Foi ele que despertou a paixão pela 
leitura, com os almanaques da farmácia e, depois, com pequenos livros, como 
Marcelino Pão-e-vinho e livros de fábulas. Foi ele quem incentivou a escrever estórias 
e poesias, quem desafiava na solução de problemas de matemática. Icobé devia muito a 
ele e a outros dois bons velhinhos – Vô Antônio e Vó Ana – que o acolheram, 
protegeram da maledicência e incentivaram a continuar os estudos, custe o que 
custasse. 

— O senhor sempre foi um pai para mim. Resta agora eu ser um bom filho. Estarei 
atento a qualquer chamado seu. Pode dormir sossegado que, para ouvir melhor, vou 
deixar abertas as portas dos quartos. E, assim, também passa um pouco de ar, pois a 
noite está abafada. 

— Te agradeço, meu filho. Tô sem sono, vou ficar ainda um pouco acordado... 

— Amanhã, vou conversar com a Terezinha, para ela me ajudar a tomar conta do 
senhor. 

— Carece, não, meu filho. A professora Anna Maria e Dona Lenice sempre passam por 
aqui para ver se preciso de alguma coisa... Que Deus abençoe vocês. 

Icobé sorriu da confiança que ele tinha na vida, nas pessoas e em Deus. Saiu de 
mansinho e foi arrumar suas coisas no quarto ao lado. Porém, sempre atento a 
qualquer gemido. Como nada escutava, retornou para verificar a situação e constatou 
que o bom velhinho tinha adormecido, provavelmente, por sentir que estava sendo 
cuidado. 
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Na madrugada seguinte, mesmo sendo feriado, Icobé foi para o galpão, tomar o 
chimarrão, pois era Dia da Confraternização Universal. O capataz Genuíno estava a 
postos, já de cuia na mão, aguardando companhia. 

— Buenos-dias, seo Genuíno! 

— Buenos-dias, seo dotor! 

— Que doutor, que nada. Prefiro ser um amigo que um doutor. 

— Taí uma verdade: difícil um dotor ser amigo de um capataz de fazenda. Dotor é de 
outra estirpe. Mais, que o amigo é estudado... lá isso é. 

— Agradeço a todos que me ajudam a estudar. Quero muito ser professor e gostaria de 
escrever um livro. 

— Pena que eu não possa ajudá. Não sei escrever, não sô poeta – se desculpou o 
capataz. 

— No entanto, ajuda. E ajuda muito. Primeiro, que o seminário é mantido com as 
contribuições dos fieis; segundo, que para escrever é preciso ter sobre o que escrever. 
E aqui na roda de chimarrão rolam muitas e boas histórias. Muitas falas interessantes. 

— E dá pra escrevê as história contada aqui? 

— Essas que são as melhores histórias pra escrever, porque narram façanhas do 
autêntico povo brasileiro. Retratam a vida no que ela tem de mais pitoresco. 

— Pitoresco? Que palavrão é esse? 

— Ah!, seo Genuíno. Pitoresco é tudo que retrata um belo quadro, que é digno de ser 
escrito, porque atrai e diverte os leitores. Quando eu era ainda um menino assustado, o 
senhor Speziale me encantou com a leitura de almanaques, com informações 
envolventes e úteis. A própria Bíblia contém trechos e histórias muito interessantes e 
de grande ensinamento. 

— Puis não digo que vosmecê é um dotor? Só mesmo um dotor poderia falar coisa tão 
bunita. Merece mesmo sê padre, pra fazê sermão nos domingo. 

Os elogios estavam deixando o rapaz encabulado. Por sorte, entrou o Luiz Vasaro, que, 
mesmo sendo feriado, não conseguia ficar muito tempo na cama. 

— Buenos-dias! Feliz Ano-novo! 

— Buenos-dias! – responderam os dois proseadores. 

O oleiro foi se achegando e já recebeu a cuia com o precioso líquido. 

— Nem tinha lembrado de desejar Feliz Ano-novo para o amigo Genuíno – se 
desculpou Icobé. 

— Não falô c’a boca. Mais, sei que deseja isso de coração – garantiu o capataz. 

— O amigo Luiz alembrou muito bem que hoje começa um novo ano... 

— Puis é, Icobé. Anna Maria, logo que acordou, rezou agradecendo o novo ano que 
começa e agradecendo o ano que morreu, pois foi nosso primero ano aqui. A gente 
montô olaria e a mulhé virou professora daqui. 

— Sim. Hoje, é o Dia de Ação de Graças e também eu tenho muito que agradecer – 
reconheceu Icobé. 

Cada qual ficou rememorando os acontecimentos do ano que passou e enfileirando 
expectativas para o ano recém-iniciado. O fogo de chão pedia mais lenha e Genuíno 
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Martins alimentou as chamas com retalhos de madeira descartados na serraria. Como 
era feriado, os peões e os operários demoravam chegar e Icobé estava apreensivo, pois 
o bom velhinho podia já estar acordado, carente e com fome. 

Encontrou o senhor Speziale em pé, aguardando por ele. Trocaram um abraço 
desejando um bom ano para eles e para todos os amigos deles. Icobé, então, pediu que 
ele voltasse para cama, enquanto ia até a casa-grande fazer um chá e buscar o que-
comer. 

O dia clareava e o Patrício estava recolhendo as vacas de leite para a ordenha. Ele não 
gostava de chimarrão e preferia ir adiantando o serviço dele. Cumprimentou o amigo 
gritando um Feliz Ano-novo. Desejou Feliz Ano-novo também para todos os da cozinha, 
inclusive para Dona Lenice, que andava por lá. Ela andava meio tristonha, pois era a 
primeira vez que iniciava o ano sem a filha em casa. Por isso, ninguém tocava no 
assunto, para não aumentar a tristeza dela. 

Icobé teve de fazer o chá ele mesmo, pois, pela manhã todos preferiam tomar café, 
puro ou com leite. Só era feito chá por encomenda, quando alguém precisasse curar 
uma ressaca, uma gripe ou algum exagero alimentar. Entretanto, como a água já estava 
fervendo, tudo foi muito rápido. Assim, logo voltou para a casa deles e para confortar o 
bom velhinho. Só mais tarde, ao levar a louça de volta, é que ele tomou o café da 
manhã. Depois, passou toda a manhã com o ancião, conversando amenidades. 

Como tinha combinado com Dona Lenice, um pouco antes do meio-dia, levou o senhor 
Speziale até a sala de jantar, onde seria servido o almoço festivo. 

Antes de sentarem, Icobé proferiu uma oração de ação de graças. Eles foram os únicos 
convidados e a família estava muito silenciosa, mergulhada em saudades de Ângela. As 
moças da cozinha serviam tudo com boa disposição, mas sem proferir palavra. Assim, a 
refeição festiva transcorreu sem alardes, regada com gentilezas quase imperceptíveis. 
Ao final, eles agradeceram o convite e o alimento que receberam. 

E voltaram a passos lentos, como tinham vindo. O senhor Speziale precisava repousar, 
pois mesmo esse pequeno esforço parecia consumir todas as forças dele. Icobé 
procurou ser o enfermeiro, amparando e ajudando nos mínimos movimentos. 
Oportunidade excelente para exercitar a caridade, a compaixão e a paciência. Aquele 
homem idoso tinha tido paciência com pessoas de todas as idades e compaixão com os 
enfermos, com os deprimidos e com os moribundos. Merecia todo o amor, todas as 
paciências e todas as compaixões do mundo. 

Naquela tarde, grande parte da população do povoado foi para o bar que o Samir tinha 
aberto ao lado do armazém da fazenda, para apreciar o encontro dos músicos que 
iriam tocar e cantar algumas modas. O Luiz Vasaro com seu bandoneon, o Valentin 
Scarpato com a gaita de fole e o Genuíno Martins com o violão comandavam a cantoria 
e todos vibravam a cada música. Quem se destacou com uma voz potente e afinada foi 
o Alcides Vetturino.  Aos poucos, alguns rapazes começaram a acompanhar 
timidamente. 

As crianças eram as mais curiosas, pois jamais tinham visto um conjunto musical em 
ação e até mesmo os instrumentos eram para eles novidades, pois tinham nascido ali, 
naqueles cafundós. Vendo o interesse, Icobé propôs para a criançada que voltassem a 
se reunir para fazer teatro e para cantar em coral, como havia acontecido no Natal do 
ano anterior. Ele tinha a intenção de convidar as pessoas de mais idade para contar 
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suas histórias para os pequenos. Com isso, mesmo os analfabetos receberiam uma 
oportunidade de relatar as dificuldades, as tragédias, os sonhos realizados e as 
frustrações. Assim, as tradições seriam transmitidas às novas gerações, que seriam as 
responsáveis pela construção de uma cultura local. 

Quando voltou no meio da tarde, encontrou Dona Lenice, Anna Maria e Terezinha 
conversando com o senhor Speziale. Ele estava bem, porém a chama da vida parecia 
enfraquecer dia a dia. Encarava tudo com naturalidade, como sempre viveu. Gestos 
calmos, voz tranquila, sem medos no olhar. Cansado do longo caminho, mas leve por 
não deixar bens materiais, heranças ou dívidas. Jamais contava as aventuras da 
mocidade, os amores, as vantagens profissionais ou as decepções que teve. Por 
indícios, era possível deduzir que tiveram filhos ou, ao menos, um filho. Depois que 
chegou de trem, no início do século, passou a viver o presente, com quem estivesse 
presente. 

Combinaram entre eles que uma delas viria passar umas horas durante o dia e que 
Icobé cuidaria dele durante a noite. Para ele não precisar se ausentar, Dona Lenice 
mandaria uma das moças da cozinha trazer a sopa de legumes e um chá com torradas. 

Logo depois que elas foram embora, quem chegou foi o Coronel em pessoa. Ele se 
mostrou muito afetuoso com aquele que contribuiu em muito com a papelada cada vez 
mais necessária para conseguir o tal de progresso. Olhando para o farmacêutico, 
relembrou de seu velho pai que havia desbravado aqueles sertões. Icobé, que estava 
acompanhando a conversa ficou vivamente interessado nas histórias do patrão. 

— Agora, a curiosidade me mordeu. Como foi isso? Seu pai veio de onde? 

— Meu pai era filho de portugueses. Nasceu ali no litoral paulista, na região de São 
Vicente. A rapaziada gostava de aventura. Ele contava que muitos subiro a serra pras 
banda das piratiningas e si embrenharo no mato. Outros descero pelo litoral, até as 
banda do Uruguai. Meu pai e um irmão dele foro pará nas banda de Sorocaba. 
Adespois, meu pai seguiu o caminho das tropa e arranchô por aqui. 

— Sozinho? 

— Não. Veio cum dois amigo e troce trêis mestiço de índio cum nego pra trabaiá pra 
ele. Eram caboquinho bom, tipo vosmecê. Foro de munta valia. 

— Vieram pra cá fazer o quê? 

— Na época, o que dava dinheiro era carne, charque. Os paulista iam longe, lá pro Sul, 
atrais de gado. Terra boa, na época, era campo com pasto pro gado. Coro tamém dava 
dinhero. As mula valia uma fortuna. 

— Era tudo deserto? 

— Deserto? Ansim, sem nada? 

— Sem gente... 

— Gente num tinha; tinha munto índio, bugre. I bicho de caça. Munto pinhão, munto 
pexe. Minha mãe era índia pura. O povo dela vivia por aqui... 

— Mas, ela não era gente? 

— De fato. Vosmecê tem razão: o povo dela era gente boa, de paz. Tanto é que aceitaro 
nóis como vizinho. 
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— Eles viviam bem, do jeito deles. Porém, imagino que as trocas de ferramentas e de 
favores tenham sido fundamentais para a sobrevivência de todos... 

— Vosmecê vê longe... Foi isso mesmo: melhorô pra eles e pra nóis. Percisava vê o 
interesse deles em faca, anzol, espingarda, machado, ... Comecemo cevando gado 
alçado, que desgarrô i virô selvage... Por aqui, tinha munto. Fomo cevando, engordando 
e vendendo. Mais, nóis sempre carneava uma reis pro consumo, i eles ganhavam um 
bom naco. Foro ficando amigo. 

— E lidavam com gado? – insistia Icobé 

— O pobrema é que num tinha laço, eles num trançava laço. Fartava as faca pra tirá os 
tento de coro pra trançá. As guasca de coro cru servia tamém pra ata qualqué coisa. 

— E as casas? Como eles construíam as casas? 

— Os índio fazia de palha. Chamava de oca. Ninguém tinha prego, nem serrote.  

— E o seu pai? Como ele construiu a primeira casa? 

— A madera era cortada a machado e as tábua era lascada com cunha; começava a 
brecha cum facão e, adespois, abria inté imbaxo c’a cunha de madera dura. Meu pai 
construiu uma choça de rachão. Conheci essa choça quando já tinha virado tapera. 

— Moravam todos juntos? 

— No começo. Adespois, foram casando c’as índia e, intão, cada um construía sua 
cabana, criava seu gadinho... Era uma dificuldade! 

— Então, sua mãe era índia? 

— Das pura. Pura índia. Ela sabia munto segredo da mata; aprendi munto com ela. 
Fazia remédio pra tudo quanto é doença, pra picada de cobra, ...  

— Minha família era meio índia, também. 

Ao falar isso, Icobé olhou para a cama e percebeu que o bom velhinho havia 
adormecido com a conversa. Ambos riram da distração deles de esquecerem até do 
motivo de estarem ali. E o Coronel continuou: 

— Meu pai tamém era coronel da Guarda Nacional. No tempo dele, ainda tinha munta 
guerra e eles tivero de peleá c’os castelhano e c’os maragato. 

— O senhor lutou contra os rebeldes? 

— Sabe como é: nóis tinha interesse dos dois lado... Sô caboclo, como eles. Intendo o 
lado deles. Mais quero respeito pelas minhas terra; coisa que faltava p’eles. Minha 
obrigação era defendê os governo... Mais, o governo não defende a gente. Acabei me 
defendendo im nome do governo. 

Icobé aquietou, pois percebeu que o Coronel se sentia desconfortável com essas 
curiosidades. A maioria da população tinha vivido os medos da Guerra dos Pelados. 
Fora os imigrantes que estavam chegando nos últimos anos, todas as outras pessoas 
tinham sofrido com a confusão. Ali mesmo, muitos dos empregados da serraria 
estiveram nos redutos. Os peões, não. Todos os peões nasceram ali da fazenda; filhos 
de gente de confiança do patrão. Quem tivesse saído para algum reduto, não seria mais 
recebido de volta. Com os operários da serraria, a situação era diferente: a guerra já 
tinha acabado e eles eram de paz, queriam sossego. De qualquer forma, fuçar nesse 
assunto era remexer em feridas. 
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Ficaram assim pensativos sobre esse assunto ruim, que ninguém tinha vontade de 
remoer. Ainda bem que os tempos mudaram e a região deixou de ser um sertão 
abandonado. Agora, tinha município, tinha escola e o povoado teria até uma 
intendência. O Governo do Estado procurava ajudar a região de serra-acima como 
nunca tinha ajudado antes. 

O coronel suspirou, se pôs em pé e confessou: 

— Sô meio parecido c’a minha mãe índia: detesto violênça; aprefiro vivê im paiz. 

Dizendo isso, saiu de mansinho. O bom velhinho dormia um sono leve, movendo, vez 
em quando, os músculos do rosto. Girava os olhos sem abrir as pálpebras. Estava 
contemplando a cena quando escutou os passos da moça que trazia a sopa e o chá da 
noite. Provavelmente tenha sido o Coronel quem mandou trazer. 

Só que a moça saiu, Icobé tocou a mão do bom velhinho, que abriu os olhos com uma 
expressão de quem estava acompanhando tudo de olhos fechados. Com ajuda, ele se 
sentou na cama e, em seguida, na cadeira junto à mesinha. Tomou a sopa com vagar, 
fazendo gosto. Pouco falaram; conversavam com os olhos. Antes de retornar para a 
cama, ele quis ir ao banheiro. Depois, ficou por um bom tempo sozinho, enquanto o 
rapaz foi até a cozinha, levar a louça e jantar com o Coronel, como fazia todas as noites. 

— Com’ele tá? Mais fortinho? 

— Sempre tranquilo; na mesma. 

— É nossa sina: a morte. 

— Tomara que seja uma boa morte – orou Icobé. 

Na janta, tinha minestra de feijão e pão recém-assado. O patrão estava contido; em 
silêncio, mas querendo falar. Depois da primeira pratada, irrompeu: 

— Vosmecê deve de tá lembrado da conversa de uma outra noite... 

O rapaz interrogou com o olhar, se colocando à disposição para ouvir. 

— Falei de tá sozinho... Na verdade, é de num tê cum quem falá certas coisa. 

— Compreendo. Precisamos de alguém que entenda nossas angústias. 

— Isso memo. Tem pensamento que num dá de falá pra qualqué um que pode até ri 
das preocupação. Mais, vá; dexe isso pra lá... 

Estava evidente que o Coronel sentiu que poderia conversar com o rapaz, pois ele 
tinha uma cabeça melhor, bem diferente do resto do pessoal; com ele, daria de 
conversar, pois havia aprendido com o senhor Speziale a guardar segredos. 
Continuaram a engolir minestra e mastigando o pão macio. Depois, o Coronel retomou 
a prosa da tarde, sobre as intermináveis batalhas do passado. 

— As guerra foro pra defendê i conquistá terra: o Brasil disputô c’a Argentina as banda 
de lá do rio, os paulista quisero se apossá dos campo pra criá gado, os paranaense 
queria expulsá os caboco e dominá tudo à força e os catarinense arresistiro. Os 
farropilha brigando c’os soldado do imperador... O tempo todo, pra tudo lado, só 
entrevero de interesse pessoal. 

— Castelhanos, portugueses, paraguaios, pica-paus, maragatos, chimangos, 
catarinenses, paranaenses, ... Parece que as pessoas se unem pra juntar dinheiro pra 
ganhar poder político que ajuda a ganhar mais dinheiro – ponderou Icobé. 
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— Cum certeza. Quando vendê índio dava dinhero, laçava índio; lá pra cima, percisava 
de carne, aqui o gado vivia solto. Boi qué capim ... vamo tomá campo dos outro. Os 
gringo aproveitaro nossas rixa e tomaro conta da linha. Agora, tão aí tirando dinhero 
meu... 

— O senhor é criador de gado. Como começou isso? 

— Nos começo, a gente arrebanhava gado marruá, bicho que virô selvage; aqui tinha 
de bando. Era uma lida bruta! Sempre sobrava algum filhote desgarrado. Garremo de 
criá os ternero das vaca que morria na luita e algum que se extraviava da mãe. Num há 
de vê que as cria saia bem diferente, bem mais mansa, bem mais calma que a raça 
deles. Percisava vê a mansidão desses ternero órfo: fácil de lidá, sem violênça. Como 
era mais fácil que laçá marruá, passamo a criá gado nosso memo, sem aquelas locura... 

— E também levavam pra Sorocaba? 

— Nóis vendia pr’os compradô; eles pegava aqui. Os tropero começaro levando boi a 
pé. Mais, a boiada esmagrecia demais; a gordura ficava pelo caminho e a carne chegava 
dura. Passaro a carneá i levá charque carregado em lombo de mula. Aí, quem criava 
mula ficô rico tamém. 

— E, agora, o gado viaja de trem – comentou Icobé. Parece que o governo quis abrir 
outro Caminho das Tropas... Caminho de ferro. E americano. 

— É. I quando uma coisa acaba, todo mundo passa adiante. É sempre ansim: os home 
vão atrais do que dá dinheiro. Era gado; depois, foi erva-mate. Agora, é a madera. Pelo 
jeito, vai passar pras fábrica... Antigamente, se conduzia porco em tropa; não era só 
gado. Adespois, enchiam os carguero de charque e de lata de banha. Ouvi contá que, lá 
pra cima, carregavo erva-mate em lombo de burro; adespois, puxava com carroça... 
Outro dia, vi um vagão carregado de erva-mate... Só farta levá porco de trem... 

— Como descendentes de índios e vivendo no sertão em contato com pessoas que 
conhecem muitos métodos de sobrevivência diante das limitações naturais, sempre 
aprendemos a superar dificuldades. 

— Muito bem dito: aprendemo c’as dificuldade. 

E, depois de uma breve pausa: 

— Mior vosmecê dá uma olhada no farmacêtico, que ele percisa de cuidado. 

Icobé estava interessado no assunto, mas também ele pensava, de quando em quando, 
no bom velhinho que estava sozinho e poderia estar precisando dele. Precisando, no 
mínimo, de atenção. Por isso, aceitou deixar a conversa para outra oportunidade. 

Felizmente, encontrou o senhor Speziale dormindo. Acordou quando ele entrou no 
quarto. Procurou distrair um pouco o ancião para que ele tivesse sono para o resto da 
noite. Contou superficialmente as histórias e as opiniões do Coronel sobre a economia, 
a política e a descendência indígena. O senhor Speziale, então, resgatou da memória as 
experiências dele nas respectivas épocas. Lembrou-se de que os governos sempre 
foram omissos, delegando aos proprietários rurais as funções administrativas e 
militares, com maior poder que os funcionários do governo e, até, que os próprios 
governadores. 

Para dar total apoio ao bom velhinho que estava muito carente de atenção, Icobé 
abdicou de participar das rodas de chimarrão no galpão ao alvorecer do dia. E, à noite, 
Dona Lenice mandava um prato de virado de feijão ou uma terrina de sopa para ele. 
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Além do chá, do pão, de bolos e de bolachas para o senhor Speziale. Assim, o rapaz 
passava o dia entre o quarto, o escritório, onde o Tiago cuidava da papelada e a 
farmácia, agora sob responsabilidade da Terezinha. 

Aliás, a Terezinha e o Patrício estavam construindo a casa deles no novo povoado. Pelo 
tamanho da casa, deveriam estar planejando uma família com muitos filhos. E, na parte 
da frente, deixaram uma sala bastante ampla onde pensavam instalar a farmácia deles. 
Faltava só marcar a data do casamento. Eles queriam primeiro concluir a construção 
da casa. 

O serrador, como futuro sogro do agrimensor, teve o privilégio de escolher um lote 
bem localizado, ao lado do lote escolhido pelo próprio genro. Muitas outras casas já 
estavam sendo construídas. Os empregados da serraria compravam boa parte da 
produção de madeiras serradas e também de telhas fabricadas na olaria, ficando as 
demandas de Suçurê dependendo de novas fornadas. O Luiz Vasaro queria contratar 
mais um empregado para ajudar no trabalho. 

Todas essas pessoas tinham sido atendidas pelo farmacêutico, que os tratava mais 
como filhos do que como clientes. Por isso, muitos deles passavam pelo quarto do bom 
velhinho para agradecer e para retribuir todo o carinho recebido. Ele apenas sorria, 
pois, durante várias décadas, contribuiu para a saúde das pessoas, tratou das doenças, 
curou as feridas e distribuiu bons conselhos: nada precisava dizer. Agora, nos últimos 
dias de sua vida, recebia de volta todo afeto e toda a ternura que sempre dedicou às 
comunidades em que viveu. 

Chegou à fazenda um padre que o bispo enviou para acompanhar a instalação do 
sacrário da capela. Ele tinha ordens de permanecer até que o trabalho estivesse 
concluído e, então, ele mesmo rezaria a missa inaugural. Dona Lenice e Icobé corriam 
com os preparativos litúrgicos e o Coronel organizava a festa para todo o pessoal da 
fazenda. O Genuíno estava cevando um novilho especialmente para a ocasião. 

O sacerdote hospedado na casa-grande, além de orientar os encarregados da 
instalação do sacrário e de algumas melhorias na sacristia, visitou a maioria das 
famílias e passou uma hora com o senhor Speziale. Essa presença acalmava ainda mais 
o espírito dele, que queria muito participar da missa. 

No entanto, o bom velhinho acabou falecendo na sexta-feira antes da inauguração que 
aconteceria no domingo. Pela manhã, ele se alimentou normalmente, parecia que 
estava mais forte, mais animado. Porém, duas horas mais tarde, solicitou a presença 
dos patrões e do padre, pois queria conversar com eles e rezar um terço. Foi uma 
dificuldade encontrar e trazer o Coronel, pois, naquela hora, ele estava em local 
distante, resolvendo algum problema. 

Ao ver reunidos no quarto o sacerdote, Dona Lenice, o Coronel, Icobé, Tiago, Terezinha 
e Anna Maria, o senhor Speziale pediu que fosse iniciada a oração do terço. Dona 
Lenice segurava o rosário e conduziu as preces. Todos acompanhavam. Em dado 
momento, o enfermo fez um sinal para que ela parasse a oração. Primeiro, olhou para 
todos, como que conversando com os olhos. Depois, falou: 

— Minha vida foi longa e procurei fazer o bem. Agora, eu vou descansar e peço que 
vocês sejam amigos e solidários com todas as pessoas. Somos todos mortais. Os 
poderes e as riquezas são ilusórios e efêmeros. Porém, quem souber usar o poder e a 
riqueza em benefício da humanidade ganhará a eternidade. 
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Quando ele parou de falar, o silêncio permitia distinguir a respiração de cada um. A um 
sinal do sacerdote, dona Lenice iniciou mais uma ave-maria. E todos respondiam: 
“Santa Maria, mãe de Deus...” Quando o coro respondia à terceira ave-maria, o senhor 
Speziale fechou os olhos e soltou a cabeça sobre o travesseiro. O padre Léo, então, 
ungiu com o óleo santo a testa do moribundo. Em seguida, retomaram e concluíram a 
oração do terço. 

O senhor Speziale foi a primeira pessoa sepultada no novo cemitério. Veio muita gente 
para participar dos funerais. Alguns vieram de tão longe que só chegaram dois dias 
depois. Todos depositavam flores e rezavam pela alma do bom velhinho que havia 
acudido nas horas difíceis em que as doenças, os acidentes e os temores assustavam. 
Desde o dia do enterro, muitas pessoas passaram a fazer pedidos de curas para si, para 
alguém da família ou para algum amigo. Colocavam tanta fé no poder de cura que 
muitos milagres passaram a acontecer, o que aumentava ainda mais a crença de que 
ele era um santo. 

No domingo, a missa de inauguração da capela, além da benção do santo padroeiro, 
teve, também, orações em memória do senhor Ângelo Speziale. Todo o pátio da igreja 
estava enfeitado com folhas de palmeiras, paina do campo e flores silvestres. Orações 
impregnadas de devoção ecoavam pelo templo e o coral de crianças entoava os hinos 
com redobrados entusiasmos. Aproveitando a presença do padre, muitos foram 
batizados; alguns, até, com trinta anos de idade, pois não tiveram oportunidade antes. 

Na verdade, a imagem do padroeiro estava abençoada há mais de vinte anos, quando o 
Coronel mandou trazer do estrangeiro uma estátua de São José para colocar no altar da 
capelinha que havia dentro da casa-grande. A escolha foi uma homenagem ao pai dele, 
José Vieira, o vicentino que desbravou aqueles sertões. Coincidia de, décadas mais 
tarde, o Coronel abrir a serraria e virar, de certa forma, também ele um carpinteiro, 
pois trabalhava com madeiras. 

Tão logo terminou a Santa Missa, o Genuíno Martins comandou o estouro das taquaras 
verdes aquecidas no braseiro da cova do churrasco; esses eram os foguetes dos pobres. 
O vapor úmido que saia dos colmos rachados pelo aumento da pressão interna se 
misturava com a fumaça do braseiro, já abundante na área, gerando ainda mais 
‘mistério’ e interesse para as crianças. Para eles, o foguetório superava em muito a 
monotonia do culto religioso. 

Para os adultos, o ponto alto da festa foi o almoço com carne macia, assada com vagar, 
aipim amarelo, pinga temperada para os homens e suco de butiá para as mulheres e 
para as crianças. Todos comiam e bebiam de fazer gosto, o Coronel, acomodado no 
centro do banquete, transpirava alegria e Dona Lenice, sentada ao lado dele, sorria 
benevolências. Exerciam a paternidade daquela comunidade emergente.  

Emergente e já próspera. A população crescia todos os dias, com o nascimento de 
bebês e com a chegada de famílias atraídas pela possibilidade de trabalhar como 
empregados ou para abrir o próprio negócio. 

Com o rápido aumento da população, muitas oportunidades eram criadas, desde a 
produção de alimentos de subsistência, uma necessidade vital, até a execução de 
serviços secundários, como cortar cabelos e pintar as casas. Havia oportunidades para 
todas as habilidades: farmácia, comércio, açougue, fábrica de banha e de salame, 
produção de leite, de manteiga e de queijo, sapataria, olaria, ferraria, fábrica de 
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carroças e de charretes, barbearia, cabeleireira, costureira, pintor, domador, cortador 
de toras, tropeiros e condutores de juntas de bois de canga, secretário e chefe de turma 
de operários. 

Uma semana depois da inauguração da capela, o Tiago chegou com os pertences dele 
para assumir em definitivo a chefia do escritório da fazenda. Trouxe com ele quatro 
amigos que queriam iniciar a vida na serra-acima. Além da coragem, esses 
profissionais poderiam contribuir para o desenvolvimento do povoado, com 
experiência em ferramentas, cortando pedras com perfeição ou construindo casas de 
madeira, de pedra ou de tijolo. 

Outra necessidade: fabricar muitos tijolos e muitas telhas. Um deles trouxe consigo 
uma prensa para moldar telhas, máquinas para fabricar tijolos e a experiência de ter 
trabalhado com isso desde a infância. 

O Luiz fabricava tijolos prensando o barro com as mãos em fôrmas de madeira. Com 
esse método, o trabalho rendia pouco e as peças saiam irregulares. A prensa tijoleira 
que eles trouxeram funcionava como uma máquina de encher linguiças: o barro mole, 
empurrado por uma janela retangular, saia como uma viga em massa uniforme, que ia 
sendo cortada em pedados por uma guilhotina com um fio de arame. Desta forma, o 
trabalho poderia render muito mais. 

Depois do falecimento do senhor Speziale e com a chegada do Tiago, Icobé ficou mais 
livre para resolver outros compromissos com amigos. A família alemã convidou para 
passar uns dias na casa deles, pois Wiegando retornaria ainda em janeiro para o 
seminário, e o vigário aguardava por uma visita. 

A saúde do sacerdote estava cada vez mais precária. Por isso, Icobé escreveu mais uma 
carta para o bispo, informando da urgência de indicação de um padre jovem, com 
energia para percorrer as compridas e enlameadas estradas da paróquia. O número de 
almas aumentava e o povo precisava ser conduzido com voz firme, segundo a Palavra 
do Senhor e respeitando os costumes, a moral e a ética. Mencionando o excelente 
trabalho educativo que a Igreja Luterana desenvolvia na margem direita do rio, alertou 
que, se a Igreja Católica deixasse os fieis no abandono, muitos deles poderiam migrar 
para a banda de lá. 

Além dessas sugestões administrativas, o seminarista relatava os efeitos benéficos da 
visita do padre Léo por ocasião da inauguração da capela em Tapiraí. Aproveitou para 
elogiar a fé dos proprietários da fazenda e o bom acolhimento dos fieis. Para finalizar, 
informou das péssimas condições do prédio da matriz, bastante danificado pelas 
intempéries e meio abandonado nos últimos anos, pois o vigário andava sem forças 
para comandar os paroquianos. O próprio vigário pediu que escrevesse a carta naquele 
tom. 

Tão logo a correspondência foi encaminhada para a Cúria Diocesana, também 
atendendo solicitação do padre, Icobé visitou alguns enfermos e algumas das hortas 
implantadas nos anos anteriores. A maioria das famílias agradeceu a visita e fez 
perguntas sobre práticas que favorecessem a saúde e orientações sobre o cultivo de 
hortaliças mais adequadas ao suprimento alimentar das crianças e dos adoentados. 
Duas famílias se demonstraram indiferentes à presença dele. Pareciam desiludidas. 

O seminarista prometeu a todos que um padre mais jovem assumiria a paróquia em 
melhores condições de acompanhar mais de perto todas as demandas da comunidade. 
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Até lá, eles deveriam se unir em torno das lideranças leigas para reavivar a fé e a 
esperança. Ao retornar das peregrinações, o seminarista relatava brevemente as 
situações encontradas, as opiniões das pessoas e as recomendações que tinha deixado. 

Sempre, antes do anoitecer, atravessava a ponte de madeira e ia para a marcenaria, 
aguardar o final da jornada para abraçar Willy e acompanhar Wiegando e o pai dele na 
volta para casa. Quando chegavam, a Frauenkochen já aguardava com a água quente 
sobre o fogão. Icobé carregava consigo os apetrechos para preparar o chimarrão e eles 
também tomavam algumas cuiadas desse chá mate. O casal tratava o rapaz como se 
fosse mais um filho deles. E, em retribuição, recebiam carinho e respeito. 

Um dos assuntos mais frequentes continuava sendo a vida e a morte do farmacêutico 
que foi, durante muitos anos, o único socorro médico para toda a população, aplicando 
injeções, fazendo curativos, visitando as pessoas adoentadas, levando medicamentos e 
o conforto espiritual. Na farmácia, recebia a todos sem distinção de idade, de gênero, 
de religião ou de condição social. Quando a pessoa não tinha condições de pagar 
naquele momento, ele esperava até que a situação melhorasse e a pessoa pudesse 
voltar a trabalhar. 

Além de ter compartilhado o que sabia sobre plantas medicinais, ensinava a fazer 
xaropes, fortificantes, extratos vegetais e garrafadas para combater alergias, o mau 
funcionamento do organismo ou o veneno de insetos, aranhas e cobras. 

Talvez, mais importante que tudo isso tenha sido o exemplo e os conselhos de 
solidariedade e de um convívio cooperativo. Humilde ao extremo, ouvia a todos com 
atenção, procurando atender todos os pedidos. Defensor da não-violência, procurava 
apaziguar os ânimos dos agressivos e dos briguentos. 

Antes de fixar residência em Suçurê, ele vendia medicamentos e xaropes num canto do 
vagão de segunda classe; descia numa semana e retornava na próxima. Se, naquele dia, 
estivessem em falta o xarope, a garrafada ou as folhas de chá, prometia trazer na 
próxima viagem e raramente falhava. Aceitava também encomendas de medicamentos 
específicos para tratamento de algum mal incomum. Tinha ficado tão conhecido 
quanto o vendedor de livros, revistas e jornais que passava todos os dias. 

Se, por necessidade, o trem permanecesse parado por algumas horas, ele 
desembarcava e ia de casa em casa oferecendo seus produtos ou aplicando injeções. 
Assim procedendo em todas as estações. 

Numa daquelas caminhadas, recebeu o convite da professora Otília para permanecer 
no povoado. Além de ensinar as crianças, ela assistia as parturientes e atendia as 
necessidades das famílias, sempre encontrando dificuldades para lidar com as 
verminoses infantis, com as anemias das gestantes e com a cabeça dura dos maridos e 
dos pais. Mais que isso: ele poderia tratar das doenças em geral, dos acidentados e dos 
picados por animais peçonhentos. Passados alguns meses e depois de mais umas duas 
passagens analisando o lugar, ele chegou para ficar pelo resto da vida. 

Foram muitas as pessoas que ele remendou, curou e salvou da morte. Por isso, sempre 
recebia frutas, carne, ovos, leite e queijo, em quantidade superior ao que podia 
consumir. Então, depois de suprir a dieta, doava o restante para as pessoas mais 
necessitadas. 
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CISMAS CRISTÃS 
 

Enquanto sorviam o mate amargo, conversavam também sobre outros assuntos. 
Porém, pouco falavam de religião. Talvez, os tabus religiosos estivessem ainda muito 
impregnados no inconsciente coletivo, depois de séculos de acusações recíprocas. Um 
luterano não deveria falar de religião diante de um católico e vice-versa. Cada qual 
deveria cuidar apenas de sua fé. Esses assuntos, os dois seminaristas tratavam em seus 
quartos, depois da janta. 

Assuntos intermináveis, em uma época importante, em que a formação eclesiástica 
passaria a ser feita totalmente no Brasil, para ambas as religiões.  Mesmo que em 
processos diferentes, Wiegando e Icobé poderiam concluir a formação sem precisar 
estudar na Europa ou nos Estados Unidos. Poderiam estudar ‘em casa’, no contexto dos 
costumes brasileiros e na perspectiva de uma igreja brasileira para os brasileiros. E 
Wiegando poderia concretizar a premissa de Martinho Lutero: os textos sagrados 
escritos e lidos na língua do povo. 

Logo, ambos iniciariam o último ano de formação básica, pré-requisito para o Curso de 
Teologia. Icobé já lecionava para prover o próprio sustento, atuando como leigo, e 
tinha muitas dúvidas sobre a vocação religiosa e sobre a missão sacerdotal. Sentia-se 
mais à vontade no exercício do magistério como professor de Língua Portuguesa, onde 
ele podia se comportar como um ser humano e não como um representante divino. A 
maioria dos seminaristas católicos repudiava a exigência do celibato. Porém, como 
Ângela estava casada e para sempre, ele nem pensava em se casar. Pouco importava a 
proibição do casamento. 

A Igreja Luterana, ao contrário, valorizava o casamento como condição de plenitude no 
exercício do ministério evangélico, com o casal exercendo diferentes papeis 
pedagógicos, religiosos e sociais. Wiegando planejava atuar como missionário na 
Etiópia, evangelizando e dando exemplo de família para as comunidades. Em 
consequência, o futuro dele estava delineado, aguardando apenas a realização das 
etapas já programadas. 

A conversa dos dois amigos voltava ao dilema de Icobé: seguir a formação sacerdotal e 
gozar da segurança eclesiástica, se submetendo aos dogmas da Igreja Católica, ou 
assumir a liberdade desafiadora de lutar pela própria sobrevivência. Por estar 
indeciso, o protagonista solicitava a opinião do amigo leal, que queria contribuir com 
responsabilidade, mas desconhecia o futuro e, até mesmo, as perspectivas de futuro. 
Logo, a opinião dele seria tão frágil quanto a intuição do amigo. 

Entretanto, poderiam planejar ações possíveis de concretizar, construindo seus 
próprios caminhos. 

As comunidades estavam crescendo mais que os controles sociais e o País implantava 
o ensino público com a intenção de elevar a condição intelectual do povo. O governo 
planejava substituir a economia de subsistência pela economia capitalista baseada na 
indústria e no comércio. Luteranos, católicos e ateus formariam um grande 
contingente de alunos que dependia de muitos e bons professores. Os dois 
participavam de formação pedagógica e sentiam desabrochar em suas mentes a 
vocação para o magistério. Como professores, contribuiriam com a Nação, em 
quaisquer condições de trabalho e independente das carreiras religiosas. 
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Assim, depois dos debates, os dois saíram convictos dos caminhos a seguir, contando 
sempre com contínuos diálogos, em viva voz ou por cartas. 

Obviamente, durante o dia, eles compartilhavam com o senhor Schreiner e com a 
Frauenkochen as angústias e as reflexões. O casal procurava transmitir a sabedoria 
construída na longa e sólida experiência de quem viveu ainda maiores dificuldades 
resultantes das guerras e das migrações em busca de um bom lugar para se viver. 
Exerciam o papel que se espera dos pais: serem amigos mais experientes que debatem 
com segurança e firmeza, porém, acatando e respeitando, as novas ideias próprias da 
juventude. Assim, os seminaristas foram em frente com as mentes mais tranquilas: 
Wiegando voltou para o Seminário e Icobé retornou para Tapiraí. 

A fazenda passava por um período de mudanças intensas, surpreendendo quem ficou 
fora por poucos dias. Ninguém mais pronunciava o nome do senhor Speziale. Tiago 
tomava conta do escritório, da papelada, dos problemas e das burocracias. A farmácia 
estava sob o controle da Terezinha, que aumentou o estoque de medicamentos, 
ampliou o atendimento às gestantes e aos recém-nascidos, combatendo, com firmeza, a 
falta de higiene e a verminose endêmica. O Patrício se dividia entre as lidas com o gado 
– as vacas leiteiras, os bezerros a desmamar e a fabricação de manteiga e de queijo – e 
o apoio ao trabalho social da mulher amada. 

Anna Maria apressava os preparativos para o reinício das aulas, supervisionando a 
fabricação de carteiras e provendo as condições básicas para inauguração da nova 
escola. O Luiz Vasaro se desdobrava entre a trabalheira na olaria e a obrigação de 
ajudar a esposa naquele momento de intensa preparação para o ano letivo. As famílias 
passaram a considerar que saber ler e escrever seria de grande valia para os filhos e as 
crianças ansiavam por atividades intelectuais para saciar as curiosidades e para 
alimentar a imaginação.  

Dona Lenice andava apressada de um lado para o outro, fazendo bolos, encomendando 
carnes ao açougueiro Ernesto, arrumando a casa, mandando fazer uma faxina em regra 
pelos pátios da fazenda e no cemitério. É que Ângela estava para chegar com o genro 
para uma visita de alguns dias. O Coronel estava ainda mais agoniado, pois seria a 
primeira visita da filha casada. Ele preparava as atenções que deixou de dar à filha, por 
julgar que mulher não tinha importância e que Deus daria a ele um filho-homem que 
pudesse dar continuidade à Saga dos Souza. 

Desse tumulto, Icobé procurava se manter distante, neutro, pois era, para ele, um 
assunto constrangedor, doloroso. Parecia que eles tinham esquecido o idílio que 
envolveu os dois jovens apaixonados. No entanto, o amor continuava e aumentava, 
mesmo na ausência da amada. Por isso, o rapaz procurava se envolver em atividades 
que pudessem encobrir e anestesiar esses pensamentos que insistiam em reavivar as 
chamas interiores. O sofrimento intensificava na vigília que antecedia o sono noturno. 
Apesar da aceitação tácita da proibição, a intuição acenava com encontros e com 
felicidades futuras. 

Quando Ângela e o marido chegaram, o Coronel chorou feito um bezerro desmamado e 
Dona Lenice se desmanchou em agrados; a filha sorria complacente e o marido ficava 
mais confuso que um estrangeiro. 

Os serviçais da casa-grande andavam rapidamente, oferecendo, servindo, limpando, 
tentando agradar. Icobé saiu de mansinho e foi passar a tarde com o Luiz e com o rapaz 
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que estava montando a máquina de prensar telhas. Ver Ângela, mesmo de longe, já era 
dor suficiente. Propôs trabalhar na olaria para pagar uma janta e não precisar ir para a 
cozinha da casa-grande. Voltaria para dormir, somente. 

Anna Maria chegou ao anoitecer, riu muito da dor-de-cotovelo e vibrou com a visita e 
com a presença dele à mesa para apreciar a comida preparada por uma mulher gaúcha. 
Luiz abriu até uma garrafa de vinho para comemorar o encontro. A professora estava 
animadíssima com o reinício das aulas e com o entusiasmo dos alunos. As crianças 
assumiam a escola como um espaço delas, onde podiam falar livremente e conviver 
com amigos e amigas, muito diferente do ambiente doméstico, onde eram proibidas de 
falar na presença de visitas. O trio conversou alegrias até tarde, favorecendo o 
necessário sono do despeitado. 

Na madrugada seguinte, Icobé foi cedo para a roda de chimarrão. Pretendia curar a 
ressaca causada pelo vinho e pelos ciúmes. Mas, se deu mal, pois teve de suportar a 
gozação do Genuíno e dos peões que acompanharam a fuga dele na tarde anterior. Para 
piorar, o Coronel chegou esbanjando felicidade, rejuvenescido pela presença da filha. 
E, mais uma vez, ignorou o sofrimento do rapaz. Porém, para Icobé, o tratamento de 
choque foi benéfico, deixando evidente a impossibilidade de, um dia, casar com Ângela. 

Resolveu, então, enfrentar a tragédia de frente: saiu dali direto para a cozinha da casa-
grande, onde até o pão parecia sentir compaixão dele. As moças olhavam para ele com 
uma cara de vem-cá-meu-bem, como quem oferece colo e consolo. Essas 
demonstrações de carinho trouxeram à lembrança a forma como as pessoas olhavam 
para ele no dia em que o pai dele, alucinado por um pessimismo injustificável, destruiu 
a família. Tomou consciência, então, que precisava mudar o semblante triste, tomar 
uma atitude drástica: olharia para Ângela como se ela fosse insignificante; a mais sem-
graça que todas as filhas dos peões ou dos operários. Olharia como se nunca a tivesse 
conhecido. 

Armado dessa determinação, foi almoçar na casa-grande, como sempre ia. Chegou se 
esforçando para parecer indiferente ao jovem casal; cumprimentou a todos com um 
leve aceno de cabeça e ficou num canto, conversando com a caçula do Coronel, até que 
os principais tomassem lugar à mesa, deixando para ele – se tivesse sorte – um lugar 
secundário. Almoçou em silêncio, mas com os olhos sorridentes de quem tinha vencido 
a si mesmo. Continuou a proceder assim nos outros dois dias em que Ângela 
permaneceu em visita na casa dos pais. 

Na madrugada seguinte, ainda se fazendo de sonso, foi um dos primeiros a chegar para 
o chimarrão. Procurou proceder de forma tranquila, mesmo que o assunto fosse 
sempre o mesmo: a filha do Coronel, que tinha vindo para rezar no túmulo do Senhor 
Speziale pedindo uma graça mantida em sigilo. Para o povo simples, ser segredo é um 
bom motivo para ficar imaginando coisas. Uns diziam que ela rezava para que o 
marido parasse de bater nela, outros comentavam que ele era infiel, que eles não se 
amavam, que ele era impotente e outras possíveis causas das orações da infeliz. 

Isso até o Lino entrar pedindo cautela, pois o Coronel estava vindo e ele poderia ouvir 
as intrigas deles. Logo, o Genuíno, com a esperteza dele, continuou um assunto que 
nem havia iniciado sobre uma vaca extraviada. Os outros, pegos de surpresa, 
gaguejavam opiniões desencontradas, até que o próprio Coronel quis tomar pé da 
situação. Aí, aproveitando um instante em que o patrão arrumava a erva na cuia, o 
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Genuíno Martins fez um gesto de repreensão para a peonada e inventou uma 
informação: 

— Patrão, o senhô lembra daquela vaca brasina, aquela bonita, bem gorda? Puis, intão: 
onte, ela deve de tê se apartado do rebanho e não vortô pro galpão. Já instruí a 
peonada pra campiá a bichinha. 

O Coronel, que não era bobo nem nada, correu os olhos pela roda e entendeu a 
embromação. 

— Tô sentindo chero de mexirico... Mió cada um cuidá da sua vida. 

Essas palavras calaram a todos. O Coronel fez roncar o fim do chimarrão, despejou 
mais água e passou a cuia adiante. E, como o pessoal ficou bem acabrunhado, mudou o 
rumo da prosa: 

— O deputado tá pra chegá; ele mais o prefeito... tamo precisando cevá os político. Seo 
Genuíno, mande apartá um novilho, qui vô convida os dois pra almoçá. 

Depois da reprimenda, o povo só ficou olhando de longe quando a família acompanhou 
Ângela ao campo santo, para fazer o tal pedido misterioso, no início da tarde. O genro 
ficou em casa, dormindo. Demoraram tanto lá que Lino cochichou para o capataz: 

— Deve de sê pedido grande. 

Na hora da janta, o Coronel estava calado. Parecia preocupado com o problema que a 
filha esperava resolver com a ajuda do falecido farmacêutico. Como sempre, Dona 
Lenice, as filhas e o genro cearam mais cedo, na sala de jantar. Icobé reuniu todas as 
forças e iniciou uma prosa. 

— A professora Anna Maria está bem animada com a nova escola. 

O Coronel levantou o olhar e pareceu pensar um pouco. Depois, voltou ao arroz 
tropeiro, com fome e sem pressa. Icobé aguardou uma pausa para abastecer os pratos 
e voltou à carga: 

— Estive lá na escola. O Luiz ajuda o carpinteiro na montagem das mesas e dos bancos 
que serão usados pelos alunos. Só está faltando a mesa da professora. 

Nada. O patrão continuava devorando a comida. Sem, contudo, demonstrar 
descontentamento. O rapaz voltou a atacar: 

— Vou pedir ao vigário a doação de uma das sinetas velhas da matriz para ser tocada 
indicando o início e o final dos períodos de aula. 

O Coronel parecia estar admirado da boa disposição do rapaz. Talvez, tivesse 
percebido alguma atitude suspeita da filha, pois se mantinha melindroso, sem vontade 
de falar. Porém, depois de mais um daqueles silêncios entrecortados por suspiros, 
falou: 

— De fato. Ando meio desligado. Perciso acompanhá mais de perto a povoação. 

— Nem precisa trabalhar com eles. O importante é chegar lá, de vez em quando, para 
que todos se sintam confiantes, pois, muitas vezes, eles têm dúvidas de como fazer e 
poderão contar com a sua experiência. 

— O Tiago tá sempre por lá... 

— Tudo está ficando muito bonito e organizado. Até as ruas já estão bem firmes no 
cascalho. 
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Nem os elogios animavam o patrão; ele estava de fato aborrecido. Alguma preocupação 
ocupava por inteiro a mente dele. E não era problema na serraria ou na invernada; se 
fosse, ele falaria. Deveria de ser o assunto da filha. Qual teria sido o tal pedido? 

Naquela noite, a dor-de-cotovelo foi suplantada pela curiosidade sobre o tal pedido de 
Ângela. E se fosse para ela se ver livre do marido para poder casar com ele? Aí, seria 
bom demais. Não. Bobagem. A Igreja jamais anularia o casamento de filhos de dois 
coronéis que enchiam os cofres da diocese. Poderia ser que ela não estivesse 
conseguindo engravidar... Será que o marido dela era falhado? Icobé afastou 
rapidamente esse pensamento maldoso. Procurou ser um bom cristão, que queria o 
bem do próximo, mesmo sendo o marido da mulher que ele amava. Com essa 
clemência em mente, apaziguou a consciência e conseguiu, finalmente, adormecer. 

No alvorecer do dia seguinte, a roda de chimarrão estava esquisita: os homens estavam 
inquietos, porém, mudos. A cuia passava de mão em mão sem comentários, nem 
mesmo da trovoada que sacudiu a madrugada. O aguaceiro foi embora e a barra do dia 
anunciava um solarão de cozinhar miolos. Esperaram o Coronel de boca fechada, mas 
ele não apareceu por lá. Então, cada um foi cuidar da lida. 

Icobé passou pela cozinha da casa-grande, encheu o estômago e acompanhou o Tiago 
nos trabalhos de organizar o escritório e documentar os lotes que estavam sendo 
destinados aos prédios públicos e os demais, que estavam sendo vendidos para as 
famílias que começavam a construir suas casas. Lá pelo meio da manhã, foi ao 
loteamento para ajudar na marcação das divisas e dos alicerces das construções. O 
corpo estava ali, mas a mente vagava à procura de uma informação: Qual foi o pedido 
de Ângela? Ah! Se o bom velhinho pudesse dizer... por telepatia. 

Hora do almoço na sala de visitas da casa-grande e, mais uma vez, ele enfrentava o 
desconforto com uma serenidade aparente. Imaginou que todos ocupariam os lugares 
ocupados no dia anterior. Por isso, tão logo o dono da casa puxou a cadeira, também 
ele se sentou à mesa, procurando se comportar com naturalidade, como se a amada 
não estivesse a metros dele. Serviu-se e baixou a cabeça sobre o prato, mantendo os 
ouvidos bem ligados, até aos mínimos sussurros. 

No início, os familiares conversaram trivialidades. Porém, a dado momento, Dona 
Lenice comentou que poderia ser uma coisa simples, que logo passaria. Icobé ficou 
ainda mais atento. Quem sabe alguém revelasse qual o pedido feito pela esposa 
pesarosa? Entretanto, todos falavam indiretamente ou por metáforas. A agonia foi 
aumentando e ele temia trair a própria curiosidade. 

Quando já tinha desistido de saber o motivo da ida ao cemitério, o genro do coronel 
desandou a se justificar por todo aquele incômodo. Ele sentia terríveis dores de cabeça, 
que começavam a qualquer hora. Às vezes, amanhecia com dor de cabeça. Outras 
vezes, a cabeça começava a doer após uma refeição. As dores estavam cada vez mais 
frequentes e não havia remédio que as curasse. Pedia desculpas aos sogros e à esposa, 
mas ele não deveria ser acusado de culpa pelas dores que, obviamente, vinham sem 
que ele quisesse. 

Icobé manteve-se quieto, disfarçado. Permaneceu sentado; evitou sair adiantado. Ao 
contrário, procurou ser o mais discreto possível. Esperou a conversa finalizar, o 
Coronel deixar a mesa e, então, junto com as meninas, saiu de mansinho. 
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Lá pelo meio da tarde, quando ele criou coragem para enfrentar o sol escaldante, 
percebeu a movimentação na casa-grande indicando que o jovem casal estava se 
preparando para partir. Icobé ficou indeciso, se voltava para o esconderijo de seu 
quarto, se corria para o galpão, onde o Patrício lidava com os terneiros, se desandava 
para a olaria ou se ficava ali fingindo ter superado os ciúmes, a paixão e as mágoas. 
Optou por sair de cabeça erguida, mostrando indiferença, como se fosse apenas uma 
das meninas de Dona Lenice que saia para a cidade, onde logo começariam as aulas. 

Foi para o galpão e ficou de papo com o Patrício. Admirava a beleza, a energia e o vigor 
dos filhotes de vaca, mas preferia ficar apenas na admiração; eram animais fortes, de 
reações imprevisíveis. O que atraia e cativava era a prosa do criador, que demonstrava 
entusiasmos pelos animais e curiosidades por tudo aprender. Bastava o seminarista 
passar por perto que ele ciscava perguntas sobre os mais diversos assuntos, buscando 
saber sempre mais. 

 

FIM DE FÉRIAS 
 

As férias foram movimentadas, com uma procissão de acontecimentos e de emoções. O 
falecimento do bom velhinho gerou luto e um imenso vazio: a casa e o quarto em que 
ele viveu nos últimos tempos ainda guardavam os sons das palavras dele e aquele calor 
humano tão característico de quem é solidário por escolha consciente. Ver novamente 
Ângela foi uma avalanche de paixões, mesmo que não tenha tido oportunidade de 
conversar com ela. Pairavam no ar as energias dos novos habitantes, germinando 
sonhos de um futuro promissor. 

Icobé acomodou esses sentimentos em seu corpo e colocou na mala tudo o que 
imaginava útil para a nova etapa de estudos e de trabalho. Guardou a coleção de 
rascunhos textuais com carinho especial. Gravava nas folhas de papel tudo o que não 
conseguia dizer diretamente às pessoas que amava. Despediu dos amigos que eram a 
família dele. Havia os amigos mais íntimos, os irmãos por escolha. Mas, amava a todos; 
a alma dele ficava ali. Enquanto estivesse na cidade, a saudade seria uma janela através 
da qual poderia ver e apreciar aquelas paisagens. 

Passando por Suçurê, despediu-se do vigário, que definhava a olhos vistos, e passou 
uma noite na casa da família alemã. Erika estava ‘de barriga’ e andava pesadamente; a 
alegria da paternidade iluminava os olhos de Willy. O senhor Schreiner abençoou o 
quase-filho, com sábias palavras paternais; a Frauenkochen, dando uma piscadela, 
prometeu preencher o ‘caderno azul’. Antes de embarcar, Icobé se deliciou com o 
almoço servido no Restaurante da Estação. Sabores inesquecíveis. 

O trem chegou como um cavalo velho, resfolegando. Era também, um velho conhecido 
do seminarista que, sobre ele, tinha viajado para diversos seminários, desde que era 
menino. A mesma escada de ferro, os mesmos bancos de ripas, o mesmo sacolejo e a 
mesma cantilena. Mais uma viagem para o porvir... 

Chegou no início da tarde. A cidade crescia em população e em rebuliço. Mais casas, 
mais chaminés de fábricas, mais gente apressada, muitos bares e restaurantes. 
Fordecos de buzinas estridentes afastando pedestres, vendedores gritando ofertas, 
calçadas tomadas por pedintes e esmoleiros. Numa esquina, um grupo de operários 
repetia declarações raivosas emitidas por um líder deles, que discursava de cima de 
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uma pilha de caixas vazias. Pelas palavras lançadas ao ar, era possível imaginar que 
eles teriam sido demitidos ou que estavam muito descontentes com os patrões. 

Mais adiante, fervia um comício eleitoral com candidatos exaltados prometendo 
resolver todos os problemas do povo brasileiro, inclusive, todos os problemas 
daqueles operários que trancavam a rua duas esquinas antes. Dali a duas semanas, 
seria eleito o novo presidente da República e muita gente esperava ganhar dinheiro 
com cargos públicos. Um dos oradores falava em Bolsa de Valores e de uma crise nos 
Estados Unidos. O discurso anunciava o fim das oligarquias, pois os fazendeiros 
estariam falidos com o preço baixo da saca de café. 

Icobé passou pelo outro lado da rua, evitando os dois tumultos. Detestava 
ajuntamentos, brigas, lutas e revoluções. No dia da tragédia provocada pelo pai dele, 
toda população de Suçurê rodeou a igreja e ele se sentiu horrível, se sentiu ameaçado 
por aqueles olhares de pavor, de indignação. A partir daquele sinistro, ele passou a se 
sentir mal até quando os colegas de aula se aglomeravam em alguma brincadeira. Mais 
assustado ainda ficava quando, no meio daquele grupo barulhento, havia uma briga de 
meninos. Agora, adulto, conseguia administrar os medos e evitar essas situações 
assustadoras. 

Ia imerso nessas reflexões, quando viu, à frente dele, o portal da Cúria Arquidiocesana. 
Reconheceu o prédio, cada vez mais vetusto e mais enegrecido pela fumaça urbana. Os 
padres, sempre altivos e taciturnos, o receberam como se ele tivesse saído pela manhã 
para dar aulas no colégio distante um quarteirão dali. A brutal indiferença dos 
religiosos contrastava com as acolhidas calorosas em Suçurê e em Tapiraí e 
confirmava a pouca importância que ele tinha na hierarquia da Igreja Católica: ele era 
só mais um. 

Abriu as janelas do quarto e depositou a mala, ainda fechada, ao lado da cama. Foi 
imediatamente para a sala em que muito trabalho esperava por ele: desde cartas 
pessoais, comunicados da escola em que trabalhava e da Faculdade de Filosofia até 
pilhas de correspondências oficiais. Era dele a responsabilidade de responder as 
missivas dos fieis, dos vigários e das dioceses. Fazia isso com prazer e com 
curiosidade; o prazer de trabalhar com ideias e a curiosidade sobre o contexto em que 
as pessoas viviam e em que estavam instaladas as instituições. 

Trabalhou até bater o sinal das vésperas. Levantou-se, então, de pronto e deixou o 
trabalho para depois da janta. Encontrou pelos corredores os que, com ele, se dirigiam 
para capela. Os padres eram os mesmos do ano anterior, mas percebeu, entre os 
seminaristas, muitos novatos, ainda inseguros no caminhar, ao entrar no recinto e ao 
escolher o lugar que ocupariam para rezar. Depois do período de tempo destinado à 
meditação, um dos seminaristas mais antigos, que naquele ano concluiria o Curso de 
Teologia, deu início às orações e aos cânticos do livro vesperal. 

A janta foi ingerida em silêncio, enquanto outro seminarista lia trechos da vida de um 
santo. Icobé sabia que, em breve seria indicado para exercer essas funções; a escala 
iniciava pelos mais graduados e ia até o último dos recém-chegados. 

Esses rituais eram muito importantes para ele. Neles, cultivava a espiritualidade 
necessária para se sentir em comunhão com os seres humanos com quem convivia. 
Apreciava e aproveitava esses momentos que passava em silêncio dentro dos templos 
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para encontrar-se consigo mesmo e para refletir sobre seu dia, que iniciava, evoluía ou 
estava terminando. 

Depois da janta, voltou ao labor secretarial, até a hora do Ofício da Noite, o 
Completorium. E descansou mais uma noite na cela que vinha ocupando há dois anos. 

Em poucos dias, a rotina estava reestabelecida e bastava seguir o cronograma: iniciava 
com as Matinas (primeira oração da manhã), a refeição matinal, professor no colégio, o 
almoço, a secretaria à tarde, as Vésperas, a janta, aluno na Faculdade de Filosofia, 
encerrando com a oração do Completorium. 

Havia, também, a biblioteca que acenava com dezenas de milhares de obras que Icobé 
sonhava ler. Por isso, aproveitava as horas vagas para pesquisar e para conhecer os 
segredos escondidos naquelas páginas. 

 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 
 

Desde a chegada, Icobé percebeu que aquele seria um ano diferente, agitado. As 
eleições para presidente da República deixavam os políticos e os eleitores em estado 
de guerra; parecia que viviam de ódios. As campanhas eleitorais sempre provocavam 
atritos entre as facções contrárias. Porém, naquele ano, além das disputas por 
candidato, aconteciam, também, disputas regionais, com os estados mais importantes 
lutando para dominar os rivais, com a intenção de tirar mais vantagens ainda. 

Essas acaloradas discussões atingiam também os alunos do Ginásio e os da Faculdade 
de Filosofia. Por mais que fossem proibidas as manifestações políticas em sala de aula, 
o ambiente era tenso, impregnado de desconfianças e de agressões verbais. Os 
professores trabalhavam sem a concentração ideal e os alunos se distraiam com as 
instabilidades pedagógicas. Durante o período em que estavam sendo contados os 
votos, a situação chegou ao extremo, com muitos professores e muitos alunos ausentes 
das salas de aula, para acompanhar a apuração. Logo após a divulgação dos resultados, 
vencedores e perdedores trocaram acusações e mais agressões, muitas vezes, até 
físicas. 

A grande recessão econômica também contribuía para o clima de pessimismo e para a 
balbúrdia generalizada; o ambiente era de insegurança e medo. Os pais perdiam os 
empregos, porque as fábricas tinham falido. As fábricas faliam porque faltava dinheiro 
aos compradores. Os jornais e as rádios afirmavam que a crise era mundial e que 
duraria muito tempo. Mesmo com a crise, muitas pessoas encontravam maneiras 
criativas de ganhar dinheiro e, principalmente, de viver com pouco dinheiro. Enquanto 
a maioria reclamava e cobrava soluções do governo, os que assumiam o protagonismo 
histórico; avançando na vanguarda, superavam as dificuldades e inventavam novas 
maneiras de sobreviver e, logo adiante, de viver de forma diferente. 

Icobé escreveu para Wiegando relatando como vivia todas essas surpreendentes 
instabilidades, pois nos anos anteriores o progresso parecia avançar em marcha 
estável. Confessou ao amigo que se sentia oprimido pelo clima tenso, tanto na 
faculdade quanto no ginásio onde lecionava. Ouvia falar que o curso ginasial seria 
implantado em outras localidades e das oportunidades de trabalhar e de viver em uma 
cidade menor, com ambiente pacato. Nesses momentos é que mais sentia falta do bom 
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velhinho que tinha sido um pai e um amigo com quem poderia analisar as situações e 
as opções de escolha de caminhos a seguir. 

Uma das decepções foi constatar que as teorias filosóficas eram utópicas, criadas para 
ambientes perfeitos, difíceis de encontrar na realidade cotidiana. Se, de fato, o mundo 
das ideias pudesse contribuir para uma sociedade mais coerente, os seres humanos 
evoluiriam de forma constante e governar passaria a ser apenas aplicar as teorias. 
Porém, as agitações políticas e a profunda crise econômica negavam a efetividade das 
teorias filosóficas. 

Todavia, tirava proveito das teorias pedagógicas estudadas na Faculdade de Filosofia 
que, testadas no Ginásio, contribuíam para o desenvolvimento de melhores estratégias 
de ensino, com reflexo imediato na facilitação do aprendizado dos alunos. Desiludido 
com a formação sacerdotal e com a Igreja, via a comprovação na prática de que vale 
mais a pena interagir com pessoas do que com as corporações civis ou religiosas. 

Os alunos eram seres reais e mapeáveis; poderiam ser conhecidos e poderiam ser 
partilhados com eles os ajustes, as renúncias e as retomadas. A Igreja e o Estado eram 
instituições amorfas, indefinidas e grandes demais para serem mapeadas; muito 
menos para serem modificadas por ação individual de um jovem idealista. Como 
professor, poderia influenciar e, talvez, construir um futuro diferente para alguns 
jovens. Como sacerdote – reconhecia –, jamais poderia provocar mudanças 
significativas na Igreja Católica Apostólica Romana. Previa que, como cidadão, seria 
sujeitado, subjugado pelo Poder Público, sem chances de apresentar suas ideias. Muito 
menos, ser aceito como líder de mudanças, com apoio para assumir o protagonismo, 
como sujeito e autor de transformações sociais. 

Preferia ser livre e conquistar um espaço social, mesmo labutando sem garantias de 
sucesso, do que viver à sombra de autoridades eclesiásticas ou políticas. Preferia viver 
isolado, fora do rebanho, do que suportar as tensões competitivas das grandes cidades. 
Por mais que os políticos e que o clero dominassem o povo das pequenas povoações 
interioranas, ainda assim, preferia sua Terra Natal ao burburinho das cidades. 

Continuava a ruminar essas ideias quando chegou a resposta do Wiegando, contando 
que, lá no Sul, os políticos insatisfeitos com o Governo Federal iniciaram uma 
revolução apoiada pelos que sonhavam com a emancipação regional e com a instalação 
de um governo autônomo. Por ironia, os dois estudavam em bases militares 
adversárias e a vitória de um lado poderia favorecer um dos estados, a não ser que a 
revolução terminasse empatada. 

Por todo aquele semestre letivo, alunos e professores tiveram de conviver com notícias 
políticas e com ameaças militares. 

 

OMA DA LIÉGE 
 

Nas férias de julho, Icobé deixou em dia os trabalhos na Secretaria da Cúria Diocesana 
e viajou para passar duas semanas ‘em casa’. Depois de mais uma longa viagem 
sacolejando sobre os bancos de segunda classe, pisou na plataforma da estação e foi 
direto para o restaurante de ‘Dona Frida’, que era como os clientes chamavam a 
Frauenkochen. Ela veio ao encontro dele, toda sorridente, segurando o avental entre as 
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mãos. Trocaram apenas um rápido abraço, pois muita gente iria almoçar no breve 
espaço de tempo em que o trem ficaria parado em Suçurê. 

Depois da partida dos dois mistos, a proprietária deixou a louça por lavar e veio 
almoçar ao lado dele, enquanto contavam as novidades. 

Mesmo ali, havia reflexos das desordens nacionais, pois os políticos e os soldados 
viajavam nos vagões que passavam por Suçurê. Até canhões viajavam de trem. Ainda 
bem que as batalhas aconteciam lá nas pontas. Ela sentia saudades dos filhos ausentes, 
mas preenchia os finais de tarde com a neta, liberando assim um pouco a Erika que 
passava as manhãs se dividindo entre cuidar do bebê e preparar o almoço para o Willy, 
que, devido ao muito trabalho na marcenaria, pouco podia ajudar em casa. 

Sempre sobrava bastante comida no restaurante, porque ela tinha de estar preparada 
se acaso mais pessoas quisessem almoçar na parada dos trens ou até eventuais 
colonos que viessem da roça para fazer compras. Essas sobras eram aproveitadas pelo 
marido, que almoçava sozinho, e também pelo casal mais jovem, como complemento 
das refeições. E o que sobrasse desses aproveitamentos ainda alimentava galinhas e 
porcos: todos se saciavam e nada se perdia. 

Icobé queria conhecer a pequena Liége, mas preferia ir na companhia da avó da 
criança. Por isso, ele iria primeiro visitar o vigário e retornaria para irem juntos, duas 
horas depois. 

A saúde do sacerdote continuava precária e ele comentou com ironia: 

— Estou na mesma. Está demorando muito para a juventude voltar para essa velha 
carcaça. 

O seminarista ficou sem palavras. Limitou-se a sorrir com benevolência, porque é 
muito triste envelhecer sozinho, sem companhia. Entretanto, uma centelha de alegria 
brilhou nos olhos do ancião: 

— Recebi uma carta do bispo. Ele está encaminhando para cá um padre jovem, recém-
ordenado. E eu terei, finalmente, o merecido descanso na companhia de outros padres, 
na Sede da Diocese. Espero que o novo pároco chegue ainda no período de férias, para 
que vocês possam conversar e combinar alguma coisa. 

— Sim, senhor vigário. Muito importante que o senhor possa me apresentar a ele, 
evitando assim o desconforto de ter de me autoapresentar. Sempre me sinto 
constrangido quando tenho de falar de mim mesmo para uma pessoa estranha. 

— Concordo, meu filho. Também me sinto assim. Deus vai ajudar e tudo dará certo... 

A seguir, analisaram a situação dos paroquianos, que ficam meio abandonados devido 
ao estado de saúde do vigário, que comentou: 

— Pena que você tenha de logo retornar aos estudos, senão poderia acompanhar as 
visitas pastorais. 

— Quem sabe ele chegue nessa semana? Aí, estarei à disposição para trabalhar. Basta o 
senhor mandar um aviso pelo Alcides Vetturino, o motorista do caminhão que traz a 
madeira para carregar nos vagões. 

— Então, vamos rezar para que ele chegue logo. 

Encheram de conversa as duas horas disponíveis e o seminarista despediu-se para ir 
ao encontro da avó mais feliz de Suçurê. Aliás, tão logo chegaram à casa de Willy, Erika 
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anunciou para a pequena que a Oma estava chegando. Ou seja, os alemães chamam a 
avó de oma. E a netinha era bem viçosa, com bochechas rosadas. De fato, tinha as 
feições da oma, que tanto se vangloriava disso. A mãe estava muito orgulhosa do fruto 
do amor deles. 

Icobé acompanhava com os olhos os entusiasmos da oma e as gargalhadas de Liége. Ele 
se sentia desajeitado para lidar com bebês; aceitou a pequena nos braços, porque não 
conseguiu fugir do ‘despejo’ inevitável que a mãe fez, cumprindo o ritual social para 
visitas a recém-nascidos. Ele nunca quis ter filhos. Preferia olhar e conviver com os 
filhos dos outros. 

Antes de correr para pegar a carona com o caminhão da serraria, Icobé passou pela 
marcenaria, para abraçar os amigos que não via há mais de quatro meses. Pelo 
atrasado da hora e para não atrapalhar o trabalho, trocaram apenas algumas palavras. 

O Alcides Vetturino estava bem conversador e queria contar tudo de uma só vez.  O 
inverno estava brabo, com geadas de branquear o cabelo. As pastagens estavam 
queimadas e o gado emagreceu. Claro que o Coronel lamentava os prejuízos. Os peões 
andavam comentando que o genro do Coronel andava meio esquisito e que Ângela 
passava um trabalho de dar dó. O Patrício e a Terezinha iam casar em setembro; a casa 
já estava de pé; só faltavam os acabamentos. Os dois tinham mãos abençoadas: ele na 
lida com o gado, ela com as pessoas. O povo costumava dizer: 

— Basta a mão deles para as doença ir tudo embora. 

Icobé quis saber mais sobre Anna Maria. 

— E a escola? As crianças estão de férias? 

— Tão tudo em casa. Ao redor dos fogão – garantiu um dos ajudantes. 

— Ainda bem... Co’esse frio... 

Eles viajavam em quatro na cabina, porque em cima da plataforma o frio rachava a 
cara. De conversa em conversa, chegaram à fazenda. Já de longe, dava de ver que havia 
mais casas no povoado novo; uma delas deveria ser a do Patrício e da Terezinha. 

Icobé apeou primeiro, por estar na porta e porque o escritório ficava na entrada do 
pátio. Agarrou a velha mala e entrou na farmácia, onde a Terezinha fazia um curativo 
no pé de um menino que tinha pisado num prego enferrujado. Cumprimentou a moça 
de longe, para não atrapalhar o trabalho dela e foi para o quarto do senhor Speziale, no 
impulso de encontrar com ele, dar um abraço e contar de toda a confusão que 
acontecia por causa das eleições e da revolta dos que saíram perdendo. 

Abriu de supetão a porta e sentiu o cheiro de um quarto fechado há muito tempo. 
Acendeu a luz e reconheceu os móveis e a cama arrumada como nos velhos tempos. No 
entanto, nada mais ali indicava a presença do bom velhinho. O frio e o abandono 
atestavam a ausência de vida; o espaço vazio parecia ser maior até que as saudades 
que sentia. 

Ficou parado à porta por alguns minutos. Depois, cabisbaixo, foi para o quarto ao lado, 
que estava como ele havia deixado: tudo limpo e arrumado. Colocou a mala no chão, 
junto à mesa de cabeceira, e sentou na cama, abatido pelo sentimento de perda 
irreparável. Sentiu-se completamente sozinho no mundo, tendo de tomar todas as 
decisões sem poder contar com as ponderações e com os conselhos do bom velhinho. 
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Ficou assim por um tempo sem medida. E, quando despertou da longa angústia, olhou 
para as paredes e para a janela fechada, à procura de companhia humana. Lembrou-se, 
então, de que era a hora em que o Coronel ia para a cozinha e que ele deveria já estar lá 
comendo o que deixaram sobre o fogão a lenha. 

Lavou as mãos e o rosto, com força, tentando se livrar das canseiras daquele dia de 
tantas emoções, e entrou na noite escura e fria, que aumentava ainda mais a sensação 
de abandono. À frente dele, uma luz amarela indicava calor; calor das chamas, do 
braseiro e da presença de pessoas, mesmo que fosse a presença única da cozinheira 
dormitando ao lado da pedra quente, compartilhada com o gato pintado. 

Tocou de leve na porta que estava entreaberta e entrou pedindo licença. Além da 
cozinheira, mais duas moças comiam pinhões sapecados sobre a chapa escaldante e o 
Coronel estava sentado à mesa, com o garfo na mão, pronto para avançar no virado-de-
feijão. Surpreso com a aparição, ele entesou-se, olhando com olhos arregalados e com a 
boca aberta. Ao reconhecer o seminarista, levantou-se de pronto, para receber o 
abraço de chegada. Abraçaram-se sem palavras; falaram alto apenas as palmadas que 
um dava nas costas do outro. Depois, o Coronel segurou o rapaz pelos braços e 
comandou: 

— Se achegue. As panela tão no fogo. Vá se servindo. 

Porém, antes de jantar, Icobé quis abraçar as pessoas que acenderam aquele fogo 
aquecedor e que preparavam a comida. Comprovou que os corpos aqueciam mais que 
as chamas do fogão. Os sorrisos eram puros e sinceros. Sentiu-se novamente em casa. 

Disfarçando para esconder as lágrimas e a emoção, pegou o prato que lhe era oferecido 
e encheu de arroz e de virado-de-feijão. Sentou-se à mesa e procurou comer de cabeça 
baixa, tentando aquietar o espírito. O companheiro de refeição parecia compreender e 
colaborava, comendo em silêncio, ele também. 

Ao final da refeição, eles tinham superado os meses de afastamento e conversavam 
como se tivessem estado juntos na noite anterior. O Coronel queria saber notícias da 
situação política lá para os lados da capital federal; queria saber os detalhes das 
comemorações do presidente que foi eleito, afinal o partido dele tinha ganho as 
eleições. Foi mais um interrogatório que um diálogo. Por isso, Icobé pouco pode saber 
da situação administrativa da Fazenda Tapiraí, da família dele e, mais especificamente, 
de Ângela. 

Quando ele saiu e enfrentou a noite gelada, tudo dormia, desde a passarada até o gado 
graúdo. 

Avançou rapidamente, quase correndo, para passar depressa pela cortina de neblina 
que umedecia os cabelos. E, ao fechar a porta do seu refúgio, sentiu o calor que as 
tábuas haviam armazenado do sol da tarde anterior. Entrou em casa, só então, tomou 
consciência que o quarto dele foi arrumado com carinho. Ficou imaginando quem teria 
sido o anjo que pensou nele, que pensou em agradar com um conforto familiar. 
Concluiu que aquele afago só poderia ser um gesto de ternura de Dona Lenice, 
comprovando que ele tinha a preferência dela como genro. 

Com os confortos físicos e com os aconchegos espirituais, adormeceu nos silêncios ao 
derredor. Dormiu seguro de que o futuro seria bom; esperançoso de que um dia ainda 
seria muito feliz. 
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Dormiu muito além da hora do chimarrão. Nem mesmo a movimentação pelo 
escritório e pela farmácia despertou o rapaz mergulhado em profundo repouso. 
Acordou cansado de dormir. Ficou mais um pouco na posição em que estava e, depois 
de alguns minutos, esticou os músculos, enquanto elaborava desculpas pela preguiça 
momentânea. Saiu da cama como quem entra para uma nova vida. Carregava consigo a 
certeza de que era um ruralóide afeito ao ambiente rurbano, assim definido pelo 
grande escritor Enéas Athanázio, o mestre das letras. 

Suportou a gozação do pessoal que trabalhava nas salas da frente e carregou para a 
cozinha a vergonha de pedir café com pão já com a manhã adiantada. Depois, gastou as 
horas matinais organizando seu enxoval de seminarista-professor. 

Estava no escritório quando apareceu Dona Lenice, simulando surpresas, quando – na 
verdade – ela é que tinha mandado arrumar o quarto e acompanhado, de longe, a 
chegada dele. Ela ficou em pé na porta, com recato desnecessário, pois ele era quase da 
família. Icobé pediu que ela sentasse junto à janela, enquanto ele ultimava a arrumação 
de uns papeis. Ela olhou pela janela como se aquele pátio não fosse o terreiro dela, 
como se a janela revelasse outra perspectiva. 

— Bela vista. Daqui, dá pra acompanhar quem chega e quem parte – comentou Dona 
Lenice. 

— Depende de tempo para ficar na janela... Mas, a janela foi colocada nessa posição, 
justamente para vigiar o trânsito de pessoas. 

Num repente, ela mudou de assunto, falando de algo que parecia ser o motivo da visita. 

— Meu marido tá muito mudado. Nem parece o mesmo. No começo, ele se bastava; não 
queria depender de ninguém. Decidia tudo por ele mesmo. Mandava e pronto. Se desse 
errado, ninguém falava e a vida seguia no ritmo dele. A cada menina que nascia ele 
silenciava as decepções e passava a esperar outro parto que desse um filho-homem. 

— E a senhora dizia o quê? 

— O que eu ia dizê? Nada. Rezava que nascesse um menino, mas o Coronel acabou 
desistindo. 

— É. Noto que ele não se interessa pelas meninas; não conversa com elas – comentou 
Icobé. 

— Quando ele soube que eu não poderia mais ter filhos, ele passou um tempo sem 
conversar comigo. Agora que a Ângela foi embora com o marido, ele lamenta não ter 
valorizado as filhas. Infelizmente, ele não teve sorte com o genro. Muitas vezes, o pai se 
dá melhor com os genros do que com os filhos. O genro, algumas vezes, se torna muito 
amigo, mais até que os próprios filhos. O que vejo por aqui é muitos rapazes 
enfrentando o pai, querendo mandar em casa. Genro, não. Genro que ama de fato se 
achega com vontade de colaborar, sem ser mandão. 

— A senhora tem razão: o filho-homem, em geral, compete com o próprio pai. Vejo 
muito disso nas falas de meus alunos, achando que o pai não sabe de nada, que é um 
velho ultrapassado. 

— Nem tinha pensado nisso... Tem filho que cresce torto, que só incomoda... 

— Talvez a senhora devesse comentar isso com ele... que nem sempre os filhos saem 
como o pai quer. 



150 | SUÇURÊ 

— Então, meu filho. Não há de vê que ele está muito mudado. Ele tenta esconder, mas 
está se afeiçoando a você e ao Tiago. Noto que ele passou a confiar no capataz Genuíno, 
no serrador, no Luiz, no Samir, ... De antes, ele temia ser enfrentado pelos empregado; 
nos últimos tempos, deixou de reagir com medo. 

— E com as mulheres? 

— Ele aprendeu com o pai que mulher não conta. 

— Vou colocar esse assunto nas nossas conversas na hora da janta – prometeu o rapaz. 

Dona Lenice voltou para a casa-grande e Icobé continuou a organização dos arquivos 
do escritório. Mesmo tendo de pensar no que fazia, a mente insistia em alimentar 
esperanças, pois as palavras da mãe de Ângela incentivam a ilusão de que poderia 
realizar o sonho de amor. Considerava absurda a tradição dos casamentos por 
interesse econômico e político. Qual o proveito de juntar fortunas e poderes? 

Permaneceu em silêncio durante o almoço. Estava triste com a lembrança de Ângela 
sofrendo por alguém que não amava e ele impedido até de falar com ela. Olhava de 
relance para o pai dela que devorava a comida com a voracidade de quem estava com 
muita fome. Onde encontraria coragem para falar com ele sobre essa situação 
angustiante? E valeria a pena? E se o Coronel se desgostasse da reprimenda e ele 
perdesse a amizade dele? 

Refletiu essas dúvidas pela tarde toda, até a chegada do caminhão e da notícia trazida 
pelo motorista. O vigário mandou um recado e reforçou com um bilhete, como se não 
confiasse no italiano e temesse que o seminarista deixasse de atender o pedido. O 
jovem sacerdote que vinha para substituí-lo havia chegado com o misto. Pedia que 
fosse até a Casa Paroquial para instruir o recém-chegado sobre os costumes e sobre as 
famílias com as quais ele podia contar. 

Icobé ficou chateado com a necessidade de viajar num momento em que ele só queria 
descansar. Depois, concluiu que seria ótima oportunidade para esquecer as mágoas de 
rapaz apaixonado. Foi mais cedo para a casa-grande; queria conversar um pouco com o 
pessoal da cozinha, pois, se demorasse uns dias em Suçurê, as férias teriam acabado 
sem que ele desse atenção àquelas pessoas que preparavam as refeições. 

O pessoal da cozinha ficou mais animado ainda com a presença do ‘dotorzinho’. Para 
quem jamais tivera oportunidade de estar na escola, alguém que estudava na ‘capital’ 
há tanto tempo só poderia ser um ‘doutor’. Icobé ria das deferências deles, se 
colocando como um menino pobre que ficou órfão ainda criança e que, como eles, 
continuava sem posses e que valorizava as amizades de pessoas simples e sinceras. 

Eram tantas as perguntas que umas atropelavam as outras e as curiosidades iam desde 
como era a tal de fronteira, se era possível ver quando o trem passava sobre ela, até 
bisbilhotices sobre os hábitos pessoais do arcebispo, que para eles estava mais para 
um deus do que para um ser humano. Queriam saber se ele comia comida que nem eles 
ou se vivia só de hóstia consagrada; se ele tomava banho que nem gente ou era limpo 
como um anjo; se ele conseguia entender o que falava um caboclo, ...  

A entrevista engolia horas e foi interrompida pela entrada do patrão, que estranhou a 
algazarra que foi ao encontro dele pela penumbra da noite, inquerindo: 

— Quequetá acontecendo aqui? 
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Todos riam com timidez e Icobé balançava a cabeça indicando serem apenas alegrias 
ingênuas. O Coronel acabou rindo com eles, mesmo sem saber o motivo de tanto 
contentamento. Segurando o riso, a cozinheira assumindo a defesa dos colegas: 

— O senhor perdoe nossas curiosidade das coisa que só o dotôzinho sabe... 

— Doutor, que nada. Sou um índio esforçado que estuda com ajuda de muita gente – 
desmistificou o seminarista. Sou tão caboclo quanto vocês. 

Satisfeito com as explicações, o Coronel , apanhou o prato fundo e colheu duas boas 
conchadas de sopa fumegante. O estômago de Icobé doía de fome. Por isso, seguiu o 
gesto do patrão. Sentaram-se nos longos bancos que ladeavam a mesa de tábua inteira. 
A sopa reduzia a fome e o frio daquele julho gelado. Icobé informou da chegada a 
Suçurê de um padre jovem e do convite do vigário para instruir o novo pároco sobre a 
realidade paroquial. O Coronel parava um pouco para ouvir as notícias e, voltando os 
olhos para o prato, acionava novamente a colher. 

Aos poucos, os outros foram saindo para seus sonos e eles ficaram a sós. Alimentados, 
aproveitaram o calor do fogão para estender as conversas. Primeiro, o Coronel relatou 
os incidentes ocorridos no dia, com destaque para o tombo de um operário que caiu da 
pilha de madeira, mas que, por sorte, só saiu com uns arranhões. Depois, ele retomou a 
notícia de um padre chegando: 

— Percisava mesmo um padre novo pra paróquia. O véio tá paradão... 

— Com certeza. O novo vigário vai ter bastante trabalho para movimentar a 
comunidade; os fieis estão meio abandonados. 

— Como é o tal padre? 

— Só sei que foi ordenado há pouco. Mas, nem imagino como ele é – comentou o 
seminarista. 

— Tomara que seja de boa disposição, que aceite conversa ca’gente. Tamo cansado de 
padre mandão. 

— Amanhã, vou conhecer o novo vigário e, na volta, conto como ele é. 

— I diga pr’ele que nóis semo de ajudá, desde que ele escuite a gente. 

— Realmente. É uma boa ideia dizer pra ele que, com diálogo, tudo fica mais fácil, tudo 
flui melhor... 

— Boa ideia, mesmo. Diga pra ele esse tal de diálogo. Nóis qué conversá, antes dele 
fazê as coisa por conta. 

— Vai depender muito da formação dele, se brasileiro ou se estrangeiro, ... Se for 
alemão, vai colocar regras duras; se for italiano, vai se aproximar mais das famílias; se 
for brasileiro, vai levar mais para o lado da oração. Entretanto, tem padres muito 
diferentes que esses que eu conheço. Portanto, só vendo como será... – analisou o 
seminarista. 

— Puisé. Devia ter padre caboco, como a gente... 

— O povo brasileiro ainda não encaminha seus filhos aos seminários; a maioria dos 
seminaristas é de origem europeia. Lá eles têm mais tradição religiosa. 

— Mais, daqui a poco, vosmecê tá padre e, aí, podemo tê um vigário caipira: padre 
Icobé. Cum nome de índio i tudo mais... – riu o Coronel. 

— Ainda falta muito para eu ser padre... 
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— Padre Icobé. Isso lá é nome de padre? Adonde teu pai achô esse nome? 

— Meu pai colocava nome de branco nos filhos. Talvez, porque queria ser branco, ao 
menos, de nome. Na verdade, cada um tinha um apelido. Nem lembro direito meu 
apelido de criança. No documento, eu tinha um nome; na certidão de batismo, outro. 
Então, depois daquela tragédia, o padre Valdecir me colocou esse nome: Icobé, que 
significa viver. Viver porque saí vivo da vontade do meu pai de matar toda a família. 

— Qui locura!!! 

— Por favor, vamos esquecer essa parte... 

— Intão ... Icobé: vontade de vivê. 

— E ikó-é quer dizer ser diferente, viver de uma maneira diferente – explicou o rapaz. 

— Ué! Tá querendo uma vida diferente? 

— Não. Minha vida está aqui, aqui me sinto bem. 

— Ma, vamô dormi, que as brasa já viraro cinza – sentenciou o Coronel. 

 

VIGÁRIO NOVO 
 

Mesmo com o compromisso de sair em seguida, tão logo o caminhão estivesse 
carregado, Icobé madrugou para partilhar da roda de chimarrão, talvez a única 
daquele julho friorento. Os chimarroneiros eram pessoas simples, autênticas e de 
prosa fácil; as rodas de chimarrão são espaços sempre democráticos em que todas as 
opiniões são ouvidas e analisadas. 

Tomou o café com leite para ajudar na digestão do pão-de-forma temperado com mel 
de mandaçaia. Mais uma vez com as roupas na mala, foi atender o pedido do vigário. A 
mala teve de ir na plataforma, para que eles se acomodassem na cabina, protegidos do 
frio inverneiro que aumentava com o vento da velocidade do caminhão. O motorista 
amanheceu calado e permaneceu quieto, atento ao volante e aos pedais.  Os operários 
eram por demais acanhados para manter prosas com o ‘doutor’. Foi uma viagem para 
pensar no que vinha para ser vivido naquele dia. 

O seminarista apeou em frente à Casa Paroquial. As janelas estavam fechadas, sinal de 
que os dois padres ainda estavam na cozinha, ao lado do fogão; o ancião, aquecendo as 
dores dos reumatismos e o jovem, inaugurando os frios dos invernos que passaria em 
Suçurê. Até a porta estava fechada. Bateu e um padre desconhecido veio abrir a porta. 
Era jovem, estatura mediana, simpático, olhos claros, voz agradável. 

— Imagino que o senhor seja o novo pároco... 

— Sim. Sou o padre Antônio Ghisi, chegando para assumir essa paróquia. 

— Sou o seminarista Icobé. Sempre ajudo o senhor vigário e terei prazer em ajudar o 
senhor também. Sua bênção. 

— Deus te abençoe. Vamos entrar. Estamos na cozinha, conversando sobre o trabalho 
que me espera. 

Foram até a cozinha, que estava aconchegante, pelo calor e pela alegria do ancião, que 
agradecia ao Bispo por ter atendido o pedido de substituição. Icobé era de-casa e foi 
logo se acomodando perto do fogão. 
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— Que bom que o padre Antônio chegou ainda nas férias. Assim, posso apresentá-lo 
aos paroquianos. 

— Faça esse favor, meu filho. Eu estou velho e fraco demais para andar pelas estradas 
– pediu o ancião. 

Logo, ficaram amigos e planejaram muitas parcerias para o futuro. Padre Antônio era 
filho de agricultores, entendia tudo de animais domésticos, entendia de videiras e de 
vinhos; se entusiasmava com as matas verdejantes, sinal de terras férteis e um clima 
propício para desenvolver a agricultura familiar. 

Icobé, então, se animou a falar das hortas que eles tinham implantado, algumas ainda 
bem cultivadas, produzindo alimentos sadios e saborosos. Defendeu o uso de temperos 
e de ervas medicinais, importantes para dar sabor aos alimentos e promover a saúde. 

Padre Antônio disse ter analisado a residência e concluído que era grande demais para 
um solitário sacerdote. Lá na terra natal dele, era costume convidar um casal sem 
filhos para morar na Casa Paroquial, colaborando, em contrapartida, com os serviços 
domésticos, como cozinhar, limpar a casa e lavar a roupa. 

O vigário considerava uma boa ideia, pois tinha enfrentado muitas dificuldades, 
principalmente depois que o reumatismo passou a limitar as ações dele. As famílias se 
revezavam na limpeza do prédio, na manutenção da igreja e na limpeza das roupas do 
pároco, entretanto, durante a noite e aos finais de semana, ele se sentia muito sozinho. 

Icobé lembrou que o sacristão havia falecido há anos. O cargo estava vago e eles 
poderiam procurar por um casal interessado em assumir as duas funções. Logo que 
ouviu a opinião do jovem sacerdote, pensou na catequista, cujos filhos já estavam 
casados e o marido mantinha uma pequena oficina para consertos de artigos de couro, 
como calçados e arreios de animais. O homem poderia aprender o ofício e colaborar 
com o carpinteiro João, que cuidava da manutenção das portas, janelas, paredes e 
telhados da igreja matriz. 

Combinaram, então, que, na parte da tarde, o seminarista conversaria sobre a proposta 
com o Eraldo Maia e com a esposa dele, a Salete. Se eles manifestassem interesse nas 
funções e aceitassem morar com o novo vigário que chegou para assumir a paróquia, 
só então, o padre Antônio convidaria o casal para analisarem o que precisava ser feito 
por cada um deles e contratarem as regras de convivência. 

Tão logo o sol aqueceu os telhados e as paredes, eles foram para a sacristia, mostrar ao 
novo vigário os paramentos e instrumentos litúrgicos, os livros de assentamentos e os 
estoques de vinho e de hóstias. Verificaram também a programação das missas e dos 
batizados e casamentos que estavam agendados. 

No início da tarde, enquanto o ancião descansava e o padre Antônio organizava as 
coisas dele no quarto de hóspedes, Icobé foi conversar com o casal escolhido para 
assumir as funções propostas. Eraldo e Salete se sentiram prestigiados com a escolha, 
mas precisavam pensar, pois eram responsabilidades que tirariam os dois da 
tranquilidade em que viviam. 

Icobé contrapôs que ela já era catequista e poderia estar mais perto do trabalho 
evangelizador e ele poderia assumir as funções de sacristão sem prejuízo da atividade 
profissional. Diante desses argumentos, eles aceitaram e acompanharam o seminarista 
para uma reunião na Casa Paroquial, onde poderiam perguntar diretamente ao novo 
vigário o que ele esperava deles e propor as condições deles, também.  
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A reunião se estendeu pelo resto da tarde e todos os acordos foram firmados. Depois 
de algumas reformas, eles passariam a residir na Casa Paroquial. Até lá, o padre 
Antônio estaria em companhia do vigário que se aposentara e que seria levado pelo 
novo pároco para a sede da diocese. 

Na manhã seguinte, Icobé percorreu as casas mais próximas da igreja, marcando 
visitas pastorais. A ideia era que cada paroquiano visitado avisasse um vizinho ou um 
parente da intenção do novo vigário de se apresentar para uma boa parte da 
comunidade, antes do fim das férias do seminarista. 

As famílias acolheram o novo vigário com entusiasmo, pois estavam carentes de uma 
liderança que promovesse a união e a solidariedade da comunidade. No entanto, o que 
mais vibraram foi com o profundo conhecimento que o padre tinha de técnicas 
agrícolas e de produção de vinhos. A agricultura que eles praticavam estava 
enfraquecendo os solos, pois usavam o fogo para limpar terrenos e desconheciam a 
rotação de culturas e sementes mais produtivas. 

Passada uma semana, Icobé retornou a Tapiraí e foi recebido com carinho. Agradeceu a 
hospitalidade e manifestou a gratidão que sentia pelo Coronel e por dona Lenice. A 
hora da janta e o chimarrão matinal foram importantes para os últimos contatos com 
os amigos, antes de retornar para o seminário. Depois de visitar o Luiz e a Anna Maria, 
acompanhou o Patrício e a Terezinha no trabalho de construção da casa deles. O 
casamento aconteceria em setembro, época em que o seminarista estaria na cidade, 
estudando e ministrando aulas. 

 

EM MEIO À REVOLUÇÃO 
 

Icobé embarcou no misto que seguia para o Norte. Porém, dessa vez, comprou 
passagem de primeira classe, para poder sentar em bancos estofados, mais 
confortáveis, que ajudavam a manter o calor do corpo. 

Apesar de o trem passar sempre pelos mesmos lugares, havia muitas novidades. Os 
trilhos prendiam os vagões a um trajeto imutável, mas as pessoas modificavam 
rapidamente as margens da ferrovia, abrindo ruas, estradas, roças e pastagens para o 
gado; construindo casas, galpões, cercas, estábulos e chiqueiros. Além desse aumento 
quantitativo, eram bem perceptíveis as melhorias promovidas pelos moradores, como 
a pintura das paredes das casas. 

Ao chegar, encontrou a cidade ainda mais agitada, como se uma revolta popular 
estivesse por estourar. Pelas ruas, corria a notícia que um político importante havia 
sido assassinado. As pessoas se indignavam com a violência e com as manobras 
políticas. Icobé queria ficar distante dos partidos políticos. Tinha convicções políticas e 
sabia muito bem o que o governo deveria fazer, mas os candidatos tinham muita 
conversa e conseguiam enganar até os eleitores mais espertos. 

Logo que entrou em sua cela, deparou com uma carta de Wiegando, relatando que a 
situação lá no Sul estava ainda mais tensa. Grupos armados começavam a se 
movimentar pela cidade e corriam boatos que, pelo interior do Estado, os coronéis 
estavam armando as milícias. Segundo ele, a revolução estava sendo preparada sem 
que os líderes procurassem disfarçar ou esconder as intenções revolucionárias. 
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O arcebispo promoveu uma reunião com todo o clero da região, solicitando que se 
mantivessem alertas e que evitassem envolver a Igreja nos conflitos, pois havia 
católicos que lutavam em ambos os lados da contenda. Também o diretor do Ginásio 
orientou quanto aos procedimentos recomendados em caso de polêmicas ou de 
violências que ameaçassem a escola, os professores ou os alunos. Lembrou que eles 
eram educadores e não soldados. 

Todas essas recomendações foram importantes, pois, de fato, durante o semestre, os 
ânimos se mantiveram exaltados e a população se envolveu diretamente nos conflitos. 
A situação foi piorando até outubro, quando os revolucionários derrubaram o 
presidente. Depois disso, os ânimos foram se acalmando. Porém, o ano letivo já estava 
definitivamente comprometido. Até na Faculdade de Filosofia o aproveitamento foi 
aquém do esperado, porque, direta ou indiretamente, todos foram prejudicados pela 
revolução. 

Icobé havia imaginado que os estudos e o trabalho seriam bem mais proveitosos nesse 
terceiro ano. Do primeiro para o segundo ano, houve uma melhora acentuada, tanto na 
Faculdade quanto no Ginásio, talvez porque ele estivesse mais experiente e mais 
seguro. Esperava aprender muito mais no último ano de curso e aplicar as teorias 
pedagógicas e filosóficas. Entretanto, a revolução que atemorizava a todos e a 
instabilidade gerada nas instituições como reflexo da transição política frustraram 
melhores resultados. 

 

GRANDES MUDANÇAS 
 

Logo que assumiu, o Governo Provisório anunciou uma “Reconstrução Nacional”, com 
reformas amplas e profundas. Na área da Educação, estava prevista a criação do 
Ministério da Instrução e da Saúde Pública, com as funções específicas de promover a 
“difusão intensiva do ensino público, principalmente técnico-profissional, 
estabelecendo, para isso, um sistema de estímulo e colaboração direta com os estados”. 

Pelos conhecimentos desenvolvidos na escola e na faculdade, Icobé percebia que as 
relações entre a Igreja e o Estado seguiam ciclos longos, com duração de décadas. 
Durante o Segundo Império, Igreja e Estado mantinham relações interesseiras. As 
oligarquias dominavam a Sociedade. Porém, em contrapartida, eram usadas pela Igreja 
e pela política institucional republicana, que procurava abafar e afastar o poder do 
clero e da Guarda Nacional. O governo federal tentava controlar as instituições sociais 
estabelecidas, administrando as pressões, coibindo a renovação de lideranças locais e 
confinando o clero nas funções religiosas. 

Por outro lado, os novos governantes procuravam estabelecer alianças com as 
autoridades eclesiásticas e com as lideranças políticas regionais, visando à 
disseminação de ideias progressistas, como a urbanização e a industrialização do País. 
Queriam implantar uma ideologia que fez sucesso na Europa, com estabelecimento de 
políticas educacionais alicerçadas em técnicas didático-pedagógicas emanadas de uma 
Filosofia da Educação. O objetivo governamental pretendia superar o modelo de 
ensino vigente, fragmentado e sem um projeto nacional. 

Por coincidência, as igrejas haviam implantado e administravam cursos de filosofia, 
com o objetivo primordial de formar educadores para escolarizar o povo, capacitando 
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as pessoas para a leitura de textos, documentos e da própria Bíblia. Por isso, o clero 
católico e o clero luterano estavam preparados para implantar as escolas e para aplicar 
as novas metodologias de ensino apoiadas em princípios filosóficos. Além de poderem 
contribuir, havia o interesse de participar, pois seria uma forma de consolidar a 
presença deles no seio das comunidades. 

Essas oportunidades que surgiam na Educação reduziam ainda mais a vontade de ser 
padre. Já havia a aversão a estudar na Europa, onde havia línguas e costumes muito 
diferentes. Em consequência, Icobé sabia que ameríndio jamais seria contratado para 
ministrar aulas da Língua Portuguesa. Muito menos de uma língua europeia. 

Faltando um mês para o final do ano letivo, Icobé foi procurado por pessoas que 
acreditavam no novo governo e em altas demandas por escolas ginasiais e de Ensino 
Médio. Os novos empreendedores queriam atrair profissionais com diploma de Curso 
Superior e acompanhar a modernização do sistema educacional, para atender a 
população que buscava as melhores perspectivas de vida. Por outro lado, quem tivesse 
um diploma precisava aproveitar as oportunidades, pois o mercado de trabalho 
pedagógico abria mais portas que a carreira eclesiástica. 

Como os cursos deveriam ser instalados em cidades de menor porte, os 
empreendedores encontravam a resistência dos diplomados que preferiam desfrutar 
dos confortos e das facilidades das cidades maiores. Porém, para Icobé que preferia a 
simplicidade e a vida comunitária, a oferta vinha a calhar. 

A escolha entre seguir a vocação religiosa e optar por uma profissão leiga gerava cada 
vez menos dúvidas e, de certa forma, contribuía para a redução de interesse nos 
conteúdos de final de curso preparatórios para o Curso de Teologia. Logo, os 
superiores eclesiásticos perceberam que ele estava deixando de lado a vocação 
religiosa e pretendia seguir o magistério. 

Talvez como consequência dessas frustrações, aumentava a desilusão de Icobé com a 
cidade grande, com a agitação urbana e com a competitividade na indústria, na política 
e na própria Igreja Católica. Os espertos queriam sempre levar vantagem sobre os 
‘ingênuos’ que acreditavam na convivência positiva entre seres humanos norteados 
por valores éticos, como sinceridade, lealdade e solidariedade. 

Com a concentração de poder, as pessoas se tornavam desleais e passavam a agir de 
forma dissimulada e egoísta. Ser honesto seria pura ingenuidade; os que conseguiam 
levar vantagem sobre os outros eram considerados mais competentes. 

Nesse clima de incertezas, Icobé procurou o Padre Superior para expor as dúvidas e 
para, talvez, confessar a falta de convicção na vida religiosa. Passou dias nessa 
apreensão, temeroso de severas reprimendas. Porém, logo no início da conversa, o 
sacerdote condescendeu: 

— Meu filho, são muitos os caminhos do Senhor. A seara requer mais que bênçãos. 

— Me sinto constrangido por decepcionar meus superiores, mas – de fato – não me 
sinto seguro da vocação sacerdotal – se desculpou Icobé. 

— A Igreja representa o corpo de Cristo. A cabeça, que está em Roma, depende dos 
seus membros, que são seu corpo social pelo mundo a fora. “A messe é grande e os 
operários são poucos”. 

— Reverendo, o senhor está dizendo que posso ajudar de outra forma? 
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— Isso mesmo, meu filho. Para evangelizar o povo, precisamos de padres, de freiras, de 
monges e de muitos apóstolos leigos, que vivam entre os fieis. 

— Como professores, por exemplo – arriscou Icobé. 

— Exatamente. O povo precisa ser instruído na palavra de Deus. Houve um tempo em 
que a ‘Palavra de Deus’ estava escrita em livros raros e bastava que os sacerdotes 
lessem para o povo. Com a invenção do papel, a ‘Palavra de Deus’ pode ser impressa 
em muitos livros. Graças a Gutenberg, o nosso trabalho evangelizador recebeu uma 
grande contribuição: os fieis podem ler a Bíblia em suas casas; não dependem de um 
ungido para ter acesso às Escrituras Sagradas. 

— Sim. Eu posso e quero ajudar as pessoas no aprendizado da leitura para que possam 
ler a Bíblia por si mesmas, sem dependerem de um sacerdote para conhecerem a 
‘Palavra de Deus’. 

— Contamos com você para isso. “São muitos os chamados, porém, poucos os 
escolhidos.” Talvez, tua missão seja ensinar o povo a ler a ‘Palavra de Deus’. São muitos 
os seminaristas: alguns serão padres, outros maristas ou professores leigos. Os padres 
ministram os sacramentos; os professores preparam os fieis para receber 
condignamente os sacramentos. A seara do Senhor requer mais que bênçãos – repetiu. 

— Agradeço muitíssimo esse esclarecimento. Estou preparado para exercer o 
magistério e vou assumir a missão de alfabetizar os inocentes para que alcancem a 
‘Palavra do Senhor’ – declarou o seminarista. 

Após aquele encontro, Icobé sentiu novo ânimo, pois poderia colaborar com o 
Arcebispo e com toda Cúria Diocesana fazendo o que mais gostava: ministrar aulas de 
Língua Portuguesa. Sentia-se aliviado como se tivessem tirado de cima de si o peso de 
um altar. 

Correu escrever uma carta contando tudo para Wiegando. Quando ia fechar o 
envelope, lembrou de pedir que não mandasse resposta, pois, em breve, ele deixaria o 
seminário e a correspondência poderia demorar muito por causa das confusões 
políticas que atrapalhavam até os serviços postais. 

Com as perspectivas animadoras de poder trabalhar como professor, renascia a 
motivação para vencer os trabalhos burocráticos na Secretaria da Cúria. E os assuntos 
protelados por parecerem conflituosos ganhavam nova interpretação diante da 
perspectiva de que a Igreja tinha interesse em expandir a rede de ensino. Afinal, 
acabava a segregação que Ela sofria do Estado. Passou a ver também o trabalho no 
curso ginasial como possível experiência a ser aproveitada nas escolas em que fosse 
lecionar no ano seguinte. 

Sabendo do interesse de Icobé de mudar para uma cidade menor, o Padre Superior 
entrou em contato com dirigentes de escolas com as características desejadas. Ao 
mesmo tempo, reforçava o convite para continuar na escola em que já trabalhava há 
dois anos; o diretor tinha muito interesse, pois o professor era assíduo, bem 
relacionado e obtinha excelentes resultados com seus alunos. O diretor também tinha 
indicações para trabalhar em outras cidades, pois as diferentes instituições trocavam 
informações. Eram muitas as oportunidades para o ano vindouro. 

Icobé redobrou as atenções, procurou anotar as referências pedagógicas e registrar os 
procedimentos burocráticos. Intencionava iniciar a nova etapa com mais e melhores 
informações e com conhecimento de causa. Ainda não era um professor experiente, 
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mas havia desenvolvido uma experiência profissional suficiente para almejar 
desempenho mais elevado. Para poder manter contato com os colegas de ginásio e com 
os professores da Faculdade de Filosofia, listou os endereços e as possíveis 
contribuições. 

Apesar de ter passado por um período bastante conturbado, Icobé começava a ver 
vantagens nas tumultuadas mudanças políticas, mesmo que à custa de batalhas e de 
mortes. Lembrou do ditado popular que podia muito bem ilustrar o momento que 
vivia: “Depois da tempestade, vem a bonança.” 

Porém, tinha convicção de que o futuro promissor só se converteria em realidade com 
muito planejamento, trabalho e persistência. Estava também convicto de que os 
ouvidos eram mais importantes que a língua; que aprende mais quem sabe ouvir e 
analisar as ideias diferentes. Contava ainda com uma intuição aguçada; não recebida 
por herança genética, mas sim desenvolvida por esforço e treino na interpretação dos 
sinais emitidos pelo próprio corpo. 

Nos últimos dias de aula, recebeu a visita de um irmão marista que estava instalando 
um colégio em uma cidade mais ao Sul. Buscava professor com diploma, para poder 
registrar os cursos. Essa oferta era melhor que as anteriores, porque a escola ficaria 
numa região em franco desenvolvimento e com clima ameno. 

Aceitou o trabalho, mas ainda dependeria de conhecer melhor o entorno, encontrar 
uma pensão e tomar outras providências. Mesmo com todos esses desafios, era 
oportunidade de ser uma outra pessoa: não mais um seminarista, muito menos um 
órfão sobrevivente de uma tragédia. Dispunha de reservas financeiras e poderia pagar 
as próprias despesas sem depender de favores para sobreviver. 

Foi com essa força espiritual que embarcou no trem, deixando para trás a vida de 
seminarista. Talvez por esse entusiasmo, por essa energia boa, tudo pareceu bonito, 
agradável e dinâmico: a compra do bilhete, o embarque, a imediata saída da 
composição, a rápida passagem pelos bairros suburbanos e travessia da mata fechada. 
A locomotiva avançava alegremente, arrastando atrás de si uma fila de vagões cheios 
de pessoas dispostas a fazer um bom futuro. O ar quente de verão dava leveza à 
fumaça da locomotiva que subia sem importunar os passageiros conversadores, 
contagiados pelo ritmo natural do progresso. 

Icobé deixou seu assento e foi participar de uma roda de conversa, na outra ponta do 
vagão, composta, na sua maioria, por estudantes que retornavam para casa após um 
movimentado ano letivo. Alguns traziam na mala diplomas de nível superior e 
sonhavam com carreiras profissionais de elite nas cidades de interior. Completava o 
grupo um irmão marista disposto a salvar o mundo. Ele discursava sobre suas ideias 
de sociedade, propondo grandes transformações nos costumes e na cultura. Nem todos 
os jovens concordavam com as mudanças radicais, mas interagiam, tentando adaptar 
as propostas utópicas a cada realidade individual. 

Corpos e mentes viajavam para o futuro. Por isso, as matas, os desfiladeiros, as 
povoações, as plantações, as casas e seus moradores pareciam – também eles – 
contagiados pelo entusiasmo daquela assembleia acadêmica que deixava para trás os 
rios, as pontes, as estações ferroviárias e as fronteiras. Eram visionários fugindo do 
passado pachorrento, da velha República dos conchavos e das inércias oficiais. O 



Mario Tessari | 159 

futuro seria feito por eles, transformando o sertão devoluto e os campos improdutivos 
em espaços urbanos, com indústrias pujantes e comércio diversificado. 

 

PÉ NO CHÃO 
 

Porém, ao desembarcar na plataforma da estação de Suçurê, Icobé se viu sozinho, 
cercado pelas mesmas pessoas que havia deixado há quatro meses. Os ‘intelectuais’ 
seguiriam com o trem e ele teria que dialogar com pessoas simples, plenamente 
satisfeitas com as rotinas provincianas. Para a população local, progresso era aquilo 
que viviam e já estava muito bom, sem necessidade de grandes mudanças. 

Como sempre, Icobé colocou a mala no chão e conversou com os conhecidos que 
vinham ao encontro dele para saber das ‘novidades da Capital’. Deixou a pressa para os 
colegas de debate, pois eles teriam vinte minutos para almoçar no Restaurante da 
Estação. Depois que os passageiros tivessem almoçado e que os mistos partissem para 
seus destinos, ele entraria no salão com um sorriso de admiração pelo sucesso da dona 
do estabelecimento. 

Até o Chefe de Estação veio perguntar do novo Governo e das mudanças que, diziam, 
iam ocorrer na Estrada de Ferro. Estava preocupado com as notícias de que o governo 
iria fabricar caminhões, abrir estradas de rodagem e perfurar poços de petróleo, 
inclusive ali na região. Essas ‘desgraças’ poderiam ser o fim dos bons tempos de 
salários americanos e da chegada de locomotivas e de vagões novos. Mesmo durante a 
construção da ferrovia, os operários recebiam bem mais do que pagaria uma empresa 
brasileira. O problema foi – todo mundo sabia – que, terminada a construção, eles 
foram abandonados sem receber os benefícios anunciados na contratação. Seria esse 
também o destino dos atuais funcionários da Estrada de Ferro? 

Quando a plataforma da estação ficou deserta, Icobé entrou no restaurante para 
almoçar. As faces da Frauenkochen estavam avermelhadas pelo calor do fogão e pela 
intensa movimentação em tão breve espaço de tempo: 

— Meu filho, por que é que você ficou de pé aí fora? Deveria ter entrado e aguardado 
sentado. Venha. Vou te servir e aproveito para almoçar contigo. 

— Por favor: primeiro, receba meu abraço – atalhou Icobé, indo para ela de braços 
abertos. 

Um abraço quente como os abraços da mãe, dos quais, guardava lembrança. Porém, ao 
perder a mãe e os irmãos, ganhou várias famílias e se sentia em casa em qualquer 
lugar. Seguia com os olhos os passos rápidos dessa outra ‘mãe’, que o chamava de filho. 
Sentia-se irmão dos filhos dela e procurava merecer todo o carinho que recebia da 
‘família alemã’. Em poucos minutos, ela tinha enchido a mesa de travessas de saladas e 
de outros pratos fumegantes. Sentou-se, então, com um suspiro de alívio. Depois de 
preparar o almoço e de servir os clientes, agora, podia agir com calma, aproveitando o 
sabor da comida que ela mesma preparou. 

— Mas, me conte: como foi a revolução lá na Capital?  

— Imagino que bem pior que aqui... 
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— Pois é. Pra que tanto barulho? Vamos falar de coisas boas. Liége está uma graça: ela 
começa a ensaiar os primeiros passos e fala oma, papa e mãe. Uma gracinha! – 
vangloriou-se em sorrisos. 

— Imagino. Logo mais, passo lá para dar um beijo nela. Aqui, vejo que as coisas estão 
cada vez melhores: cadeiras e cortinas novas, muita freguesia, ... 

— Sabe. Estou abrindo também aos domingos. O Joachim concordou ... depois de muita 
negociação. É que ele só tem o domingo para almoçar comigo. Então, trago ele para cá. 
No começo, ele ficava muito quieto, meio chateado... Depois, começou aparecer algum 
amigo dele para conversar e eu comecei a fabricar cerveja caseira pra eles se 
divertirem um pouco. Agora, já virou programa de domingo: os homens se reúnem 
pela manhã e ficam conversando. Só que agora eu cobro a cerveja, senão fico no 
prejuízo... – e dona Frida ria da própria esperteza. 

— Então, ele concordou com a mudança de hábitos. Que bom! E a marcenaria? Como 
vai? 

— Na mesma. Bastante trabalho, novas máquinas, mais operários, ... Quem toca tudo é 
o Willy; o Joachim cuida mais da manutenção das máquinas e executa os trabalhos 
mais delicados. O resto é tudo por conta do Willy – concluiu a Frauenkochen. 

Ficaram um tanto em silêncio, cada um cuidando de seu prato. Icobé estava muito 
curioso do novo pároco, mas isso não era assunto a se tratar com luteranos. E, claro, 
queria notícias de Ângela, mas isso era um segredo seu; deveria evitar esse assunto tão 
íntimo, pois, para a população em geral, ‘casou tá casado e pronto.’ A esperança era 
apenas uma expectativa dele; deveria cultivar essa ilusão no seu íntimo. 

Finda a refeição, prontificou-se para lavar a louça, mas ela recusou, porque ‘era serviço 
dela’ e porque ele tinha outras pessoas a quem deveria visitar. De fato, Icobé precisava 
conversar com o padre Antônio Ghisi e justificar as escolhas de abandonar a vocação 
sacerdotal, de seguir o magistério e de residir numa pequena cidade distante dali. 

A Casa Paroquial estava muito diferente: o prédio, reformado e pintado; os jardins, 
bem cuidados e floridos; as janelas, abertas, e as salas, inundadas de luz. A igreja 
apresentava idênticas melhorias. Sinais evidentes da boa administração do jovem 
vigário e do capricho do Eraldo e da esposa dele, a Salete. O sacristão estava saindo 
para o trabalho na sapataria e recebeu Icobé com muita deferência, talvez pensando 
que ele seria, dali a alguns anos, o novo vigário. Mesmo julgando conhecer todas as 
entradas e todas as saídas da residência do vigário, seguiu o homem, rindo do 
servilismo adulador. 

Entretanto, surpreendeu-se ao ser conduzido ao escritório que o pároco anterior 
jamais havia usado, pois passava a maior parte do tempo livre na varanda, apreciando 
a movimentação das pessoas nas casas mais próximas. Era ali que ele recebia a todos, 
desde os que queriam contratar algum serviço religioso até as autoridades que vinham 
em visita. 

Mais surpresas ao entrar no escritório: a luz entrava pela janela aberta e iluminava 
uma escrivaninha, dois armários e quatro cadeiras; móveis novos e bem montados. Era 
visível a mão do senhor Schreiner em cada detalhe da mobília. E lá estava o Padre 
Antônio, organizando os papeis em suas respectivas gavetas. 

— Sua bênção, vigário. 
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— Que Deus te abençoe, meu rapaz. 

Logo no início da conversa, mais mudanças vieram à tona. As famílias estavam 
recebendo orientações agronômicas e plantaram sementes vindas de longe, 
especialmente selecionadas para produzirem maiores e melhores grãos. Algumas 
hortas já forneciam verduras, legumes, temperos e chás. Surgiam as primeiras latrinas 
com fossa, com perspectiva de serem implantadas outras nos próximos meses. De fato, 
o novo vigário era, também, um bom técnico agrícola. 

Depois de relatar as inovações, o pároco mostrou os sermões escritos e guardados em 
ordem cronológica. Ele preferia ler um texto do que falar de improviso, correndo riscos 
de falar demais ou de usar expressões inadequadas. Além disso, para escrever as 
homilias, ele pesquisava as reações dos fieis e as opiniões das pessoas mais influentes 
da comunidade. Procurava falar o que eles queriam ouvir, aproveitando as 
oportunidades para estabelecer regras de convivência cristã, de acordo com a Palavra 
de Deus. Os resultados começavam a aparecer, com aumento significativo de 
participantes das cerimônias religiosas e – o mais importante – do dízimo arrecadado. 

Para um crescimento ainda maior da fé do povo, o vigário convocava o seminarista 
para colaborar nas cerimônias natalinas. Surpreso ao ouvir a palavra ‘seminarista’ 
pronunciada com grande ênfase, Icobé se sentiu na obrigação de informar os novos 
rumos que daria à vida dele. 

— Vejo que a Cúria Diocesana não informou que não vou cursar Teologia no ano que 
vem. 

O sacerdote fitou o rapaz, em silêncio. Parecia decepcionado. Mal tinha conhecido o 
seminarista e ele já desistia da vocação sacerdotal. Icobé baixou a cabeça, mas logo se 
recompôs. Afinal, não fizera nada de errado, não devia nada a ninguém e não seria 
padre por obrigação. Preferia ser um bom cristão do que um padre sem convicção. 

— Entendo a sua decepção. Principalmente porque não soube do que conversamos lá 
no seminário, quando o Padre Superior afirmou que “a seara do Senhor requer mais 
que bênçãos”. Combinamos que eu poderia ajudar a Igreja estando no meio dos fieis, 
preparando as pessoas para a leitura da Palavra de Deus – afirmou o ex-seminarista. 

Novamente padre Antônio permaneceu pensativo. Depois, admitiu: 

— De fato, fui pego de surpresa. Contava contigo para ajudar nas nossas pastorais... 

—Mesmo renunciando ao sacerdócio, ainda posso ajudar. Ao menos durante as férias. 
No ano que vem, quero trabalhar nas escolas, quero dar aulas. Não me sinto em 
condições de cursar Teologia na Europa. Prefiro ficar no Brasil e viver no meio do 
povo. 

— Compreendo e concordo contigo. A escolha é tua. No entanto, não sendo mais 
seminarista, deixará de ser um futuro padre e a situação será diferente. Um 
seminarista é um eleito do Senhor; um leigo sempre será visto de forma diferente que 
um ministro de Deus – ponderou o padre Antônio Ghisi. 

— De qualquer forma, continuarei a servir a Deus. Mesmo não sendo sacerdote, posso 
evangelizar e dar um bom exemplo de vida cristã. 

— E Deus te abençoará por isso. Mas, não vou tomar mais do seu tempo. Por certo, terá 
de pegar a carona com o Alcides Vetturino e ele já deve estar de saída. 
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Icobé pôs-se em pé e, fitando os olhos do sacerdote, desejou boa sorte na condução do 
rebanho paroquial. Despediu-se, pedindo novamente a benção sagrada. 

 

DOTORZINHO 
 

Para Alcides Vetturino e para os dois ajudantes, pouco importava ser padre ou ser 
professor. Para eles, o rapaz era um doutor, ‘dotorzinho’.  Icobé concordava que ele e o 
Wiegando tinham frequentado a escola por mais tempo, porém, dispensava as 
honrarias, pois, se considerava tão culto quanto eles que tinham lá suas filosofias e 
suas sabedorias. Para ser feliz, ninguém precisa de diploma. E, talvez, vivessem melhor 
que ele. Por isso, conversavam por igual, sem melindres. 

Por ser verão, os ajudantes preferiram viajar sobre a plataforma, “pra tomá um vento”. 
O motorista lamentava não poder fazer o mesmo; na cabina, o motor esquentava ainda 
mais os pés cansados. 

Icobé cumprimentou os homens sem os entusiasmos habituais e eles estranharam a 
atitude. Estava calado, tomado por uma mágoa insolúvel: a separação de Ângela. Tão 
logo o caminhão entrou na estrada que ia dar na fazenda, as lembranças revisaram os 
poucos encontros em que esteve com ela realmente. Depois da proibição, tiveram 
apenas contatos visuais, sem poderem falar de si mesmos, dos sentimentos deles. 
Alcides Vetturino estranhou aquele silêncio cheirando a melancolia. 

— O dotor perdeu a língua? 

Icobé olhou para ele com ternura. Sentiu nele uma ponta de preocupação, talvez medo 
de ter ofendido com a espontaneidade com que tratou o caroneiro. 

— Coisa minha. Perdoe minha tristeza momentânea. 

— Imagino o motivo ... Mais, vamo dexa as tristeza pra lá. A vida tem muita coisa boa. 

Por isso, Icobé procurou controlar os sentimentos, se esforçando para pensar coisas 
boas, que trouxessem alegrias. Afinal, em Tapiraí viviam muitas pessoas que gostavam 
dele e que mereciam toda a amizade dele. Forçou um sorriso e puxou conversa sobre 
cada um desses amigos, recebendo as informações detalhadas sobre a situação em que 
cada um vivia. 

Depois de receber um relatório completo, se viu na obrigação de contar das mudanças 
que promoveu em sua vida. O motorista tinha se mostrado tão amigo e merecia saber a 
verdade, diretamente da boca dele e não por cochichos posteriores. 

Explicou, primeiro, como funciona a hierarquia dentro da Igreja Católica e as etapas da 
formação sacerdotal. Relatou detalhes de seu trabalho como professor em um ginásio 
fora do seminário e as funções que exerceu dentro da Cúria Diocesana. 

Alcides Vetturino ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas sobre as dúvidas e as 
curiosidades. Continuava – como todo o povo do sertão – querendo saber como vive 
um arcebispo: se andava pela rua, se comia qualquer comida, se aceitava conversar 
com os seminaristas. Icobé respondia de uma forma genérica, sem entrar em detalhes. 
Aprofundou somente a parte das negociações para deixar o Curso de Teologia para 
mais tarde, trabalhando alguns anos como professor, até ter certeza sobre o que queria 
na vida. 
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Chegaram à fazenda ainda com um resto de luz do Sol, pois os dias eram compridos. 
Terezinha estava na farmácia lendo um livro em que estavam descritas as doenças 
mais comuns e os medicamentos indicados para cada caso. Assim que ouviu o 
caminhão parar em frente, saltou porta a fora, adivinhando que Icobé estava chegando 
de férias. Abraçou efusivamente o amigo e queria até ajudar a carregar a mala. 

Depois de acomodados nas cadeiras do escritório, colocaram em dia a prosa. Ela e o 
marido esperavam por ele na casa deles, que estava muito bonita, com todas as 
comodidades. Só teria de combinar o dia e a hora com o Patrício, pois ele levantava de 
madrugada e só deixava o galpão tarde da noite. O Patrício vivia falando nele; esperava 
que fosse ver a bezerrada nascida naquela primavera. Queria receber elogios pelo bom 
manejo que havia resultado em animais saudáveis, grandes e bem mansinhos. 

Porém, percebendo que Icobé estava cansado e um pouco triste, imaginou que ele 
queria tirar a roupa de viagem, tomar um bom banho e descansar um pouco no quarto 
que Dona Lenice mandou limpar e deixar bem organizado para acolher o ‘filho’. Por 
isso, fechou a farmácia e se despediu, dizendo que conversariam com mais tempo no 
dia seguinte. 

De fato, a casa estava limpa e arejada, nem parecendo ser um dia de verão. Icobé 
guardou suas roupas nos armários e colocou os livros e outros objetos sobre a mesa de 
cabeceira, com especial cuidado com o caderno de poesias, que escondeu no fundo da 
gaveta. Tomou um banho refrescante, com água de morro, muito limpa e muito leve. 
Deitou-se por alguns minutos com intenção de organizar as ideias, todavia, ao fechar 
os olhos, só conseguia pensar na mulher que amava. Então, para resolver de vez as 
ansiedades, foi para a cozinha da casa-grande, onde deu de cara com a mãe de Ângela. 

— Oi, Dona Lenice! Cheguei de viagem – foi dizendo, como se fosse preciso falar o 
óbvio. 

— Estou vendo. Você está um homem feito. Bem-vindo a essa casa. 

— Agradeço esse seu carinho e a hospitalidade. Preciso contribuir com alguma coisa, 
eu também. 

— Oportunidade, não falta. Amanhã mesmo, vou fazer uma lista das contribuições que 
espero – contrapôs ela, rindo um riso maternal. 

Icobé, então, pediu licença para abraçar a turma da cozinha, com quem gostava de 
conversar e de promover mutirões. Desde a cozinheira-chefe, já de cabelos grisalhos, 
até os moleques que recolhiam lenha, todos festejaram a chegada daquele que animava 
as cantorias do coral, organizava novenas para alcançar graças e estava sempre pronto 
a ouvir os queixumes dos que enfrentavam problemas. Ele teve de ouvir as avaliações 
que faziam das mudanças físicas que davam a ele um ar de adulto, com barba preta 
espiando pelos buracos que abria na pele. 

Sabendo que teria muitas oportunidades para conversar com os amigos, Icobé deixou 
que eles cuidassem dos seus afazeres e voltou para junto da patroa, com quem buscava 
alguma informação ou mesmo algum indício de informação sobre a filha. 

Iniciou perguntando sobre a saúde do patrão, pois sabia que ela vivia preocupada com 
possíveis acidentes, intoxicações ou tristezas incuráveis. Ela concordou que 
acompanhava os passos do marido, cuidando que ele não se machucasse, 
principalmente, com decepções e mágoas. Disse que os males do corpo são mais fáceis 
de tratar que os males da alma. Ainda mais com o Coronel que queria se fazer de forte, 
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mas era frágil como uma flor. Depois que Ângela casou e foi embora, ele nunca mais foi 
o mesmo; puxava conversa com ela e com as filhas, evitava viajar e só dormia fora de 
casa por necessidade extrema, para atender o chamado do deputado ou quando ia para 
a Capital a negócios. 

Icobé percebeu que ela também estava com vontade de falar da filha, tanto é que 
mencionou a ausência dela como fonte principal de tristeza para o marido. Para 
alcançar esse objetivo, ele voltou a perguntar sobre a saúde dos demais familiares. E 
ela aproveitou o caminho aberto para falar de si, das ‘meninas’ e, finalmente, de 
Ângela. Confessou que o corpo já não era o mesmo, cansando todo dia um pouco mais 
cedo. Que quando era moça, não sabia o que era fadiga; chegava à noite com disposição 
para trabalhar outro tanto. Porém, isso foi no passado. Atualmente, tinha consciência 
de que precisava dosar as energias. 

— Ah! As meninas. Elas são muito diferentes da mais velha. São mais rebeldes, mais 
inquietas. A caçula, então, exige sempre mais, correndo atrás de todas as novidades 
que vê ou que imagina. 

— Dona Lenice, é próprio da idade. E ela sabe que os pais podem e querem satisfazer 
as vontades dela ... então,  abusa um pouquinho – argumentou Icobé. 

— Um pouquinho, que nada. Ela abusa muito. Preciso controlar melhor as vontades 
dela. Mas ... o pai ... – falou, dando a entender que o problema maior era o excesso de 
mimos paternos. 

Faltava só um passo e Icobé se sentia sem jeito para o ataque final, para chegar ao 
âmago da curiosidade: notícias de Ângela. Possivelmente, a ansiedade visível dele deve 
ter contribuído para que ela entrasse nesse assunto confidencial. 

— Ângela está bem e não está bem. Casou, o marido construiu uma boa casa, não falta 
nada na mesa, ... Mas, não é feliz. Gosta do Aurélio, mas não é feliz. 

— Vai ver que é saudades da casa dos pais, onde ela não tinha preocupações – arriscou 
Icobé, despistando a própria opinião. 

— Com certeza, não é isso. Ela até preferia a casa dos tios, lá na cidade do que morar 
aqui na fazenda. 

— Então, o que seria? 

— Acho que é a saúde do marido. Ele vive com dor de cabeça, fica nervoso por 
qualquer coisa, se fecha, fica calado, sem falar com ninguém... 

Icobé também emudeceu, porque o terreno era perigoso e ele poderia piorar ainda 
mais a situação. As palavras subiam pela garganta, mas eram reprimidas pela 
consciência de que a moral cristã e a tradição familiar jamais permitiriam que a moça 
fizesse escolhas. Cabia ao pai escolher o marido das filhas, sempre tinha sido assim e 
assim continuaria a ser. O destino deles era amarem à distância, sem chances de um 
dia viver juntos e de serem felizes. 

Parecia que a mãe dela também compartilhava desse determinismo inexorável; aceitar 
a infelicidade da filha como um desígnio de Deus. Os pais deveriam aceitar essa 
fatalidade e, ainda, forçar a filha a aceitar os sacrifícios como oportunidades de ganhar 
o céu. 

O encontro deles tinha aumentado até o sofrimento individual de cada um. A mãe 
apenas confidenciava os sofrimentos contidos e Icobé sentia aumentar a revolta contra 
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as regras absurdas que obrigavam uma moça a se casar com uma pessoa que não 
amava só para satisfazer as necessidades das famílias que lutavam para aglutinar 
poderes através de alianças. 

Agora, estavam – eles também – tristes e silenciosos, sem encontrar saídas para suas 
revoltas. Por isso, Icobé, num esforço consciente, levantou-se e pediu para retirar-se, 
para voltar bem mais tarde, quando o patrão estivesse na cozinha. 

Já estava no pátio quando lembrou da necessidade de comunicar oficialmente a 
decisão de abandonar o seminário. Voltou, então para a cozinha, onde Dona Lenice 
continuava mergulhada em reflexões. 

— Preciso conversar com os patrões, o mais breve possível. Tomei uma decisão que 
preciso contar antes que outras pessoas fiquem sabendo. Peço que a senhora venha até 
a cozinha na hora que o Coronel chegar para a janta – despejou Icobé, numa golfada e 
saiu, deixando a senhora ainda mais assustada. 

Não bastava a situação ser bastante desagradável; agora, o rapaz ameaçava piorar tudo 
com alguma decisão inoportuna. De triste passou a preocupada. Ficou com vontade de 
ir atrás dele e de solicitar que não fizesse besteira. Mas, evitou fazer alarde, o que 
chamaria ainda mais a atenção das empregadas. Então, só restava esperar pela janta 
do marido. 

Por sorte, nesse dia, ele chegou em casa cedo e ela falou logo que Icobé tinha chegado 
de férias e que ele precisava falar com os dois juntos. O seminarista havia marcado 
para o horário da janta, mas ela estava angustiada demais e não queria conversar na 
cozinha, com toda aquela gente escutando. Como o marido também considerasse 
melhor falar imediatamente, mandou um menino chamar o rapaz. 

Também Icobé preferia conversar na varanda ou na sala de estar, longe de ouvidos 
curiosos. Por isso, seguiu o mensageiro, a passos largos. 

Dona Lenice aguardava na escada da varanda e foi logo se desculpando por ter 
adiantado o horário da conversa. Justificou que tinha ficado apreensiva com os modos 
tempestivos com que ele havia deixado a cozinha naquela tarde. Disse ainda que o 
marido aguardava na sala de estar, porque parecia que a conversa era importante. 

Mesmo com a aflição da esposa, o Coronel fez questão de, primeiro, cumprimentar o 
moço que estivera ausente por meses. E, incontinente, indagou pelo assunto que 
demandava tanta urgência. 

— Peço perdão por não ter consultado vocês sobre uma decisão que tomei ... – 
penitenciou-se Icobé. 

— Óme, vá direto ao assunto. Deixe os perdão pra despois – atalhou o Coronel. 

— Na verdade, o problema só diz respeito à minha pessoa. Mas, como devo muito a 
vocês dois, eu deveria ter consultado... 

— Pelamordedeus! Fale de veis – insistiu o Coronel. 

— Peço perdão por decepcionar vocês, mas desisti de ser padre – esclareceu, 
finalmente, o ex-seminarista. 

— Ufa! É só isso? – saltou Dona Lenice. 

— Ainda bem que a senhora considera coisa sem importância – ponderou Icobé. 
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Com o que o Coronel parecia não concordar, pois fechou o semblante e remexeu-se na 
cadeira. Ficou visivelmente contrariado. 

— Saiu pra casá? – inqueriu ele. 

— Não senhor. Nunca pensei em casar. Apenas me senti inseguro quanto à minha 
vocação religiosa e assustado com a rigidez da hierarquia eclesiástica – explicou Icobé, 
procurando manter a calma. 

— Mais, só sentiu esse medo agora, nesse ano? 

— Não é medo. É aversão ao autoritarismo da Igreja Católica, que cobra obediência e 
submissão aos superiores, sem espaço para o diálogo. Eu já havia desistido uma vez, 
logo no começo, mas o senhor Speziale, a Frauenkochen e o senhor Schreiner me 
aconselharam a continuar, pois era a única maneira de um menino pobre poder 
estudar. 

— Mais, peraí. Então, vosmecê logrô a Igreja – atacou o Coronel, já nas beiradas da 
cadeira. 

— Não. Não logrei a Igreja. Trabalhei para pagar meus estudos desde os quinze anos. 
Nos últimos três anos, assumi todos os trabalhos da Cúria Arquidiocesana, como 
pagamento da pensão. Além de lecionar no ginásio para pagar a Faculdade de Filosofia. 
E sempre perguntei se era obrigado a ser padre. A resposta era sempre a mesma: só se 
sentir a vocação religiosa. 

— Mais, eles perdero dinhero ... – insistia o Coronel. 

— Garanto para o senhor que a Igreja ganha muito dinheiro com todos nós – asseverou 
Icobé. 

— Meu marido, o senhor está nervoso. O rapaz não está cometendo crime algum; só foi 
honesto consigo mesmo e com os padres – defendeu Dona Lenice. 

— Mais, se desentendeu c’os padre... 

— Eu não saí brigado; conversei muito com o padre superior e ele disse que posso 
servir à Igreja de muitas formas. Como professor, por exemplo. 

— E vai pra onde agora? 

Diante de tamanha indignação, Icobé só pôde concluir que o Coronel estava temeroso 
de que ele havia saído do seminário para correr atrás da filha deles, que estava casada 
e era infeliz. Ele estava defendendo o autoritarismo dele, mesmo que inconsciente. Não 
defendia os padres e a Igreja; procurava resguardar apenas a honra da família. 

— Vou trabalhar como professor, lá na cidade. Contratei com o irmão marista que, em 
janeiro, vou até lá acertar os detalhes, encontrar uma pensão, ver as datas e horários – 
esclareceu Icobé. 

— Ainda bem. Pensei que ia ficar perdido por aí – completou ele, voltando a ocupar 
toda a cadeira. 

Parecia ter se envergonhado da tanta desconfiança. Há alguns anos, ele tinha tido 
temores semelhantes, todavia, com o casamento de Ângela e como o rapaz estudava 
para ser padre, poderia supor que o ‘perigo’ estava sob controle. Agora, com a filha 
reclamando do marido o tempo todo e com o rapaz por perto, poderia acontecer uma 
reaproximação e um consequente reencontro amoroso. 
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— Aqui é o lugar em que mais me sinto bem, onde moram meus amigos... Mas, quero 
ser professor e frequentar uma biblioteca... lá na cidade – afirmou Icobé, com voz firme 
e serena. 

O Coronel ficou olhando para ele, num misto de admiração pela determinação e de 
incredulidade porque sabia muito bem que o rapaz estaria por ali toda vez que 
chegassem as férias. Impaciente, batia com as mãos nas próprias pernas para 
descarregar as inconformidades que tinha que silenciar. Em seguida, levantou decidido 
e saiu sem falar mais nada. 

Na ausência do marido, Dona Lenice tentou remediar o conflito, pois considerava 
importante a amizade com o rapaz que sempre foi considerado um filho. 

— Releve meu marido. Ele ficou um pouco assustado e depois não conseguiu desfazer 
a preocupação dele. 

— Logo passa. Ainda hoje, no horário da janta, esse mal-entendido vai estar superado – 
garantiu Icobé. 

Dona Lenice, confiando na segurança demonstrada pelo rapaz, foi acalmando o espírito 
e, depois de entrar na tranquilidade costumeira, confessou: 

— Até eu pensei que você estava deixando o seminário por causa de nossa filha. 

Icobé apenas riu e sacudiu a cabeça. Pensou: 

— Como é frágil a estabilidade da família católica! A moral imposta depende de fiscais. 

E foi para seu quarto para livrar-se também ele da tensão gerada involuntariamente. 

Na hora da janta, com o espírito em paz, dirigiu-se à cozinha, onde aguardou pelo 
Coronel. Aproveitou para conversar com a cozinheira sobre assuntos triviais. Estava 
assim entretido quando ouviu a voz do Coronel conversando com um dos empregados. 
Logo a seguir, ele apareceu na porta como se nem tivesse se exaltado algumas horas 
antes. Encheram os pratos e comeram e conversaram e riram das próprias conversas, 
até sentirem sono e irem para a cama. 

 

DIVULGANDO A DECISÃO 
 

Após um sono reparador, Icobé foi para o galpão disposto a contar para a roda de 
chimarrão que tinha desistido do seminário, mas continuaria trabalhando com os 
padres, como professor. 

O Genuíno estava acendendo o fogão de chão e gritou um “Buenos-dias”, sem tirar os 
olhos do trabalho. Quando as chamas dominaram a lenha, colocou água na chaleira 
preta, que pendurou no tripé sobre o fogo. Só então, sentou e perguntou pelas 
novidades. 

Icobé preferia fazer a confissão uma única vez, por isso relatou apenas a chegada a 
Suçurê e a visita à família alemã. E mesmo nem daria tempo para mais prosa, porque a 
peonada foi chegando e comentando outros assuntos. Chegou também o Coronel, 
tranquilo e sem muita prosa. Ocupou o banco da preferência dele e ficou ouvindo sem 
demonstrar muito interesse. 

Tão logo acalmou a bulha, Icobé aproveitou um intervalo de silêncio e iniciou a 
confissão: 
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— Pessoal, preciso falar de uma decisão que tomei. 

Aguardou que todos lhe dessem atenção e continuou: 

— Neste ano, conclui o Curso de Filosofia, que tanto serve para seguir a vocação 
religiosa quanto para ser professor. Ou seja, agora já sou um professor formado na 
faculdade e, se eu quiser, posso estudar mais uns quatro anos para ser ordenado 
padre. 

Icobé deu uma pausa, Correndo os olhos, observou as reações dos mateadores. Como 
todos permaneciam na expectativa, prosseguiu: 

— Para pagar meus estudos, eu comecei a dar aulas ainda quando estudava no 
seminário anterior, para os seminaristas menores. Nos últimos três anos, lecionei no 
Curso Ginasial. E gostei muito do trabalho. Como a Igreja precisa igualmente de padres 
e de professores, eu escolhi ser professor e já estou contratado para iniciar em 
fevereiro do ano que começa. Na verdade, pra vocês vai ser tudo igual: durante o 
período letivo, quando tem aula, estarei por lá; durante as férias continuarei a vir para 
cá. 

Durante esse pequeno discurso, o Coronel ficou olhando para ele como se ele estivesse 
só repetindo uma conversa que tivera com o Patrício sobre ferramentas. Ou seja, com 
indiferença. Os demais ficaram mudos, comprovando que pouco entenderam das 
declarações. De fato, para eles era indiferente que ele fosse professor, padre ou bispo. 
Se continuaria a ser o mesmo e estaria com eles nas mesmas ocasiões, por que o 
‘dotorzinho’ dava tanta explicação? Então, Icobé se deu conta de que a decisão, bem 
como outras decisões que tomasse, diziam respeito só a ele, desde que continuasse a 
ser o rapaz simples e amigo que sempre foi. 

O silêncio, respeitoso ou reflexivo, durou uns minutos. Depois, alguém lembrou de uma 
vaca que andava meio triste e a conversa ganhou volume, chegando novamente a ser 
uma bulha animada.
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PAI E PROFESSOR 
 

No primeiro dia, Ibiabaré pareceu uma cidade grande: tinha estação ferroviária, ruas, 
praças, igrejas, campo de futebol, prédios e a multidão apressada andando de lá pra cá. 
Só que era menor, com menos casas, menos gente. Tudo menor. 

Depois de muito andar, de muito olhar e de muito perguntar, encontrou a casa em que 
residiam os irmãos maristas. Era um sobrado grande, com muitas janelas. Bateu à 
porta e um marista ainda jovem veio atender, informando que o diretor estava em 
viagem, chegando dali a dois dias. Porém, tinha deixado um dos professores 
encarregado de orientar quando ele chegasse. Foi, então, encaminhado a esse colega, 
que indicou algumas pensões, sugerindo que optasse por uma próxima do colégio, para 
facilitar a locomoção, principalmente nos dias chuvosos, que ali acontecia com 
frequência. 

A dona da pensão era uma senhora bem idosa, que era auxiliada por uma neta nada 
interessada nos clientes. Foi aceito para ocupar um quarto que estava vago no segundo 
pavimento, com janela para os fundos do terreno, onde havia uma árvore frondosa. 
Apesar de pequeno, comportava confortavelmente ele e seus poucos pertences. Era 
bem mobiliado e limpo. Uma pequena dificuldade seria a distância do banheiro que 
ficava no pavimento térreo e em outra ala. Mas, de certa forma, era melhor ficar longe 
do banheiro, porque ficaria distante do barulho e da umidade. 

A senhora indicou um restaurante que oferecia comida caseira a preços acessíveis, 
localizado a meio caminho entre a pensão e a escola. Icobé conversou com os 
proprietários e combinou que faria as refeições ali, inclusive a matinal, pagando tudo 
ao final de cada mês. 

Tendo resolvido a situação de hospedagem e de alimentação, faltava combinar o 
número de aulas, os horários e os métodos didáticos que seriam seguidos junto com 
toda a equipe docente. Como o diretor só chegaria dali a dois dias, ele aproveitou para 
conhecer a biblioteca e os livros didáticos à disposição dos professores. Andou 
também pelas ruas próximas, para conhecer um pouco o bairro em que os futuros 
alunos viviam. 

Icobé gostou da atmosfera ambiente, tanto a climática quanto a social. Havia muitas 
árvores, o ar era leve e as pessoas sorriam com facilidade. Sentiu-se acolhido e aceito. 
Diante de tantas perspectivas agradáveis, imaginou que poderia viver ali para o resto 
da vida. Até então, fora sempre um passageiro dos lugares onde morou. Para um sem-
família, todas as situações são, a princípio, inéditas e acabam sendo transitórias, 
porque resultavam de hospitalidades concedidas. Talvez ali, ele pudesse construir uma 
vida estável. 

No terceiro dia, ao conhecer os demais professores com quem trabalharia, sentiu-se 
em condições de conviver, de participar das tarefas e de colaborar efetivamente com 
aquela equipe que compartilhava ideais na busca de objetivos pedagógicos. Sentiu-se 

 

VIDA URBANA 
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ainda mais seguro ao comprovar que a metodologia educacional era até mais avançada 
que aquela seguida no curso ginasial nos três anos em que trabalhou na cidade grande. 

Participou da semana de preparação para o início do período letivo, com importantes 
trocas de ideias e planejamentos didáticos. Depois de alguns anos em que trabalhava 
como contribuição para pagar os seminários e a faculdade, Icobé se via livre de 
trabalhos burocráticos e de aulas por encomenda, muitas vezes até como regente em 
substituição aos professores que tinham outros compromissos. Naquele ano, iniciava a 
carreira do magistério como professor titular, com responsabilidade total sobre suas 
aulas e com direito a promover novas formas de interagir com os alunos. 

Alunos que demonstraram muito interesse desde as primeiras aulas. Diferente dos 
alunos da cidade grande, os alunos do Colégio Marista comemoravam a oportunidade 
de estudar, que era privilégio de uma minoria, porque a maioria dos jovens precisava 
assumir o trabalho remunerado logo após a adolescência. Quando todos os envolvidos 
numa atividade participam por dedicação e humildade, a aprendizagem acontece 
naturalmente e gera mais motivação ainda. Por tudo isso, as aulas eram mais 
momentos de puro prazer do que um trabalho que causasse tensão ou fadiga. 

E nas horas de folga, Icobé gostava de ficar no seu quarto, bem arrumado, bem limpo e 
arejado. As paredes eram espessas, o que garantia boa proteção contra o frio e 
mantinha uma temperatura amena mesmo nas noites de verão. Durante o dia, ele 
estava na escola e dificilmente ia até seu quarto. Porém, à noite e nos finais de semana, 
cuidava de suas roupas, preparava as aulas, analisava os trabalhos dos alunos, lia 
muito e escrevia cartas, poesias e crônicas, tendo até publicado alguma coisa nos 
jornais locais. 

No mês de maio, uma aluna do curso de magistério começou a ‘importunar’ o jovem 
professor, com leves batidas na porta da sala de aula, com flores deixadas no degrau da 
porta e, uma vez ou outra, com bilhetes anônimos. É claro que os colegas percebiam as 
insinuações da moça, bem antes que o professor que parecia só pensar em trabalho. 
Icobé manteve-se concentrado no exercício do magistério, preocupado na 
aprendizagem dos alunos, sem se deixar perturbar pelo assédio amoroso. 

Trocava cartas com os amigos que conquistou e com os quais mantinha relações 
sinceras e leais. O mais íntimo deles continuava a ser Wiegando, com quem 
aprofundava as visões de mundo e confidenciava os sonhos pessoais. Wiegando 
prosseguia na formação presbiteral e planejava seguir o trabalho missionário, tendo 
como meta evangelizar as comunidades pobres da Etiópia. Na última carta daquele 
semestre, ele mencionava o desenvolvimento de uma relação afetiva que transcendia a 
uma simples amizade; era uma possibilidade de parceria nos ideais de vida e de 
contribuição na formação dos jovens etíopes.   

Icobé, sem querer, também entrava numa relação afetiva. A normalista ia cercando o 
rapaz, que fugia de namoros por querer se dedicar exclusivamente ao trabalho.  Além 
disso, a mulher que ele amava estava casada e parecia pouco feliz. A desilusão amorosa 
ainda latejava na mente e afastava as possibilidades de flertes ou namoros. Entretanto, 
ela continuava insistindo, provocando e cercando o pretendido. 

Finalmente, no início das férias de julho, ela conseguiu provocar uma situação de 
privacidade para declarar as intenções dela. Para isso, promoveu uma festa de 
aniversário, simulando ter convidado muitas pessoas. No entanto, era apenas uma 
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armadilha para atrair o jovem professor para a casa de uma amiga conivente que agia 
para deixar os dois a sós. 

Ao ser pressionado diretamente, Icobé teve de explicar os motivos pelos quais evitava 
alimentar as esperanças dela. Porém, ela tinha opinião contrária: considerava que, 
justamente por ter sido desprezado, ele deveria ‘curar as feridas sentimentais’ o mais 
rápido possível. Devido a essas diferenças de opinião, o namoro evoluía a passos 
lentos. 

Depois de organizar os documentos escolares e de entregar os livros que havia 
emprestado da biblioteca escolar, Icobé viajou para Suçurê e, em seguida, para Tapiraí, 
onde reviu os amigos e curtiu o calor do fogão a lenha e do fogo de chão. Era ali que ele 
se sentia ‘em casa’. Em Ibiabaré, se sentia seguro, era bem tratado, exercia uma função 
social e ganhava o dinheiro que precisava para começar a vida. Porém, só sentia 
aconchego familiar convivendo com as pessoas simples, que sabiam de todos os 
dramas dele e continuavam a considerá-lo um ‘dotorzinho’. 

O povoado de Tapiraí crescia bem organizado, seguindo o planejamento elaborado 
pelo Tiago sob as orientações do deputado Serafim da Luz e do agrimensor do Estado. 

A capela estava rodeada de flores e recebia o padre Antônio Ghisi para celebrar a Santa 
Missa semanal, todo sábado à tarde, em horário que permitisse o retorno do vigário, 
que recebera um jipe doado pelas comunidades italianas da região em que ele nasceu. 
O povo participava ativamente dos ritos litúrgicos e valorizava as orientações 
agropecuárias que eram compartilhadas ao longo do período matutino. O almoço 
acontecia na sala de visitas da casa-grande, com fartura e ritual cerimonioso. 

Dona Lenice era a pessoa mais ativa de Tapiraí: madrugava para comandar a casa, 
acompanhando a faxina, a cozinha, a lavanderia, a limpeza dos pátios, a sacristia da 
capela, a Pastoral da Saúde, a catequese e as visitas às famílias com bebês de colo ou 
com mulher gestante. Ela supervisionava tudo e, ainda, conseguia arrancar dinheiro do 
Coronel para financiar todas essas obras sociais. 

Maria Luiza, a segunda filha da Dona Lenice, tinha acompanhado as aulas da 
professora Anna Maria por alguns dias e foi o suficiente para sentir que era o que ela 
queria fazer. Assim, depois de concluir o ensino fundamental no colégio das freiras, 
matriculou-se na Escola Normal, uma instituição leiga, mantida por um casal de 
estrangeiros, em uma outra cidade. Queria ser professora e incentivava Rose, a irmã 
caçula, a seguir a mesma profissão. 

O Patrício construiu muitas benfeitorias autorizadas pelo patrão. As vacas leiteiras e a 
bezerrada estavam vistosas e amansadas pela mão do tratador. Só o touro é que dava 
algum trabalho, mesmo sendo manso de corda. Ao lado do galpão de ordenha, foi 
construída a queijaria, que ficava um pouco antes do açougue que estava a cargo do 
Ernesto. 

A Terezinha tinha assumido de vez a farmácia e comandava os cuidados para com a 
saúde das crianças e das gestantes. A rapaziada e os homens se faziam de fortes e 
desviavam das orientações dela, mas ela nem ligava para os que preferiam esperar 
pela doença do que promover a saúde. A sala para ser instalada a farmácia na casa 
deles estava pronta, com prateleiras e balcão; só faltava dinheiro para comprar o 
estoque de medicamentos que era do Coronel. Ela e o Patrício estavam muito felizes, 
pois parecia que a cegonha viria trazer um bebê. 
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O Tiago estava casado com a Maria das Alegrias e passava o dia comandando as obras 
públicas, como o prédio da intendência e as ruas. A casa dele ficava ao lado da do sogro 
e Maria das Alegrias aproveitou para implantar uma vistosa horta que ocupava os dois 
quintais. Assim, as duas famílias usufruíam de hortaliças e de legumes colhidos a cada 
manhã. 

O Luiz Vasaro e a Anna Maria adquiriram um lote na nova povoação, mesmo tendo 
uma casa ao lado da Olaria. É que ficava mais prático para ela atender a casa estando 
perto da escola. Cederam a casa da olaria para o João Batista, que tinha vindo lá da 
Capital com o Tiago e que instalou uma máquina de fabricar telhas de barro. O oleiro 
chegou solteiro, logo se enrabichou pela Marina e o casamento seria dali a dois meses. 

O Samir entregou a gerência do armazém do Coronel ao Ernesto, para poder se dedicar 
exclusivamente à loja de armarinhos. Convicto da importância da pureza racial, 
desdenhava das caboclas e queria manter a tradição turcomana de só casar com uma 
patrícia. Por isso, buscou uma moça que foi sua amiga de infância lá na terra natal 
deles. Com as portas da loja abertas, eles eram só gentilezas e sorrisos; fora da loja, 
viviam fechados nos costumes deles. 

O Ernesto, por sua vez, propôs ao Coronel a ampliação das instalações e o incremento 
da atividade comercial. Deixavam para o Samir a parte de tecidos, aviamentos e 
vestuário. No armazém, eles procurariam atender a parte de alimentação, mercearia, 
equipamentos para casa, rações e ferramentas. Iolanda, a esposa dele, tomava conta do 
balcão, enquanto ele carneava e fabricava salames, linguiças e presuntos. Passaram a 
vender também a produção do Patrício: queijos, ovos, manteiga e requeijão. 

O Bépi Ferraro também optou por se mudar para Tapiraí. A freguesia escasseava e ele 
deixou um filho cuidando da ferraria em Suçurê e abriu outra, mais moderna, na nova 
povoação, porque ali estavam se instalando novas indústrias e os imigrantes que 
vinham do Sul e do Litoral abriam muitas roças nas circunvizinhanças, dependendo, 
para isso, de boas ferramentas e de carroças. 

O Valentin Scarpato montou uma sapataria bem organizada, onde fabricava chinelos e 
botinas. Além de consertar tudo quanto é objeto de couro. Pela parte da tarde, a esposa 
Asselinda atendia no balcão e ele podia se dedicar ao trabalho sem ser interrompido 
para receber e para entregar encomendas. 

A criação de gado migrou para os fundos da fazenda, pois, com o crescimento da 
povoação, o gado de campo poderia representar perigo para os moradores. Bois e 
vacas criados em invernadas são sempre mais violentos que as vacas de leite e que os 
bois de canga tratados no cocho todo dia. Os animais mansos de corda e bem 
adestrados andavam ao lado das pessoas, sem apresentar perigo. O Patrício conduzia 
os bichos só na conversa. Já na banda de lá, o Genuíno Martins comandava os peões, 
que lidavam com a boiada braba, com o auxílio de cavalos e de cachorros. 

O chimarrão das matinas continuava a ser no velho galpão, que agora servia também 
de garagem para o jipe e para o fordeco. Ali se encontravam operários, peões, 
encarregados, autônomos, comerciantes e visitantes, além da presença do coronel, a 
não ser que alguma viagem a negócio prendesse ele na cidade ou em alguma fazenda 
da região. 

À noite, quando a família já estava recolhida nos quartos de dormir, Icobé e o Coronel 
jantavam, enquanto a cozinheira dormitava as canseiras do dia, recostada à parede, 
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junto ao fogão. Nesse último verão, o Coronel estava ainda mais amistoso; mais 
confidente do que inquisidor, mais amigo do que pai postiço. Eles passaram a falar 
mais deles do que da política e dos negócios. Relembravam o passado, com todas as 
dificuldades pelas quais cada um deles passou, e comemoravam todas as 
possibilidades de viverem melhor, de realizarem muitos sonhos. 

Dentre os sonhos do Coronel, estava casar bem as outras duas filhas. A segunda, que já 
tinha concluído os estudos na cidade, estava enrabichada pelo filho de um homem rico 
lá da cidade, dono de uma grande loja de móveis. Ele concordava com o casamento da 
filha, desde que aceitassem morar em Tapiraí. Propôs até doar o terreno com uma casa 
e uma loja construída, ficando por conta do rapaz e da família dele suprir o estoque de 
móveis. 

A última era muito manhosa e fugia das obrigações estabelecidas pelos pais. Procurava 
tirar proveito de ainda ser jovem e estar morando com a tia dela na cidade, pois faltava 
um bom tempo para completar os estudos. Essa seria mais difícil encaminhar na vida. 

O Coronel tinha planos também para a capela. Tinha começado a conversa com o 
vigário e percebeu que o padre também concordava em solicitar do bispo que a capela 
passasse a paróquia, porque a Paróquia de Suçurê era muito vasta e o sacerdote 
encontrava dificuldades para atender as dezoito capelas. Assim combinados, pediram 
ao bispo, que concordou, desde que o Coronel construísse uma casa paroquial ao lado 
da igreja. Podia ser no mesmo terreno que já tinha sido doado para a Cúria Diocesana. 

Outro sonho do Coronel era ser eleito prefeito. Não queria ser deputado, porque teria 
de mudar para a Capital e isso ele não faria de jeito nenhum. Além do que teria de ler e 
assinar documentos e ele detestava ler e escrever. Sentia medo dos papeis, dos lápis, 
das canetas e até das letras. Preferia guardar tudo de cabeça e comandar com a boca. 

Mesmo ali em Tapiraí, queria mandar, mas de boca; nada de papelada e de ficar 
sentado atrás de uma mesa. Tinha sonhado por muito tempo que ele – Icobé – fosse 
seu braço direito na política, para fazer essa parte, porém, admitia que o rapaz tinha 
escolhido outro caminho: queria ser professor lá na cidade. Conversava sempre com o 
senhor Speziale sobre um futuro município. E, juntos, vinham preparando o Tiago para 
ajudar nas burocracias. 

E parece que ele levava jeito. Sempre que ia para a cidade conseguia do prefeito 
alguma melhoria. Suçurê contava com uma agência postal e com o telégrafo da Estrada 
de Ferro. Porém, Tapiraí continuava isolada do mundo. Pois não há de ver que o Tiago 
conseguiu com o prefeito a instalação de linhas de telefone. Claro, ele teve de arcar 
com os postes, mas já podiam falar com as pessoas da cidade sem precisar ir até lá. 

Tiago estava também incentivando o Coronel a se candidatar a vereador, como 
representante de Tapiraí. Nisso, ele ficava com um pé atrás: era quase a mesma coisa 
de que ser deputado. Queria que o Tiago mesmo fosse o candidato; podia contar com 
todos os votos a mando dele. Mesmo que o Governo Federal tivesse acabado com a 
Guarda Nacional, quem mandava por aquelas bandas ainda era ele. Além do que 
contava com o apoio integral do deputado Serafim da Luz. 

Conversava com o Icobé qualquer assunto, desde que não fosse os motivos de ele ter 
proibido o namoro do rapaz com sua filha Ângela. Ele fazia de conta que nada tinha 
acontecido; se comportava como se eles não continuassem apaixonados. Jamais 
perguntava sobre a vida na cidade ou sobre o trabalho no colégio. Da vida do rapaz, só 
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demonstrava interesse pelas origens caboclas. Aí, então, a prosa se espichava, pois 
ambos eram filhos de pais forasteiros e de mães indígenas. Esse traço genético os unia 
tanto quanto o casamento arranjado os separava. 

Rolavam amizades sinceras e boas prosas. Mas, subjacente a essas alegrias, continuava 
a existir o vazio deixado pela ausência de Ângela. As pessoas evitavam comentar o 
assunto porque era uma situação sem volta: o casamento era um sacramento 
indissolúvel.  Por isso, a tristeza ocupava todos os momentos em que andava sozinho. 
Chegar a Tapiraí, então, gerava uma agonia crescente, que explodia em choro tão logo 
fechava a porta do antigo quarto. 

Mesmo assim, tratava a família dela como se tivesse sido ele o felizardo a desposar a 
filha primogênita. Nas férias escolares, passava o maior tempo possível no povoado. 
Talvez, fizesse isso na esperança de que um dia a moça entrasse pelo pátio da casa-
grande e corresse para ele anunciando que estava livre e que, finalmente, poderiam ser 
felizes. Mais que esperança: era uma crença, uma convicção. No seu íntimo, tinha 
certeza que o casamento arranjado seria desfeito e ela estaria livre para fazer o que 
bem quisesse. 

Porém, mais uma vez, embarcaria para longe, levando aquela paixão proibida, um 
sentimento que precisava esconder. A maioria das pessoas concordava com ele, pois 
até o marido dela era infeliz. Talvez, fosse ele a maior vítima dessa situação absurda e 
prejudicial a todos os envolvidos. 

Ao retornar a Ibiabaré, passou a se sentir ainda mais fragilizado emocionalmente. 
Durante a semana, a intensa rotina de trabalho mantinha a mente ocupada e 
anestesiava a lembrança da amada. Porém, os finais de semana eram espaços 
desprotegidos em que a paixão retomava o controle de seus pensamentos. 

Para fugir da melancolia, passou a participar do grupo de jovens da comunidade 
católica que residia no entorno da escola. Bastaram duas ou três aparições em público 
como membro da Juventude Cristã para a normalista também ingressar no grupo. Ela 
via nisso oportunidade de conquistar o jovem professor. 

O que de fato acabou acontecendo, pois as atividades grupais favoreciam o 
conhecimento mútuo e o contato afetivo. Já eram amigos íntimos e a demora para 
acontecer o desenlace do casamento de aparências em que Ângela ficou presa acabou 
contribuindo para que ele cedesse aos assédios de Rita. A notícia de que Ângela estava 
grávida chegou para afastar de vez a antiga paixão. 

Eliminada a esperança pelo amor impossível, Icobé mergulhou na relação, deixando 
tudo por conta da namorada. E, como ela tinha pressa, o noivado foi marcado para o 
dia de Natal, o que poderia simbolizar o nascimento de uma nova família. 

O compromisso alterou as rotinas da vida do jovem professor, pois Rita se recusava a 
conhecer a terra natal dele e, ao mesmo tempo, exigia a presença dele durante todo o 
período de férias escolares. Icobé se sentiu conjugado: sob o jugo da noiva. 

Precisava informar, aos amigos, o motivo dessa mudança brusca na agenda de visitas. 
Escreveu, para isso, uma carta ao Genuíno Martins, justificando a ausência 
involuntária, devido a compromissos sociais. Tinha consciência, no entanto, de que 
todos eles perceberiam que as mudanças seriam bem mais profundas que o simples 
cancelamento de uma viagem de férias. 
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Escreveu também para o Wiegando, porém de forma mais franca e sincera. Afinal, eles 
eram confidentes e poderiam discutir, sem melindres, as razões e as consequências do 
compromisso matrimonial. 

Na resposta, Wiegando afirmava que casar com Rita seria seguir o ritmo natural do ser 
humano, dentro de condições previsíveis e aceitáveis. Por outro lado, considerava 
inconcebível um professor formado em faculdade ficar sofrendo pela filha de um 
caudilho. Sugeria que Icobé esquecesse Ângela e seguisse sua carreira profissional, 
sem perder tempo com amores impossíveis. Casar com a filha de um latifundiário 
negaria toda filosofia de vida dos dois amigos. Citava como exemplo ele mesmo, que 
compartilhava o projeto de vida com Evelina, uma professora que sonhava migrar com 
ele para Etiópia, onde poderiam contribuir para a melhoria de vida do povo. 

Os argumentos usados pelo amigo deram a certeza de que – de fato – deveria seguir o 
destino, casar com Rita e procurar ser feliz. Então, ao iniciar o novo ano, se deixou 
levar pelo fluxo dos acontecimentos, sem pensar muito sobre o assunto. 

Diante do compromisso de formar um lar, elegeu como metas imediatas juntar 
dinheiro para comprar uma casa pequena e batalhar por trabalho também no período 
noturno, para poderem casar ainda naquele ano. Enquanto preparavam o ninho, Icobé 
continuou a trabalhar no que mais gostava, dando aulas de Língua Portuguesa para 
jovens cada vez mais interessados na formação acadêmica que poderia abrir portas 
para empregos mais rentáveis e seguros. 

A cerimônia de casamento foi discreta e simples: um culto religioso e um jantar com a 
família da noiva. Sem viagem de lua-de-mel ou extravagâncias, pois precisavam 
concentrar as economias na estruturação do lar, porque sabiam que um filho viria logo 
a seguir. 

Icobé escreveu aos amigos informando da situação e pedindo desculpas por não poder 
viajar, pois, agora, era um homem casado, tendo que trabalhar mais, inclusive nas 
férias, para garantir o conforto do casal e da criança que estava nos planos deles. 

Nas respostas, ficou sabendo das novidades lá do interior. Uma colônia de norte-
americanos havia se instalado nos arrabaldes de Suçurê. Eles trouxeram muitas 
novidades, como boas ferramentas e novas técnicas de construção de casas e no cultivo 
de cereais. Eles davam muito valor à comunidade e à família deles. 

Um pouco mais adiante do núcleo instalado pelos norte-americanos, assentou-se uma 
segunda colônia alemã, composta de imigrantes que sofriam perseguições políticas lá 
no país de origem. Dentre eles, havia profissionais qualificados, em condições de 
acelerar ainda mais a industrialização da região.  

Em Tapiraí, segundo o amigo Genuíno Martins, a notícia que mais movimentou as 
conversas foi o nascimento da neta do Coronel, que, na pia batismal, recebeu o nome 
de Tânia. Dona Lenice e as outras duas filhas também compareceram à cerimônia de 
batismo e a grandiosa festa que os avós paternos promoveram para demonstrar a 
imensa alegria pelo nascimento da criança. Essa notícia reduzia ainda mais a vontade 
de retornar à província. 

Iniciou o período letivo com esse estado de espírito. Acomodados em uma pequena 
casa de madeira, Rita e Icobé iam organizando o lar, sempre com vistas a um filho que 
eles achavam que uniria o casal. Como não tinham parentes por visitar e ela se sentia 
muito sozinha, planejavam ter muitos filhos. Por isso, ele previa que teria de trabalhar 
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ainda mais para poder sustentar uma família numerosa. Se, por um lado, ficava 
sobrecarregado, por outro lado, preencheria o vazio deixado pelas loucuras do pai, que 
trucidara toda a sua família, e pelas proibições do Coronel de ser feliz com Ângela. 

O número de alunos crescia rapidamente e os irmãos maristas tinham adquirido o 
terreno que ficava aos fundos da igreja, para ampliar a escola e implantar o Curso 
Clássico. Enquanto os religiosos trabalhavam para aumentar o prédio e para elevar o 
grau de ensino no colégio, os professores se viam na obrigação de participar em cursos 
de formação condizentes com a legislação educacional. Assim, além de trabalhar três 
turnos, Icobé participava de cursos de atualização, que poderiam ser muito 
importantes no futuro, pois corria notícia de que o ministro da Educação havia 
determinado que todos os governos estaduais deveriam implantar escolas públicas. 

Até então, as escolas, na sua maioria, eram tocadas por congregações religiosas; as 
freiras mantinham escolas para meninas e os maristas, para os meninos. E eram 
escolas particulares, pagas pelos pais dos alunos. Essas novas escolas seriam gratuitas, 
tendo, portanto, a possibilidade de serem bem maiores que as escolas particulares, 
pois havia uma multidão de jovens querendo estudar. 

Naquele ano, outra pessoa que precisou estudar foi a Terezinha, para poder continuar 
trabalhando na farmácia e atendendo os programas de saúde. Pelas novas regras, só 
quem tivesse curso de enfermagem poderia trabalhar nos hospitais, nas farmácias e no 
atendimento a gestantes e a crianças pequenas. O Tiago conseguiu matrícula para ela 
num curso de fim de semana, bem ao lado da casa em que paravam as filhas do 
coronel. Ela ficava hospedada na casa da irmã de Dona Lenice, junto com as moças. Por 
isso, por dois anos seguidos, nos finais de semana, a Terezinha deixaria a filha pequena 
por conta do Patrício e ia estudar na cidade. 

Wiegando continuava estudando. Teria ainda mais quatro anos de especialização em 
Teologia e um ano de prestação de serviços, no qual deveria colaborar com a 
Comunidade Luterana que contribuiu para parte da manutenção dele durante muitos 
anos. Coincidia que os teólogos deveriam passar por um período de atividades 
comunitárias, em que eram avaliados o envolvimento pessoal e o desempenho do 
candidato. Para ingressar no ministério da Igreja Luterana, Wiegando teria de receber 
o diploma que o habilitaria a servir como missionário, que era seu objetivo. Entretanto, 
Evelina já estava formada e trabalhando como professora.  

Diante da situação de terem de esperar mais cinco anos até a diplomação eclesiástica, 
optaram por casar logo, mesmo que Wiegando fosse ainda um estudante. No entanto, 
ele era homem feito, trabalhava mais que a maioria dos homens casados e, com a ajuda 
de Evelina, poderiam pagar o aluguel de uma pequena casa em que tivesse espaço 
suficiente para os dois, já que filhos não pretendiam ter naquele período. 

Em situação muito diferente, Rita já estava grávida e a criança nasceria no início do 
ano seguinte. Icobé deslizava pelo fluxo da vida sem segurar o leme ou controlar a 
navegação; se deixava levar sem resistir. Se entregou ao destino sem preocupação com 
receios ou controles. Tudo em ritmo natural. Trabalhava e namorava tão envolvido e 
tão absorto, que esquecia até de si mesmo. Também nisso, ele se fazia diferente do 
amigo que planejava tudo e tinha um caderno onde registrava cada etapa, os prazos e 
os cuidados. 



Mario Tessari | 177 

Em cartas, tanto do senhor Schreiner quanto do Wiegando, ficou sabendo que Ingrid 
havia passado no concurso para assumir a Agência Postal de Suçurê. Ela já trabalhava 
para a Agência Postal lá da cidade onde morava com a tia e, há dois anos, concluíra os 
estudos. Se sentiu, então, em condições de assumir sozinha as responsabilidades 
profissionais. 

Maria Luiza, a segunda filha da Dona Lenice, que estudava para ser professora, trazia 
os livros e os cadernos dela para que Anna Maria também pudesse aprofundar o 
conhecimento de técnicas didáticas, de métodos pedagógicos e de algum princípio 
filosófico. Essas parcerias eram importantes para a moça, que, com isso, tinha contato 
com a prática educacional, coisa que as colegas dela careciam para entender as teorias 
que decoravam no Colégio. Mais importante ainda para a professora que queria muito 
participar do concurso anunciado pelo Governo Estadual, que pretendia dar uma 
chance para os profissionais que vinham atuando há anos como professores leigos. 

Dona Lenice trabalhou muito para a instalação da Paróquia, concretização do sonho da 
comunidade de Tapiraí. Quando a Casa Paroquial foi entregue como pronta, ainda 
havia muitas tarefas e nenhuma pessoa para assumir a sacristia, as liturgias e as 
pastorais. Diante das dificuldades, ela concluía que trabalho mesmo era o que estava 
por vir. 

O povo reclamava da responsabilidade de assistir às santas missas e de pagar o dízimo. 
Até mesmo o Coronel vivia alardeando a trabalheira para conseguir a ordem do bispo. 
Isso até a instalação da paróquia... depois, fazia corpo mole. 

Todo mundo imaginava que um padre jovem fosse designado como vigário, porém, o 
padre Francisco, enviado pelo bispo, era um idoso. Não tão idoso quanto o antigo 
vigário de Suçurê, nem adoentado como aquele, mas jovem ele não era mais. Nem por 
isso, chegou cansado. Ao contrário, chegou cheio de energia e de planos, colocando 
todo mundo para trabalhar. E era bastante exigente: cobrava bastante e queria tudo 
muito bem feito. O Coronel até que gostou, porque encontrava alguém que 
compartilhava com ele os projetos de ordem e de progresso. Aqueles mesmos que 
eram anunciados na Bandeira Nacional. 

De fato, Tapiraí já contava com população maior que a de Suçurê, profissionais mais 
qualificados, maiores indústrias e uma geração de moças e de rapazes cheios de 
energia e de vontade de mostrar serviço. 

Contando com as ajudas do pároco, de Dona Lenice, da professora Anna Maria, do 
Tiago e da enfermeira Terezinha, o Coronel se sentia seguro para acelerar o 
desenvolvimento urbano, para incentivar novas empresas e, até, para reivindicar a 
instalação do distrito, podendo o povoado, conforme a legislação estadual, passar a ser 
chamado de vila: Vila de Tapiraí. Para orgulho de todos os tapiraienses. 

Para tanto, viajou na companhia de João Batista e de Joaquim, os dois que vieram com 
o Tiago e conheciam muito bem o caminho e a Capital do Estado. O Tiago ficou para 
tomar conta de tudo. 

O deputado Serafim da Luz recebeu a comitiva municipal e elogiou a ideia do Coronel 
Torquato de Souza de levar os dois rapazes, para eles irem acostumando com os jogos 
políticos. E, é óbvio, eles gostaram mais ainda, pois poderiam utilizar os 
conhecimentos escolares e almejar cargos políticos e um futuro melhor para as 
famílias deles. 
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Depois da revolução, o governo estava com pressa e queria substituir tudo o que os 
primeiros presidentes da República representavam, implantando uma administração 
mais dinâmica, que ajudasse o País a recuperar as décadas de atraso. 

Por isso, a palavra de ordem era desenvolvimento: produzir coisas que pudessem ser 
vendidas. Os agricultores precisavam plantar mais para sobrar para venda uma parte 
do que colhiam e, com o dinheiro, deveriam comprar o que as indústrias fabricavam, 
enriquecendo também os comerciantes. Toda a população deveria trabalhar mais, 
ganhar bastante dinheiro e gastar tudo muito rapidamente, para começar tudo de 
novo: trabalhar mais, ganhar bastante dinheiro e gastar tudo muito rapidamente. 
Diziam que estava chegando a Era Industrial e que quem comandaria tudo seria o 
Capitalismo. 

Icobé também tinha de ganhar mais e gastar tudo no mesmo mês. Assim, ele estaria 
ajudando o País a se modernizar, a ser um país forte, moderno. Assustavam um pouco 
essas informações de que lá no interior também estavam correndo atrás do dinheiro, 
que ninguém estava satisfeito com a agricultura de subsistência. Assustava que as 
árvores deixavam de ser madeira para fazer móveis, casas e instalações rurais; agora, 
madeiras, bois, porcos, ovos e frutas passavam a ser mercadorias, que deveriam ser 
vendidas para obter lucro para comprar mais e produzir mais ainda. 

O problema aumentava cada vez que Rita visitava uma vizinha ou uma loja e via as 
novidades que chegavam de fora. Para não ficar para trás, ela sempre queria comprar 
tudo do bom e do melhor. E o pior... Não comprar o pior; era um pior diferente. É que, 
além da mulher, Icobé logo teria um filho; um filho da cidade, um filho moderno e não 
um caboclinho sem curiosidades e sem desejos. 

Apesar de toda a correria e de toda a trabalheira, o nascimento do filho encheu de 
alegria o coração do jovem professor. Andava mais leve, quase flutuando. Tão logo 
terminavam as aulas, corria para apreciar tudo o que o bebê fazia, inclusive, as 
‘necessidades líquidas e sólidas’. O bebê balbuciava, sorria, chorava e movimentava 
pernas e braços como qualquer outro bebê faz, dentro do normal, gestos comuns e sem 
graça. Durante a madrugada, a criança chorava, ele se distraia com as manhas e, ao 
amanhecer, tocava o despertador quando ele ainda estava atolado em sono. Porém, o 
dever chamava e ele corria para o colégio e trabalhava com entusiasmo redobrado. 

Depois que nasceu o filho, não sobrava tempo para mais nada: para ler, para escrever 
cartas aos amigos, para passear, ... Os minutos, os dias, as semanas, os meses e os anos 
iam escorrendo pelos calendários. 

Porém, o violeiro Genuíno garrou gosto pela arte de escrever e mandava notícias das 
províncias nativas. O progresso estava mudando a paisagem no Vale do Piraí. A 
instalação da Intendência Distrital tinha sido uma festa, com o Coronel Torquato de 
Souza esbanjando alegrias. E o burburinho se instalou de vez, com a movimentação de 
mulheres entre as casas, de homens que iam e vinham do trabalho e de crianças a 
caminho da escola ou em envolvidas em lúdicas cirandas. 

As notícias animadoras alimentavam a crescente vontade de estar lá com os amigos, 
vendo o nascimento de uma cidade. No entanto, Genuíno também relatava situações 
desagradáveis para ele: o marido de Ângela continuava com comportamentos 
estranhos e comentavam que ela estava novamente grávida, mesmo que ainda 
estivesse amamentando a filha de poucos meses. 
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Os pensamentos provocavam congestionamentos na cabeça de Icobé, que vivia uma 
rotina extenuante de professor que trabalha três turnos: preparar aulas, avaliar 
trabalhos escolares, prover as necessidades da casa, viver a paternidade e, ainda, dar 
atenção à Rita, que se sentia prisioneira dentro do próprio lar, pois mantinha poucos 
contatos com a comunidade. 

Uma nova carta do Genuíno Martins chegou carregada de euforias: ele havia sido 
nomeado Juiz de Paz para o Distrito de Tapiraí. O Coronel Torquato de Souza, como 
intendente municipal, estava promovendo muitas melhorias urbanas, como instalação 
de luz elétrica e a agência de telefonia. Ambos eram de grande utilidade para a 
Intendência Distrital, para a paróquia, para a farmácia da Terezinha, para as crescentes 
indústrias, para os comerciantes e para Dona Lenice incrementar as ações e as relações 
dela. 

Entre os planos do Governo Federal revolucionário, estava a instalação de muitas 
sedes municipais, fortalecer os governos estaduais e dominar os ‘sertões’ pela 
presença oficial no interior dos estados. 

Do ponto de vista macroeconômico, a intenção era implantar projetos de 
modernização que incluíssem o País no sistema capitalista de produção. Na prática, 
essas ações visavam transformar pessoas, florestas, rios, solos e subsolos em 
mercadorias que rendessem lucro aos donos do capital, aos políticos brasileiros e aos 
empresários americanos. 

Uma das ações concretizadas pelo governo federal foi a instalação de um novo 
município na sede do distrito vizinho. Assim, Tapiraí mudava mais uma vez de 
município. Nos tempos antigos, pertenceu a um município gigante que abrangia a 
quase totalidade do planalto. Com os sucessivos desmembramentos de território, a 
região passou para um segundo; depois, para um terceiro e, alguns anos depois, voltou 
a pertencer ao segundo. Com a recente emancipação dos vizinhos, a área passava a 
pertencer ao município recém-instalado, na condição de distrito. 

Em consequência, mudava o chefe político do Coronel. Porém, continuavam todos 
vinculados ao partido político do deputado Serafim da Luz. Mudavam as sedes de 
poder, sem afetar as possessões e os feudos, agora reforçados e legitimados pelas 
empresas colonizadoras.  Aos vassalos, restava contar com a ‘proteção’ dos suseranos 
que exerciam os direitos e o poder de ordenar, decidir, atuar, ameaçar e se fazer 
obedecer sem restrições. A tirania era exercida com bondade e coerção, sempre em 
doses homeopáticas. 

Os coronéis, que foram senhores de suas terras e de suas gentes, durante décadas, 
continuavam sendo usados pelos governantes. Inicialmente, pagavam a defesa do 
‘Território Nacional’ com dinheiro vivo e, até com a própria vida; os oficiais da Guarda 
Nacional compravam e pagavam as armas e confeccionavam até os fardamentos do 
pequeno exército formado pelos filhos e agregados, todos a serviço da Nação. Os que 
discordavam eram pegos a laço e recebiam a irônica denominação de ‘voluntários da 
Pátria’. 

Essas mudanças ameaçavam o modo de vida do Coronel. Um dos resultados positivos 
tinha sido a possibilidade de se candidatar para a Câmara de Vereadores do novo 
município. Para isso, voltava a depender de uma pessoa letrada e, imediatamente, ele 
lembrava do menino Icobé, com quem aprendeu a segurar o lápis e a desenhar as 
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letras. De todas as aprendizagens literárias, a leitura foi a de maior proveito, pois, 
mesmo que tivesse dificuldades para escrever um pequeno texto, conseguia entender o 
que estava escrito num documento e dificilmente era enganado com leituras parciais 
ou falsas. 

Porém, o menino havia crescido, se apaixonado pela filha dele, e foi preterido por ser 
pobre e por ser ‘filho da desgraça’. Agora, no momento que mais precisava dele, ele 
estava casado e morava numa cidade distante, onde trabalhava como professor. 
Imaginava que tinha perdido para sempre aquela colaboração e teria de contar apenas 
com as ajudas do Tiago, que se mostrava intransigente em muitos pontos de vista, 
além de ser muito diferente dele, pois não eram conterrâneos. O Coronel sentia por 
Icobé as afeições de pertencerem e de agirem conforme as filosofias do mundo caboclo. 

O Partido enfrentava dificuldades também em Suçurê. Além da ausência de lideranças, 
a população era meio estrangeira. Os colonos italianos e alemães formavam a maioria 
das famílias agregadas ao poder local de gerenciamento das próprias comunidades e 
preferiam manter a produção de subsistência, provendo apenas o que precisavam para 
viver, sem compor uma ‘nação de servos livres’. Por isso, permanecia um povoado sem 
interesse político e condenado à estagnação. 

No entanto, o pensamento de Icobé estava bem mais próximo do que o Coronel 
imaginava. As rotinas de professor, esposo e pai cansava sobremaneira o rapaz. Ele 
vivia uma faina desmotivante. A família absorvia todo tempo que tivesse livre das 
escolas em que ele trabalhava três turnos para dar conta das despesas domésticas. 
Além do que, Rita estava grávida mais uma vez, o que indicava mais e maiores 
dificuldades num futuro próximo. A esposa reclamava da vida sem graça que levava, 
trancada dentro de casa, e das dificuldades para cuidar do lar e do menino. 

Icobé também se sentia sufocar, pois chegava tarde da noite quando o menino estava 
dormindo e nem tinha ânimo para ficar contemplando o sono do filho. Na madrugada 
seguinte, reiniciava a labuta, passando em casa rapidamente, apenas para comer ou 
trocar de roupa ou de livros e de cadernos para reiniciar mais um turno de trabalho. Os 
finais de semana eram espaços divididos entre a manutenção da casa e a preparação 
de materiais didáticos.  

Recebia poucas cartas, porque quase não escrevia para os amigos. Preferia guardar 
para si as dificuldades que enfrentava. E, para as missivas recebidas, escrevia 
respostas ralas e curtas; apenas os comunicados importantes. Sabia que Wiegando 
continuava estudando e trabalhando, sem perder de vista o sonho de exercer a missão 
evangelizadora na Etiópia. Evelina trabalhava bastante, mas ainda sobrava bastante 
tempo para eles saírem em longos passeios para conhecer as belezas naturais da 
região e para visitar outras famílias luteranas. 

Icobé soube, através do amigo, que havia nascido Guido, o segundo filho de Erika e de 
Willy. Ingrid também tinha encontrado um alemão ‘só pra ela’, nos dizeres dela 
mesma. O casamento estava marcado para o mês de maio e o senhor Joachim Schreiner 
estava só felicidade: a marcenaria se consolidava como fornecedora de móveis de 
primeira classe e a esposa Frida Frauenkochen Schreiner mantinha o já tradicional 
Restaurante da Estação. No entanto, lamentava Wiegando ter escolhido viver distante 
deles, sem dar um ‘enkel’ (neto) sequer. 
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Em uma nova carta, o violeiro Genuíno Martins contava que ele e a prenda dele, a Cida 
Paulino, tinham feito uma longa viagem pelo sul do País, onde conheceu outros 
violeiros que cantavam as maravilhas da vida campeira. Voltou entusiasmado com o 
que viu e vivenciou. Dizia que os gaúchos surpreendiam com a sutileza de suas poesias, 
sempre descrevendo os amores, as lidas, as festanças e os ideais de liberdade. 
Admirava que homens tão rudes, acostumados ao trabalho duro com o gado, tivessem 
almas leves e delicadas. 

Contava que, nas fazendas, a peonada se reunia à noite, nos galpões, para prosear, 
declamar versos, tocar gaitas e violões, que acompanhavam com voz emocionada, 
cantando suas tradições. 

Ficou tão encantado pelo tradicionalismo gaúcho que pretendia implantar o Centro de 
Tradições Gaúchas de Tapiraí, com direito a cancha de corrida para cavalos e bolicho 
com pista de dança para animar as noites de sábado na vila. Sendo o primeiro clube do 
povoado, por certo, a população participaria dos bailes e logo iriam tomar gosto pelos 
costumes gaúchos. Assim, além do chimarrão, passariam a usar bombachas e vestidos 
de chita, com saias rodadas de cores alegres. Logo adiante, além dos fandangos, (Quem 
sabe?) poderiam promover rodeios crioulos e festivais de música nativa. 

Descrevia também os progressos urbanos e a crescente industrialização que traziam 
cada vez mais profissionais de outras regiões, com técnicas e máquinas mais 
produtivas. A população crescia a olhos vistos, resultado da chegada de muitas famílias 
de fora e, principalmente, do nascimento de muitas crianças. Escreveu: “Amigo Icobé, 
você precisava de ver como os casais jovens gostam de ter filhos!” E, ao final, com 
letras miúdas, como que para reduzir o sofrimento, informava do nascimento de Paulo, 
segundo filho de Ângela. 

Icobé lia e relia as duas linhas finais com os olhos no filho Januário: adoraria que o 
menino fosse filho dele com Ângela. Ao mesmo tempo em que imaginava como seria o 
bebê Paulo. Depois, ampliava a divagação mental para ver Tânia correndo pelos pátios 
da serraria. Estava conformado com a sina, mas continuava a sentir, no fundo da alma, 
que um dia ainda viveria ao lado da pessoa amada.
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HISTÓRIA DESANIMADA 
 

Os anos foram passando, as crianças nascendo, os prédios crescendo e a vida urbana 
ficava cada vez mais agitada. Icobé era essencialmente um caboclo: a alma dele era um 
pássaro selvagem, aprisionado na gaiola da cidade grande. Lembrava dos tempos de 
menino, quando vivia com a família em contato direto com a natureza, apreciando o 
voo dos passarinhos, colhendo frutos no mato, pescando jundiás nas corredeiras do rio 
e apreciando o trabalho ordeiro das abelhas-sem-ferrão que habitavam os ocos das 
velhas árvores. Quando essas árvores morriam ou eram derrubadas para o 
aproveitamento da madeira, ele pedia ao pai que deixasse ficar com a parte do tronco 
em que os enxames estavam hospedados. 

No entanto, Rita menosprezava as origens caipiras dele, consideradas, por ela, como 
causa da timidez e pelo retraimento, desconfiando de tudo e de todos. Pelo seu jeito 
quieto de viver, preferindo a leitura e detestando festas barulhentas, ele acabava sendo 
um entrave para a necessidade dela de estar sempre na moda, de frequentar 
comemorações de aniversários, casamentos, datas religiosas e de apreciar desfiles 
cívicos. Desde pequenos, os filhos também sempre demonstraram a necessidade de 
conviver com outras crianças da mesma idade e participar do agito urbano. 

Para um caboclo, família era um grupo de pessoas que compartilhava a vida 
integralmente, estando juntos nos horários das refeições e trabalhando juntos para o 
bem-estar comum. Contrastava nisso também a esposa, que considerava degradantes 
os trabalhos domésticos. Por isso, exigia sempre que o esforçado professor pagasse 
uma empregada para tomar conta da casa e das crianças. Ela preferia frequentar os 
salões de beleza, encontrar com as amigas, com as quais ia ao cinema. Detestava livros 
e tinha estudado até o ensino médio apenas para se manter no convívio com os colegas 
de aula. 

Icobé tinha, como modelos de esposa, mulheres bem mais prendadas: Vó Ana, que o 
acolheu quando ficou órfão; a Frauenkochen, com aquela energia; Dona Lenice, que se 
entregava ao cuidado da família e da comunidade; a professora Anna Maria, sempre 
pronta para ouvir e para orientar; Terezinha, especialista em curar as feridas do corpo 
e da alma, e ... Ângela, que colocava ternura em tudo o que fazia. Para ele – como para 
todos os apaixonados –, a amada era perfeita, mesmo que nunca tenha convivido de 
fato com ela. Os olhos dele guardavam imagens românticas. Ela sempre tinha uma 
palavra de ânimo, mãos suaves, mente sensível e meiguice no olhar. Mesmo depois de 
casada e tendo um esposo ensimesmado, alheio ao mundo ao derredor, ela continuava 
a trabalhar pela harmonia e pelo bem-estar da família. 

Rita, ao contrário, era uma pessoa, fria, calculista e muito exigente. Queria que tudo 
fosse do jeito dela e reclamava muito. Falava com voz estridente, atacando os mínimos 
deslizes dele ou dos filhos; excedia em exigências. Sempre insatisfeita, desqualificava 
as pessoas; era incapaz de uma palavra de incentivo ou de valorização do outro e do 
trabalho alheio. 

 

OLHANDO O PASSADO 
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Por isso tudo, à medida que os filhos foram crescendo, as relações familiares, 
gradativamente, passavam a ser apenas ‘por obrigação’. Trocavam palavras entre eles 
apenas para resolver os problemas domésticos, quase sempre através de 
monossílabos. Dificilmente falavam de si mesmos, muito menos de sonhos e projetos 
de vida. Icobé continuava trabalhando três turnos, por isso, saia cedo e só retornava no 
final da noite, exausto e encontrava os familiares dormindo. Nas tardes de sábado e 
durante o domingo, ao invés de descansar, ele instalava, consertava, ajustava ou 
trocava equipamentos domésticos. 

O entusiasmo dos primeiros anos de magistério foi aos poucos sendo consumido pela 
rotina estafante de professor que trabalha três períodos durante a semana, mais a 
manhã de sábado. As pesquisas, as práticas pedagógicas e os diálogos com os alunos 
contribuíram em muito para o aprimoramento crítico das leituras e das escritas. 
Porém, o tempo que restava para dedicar a elas era cada vez mais restrito. Passou a 
selecionar o que era possível ler e escrevia muito pouco, mais por falta de tempo do 
que por falta de inspiração.  

Porém, tinha as férias para recarregar as energias para o próximo ano letivo. Tendo 
todo o tempo para ficar em casa, estava, no entanto, quase sempre sozinho, porque 
Rita, Januário, Ari e Dinorá visitavam amigos, viajavam ou tinham compromissos na 
igreja. Consequentemente, ficava mais isolado que durante o ano letivo. Da família, ele 
era apenas o provedor. Havia o consolo de saber que os meninos eram muito 
estudiosos, tiravam as melhores notas e já tinham escolhido uma profissão, contando 
sempre com o pai para pagar os estudos.  

Diante de tantas evidências, concluiu que o corpo dele poderia estar em qualquer 
lugar, desde que os salários dele fossem aplicados na família. A partir dessa conclusão, 
Icobé passou a pensar em reiniciar a vida, pois ali não vivia: apenas trabalhava. 

E, quando pensava em um lugar para viver, sempre vinha à mente voltar para Suçurê 
ou para Tapiraí, pois a alma dele nunca havia saído de lá. Porém, dependia de ganhar 
dinheiro e, lá, havia poucas escolas e os salários eram menores. Deveria, então, esperar 
os filhos concluírem os cursos universitários para poder dispor de si mesmo com 
liberdade. 

Foi por essa época que recebeu uma carta do Coronel. Coisa inédita: uma carta do 
Coronel Torquato de Souza! Numa escrita rudimentar, truncada e incompleta, ele 
citava trechos de conversas que tinham tido nas noites em que jantavam na cozinha da 
casa-grande, contando apenas com a companhia da cozinheira que dormitava junto ao 
fogão a lenha. Usava essas reminiscências para evocar a amizade que cultivavam desde 
a época em que ele aprendeu o pouco que sabia de escrita e de leitura. Confessava 
sentir falta de ‘pessoa de confiança’, num momento tão importante para a vila, pois o 
desenvolvimento econômico seria coroado com a emancipação política. 

Em momento nenhum, o Coronel cobrava a presença dele e, muito menos, fazia 
referência à filha que estava casada com um homem cujo futuro seria viver da herança 
recebida dos pais: uma fazenda grande com muito gado, a serraria que funcionava a 
contento e uma boa reserva de pinheiros por cortar. Porém, sem cabeça para 
administrar ou para conviver com pessoas; nem para conversar com os próprios filhos. 
O genro vivia num mundo só dele, sem ligar para o que os outros pensassem dele ou 
das coisas dele. 
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Essa carta perturbou a rotina familiar urbana. As palavras do Coronel formaram um 
vendaval na mente de Icobé. Eram apenas divagações, confidências de um homem 
maduro que contava com um amigo mais jovem que ele, porém, mais instruído e 
letrado. 

A carta era como uma semente indefinida que pudesse gerar reações diversas. Icobé 
poderia fingir nem ter recebido a missiva. Poderia indagar as razões de ele ter escrito. 
Poderia perguntar o que de fato ele quis dizer. Poderia responder de maneira evasiva, 
sem entrar em detalhes. Ou poderia abrir a alma, contando que também sentia imensa 
falta dos diálogos noturnos na cozinha da casa-grande e que sentia saudades das 
conversas na roda de chimarrão. 

Optou por responder no mesmo tom das conversas na cozinha da casa-grande: 
escreveu de volta como se estivessem trocando ideias num bate-papo informal. 

“Coronel Torquato, sou muito mais grato ao senhor e à Dona Lenice, que sempre me 
acolheram como um filho. Também tenho saudades das noites em que aprendi muito com 
o senhor e das rodas de chimarrão de cada madrugada. 

Fico feliz com as boas notícias de que Tapiraí está em franco desenvolvimento e 
compartilho com o senhor as preocupações com as responsabilidades políticas. Gostaria 
muito de ajudar, mas estou em Ibiabaré e trabalho nos três turnos para ganhar o 
sustento de minha família. 

Abraços para o senhor, para Dona Lenice e para todo o pessoal daí. 

Icobé” 

Mandou a resposta e se sentiu aliviado.  Chegou a trabalhar com mais ânimo e passou a 
sentir uma energia nova, semelhante àquela que sentia nos finais de semestre em que 
estudava nos seminários. Ele estava preso ao casamento e vivia a sensação de que teria 
de trabalhar pelo resto da vida para ajudar os filhos nos estudos, até que eles 
estivessem formados na faculdade. De repente, uma carta, um simples pedaço de 
papel, colocava esperanças de que poderia voltar à vida de solteiro, quando trabalhava 
com prazer e não sufocado como agora. 

No entanto, aquele ano acabou sem que recebesse uma segunda carta do Coronel. 
Mesmo que as motivações externas tivessem cessado, dentro dele algo tinha 
acontecido: germinava a semente do desejo de voltar para o interior. E, aos poucos, 
essa ideia foi crescendo e fugindo dos recantos silenciosos da mente para, vez em 
quando, deixar pistas de sua intenção de mudar de vida. 

Durante as férias, estando em casa e sem as pressões dos horários de aula, dedicava 
mais tempo ao novo projeto. A cidade oprimia com barulhos de todas as espécies e 
com as pressas cada vez mais aceleradas. Lembrava dos silêncios e dos espaços amplos 
em que tinha vivido lá no interior. E esses sentimentos todos iam mudando os 
comportamentos dele, a ponto da mulher e dos filhos perceberem que ele estava 
inquieto, ansioso por liberdade, demonstrando vontade de voltar para a terra natal. E, 
nas conversas, escapavam desejos de mudanças, dando evidência das intenções dele. 
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SONHO DE LIBERDADE 
 

Lá pelo fim das férias escolares, Rita perguntou qual era o motivo da recente alegria. 
Ele disfarçou, dizendo que os filhos estavam indo bem nos estudos e que logo 
conquistariam a autonomia, pois optaram por trabalhar desde cedo. Eles estavam 
guardando dinheiro para ‘começar a vida’ e poderiam contar com a ajuda do pai, 
também. Icobé disse à esposa que era uma alegria ver os filhos seguindo o mesmo 
caminho que ele seguiu, estudando e trabalhando com a intenção de estarem bem 
preparados para quando as oportunidades chegassem. 

Para surpresa dele, Rita falou que era muito bom ver o marido contente, porque, assim, 
ao menos um deles estaria feliz. Icobé reagiu com espanto, afinal, sempre pensou que 
ela tinha tudo o que queria: a casa, os filhos saudáveis e um marido trabalhador. Disse 
isso a ela, perguntando se era só um momento de tristeza ou uma fase de 
desmotivação, mas ela reafirmou que era permanentemente infeliz no casamento. 
Sentia-se desprezada, sendo tratada como se fosse uma porta ou uma cadeira. Ele 
emudeceu. Sem encontrar jeito de perguntar em quais situações ela era tratada como 
uma porta ou uma cadeira. Perplexo, mergulhou em meditação profunda. 

De repente, reviu o crescente marasmo que se instalou entre eles. No início, a relação 
conjugal era uma novidade. Embalados pelos instintos, viveram de paixão, indiferentes 
aos acontecimentos ao derredor. Tinham personalidades muito diferentes; quase que 
incompatíveis. Porém, o mar de emoções encobria os desencontros de interesses. Se 
tivessem condições de medir e de avaliar as reais possibilidades de conviverem, 
perceberiam que a união deles seria apenas um exercício de aceitação recíproca. 

Analisando assim, Icobé percebia que as afeições mútuas foram definhando e que, 
depois dos primeiros anos de casamento, só restava a atração sexual ... arrefecida: os 
encontros íntimos eram apenas oportunidades para descarregar as tensões orgânicas.  
As relações sexuais entre eles eram apenas ciladas do destino para manter a família 
reunida enquanto os filhos não casassem; os cônjuges estavam conjugados pelas 
obrigações sociais sob o jugo da moral cristã. 

Para sorte do professor Icobé, o ano letivo começou com muitas exigências emanadas 
do Governo Federal e cumpridas à risca pelo Governo Estadual. Cada escola teria de 
ser uma Escola Nova, nos modelos importados da Europa pelo Ministro da Educação. 
Por isso, a equipe pedagógica passou por reciclagem para se moldar à nova filosofia de 
Educação, que tentava afastar as influências do catolicismo. 

Com tantos afazeres, sobrava pouco tempo para pensar em si mesmo. Sentia-se como 
um passageiro embarcado em um trem: próxima parada, só quando chegasse à 
estação. No caso dele, ao final de ano. A rotina voltou a triturar seus dias. Como 
sempre, chegava em casa tarde e cansado, tendo ainda, muitas vezes, de preparar aulas 
para o dia seguinte. Nos finais de semana, além de planejar atividades, Icobé tinha de 
analisar provas, redações e outros trabalhos escolares. Dificilmente conseguia espaço 
para um passeio ou para uma diversão. 

Assim, sobrava ainda menos tempo para dar atenção à esposa que nos anos anteriores. 
E ela mesma talvez dispensasse a disponibilidade dele em ouvir, pois já não 
encontrava o que dizer, porque não tinham mais objetivos em comum. Os filhos 
estavam quase adultos e, também eles, passavam o dia fora de casa, estudando e 
trabalhando. Para ela, restavam poucas opções de entretenimento, a não ser conversar 
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com os vizinhos e participar das atividades da comunidade católica. No entanto, 
participava para fugir da solidão e não movida pela fé cristã. 

Rita firmou amizade com uma mulher da idade dela, moradora da mesma rua, porém, 
um pouco distante. Passou a frequentar a casa dessa amiga com crescente assiduidade. 
Como passava os dias sozinha, sem compromissos, muitas vezes, ia para a casa da 
amiga pela manhã e só voltava à tarde. Almoçava com a família dela e se envolvia com 
os afazeres domésticos como se da família fosse. 

A mãe da amiga havia falecido dois anos antes e o viúvo mostrou muito interesse nela, 
se aproximando dela em todas as oportunidades que ela ia lá. Ele era uma pessoa 
simples, pouco exigente, vivendo a tranquilidade da aposentadoria recente. Simpático 
e atencioso, logo conquistou a afeição de Rita, que também simpatizava com ele. 
Porém, sendo mulher casada tinha que manter uma distância respeitável.  

Os filhos cresceram e se costumaram com um pai trabalhador, que saia cedo e só 
retornava quando estivessem dormindo. Aos finais de semana, eram orientados pela 
mãe a não perturbar o pai, pois ele precisava de concentração para preparar as aulas, 
analisar os trabalhos dos alunos ou preencher as listas de frequência e de avaliação 
escolar. 

Rita continuava com a missão de dona-de-casa, porém, liberada durante o dia, pois 
estaria sempre sozinha. Aproveitava essas liberdades para participar das atividades 
paroquiais e para passar a maior parte do tempo na casa da amiga. Até as vizinhas dela 
informavam a quem batesse à porta que a dona-de-casa poderia ser encontrada na 
mesma rua, mas bem mais acima, num sobrado de paredes azuis. 

Assim, sem maiores emoções, mais um ano virava passado e as relações familiares 
continuavam superficiais. As ligações afetivas entre eles eram pouco mais que 
manifestações de civilidade. 

Depois de concluídos os trabalhos do ano letivo e das festas de fim de ano, Icobé 
comentou com a esposa que estava com vontade de visitar a terra natal dele, para 
rever alguns amigos. De certa forma, ele estava pedindo o consentimento dela, 
entretanto, para ela, a presença de Icobé era indiferente, desde que deixasse 
mensalmente o dinheiro para a manutenção da casa. 

O casal não compartilhava sentimentos, nem mesmo quando passavam as férias juntos. 
Rita não se interessava pelos sentimentos dele; muito menos, sentimentos por terra e 
pessoas que ela nunca quis conhecer. Logo, ele poderia ir e sentir o que quisesse. Ela 
continuaria a dormir em casa e a passar o dia entre a igreja e a casa da amiga. 

 

VIAGEM AUTORIZADA 
 

Então, no início do ano, Icobé refez a viagem de trem até a terra natal dele. A estrada 
de ferro era a mesma, com uma infinidade de curvas, e os vagões eram praticamente os 
mesmos; porém, as paisagens estavam muito mudadas. A retirada das árvores para 
abastecer as serrarias deixava muitos espaços abertos, alguns deles ocupados por 
roças e por pastagens. No entanto, a maioria parecia abandonada e as capoeiras 
inçavam. Ao redor das estações da Estrada de Ferro, os povoados e as vilas espichavam 
ruas para todos os lados. E havia muitas pessoas esperando pelo trem, que viajava 
lotado. 
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Animado pelo que via, imaginava Suçurê com muitas moradias novas, novas ruas, 
novas casas de comércio, muita gente na plataforma da estação. Por isso, quando a 
composição transpôs a última curva, ficou na janela com os olhos cheios de novidades 
... que não viu. Diferentemente das estações anteriores, Suçurê parecia ter parado no 
tempo: as pequenas mudanças se diluíam na mesmice de sempre. 

Poucas pessoas esperavam os poucos passageiros que desceram. Icobé desceu pela 
escada de ferro e ficou parado sobre a brita com a mala na mão. Olhava para tudo e 
tentava encaixar as imagens antigas com as projeções de crescimento que trazia 
consigo. O chefe-de-trem era o mesmo, só que um pouco envelhecido. As paredes da 
maioria das casas estavam desbotadas; algumas vestiam tintas novas. As árvores eram 
as únicas que realmente haviam crescido. 

Depois, de analisar o entorno por alguns minutos, o professor olhou demoradamente 
para o Restaurante da Estação, que parecia estar movimentado, com passageiros 
entrando e saindo pela porta principal.  

Caminhou para lá, sem pressa, discretamente. Com certeza, a fisionomia e o corpo dele 
deveriam estar muito mudados, porque ninguém o reconheceu. Sentou-se na cadeira 
de vime colocada no canto da varanda e aguardou a saída dos dois trens mistos. Então, 
levantou-se, passou pela porta de entrada e ocupou lugar numa mesa junto à janela, de 
onde avistava o encontro das águas dos dois rios, a mata ciliar e a velha ponte de 
madeira com janelas laterais, parecendo uma casa atravessada sobre o rio. 

Dona Frida, como era chamada pelos fregueses, corria de um lado para o outro 
atendendo alguns colonos que aguardavam para almoçar. Em seguida, veio até sua 
mesa para receber o pedido do freguês. Ainda não havia reconhecido o ‘estranho’ 
chegado naquele dia, porém, bastou Icobé pronunciar as primeiras palavras para ela 
reconhecer naquele homem de meia-idade o rapaz com quem ela havia convivido 
amiúde. 

— Meudeus! É você Icobé? – espantou-se ela. 

— Frauenkochen, sou eu mesmo: o rapaz que a senhora viu crescer. 

Então, ela esqueceu que havia pessoas aguardando serem servidas e deixou vazar 
todas as saudades de anos de afastamento. Sentou-se ao lado dele como se estivessem 
sós no mundo. Por isso, Icobé apelou para o senso de realidade, pedindo a ela que fosse 
atender os colonos que já estavam esperando desde a hora que os trens tinham 
seguido viagem. 

— A senhora pode atender o pessoal. Depois, nós podemos conversar com calma – 
ponderou Icobé. 

Então, ela levantou-se tomada de novas energias e voltou alegremente ao trabalho. 
Serviu a todos com o que ainda restava de comida, pois o dia tinha sido de muita gente 
faminta. Da mesma forma, serviu ao amigo, pedindo escusas pela carestia de melhor 
refeição. Todos riam dela, pois, mesmo os restos no fundo das panelas eram de comida 
saborosa. 

Quando os últimos colonos apanharam seus chapéus e deixaram o restaurante só para 
eles, Icobé quis pagar a refeição, mas a Frauenkochen rejeitou o dinheiro, alegando que 
ele tinha comido só restos e que jamais cobraria a refeição de um filho. Disse isso com 
visível emoção, sinal de que de fato considerava o rapaz como se fosse filho dela. 
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Aproveitaram então para pôr a prosa em dia. Antes de contar uma vírgula do que ele 
ansiava saber, ela exigiu que ele contasse como ia a família e como era ‘viver em uma 
cidade grande’. Lógico que ele disfarçou e informou superficialmente: 

— A família está bem, os filhos já estão mais altos que eu... E a cidade grande é um 
lugar de muito barulho e de pessoas apressadas. 

— Só isso é que você tem para contar de tantos anos por lá? Deve ter coisas boas 
também. 

— A senhora tem razão: a cidade é moderna, com muitas oportunidades, tem muito 
conforto, ... é que estou cansado de muitos anos das mesmas rotinas – justificou ele. 
Agora, a senhora me conte dos netos. 

— Ah! Você vai ver como estão lindos! Você vai ver...  E que inteligência!!! 

— Imagino: puxaram à Oma. 

— Não, Icobé. Eu sou xucra. Eles são muito melhores que eu na idade deles. Eu era bem 
tapada, sem graça. 

— E o senhor Schreiner?  Como está ele? E a marcenaria? – Icobé quis saber. 

— Meu velho está bem. Bem mais velho. Como eu. Nós dois estamos branqueando e a 
idade já pesa nas pernas... Está aposentado, mas continua trabalhando. 

— O importante é que as mentes permaneçam jovens e que a família esteja unida. 

— Está mesmo muito unida. O Willy e a Ingrid estão bem, as crianças gozam de boa 
saúde e o dinheiro é suficiente para a gente viver com conforto. A Ingrid está bem 
casada e cuida do trabalho dela. 

— Então, ‘minha mãe’, que mais lhe falta? 

— Falta o Wiegando, que foi lá pra África e não dá notícias. Fico preocupada... 

— Ele não escreve para vocês? 

— Às vezes, escreve, mas escrever é pouco. Bom mesmo seria poder abraçar meu filho, 
conhecer os filhos dele, ... É diferente. 

— Quantos filhos Wiegando e Evelina têm? 

— Dois: o Ralf e a Ruth. Mas, eu nem conheço eles... 

— Quero retomar os contatos com meu amigo Wiegando. A correria cotidiana nos 
afastou... por uns tempos... Vou anotar o atual endereço postal dele e vou escrever pra 
ele, ainda neste mês. 

Para evitar que a tristeza tomasse conta deles, Icobé propôs mudarem de conversa e 
exigiu o direito de lavar a louça em troca da refeição que ela não aceitou cobrar. Ela, 
então, rindo a contragosto, aceitou a ajuda e juntos deixaram o restaurante pronto 
para reabrir no dia seguinte. 

A caminho de casa, ainda atualizavam informações e impressões sobre todos os anos 
em que estiveram sem contato pessoal. Icobé confessou que se sentia culpado pelo 
afastamento do amigo Wiegando. Mesmo que eles estivessem em continentes 
distantes, poderia ter continuado a escrever e a se interessar pela vida do amigo. 
Porém, as rotinas profissional e familiar tinham impedido que ele escrevesse cartas e 
muitas amizades estavam aguardando no limbo por uma palavra dele. Ela riu dessa 
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sensação de culpa e lembrou que a vida é assim mesmo; que ela mesma tinha perdido 
o contato com os familiares dela que moravam muito longe. 

Depois de deixar a mala no quarto de Wiegando, Icobé foi dar a surpresa também na 
marcenaria. De fato, o senhor Schreiner estava grisalho, no entanto, ainda muito ativo. 
Continuava a comandar a marcenaria, mesmo que dissesse há anos que havia passado 
a empresa para o filho. Claro que trabalhava mais com a cabeça que com os braços, 
mas ainda acordava cedo e continuava sendo o último a deixar a marcenaria ao final 
das tardes. 

No dia seguinte, visitou Willy e Erika. Os filhos deles, a Liége e o Guido, cresceram 
muito durante o longo período em que esteve distante e sem contato. Ela já era mulher 
feita, com casamento marcado para maio daquele ano. Ele tinha ultrapassado a 
estatura do avô, do pai e do tio; agora, era o mais alto da família. Estudava pela manhã 
e, no restante do tempo, fabricava móveis com o pai e com o avô. No dia anterior, 
quando esteve na marcenaria, viu o rapaz trabalhando, mas pensou ser um dos 
empregados. Guido queria dar continuidade à empresa da família. 

Durante o almoço, Icobé percebeu as diferenças entre os dois irmãos. Liége era 
extrovertida, conversadeira; Guido era acanhado, tímido e comedido. Ela beliscava a 
comida; ele devorava tudo com apetite voraz. Ela voava em sonhos; ele pisava firme no 
chão conhecido. Ela perguntava tudo sobre a cidade grande, queria conhecer o mundo; 
ele só quis saber de livros que pudessem contribuir na formação profissional, de 
manuais com orientações de como desenhar móveis e de como regular as máquinas da 
marcenaria. 

Parecia que os pais deles estavam bem conscientes de que Guido estaria sempre com 
eles, mas Liége queria mudar para a cidade. O namorado dela, inclusive, já estava 
morando e trabalhando na cidade. Ambos detestavam a vida na roça. 

Tão logo terminaram a refeição, tiveram de encerrar as conversas também, pois Willy 
e Guido tinham que retornar ao trabalho na marcenaria. Icobé despediu-se de Erika e 
de Liége e acompanhou os dois homens até a porta da fábrica. Dali, o visitante seguiu 
para a Agência Postal para cumprimentar Ingrid e conhecer o marido dela, o Ingo 
Gärtner. 

A Agência Postal foi instalada na entrada da casa construída numa encosta servida por 
uma bela escada de pedras. Sala pequena, onde cabiam exatamente o balcão, a mesa e a 
prateleira com repartições identificadas pelas letras do alfabeto. Nelas, eram 
depositadas as correspondências que, diariamente, Ingrid ia receber nos trens, onde 
também entregava as cartas que seguiam adiante. 

Apesar de ser irmã de seu melhor amigo, Ingrid ainda continuava muito reservada, 
sem dar muita chance para conversas. Respondeu apenas o que lhe foi perguntado e, 
mesmo assim, sem entrar em detalhes. Findo o rol de perguntas, ela indagou se Icobé 
tinha interesse de conhecer Ingo, o marido dela. E, diante da afirmativa, levantou-se da 
cadeira de trabalho para conduzir o visitante até o local em que Ingo preparava as 
mercadorias que entregaria no final da tarde. 

Ingo era bem mais simpático que a esposa e logo demonstrou interesse na visita do 
‘desconhecido’. Contou que o sogro sempre falava do ‘rapaz que ficou órfão ainda 
criança, mas que lutou e venceu na vida’, tendo se tornado o melhor amigo de 
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Wiegando, irmão de Ingrid. Aliás, conhecia o cunhado tanto quanto conhecia Icobé: só 
de ouvir falar. 

— Agora, conheci você. Quem sabe um dia, eu possa apertar a mão do Wiegando? – 
disse ele, rindo do próprio gracejo. 

— Sempre pensei que Ingrid ficaria pra sempre na cidade; casaria e teria filhos por lá. 

— Pois é. Ela voltou pra Suçurê e acabei namorando e casando com ela. Há muitos anos 
que forneço meus produtos para a mãe dela, mas fui conhecer ela aqui na Agência 
Postal. Como eu sempre busco atualizar meus conhecimentos e compro sementes de 
fora, vinha postar ou receber correspondências. Eu, é claro, fiquei logo apaixonado por 
ela, mas ela foi bem resistente; ela é muito desconfiada. 

— E qual foi tua estratégia de aproximação? – Icobé quis saber, com um sorriso 
maroto. 

— Eu frequentava a igreja, mas participava pouco. Talvez até por falta de convite. 
Quando ela retornou pra cá, logo começou a organizar encontros, reuniões, cursos e 
cultos evangélicos. Ela convidava a todos os que encostassem no balcão, mas eu fingia 
que teria sido o único e deixava isso bem claro pra ela. Passei a ser o mais assíduo e 
também o mais interessado, participando, ajudando, me oferecendo pras tarefas mais 
difíceis. Com o tempo, ela foi confiando em mim e, no dia que Dona Frida contou que 
ela falava de mim em casa, tomei a decisão de ir até lá num domingo à tarde. O senhor 
Schreiner sempre me tratava muito bem, conversava, mas, naquele dia, percebi que ele 
tinha aumentado a estima por mim; percebi que ele fazia gosto no namoro, que me 
considerava um bom candidato a genro. 

— De fato, conquistar Ingrid é um feito histórico. E ser considerado um bom genro, um 
mérito relevante. 

— Rapaz! Agora, sou melhor tratado que o Willy, que é filho deles. É que sou de boa 
prosa e estou sempre disposto a ajudar... 

— Assim, você ocupa o vazio deixado pela ausência do Wiegando. Eles sentem muitas 
saudades do filho que vive na Etiópia – arriscou Icobé. 

— Eu não quero ocupar o lugar dele, não. Quero ser apenas o genro que eles gostam. 

— Vejo que você vende de tudo um pouco... 

— Pois é. Comecei aos poucos, quando ainda era menino. Meus pais sempre 
incentivaram que nós poderíamos ganhar uns trocados vendendo frutas, verduras, 
ovos, marrecos e tudo o mais que nós pudéssemos plantar ou criar nas horas de folga. 
Além de estudar, cada um tinha suas tarefas, mas sempre sobrava algum tempo para 
colher butiás, pinhões e jabuticabas. A gente pescava bons peixes também. A mãe dava 
uns pintinhos e uns marrequinhos para a gente cuidar, aprendendo assim a ter 
compromisso. Sabe como é? Os bichinhos cresciam, a gente vendia e guardava o 
dinheiro. Aprendi desde cedo. Quando virei homem, passei a trabalhar com isso. Meus 
irmãos preferiram trabalhar com grandes plantações e com gado leiteiro; eu, não. 
Ganho dinheiro toda semana e eles têm que esperar a safra... 

Realmente, o Ingo era boa prosa. Falava fácil, dava vida a qualquer assunto. Assim, 
passaram a tarde batendo papo, até as mercadorias estarem prontas. Aí, saíram juntos: 
Ingo foi fazer as entregas e Icobé voltou para a casa da ‘família alemã’, onde pernoitou, 
seguindo para Tapiraí logo depois do café matinal.  
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Passou, assim, dois dias de muitas alegrias junto com a ‘família alemã’. Rememoraram 
os velhos tempos, nos quais Icobé era apenas um menino assustado, órfão e ansioso 
por oportunidades de estudar, de se preparar para ser professor e ser escritor. Ele era 
imensamente grato a todos os que contribuíram para a realização desses sonhos. Por 
outro lado, soube aproveitar bem todas as ajudas e passou a ser mais um filho deles. 
Lembraram também com saudades do senhor Speziale, que viveu para servir as 
pessoas, sem nada exigir para si. 

 

VOLTANDO A TAPIRAÍ 
 

Ainda pelo caminho, Icobé ia identificando sinais de progresso, com novas moradias, 
rodeadas de lavouras caprichadas. O som de vozes povoava os pátios e as roças. O 
burburinho foi aumentando à medida que se aproximava de Tapiraí. Na chegada, ficou 
boquiaberto com exuberância de vida por todos os cantos. Pessoas alegres com os 
braços carregados de mercadorias, de pacotes, de ferramentas ou de crianças de colo 
andavam diante do escritório, da escola e das casas comerciais. O Coronel deveria estar 
muito orgulhoso da cidade que ele planejou e estava construindo. 

Como Icobé não havia informado da visita, ninguém esperava por ele; foi uma surpresa 
para todos. Passou pelo prédio da antiga farmácia, do quarto em que morou e do 
primeiro escritório da serraria; parecia deserto, estava em silêncio e de portas 
fechadas. 

Dona Lenice estava comandando as tarefas da casa e, alertada da presença de ‘uma 
pessoa estranha’, correu para o quarto para trocar de roupa, colocando um ‘vestido 
mais decente’. Temia ser confundida com uma das cozinheiras. Precisava manter a 
dignidade de ‘esposa do Coronel’, a patroa. Mais que isso: ela havia envelhecido sem 
perder a vaidade. Se esforçava para parecer uma mulher bonita. 

Icobé foi entrando pela porta da cozinha, pois ainda se sentia de-casa. Porém, tudo 
estava muito mudado e ele acabou assustando as mulheres e as crianças, causando 
rebuliço. Quem não sumiu através das portas ficou parado, em silêncio. Ele abriu a 
boca para falar algum gracejo, mas percebeu a tempo que era apenas um estranho se 
metendo pela porta errada. Pensou em perguntar pela Idalina, a cozinheira que 
dormitava junto ao fogão enquanto ele ruminava as jantas e as conversas com o 
Coronel. Depois desistiu e retornou para o pátio, bastante frustrado, indeciso, ainda 
meio sem rumo. 

Depois de sossegar o desapontamento, olhou para a casa-grande e viu Dona Lenice, em 
pé, empinada no topo da escada da varanda, olhando para ele com indagações mudas. 
Reconheceu a esposa do Coronel, mesmo que o corpo e o rosto estivessem marcados 
pelo longo tempo desde a última vez que a viu. No entanto, os traços e a silhueta 
continuavam os mesmos, denotando a altivez e a têmpera de sempre. 

Convicto de que ela não o havia reconhecido, caminhou sem pressa até o pé da escada 
e falou: 

— Devo de fato estar muito mudado para a senhora não me reconhecer. 

Ao ouvir a voz dele, ela elevou ainda mais a testa e virou o rosto um pouco de lado, 
franzindo o cenho, como quem desacredita, mesmo estando diante da realidade. Havia 
reconhecido a voz, mas custava crer que Icobé estivesse tão marcado pelas 
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tempestades da vida. O rosto que outrora fora expressão de alegria estava vincado; os 
cabelos haviam raleado e perdido o brilho negro de quando era jovem. O rapaz de 
outrora fora substituído por um homem maduro, com o olhar ainda mais agudo. 

Depois de um tempo para refletir sobre tudo isso, Dona Lenice exclamou: 

— Icobé, é você? Meudeus! Como está diferente... 

Essas palavras serviram de convite para Icobé subir a escada, até o penúltimo degrau, 
e oferecer a mão direita em cumprimento à dona da casa. Só então ela derramou sobre 
ele toda ternura que sempre sentiu, desde a época em que esteve apaixonado por 
Ângela e teve de abandonar os sonhos amorosos porque a filha estava prometida para 
o filho do compadre Faustino. Ainda segurando a mão dele, convidou a se sentarem 
nas cadeiras de vime, na varanda. 

— Mas, me conta: o que te traz de volta à nossa casa? 

— Saudades. Muitas saudades dos tempos de rapaz, da senhora, do Coronel, do senhor 
Speziale, ... enfim, dos amigos que aqui deixei. 

— E a família? Estão todos bem? – perguntou ela, mais por polidez do que por 
interesse verdadeiro. 

— Estão todos bem – desconversou Icobé. 

Ela continuava analisando o rosto e os olhos dele, sondando quais seriam os 
verdadeiros motivos da inesperada visita. Estaria desempregado e procurava ajuda? 
Ou procurava por notícias de Ângela? E ele se deixava analisar sem medo de esconder 
segredos; a vida dele sempre foi franca, sem sombras. Nada tinha a esconder. 
Enquanto isso, Icobé deixava os olhos passearem pela paisagem, tentando medir os 
degraus do progresso, os níveis do desenvolvimento urbano na antiga Fazenda Tapiraí. 

— Cadê os galpões do gado? Cadê a bezerrada do Patrício? – indagou saudoso. 

— Ah, meu filho! Foram pra longe, lá pros fundo da invernada. Aqui, dava muita mosca 
e o povo deu de reclamar... Melhorou pra tudo nóis... 

— Quero ir até lá, ver a bezerrada, abraçar o Patrício... 

— O Patrício continua o mesmo. Parece que não envelhece. Cabelo farto, corpo rijo, ... 
Ele é muito forte e muito trabalhador – confirmou Dona Lenice. 

E assim, continuou o interrogatório sobre os amigos, as fábricas, as lojas, a escola e a 
igreja. Acabara de chegar um padre bem quieto, muito na dele, de pouca prosa. A 
escola cresceu muito: estava com seis salas de aula, a Anna Maria ainda era a Diretora 
e outras professoras davam as aulas lá. A filha Maria Luiza também trabalhava na 
escola, para orgulho do pai e da mãe. A caçula, não. Essa casou e quis ficar em casa, 
cuidando dos filhos pequenos. E, quando, os meninos foram para a escola, ela se sentia 
envergonhada de ter que aprender com os mais novos, seja para conviver com os 
outros seja para ajudar o marido na loja. 

Tanto conversaram que a hora do almoço bateu à porta e Dona Lenice ordenou que um 
dos rapazes levasse a mala de Icobé para o quarto de visitas e solicitou que ele a 
acompanhasse na refeição. O Coronel estava ‘pra cidade’ e ela, se não fosse a visita, 
almoçaria na cozinha, com o pessoal da casa. Assim, poderiam continuar a conversa 
enquanto almoçavam. 
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Quando se sentiram saciados e reapresentados, Dona Lenice sugeriu que Icobé 
descansasse um pouco no quarto de visitas, que ela precisava tomar umas 
providências e, depois, queria também descansar um pouco, pois “emoção também 
cansa”, disse ela. 

Icobé se estendeu sobre a cama e logo adormeceu, tal foi o relaxamento que sentiu por 
estar ‘em casa’ novamente. Ali, ele podia se soltar, ser ele mesmo, sem rodeios, sem 
pressões. 

No início da tarde, Icobé saiu a perambular pelas ruas da vila, num misto de emoções: 
reencontrava pessoas que reconhecia, passava por outras que imaginava serem 
moradores chegados nos anos de ausência e encontrava muitos jovens e muitas 
crianças nascidos nos últimos dezoito anos. Além disso, muitos dos desconhecidos 
eram apenas pessoas que estavam muito diferentes e, aos poucos, perguntando e 
sendo perguntado, ia sendo reconhecido e reconhecia cada vez mais pessoas. Logo, a 
notícia da chegada do ‘dotorzinho’ se alastrou como fogo na macega. 

O que mais chamou a atenção dele foi o jeito que alguns jovens olhavam para ele, com 
medo, como se ele pudesse fazer algum mal. Mais tarde, soube que havia uma lenda 
sobre a tragédia que abalou Suçurê no início do século. Até ele já havia esquecido 
daquele fatídico dia em que o pai tirou a vida de todos os familiares e se suicidou. No 
entanto, alguém deve ter relatado o fato, talvez com distorções provocadas pelos tabus 
que envolviam o crime horrível.  

No finalzinho da tarde, encontrou com Genuíno e foi aquela festa. O capataz-violeiro 
repetia: 

— Que baita surpresa! Você aqui, em carne e osso. Quanto tempo, homem! 

Além de saudoso, o Genuíno estava atarefado. Por isso, adiaram as prosas e 
combinaram um chimarrão para a manhã seguinte, na cozinha da casa-grande, que era 
para o patrão também poder participar. Depois que o galpão foi transferido para longe, 
o chimarrão perdeu a graça, pois o Coronel deixou de ir para lá no clarear do dia. Com 
o patrão, teriam uma prosa espichada e regada a mate. 

No crepúsculo, Icobé continuou a caminhada até a residência do Luiz Vasaro, para 
rever o amigo e a amiga Anna Maria. A escola estava fechada, por ser época de férias, e 
a professora estava descansando na varanda. Ao ser nomeada com o título profissional, 
ela corrigiu para Diretora Anna Maria. Tinha muito orgulho de ser a primeira 
professora e a primeira diretora da escola. Entretanto, era ‘a diretora’ e não mais uma 
simples professora. 

Estavam conversando animadamente quando o Luiz chegou para o chimarrão da tarde. 
Ele também estava muito mudado. O corpo e o comportamento: vestia um traje social e 
se portava como um empresário bem sucedido. Procurava conhecer os avanços 
tecnológicos e, se fosse vantajoso, comprava os mais modernos equipamentos 
ofertados pelos fabricantes de máquinas. Estava sempre atento ao mercado 
consumidor, procurando atender às necessidades dos mais diversos clientes. O 
trabalho braçal da olaria estava a cargo do João Batista e dos empregados; ele atuava 
mais como gerente da empresa. 

O Tiago, que morava na casa ao lado, tinha o costume de participar do chimarrão da 
tarde. Porém, ficou retraído porque não havia reconhecido o visitante. Luiz, então, deu 
um grito, chamando para rever um ‘velho conhecido’. 
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Com mais gente, a conversa animava, todos riam de tudo. Porém, Icobé queria jantar e 
conversar também com o Coronel. Por isso, se despediu dos amigos, prometendo 
voltar nas próximas férias escolares. 

Ao retornar à casa-grande, soube que o Coronel havia retornado da viagem e que 
estava no banho. Assim, aproveitou o tempo conversando com Dona Lenice que estava 
pela cozinha, ao redor do fogão de lenha. Ela contou das melhorias que implementou 
na área da saúde e confessou estar preocupada com a situação da filha Ângela, ligada a 
um marido complicado, que nunca havia sido um companheiro dela de verdade. 

Estava nesse ponto, quando o Coronel falou com alguém na sala contígua e Dona 
Lenice desviou rapidamente o assunto, evidenciando que o marido detestava falar 
sobre o malfadado casamento arranjado. Em seguida, o dono da casa entrou na cozinha 
com energia, agitando o ambiente. 

— Finalmente, tenho companhia para o jantar. 

— Coronel Torquato, eu estava com saudades de casa – deu eco Icobé, indo ao 
encontro festivo. 

Depois do abraço apertado, o Coronel foi logo pegando o prato, pois estava com muita 
fome. O dia tinha sido estafante, porém, a visita trazia alegrias suficientes para mantê-
lo aceso por algumas horas. Tinha uma procissão de novidades, a começar pelas 
emancipações políticas de mais duas vilas da região, o que pressionava o desejo de 
transformar a vila dele em uma próspera cidade. 

O tempo da fazenda de criação de gado tinha ficado num passado longínquo e até 
mesmo a grande serraria, que chegou a ter um ramal ferroviário próprio, também ela 
fazia parte da história da vida dele. Com o fim dos pinheirais e das madeiras de lei, 
atualmente, eram serradas apenas madeiras brancas, para consumo local; nunca mais 
havia vendido tábuas e barrotes para fora do Estado. Criava ainda um magote de reses, 
mais por gostar de animais que propriamente pelo lucro que dessem. Muita gente 
estava criando gado, porcos e ovelhas, que eram abatidos nas propriedades mesmo ou 
no açougue do Ernesto, para abastecer a população. 

— Larguei mão de negociá. Agora, sô vereador e me dedico mais à política. Quero 
mesmo é transformá a fazenda em uma cidade moderna – afirmou o Coronel. 

— Cada coisa tem seu tempo... – condescendeu Icobé. 

— É verdade. Meu tempo de trabalho pesado passou. Hoje, tenho o suficiente pra vivê 
folgado com minha esposa. Tem terra arrendada, casa alugada e sô sócio do Samir e do 
Ernesto. Sempre rende uns trocado. 

— Além do que Dona Lenice faz o dinheiro render bem... – comentou Icobé. 

— Pois é. No tempo antigo, tudo era mais difícil. Meu avô teve de trabalhá até a hora da 
morte. Não tinha renda nenhuma. Era difícil de arranjá dinheiro. Meu pai também teve 
de trabalhá muito pra criá os filho. E mesmo que tivesse dinhero, não se encontrava 
uma corda pra comprá; usavam corda de cipó, era uma dificuldade... Não tinha um 
enxó pra fazê uma gamela, uma panela de ferro pra cozinhá uma raiz de aipim, tijolo 
pra contruí as casa e telha pra apará a chuva, ... As casa era feita de pau-a-pique e 
coberta com folha de palmera... Naquele tempo, o índio pisava a geada com pé 
casquento e pegava pexe a unha. 
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— Coronel, mesmo eu, quando criança, não tinha chinelo. Pisei muita geada e muito 
estrepe... – confirmou Icobé. 

— Agora, tá faci demais. O Genuíno, mais o peão Bonifácio, trançam o coro no tamanho 
que o laçadô quisé; e o Valentim fabrica chinelo, botina, sapato e bota pra quem tive 
dinhero pra pagá. O povo inté dá preferença pros tijolo e pras telha da olaria do Luiz, 
dexando a madeira serrada só pras armação de telhado. Tem ferramenta pra fazê 
qualqué coisa; o Bépi Ferraro tá fabricando inté faca e torquês. Não fabrica tesora, 
mais isso o Ernesto vende na bodega dele. Lûis era de querosena; hoje em dia, a lûis 
chega pelos fio, na hora que liga. Tem ropa pra comprá na venda do Samir e mesa na 
loja do Pedro. Tem inté telefone pra falá co prefeito. 

— Sim. Claro que hoje temos melhores casas, melhores roupas, mais dinheiro, ... Mas, 
naquele tempo, havia mais amizade, amizade sincera. Talvez, porque as pessoas 
precisavam se unir para enfrentar as dificuldades... – filosofou Icobé. 

— Verdade. A palavra dada valia mais que os contrato de hoje. Valia o fio de bigode. Os 
amigo eram amigo leal e os inimigo eram menos traiçoeiro. 

— Até que, aqui, as pessoas se conhecem, se cumprimentam. Cada um pode contar com 
o vizinho, para uma ajuda, para uma colher de sal, para um conselho. Mas, o senhor 
precisava ver como é na cidade; lá são raras as pessoas que se interessam por nossos 
problemas e, até, por nossas opiniões. 

— É mesmo? E eu que imaginava que, lá, todo mundo era educado! – se admirou o 
Coronel. 

— Na cidade, tem mais escolas, mais facilidades. No entanto, cada um cuida da sua 
vida, sem se interessar pelo vizinho. Mesmo na família, cada um vive no seu canto. 
Garanto para o senhor que pouco vejo meus filhos. Na cidade, me sinto sozinho, sem 
companhia – se queixou Icobé. 

— Não diga uma coisa dessas! Vosmecê é professor com diploma. Qualquer filho teria 
orgulho de um pai tão estudado... e trabalhadô. 

— Qual nada. É aqui que encontro calor humano, é aqui que me sinto em casa. 

— Entonces, precisamos arrumar uma casa pra vosmecê mudarem pra cá. 

— Não é tão fácil assim... – confessou o professor. 

— Trabalho? Vamo instalá a prefeitura e vosmecê pode trabalhá na prefeitura – 
garantiu o Coronel. 

— Não é por mim. É pela minha família. Eles jamais aceitariam mudar pra cá. A vida 
deles tá lá na cidade. 

Essa informação deixou o Coronel Torquato de boca aberta, incrédulo que a mulher e 
os filhos pudessem regatear com o pai. Ainda mais, com um pai tão estudado, tão 
honesto, tão trabalhador, tão amigo. Icobé silenciou, pois, se contasse como de fato 
viviam ele, a esposa e os filhos, causaria incredulidade e mancharia a imagem de 
sucesso que tinham dele. Melhor fugir do assunto e alegar que estava muito cansado, 
pedindo permissão para se recolher, para descansar das emoções do dia de 
reencontros. 

Aquela seria a primeira noite que Icobé dormiria na casa-grande. O silêncio era total. 
Os últimos dias tinham sido de emoções fortes. Desde que saíra de Ibiabaré, tinha 
andado de encontro ao passado. Cada estação da Estrada de Ferro, o desembarque 
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anônimo, o carinho dos amigos alemães, a chegada a Tapiraí, o aconchego 
proporcionado por dona Lenice, rever velhos conhecidos, o encontro com Genuíno 
Martins e as conversas com o Coronel eram doses de sentimentos acima do que 
costumava viver. Se sentiu feliz e, ao mesmo tempo, exausto. 

A casa-grande parecia maior, talvez pelo vazio deixado pelas filhas que se casaram e 
residiam com seus maridos. Ficou imaginando se os pais delas sentiam saudades iguais 
das três ou se as saudades deles em relação à Ângela seriam semelhantes àquela que 
ele sentia. O que será que eles comentavam? Na ausência das filhas, eles sentiam 
solidão? Ou já estavam acostumados com a vida a dois, somente? E como seria o 
ambiente nos dias em que os netos estivessem em visita, correndo pela casa?  

Durante a tarde, alguém havia colocado uma flor sobre a mesa de cabeceira. Quem 
teria sido? Era bem possível que tenha sido Dona Lenice... Com que sentimento ela 
teria feito isso? O que teria pensado naquela manhã quando reconheceu que a ‘pessoa 
estranha’ era nada mais nada menos que o rapaz por quem Ângela sempre foi 
apaixonada? O que elas duas – mãe e filha – conversavam a respeito? Continuavam a 
dissimular as próprias opiniões, continuavam a esconder os sentimentos? Será que os 
pais de Ângela conversavam entre si sobre isso? 

Era difícil adormecer sentindo o cheiro bom e a maciez daquela cama que poderia ter 
sido partilhada com a mulher que ele amava desde a juventude. A torrente de 
pensamentos sacudia as fadigas, afastando o sono cada vez que a mente conseguia 
aquietar. Precisava dormir para estar descansado no alvorecer, sem demonstrar 
cansaço ou frustração. 

Finalmente, deve ter adormecido, pois acordou com o canto de um galo, sinal que a 
madrugada chegava ao final e ele deveria descer para a cozinha, onde o fogo, por certo, 
já crepitava. No entanto, ainda tinha muito sono e a cama convidava para mais um dia 
inteiro. Cochilou mais um pouco até que o galo repetiu o toque de levantar. 

De fato, a água já chiava e Genuíno estava ao pé do fogão, brincando com as brasas. 
Icobé andou na ponta dos pés e parou ao lado dele, sempre acompanhando a 
concentração do poeta-violeiro com as chamas que fugiam do graveto verde que ele 
oferecia. 

De repente, a mão dele parou no ar e ele ficou atento, procurando encontrar a origem 
daquele perfume que passou a sentir. Do coronel, não era, pois ele não era de usar 
desodorante. Cheiro de mulher, também não era. Então, sem se virar cumprimentou o 
professor: 

— Pode chegar, professor. Que o cheiro de gente da cidade já chegou. 

Icobé riu muito das ‘competências’ olfativas do amigo: 

— Que nariz, ein? 

— Aqui, tudo funciona muito bem... ainda. 

Antes que o Coronel aparecesse, Icobé quis logo saber da tal de lenda mencionada na 
tarde anterior. Genuíno mudou a fisionomia. Enseriou. Aquilo era assunto complicado. 
Olhou para a cozinheira que trabalhava indiferente à presença deles, olhou para as 
entradas da cozinha e sugeriu: 

— Vamos para aquele canto da mesa. Ali, te conto. 

E, depois de verificar mais uma vez se seriam ouvidos, confidenciou aos sussurros: 
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— Faz uns dois anos... Um belo dia, apareceu aqui na vila um sujeito diferente, que 
ninguém nunca tinha visto. Especulou daqui, bisbilhotou daí, ... queria saber de um 
menino que deveria ter sido salvo por milagre, muito tempo atrás. Pouca gente sabia 
dessa história e os que sabiam não iam mesmo falar. Então, ele se fez de profeta, 
anunciando que um dentre os moradores de Tapiraí trazia perigo no sangue; uma 
desgraça que poderia acontecer sem aviso. Fiz de conta que não sabia de nada e que, 
por aqui, nunca havia passado gente perigosa. Pois, o sujeito insistia em afirmar que, 
muuuiito tempo atrás, um homem tinha matado toda a família dentro da igrejinha que 
os primeiros colonos tinham construído. Na verdade, nem todos haviam morrido; um 
guri tinha se safado da tragédia, ao se esconder atrás do altarzinho, ou por ser bebê de 
colo. Escutei, várias vezes, essa insistência e, para calar o alarmante, prometi procurar, 
encontrar e isolar esse ‘perigoso agouro’. 

Icobé quedou, tomado de intensa comoção. Guardava essa parte da história dele 
debaixo da pedra do tempo. Sempre fez de conta que essa tragédia foi apenas um 
pesadelo sonhado na infância. Agora, alguém erguia a pedra do tempo e soltava 
aqueles fantasmas sinistros. Com os olhos no piso da cozinha, Icobé sentia sobre si o 
olhar do Genuíno, cheio de compaixão para com aquele sofrimento inútil, pois a vida 
continuava e, por certo, ele não era semente de erva daninha ou um fruto venenoso. 
Porém, todos sabiam que esse motivo contribuiu para que ele fosse preterido como 
marido de Ângela. 

Estavam assim imersos em profunda empatia, quando o Coronel gritou da porta: 

— Buenos-dias, peonada! 

 Como os companheiros de mateada demoraram a responder, emendou: 

— Tão de mal ou perdero a língua? 

— Nada disso, patrão. A gente tava rememorando um fato triste... – justificou o 
Genuíno Martins. 

— Mas, já passou – finalizou Icobé. 

— Entonces, vamo cevá o mate – comandou o patrão. 

Parecia tomado de alegria nova, invadido por esperanças de companhia nos futuros 
amanheceres. Enquanto cevava o mate, cantarolava uma canção antiga. Fazia tanto 
tempo que ele não cantarolava que até a cozinheira parou para admirar o 
contentamento do dono da casa. Ela que cresceu no chão daquela cozinha, comemorou 
as possibilidades de novos tempos, com mais vida e alegria naquela casa vazia. 

E, de fato, a prosa matinal alvoroçou mesmo os que, costumeiramente, dormitavam até 
mais tarde. Uma das mocinhas que ajudava na lida doméstica aportou com a cara ainda 
meio amassada pelas dobras do travesseiro e, pouco depois, Dona Lenice veio ver o 
que estava acontecendo. Assim, pela primeira vez, ela participou de uma roda de 
chimarrão com homens ao derredor. Ela também chimarreava, mas era com as 
comadres e com as vizinhas. Naquele amanhecer, os assuntos foram suavizados pela 
presença da patroa. 

Começou muito bem o último dia de visita a Tapiraí. Icobé pretendia embarcar no trem 
para o Norte que saia logo após o meio-dia do dia seguinte e tinha planejado passar 
mais uma vez pela casa da ‘família alemã’. Entretanto, eram tantas as pessoas que 
queria abraçar que ficaria muito apertado sair naquela tarde. Além do que desejava 
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continuar gozando do carinho e do aconchego dos pais de Ângela. Sonhava ouvir uma 
palavra deles a respeito da filha, uma notícia, talvez. Assim, sem vontade de ir embora, 
descuidado de pressas, foi protelando a partida, espichando as conversas até que o 
crepúsculo acabou anoitecendo os papos dele com o Patrício, no meio da bezerrada. 

À noite, se desculpando por permanecer ainda ali, compartilhou o virado de feijão com 
o torresmo produzido pelo Ernesto naquela manhã. As conversas dessa última noite na 
fazenda miraram o futuro. Tapiraí crescia com o aumento da população e com a 
urbanização que trazia mais conforto e mais segurança para a população. Os serviços 
públicos funcionavam a contento, porém, ainda dependiam da sede do município, o 
que melindrava o Coronel, que ficava sempre na dependência da última palavra do 
prefeito para qualquer melhoria que quisesse implantar na vila. 

Muitos dos moradores estavam em condições de tocar os serviços públicos, de 
executar as tarefas na prática. Porém, depois que elas estivessem planejadas e 
organizadas, porque a maioria sabia ler e escrever só ‘pro gasto’, sem condições de 
escrever um ofício, de elaborar um manual ou de formular uma lei. Para se entender 
com autoridades da cidade e com os doutores da capital, fazia falta uma pessoa mais 
estudada, que dominasse as burocracias oficiais. E, no entender do Coronel Torquato 
de Souza, a pessoa ideal para isso estava ali, em visita. 

Icobé também tinha as situações boas, as quase-boas, as piorzinhas e as negras mesmo. 
Era valorizado porque exercia as atividades profissionais com dedicação e 
competência. Dominava com segurança as classes escolares a seu cargo, procurava 
evoluir tecnicamente e via seus alunos sendo selecionados dentre os melhores da 
região. Porém, fora da escola, contava com poucos amigos e tinha consciência de que a 
amizade entre os colegas – e mesmo com os alunos – era apenas camaradagem de 
quem depende dos outros no trabalho em equipe. Eram situações passageiras, 
medianas, quase boas. 

No entanto, poderia viver melhor, mais feliz, mesmo que não fosse com entusiasmo. 
Alimentava-se bem e contava com saúde estável. As finanças estavam sob controle e 
saciavam todas as necessidades da casa. Porém, ele financiava uma família de 
estranhos, de pessoas indiferentes a ele. A casa deles estava longe de ser um lar, pois 
sem objetivos em comum, apenas compartilhavam um endereço. 

Nessa visita à terra natal, encontrava os antigos afetos que sempre alimentaram o 
entusiasmo com que se entregava ao trabalho e ao serviço social. Os olhares e as 
palavras das pessoas amigas voltavam a animar para futuras empreitadas que 
poderiam ser mais importantes para a comunidade do que para a realização pessoal 
dele mesmo. 

 

RETORNO A IBIABARÉ 
 

Depois da mateada matinal, iniciou a viagem de volta, despedindo-se de todos com a 
sensação de que logo voltaria para ali viver o resto da vida. Durante toda a viagem para 
Suçurê, os pensamentos alinhavavam planos futuros de participação ativa na 
instalação do sonhado município. 

Passou pela marcenaria para se despedir de Willy e do senhor Schreiner, um dos ‘pais’ 
dele; aquele que havia incentivado as primeiras leituras de Icobé. Depois, foi ao 
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encontro da Frauenkochen que já descia as escadas da varanda com as sacolas na mão, 
carregando os temperos e as verduras que seriam preparadas para o almoço dos 
felizardos que fariam a refeição no Restaurante da Estação. 

Icobé foi logo pegando as sacolas mais pesadas e foi prometendo descascar as batatas 
e ajudar em tudo o mais que fosse preciso. Ela, ainda no caminho, já foi deixando as 
recomendações de despedida. Começou pedindo que escrevesse para Wiegando, pois 
ele deveria estar sentindo muita falta de alguém para trocar ideias sobre o trabalho de 
educar o povo. Lamentava o fato de o filho ter escolhido viver num país tão distante e, 
ainda por cima, na África, onde só havia negros. Como a maioria dos imigrantes 
alemães, ela antipatizava com mulatos e com negros. Tinha ojeriza deles, considerando 
que eram preguiçosos e que bebiam muita cachaça. 

Icobé ouviu toda a ladainha sem interromper. Depois, riu dela, dizendo que existem 
albinos trabalhadores e albinos preguiçosos; loiros trabalhadores e loiros preguiçosos; 
que os alemães e os polacos bebiam mais que os negros e que o que importa é a 
personalidade e o caráter e não os hábitos e os costumes. Cada povo tem sua cultura e 
vive de acordo com as condições de que dispõe. Nós é que ficamos sem entender os 
que pensam de forma diferente da nossa. 

— Falar assim é até um pecado – advertiu dona Frida. 

— Pecado é não aceitar os outros; é não aceitar que eles vivam de uma forma diferente 
– defendeu Icobé. 

— Você pensa que estou errada ao querer que eles ajam certo? – inquiriu ela. 

— Frauenkochen, cada povo pensa que está certo e que todos os que agem de modo 
diferente estão errados. Os negros também consideram que os alemães são esquisitos, 
cheios de ‘vícios’. É a maneira de eles pensarem. Têm o direito de pensar... 

— Que absurdo! Um negro miserável apontando meus erros... – essa possibilidade 
revoltava Dona Frida. 

— De um modo geral, índios e africanos vivem com simplicidade e se sentem seguros. 
Com tanto que tenham o que comer e onde dormir, para eles está tudo bom – justificou 
Icobé. 

— Sim. E, quando estão com fome, vêm pedir comida... Até chegam a roubar – contra-
argumentou ela. 

— Vamos ver o que será mais natural, mais de acordo com a Natureza. Os peixes e os 
pássaros não armazenam alimentos e não se importam com a chuva. Mesmo os 
animais domésticos viviam soltos, comendo o que encontrassem e dormindo ao 
relento. Depois de domesticados, passaram a depender dos donos e reclamam quando 
estão com fome. Mesmo assim, as galinhas e os porcos não armazenam comida 
pensando no dia seguinte. Muito menos guardam dinheiro nas latas ou debaixo do 
colchão. Os europeus passaram a guardar comida depois que passaram muita fome; os 
índios brasileiros que vivem em seus territórios ainda encontram o que comer, por 
isso, não precisam estocar alimentos para o inverno. Aprendemos com as 
necessidades; aprendemos com as dificuldades. Os longos e rigorosos invernos na 
Europa forçaram as mudanças. Não foram os africanos ou os japoneses que obrigaram 
os europeus a mudarem de hábitos, foram as dificuldades para sobreviver às 
intempéries. Entretanto, as pessoas que vivem em locais sem frio e com abundância de 
alimentos podem viver sem tanta preocupação. 
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— Mein Gott!1 Será que o Wiegando e a Evelina vivem na África como os passarinhos? 

— Penso que não. Eles estão procurando viver como africanos – imaginava Icobé. 

— Mein Gott!1 Será que eles vão voltar de lá pretos do sol? – clamava a assustada 
Frauenkochen. 

— Pretos, não. Mas bem bronzeados... – garantiu ele entre risos. 

— Essa tua conversa tá indo longe demais. Depois disso, nem sei se consigo dormir 
direito...  

— Então, vamos trabalhar, senão não sai almoço hoje. 

E os dois agilizaram o serviço, enquanto conversavam sobre assuntos mais leves, como 
as travessuras dos netos dela, os passageiros esquisitos que chegavam para almoçar e 
os incidentes inusitados que aconteciam no restaurante. Assim ocupados, nem viram a 
manhã passar e Icobé teve de comer aos atropelos para não perder o trem. Mas, ainda 
sobrou tempo para prometer para a Frauenkochen: 

— Tão logo chegar em casa, escrevo uma carta pro Wiegando, recomendando que 
trabalhe na sombra para não pretear. 

Dona Frida apenas balançou a cabeça e saiu rindo para atender mais um cliente. 

 

ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO 
 

Eram muitos os passageiros que viajavam para o Norte, porém, Icobé se isolou em sua 
poltrona, sem falar e sem ouvir o que os outros falavam. Apesar desse isolamento 
voluntário, não estava sozinho: todos os amigos de Suçurê e de Tapiraí pareciam viajar 
com ele, tamanho era o turbilhão de lembranças dos encontros daqueles dias. 

A família e o trabalho remunerado estavam em Ibiabaré, mas a vida pulsava mesmo 
era ali, no interior. Era ali que ele encontrava consigo mesmo. 

Icobé sempre quis estudar, ler muitos livros e escrever alguma coisa. O magistério era 
a profissão dele e foi a função principal que exerceu. Esteve no seminário e poderia ter 
sido padre. Naquela época, a vocação pelo magistério despertou dentro dele. Sentia 
imenso prazer ao trabalhar com os jovens, cheios de esperanças e de sonhos. Com eles, 
aprendia e alimentava a jovialidade que mantinha o espírito sempre curioso. 

Porém, os trabalhos de secretaria que exerceu no seminário – e um pouco no escritório 
da fazenda – tinham a vantagem de estar sempre sob controle dele, de ele poder 
organizar os documentos de maneira prática. Adorava escrever, redigir documentos e 
relatórios, e o Coronel convidava justamente para organizar a papelada, para elaborar 
os processos de emancipação, para criar a estrutura administrativa do novo município. 

No entanto, as responsabilidades continuavam em Ibiabaré: o contrato de trabalho 
com o colégio, a esposa e os filhos. Mesmo que o magistério tenha deixado de ser uma 
novidade e as aulas tenham virado rotina em três turnos, era com esse trabalho que ele 
sustentava a casa e pagava os estudos dos filhos. Quando os filhos estivessem 
formados, poderia viver com menos dinheiro e sem os gastos que se tem numa cidade 
grande, tendo de comprar tudo, desde um tempero ou um chá. Sonhava ter o seu 

                                                           
1
 Meu Deus!, na Língua Alemã. 
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quintal, com verduras e frutas, sem gastar dinheiro com alimentos que ele próprio 
poderia produzir. 

Por outro lado, os filhos optaram por trabalhar desde cedo e ganhavam o suficiente 
para comprar suas roupas e seus calçados. Januário estava cursando Odontologia, em 
universidade pública. As maiores despesas eram com livros e apostilas. Ari também 
era aluno exemplar e recebia uma bolsa de estudos que cobria quase todos os gastos 
escolares. Dinorá queria ser professora como o pai e o governo incentivava a formação 
de docentes, cobrindo todos os gastos. Porém, Icobé valorizava sobremaneira a 
formação profissional e incentivava os filhos a participarem de aulas extras de 
complementação pedagógica, de Inglês e de datilografia. Essas despesas extras eram 
custeadas sempre por ele, de bom grado. 

Por mais que as coisas estivessem encaminhadas, teria de permanecer em Ibiabaré 
por, no mínimo, mais quatro anos. Depois disso, poderiam negociar a volta para 
Tapiraí, pois os filhos estariam formados e estabelecidos na vida. 

Icobé começou mais um ano letivo com a cabeça em sua terra natal. O governo estava 
implantando mais escolas e investindo mais dinheiro em educação. Isso, de certa 
forma, ajudava na motivação para o trabalho pedagógico; voltou a sentir novamente a 
energia dos primeiros tempos de magistério. Os alunos reagiram muito bem aos novos 
métodos de ensino e queriam se preparar para as faculdades que escolheriam ao final 
do Ensino Médio. A cidade era um dos maiores e melhores centros acadêmicos do País 
e oferecia cursos nas mais diversas áreas profissionais, por isso, as famílias ricas do 
interior mandavam seus filhos estudar na Capital, para terem um futuro melhor. 

Os filhos dele eram, nesse sentido, privilegiados, pois residiam em local próximo ao 
Centro Universitário e tinham todo apoio para estudar. 

Dinorá havia escolhido seguir profissão dentro das próprias escolas em que estudava e 
iniciou cedo, ajudando os colegas que tinham mais dificuldades ou atuando como 
monitora de turmas de Educação Infantil. Assim, aos dezessete anos, ela já acumulava 
boa experiência pedagógica e tinha convicção de sua vocação para o magistério. Se 
essa precocidade profissional era boa para ela, muito mais para o pai dela, que assim, 
poderia abreviar o período que teria de permanecer na cidade grande. 

O acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e o crescente entusiasmo com a 
possível volta às origens compensavam a falta de incentivo em casa. Os filhos, ele e Rita 
tinham a casa como endereço e pousada, pois passavam o dia fora, onde tinham seus 
interesses e onde almoçavam. 

Chegou em casa vestindo um sorriso de renascimento interior. Ansiava por mudanças; 
até as roupas nas gavetas pareciam fora de lugar, desorganizadas. As paredes 
oprimiam, sufocando com um ar de tédio. O primeiro ar que queria respirar era o ar 
intelectual. Precisava retomar os diálogos existenciais com o amigo Wiegando; 
precisava reavivar as chamas filosóficas que tinham incendiado sua mente na 
juventude. Por isso, ainda naquele dia, escreveu: 

Querido amigo, 

Depois que assumimos ‘nossas missões’, passamos o tempo todo envolvidos em atividades 
educativas, com tal intensidade que acabamos deixando de lado o cultivo de nossa 
amizade. 
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Penso que tínhamos ideais em comum e debatíamos sobre como ajudar a humanidade a 
superar o egoísmo e a desenvolver um senso crítico acima da ingenuidade dos nossos 
conterrâneos. Há alguns anos, isso parecia ser uma utopia. 

Pois, visitei nosso sertão e desfrutei da hospitalidade de tua família por alguns dias. Eles 
estão bem. Conheci o Ingo, marido da Ingrid, e simpatizei muito com ele. Parece ser um 
homem bom, franco, sincero e otimista com a vida. Fazia tanto tempo que eu não via a 
Liége e o Guido, que me surpreendi. Cheguei com a imagem de duas crianças e deparei 
com dois adultos. 

Depois, passei dois dias na casa do Coronel Torquato e de Dona Lenice. Ali, a saudade de 
Ângela dói mais... Tapiraí está bem povoada, com comércio diversificado e, lá também, as 
crianças cresceram e viraram adultas enquanto estive fora. 

Mas, acabei falando muito de mim, sem perguntar de vocês, de como é a vida por aí, de 
como estão as crianças. Olha eu, outra vez, imaginando que Ralf e Ruth ainda são 
crianças... 

Wiegando, preciso desenferrujar meu cérebro; ele está coberto por conteúdos didáticos, 
repetindo o já-conhecido. Sinto falta de nossos desafios filosóficos. 

Um grande abraço e não demore responder essa carta. 

O amigo dos velhos tempos, Icobé. 

Escreveu e pôs a carta no correio no mesmo dia. Estava com pressa de receber a 
resposta. Além da carta em busca de diálogo, ele próprio estava pesquisando na 
biblioteca da escola e na Biblioteca Pública do Estado sobre religião e sobre educação. 
Encontrava muita coisa: relatos históricos e livros sobre fundamentos teóricos. Porém, 
quase tudo aquilo já era de seu conhecimento e as leituras pouco acrescentavam. No 
máximo, reavivavam os conhecimentos adquiridos nos seminários e nos cursos 
preparatórios para o exercício do magistério. 

Ao saber do interesse do pai por esses assuntos, Januário ofereceu ajuda para 
conseguir livros na biblioteca da faculdade em que estudava. Foi através desses livros 
que Icobé teve oportunidade de conhecer outras religiões, as filosofias orientais, as 
novas ciências oficialmente reconhecidas e as últimas teorias educacionais. Depois das 
leituras, Icobé concluiu que havia parado no tempo; que lecionar era remexer apenas 
com velhos e engessados saberes. 

Percebeu também, nas entrelinhas das raras conversas que Dinorá mantinha com ele, 
que ela já iniciava o magistério com outra visão pedagógica, talvez resultado do 
convívio com jovens de outra geração; geração determinada a romper com velhos 
modelos sociais. Ele próprio vinha notando que, depois da Segunda Guerra Mundial, os 
alunos estavam mais independentes, mais rebeldes. 

Afinal, as sociedades e os governos da primeira metade do Século XX poderiam ser 
considerados verdadeiros fracassos. Milhares de europeus haviam migrado do Velho 
Continente pela simples razão de que, lá, eles passavam fome, as monarquias e os 
impérios foram desmoronando, a começar pelo Império Russo. A Revolução Industrial 
atraia cada vez mais trabalhadores do campo e o Comunismo ameaçava se infiltrar nos 
países sul-americanos, prometendo passar ao poder com o proletariado. As greves já 
fechavam fábricas nas grandes cidades e a Igreja conclamava a todos para lutarem 
contra o Comunismo que “comia criancinhas”. 
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Como a Educação vem sempre na retaguarda do desenvolvimento, acaba sendo a 
última a saber das novidades. Enquanto os professores ensinavam dogmas e teoremas 
do século anterior, os alunos ansiavam por conhecimentos producentes, que 
favorecessem um melhor desempenho profissional. As escolas se modernizavam em 
ritmo bem abaixo das necessidades da população. Depois de quatrocentos e cinquenta 
anos de colonização, os brasileiros cansavam de ser explorados e exigiam governos 
democráticos. Nem mesmo o Regime Republicano tinha conseguido romper com as 
oligarquias que dominavam o Brasil. Mudou-se o regime político, mas a Capital Federal 
continuava a ser uma corte que consumia a maior parte da renda nacional. 

A população brasileira crescia rapidamente e formava cidades, onde surgiam fábricas, 
casas comerciais e novas escolas para dar conta da preparação técnica e científica para 
esses novos tempos. 

As escolas do início do Século ensinavam apenas a Matemática e a Língua Portuguesa. 
Porém, com as novas descobertas e com a evolução cultural do mundo, o número de 
ciências foi sendo ampliado e a maioria dos currículos já continham aulas de Química, 
de Biologia, de Física, de Geografia, de História e de línguas estrangeiras. A Filosofia, 
que era matéria de Ensino Médio e de Ensino Superior, se desdobrou com a criação da 
Psicologia, da Sociologia e da Pedagogia. 

Além das ciências ‘oficiais’ reconhecidas, outras áreas do conhecimento humano 
passavam a reivindicar o status de ‘ciência’. Entre elas, as várias correntes de 
pensamento dentro de cada ciência, como a Lógica, a Medicina, a Psicanálise, a 
Psicopedagogia, a Parapsicologia e o Espiritismo.  

Ao ler alguns textos sobre Parapsicologia, Icobé identificou assuntos que ele e 
Wiegando haviam discutido com certo temor de serem considerados perigosos, porque 
as ideias seriam avançadas demais para serem debatidos publicamente nas 
comunidades interioranas. Os fenômenos explorados pela pretensa ciência, como 
telepatia e premonição, eram descartados pela Psicologia devido a dificuldade para 
comprovar e mensurar os eventos. Entretanto, os adeptos da nova ciência 
consideravam que a Parapsicologia estava ‘para além da’ Psicologia. 

Desta forma, essas ideias estariam ‘para além’ dos currículos escolares, podendo 
causar conflitos com os demais professores e, principalmente, com a Direção da Escola. 
Icobé preferiu guardar para si e aguardar a oportunidade de conversar sobre isso com 
Wiegando. Por sorte, a carta chegou logo a seguir. 

Amigo Icobé, de fato, estamos pensando demais nas comunidades e muito pouco em nós 
mesmos, nas nossas famílias e na nossa amizade. Espero que possamos recuperar o 
tempo perdido. 

As notícias que você me manda revelam aspectos que meus familiares omitem, talvez por 
considerarem que são detalhes sem importância. Por isso, só agora fico sabendo que meu 
cunhado Ingo é “um homem bom, franco, sincero e otimista com a vida.” Quem convive 
com ele, talvez pense que eu sei disso e nada relatam; apenas contam o que ele fez ou 
deixou de fazer. 

Nós estamos bem, apesar das saudades da família. Como Ralf e Ruth nasceram aqui na 
Etiópia, sentem-se em casa e têm apenas curiosidade de como é viver em Suçurê, pois a 
gente pouco fala do Brasil. 
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Confesso que nem sobra tempo para enferrujar o cérebro. Há tanto o que fazer, são 
tantas as necessidades desse povo sofrido, que não havia ainda sentido falta de desafios 
filosóficos. Mas, concordo que precisamos ser mais do que fazedores. 

Agradeço muito você ter reiniciado nossas conversas. 

Wiegando Frauenkochen Schreiner 

Após a leitura, Icobé permaneceu pensativo, com o olhar no horizonte, lá para os lados 
da África. Parecia que a fase era realmente de mudanças, com a volta às antigas 
amizades e, talvez, com o retorno à Terra Natal. Na próxima carta, queria iniciar a 
discussão sobre alguns acontecimentos que foram considerados esquisitos pelos 
moradores de Suçurê, lá no tempo da infância deles. Segundo o que Icobé havia 
pesquisado, esses acontecimentos, à primeira vista, pareciam ser fenômenos 
parapsicológicos. 

Durante os longos anos de formação, Icobé presenciou ou ouviu falar de coisas 
estranhas, que, ao mesmo tempo, atraiam e amedrontavam: colegas que tinham visões 
e, depois, de fato, aquilo acontecia; padres que curavam com orações e ciganas que 
liam o destino na palma da mão. Agora, lendo livros sobre Parapsicologia, muitos 
daqueles eventos apareciam descritos em detalhes, como se os autores tivessem 
presenciado os fatos. Alguns fatos e algumas pessoas permaneciam estranhos nas suas 
lembranças. Muitos milagres também poderiam ser considerados eventos 
paranormais. 

A carta recebida reacendeu os interesses pelas pesquisas, tendo agora mais uma 
curiosidade: como seria esse país africano? Lembrava de alguns trechos da Bíblia e de 
algumas informações nos livros de Geografia e de História, porém, viver lá na África 
deveria ser muito diferente de ler histórias africanas. Aproveitou a próxima carta para 
expor essas ideias ao amigo. E, novamente, ficou no aguardo de respostas. 

 

ETIÓPIA 
 

Nesse interim, Icobé encontrou, na Biblioteca Pública do Estado, um livro que 
descrevia a Etiópia como “um país de intensa tradição oral e um dos países mais cristãos 
do mundo”, situado numa região complexa, formada por montanhas, florestas, 
planícies e desertos. Dizia o autor que, na “nação da oralidade”, as pessoas idosas 
contavam histórias para as crianças e para os jovens, relatando lendas e mitos, como 
os da famosa Rainha de Sabá e do rei Preste ou padre João, monarcas que 
incorporavam, simultaneamente, o poder terreno e o poder divino. 

Pelas semelhanças desses relatos com as Escrituras Sagradas, Icobé imaginou que a 
Bíblia poderia ter sido escrita na Abissínia – nome antigo da Etiópia –, que teve mais 
templos e santos mais antigos que os romanos. Porém, diferentes dos santos europeus; 
santos negros, com a aparência do povo africano. 

Entretanto, a vida dele prosseguia em Ibiabaré. Os alunos estavam ao lado dele e não 
no passado ou na África; precisava preparar as aulas, avaliar a aprendizagem dos 
alunos, entregar as notas mensais, receber os salários, pagar os fornecedores, manter a 
pequena horta e o jardim de casa. Enquanto isso, a Rita continuava frequentando a 
igreja e a casa da amiga, que também era a casa do viúvo com quem estreitava 
amizade. Icobé saia bem cedo e só retornava ao final do período noturno; mal tinha 
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tempo de cuidar de sua vida profissional. Nos finais de semana, a família convivia no 
mesmo espaço, mas os vínculos entre eles eram frágeis e intermitentes. 

As cartas amiudaram e a Etiópia foi se formando na mente de Icobé como uma terra 
exótica, de gente que gosta de usar muitos adornos, cobrindo o corpo com colares, 
conchas e roupas coloridas. A maioria não sabia ler nem escrever, entretanto, 
contavam muitas histórias que passavam de geração em geração, de boca em boca, nas 
rodas que se formavam debaixo das árvores ou nos terreiros das casas. 

Eles tinham convicção de que o mundo havia começado ali, com Adão e Eva no paraíso 
naqueles planaltos, cheios de montanhas e de vales, com fartura de alimentos: 
ninguém precisava trabalhar; bastava colher os frutos ao alcance da mão. Nos tempos 
antigos, todos viviam em paz, sem distinção entre homens e mulheres; sem inveja, 
ganância ou brigas. Todos viviam em paz, sem disputas. 

De fato, os arqueólogos haviam descoberto naquela região ossadas dos nossos 
ancestrais, o que indicava que a Etiópia poderia ter sido o berço da humanidade. Dali, 
os hominídeos teriam se espalhado e dominado a Terra. Também os textos antigos – 
escritos por egípcios, chineses, persas, gregos e portugueses – mencionavam a 
existência ali de povos importantes, que formavam reinos ricos e poderosos. 

Os etíopes se consideravam descendentes dos hebreus, através de Abraão, Salomão, 
Judá e Reis Magos. Jesus Cristo e seus apóstolos teriam sido os primeiros 
evangelizadores, seguidos de muitos outros, até os tempos atuais em que até 
Wiegando estava por lá para evangelizar o povo. Como os antepassados tinham 
convivido com todos esses personagens bíblicos, o que de fato os pastores e padres 
poderiam acrescentar eram as novas interpretações da palavra de Deus, os costumes 
do ‘mundo civilizado’.  

Os contadores de histórias afirmavam que Jesus Cristo tinha sido um Etíope como os 
ancestrais dele, porém nascido em Belém, durante uma viagem que os pais tinham 
empreendido para cumprir a obrigação de visitar, ao menos uma vez por ano, a Terra 
Santa. Como era um lugar muito distante, os pais resolveram ficar por lá mesmo. 

Porém, o menino Jesus, quando contava com a idade de doze anos, conseguiu retornar, 
numa longa viagem por terras desconhecidas, nas quais enfrentou imensas 
dificuldades. Segundo os narradores de histórias, o Cristianismo havia sido fundado 
por Ele, durante as peregrinações por desertos, praias, lagos, vales e montanhas. Ainda 
segundo as lendas deles, com a idade de trinta e dois anos, Jesus Cristo voltou para 
Belém, onde viviam seus pais. 

Com o aprofundamento dos diálogos, Icobé e Wiegando haviam chegado à conclusão 
de que era bem possível que a Bíblia tivesse sido escrita na Etiópia, terra em que Jesus 
Cristo teria passado a maior parte de sua vida e onde existem muitos templos cristãos, 
alguns cavados nas próprias pedras das montanhas. 

Segundo os mitos locais, Cristo era um ser divino que tinha vindo para instruir o povo 
que passava por muitas privações sob a tirania de reis que cobravam pesados tributos, 
mesmo em épocas de prolongadas secas que impediam o cultivo de cereais e a criação 
de animais domésticos. Ele teria sido puro espírito, nada tendo de humano. 

Por outro lado, pelos estudos de Icobé, Jesus Cristo poderia ter sido apenas um ser 
humano com uma mente muito desenvolvida e que as profecias e os milagres fossem 
apenas manifestações mediúnicas de poderes paranormais.  
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Assim, mais um ano escorreu pelo calendário e as férias chegavam com ansiedades de 
viajar para o interior. Icobé queria conversar com os mais antigos moradores de 
Suçurê para ver se o Tião Preto tinha sido algum vidente, algum médium, mesmo sem 
que ele próprio soubesse. Afinal, ele predizia o futuro, indicava onde estavam os 
objetos perdidos e lia os pensamentos de pessoas ausentes. 

Havia também uma curiosidade antiga, só formulada recentemente: Tião Preto era 
africano nato ou teria nascido no Brasil, filho de escravos vendidos como mão-de-obra 
colonial para as fazendas paulistas? 

Icobé tinha ainda alguns compromissos com a escola em que trabalhava e queria 
passar as festas de fim de ano com os filhos. Januário já trabalhava como ajudante em 
um gabinete odontológico, assumindo a idade adulta sem mais precisar dos pais; tinha 
uma namorada firme e pretendia casar tão logo estivesse estabelecido 
profissionalmente. Ari dependia muito pouco dos pais ou dos irmãos; vivia no mundo 
dele. Dinorá, apesar dos seus apenas dezoito anos, iria assumir uma turma de 
alfabetização no início do próximo ano letivo. Ela tinha herdado o dom de lidar com 
alunos e fazia isso com a maior naturalidade. Também ela namorava com intenções de 
casar. Pretendia, inclusive, noivar pelo Natal. 

Assim, mesmo que sem as euforias vistas em outras famílias, eles prepararam uma 
farta ceia de Natal e comemoraram sobriamente a chegada do Ano Novo com 
esperanças de um futuro cada vez melhor. 

Passadas as festas, Icobé começou a se preparar para viajar no dia seguinte ao Dia dos 
Reis Magos. Resolveu os pequenos problemas com a casa, aparou a grama do jardim e 
embarcou para Suçurê. Viagem tranquila, por paisagens modernizadas com o 
crescimento da população, que instalava novas indústrias e mais casas comerciais. 

Dona Frida Frauenkochen Schreiner continuava alimentando os passageiros dos 
mistos e os colonos que eventualmente almoçavam no Restaurante da Estação nos dias 
que vinham fazer compras, ali mesmo ou nas cidades vizinhas. De certa forma, os 
encontros e as conversas do ano anterior se repetiam, acrescidos de algum novo 
contato e das notícias do que havia acontecido de importante durante o ano. 

Depois de almoçar e de ajudar a Frauenkochen na limpeza do restaurante, deixando 
tudo em ordem para o dia seguinte, rumaram para a casa da ‘família alemã’. Pelo 
caminho, foram alcançados pelo Ingo que seguia para lá também. De bom grado, 
aceitaram uma carona na carroça carregada de verduras. 

Tão logo se acomodou no assento, Icobé percebeu que, sobre a carga, havia um chuchu 
muito diferente, com o formato de um ‘H’. Pediu para tomar nas mãos aquela raridade 
e perguntou como é que ele tinha conseguido aquilo. Ingo foi adiantando que aquele 
chuchu não servia para ser comercializado e que trouxe o fruto apenas para mostrar a 
curiosidade para a família. Depois, com didática de mestre explicou: 

— A plantação de chuchu vem costeando a cerca da horta, por fora. Você sabe que o 
chuchuzeiro lança rebentos pra todo lado, tentando se agarrar em alguma coisa que o 
mantenha longe do chão, para que os frutos fiquem pendurados. Esse daí cresceu no 
vão de duas ripas da cerca, ficando do tamanho exato da distância entre as duas ripas. 

Icobé viu no fato a possibilidade de estabelecer uma alegoria pedagógica. Um dia ainda 
escreveria sobre a possível metáfora. No momento, entretanto, precisava aproveitar as 
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férias, dar atenção para as pessoas e admirar as paisagens que seriam, no seu desejo, 
as do resto de sua vida. 

Icobé abraçou e conversou com os amigos ‘alemães’ e passou rapidamente pela Casa 
Paroquial para pedir a benção do vigário. Em seguida, pegou uma carona para Tapiraí, 
onde encontrou o entusiasmo renovado na possibilidade de que ele voltasse a viver ali, 
colaborando para a instalação do novo município. 

Nos dias que passou na vila, colheu opiniões sobre essa possibilidade, analisou ideias e 
elaborou planos para a época em que pudesse voltar em definitivo. Deu toda atenção 
para os amigos e compartilhou ideias sobre seu novo projeto de vida, até embarcar no 
trem de volta para Ibiabaré. 

Durante a viagem, teve tempo de sobra para elaborar a teoria pedagógica do chuchu H, 
com interpretações novas a cada estação que o comboio parava para a troca de 
passageiros. Logo que chegou em casa, escreveu um texto e enviou uma cópia para o 
Ingo, que era o ‘dono do chuchu’. 

“O Ingo produz frutas, folhas verdes e legumes que podem ser consumidos pelos seus 
privilegiados clientes. Dentre eles, chuchus. Apesar de haver grande procura por chuchus 
produzidos sem venenos e sem adubação industrializada, ninguém quer um fruto 
deformado pela fôrma em que cresceu. O chuchu H resultou num fruto indesejado e, em 
consequência, inútil para a comercialização. Mesmo assim, o chuchu H pode contribuir 
para as reflexões de um professor. 

O chuchuzeiro estendeu seus ramos na direção da cerca de madeira lascada que 
delimitava o espaço da horta e uma das flores despontou justamente no interstício entre 
duas ripas. Floresceu, foi polinizada e se desenvolveu até encontrar os anteparos rígidos 
por dois de seus lados. Porém, era de sua natureza crescer mais que o espaço de cinco 
centímetros entre duas ripas, por isso, compensou os limites impostos no meio crescendo 
mais para os lados, resultando num fruto deformado e desprezado pelos compradores 
que exigem produtos uniformes. 

A imagem do chuchu H inspirou a comparação do fruto com os seres humanos 
‘deformados’ na família, na escola e/ou na Sociedade. As pessoas, de uma forma geral, se 
desenvolvem nos moldes que a Sociedade impõe como modelos de ‘sucesso’. As crianças, 
que nascem naturalmente belas e livres, vão sendo moldadas pelas forças de coerção 
social. As formações intelectuais, morais e físicas colocam os formandos em fôrmas 
moldadoras de ‘cidadãos’. Cada cidadão deve se encaixar em um dos muitos modelos 
disponíveis. As crianças que crescerem indisciplinadas desenvolverão corpos e mentes 
independentes, talvez, rebeldes. Para a satisfação de si mesmas, porém, sem utilidade 
produtiva para as engrenagens dos papeis sociais. 

Da mesma forma que frutas e hortaliças produzidas fora das características e dos 
calendários estabelecidos pelo mercado consumidor que exige produtos padronizados e 
disponíveis o ano todo. Mesmo que, para isso, seja necessário usar métodos industriais, 
como adubação agressiva, venenos e cultivos artificiais. 

As minorias, porém, têm o direito de preferir viver de modo natural, aceitando os frutos 
que amadurecem de maneira espontânea, com tamanhos variados e com formatos não-
padronizados.” 

Durante muito tempo, o professor havia respeitado os limites estabelecidos pela 
direção da escola e pela moral urbana. Porém, aos poucos, ele se aproximou e passou a 
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viver na fronteira com o sobrenatural, acreditando em espiritismo e em 
parapsicologia. Isso parecia, aos alunos, aos pais e aos diretores, uma espécie de 
loucura mansa, inofensiva, porém, fora dos parâmetros curriculares. E o pior: como 
professor ele seria um mau exemplo para os alunos. A Sociedade precisava produzir 
seres uniformes, normais, que se enquadrassem no Sistema e não pessoas excêntricas 
vivendo ‘para além’ da Ciência. 

De fato, o professor falhava nas funções de professar as orientações dos livros 
didáticos e de manter as classes sob disciplina militar. Todos esperavam que ele 
exigisse dos alunos vigilância permanente sobre as regras gramaticais, seguindo 
rigorosamente as normas ortográficas; que cobrasse dos discípulos a eterna 
preocupação com os acentos colocados sobre as sílabas tônicas indicadas e o rigor com 
a pontuação das frases, conforme recomendado pelas academias de letras. O professor 
deveria evitar que os educandos resultassem em alunos ‘fora do padrão’. 

Convicto de que os pontos e as vírgulas serviam para indicar a delimitação do conjunto 
de palavras usadas para afirmar, determinar e explicar as ideias da frase, Icobé usava 
os sinais de pontuação como signos semióticos para obter a significação desejada. 
Acreditava que essas ferramentas da sintaxe da língua contribuíam para comunicar as 
ideias de forma objetiva, sucinta, clara, coerente e completa, resultando em textos com 
frases e parágrafos ‘para além’ das grafias; textos que fossem mais que um conjunto de 
rabiscos vazios de significado. 

Para ele, o ato de escrever deveria ser um exercício de liberdade e não uma marcha 
comandada pela batida em um tambor. Todas as ferramentas linguísticas – letras, 
sinais diacríticos, sílabas, palavras e frases – deveriam estar a serviço do escritor e não 
colocadas como barreiras para o livre registro dos pensamentos. Ao escrevente, 
bastaria ter ideias e manter o foco naquilo que escrevesse, evitando se perder ou levar 
o leitor consigo por divagações improdutivas. 

Tomar consciência e utilizar corretamente as ferramentas linguísticas tinha sido de 
grande valia para o aperfeiçoamento dele como professor, porém, desservia ao 
Sistema, que precisava domar pessoas, vender livros didáticos e prestigiar os 
gramáticos. A Sociedade queria produzir bons operários em série e funcionários 
públicos que pudessem se encaixar nos padrões brasileiros. 

Cada vez mais, o conhecimento profundo da Língua Brasileira afastava a retórica 
professoral exigida em sala de aula e fornecia elementos para a elaboração de 
documentos, de leis e de textos literários. Enfim, o professor parecia desligado do 
mundo, com a cabeça em fenômenos paranormais, mais interessado na Etiópia do que 
no bom nome do educandário. 

Icobé acreditava que as comunidades conseguiriam resolver todos os seus problemas, 
se incentivadas, organizadas e empoderadas, pela ajuda dele. Tinha consciência do que 
poderia fazer pelos conterrâneos. Essa era mais uma razão para deixar a cidade e 
voltar para a Terra Natal, que foi um sertão inóspito e se preparava para abrigar um 
novo município. 

Assim animado, escreveu para Ingo, anexando uma cópia do texto CHUCHU-DE-CERCA. 
Porém, o dono do chuchu H proporcionou outra aprendizagem: a seara de Ingo eram 
as frutas, as verduras e as hortaliças; sem cartas e muito menos divagações filosóficas. 
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Mais um ano iniciava, com cada qual cuidando de seus afazeres, sem tempo para reatar 
os laços de família, que sempre foram bastante frágeis. Januário andava de jaleco 
branco, mesmo quando transitava pelas ruas, indo da faculdade para a sala de 
tratamento dentário. Passou a ser odontólogo vinte e quatro horas por dia. Ari, 
mergulhado nos estudos, abria espaços apenas para as poucas horas de namoro, nos 
domingos e nas quartas-feiras.  

Dinorá estava entusiasmada com a turma de alfabetização. Há três anos, trabalhava 
com crianças, mas era a primeira vez que assumia a regência de uma classe. Agora, ela 
compreendia os relatos do pai, descrevendo as primeiras experiências dele como 
professor. Lamentava, apenas, que ele estivesse tão desmotivado e planejando voltar 
para o interior. Ela pretendia casar no próximo ano e jamais aceitaria sair da cidade, 
onde ela e o noivo trabalhavam e eram felizes. Se o pai fosse embora, com certeza a 
mãe e os irmãos continuariam morando na ‘casa da família’. Sempre sonhara ver o pai 
brincando com os netos, porém, esse sonho ficava cada vez mais distante. 

Alheia a tudo e a todos, Rita se achegava cada vez mais ao convívio da família da amiga. 
Se bem que, a afeição dela pelo pai da outra crescia rapidamente e já suplantava a 
razão de visitar a amiga, pois encontrava naquele homem viúvo o companheiro que 
procurava: sem as pressas e as complicações que caracterizavam os comportamentos 
do marido. 

Porém, a Igreja Católica proibia a separação de casais, considerando o matrimônio um 
laço indissolúvel, um compromisso até a morte. Não fosse essa obrigação conjugal, ela 
deixaria de uma vez a casa onde dormia, sem, no entanto, se sentir ‘em casa’. 

Icobé e Wiegando trocaram cartas e adentraram em análises mais profundas dos 
fenômenos paranormais de clarividência, telepatia, premonição, precognição ou 
profecias, sempre comprovando as hipóteses com fatos reais registrados nos mínimos 
detalhes. Ao saber de sonhos anormais, de aparentes milagres, de objetos perdidos que 
foram encontrados pela ‘reza de Santo Antônio’ ou de pessoas em transe, em êxtase ou 
possuídas por algum espírito, no Brasil ou na África, eles pesquisavam e trocavam 
informações. 

Assim, descobriram que muitos padres e muitos pastores, inclusive de outras religiões, 
atendiam pessoas adoentadas, que se sentiam curadas depois da bênção ou da simples 
imposição das mãos sobre o local do distúrbio. Alguns desses sacerdotes agiam em 
público. Entretanto, a maioria deles se escondia para fugir das repreensões das 
autoridades eclesiásticas. 

Pesquisando na biblioteca da universidade, Icobé encontrou referências aos trabalhos 
desenvolvidos por um cientista russo que estudava casos de pessoas que conseguiam 
transportar objetos usando apenas o poder da mente. Encontrou também um livro de 
Allan Kardec, onde estavam explícitos os conceitos de mediunidade e a afirmativa de 
que todas as pessoas possuem alguma força mental. 

De fato, Icobé conhecia algumas pessoas que adivinhavam o que os outros pensavam, 
tinham visões elucidativas e conseguiam curar doenças pela simples presença junto ao 
doente. No entanto, a maioria delas evitava proclamar isso e até procurava ocultar o 
que sabia para evitar a excomunhão. Havia também aqueles que, nada sabendo, 
consideravam que as forças estranhas eram ‘obra do demônio’, pouco importando se 
as manifestações paranormais aconteciam consigo mesmos ou com os outros. 
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Essas questões pouco conhecidas e, de certa forma, condenáveis pareciam surgir, 
naquela época, em todos os lugares. Num intervalo de recreio, um professor comentou 
que uma ‘casa espírita’ começava a funcionar num bairro da cidade. A notícia causou 
alvoroço e todos foram convidados a mudar de assunto tão logo o diretor ingressou no 
local. Pelas reações, ficava a impressão de que o irmão marista conhecia o assunto, e 
muito bem. No entanto, como os demais, Icobé também ficou quieto. 

Sacudido por todas essas descobertas, ele voltava a remoer velhas angústias. Desde 
menino, tinha uma preocupação acima do normal com os mistérios universais. Mesmo 
acreditando nas palavras escritas na Bíblia, parecia quase impossível Deus criar Adão 
assim num sopro. E mesmo o mar, as montanhas, as cobras, as formigas, ... Será que, no 
caso das formigas, Deus teria feito apenas um macho e, depois, com uma das costelas 
desse ‘formigo’ fez a primeira formiga? Mas, essa fêmea seria uma operária, uma 
princesa ou uma rainha? Ou, para adiantar o trabalho, já teria feito direto a rainha 
prenhe de milhares de ovos férteis, evitando perder seu tempo com machos vadios? 

A Terra seria o único planeta habitado? E, se houver gente vivendo em outros planetas, 
quando morrem, eles irão para o mesmo céu ou para o mesmo inferno  que os 
terráqueos? 

E até mesmo as questões mais próximas da realidade humana como a dúvida de como 
os seres humanos chegaram à América antes de inventarem os navios? 

 

CURIOSICES DE UM MISSIONÁRIO 
 

Motivado pelas discussões com Icobé, Wiegando passou a anotar alguns hábitos do 
povo africano que eles ainda estranhavam. Porém, não só eles: como eram muitos os 
grupos étnicos e muito diferentes entre si, cada tribo considerava esquisitos os hábitos 
e os costumes dos ‘outros’. Assim, depois de dois anos de diálogos missivos, havia um 
bom volume de textos versando sobre aspectos considerados relevantes por ele e por 
Evelina. 

Porém, como missionário, Wiegando não disporia de dinheiro para custear a edição do 
livro e Evelina recebia tão pouco como professora que nem poderia contribuir 
financeiramente. Então, eles enviaram os originais do livro para a comunidade 
luterana deles no Brasil, que, com o apoio da Associação de Senhoras Evangélicas, 
imprimiu o livro CURIOSICES DE UM MISSIONÁRIO. 

Icobé também se surpreendia com algumas das curiosidades relatadas. Parte do povo 
considerava que o Rei da Etiópia, com o pomposo título de Leão da Tribo de Judá, seria 
a reencarnação de Jesus Cristo. Isto que eles não eram espíritas e, como descendentes 
dos judeus, deveriam estar à espera do messias. 

Eles chamam de ‘injera’ um pão de massa acinzentada de gosto amargo, que uns 
colocavam na boca dos outros, com a mão direita, que era a mão boa. A mão esquerda 
era usada para fazer a higiene pessoal. Ou seja, também lá, os canhotos eram 
considerados ‘pessoas sinistras’, dominadas pelo lado esquerdo; pessoas que não 
sentavam à direita do Pai Celeste. 

Na Etiópia, considerada celeiro de religiões, as cerimônias sagradas mais pareciam 
carnavais do que cultos a divindades, pela quantidade e pela variedade de adornos e de 
cores que desfilavam. E, o mais estranho, no lugar do incenso, eles queimavam 
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maconha, por eles chamada de Erva de Salomão. Os fieis ficavam em transe, tão 
alucinados quanto os ‘pacientes’ dos pajés das tribos brasileiras. Nesse estado de 
delírio, misturavam fé com superstições e religião com política. Ao final das 
cerimônias, pelo efeito da maconha e pelo clima de exaltação coletiva, a multidão 
passava a acreditar em qualquer absurdo. Por exemplo: crer que as Tábuas da Lei e a 
Arca Sagrada foram trazidas para a Etiópia e estariam escondidas em algum lugar nas 
mais altas montanhas. 

Muitos cultos africanos se assemelhavam aos rituais do candomblé, do catimbó e da 
umbanda, onde feiticeiros, pajés e sacerdotes prometiam, com crendices, 
encantamentos, macumbas, magias e mandingas, curar doenças, resolver contendas e 
alcançar graças. Eles evocavam as forças da natureza e os espíritos dos vivos e dos 
mortos, em cerimônias ruidosas, com cânticos, gritos e muita dança. 

Além do intenso envolvimento com deuses e demônios, os africanos se apegavam aos 
grupos familiares, ao sentimento de parentesco. Os casamentos eram festas que 
celebravam a união de duas ou mais famílias e carregavam sempre um lastro 
econômico. Para algumas etnias, a noiva tinha ‘um preço’, a ser pago ao pai da noiva 
com um lote de animais, só entregue após o nascimento do segundo filho, com a  
‘garantia’ de descendentes para o noivo. Se o marido morresse, a família dele deveria 
conseguir um irmão ou um primo para ficar com a viúva e ajudar a criar os filhos dela. 

Ao redor de suas choças, construídas com bambu e com barro, as famílias cultivavam o 
milho, a cana-de-açúcar e o arroz que consumiam, além do café, que é nativo na 
Etiópia. O maior patrimônio familiar consistia em um rebanho de gado: bois, vacas e 
cabritos que andejavam à cata do-que-comer. 

Mesmo as pessoas, elas caminhavam por estradas que pareciam “rios de gente” 
andando como um povo que se move o tempo todo. Gostavam de ajuntamentos e 
sabiam iludir os turistas com adornos e danças ancestrais que diziam serem rotinas de 
todo dia. Entretanto, só executam essas encenações para ganhar dinheiro; fora esses 
momentos ‘turísticos’, eles eram agricultores e/ou pastores que labutavam em ritmo 
de trabalho penoso, com pouco alimento e muitas dificuldades. 

Apesar do orgulho de a Etiópia ser o ‘museu dos povos’ e das vaidades culturais e 
antropológicas de viverem no ‘berço da humanidade’, os etíopes continuavam pobres, 
passando por longos períodos de fome, a cada estiagem; tinham tudo e nada possuíam. 
Viviam lutando em guerras intermináveis que reduziam a média de vida a pouco mais 
de quarenta anos. Viviam entre a violência e ilusão, com meninos carregando um fuzil 
na mão direita e uma bola de futebol na mão esquerda.  

 

FIM DE CICLO 
 

Nas férias, Icobé retornou a Tapiraí e encontrou o ambiente ainda mais animado com a 
possibilidade de instalar o novo município dali a quatro anos. 

O prefeito, a câmara de vereadores e dois deputados do partido do Coronel Torquato 
concordavam com a reivindicação, reconhecendo que a vila cresceu o suficiente e que a 
emancipação poderia favorecer até mesmo o governo, porque a imensidão do 
território municipal de terrenos acidentados dificultava a construção e a manutenção 
de estradas, necessárias para o deslocamento dos funcionários da prefeitura. Com a 
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emancipação, cada qual cuidaria de seu trecho e todos estariam mais bem servidos. 
Além do que o Governo Estadual garantiria mais um prefeito do partido, obtendo 
maciça maioria dos votos do curral regional. Só os loucos arriscariam ‘ ser do contra’. 

Com um problema, porém: quem organizaria a papelada para a emancipação? A 
maioria dos políticos vacilava com a caneta na mão e detestava ficar durante horas 
raspando palavras. Os líderes de comunidades e de setores da sociedade continuavam 
chucros, ainda sem traquejo para lidar com papeis, com autoridades e com leis. E toda 
a população sabia quem poderia fazer isso muito bem: ele, Icobé. 

No mesmo dia da chegada, depois da janta, Dona Lenice e o Coronel convidaram para 
que ele mudasse de vez para Tapiraí e assumisse a missão de organizar tudo, desde as 
alianças, a escolha da data mais apropriada e a instrução dos novos mandatários 
municipais: prefeito e vereadores. 

Como haveria eleições no ano seguinte, a instalação da nova unidade municipal teria 
de esperar mais cinco anos e, enquanto isso, trabalhar de acordo com os políticos da 
cidade, pois dependeria deles para garantir os votos favoráveis ao pleito. 

O Coronel já era vereador pela vila e teriam de eleger mais alguém de Suçurê que fosse 
favorável ao desmembramento do território municipal, mesmo sendo aquela povoação 
muito anterior à da vila que pretendia a independência política. 

Já existia um prédio em condições de abrigar a nova administração, pois a Intendência 
Municipal era espaçosa e poderia ser ampliada sem maiores custos. Os demais custos 
poderiam ser assumidos pelas firmas locais, elas também desejosas de se livrarem das 
longas caminhadas até a sede municipal para resolver qualquer problema burocrático. 

Icobé desejava retornar para o interior porque estava farto das rotinas profissionais e 
encontrava enfim uma razão para sair de vez de Ibiabaré. Porém, mantinha silêncio 
sobre as reais razões para ‘voltar pra casa’: fugir do tédio matrimonial e estar mais 
perto da mulher que sempre amou. Sabia das tradições locais e da vigilância que a 
Igreja Católica manteria sobre seus passos para evitar a consumação do adultério. Por 
isso, procurava ser absolutamente discreto, evitando falar dessas intenções secretas, 
até mesmo para os amigos mais íntimos, como o Genuíno, o Luiz e a Terezinha; e, em 
Suçurê, a Frauenkochen, o senhor Schreiner, Ingo ou Willy. 

Acertada a vinda para Tapiraí, precisava negociar com o colégio uma rescisão 
contratual proveitosa para ambas as partes. Então, Icobé viajou para a cidade 
arquitetando estratégias para abordar o assunto junto à Diretoria do colégio, pois 
sabia da dificuldade de arrumar um professor diplomado e experiente para continuar 
o trabalho pedagógico que ele fazia. 

Com o crescimento da população em vilas e em cidades do Estado, a Secretaria da 
Educação corria atrás de professores, que já eram insuficientes até mesmo nas 
capitais. O Ministério da Educação procurava cumprir os planos do Governo Federal de 
dar escola ao maior número possível de jovens, que deveriam ser capacitados para 
assumir postos nas novas administrações estaduais, nas indústrias e nas funções 
liberais. O País carecia de engenheiros, agrimensores, advogados, médicos e dentistas. 
Alguns estrangeiros chegavam formados, mas em número muito abaixo das crescentes 
necessidades. 

Em consequência da alta demanda por profissionais nas áreas técnicas e da baixa 
remuneração para o magistério, a formação de professores ficava à mercê de sobras 
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financeiras ou de interessados em trabalhar no Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio por pura vocação. Era mais vantajoso trabalhar para a iniciativa privada, na qual 
valorizavam a competência e a produtividade. Na área da Educação, bastava que os 
professores repassassem os conteúdos dos livros didáticos e mantivessem os alunos 
sempre ocupados para não incomodar os pais. Na iniciativa privada, operários 
medíocres dariam prejuízo na certa; no setor público... nem lucro, nem prejuízo. 

Porém, antes mesmo de ir ao colégio para iniciar a conversa com diretor, Icobé soube 
que o processo havia sido acelerado por Rita, que aprofundara a amizade com o viúvo 
e havia decidido morar com ele e com a filha dele, que era a sua melhor amiga. 

Tudo havia acontecido durante as férias. Com o marido ausente e desinteressado, ela 
contava com a companhia dos filhos, que se fizeram ainda mais ausentes que o marido. 
Cada um tinha sua vida; saiam pela manhã e voltava tarde da noite, apenas para 
dormir em casa. Além disso, Januário e Dinorá estavam de casamento marcado, 
rompendo de vez com a convivência familiar, que nunca havia sido muito intensa. 

Icobé olhava para as paredes da casa sem ânimo para melhorar a aparência delas, sem 
forças para reagir. Por certo, o casamento deles estava longe de ser uma paixão 
ardente, mas a decisão de Rita rompia com uma longa rotina de casamento tradicional, 
onde cada qual exerce seu papel, mesmo que vivessem todos acabrunhados. Sozinho, 
sentado na varanda da casa, olhando para os vasos em que as flores tinham morrido, 
compreendeu que não era uma companheira que ele perdia; ele sentiu que perdia um 
projeto de vida, que, mesmo sendo medíocre, ainda assim, tinha sido projeto de vida 
durante as últimas décadas. 

Sentiu-se perdido, como se tivesse perdido o chão em que pisava. De repente, se esvaia 
aquele nada que dava estrutura à sua vida e que motivava para o trabalho diário em 
três turnos. Ainda sentado e prostrado, procurou tomar senso de realidade, 
racionalizando que – na verdade – o casamento deles foi uma farsa e que trabalhava 
tanto porque queria dar aos filhos as facilidades das quais sentiu falta. Quis que eles 
tivessem uma família que ele nunca teve. Quis que eles crescessem e envelhecessem 
podendo conversar com um pai e com uma mãe. Quis que a vida deles fosse diferente 
da dele, que ficou órfão de pais e de irmãos, tudo no mesmo dia, e, ainda mais, pela 
violência de disparos de balas mortíferas. 

Ali sentado e sem forças para buscar um copo d’água para desarder a goela, sentiu-se 
derrotado, órfão outra vez, como naquele trágico domingo da infância. Ele que tinha 
feito ‘tudo certo’, encontrava um fim trágico, mesmo que não fosse um fim violento. 
Uma tragédia sem violência, entretanto, sempre uma tragédia, pois o casamento que 
ele alimentara e que ele sustentara por longos anos ruía sem que ele pudesse e 
quisesse salvar. Tomado por pensamentos contraditórios, se sentia desprezado pela 
esposa e, simultaneamente, livre para voltar às suas origens. 

Foi com sentimentos assim ambíguos que ele se arrastou até o colégio no dia seguinte. 
Em sua mente também lutavam duas imagens similares, porém opostas. O trabalho 
pedagógico, que fora fonte de prazer, com o passar dos anos, tinha virado uma rotina 
estafante. Como poderia o magistério, iniciado com tanto entusiasmo e com tanta 
dignidade, chegar ao ponto de parecer um fardo a carregar? Onde tinha ficado o 
entusiasmo? Com o passar dos anos, ele foi se desgastando? Quando foi que se 
transformou em desânimo? Ou teria sido uma metamorfose lenta e imperceptível? Ele 
havia desaprendido a ensinar? E, muito mais grave, desaprendido a aprender? 
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Essas reflexões acabaram ajudando na missão que o esperava. Ao despertar da 
letargia, já estava sentado diante do diretor. Bastou, então, dar vazão aos sentimentos 
de fracasso. O próprio superior dele logo considerou que, apesar das altas 
competências técnicas-pedagógicas, o professor perdia a vontade de trabalhar com 
alunos, perdia o interesse no futuro dos jovens que estariam a cargo dele. Desta forma, 
seria melhor contar com um professor jovem, mesmo que menos experiente, porém 
entusiasmado, do que forçar a permanência de um mestre desanimado. 

Combinaram, então, que Icobé completaria aquele ano letivo, enquanto a escola, sem 
pressa, procuraria um substituto para ministrar as aulas de Língua Portuguesa, a partir 
do ano letivo seguinte. 

Entretanto, precisava reagir; manter-se firme diante dos filhos e encontrar energias 
para motivar os alunos daquele último período letivo. Durante anos, tinha sido uma 
pessoa responsável, procurando ser ético e merecedor de confiança. Queria deixar essa 
imagem positiva, para os filhos e para todos no Colégio.  

Naquela tarde, meditou longamente e reencontrou equilíbrio suficiente para conversar 
com os filhos, demonstrando uma serenidade que lutava para manter. Seu sentimento 
era de dor, de angústia, mas manteve-se tranquilo e contou com a conivência dos 
filhos, que também fingiam nada estar acontecendo. 

Os interlocutores trocaram palavras funcionais referentes à dinâmica da casa que 
precisava ter continuidade. Não que Rita tivesse sido a locomotiva da família ou a 
mantenedora das rotinas domésticas, mas o vazio – mesmo que seja o vazio do nada – 
será sempre um espaço a ser reocupado. Assim, depois de duas semanas, a casa 
parecia mais aconchegante que antes; voltava a ter feições de um lar. 

E, no colégio, ao contrário do que temia, portou-se com entusiasmo, atuando com 
renovada energia. Mesmo assim, temia ser um impulso momentâneo, resultante de 
esforço finito. Porém, com o passar das semanas, aquela chama continuava a aquecer 
seu corpo. Concluiu que a energia resultava de um misto de alegria da liberdade e de 
saudade antecipada dos bons tempos em que foi professor. 

Sentindo-se melhor, mais confiante, escreveu para Wiegando informando dessas 
situações todas. 

Wiegando, 

Essa carta será, sem dúvidas, uma carta diferente. Como também diferente poderá ser 
nossa relação diante do que vou contar. 

Sei que, para um bom cristão, existem coisas sagradas, como o sacramento indissolúvel 
do matrimônio. Muito mais para um pastor luterano que considera a família o alicerce 
da sociedade. Sei e sofro até mesmo para te contar que a Rita já não mora mais comigo. 
Foi ela quem me deixou, mas não vou fugir da culpa, pois tenho consciência de que não 
fui um bom marido; tenho consciência que, juntos, deixamos o amor morrer. Mesmo que 
nada possa fazer depois da separação consumada, me coloco como um cristão fracassado 
no objetivo de provar que a tragédia provocada por meu pai tinha sido apenas uma 
fatalidade engendrada num momento de infortúnio. 

No entanto, estou aqui eu relatando a morte, de certa forma, pois nosso casamento foi 
morrendo aos poucos. Como meu pai, eu também fracassei. Sorte que Rita e nossos filhos 
estão vivos e seguem as vidas deles. 
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Ainda bem que consegui superar a dor e a amargura da separação, estou me mantendo 
sereno com os filhos e, felizmente, estou encontrando energias para lecionar quase no 
nível dos primeiros anos de magistério. 

Perdoe esse teu amigo e seja sincero, por mais que sejam duras as palavras que tens para 
me escrever. 

Aguardo uma resposta tua. 

Abraço do Icobé. 

Mesmo depois de escrita e colada, a carta ficou alguns dias sobre a mesa, esperando a 
convicção de que deveria de fato ser mandada, porque a chegada dela poderia decretar 
o fim de uma amizade. Por outro lado, não poderia viver eternamente fingindo que 
continuava casado, que estava tudo muito bem. Para fazer isso, teria de mentir 
também para os amigos da família alemã e isso estava fora de qualquer cogitação. A 
primeira mentira nos obriga a mentir outras vezes. Por outro lado, nada mais 
agradável do que viver com a consciência tranquila, deitando todas as noites a cabeça 
no travesseiro e dormindo aliviado. 

Nos dias seguintes à postagem da carta para a Etiópia, a ansiedade aparecia em todos 
os momentos em que estivesse sozinho. Bastava um minuto de solidão para a dúvida 
tomar conta de sua mente. Como Wiegando reagiria à notícia? E se Wiegando contasse 
tudo aos pais dele? Não tinha pensado nisso, mas seria bem possível... Tinha imaginado 
uma longa preparação para, só então, confessar que Rita tinha ido morar com um 
viúvo aposentado, deixando ele com os filhos.  

Quando prometeu retornar a Tapiraí para ajudar nos trabalhos de emancipação 
política da vila, sabia que Rita jamais aceitaria ‘morar no mato’. Aliás, ela nunca aceitou 
visitar a terra natal dele; não quis nem mesmo conhecer a região. Entretanto, 
continuariam casados; ela continuaria na cidade, sem sentir falta dele, que não sentiria 
falta dela.  Mudava de profissão e de residência, mas continuaria sendo um homem 
casado.  

Mesmo assim, admitia ter planejado as mudanças sem pensar nos filhos, que nasceram 
e viviam na cidade, sem intenção nem possibilidades de acompanhar o pai para o 
interior. Nem mesmo perguntou a opinião deles, se sentiriam sua falta ou se preferiam 
que o pai fosse embora de uma vez.  

De repente, num susto, percebeu que os filhos deixaram de ser crianças. Continuavam 
filhos, mas tinham saído do ninho, tinham assumido vida própria. 

Além disso, ao ser abandonado por Rita, perdia a condição de homem casado e teria 
dificuldades para provar que não tinha segundas intenções, pois, podia parecer que ele 
tivesse provocado a separação para ficar livre da esposa. Porém, jamais pensara em 
separação e nem cogitava pensar em Ângela, também casada, vivendo com o marido e 
os filhos em uma localidade pouco distante dali. 

Entretanto, era a realidade nua e crua: tinha agido inconscientemente, sem levar em 
conta a esposa, os filhos e, também, a filha do Coronel, que era a paixão da vida dele. 
Não fosse Rita debandar de casa e os filhos estarem vivendo vida de adultos, como ele 
iria negociar a liberação para mudar-se para o interior? Quais argumentos usaria? Que 
estava cansado de tanto trabalhar no colégio? Ou que queria se separar, ele também? 
Por que deixou de conversar sobre isso com a esposa, com os filhos e, também, com 
Dona Lenice e com o Coronel? Dona Lenice e o Coronel teriam pensado que o desejo de 
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morar em Tapiraí seria de toda a família dele? Com certeza, se ele tivesse dito que viria 
sozinho, o Coronel teria reagido, pois sempre foi um defensor ferrenho da família. Para 
o Coronel, nem a morte separaria o casal, pois tinha como preceito que as pessoas 
viúvas não deveriam tornar a casar; para ele, “viúvo é pra sempre”. 

Icobé, de fato, estava em situação delicada. Ali, em Ibiabaré, as pessoas viviam isoladas, 
cada qual no ‘seu mundinho’. Porém, no interior, era diferente; todos se conheciam e as 
notícias voavam de boca em boca. Qualquer briguinha, qualquer namorico, tudo era 
espalhado imediatamente para deleite das comadres novidadeiras. Elas sempre 
tiveram curiosidades sobre os detalhes do casamento de Icobé, afinal, ele e a filha do 
Coronel tinham sido namorados. Também, viviam especulando como seria a casa dele, 
os filhos dele, ... 

Icobé estava assustado com a própria ingenuidade: como pôde viver tanto tempo sem 
perceber a realidade da situação. Devia de andar muito distraído com o trabalho para 
não perceber o que todos viam e ele nem notava. O que os amigos teriam pensado 
dele? Que ele era um fingido? Que era meio abilolado? Um tolo, bêbado, sem malícia? 
Naquele instante, considerou que nunca tinha sido desonesto, pois a desonestidade 
consistia em agir de má fé, coisa que ele nunca fez, nem mesmo no trabalho ou nos 
negócios. Preferia sair perdendo do que lograr, tirar vantagens sobre os outros. 

Entretanto, a vida continuava, os alunos eram seres reais, passava o tempo, os prazos 
chegavam e os compromissos exigiam pontualidade. Vez por outra, encontrava com 
Rita e invejava o comportamento dela, sempre tranquila, falando com ele como se nada 
tivesse mudado, como se continuassem dormindo sob o mesmo teto, apesar de 
passarem os dias cada qual mergulhado no seu universo pessoal. A convivência com os 
filhos continuava como sempre tinha sido: leal, porém, sóbria, discreta. 

E teve outro choque de realidade: não sentia ciúmes de Rita. Pensava nela com o viúvo 
sem sentir inveja, sem sentir aquele misto de desgosto acrescido de ódio, de mágoa. 
Esse seria um indício de que nunca havia amado a esposa? Ou ele apenas tinha deixado 
de considerar que Rita era uma esposa e, segundo a tradição cristã, que seria a ‘minha 
esposa’, uma de suas posses, a principal delas? Essa descoberta trazia tranquilidade e a 
certeza de um sofrimento a menos, pois sofrer por despeito é pior que dor de dentes: 
acompanha o sofredor durante todas as horas do dia, em todos os lugares. 

Assim, quase aliviado, esperava pela carta-resposta de Wiegando, que poderia ser mais 
um luto ou mais um alívio. Nesse período de espera, continuou a lecionar com 
redobrado afinco, para poder contar, pelo menos, com um ponto de apoio durante a 
convalescência emocional. Para sorte dele – e, provavelmente, também dos alunos e da 
Direção do colégio –, estava trabalhando motivado, quase que com entusiasmo. 

E a carta demorava, demorava. Icobé procurou se colocar no lugar do amigo, tendo de 
tomar uma decisão que, fatalmente, romperia com um de seus princípios: ou afrouxava 
a luta pela defesa de um dogma cristão (a indissolubilidade do casamento) ou abria 
mão da amizade. Esse raciocínio ajudou a suportar a ansiedade e contribuiu para a 
preparação do espírito diante da eminência de perder mais uma de suas relações 
afetivas. 

Nesse meio tempo, Icobé ia elaborando estratégias para enfrentar a verdade com os 
demais amigos de Suçurê e de Tapiraí. A decisão de Wiegando poderia influenciar as 
opiniões da família alemã. Ou não. Os pais dele eram pessoas generosas e tinham 
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passado por muito sofrimento também. Talvez, eles fossem complacentes com o 
fracasso matrimonial, levando em conta que foi Rita quem rompeu o compromisso. Se 
fosse considerado vítima da situação, continuaria recebendo o apoio deles, como 
quando criança? 

Nisso, se lembrou do ‘pai’ Speziale. Com certeza, o bom velhinho o tomaria nos braços 
e o acalentaria. Porém, Ângelo Speziale virou lembrança do passado; não poderia 
contar com ele e nem com Tião Preto. Eram almas d’outro mundo. Foi aí que ele se 
enganou. Pois, a partir desse dia, sentia sombras estranhas, como se ambos estivessem 
ali, ao lado dele, aconselhando e dando forças para erguer a cabeça e recomeçar a vida. 

E o pensamento voltava para a principal angústia: quais seriam as reações de Dona 
Lenice e do Coronel? Seria rejeitado pela segunda vez? Na infância, como sobrevivente 
da tragédia vergonhosa; agora, como ‘um separado’, candidato à excomunhão pela 
Igreja Católica Apostólica Romana? A volta para o interior poderia ser o fim dele: 
perderia o lugar como educador e seria um indesejado em Tapiraí. Diante desses 
presságios, procurava manter a calma e continuar trabalhando com dedicação. 

Finalmente, em setembro, recebeu uma resposta de Wiegando, que procurava se 
solidarizar com o amigo e evitava julgamentos, por enquanto. Preferia esperar o 
desenrolar dos fatos e analisar com mais vagar as consequências de ter um amigo 
‘separado’. Dava a entender que, enquanto apenas ‘separado’, estaria em ‘pecado 
venial’, que poderia ser perdoado se Rita ‘voltasse pra casa’. Porém, se, além disso não 
acontecer, Icobé também passasse a viver com outra pessoa, Deus não iria aprovar e 
ele, como pastor luterano, teria de levar em conta esse ‘pecado mortal’. 

A carta prorrogava a dúvida e contribuía em muito para aumentar ainda mais a 
angústia. 

Ultimamente, tinha começado a pensar que, devido à ‘separação’, não deveria aceitar a 
hospitalidade de Dona Lenice e do Coronel. Contudo, não teria para onde ir. E havia 
mais um problema a resolver: como ficaria a situação da casa em Ibiabaré? Januário 
estava para se formar e casaria em seguida; Ari nunca foi de valorizar o ‘lar’; e nunca 
tivera uma conversa com Dinorá sobre moradia. Esse era o primeiro conflito que 
teriam de resolver. 

Por sorte, os filhos optaram por ficar com a casa; bastaria os pais passarem a escritura 
pública para o nome de um deles. De preferência, para Januário, o primogênito, que já 
tinha a vida profissional encaminhada e que iria casar no início do próximo ano. 
Combinaram que Januário e a noiva dele tomariam conta da casa e que Ari e Dinorá 
gozariam dos mesmos benefícios que sempre gozaram. As despesas seriam divididas 
por quatro, já que a esposa de Januário passaria a morar com eles. 

Livre dessa preocupação, Icobé passou às estratégias que teria de pôr em prática em 
Suçurê e em Tapiraí. Decidiu só comunicar a ‘separação’ no momento em que pudesse 
contemplar as fisionomias das pessoas com quem tinha que se explicar. Sabia de 
antemão que a primeira pessoa que encontraria nessa via-sacra seria a Frauenkochen, 
no Restaurante da Estação. Planejou se portar como se nada tivesse mudado, deixando 
a conversa para o começo da noite, quando o senhor Schreiner tivesse retornado da 
marcenaria. Deixaria as malas na varanda; impediria que a Frauenkochen colocasse a 
bagagem no quarto de hóspedes. Só aceitaria a hospedagem se visse neles sinais claros 
de que não havia nenhum ressentimento. 
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Na escola, tudo ocorreu melhor do que ele havia imaginado. Os alunos demonstraram 
gratidão pelo que aprenderam durante o ano e, até, entregaram a ele um pequeno 
encarte com poesias e crônicas que eles haviam produzido sob os incentivos do 
mestre. O diretor agradeceu e deixou aberta a possibilidade de um retorno, se acaso 
esse fosse o desejo do professor. E as palavras do diretor pareciam carregadas de 
sinceridade. Foi cumprimentado por alguns dos colegas de magistério, que desejaram 
boa sorte na nova vida no interior. 

Como era seu costume, depois de concluído o ano letivo, aguardou mais uns dias para 
confirmar se os compromissos com a secretaria da escola estavam perfeitamente 
resolvidos, pois só viajava depois de se certificar se todas as suas responsabilidades 
estavam em dia. Sentindo-se um pouco culpado por abandonar a família, procurou 
sanar pequenos problemas que os filhos poderiam enfrentar nos próximos meses, 
como verificar torneiras e esgotos e se as telhas estavam todas nos seus devidos 
lugares. Também lubrificou as dobradiças e fechaduras de portas e de janelas. Enfim, 
não queria deixar problemas. Por último, aparou a grama, cuidou do pequeno jardim e 
deu os últimos tratos culturais na horta. 

Quando estava colocando suas roupas nas malas, chegou Rita, talvez informada pelos 
filhos de que o ex-marido viajaria na madrugada seguinte. Tiveram uma conversa 
civilizada, sem referências ao passado ou mágoas que tivessem sobrevivido à 
separação. Foram econômicos nos sentimentos e muito mais nas palavras. Realmente, 
entre eles, a chama do amor havia apagado há tempo. O importante era a amizade que 
permanecia, pois tinham três filhos e poderiam ainda ter muitos netos e bisnetos. Na 
despedida, desejaram boa sorte um ao outro e, quando Rita saiu, Icobé permaneceu 
guardando roupas, como se o afastamento deles fosse fato consumado. 

Naquela noite, aguardou a chegada de cada filho e conversou com eles sobre o futuro 
de cada um, sobre a disponibilidade de manter contato e de poderem contar com 
apoios mútuos. Bastava uma carta ou um bilhete e o pai viria colaborar no que 
estivesse dentro de suas possibilidades. Todavia, sem exigir colaboração recíproca. 

Icobé dormiu pouco na sua última noite em Ibiabaré. Os pensamentos atropelavam os 
sonos e a mente fervilhava de saudades antecipadas e de expectativas vindouras. Como 
tudo tinha sido muito mais tranquilo do que imaginara, se iludia que as mudanças 
seriam bem recebidas em sua terra natal.  

A viagem transcorreu tranquila e o tempo passou mais depressa que as estações que o 
trem deixava para trás. Talvez, esse fluir fagueiro fosse acelerado pela felicidade de 
voltar para junto de seus amigos, de poder viver à sombra daquelas florestas 
verdejantes e de contemplar a água escorrer por sobre os lajedos do rio de sua 
infância.  

Porém, os planos começaram a ruir tão logo o último freguês passou porta a fora do 
restaurante. Talvez, Frauenkochen tenha vislumbrado a verdade tão logo Icobé 
estendeu a mão sem a convicção dos velhos tempos. Juntos, almoçaram e lavaram as 
louças em silêncios entrecortados por palavras mastigadas com dificuldade. Limparam 
o chão e organizaram as mesas para as refeições do dia seguinte. 

Então, a Frauenkochen, ainda sem muitas palavras, preparou um pouco de café; o 
suficiente para amaciar os assuntos que iriam tratar. 
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Estavam sentados frente a frente, ainda reticentes, como que aguardando coragem 
para falar. Quando Icobé gaguejou para iniciar o discurso dele, ela atalhou com 
decisão: 

— O que está acontecendo, meu filho? 

Icobé, que tinha planejado entrar no assunto pela porta do lado, com rodeios e 
sutilezas, se viu acuado e não conteve a catarse, despejando as informações e os 
sentimentos, sem um mínimo de ordem, pois, perdeu o controle sobre suas emoções. 
Todas as estratégias falharam e ele se sentia arrasado. Ela, ao contrário, permaneceu 
firme, sem demonstrar o que ia pela mente dela. Diante da passividade da amiga, ele 
continuava a falar, como se, repetindo tudo de forma diferente, conseguisse arrancar 
uma palavra, um veredito... um consolo, quem sabe? 

Mas, não. Nem uma censura, nem um conforto. Apenas a disponibilidade para ouvir 
sem retrucar. Lembrou-se de um dos seus orientadores espirituais, que jamais 
interrompia as confissões do seminarista. 

Finalmente, depois que os restos de café haviam colado nos fundos das xícaras, ela 
contemporizou: 

— Ainda não consegui entender direito o que aconteceu. Muito menos, o que está por 
acontecer. Melhor irmos lá pra casa e contarmos tudo isso para o Joachim. Ele, talvez, 
tenha uma opinião a respeito. 

Icobé sentiu-se perdido, convicto de que o senhor Schreiner ficaria ainda mais 
perplexo e também solicitaria tempo para assumir uma posição. 

Diante das evidências de condenação, tomou a decisão de seguir, ainda naquela tarde, 
para Tapiraí e enfrentar de vez a própria sina. Ergueu as malas e andou a passos firmes 
para a plataforma da estação, onde o agente da estrada de ferro ainda organizava os 
relatórios do movimento daquele dia. Solicitou a ele que guardasse as malas por 
algumas horas, até que conseguisse uma condução para o seu destino. 

O agente, então, lembrou que Luiz ficara de trazer uma encomenda de telhas para um 
vizinho dele; deveria chegar a qualquer momento. Icobé aproveitou para fazer mais 
um pedido: que, se visse o oleiro, informasse que havia um caroneiro à espera. 

Ao retirar a cabeça do guichê de atendimento, se deparou com Frauenkochen 
aguardando em silêncio o fim das negociações. Permaneceram frente a frente, por 
algum tempo, enquanto cada um alinhavava o assunto com seus próprios sentimentos. 

Icobé estava meio aturdido, porém, se considerava inocente: se sentia mais vítima do 
que responsável pelo desfecho dos fatos. Agiu sempre segundo a sua consciência e 
jamais teve a intenção de causar problemas para os outros. Claro que existiam a 
religião, as regras morais e os costumes interioranos. Todas as normas apontavam 
para a estabilidade da família, sob a responsabilidade dos pais. 

Icobé concordava com tudo, mas o fluxo de sua existência sempre fugiu das leis, das 
regras e das disciplinas. O corpo dele e, muito mais, a mente dele não se conformavam 
em fôrmas sociais, ainda mais em fôrmas estreitas e rígidas, como as da moral cristã. 
Tinha sido seminarista, porque era a única maneira de poder estudar. Nunca negou 
isso, nem iludiu quem quer que fosse. Sempre agira de boa fé. 

Os padres no seminário, seus benfeitores em todas as ocasiões e seus amigos de todas 
as idades sempre foram tratados com lealdade; jamais prometera a eles que morreria 
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ao lado de Rita, mesmo sem haver amor entre eles. Também não fora ele a tomar a 
iniciativa da separação e só queria ajudar onde pudesse ser mais útil, como agora, 
colaborando com o povo de Tapiraí que tanto queria a emancipação política da vila. 
Talvez, não tivesse sido um bom marido, um bom pai, mas não poderia ser acusado de 
traição ou de ter abandonado os filhos à mercê da sorte. Era situação nova, porém, 
muito semelhante a uma outra ocorrida ali mesmo em Suçurê, há quatro décadas atrás. 

Por seu lado, a Frauenkochen raciocinava, tentando encaixar as atitudes do rapaz nas 
consequências funestas que geravam. Lembrava da primeira visita dele, muito tímido, 
temeroso de ser recebido com reservas, pois carregava o estigma da desgraça; era 
temido por todos, não pelo seu poder, mas pelo peso da tragédia que queriam 
esquecer. Logo se afeiçoaram a ele, tão desejoso de ler e, se um dia fosse possível, de 
escrever. Manifestava o desejo ardente de estudar e, sobre isso, pedia conselhos. 

Eles tinham superado até os ódios religiosos e apoiado que ele fosse para o seminário, 
pois seria a única maneira de estudar. Joachim, o marido dela, era o mais entusiasmado 
com os progressos do menino, seja nas letras, seja na vontade interminável de ajudar 
no pouco que conseguisse fazer. Icobé fora sempre um aluno exemplar e desistiu da 
vocação sacerdotal, porque também ele tinha entendido como funcionava a Igreja 
Católica. 

Quando Icobé decidiu seguir a carreira do magistério, eles comemoraram porque viam 
na escola um espaço mais parecido com o que a Igreja Luterana denomina Ministério. 
Casou-se. Mesmo que tenha sido um casamento chocho, de pouco amor, haviam gerado 
três filhos saudáveis e inteligentes como o pai; eles estavam estudando e um já era 
dentista formado, uma raridade naqueles tempos. E, agora, essa triste notícia: ao invés 
de trazer a esposa e de serem um exemplo para as comunidades, ele chegava dando 
conta da separação conjugal, um fato perigoso, que poderia servir de mau exemplo 
para os filhos dela, que estavam bem casados. Temia, principalmente, pela influência 
que essa nova tragédia poderia ter sobre o espírito de Wiegando, que estava tão 
distante dos olhos dela. 

Estavam imersos nessas reflexões quando o Luiz apontou na curva da estrada, sobre o 
trator que puxava uma carreta carregada de telhas. Foram, então, ao encontro dele, 
que, ainda de longe, foi gritando saudações, demonstrando a alegria que sentia com a 
volta do amigo. Nem imaginava ele o que tinha acontecido e o que estava por vir. 
Depois, quando se aproximaram, Icobé, com um sorriso no rosto, porém, sem 
alvoroços, foi pedindo carona. 

— Meu amigo, pode descarregar as telhas, porque minhas malas pesam bastante e eu 
engordei um pouco ... Você leva essa carga na volta? 

— Você está brincando. Não tenho tempo para levar telhas passear; vou entregar a 
encomenda do senhor Custódio e volto com espaço para você, as malas e muito mais – 
respondeu o oleiro. 

— Boa notícia! Vou ali abraçar meus amigos e volto correndo para não perder a 
carona. 

— Combinado.  Dê meu abraço no senhor Schreiner e outro em Willy – pediu Luiz. 

O pouco tempo que tinha para ir e voltar colaborou com Icobé, que preferia deixar o 
anúncio da separação por conta da Frauenkochen; ela encontraria as palavras 
adequadas para contar do desenlace. Por isso, deixou a amiga ao pé da escada de casa e 
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foi ter com os ‘homens’, que desligaram as máquinas para poderem conversar sem 
gritar. No entanto, Icobé escondeu a parte principal. Falou apenas que voltava para 
Tapiraí em definitivo, para trabalhar pela emancipação do município. 

 

ENFIM, UM APOIO 
 

Quando Icobé retornou, o trabalho de descarregar a carreta estava bem adiantado, mas 
ainda pôde ajudar um pouco. Depois de aguardar os acertos de contas entre o oleiro e 
o comprador das telhas, passaram pela estação ferroviária bem na hora que estavam 
fechando as portas. 

— Rapais! Quase que tranco tuas malas. Aí ... só amanhã – ameaçou o agente da 
estação. 

— Sei que o senhor não faria isso. Se eu demorasse, colocaria as malas na plataforma, 
com um cachorro cuidando – brincou Icobé. 

Enfim, com as malas sobre a carreta, o trator roncou vontades de voltar para casa. 
Icobé ia dependurado ao lado do tratorista, conversando sobre assuntos corriqueiros. 
Aguardava entrarem na solidão das florestas para poder contar a situação delicada em 
que se encontrava e confessar o medo que sentia da reação das pessoas em Tapiraí. E 
logo saíram da vila. 

Icobé iniciou prevenindo o amigo de que nem todas as notícias eram boas. De fato, 
voltava para ficar, para poder encontrar diariamente com os amigos, mas havia um 
porém: Rita tinha deixado dele e os filhos ficaram na cidade, pois cada um deles tinha 
profissão e queria viver por lá mesmo. Luiz recebeu muito bem a notícia. E até brincou: 

— Pois nem parecia que você era homem casado. Ela e os filhos nunca estiveram por 
aqui e nós nem sentimos falta deles ... – brincou Luiz, batendo com a mão no ombro do 
amigo. 

— É. Mas, estou separado e isso pode pegar mal... 

— Que nada. Lá pro Sul, isso é comum. Até mesmo por aqui, já tem casais separados. 
Melhor separar do que viver traindo a esposa ou o esposo. Eu e Anna Maria, a gente é 
pelo certo. Não que a Lei de Deus seja errada; mas ela não é a única. O importante é 
respeitar o jeito dos outros pensarem. A Rita não pensou diferente? E, então? Deixe ela 
ir viver com quem ela quiser. Você fez algum mal a ela? Nuuunnca. Então, rapais: 
sossega e vá em frente – aconselhou Luiz. 

— Aí é que tá o problema: Dona Lenice e o Coronel podem pensar de outro jeito e, aí, 
não tem como aceitar a hospitalidade deles. 

— Rapais! Você nem falou pra eles e já está vendo reprimenda. Quem sabe eles vão 
concordar comigo... 

Icobé ficou pensativo, ouvindo o bulir do motor para vencer um perau. De fato, eles 
nunca apoiaram nem condenaram o casamento de Icobé. Sempre aceitaram que ele 
vivesse como escolheu viver. Por outro lado, tinha Ângela... a proibição do namoro... 

Depois de subir o trecho mais brabo de estrada, Luiz retornou ao assunto: 
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— Se as coisas continuarem assim, eu e Anna Maria vamos viver juntos até a morte. Se 
as coisas mudarem muito... Se eu virar pinguço, por exemplo... Aí, se ela me deixar, vou 
dar razão a ela. 

— Com isso, você quis dizer que a separação foi culpa minha; que Rita me deixou 
porque não me suportava mais? – choramingou Icobé. 

— Nada disso, rapais. Não misture as coisas. Aqui mesmo, em Tapiraí, tem muito casal 
que vive junto apenas por preguiça de enfrentar a separação. Preferem viver de tédio 
do que assumir que, entre eles, só existe um papel: a certidão de casamento. Separação 
é pecado para o padre; pra mim, pecado é perder o resto da vida, que já é curta pra 
todo mundo, na prisão de um casamento que amoleceu. Você cometeu um crime? Fez 
mal a alguém? Então, deixe de cismas. O Coronel tá esperando por você; você é a 
salvação dele, é quem pode escrever os papeis da prefeitura. Se o Coronel te condenar 
e rejeitar, vá viver noutro lugar. O mundo é muito grande e precisa de gente com 
vontade de trabalhar – concluiu Luiz. 

Com essa argumentação toda, Icobé sossegou os medos, mas, mesmo assim, queria ir 
com calma. Queria ser leal como sempre foi. Poderia começar a conversa de outra 
forma. Comentou isso com o amigo: — Ao invés de dizer que Rita abandonou o lar e os 
filhos, posso dizer que ela não concordou em morar ‘no mato’. O que de fato é verdade. 

— Pois então. Faça isso – incentivou Luiz. 

E assim fez. Chegou na casa-grande com a mala e com a coragem. Sem vacilar. Foi bem 
recebido por Dona Lenice, no entanto, procurou falar pouco, procurou ficar na dele. 
Aceitou a hospitalidade dos patrões e sentou-se na varanda para apreciar a paisagem, 
que estava bastante alterada. 

A vila ganhava ares de cidade, com as ruas calçadas. As pedras eram irregulares, mas, 
ao menos, haveria menos barro nos dias de chuva e menos pó quando varresse um 
redemoinho. Com o calçamento das ruas, os moradores tinham uma referência para 
fazer um muro e para melhorar o visual das residências. Via de longe que os jovens 
vestiam roupas modernas, provavelmente, já disponíveis no comércio local. 
Programou para o dia seguinte uma passada nas lojas, para cumprimentar as pessoas e 
para sentir de perto as mudanças rumo ao progresso. 

Depois do crepúsculo, tomou um banho refrescante e colocou uma roupa leve para 
esperar a hora da janta. Aproveitou o tempo para escrever sobre o que tinha vivido 
naquele dia. E pode escrever bastante, pois o Coronel chegou tarde; tinha ido 
conversar com um compadre, numa fazenda distante. 

Um guri veio chamar para a janta. Ele agradeceu e disse que iria em seguida, tão logo 
concluísse o trecho que estava escrevendo. 

Quando ele entrou sem alardes, o pessoal da cozinha baixou a voz, soltando risinhos 
nervosos, pois o recém-chegado ainda tinha por ali o status de ‘dotorzinho’. Merecia 
respeito, porém sem meter medo. Sem se imiscuir nas tarefas, Icobé apenas 
cumprimentou com um alegre ‘Boa Noite’ e sentou num banco longo, novamente, à 
espera. Aproveitou para aprumar as ideias. 

O Coronel, ao contrário, chegou ruidosamente, causando alvoroço. O tempo passava, 
mas Torquato de Souza continuava a ser um coronel: batia o tacão das botas no ritmo 
dos passos longos através do corredor. Esse compasso dava sinal de alerta, porque ele 
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era muito exigente e tinha um olhar de gavião: enxergava os mínimos detalhes. Se 
tivesse um cisco fora do lugar, ele ralhava. 

— Boas noite, dotor. Esperei muito, mais o dia chegô. Agora, posso conta com o sinhô 
pro’que dé e vié? 

— Boas noites, pro senhor também. Estou aqui para ajudar... na medida que eu possa 
contribuir. Juntos, quem sabe resolveremos tudo? – propôs Icobé. 

— Mais, se achegue. Pegue o prato. Vosmecê é de casa. 

Icobé aceitou de bom grado, pois a fome já estava maior do que ele. Enquanto comiam, 
conversaram sobre a trabalheira que aguardava por eles. O Coronel transbordava de 
planos para a nova administração e assumia sem pejo o direito de ser o primeiro 
prefeito do município. Afinal, a Fazenda Tapiraí tinha sido montada pelo pai dele. José 
Vieira, com a ajuda de dois amigos, ergueu as cercas e os primeiros galpões. Foi 
também seu pai quem construiu a casa-grande, que era admirada até hoje pela 
imponência e pela solidez da construção, com seus varandões e com escadaria de vinte 
degraus. 

Depois de morto o pai, Torquato assumiu o posto dele como Coronel da Guarda 
Nacional, movimentou os negócios, abriu a serraria e uma nova vila. Trouxe gente nova 
para modernizar a região, convidou entendidos em fábricas e em comércio para 
atender as necessidades da população. Faltava a prefeitura. Porém, acabava de chegar 
o ‘dotor’ e, agora, tudo era questão de tempo, de meses, – no máximo – de anos, para a 
vila virar uma cidade, e uma cidade moderna. Isso se eles levantassem cedo e 
trabalhassem. 

— Bom. Vamo pra cama, que amanhã bem cedo vamo procurá o Tiago e começá o 
trabalho – decretou ele. 

De fato, era a melhor maneira de emancipar uma vila: começar acordando os líderes. 
Novamente, Icobé recebia uma missão, com a delegação dos poderes do líder da 
comunidade. Ao iniciar uma tarefa que pouco conhecia, se sentiu jovem outra vez. Para 
ele, os desafios sempre foram fontes de energia. Contava com toda a confiança do 
Coronel. Entretanto, sabia que qualquer deslealdade decretaria o fim da amizade e da 
parceria política. 

Até ali, a estratégia de omitir a separação tinha funcionado. Nem precisou mentir, pois 
não houve o interesse de saber. O Coronel nem lembrava que Icobé tinha uma família 
morando em Ibiabaré. Porém, Luiz já sabia da separação e, com certeza, já havia 
contado para Anna Maria, pois, entre eles, não havia segredos. E se o casal comentasse 
com alguém, a notícia se espalharia como fogo na macega. Essa aflição atrapalhou o 
sono e prejudicou o descanso. 

Mesmo assim, antes da luz do Sol desenhar a barra da manhã, Icobé abandonou o leito 
e foi para a cozinha. Uma moça de cabelos desgrenhados estava lidando com os 
gravetos sobre as cinzas do dia anterior. Ela agia na penumbra, com vagar e com a 
segurança de quem conhece cada detalhe do fogão-a-lenha e toda a arte de acender um 
fogo-de-chão. Inconsciente da presença do estranho, distraída com o trabalho, iniciou 
uma cantiga antiga, que resgatou os tempos de criança desamparada dependendo da 
caridade de estranhos. As lágrimas brotaram espontaneamente e, por mais que 
segurasse o choro, foi impossível manter o silêncio completo. Ela, ouvindo o suave 
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lamento, voltou o rosto, sem mover o corpo. A penumbra ainda obscurecia os cantos da 
cozinha e ela, imaginando ser um gato despertando, ralhou: 

— Sai, visagê. 

Icobé tinha se metido em outra enrascada: se falasse, assustaria a moça; se tentasse 
sair ... seria ainda pior. Pensou, então, simular que estava chegando naquele momento. 
Esperou ela aumentar o barulho com a procura de lascas de lenha e fingiu estar 
chegando: 

— Bons-dias! – saudou Icobé. 

Ela, muito desconfiada, parou para escutar melhor. A cabeça de lado contrastava 
contra a claridade das chamas que cresciam rapidamente. O fogo crepitava a resina e 
fazia borbulhar a umidade que ainda restava na lenha. Sempre alerta, ela foi se 
erguendo da boca do fogão e indagou: 

— Têim gente aí? 

Icobé voltou a saudar. 

— Bons-dias!  

— Bom-dia, sinhô. Qui susto! – suspirou ela. E ficou aguardando uma explicação... 

Icobé se colocou na réstea de claridade que penetrava pela janela entreaberta. 

— Perdoe o susto; não tive a intenção... 

— Mais, é o ‘dotorzinho’! A essa hora...? 

— É que costumo acordar antes da aurora... 

— Antes de quem? 

— Antes do alvorecer, antes do sol bater na janela. 

— Aaaaa! I qué o quê? 

— Pensei que o Coronel estivesse por aqui tomando chimarrão... – desculpou-se Icobé. 

— Tá, não. 

— Então, volto mais tarde. Se o patrão chegar, avise que já estou de pé. 

E, virando-se, saiu de fininho para o pátio. O cachorro que dormia ao pé da escada 
abriu um dos olhos e desdenhou do madrugador. Pela experiência dele, Icobé seria 
uma presença sem perigo. 

Mais tarde, quando relatou o comportamento do cão de guarda, o Coronel soltou uma 
risada triunfante, pois essa era mais uma prova da inteligência do animal de 
estimação: 

— É quinem gente; só farta falá. 

Animados pelo frescor da manhã, depois de uma noite de ar abafado e de uma refeição 
substanciosa, os dois homens seguiram para a Intendência. Encontraram Tiago às 
voltas com as prestações de contas para fechar os relatórios para a Prefeitura 
Municipal. Boa ocasião para analisar as vantagens e as desvantagens de lutar pela 
emancipação da vila. Deixar as confusões por conta dos outros incomodava menos, 
porém, estariam sempre nas mãos de gente que desconhecia a verdadeira situação do 
povo dali. 
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Feito o balanço de prós e de contras, concluíram que a independência, por mais 
custosa que fosse, sempre seria melhor do que ficar na dependência política, 
recebendo ordens difíceis de cumprir e que, no mais das vezes, só traziam prejuízo 
para eles que estavam no pé da escada oficial. 

No entanto, para proclamar a independência, seriam necessárias as participações de 
muito mais gente; sozinhos, seriam apenas três anarquistas sonhando tomar as rédeas 
do destino de Tapiraí. Sem produção de bens de valor comercial e sem geração de 
renda, seria ilusão traiçoeira: o novo município poderia ser apenas mais uma despesa 
coletiva. Combinaram, por isso, arrebanhar colaboradores de confiança que 
assumissem, sem exigências pessoais, participar da primeira administração municipal 
e da primeira câmara de vereadores. 

Icobé já foi tomando para si a tarefa de falar com o Luiz Vasaro e com a professora 
Anna Maria. Aproveitaria para apagar de vez o rastilho que deixara aceso ao contar 
que tinha sido abandonado pela mulher. Mal almoçou e já foi procurar os amigos, que 
estavam remontando o pinheirinho de Natal. 

A vontade de fundar um município estava mais forte neles que no emissário da 
comissão de emancipação política. Colaborariam e se colocavam à disposição para 
assumir as funções que estivessem ao alcance das capacidades deles. Começava assim 
animadora a tarefa de agregar voluntários, pessoas que trabalhassem pelo bem 
comum com abnegação. 

Cumprida a tarefa política, Icobé precisava descarregar o fardo da angústia. Começou 
usando subterfúgios com intuito de descobrir se Luiz tinha compartilhado a 
confidência com Anna Maria. A professora foi direto ao assunto: 

— Meu amigo, um dia, a verdade aparece. Podemos deixar as coisas acontecerem 
naturalmente... As pessoas sempre tiveram curiosidade sobre o que acontecia contigo 
lá na cidade. Causava estranheza o fato de nem a mulher, nem os filhos terem vindo 
contigo, mesmo que fosse por uma única vez. Vejo que a aliança ainda está no dedo... 
Logo ... para o povo daqui,  a situação continua na mesma: só mistério. 

Icobé ficou em silêncio. Por que a amiga nunca falara isso em tempos anteriores? Se, 
por um lado, podia adiar o rebuliço, por outro, nada podia fazer para evitar a revelação 
da verdade. Quanto ao povo e aos conhecidos, pouco havia a esconder. Porém, aos 
amigos, devia ser sincero, sem esconder os fracassos passados. Sem, contudo, correr o 
risco de perder amizades. Todavia, com Dona Lenice e com o Coronel Torquato de 
Souza, a situação seria mais complicada. A separação dele poderia ser uma grande 
ameaça para outro casamento: o casamento de Ângela. Admitiam que a filha era infeliz 
e que suportava o marido apenas por obrigação social e por pressões religiosas. No 
entanto, consideravam que a honra da família precisava ser defendida até a morte. 

— Tenho dúvidas da opinião de Dona Lenice. Porém, o Coronel vai se pôr na defensiva 
tão logo souber que a aliança esconde uma enganação... – decretou Luiz, indo 
diretamente ao fundo a divagação. 

— Devo, então, tirar a aliança? – indagou Icobé. 

— Vamos pensar que não existe um documento provando que vocês estão separados e 
sempre é possível que Rita volte pra você... Assim, podemos considerar que você não 
está mentindo; apenas está sem saber direito qual é a situação real. 
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— É verdade. Sou o único a saber da situação. Por outro lado, sei que a separação é pra 
sempre: Rita está muito tranquila e determinada. Todavia, com o passar do tempo, 
ficará muito estranho eu nunca visitar a família e nem mesmo falar deles... – ponderou 
Icobé. 

— Então, você ‘tem tempo para se separar’; pode ir desistindo do casamento aos 
poucos, à medida que ‘se convence que a mulher e os filhos não querem mudar pra cá’ 
– argumentou Anna Maria. 

— Boa ideia, amiga. A separação está em minhas mãos: posso administrar os 
sentimentos do Coronel. 

— Sim. Você pode abrandar o ódio dele se começar perguntando como deve agir 
diante da recusa da família em ‘morar no mato’. Ele sempre ficará a favor de quem 
pensa como ele que gosta de morar no mato. 

Luiz sorria orgulhos pela inteligência da esposa; ela sempre encontrava um atalho para 
qualquer dificuldade. Considerava que era cedo para falar, mas sonhava ver Anna 
Maria assumindo a Secretaria da Educação do novo município. Ela também sonhava 
com isso desde o tempo que mantinha uma pequena escola na casa dela, lá no Sul. Esse 
sonho reacendeu quando o Coronel lutou para que fosse ela a professora e não uma 
moça que o deputado Serafim da Luz queria impor, para poder controlar os passos do 
caudilho. No momento, ela era a diretora da escola e assumia essa função com 
responsabilidade e zelo.  

Icobé seguiu adiante com a consciência mais leve depois de receber as opiniões e as 
sugestões do casal amigo. Com esse espírito de otimismo, foi procurar o Patrício que 
estava cuidando de uma vaca parida, no galpão novo da ordenha, que ficava mais 
adiante das terras da olaria, já na encosta da montanha. Sempre foi assim: ele pensava 
primeiro nos animais e só depois pensava nele. Pelo gado, ele andava na chuva, no frio 
e com fome, desde que o gado estivesse bem. 

Só falou da Terezinha, porque foi perguntado. Respondeu que ela estava em casa, com 
os filhos e os netos. A farmácia era coisa dela. Ele trazia uma bóia, que, às vezes, 
requentava, quando dava tempo...  Patrício preferia almoçar por ali mesmo e, depois, 
dar um cochilo nas horas mais quentes do dia. Precisava descansar um pouco depois 
do almoço, pois era muito quente para trabalhar e porque ele levantava às quatro da 
madrugada para tirar o leite. Só mesmo descansando um pouco para poder aguentar a 
empreitada pelo resto da tarde e começo da noite. 

Icobé foi logo falando do assunto da visita, pois a pressa do Patrício estava agoniando 
cada vez mais. 

— Amigo, estamos montando uma equipe para trabalhar pela transformação da vila 
em um município e precisamos ... 

Nem deu de completar a frase; o Patrício cortou a conversa pela raiz: 

— Seo Icobé, eu não tenho tempo pr’essas coisa. Fala lá co’a Terezinha... Ela é que sabe 
dessas coisa de reunião, de política... O meu negócio é c’as vaca. Me deixe de fora disso 
– concluiu enfático. 

Concluiu e deu por encerrado o assunto; política não era com ele; preferia cuidar das 
vacas de leite. Restou a Icobé deixar o homem cumprir as obrigações dele e voltar para 
a casa-grande, onde o almoço seria servido em seguida. 



Mario Tessari | 227 

O Coronel não apareceu para almoçar, porque tinha saído atrás de um amigo e, com 
certeza, estaria almoçando por lá. A esposa até já havia desistido de exigir que o 
marido estivesse na mesa no horário das refeições. E, como os serviçais da casa não 
sentavam à mesa, Icobé fez companhia para a patroa. Era a primeira vez que ficava a 
sós com ela. 

No início, conversaram sobre os planos do Coronel para o novo município. Ela apoiava 
em tudo, desde que pudesse ficar de fora, quieta no canto dela. Detestava a política, 
pois o partido político sugava as amizades e envelhecia os homens; depois de fracos e 
desgastados, ninguém cuidava deles na velhice. O partido arrebanhava os homens na 
fase em que estavam em pleno vigor e em que poderiam dar atenção à família, se 
fazendo presentes na educação dos filhos e nas visitas a amigos, nas celebrações 
cristãs e nas dificuldades com doenças. Ela sempre apoiou e continuaria apoiando, 
contanto que não precisasse participar daquelas “reuniões de cobras negaceando um 
bom bocado”. 

Icobé só ouviu, pois estava nas duas situações: como ela, detestava a política, 
entretanto, tinha sido um pai ausente, porque trabalhava na escola nos três turnos e, 
nos finais de semana, ficava soterrado por pilhas de cadernos dos alunos, de provas 
para avaliar e de planejamentos por fazer. Aproveitou para falar de Anna Terra, a 
personagem de um livro, que reclamava eternamente que o destino das mulheres era 
esperar, esperar, esperar. Esperavam o príncipe encantado, esperavam os filhos 
nascerem e esperavam o marido que estava nas revoluções ou nos bolichos bebendo 
com os amigos. Depois, pelos mesmos motivos, esperavam pelos filhos que tinham 
virado homens. Como a guerra sangrava os heróis, os homens acabavam morrendo 
cedo e as viúvas passavam o resto de suas vidas esperando a morte. 

Dona Lenice se benzeu e procurou trocar de assunto. Tinha vivido muita solidão, mas – 
Graças a Deus – o marido nunca esteve na guerra e, como ela não teve filho-homem, 
livrou-se da dor de receber um filho ferido, descontado e sem ânimo para nada, como 
muitos jovens que foram convocados para servir ao exército. Quantas mães escutavam 
o rádio para saber se o filho tinha morrido lutando lá na Europa? Teve três filhas: as 
três casaram com homens de paz, avessos a brigas e a guerras; nem tinham prestado 
serviço militar no Tiro de Guerra. Nesse ponto, teve sorte: os genros eram pessoas 
quietas, que preferiam conversar ao invés de brigar. 

— Veja o vigário que chegou para Suçurê: ele saiu ferido na Grande Guerra e não 
consegue mais ficar quieto, rezando missa. Vive como se ainda fosse capelão do 
exército, comendo coisas estranhas e consertando aquele jipe que trouxe lá da Itália. 
Parece que gosta mais de mecânica do que de limpeza: montou uma oficina na Casa 
Paroquial, que era tão bem cuidada pela prima do vigário anterior, que era mais 
civilizado, andando com as roupas e com as mãos limpas e não cheias de graxa... 

Icobé silenciava, pois ainda não conhecia o padre italiano que tinha vindo da guerra. O 
que sabia – de ouvir dizer – era que aquele que acabava de ir embora vivia com uma 
mulher, que ele dizia ser prima dele, mas que o povo desconfiava que fosse outra coisa. 
Porém, calava, porque a situação poderia despertar outras relações amorosas que 
estavam sob interdição. 

Parece que ela leu o pensamento, pois voltou a falar: 
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— A gente tinha a esperança que você se formasse padre e fosse nosso vigário. O povo 
de Suçurê evitaria você, devido ao que aconteceu no passado. Mesmo o meu marido, 
ele também tem medo que o passado se repita. Eu penso um pouco diferente: a vida 
segue em frente, não caminha para trás. 

Icobé continuava um ouvinte pensativo; nada dizia, só escutava. Primeiro, que isso 
parecia telepatia, como ele tinha lido nos livros sobre espiritismo. Ah! Se ela soubesse 
o que Icobé andou lendo... Aí, Dona Lenice ficaria ainda mais assustada: não bastavam 
as guerras e os padres esquisitos, viriam mais os espíritas e – quem sabe? – os 
comunistas. Ela estava ensimesmada, talvez lendo outro pensamento dele: O que 
pensava Ângela a respeito disso tudo? Por isso, era mais que urgente mudar o rumo da 
prosa. Icobé aproveitou o momento para perguntar: 

— Como está sendo preparada a semana do Natal? 

Ela levantou o olhar que estava procurando algo invisível pelo chão e fitou o 
interlocutor como se não tivessem almoçado junto e nem conversado muito sobre 
coisas terrenas. Agora, convidava para pensar no céu, desviando dos problemas 
imediatos como quem se sente impotente diante da realidade em que vive. Mais uma 
vez Icobé se arrepiou, pois leu nos olhos dela que ela sabia de tudo, do passado, do 
presente e do futuro. Quando os olhares deles se encontraram, havia conivência nessa 
comunicação visual. Era como se as mentes deles passassem pelos olhos e se 
abraçassem em silêncio. 

Apesar de contar com Dona Lenice, como confidente e amiga, se assustava com a 
iminência de enfrentar a verdade. Ainda estava engatinhando na assustadora vida de 
homem separado. Precisava incorporar essa nova realidade. Não que algum dia tenha 
se sentido mais casado do que atualmente, no entanto, o dedo do homem livre 
carregava a aliança de homem casado. Poderia até tirar o símbolo do casamento, mas 
ainda continuaria se sentindo inseguro para assumir a liberdade de homem separado 
com direito a retornar ao amor da juventude. 

Levantou-se abruptamente, como se precisasse de forças para romper o campo de 
energia formado ao redor deles no espaço-tempo. Mesmo de pé e um pouco afastado 
do lugar em que Dona Lenice permanecia sentada e, aparentemente em transe, Icobé 
se sentia atraído por aquele assunto que tanto queria adiar. Afastou-se lentamente, em 
silêncio, para manter a latência favorável à sobrevivência dos segredos individuais. 

 

RANCHO DA ESTÂNCIA 
 

O espírito natalino e o calor do verão suspenderam as negociações para a emancipação 
da vila. As pessoas estavam hipnotizadas pela magia do nascimento de Cristo. Seria 
improdutivo e incoerente falar de política durante as festas de fim de ano.  

Toda população estava envolvida com os preparativos da festa cristã e Icobé 
surpreendeu-se, mais uma vez, ao sentir indiferença por todo aquele afã religioso. A fé 
inabalável nos dogmas tinha se perdido em algum lugar do passado. Procurou 
colaborar com os amigos, individualmente nas casas ou coletivamente na igreja, mas o 
esforço não resultava em contribuição efetiva. Ao contrário: ele só conseguia 
atrapalhar. Ainda bem que os outros estavam ocupados demais com os preparativos 
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do Natal para notarem que o seminarista que foi quase padre estava estranho, 
desinteressado e indiferente à celebração do pai do cristianismo. 

Ao entrar na cozinha para jantar com o Coronel, Icobé continuava tentando digerir a 
apatia religiosa com certa dose de autopiedade. Estava emocionalmente fragilizado, 
carregando toneladas de culpa. Alguém tão devoto fugir da igreja era um fato 
incomum. Sentia a fé diluir-se sem conseguir estancar racionalmente o esvaziamento 
espiritual. A religiosidade ia sumindo, sem que o esforço mental conseguisse recuperar 
o domínio sobre esse sentimento espontâneo que chega e foge, indiferente à vontade 
humana.  

Chegou quieto, procurando passar despercebido. Sentou-se na ponta do banco com o 
intuito único de encher o estômago faminto. Imerso nessa expectativa, foi aos poucos 
entendendo o assunto cochichado pelo pessoal da cozinha: a filha do Coronel passaria 
o Natal na fazenda. Duas das filhas moravam ali mesmo na vila e não teria sentido elas 
dormirem na casa-grande só porque era noite de Natal. Estavam, então, – com certeza 
– preparando tudo para receber a visita de Ângela e da família dela. 

O desconforto da consciência do esmorecimento religioso foi soterrado por uma 
avalanche de perigos bem mais palpáveis e imediatos. A dura realidade batia forte na 
cabeça dele: seria um intruso, um estorvo para todos. Estava assim desanimado 
quando entrou o patrão, despejando entusiasmos com as perspectivas políticas e com 
a iminente visita dos familiares que não via desde a Páscoa. Estava tão alegre que nem 
notou o abatimento do companheiro diante do virado de feijão tropeiro. E as 
conversas, naquela noite, foram um monólogo do Coronel. 

Na madrugada seguinte, Icobé acordou sem ânimo e saiu andejar pela penumbra, 
vagando como uma folha carregada pela água do riacho. Depois da alimentação 
matinal, caminhou pela vila, mais para fugir da angústia do que para encontrar com 
alguém especificamente. Vagava nessa apatia interminável quando encontrou Genuíno, 
carregado de enxurradas de entusiasmo e de pacotes de presentes. 

— Que bela surpresa! Você quer conhecer meu rancho de estância? Como o gado está 
confinado lá pros fundos da invernada, o patrão mandou construir uma casa onde 
passo a semana, ficando mais perto da criação, sem longas cavalgadas diárias. A 
prenda Cida Paulino muito raro me acompanha; vivo solito naquela morada 
aconchegante. 

Icobé demorou para responder. Parecia abatido. 

— Deve ser bom viver lá, em contato com a natureza, com muito silêncio para ouvir a 
cantoria dos pássaros. 

— O amigo parece desanimado... O que se passa? 

— Talvez esteja cansado... Só isso – murmurou Icobé. 

— Pois então: mais uma razão para passar uns dias no rancho da estância. 

— Confesso que estou precisando me esconder num canto e refletir sobre minha vida...  

— Veja como é a vida. A Cida Paulino está querendo visitar uns parentes dela e nunca 
aparecia uma folga. Agora que ela poderia viajar, ficou difícil por causa da 
responsabilidade com o gado. A peonada não perde a missa do galo por nada desse 
mundo e não dá de deixar o gado sozinho naqueles fundões... Pena que você também 
quer participar da missa do galo... – lamentou o inconformado capataz. 
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— Na verdade, estou sem vontade... Mas... seria obrigação de um bom cristão. Ao 
menos, aos olhos do povo. Não fica bem para um professor, que foi seminarista e quase 
padre, faltar a principal festa da cristandade – se justificou Icobé. 

Os dois ficaram um pouco em silêncio. De repente, Icobé se animou: 

— Podemos dizer que fui passar o Natal em Suçurê. Ninguém sentirá minha falta... 

Essas palavras atingiram em cheio o próprio coração, pois o motivo de toda tristeza 
era saber que Ângela viria passar o Natal com os pais e não deveria ficar hospedado na 
casa-grande; seria quase impossível desviar dela e da família dela. Ele ainda não estava 
preparado para enfrentar essa situação. Quase que as lágrimas deram vexame; quase 
que Icobé desata a chorar no meio da rua. 

— Tá meio complicado de entender... Mas, por mim, tá bom – concluiu Genuíno, já 
tomando o rumo de casa. 

Icobé sentiu um grande alívio: sua angústia poderia descansar lá pelas invernadas do 
fundão. Gritou para o amigo que já se distanciava: 

— Na boca da noite, te espero pra lá da porteira. E pode contratar a tal de viagem com 
tua prenda. 

Icobé agora sabia para onde ir. Passou pela farmácia da Terezinha, cumprimentou a 
amiga e adiantou o convite para que ela, depois das festas, participasse do movimento 
de emancipação municipal como representante do setor de saúde. E, dando lastro à 
sua fuga programada, falou que passaria o Natal com os amigos de Suçurê. Ela 
lamentou, mais por polidez do que por considerar imprescindível a presença dele nas 
cerimônias religiosas. Dali, Icobé seguiu para a olaria, onde negociou com o Luiz e com 
a Anna Maria um espaço para deixar a bagagem dele enquanto estivesse visitando a 
família alemã em Suçurê. 

Faltava o enfrentamento com os patrões. Pouco antes do almoço, Icobé procurou Dona 
Lenice e manifestou a dúvida se iria permanecer por ali ou aproveitava o recesso nas 
conversas sobre emancipação política para fazer uma visita aos amigos de Suçurê. Ela 
desanuviou o semblante e falou francamente: 

— Meu filho, eu queria falar contigo justamente sobre isso. Nós vamos receber umas 
visitas e eu precisava do quarto para acomodar o pessoal... É só por uns dias... durante 
as festas de fim de ano. 

— Então, ficará bom para todo mundo: eu aproveito a oportunidade de visitar meus 
amigos e, ao mesmo tempo, alivio as suas preocupações. 

— Ah! Se você não levar a mal, eu preferia... 

— Combinado. Logo depois do almoço, retiro as malas de lá e as moças já poderão 
preparar o quarto para as visitas que estão chegando – concluiu Icobé. 

Dona Lenice saiu aliviadíssima, pois, além do espaço disponibilizado, ganhava 
tranquilidade para receber a filha e o genro, ‘sem a concorrência do rival’. 

Logo em seguida, no começo do almoço, ela elogiou a compreensão do rapaz. 

— Senhor Coronel, o professor entendeu a situação e vai passar uns dias com os 
amigos dele em Suçurê... Mas volta logo para retomar as obrigações aqui... 

— Pra mim, tá bom. Na vorta, conversamo – e continuou a mastigar um bom naco de 
carne. 
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No início da tarde, deitado sobre a cama, Icobé ficava imaginando como estava a 
amada, o que pensaria deles, do amor que os uniu na juventude. Por um lado, se sentia 
constrangido pelas situações adversas, pelas quais passava; por outro, nutria a 
esperança de poder se encontrar com ela e conversar como antigamente sobre os 
ideais de liberdade e sobre a fé que tinham na evolução dos seres humanos. 

Assim reanimado, saiu à procura de uma montaria que pudesse usar por uns dias, sem 
que fizesse falta ao dono. Foi informado que o Ernesto poderia ajudar. 

— Amigo, estou a pé... por enquanto. Logo mais devo comprar um bom cavalo para 
meus passeios por aí... – iniciou a conversa Icobé. 

— Demore um pouco, pois o Zaino tá precisando de um galope, vez em quando. Eu uso 
muito pouco e, pelas poucas vezes que precisamos, podemos muito bem usar a mesma 
montaria. Meu cavalo tá cansado de vivê roendo beirada de estrada. Prefere trotiá do 
que dormi em pé o dia inteiro – garantiu o açougueiro. 

Combinado o trato, foram ver o Zaino que aguardava impaciente por um passeio, já 
que estava há semanas preso a uma corda. Levaram o animal para os fundos do 
armazém, deram água à vontade e encilharam com tudo o que tinha de melhor. O Zaino 
ficaria ali mesmo, descansando, até a hora combinada com o Genuíno. 

Tudo estava se encaminhando: a visita de Ângela, o convite do violeiro Genuíno, a 
disponibilidade de Ernesto e o consequente alívio de Dona Lenice. 

Lá pelo meio da tarde, Icobé encostou o Zaino ao pé da escada e carregou as malas. 
Depois, foi se despedir de Dona Lenice, informando que deixaria a ‘mudança’ na casa 
do Luiz, para evitar incômodos e explicações desnecessárias. Mais uma vez, ela 
aprovou a ideia e agradeceu pela compreensão, deixando o convite que retornasse tão 
logo as visitas voltassem para casa. 

Dali, seguiu a pé, puxando o Zaino, carregando a ‘mudança’. Por onde passava, 
despertava risos e comentários de todo o tipo. A gurizada se divertia com a cena 
incomum por ali; eles viram poucas malas na vida, muito menos amarradas sobre o 
lombo de um cavalo, puxado por um ‘doutor’. 

Conforme foi combinado, Icobé deixou as malas na casa de Luiz Vasaro e seguiu até o 
local do encontro. Depois de minutos, apareceu o Genuíno, brincando: 

— Ainda bem que você já está aí... Só faltava eu ter de esperar pelo fujão. 

Icobé teve apenas que rir, pois não tinha mesmo saída para a brincadeira. E seguiram, 
em marcha troteada, para o rancho da estância. O caminho cortava florestas virgens e 
campinas. Vez por outra, passavam por um roçado de algum peão mais caprichoso. 
Porém, a maioria dos peões se contentava com o minguado ganho que a função rendia 
e não plantava um pé de feijão ou criava um porco ou uma galinha.  

A passarada barulhava as canhadas e, vez por outra, um bicho de pelo disparava na 
capoeira. A brisa da tarde veio ao encontro deles e aliviou o calor estival. Não demorou 
e começaram a costear cercas de arame farpado e a avistar pequenos rebanhos 
bovinos aproveitando o capim úmido do sereno da noite que se aproximava. Os 
animais pastavam em silêncio, sem reclamações ou alvoroços. Apenas, erguiam a 
cabeça e olhavam para o capataz como quem já está acostumado com a presença dele, 
que trazia segurança e jamais a ameaça de maus tratos. 
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Galgaram uma última colina e já se abria, à frente deles, um vale riscado ao meio por 
um riacho ladeado de árvores. Os galpões, cercados de mangueiras para o gado, se 
destacavam na paisagem verde; o rancho de estância se escondia nas matas ciliares e 
só podia ser admirado de perto. Chegando mais próximo, dava para acompanhar o 
trabalho dos peões nas lidas crepusculinas. O tobiano Frente Aberta do Genuíno 
apresou o passo, pois sabia da ração que esperava no cocho. Já o Zaino, que 
desconhecia a hospedaria, reduziu o passo, parecendo desconfiado de que ali poderia 
haver muito trabalho. 

Os dois peões que estavam recolhendo a bezerrada no curral pararam para olhar quem 
é que vinha na companhia do capataz, pois, quase nunca, aparecia gente estranha por 
ali. Só mesmo algum comprador de gado, muito raramente, pois eles mal conseguiam 
dar conta de abastecer o açougue do Ernesto. Quando os cavaleiros foram se 
achegando, eles disfarçaram a espionagem, fazendo de conta que continuavam a lida. 
Porém, iam meio aos trancos pelos barrancos, pois a atenção continuava no homem 
que chegava na hora do crepúsculo. Se fosse comprador de gado, chegaria pela manhã, 
no mais tardar, logo depois do almoço... 

Genuíno comentou que ele estava observando o comportamento dos peões e que, para 
eles, de fato, a chegada de um cavaleiro era muito rara, ainda mais àquela hora. 
Comentou que eles eram pessoas de confiança, preocupados em fazer as coisas da 
melhor maneira, porém, tímidos, acanhados, sem experiência no trato com estranhos. 
Praticamente, tinham nascido no meio do gado. Com esses, sim, ele se entendia e era 
por eles entendido; eram – o que se pode dizer – ‘entendidos no assunto’. Icobé 
simpatizou logo com os dois, pois também ele era desconfiado, introvertido e 
demorava confiar em estranhos. 

Apearam e já foram desencilhando os animais, que ficaram no cabresto, por ali mesmo, 
para roer um pouco da grama que insistia em avançar pelo pátio do rancho da 
estância. Ficaram por ali em corda curta, só o suficiente para realizar os ‘trabalhos de 
jardinagem’; depois, ganharam a liberdade em um piquete com cocheira. Genuíno foi 
descarregando os mantimentos e levando para a despensa, enquanto Icobé caminhava 
na já quase penumbra para conhecer as varandas, o entorno, o pátio, a horta e o 
pomar. 

Como a iluminação dependia de lampião a querosene e a lida campeira começava antes 
de clarear o dia, faziam apenas o indispensável e iam cedo para a cama. A água fervia 
sobre o fogão a lenha e João, o peão-cozinheiro, acrescentou água na sopa, porque 
haveria mais uma boca para alimentar. Procurou também caprichar nos temperos, 
porque a boca era – nada mais, nada menos que – a boca do ‘dotorzinho’. 

João cresceu lidando com gado e com tropas; conhecia muito do comportamento dos 
animais. Na juventude, como tropeiro, assumiu o trabalho de preparar as refeições e 
foi aprendendo a fazer milagres com pouca comida. Tinha sido casado e teve um filho. 
Moravam em Minas Gerais. A crise por lá apertou e João aceitou emprego na 
construção da ferrovia. A mulher veio junto, mas detestava viver em lugar frio e 
isolado no sertão. O serviço acabou e ele foi ficando por ali, trabalhando para quem 
desse serviço; de preferência, com gado. Aconteceu, então, de o guri morrer ainda 
criança e a mãe dele quis voltar para a casa dos pais dela, lá nas Minas Gerais. Eles – de 
comum acordo – decidiram viver separados.  
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Silvino, o companheiro de lida, era rapaz novo e sempre trabalhou em fazendas. Na 
época da Guerra, o pai dele esteve nos redutos, acreditando que o Exército de São 
Sebastião conquistaria todo o planalto e que cada um dos devotos receberia uma 
fazenda só para ele. Nos finalmentes, os milicos acabaram com os sonhos da 
irmandade e, ainda, deixaram duas balas encravadas no corpo dele. Depois da derrota 
final, o pai dele vagou de fazenda em fazenda, ganhando apenas a comida para 
sustentar a família. Aos quarenta anos, parecia um velho acabado. O pai foi definhando, 
definhando, ... não quis mais viver. Silvino tinha aprendido amansar boi para canga e 
foi convidado pelo Coronel para exercer essa função, a troco de um pedaço de terra 
para plantar. Gostava de roça e – quem sabe? – um dia, se resolvesse casar, já tinha 
onde construir o rancho. 

Tudo isso, Icobé ficou sabendo entre uma colherada e outra da sopa ‘sustanciosa’ 
preparada pelo João. A prosa estava boa, mas todos estavam cansados e a conversa, no 
escuro, fica pela metade, pois nem dá de ver o rosto dos companheiros. Por isso, 
lavaram a louça da janta e foram para a cama. 

Icobé demorou um pouco para adormecer, porque aquela escapada tinha tirado a 
mente dele dos trilhos; se sentia desgarrado, fora de casa. Porém, foi só por uns 
instantes. Logo, agarrou no sono e só acordou com o cantar do galo. Dali a pouco, ele 
escutou passos e o barulho de gravetos sendo quebrados. Resolveu sair da cama e foi 
para a cozinha. 

O João estava sentado num banquinho em frente à boca do fogão, atiçando as 
labaredas com pedaços de grimpa de pinheiro. Icobé desejou a ele um dia diferente, já 
sabendo que João iria assistir a Missa do Galo. Ainda com o olhar fixo nas chamas, João 
apenas devolveu um bom-dia sem muito ânimo. Parecia pouco entusiasmado com a ida 
até a vila; talvez preferisse ficar ali no rancho descansando da trabalheira naquela 
semana de muito calor. Icobé procurou não bulir com o retraimento dele. 

Porém, logo apareceu o Genuíno, bocejando, se espreguiçando e, ao mesmo tempo, 
perguntando: 

— O amigo conseguiu descansar ou passou a noite com medo de onça? 

— Melhor enfrentar uma onça que a falsidade de algumas pessoas... – retrucou Icobé. 

Ao ouvir essa resposta, João parou de arrumar o fogo e se voltou vagarosamente, ainda 
com um pedaço de lenha na mão. Reagiu como se aquele assunto batesse forte na 
cabeça dele. 

Icobé, surpreso com essa reação, perguntou: 

— O que foi? Falei alguma coisa errada? 

João demorou para responder. Desconfiado, parecia escolher com cuidado as palavras 
para revelar a opinião dele sobre o assunto. 

— Tô de acordo: “Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro.” 

A sentença provocou um silêncio pensativo; cada qual ciscando o passado, catando 
tropeços em fingimentos de pessoas em quem confiaram. Silvino emergiu da 
penumbra, esfregando os olhos de sono e pronunciou um bom-dia arrastado, molenga. 
Bom Dia! – responderam de pronto os três. 

Genuíno pôs os pés na realidade: 
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— Pessoal, hoje, vamos começar mais cedo a lida, porque, mal passou o almoço, temos 
que estar na estrada... Carece agilizá o trabalho. 

— Tá tudo bem adiantado: onte, dexemo as coisa encaminhada... – assegurou João. 

— Mesmo assim, o Icobé vai ficar sozinho e não sabe lidar com o gado; a gente vai 
deixar tudo organizado, pra ele apenas atender alguma eventualidade. Por falar nisso, 
seria bom se você, Icobé, pudesse dar seu passeio de reconhecimento agora pela 
manhã porque cismo de saber que você saia por aí sozinho... Pode lhe acontecer algo e 
... – opinou Genuíno.  

— Boa ideia! Vou encilhar o Zaino e dar uma volta pela invernada. Mas não demoro... – 
concordou Icobé. 

A essa altura, a prosa já estava regada a chimarrão e procuraram orientar o 
‘dotorzinho’ do lugar das coisas de cozinha: 

— A erva-mate cancheada no monjolo do riacho tá na prateleira de cima, o sal pra 
comida, naquela porta do armário e, dependurada atrás da porta, a espingarda 28, 
pr’alguma precisão... Adespois, o Silvino lhe mostra onde ficam os apetrechos de 
galpão. 

Silvino aproveitou a ocasião: 

— Patrão! Tô pensano de dá um pulinho inté a casa da mana... Fais um tempão qui num 
se vemo... 

— Tem que ver... – ponderou o capataz. Eu devo me afastar por uns dias... O João não 
pode ficar solito por muito tempo... 

Icobé via nisso uma desculpa para espichar a permanência no rancho da estância. 
Entretanto, calou. Quem não calou foi o capataz, agilizando a lida corrida daquela 
manhã. 

— Vamo, pessoal. O tempo é curto e a estrada é longa. 

E virando-se para Icobé: 

— Aqui, a gente costuma tomar um café depois de clarear o dia... 

— Era o que eu imaginava... – confirmou Icobé. 

Enquanto os três homens cuidavam das tarefas diárias, Icobé saiu para um breve 
passeio matinal, aproveitando ao máximo aquela paz que pairava sobre toda a 
paisagem. Passando por entre as árvores do pomar, imitou os passarinhos que 
tocavam a alvorada. Pensou: lá na cidade, estavam as chances de ganhar dinheiro, de 
conviver com intelectuais e com o progresso. Mas, quais seriam as vantagens? Estar 
sempre aflito, correndo atrás dos ponteiros do relógio? Quanto dinheiro seria 
necessário para comprar a harmonia e a tranquilidade em que estava mergulhado 
naquele momento? 

Ao chegar à estrebaria, recebeu um relincho do Zaino e um movimento de cabeça na 
vertical, semelhante ao sinal que usamos para dizer ‘sim’, sem usar a palavra falada. 
Icobé ficou emocionado com a rapidez com que o animal passava a reconhecer a 
pessoa que o tratou bem. Por isso, passou a mão na cabeça e no pescoço do ‘novo 
amigo’, falando para ele palavras afetuosas. Lembrou do ditado popular usado pelo 
João: “Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro.” De fato. Muitas vezes, 
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um cavalo ou um cachorro é mais leal do que alguns amigos traiçoeiros. Por isso, 
prometeu a si mesmo tratar bem o Zaino, mesmo depois de devolvido ao Ernesto. 

Genuíno quebrou o encanto do sonhador, chamando para ‘engolir um pedaço de pão’. 
Entre um bocado e outro, os quatro combinaram as tarefas da manhã, sempre 
compartilhando as responsabilidades. Coube a Icobé a tarefa mais simples: fazer o 
reconhecimento da região próxima à sede da estância, para que tivesse um mapa 
mental pronto para receber as orientações para aquele dia em que tudo estaria por 
conta dele; desde comandar o fogão a lenha até atender alguma vaca que inventasse de 
gerar um terneiro natalino. 

Cavalgar pelas pastagens e entrar nos capões de mato era bem diferente do que andar 
pelas ruas de Ibiabaré. E bem mais divertido, também. Com alguns sustos sem perigo... 
com lebres saindo em disparada de uma macega rente ao cavalo. Ou com a imagem de 
paz de um veado pardo pastando na beira do mato sem dar a mínima para a 
aproximação deles. Quatis brincando nas ramadas das árvores, tucanos amedrontando 
as mães com filhotes nos ninhos e lagartos dormindo ao sol. O silêncio era cheio de 
cantorias e de novidades. 

Porém, vendo que o Sol já alcançava o alto do céu, Icobé retomou o caminho de casa, 
procurando seguir as referências mentais que deixara na ida. 

Ainda de longe, avistou a coluna de fumaça que indicava a chaminé da cozinha. 
Encontrou Genuíno reparando o comportamento de uma vaca que andava meio 
aborrecida, sem vontade de pastar. Recomendou que desse uma olhada especial para 
ela e, se acaso continuasse triste, meio devagar, fosse na horta e apanhasse umas folhas 
de couve para abrir o apetite da bichinha, ficando por perto, conversando com ela. 

Icobé desencilhou e soltou o Zaino no piquete ao lado da estrebaria, para ter o animal 
sempre à mão, caso precisasse dar uma volta pelo pasto. 

Ao entrar no rancho da estância, encontrou com o Silvino, lavado, escorrido e 
penteado. Ele tinha usado um sabonete que guardava para ‘ocasiões especiais’. Estava 
apreensivo e foi logo falando: 

— O sinhô num leve a mar, mais tô co’prano de visitá a mana Maria Rosa, mais 
dependo di liberação do patrão, puis ele num qué qui o seo Jão fique suzinho por aqui... 
– enquanto gesticulava humildades. 

— Se eu estiver entendendo, você quer me contratar para cuidar do seo João enquanto 
você passeia por uns dias... – brincou Icobé. 

— Maisumeno isso: fazê compania pro seo Jão... 

— Olha só que coincidência. Tava eu lá nos fundão daquela canhada pensando mesmo 
em ficar uns dias de férias por aqui. Ia agora mesmo pedir permissão pro Genuíno – 
colaborou Icobé. 

O capataz, bem a calhar, vinha de chapéu na mão. Icobé foi dizendo: 

— Precisamos negociar uma troca de peão... 

— Por quê? O Silvino resolveu fugir com a Carmelita? 

— O sinhô só mi atucana co’essa fulana... Num quero nada cum ela... – se revoltou 
Silvino. 

— Que é, então? – inquiriu o capataz Genuíno. 



236 | SUÇURÊ 

— Si desse ... fais tempo qui num falo c´a mana Maria Rosa... – choramingou o Silvino. 

— Posso permanecer mais uns dias até sua volta de viagem... – assegurou Icobé. 

— E trabalhar por ele? – perguntou Genuíno, apontando para o peão acanhado. 

— Fazer alguma coisa... Só o que eu consiga aprender e fazer mais ou menos bem – 
prometeu Icobé. 

O capataz balançou a cabeça e saiu rindo da situação. A época era de pouco serviço, 
pois os dias eram longos e o ar seco contribuía para a boa saúde do rebanho. Silvino 
ficou com um ar desolado, carente de uma resposta definitiva, de preferência com uma 
liberação sem contrapartidas. Enquanto isso, Icobé teve certeza de que seria o auxiliar 
de cozinheiro e teria muito tempo e oportunidades para gozar dos prazeres de umas 
férias no campo. 

Logo que assentaram para devorar o almoço de véspera de Natal, Genuíno, muito 
solene, deliberou: 

— Silvino, você pode ir visitar sua irmã Maria Rosa. Porém, esteja aqui antes de 
anoitecer o Dia de Reis. E tem mais: evite entreveros e brigas; volte inteiro. E casado, 
de preferência. 

O Silvino gaguejou, sem conseguir alinhar as palavras para agradecer e, 
simultaneamente, renegar o exigido casamento. Ficou apenas vermelho e se engasgou 
com a comida. Os outros riram ruidosamente e, com o riso, assinavam o contratado: os 
três residentes assistiriam à Missa do Galo; no dia seguinte, Genuíno e a prenda Cida 
Paulino seguiriam viagem, Silvino visitaria Maria Rosa, João teria uma folga de três 
dias e Icobé assumiria a guarda da casa, dos galpões e do gado. 

Icobé, sentado, na varanda, acompanhou os três cavaleiros sumirem na curva da 
estrada para Tapiraí. Permaneceu assim por mais um tempo, saboreando aquela 
soberania momentânea. Quis registrar a paz que sentia naquele momento, mas o papel 
e o lápis ficaram numa das malas guardadas na casa de Luiz e Anna Maria. Nem tinha 
imaginado que a inspiração poética, adormecida há meses, ia acordar justamente no 
início de um longo período de tempo livre diante de tanta beleza que lembravam os 
momentos felizes, a meninice, as paixões da adolescência e a principal dessas 
sementes, da qual germinou o imorredouro amor por Ângela. 

A tarde, que prometia ser uma das mais longas do ano, foi pequena para tantas 
maravilhas disponíveis. Nem bem iniciava a exploração daquele espaço ‘só dele’, o Sol 
já se debruçava sobre o horizonte e ele tinha de fazer tudo muito rapidamente, porque 
ainda não havia treinado andar pela casa às escuras. Acendeu o fogo no fogão a lenha e 
colocou água para esquentar. Passou mais uma vez pelos currais, verificou a água dos 
bezerros e se o galinheiro estava bem fechado. Trancou as portas que foram indicadas 
para trancar, recolheu dois baldes de água potável e, antes, de tomar uma chuveirada, 
verificou, de longe, uma última vez, a movimentação do gado procurando lugar para 
passar a noite. 

Que sensação nova! Sozinho, naquela imensidão... Icobé sorveu cada segundo daquela 
noite. Dormiu, sonhou e acordou ainda de madrugada, cheio de energia e de vontade 
de viver. Reacendeu o fogo, aqueceu a água e cevou um chimarrão no capricho.  
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Dentro dele, dois sentimentos excludentes: viver ali com simplicidade e sem dinheiro 
ou assumir o desafio de ajudar na emancipação municipal a troco de algum dinheiro e 
do reconhecimento popular? 

Depois de ‘forrar o estômago’, saiu para vistoriar o gado, a horta, o pomar e os galpões. 
Conforme o amigo Genuíno pediu, foi conversar com a vaca meio adoentada; ela estava 
bem mais animada. Logo, o sol aqueceu a manhã e, então, as cigarras substituíram os 
pássaros no coral sertanejo. O ‘guardião’ reavivou as brasas na pedra e, cedo, iniciou a 
preparação de uma refeição leve, com muitas verduras colhidas da horta. 

O retiro superava as expectativas: naquele silêncio, Icobé estava encontrando a si 
mesmo. Nem lembrava de Rita, dos filhos, da escola, da separação, ... Sentia uma alegria 
juvenil, a alma leve, paz de espírito. 

Icobé tinha almoçado e estava sentado na varanda, gozando a solidão feliz, quando o 
silêncio foi quebrado pelo som de passos compassados. Apurou o ouvido e teve certeza 
de que, pela estrada, vinha um cavaleiro ainda encoberto pela floresta. Depois de uns 
minutos, surgiu João, chegando ao compasso da marcha do cavalo. Primeiro, a 
surpresa; em seguida, uma certa decepção; finalmente, a alegria de rever o amigo bem 
antes do esperado. Contava com mais uns dias de solidão total para mergulhar ainda 
mais no seu próprio íntimo. No entanto, João era companhia silenciosa que não invadia 
seu espaço vital. 

Quando o cavaleiro se aproximou, Icobé foi ao encontro dele, desejando as boas-
vindas, como se fosse ele o residente e não o outro. João foi direto para a estrebaria, 
desencilhou e soltou o cavalo no piquete. Ainda antes de entrar em casa, passou pelos 
galpões e deu uma olhada na vaca que estivera entristecida na tarde anterior. Satisfeito 
que tudo continuava dentro da normalidade, deixou as botas na varanda e foi trocar de 
roupa, que a de missa estava sufocando. 

Assim, mais na dele, veio também se sentar na varanda, onde a brisa da tarde 
refrescava a sombra. Um era calado e o outro sabia esperar, por isso, demorou nascer 
conversa. 

— Puisé. O Coroné nem sabia de que o ‘dotorzinho’ tava por aqui. Intonce, mi mandô 
vorta logo... 

— E atrapalhou os seus planos... – supôs Icobé. 

O peão se ajeitou no banco e coçou a barbicha. Parecia estar ponderando se deveria ou 
não revelar seus sentimentos a respeito da interrupção do passeio. Assim, 
permaneceram em silêncio por um bom tempo, até que João começou uma explicação 
introspectiva, misturando dúvidas íntimas com assuntos de trabalho, mais a 
desnecessidade de permanecer mais tempo na vila, pois nada de lá era de interesse 
dele. Preferia voltar para o sossego da invernada, com a bicharada que o deixava em 
paz, sem perguntar nem enxerir.  

— Aí ficá por lá devarde... – falou, sintetizando nisso todas as razões de voltar antes. 

O jeito foi esquentar água na chaleira de ferro e partilharem um chimarrão de Natal. 
Chimarreada de poucas palavras, pois ambos precisavam remoer desencantos e 
decisões futuras. João analisava todas as possibilidades de lidar com o ‘dotorzinho’ 
sem criar melindres ou passar raivas; Icobé reorganizava os planos para os próximos 
dias que, agora, teria de partilhar com o peão silencioso. 
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João chegou à conclusão de que se preocupava em vão, pois o companheiro de mate 
estava absorto em pensamentos e mantinha nos olhos uma tranquilidade inalterada; 
Icobé sentiu que a sorte chegou a cavalo, pois, com a volta antecipada do domador, 
ficava livre das responsabilidades com a casa, com o gado e – livre das mais 
complicadas – com a administração de acidentes ou de cuidados com alguma vaca ou 
com algum bezerro que viesse a adoecer. 

— Estou comemorando a tua volta – rompeu o silêncio Icobé. 

João olhou demoradamente para o interlocutor antes de contrapor: 

— A sua presença tamém me dexa tranquilo... 

E, assim, confessada a parceria pacífica, continuaram sorvendo o amargo e ruminando 
ideias. 

Quando o chimarrão ficou lavado, eles combinaram as tarefas daquele Dia de Natal. 
Como era dia santo de guarda, fariam só o urgente, deixando o trabalho de fato para o 
dia seguinte. 

A partir da parceria assumida tacitamente, Icobé e João conviveram bem, cada um 
aprendendo um pouco do que o outro sabia. João era um caipira sábio, que aproveitava 
o que estivesse à mão para resolver as dificuldades do dia-a-dia. Icobé ficava cada vez 
mais surpreso com a praticidade e com a calma com que o parceiro resolvia as 
situações que apareciam. 

Icobé assumiu a função de ajudante de peão e até que se saia bem, mesmo com 
algumas trapalhadas, vez em quando. À medida que os dias foram passando, 
aumentava o nível de entendimento e as conversas amiudavam. Aos poucos, João foi se 
soltando, pois percebia que o ‘dotorzinho’ era também uma pessoa simples que 
valorizava as habilidades e as ideias dos outros. Porém, estava longe de falar de si 
mesmo. 

Icobé, ao contrário, queria e precisava falar de si, de seus problemas e encontrar logo 
as soluções mais adequadas em cada situação. Entretanto, durante a lida campeira, a 
atenção precisava estar focada no trabalho. Mesmo na correria diária, Icobé havia 
observado a movimentação dos peixes no açude que ficava para além do pomar. Por 
isso, perguntou ao parceiro se eles pescavam e comiam peixes. João parou o martelo 
no ar e olhou surpreso para o interlocutor. Fazia tempo mesmo que não pescavam no 
açude e, então, combinaram fazer isso no domingo. 

Foi um dia bem diferente. Pareciam dois meninos desafiados pela astúcia dos peixes. E 
o ambiente ficou leve o suficiente para que Icobé iniciasse uma conversa mais pessoal. 

Começou falando da infância e da juventude e logo soube que as suas histórias eram 
bem conhecidas, dispensando que fossem recontadas. No entanto, a vida dele em 
Ibiabaré continuava uma incógnita para todos na região. Icobé, então, relatou a parte 
mais recente da sua vida na cidade e, por último, a separação assumida pela Rita. 
Concordava que o casamento nunca fora firme e promissor, mas nunca teve coragem 
para romper com o marasmo. Nesse ponto, admirava a determinação da esposa, que 
foi aos poucos se afastando, até se sentir segura para ir viver com outro homem. 

João escutou tudo com respeito; ouvindo com atenção, sem, contudo, demonstrar 
surpresa ou desaprovação. Para ele, as dificuldades da vida de casado eram velhas 
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conhecidas e tinha amargado situações bem piores. Por isso é que vivia sozinho, sem 
ilusões amorosas. 

Ao final da cantilena, Icobé pediu o conselho do homem experiente. Como deveria agir 
dali para frente? Deveria contar de vez para os patrões que estava separado? Deveria 
atribuir a situação pecaminosa à fuga da esposa? Deveria se pôr como vítima? Ou 
deveria assumir sua parcela de culpa?  

João disse que a verdade chega sozinha. Mais hoje, mais amanhã, um dia, ela aparece e 
não há como fugir desse encontro. No entanto, havia momentos e oportunidades 
melhores, em que o ambiente estaria mais favorável. Na opinião dele, Icobé deveria 
aproveitar esses momentos, essas oportunidades, para revelar seus segredos, sem 
assumir culpas ou fugir das responsabilidades. 

Icobé silenciou por um tempo, enquanto tirava da água um peixe de tamanho médio. 
Porém, só que acalmou o anzol no fundo do açude, voltou a expor suas dúvidas. O fato 
despertaria a desconfiança do Coronel? E Dona Lenice? Qual seria a reação dela? Os 
dois tomariam como traição o fato dele ter aceitado a hospedagem na casa deles 
depois de estar separado e de nada ter revelado? Se ele pedisse para deixar a 
hospitalidade deles, isso levantaria suspeitas? Seria assumir a culpa da separação? 
Deveria continuar morando com eles até ser expulso de lá? 

Mais uma vez, João foi desfiando ideias e sugestões. Considerava que – de fato – a 
situação ficaria complicada se ele permanecesse morando lá e a verdade aparecesse 
nua e crua, assim de repente. Mas, sair sem motivo declarado era também muito 
estranho. Afinal, o Coronel contava com ele para fazer da vila um município. E para 
onde Icobé pretendia ir, assim de uma hora para outra? Já tinha pensado nisso? Morar 
com quem, se todos tinham a casa do tamanho da família? Um homem é sempre um 
homem e a presença dele pode causar conflitos. Talvez, o melhor seria construir uma 
pequena casa só para ele... Ou – quem sabe? – seo Genuíno soubesse de alguma casinha 
disponível para aluguel? 

Havia também o cerne da questão. Como será que Ângela estava vivendo? Seria feliz? 
Ou também ela estava só esperando a oportunidade de ir morar com outro homem? Se 
ela tomasse a atitude de se separar do marido, voltaria a morar com os pais dela? Qual 
seria a reação de Ângela quando soubesse que Icobé estava descasado e disponível na 
casa dos pais dela? Ângela ficaria com vergonha da covardia dele? Ou começaria a 
pensar na retomada do amor antigo? 

Antes mesmo de analisar essa procissão de dúvidas, João contou o que sabia da vida da 
filha do Coronel. O casamento dela tinha sido, toda vida, ‘uma água morna’, ‘água 
parada, quase choca’. Continuava casada porque o padre poderia excomungar os dois; 
então, continuavam morando juntos, mas sem casamento de fato. Os filhos estavam 
estudando na cidade e pouco vinham visitar os pais na serraria; os pais é que, vez em 
quando, davam uma chegada, para visitar um ou outro, porque os filhos estavam 
apartados; cada um em cidade diferente. Assim, na casa da serraria, só moravam os 
dois, quase sem conversar, porque não tinham assunto em comum. 

Então, o perigo era muito maior: Ângela estava só esperando oportunidade para 
levantar voo. Se isso acontecesse antes dos pais dela saberem da separação de Icobé, 
até que ia ser bom, pois seria ela a primeira pecar. Porém, seria preciso muita sorte 
para que isso acontecesse; melhor seria não contar com tanta sorte. 
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Domingo, dia santo de guarda, dia de não trabalhar. Todavia, as vacas e os bezerros 
não sabiam disso e um trabalho mínimo teria que ser feito. Na ausência do capataz, 
João tomava mais cuidado com a criação. 

Por outro lado, os peixes saem da água com escamas e com tripas; para servirem de 
alimento, precisam ser retiradas as escamas e as vísceras. Esse trabalho ficou a cargo 
de Icobé. Oportunidade de, estando sozinho, meditar sobre os diálogos, elaborando 
maneiras de bem aproveitar as sugestões de João. 

Icobé ficava imaginando que, se Genuíno estivesse por ali, poderia pedir também as 
opiniões dele e – quem sabe? – ele soubesse de uma casa para alugar ou de outra opção 
de moradia. Pensava utilizar o dinheiro que trouxe consigo somente mais tarde ou em 
caso de necessidade. No entanto, seria natural que procurasse um lugar que pudesse 
abrigar a família, se ela viesse morar com ele... Ou, então, enfrentava logo a verdade, 
contando aos patrões que estava com dificuldades para convencer a família a morar 
‘no mato’. 

Essas dúvidas dormiram com ele nas noites seguintes que passou no Rancho da 
Estância. Durante o dia, sempre havia muito-o-que-fazer e sobrava pouco tempo para 
pensar em problemas ou em planos para o futuro. As atividades na horta, na faxina da 
casa e nas ajudas ao João preenchiam as horas sem deixar espaços para divagações. 

Talvez por isso mesmo, os dias foram rapidamente para o passado e, num final de 
tarde, o Genuíno apontou na boca do mato, trazendo um outro cavalo pelo cabresto. 
Eles estavam separando os bezerros que precisavam ser desmamados e não havia 
como interromper o serviço para recepcionar o capataz. Mesmo assim, ele passou por 
perto para saudar os peões e, também, para amainar a saudade que sentia das coisas 
da estância. 

Pressionado pela vontade de participar do aparte da terneirada, trocou de roupa e 
descarregou as bagagens, sem desencilhar os animais. Faria isso depois, quando a 
saudade da lida tivesse arrefecida. Abraçou os companheiros e participou de tudo com 
muito entusiasmo. Depois, foram juntos desencilhar os cavalos e verificar as novidades 
que acabavam de chegar. Sabiam que a noite se apressa no final da tarde e tinham de 
agir com rapidez. 

Como Genuíno estivesse cansado das viagens, pouco conversaram naquela noite, 
deixando as curiosidades para a roda de chimarrão na madrugada seguinte. 

E eram muitas as novidades: roupas para os três residentes na Estância, apetrechos 
novos para os animais, sal para o gado e muitas histórias das visitas que ele e a prenda 
Cida Paulino fizeram. Mesmo assim, Icobé solicitou que fosse tratado mais um assunto: 
a vida dele. Com a chegada do capataz, queria retornar à vila e enfrentar a situação 
pessoal. 

Genuíno ouviu com atenção, pensou um pouco e deu a opinião dele: 

— Pra tudo se dá um jeito. Até pra morte. 

Fez uma pausa, olhou para o João, como que pedindo endosso, e prosseguiu: 

— O Coronel é exigente; cobra lealdade. Porém, sabe acolher uma pessoa sincera que 
estiver em apuros. Penso que não seja o seu caso. Afinal, não está em apuros, tem 
tempo para resolver a situação. Dona Lenice é uma mãe e, com certeza, entenderá que 
Rita nasceu, cresceu e vive na cidade; é natural que se negue a morar na vila. E os 
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filhos? Bem. Os filhos já são adultos e devem começar a voar com as próprias asas – 
filosofou o amigo Genuíno Martins. 

— Então, devo falar tudo pra eles? – indagou Icobé. 

— Não de uma vez. Vai dizendo aos poucos. Começa com a recusa da Rita. E pede 
hospedagem por mais um tempo, até organizar as ideias... Num outro dia, pergunta a 
eles como deve agir. Aí, pode até que eles mesmos apontem o caminho a seguir. E – 
quem sabe? – acabem falando o que você espera ouvir...  

João acompanhou tudo, com seriedade, sabendo que o novo amigo passava por uma 
situação que ele já havia vivido e sabia o quanto doía uma separação. Por isso, 
estendeu a mão e, depois, bateu com firmeza no ombro do ‘dotorzinho’, demonstrando 
todo o apoio e a solidariedade paternal. 

— Conte c’a gente. Tamo contigo. 

 

A PREFEITURA COMO META 
 

Apesar de estar apenas amanhecendo, Icobé se sentia cansado como se tivesse 
trabalhado na roça um dia inteiro. Ou viajado de trem durante trinta horas. Se por um 
lado, se sentia apoiado e confiante, por outro, carregava um balaio de incertezas e o 
medo da opinião da população que sempre tinha o ‘dotorzinho’ como um exemplo de 
sucesso. Diante do fracasso, sentia ansiedades em dobro: a família estaria distante e 
indiferente ao futuro dele e poderia perder, ainda, o apoio das pessoas com quem 
passaria a conviver. 

Lá pelo meio da tarde, Icobé reiniciou a volta para a realidade. Aqueles dias passados 
na Estância pareciam ter sido um retiro dos tempos de seminário: isolamento das 
agitações cotidianas para profundas meditações existenciais. Estava com o corpo e a 
alma renovados; se sentia forte o suficiente para enfrentar a nova vida, que dependeria 
mais do acerto das decisões do que da energia para as lutas. 

Na volta, o Zaino também arrastou o passo. Quando veio, temia o desconhecido; agora 
que conhecia ‘o paraíso’, relutava de voltar a roer mato na beira de estrada, 
aguardando passeios imprevistos e sempre atropelados. Queria mais era ficar por ali 
mesmo, na fartura e com oportunidades de mostrar serviço permanente. Mesmo 
assim, chegaram antes da noite. 

Passaram pela olaria para apanhar as malas que foram guardadas pela professora 
Anna Maria e cumprimentou de longe o Luiz que estava às voltas com uma carga de 
barro vermelho. Dali, seguiu a pé puxando o ‘cargueiro’. 

Icobé amarrou o Zaino ao pé da escada e procurou por Dona Lenice, que estava pelo 
jardim, cultivando um canteiro de cravos. Ela acolheu o ‘filho’ com o carinho de 
sempre, mas demonstrou que, apesar de ele querer ‘ter uma conversa séria’, ela iria 
continuar o trabalho até o fim. O jeito foi falar ali mesmo: 

— Dona Lenice, preciso decidir minha vida, arrumar uma casa pra morar... – iniciou 
titubeante, de olhos no canteiro recém-preparado. Fiquei uns dias hospedado em sua 
casa, mas sinto que posso ser um estorvo, um estranho na vida de vocês... 

Ela ouviu com atenção, segurando a enxada com as duas mãos. Pensou um pouco e 
questionou: 
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— Mas... você não é nosso hóspede? Companhia para meu marido? Ele até falou que, 
contigo, iam recomeçar a tomar chimarrão antes do clarear do dia... Pra mim, você não 
é estorvo; é a ajuda que o Coronel precisa nos papeis da nova prefeitura. 

— Sim. Também eu me sinto bem nessa casa, na companhia de vocês. Mas...  

— Vamos fazer assim: meu marido está pra cidade; volta à noitinha. Aí, vocês 
conversam sobre isso. Pra mim, está bom assim. Se você for morar noutra casa, ele terá 
de lhe procurar ou de chamar para conversar aqui mesmo. Logo, melhor continuar 
assim por uns tempos... Depois que as filhas casaram, a casa ficou vazia. As duas que 
moram aqui chegam vez em quando, sempre de dia, na hora que vocês vão tá fora. 
Mesmo que venham à noite, alguma vez... qual o problema? – perguntou Dona Lenice. 

— De fato: nenhum. É que detesto incomodar... 

— Então, deixe de incomodar, que eu preciso terminar esse canteiro antes da noite – 
sentenciou ela. 

Mais tranquilo com a acolhida, Icobé descarregou as malas e foi devolver o Zaino para 
o Ernesto, que queria saber notícia de Suçurê. Icobé desconversou; não queria mentir, 
mas também não poderia falar onde de fato esteve. 

Recolocou as malas no quarto de hóspedes e tomou um banho, pensando em lavar o 
corpo e também a alma. Queria conversar com o Coronel tendo a alma limpa. Só então, 
agora com seus pertences à mão, tomou o lápis e escreveu quatro páginas de um velho 
caderno de poesias. Gravou ali todo turbilhão que continuava passando sobre ele 
desde o ano anterior. Colocar as angústias no papel foi mais proveitoso ainda que o 
duplo banho. Ao rumar para a cozinha, onde aguardaria o patrão, estava de consciência 
leve, sorriso no rosto. 

— Buenas noites! – saudou alegremente o Coronel. 

Icobé foi sorrindo até ele e abraçou com a ternura de quem abraça o próprio pai. 
Contudo, nada dizia; apenas sorria. 

— Que se passa? Qual o motivo da graça? 

— Estar aqui de volta... Gosto daqui – declarou Icobé. 

— Entonces, se abanque e vamo comê, qui a fome tá apertando. E vamo conversando... 

Foi uma noite agradável, abastecida com o de-sempre: virado de feijão tropeiro. Por 
sorte, o Coronel não perguntou nada sobre o que teria feito nos últimos dias; ele só via 
trabalho esperando por eles. Porém, antes de falar da política, Icobé pediu que, 
tratassem da situação dele, que estava indefinida desde antes do Natal. A receptividade 
foi semelhante a recebida à tarde, por parte da esposa dele: pediu que ficasse 
arranchado por ali mesmo, que ficava mais prático pra eles conversarem sem presença 
de ‘estranhos’. 

Voltaram, então, a conversar sobre a retomada dos trabalhos para a emancipação da 
vila; o sonho político do Coronel de transformar Tapiraí numa cidade-sede de um novo 
município.  

Icobé lembrou que a primeira tarefa era estudar a legislação que regulamentava a 
criação de novos municípios. Possivelmente, o deputado amigo do Coronel poderia 
ajudar, ao menos, a encontrar esses documentos. Mais que isso: sem apoio daquele e 
de outros deputados, a tarefa ficaria quase impossível. 
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Isso o Coronel garantia: 

— Conto c’o apoio de treis deputado, do prefeito e, inté, do governadô. Tudo eles tão 
de acordo de ajudá. 

— Será que o Tiago tem cópia dessas leis que regulamentam a criação de novos 
municípios? 

— Inté pode tê. Que mais tem na intendência é papel. 

— Bem. Então, sobre esse assunto, podemos falar com o Tiago, amanhã mesmo.  

Havia outras preocupações. 

— Outra questão importante é o dinheiro. Qual será a arrecadação nos primeiros 
meses? Vai ter dinheiro para as despesas? Precisamos ter o cuidado de não gastar mais 
do que entrar todo mês – defendeu Icobé. 

Talvez por ouvir falar em dinheiro, a cozinheira despertou do longo cochilo na cadeira 
de balanço. A conversa espichou tanto que ela adormeceu sentada e acordou no susto. 
Os dois homens olharam para ela e, em seguida, olharam um para o outro, balançando 
a cabeça como quem reconhece que já era hora de estar na cama. Combinaram de 
continuar o assunto no chimarrão da manhã. 

De fato, Tiago tinha anotado tudo o que disseram para ele sobre as exigências para 
formar um município: número de eleitores, renda mínima, gente para assumir a 
contabilidade, alguém que entendesse de estradas, uma sala para instalar a câmara de 
vereadores, eleitores que soubessem ler e que quisessem se candidatar ao cargo de 
vereador, ... Enfim, um rosário de exigências. Entretanto, muita coisa já estava 
encaminhada e contavam com o apoio da prefeitura e também da câmara de 
vereadores do município a que atualmente pertenciam. 

Quase todo dia, chegavam novos colonos, gente interessada em instalar indústrias ou 
abrir uma casa de comércio. A vila tinha espichado ruas para os lados e muitas 
estradas secundárias saiam da estrada geral, em cujas margens os espaços estavam 
ocupados por lavouras, pastagens ou construções. A produção agrícola era 
armazenada e, depois, transportada de trem para as cidades próximas. Alguns colonos 
começaram a criar e abater porcos, produzindo grande quantidade de banha, que era 
vendida por um bom dinheiro e contribuía para o enriquecimento desses corajosos 
pioneiros dos frigoríficos. 

O trabalho maior e mais lento era negociar com as pessoas que tivessem condições de 
assumir os cargos de administração e as candidaturas à câmara de vereadores. Para 
superar as dificuldades iniciais, seria importante que todos se entendessem e não 
formassem blocos de oposição ao prefeito eleito. 

Durante as negociações, ficava cada vez mais claro que a prefeitura só teria dinheiro 
para pagar o contador; as demais funções seriam exercidas como colaboração a ser 
recompensada nos anos seguintes, quando aumentasse a arrecadação de impostos 
municipais. Os vereadores receberiam apenas dinheiro para alguma despesa pontual. 

Com o crescimento da agricultura, as vendas de milho, feijão, trigo, farinha, banha e 
queijos aumentavam a olhos vistos e essas rendas poderiam contribuir para a 
manutenção da prefeitura e de seus funcionários. Por isso, uma das primeiras 
providências seria requerer a instalação de uma coletoria de impostos para o governo 
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estadual; depois da emancipação, parte dessas arrecadações voltaria ao município e 
seria uma de suas fontes de renda. 

Para que os colonos não ficassem revoltados com a obrigação de pagar impostos, 
foram explicados os motivos da iniciativa: aquela pequena porção que eles pagavam 
para o governo poderia reverter em benefício deles mesmos. Seria muito melhor 
entregar para o governo uma parte dos lucros e se ver livre de abrir estradas a pá e a 
picareta, além de contar com apoio para a comercialização de produtos agrícolas, 
artesanais e industriais. 

Com o passar do tempo, o quadro de colaboradores foi tomando corpo e já havia 
indicações para a maioria das funções. Tiago assumiria a administração e a 
contabilidade, Anna Maria continuaria dirigindo a Educação e Terezinha ficaria 
responsável pela área da saúde. Dos candidatos a vereador, Alcides Vetturino cuidaria 
das estradas, Luiz seria o representante dos industriais e dos agricultores e Pedro 
promoveria o desenvolvimento comercial. A lista de candidatos a vereador seria 
completada com os nomes de Ernesto, Genuíno, João Batista, Bépi Ferraro e Valentin 
Scarpato, além do nome de alguns colonos que começavam a se interessar pela 
política. O Patrício não aceitou participar de nada 

Pelo lado pessoal, as evoluções também foram lentas. Durante os primeiros meses, as 
pessoas mantinham uma discrição velada sobre a situação de um homem casado 
nunca falar da família que tinha ficado lá na cidade. Ninguém conhecia essa tão 
cochichada família; a maioria nem queria conhecer. Os mais chegados temiam 
inclusive que eles viessem morar na vila e ficassem de melindres porque ali era tudo 
muito simples, o comércio vendia somente o de uso diário, sem artigos sofisticados, de 
luxo, que por certo a madame costumava usar. 

Quando a quaresma começava a desembocar na Páscoa, todos imaginavam que Icobé 
programasse uma viagem para a cidade, onde passaria uns dias com os familiares. 
Como nada disso aconteceu, a pressão aumentou e, numa tarde chuvosa, quando 
estavam na varanda esperando uma estiagem para poderem andar pela rua sem 
guarda-chuva, Dona Lenice quis saber: 

— Sei que a gente não deve se meter em assuntos de família, mas estranhamos que 
você não fala da mulher e dos filhos... Você nunca fala deles... 

— Eles estão bem. Troco cartas com eles. Eles estão bem – reafirmou Icobé. 

— Você não sente saudades deles? 

— Saudades, a gente sempre sente, mas eles têm a vida deles, estão empregados, 
casados e felizes; não precisam mais do pai – justificou ele. 

Dona Lenice entendeu que aquele assunto deveria ser evitado e segurou as 
curiosidades. Percebeu também a omissão da ‘vida da esposa’; só falou da ‘vida dos 
filhos’. Bem que ela queria dar as opiniões dela sobre quais eram as obrigações de um 
homem casado. 

A chuva amainou e a conversa ficou por isso mesmo. Todavia, deixou um alerta: ele 
precisava enfrentar o conflito. Quanto mais protelasse, maior ficaria a desconfiança 
dos amigos. Prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de falar toda a verdade, 
sem, contudo, atrair julgamentos negativos que piorassem a imagem que ele carregava 
de sobrevivente de uma tragédia familiar acontecida no início do século, dentro de 
uma igreja.  
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Outra situação constrangedora era a sua evidente apatia religiosa. Icobé ia para a 
igreja apenas quando não conseguia fugir das ‘obrigações cristãs’ e, mesmo assim, 
parecia que só o corpo estava presente às cerimônias. “Isso que ele foi seminarista e 
quase padre!”, comentavam as comadres escandalizadas com a indiferença dele. Em 
todos os sermões, o padre insistia que o comunismo estava se infiltrando nas grandes 
cidades brasileiras e que o povo deveria ficar atento aos cristãos que demonstrassem 
pouca fé: “São lobos em pele de ovelhas.” Para as fuxiqueiras de plantão, os 
comportamentos de Icobé poderiam ser indícios de que ele havia sido contaminado 
pelo comunismo da cidade em que viveu. 

Os moradores com melhores condições financeiras haviam comprado aparelhos de 
rádio e escutavam as notícias amedrontadoras dos perigos do socialismo soviético e 
dos avanços das lutas das mulheres da cidade, que queriam mais liberdades e os 
mesmos direitos que os homens. Também, ouviam músicas falando de imoralidades 
jamais vistas no interior.  

Com tudo isso, os pais temiam os maus exemplos para seus filhos, que poderiam sair 
do controle das famílias, negando os princípios tradicionais. Mesmo dentro da Igreja 
Católica, surgia um movimento de jovens que lutavam por direitos populares, um tanto 
semelhantes aos defendidos pelo socialismo europeu. Dentre as conversas deles estava 
uma tal de reforma agrária que ameaçava tirar a terra dos colonos para distribuir para 
os agregados que quisessem plantar ou criar gado por conta própria. 

Essas mudanças que ocorriam em todo o mundo acabavam influindo também na 
emancipação da vila, pois chegavam pessoas de fora contando isso e as rádios 
andavam incendiando os ânimos dos jovens. Não bastasse isso, estava vivendo na vila 
um mau exemplo para a juventude. Mesmo que evitasse propagar princípios 
filosóficos, Icobé acabava sendo exemplo de quem saiu do mato para viver na cidade, 
feito um doutor. Agora, ao retornar, parece que trazia consigo um jeito novo de pensar 
e acreditava numas ideias malucas que andava lendo nos livros. 

E – de fato – sentia imensa falta dos livros que estavam na casa dele em Ibiabaré. 
Queria muito trazer os livros para perto de si, contudo, jamais estocaria essas ‘fontes 
de anarquia’ dentro da casa do Coronel, que lutava para manter a disciplina na vila e, 
muito mais, dentro da própria família. A saída seria encontrar uma casa para alugar, 
pois ainda não se sentia seguro sobre qual futuro desejava para si ou em que lugar 
queria morar. 

Vivia essas ansiedades quando Ângela veio passar uns dias na casa-grande para 
festejar o aniversário da mãe. Mesmo que andasse sempre pelos cantos ou saísse 
muito para a rua, onde tratava dos assuntos políticos da emancipação municipal, volta 
e meia acabava se encontrando com a ‘mulher de seus sonhos’ e seria impossível 
proibir que os olhos conversassem. Ou seja, eles evitavam falar, mas os olhos diziam 
mais do que palavras. Se alguém percebesse... E tudo o que diziam um ao outro, nas 
poucas vezes em que se encontravam a sós, era da vontade de estarem juntos para o 
resto da vida. 

Icobé se sentia cada vez mais um traidor morando debaixo do teto dos benfeitores que 
ele iludia. Precisava sair logo daquela casa, antes que cometesse o pecado de ofender 
pessoas que sempre o ajudaram e que o tratavam como se fosse um filho. No entanto, 
corria o risco de contribuir para a sina de ‘causador de tragédia’. Ele, que fora vítima 
das loucuras do pai, poderia ser novamente um causador de vergonha. 
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Para prevenir novas desgraças, Icobé solicitou aos patrões uma ‘conversa reservada 
para tratar de um assunto sério’. Dona Lenice já havia percebido o perigo e tinha até 
falado alguma coisa, num dos momentos em que se encontraram na horta. 

Contudo, ambos sabiam que aquela conversa deveria acontecer na presença do dono 
da casa. O Coronel, porém, estava envolvido demais na política para notar que o amor 
da filha dele por Icobé permanecia aceso e que, em silêncio, havia crescido ainda mais. 

Num domingo à tarde, quando os três se encontravam sozinhos na varanda, pois os 
empregados da casa estavam dispensados por ser dia santo de guarda, Dona Lenice 
iniciou, mencionando o tempo que Icobé estava morando com eles depois que voltou 
‘pra sempre’ da cidade grande. Na fala dela, conviviam, lado a lado, palavras de 
acolhimento filial e de advertências veladas. Icobé sentiu um aperto no peito. Se ela – a 
quem, ele tratava como uma mãe e que o tratava como um filho – censurava os 
procedimentos dele, o que esperar então do Coronel, que sempre foi tão enérgico, tão 
duro em seus julgamentos? 

— Reconheço que estou abusando da hospitalidade. Tenho me esforçado para 
encontrar uma casa onde morar.  Recebi convites de amigos, mas sei que, na casa deles, 
causaria embaraços ainda maiores. Estou um pouco confuso... – confessou, receptivo a 
opiniões. 

Os patrões se entreolharam em silêncio. Icobé, de sã consciência, tinha decidido voltar 
para o interior e era ali que queria viver. No entanto, ainda não sabia como seria essa 
nova vida. A princípio, tinha pensado em exigir que Rita o acompanhasse, pois era 
casada com ele e não tinha uma renda própria para viver. Porém, ela nem queria ouvir 
falar no assunto: nasceu, vivia e queria continuar vivendo em Ibiabaré. 

Em meio a essa reflexão, lembrou a sugestão do Genuíno de perguntar ao casal, que 
vivia junto há décadas, como ele deveria agir diante do impasse. 

— Rita não aceita mudar pra cá... Eu pretendo continuar aqui... Estou numa 
encruzilhada. Como devo agir? O que os senhores sugerem que eu faça?  

Pegos de surpresa, eles tiveram que abandonar o direito de julgar por um pedido de 
orientação. Agora, eles teriam de ser imparciais, levando em conta o que eles mesmos 
fariam se estivessem em situação semelhante; o que diriam se os solicitantes fossem as 
suas filhas ou os seus genros. É mais fácil saber o que os estranhos devem fazer do que 
impor isso aos familiares ou aplicar os conselhos sobre si mesmos. 

O casal aquietou em meditações. Pelos semblantes, estavam indecisos diante da 
estratégia do inquilino. Baixaram a cabeça, talvez para pensar melhor. Depois, Dona 
Lenice ergueu os olhos para ele, antes de olhar para o marido, que continuava 
cabisbaixo. Depois de instantes, condescendente, ela falou: 

— Pois é. A gente nem conhece a tua família... fica difícil de falar qualquer coisa... 

— Rita é uma pessoa calma, calma até demais. Gosta dos filhos, mas nunca foi de 
grandes envolvimentos, mesmo com eles. Ela vive a vida dela, alheia ao mundo do 
trabalho, sem enfrentar pressões. O Januário está formado, é dentista bem instalado, 
casou e continua morando e cuidando da casa. Ari continua estudando e, pelo que fala, 
deve demorar a casar; só casa quando tiver casa própria e um bom emprego. Dinorá, a 
mais nova, trabalha como professora desde que completou dezessete anos. E, apesar 
de ser a caçula, está casada também. E bem casada – relatou Icobé, numa enxurrada. 
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Era a primeira vez que falava da família e, de uma só vez, descreveu todos os seus 
familiares. Foram tantas informações juntas, que os dois ouvintes custaram a registrar 
os detalhes de cada situação. Por isso, procuraram entender melhor. 

— Vamo vê se entendi: os filho tão casado e tão empregado? – quis saber o Coronel. 

— Dois. O do meio continua solteiro, mas trabalha e não depende mais dos pais. É um 
rapaz independente. Todos os três estão empregados – confirmou Icobé. 

— Então, eles são independentes, mas ainda vivem junto c’a mãe? – indagou Dona 
Lenice. 

— Mais ou menos... – resmungou Icobé. 

E eles logo entenderam que havia mistério escondido. Se, por um lado, era ruim, pois 
teria de confessar o pior, por outro, era a oportunidade que ele teria de se colocar 
como marido abandonado. Por isso, procurou elaborar com cuidado uma estratégia 
para revelar a sua grande decepção. 

— Moram tudo junto? – insistiu o Coronel. 

— Penso que morar junto seja colaborar nas tarefas, contribuir para manutenção da 
casa, compartilhar a vida e a convivência familiar. Contudo, desde o início, Rita pouco 
participava das tarefas domésticas; ela foi assim também na casa dos pais dela. 
Tampouco se interessava pelos estudos das crianças, já que ela própria não teve esse 
interesse. Entretanto, sempre foi uma mãe carinhosa e cuidou dos filhos, enquanto 
pequenos. Porém, quando cresceram e começaram fugir do controle dela, ela ficava 
amuada sempre que eles falavam coisas que ela não concordava. Ela sempre teve 
muita dificuldade para lidar com conflitos e discordava dos filhos. Eles sempre foram 
muito independentes e as principais queixas dela vinham daí: eles não queriam mais 
obedecer à mãe... – detalhou Icobé. 

Dona Lenice não se conteve e questionou: 

— E não deveriam? 

— Em parte. Deveriam obedecer a mãe e respeitar as normas morais. Entretanto, nos 
estudos, eles sabiam bem mais que ela e tinham muito mais determinação que a mãe. 
Se aparecia um curso de línguas, de música ou de datilografia eles queriam fazer e ela 
era contra, porque não podia controlar o que acontecia longe dos olhos dela ou discutir 
o que estavam aprendendo. 

Ao ouvir as explicações, ela deixou o corpo descansar novamente na cadeira de 
balanço, como quem se rende aos argumentos. Além do que – lembrou com resignação 
–, desconhecia o que as filhas estudaram e discordava delas muitas vezes. Portanto, 
não estava em condições de opinar e, muito menos, de criticar. E o marido dela, pai das 
filhas dela, murchou as arrogâncias, porque jamais tinha acompanhado o que as filhas 
estudavam. Assim, ficaram calados, como que aguardando a continuação do discurso. 

— Descontente com os filhos independentes e com o marido, que saia cedo para o 
trabalho, só voltando tarde da noite, foi se envolvendo com as pastorais da igreja do 
bairro e ali fez amizade com uma mulher que vivia na casa do pai viúvo. Assim, Rita 
passava o dia fora de casa. Primeiro, mais na paróquia; depois, mais na casa da amiga. 
Bom. Da convivência com o pai da amiga, nasceu algo mais que amizade – inferiu Icobé. 

Foi aí que os dois ouvintes quedaram em confusões mentais; as tristezas se 
estampavam nos seus rostos. Ficaram chocados: que casamento infeliz! Nunca 
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imaginaram que o professor entusiasmado tivesse casado com uma mulher 
desanimada, que só teve coragem para abandonar o marido. Aproveitando o 
abatimento deles, Icobé voltou à pergunta inicial: 

— Pergunto aos senhores, que formam um casal feliz e experiente e que vivem juntos 
há décadas: como devo agir nessa situação? 

De fato, Genuíno tinha razão: invertendo a posição, eles é que ficavam na obrigação de 
decidir. Ficaram mais indecisos que ele próprio. Esfregavam as mãos, coçavam a 
cabeça e nada de opinar. Icobé estava aliviado, pois, agora, eles sentiam como era 
difícil a situação e talvez considerassem que a separação ainda tinha sido o ‘melhor 
remédio’. Entretanto, pareciam sem pressa para tomar partido. Percebendo a 
indecisão dos pais de Ângela, Icobé arrematou: 

— Eu vou levando do jeito que dá. Sei que sou um mau exemplo. Tenho pensado muito 
sobre isso e, se vocês acharem melhor, vou embora daqui. Todavia, garanto: é daqui 
que eu gosto e é aqui que pretendo viver o resto da minha vida. 

Naquela tarde, a verdade tinha sido vasculhada, esmiuçada, lavada e acondicionada na 
mente dos três como coisa passada, sem possibilidade de reformas ou de 
reconstruções. O melhor era conviver com ela sem sofrer remorsos ou exigir 
correções. Os patrões pediram apenas que Icobé assumisse a situação de separado, 
deixando claro para os amigos que não voltaria para a família e nem a família viria 
morar com ele. Como fazer isso? Esse era um problema dele; que resolvesse da melhor 
maneira possível. 

Duas das pessoas que ele queria bem e estimava como se fossem os pais dele, agora, 
sabiam da verdade e pareciam estar do lado dele. Luiz, Anna Maria, João e Genuíno até 
souberam antes. Faltava contar isso para Tiago, Maria das Alegrias, Patrício, Terezinha, 
dentre outros. No entanto, poderia fazer isso com calma, aguardando as melhores 
oportunidades, como tinha feito com o Coronel e com Dona Lenice. 

Imaginava viver um período de tranquilidade, quando estourou a notícia de que 
Ângela estava deixando do marido e pretendia voltar para a casa dos pais. Icobé sabia 
que as mentes estiveram em contato durante anos, por isso, os encontros diários 
seriam fatais: havia atrações demais e nenhuma força conseguiria manter os corpos 
afastados. 

 

REUMATISMO 
 

Numa madrugada, alguns dias depois, o Coronel entrou na cozinha, todo corcunda, 
todo entrevado, com dores nas costas. Ele dizia que era reumatismo, mas ‘aquele 
reumatismo’ chegava sempre depois de uma cavalgada mais longa. Ou seja, na idade 
dele, passar horas sacolejando no lombo de um cavalo dava ‘reumatismo’. Dona Lenice 
já havia cansado de pedir que ele reduzisse a carga diária de trabalho, que deixasse um 
pouco para o dia seguinte, mas ele era incontrolável; era um velho rebelde. 

Depois, como naquela madrugada, gemia e reclamava da dor e da dificuldade para 
levantar, para caminhar, para sentar, ... enfim, reclamava o dia inteiro. Ficava 
imprestável. Se bem que, naquela madrugada, além de reclamar, tomou uma decisão: 
comprar um automóvel. Ele tinha passado a noite em claro, porque não encontrava 
uma posição em que não sentisse dor e que conseguisse soltar o corpo e dormir um 
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sono reparador. Pois foi nessa longa vigília que ele havia tomado a decisão: ia 
aposentar o cavalo baio e, dali por diante, só andaria de automóvel. 

Icobé ouvia tudo com um risinho irônico, pois tinha plena certeza de que o Coronel, 
devido às mesmas limitações articulares, não conseguiria dirigir o automóvel. E teria 
também dificuldades para obter a carteira de motorista. Por enquanto, seria melhor 
nem assustar com isso e incentivar que ele comprasse um automóvel, como os dois 
genros já tinham comprado. Entretanto, ele compraria um carro de verdade e não um 
calhambeque como o deles. 

O prazo para apresentar as condições exigidas por lei para se conseguir a emancipação 
política da vila se esgotavam e ainda havia algumas pendências. Icobé conseguiu a 
nomeação como coletor de impostos estaduais, mas faltava construir um prédio ou 
uma sala para instalar a repartição pública. Caberia à prefeitura arrecadar impostos 
anuais sobre os imóveis urbanos e sobre a compra e venda de imóveis, além de taxas 
sobre serviços. Inicialmente, o próprio contador cuidaria disso; entretanto, precisava 
passar por um treinamento na Capital. 

Com a chegada constante de novos colonos e, principalmente, com o crescimento 
intenso da população urbana, aumentava também a demanda por educação. A escola 
municipal, dirigida pela professora Anna Maria atendia as crianças até o quinto ano 
complementar; os que quisessem seguir adiante dependeriam de dinheiro para pagar 
escolas particulares, como as que foram frequentadas pelas filhas do Coronel. 

Todavia, os serviços urbanos e a crescente demanda por pessoas letradas para 
exercerem funções na indústria e no comércio careciam de estudos mais 
aprofundados, conforme previa o Governo Federal nos seus projetos de intensificar a 
colonização das áreas chamadas ‘devolutas’. 

Chamadas devolutas, porque eram ocupadas por remanescentes de povoamentos 
antigos, que se contentavam com a agricultura de subsistência. Ou seja, não eram 
desertos sociais, ermos desabitados. Ao contrário: abrigavam culturas ancestrais de 
povos marginalizados por improdutividade. 

Para desenvolver a região, o governo ‘colonizava’ essas áreas, assentando imigrantes 
europeus ou reciclando os filhos dos caboclos para que assumissem as atitudes 
competitivas de pessoas empreendedoras, como os colonos. 

Para atender as necessidades educacionais, o Governo Estadual reuniu as escolas 
isoladas, que passaram a funcionar nas sedes das vilas, e criou e iria construir prédios 
para implantar o Curso Regional para formar professores primários. Para os anos 
seguintes, estava prevista a implantação de cursos ginasiais e um ou outro curso 
colegial nas vilas mais populosas.  

Enquanto os prédios escolares eram construídos, os líderes regionais trabalhavam na 
busca de professores para a implantação dos cursos. Tânia, filha de Ângela e de Aurélio 
Correa, formada pela Escola Normal da Capital, já trabalhava lá como professora há 
dois anos. Por intermédio dos deputados e do governador, que eram amigos do 
Coronel, ela conseguiu o cargo de diretora da Escola Reunida da Vila de Suçurê, com 
direito, inclusive, a um local onde morar. Junto com ela, chegariam outras professoras, 
já com formação acadêmica suficiente para atuarem no curso ginasial, previsto no 
projeto do Governo para logo adiante. O prédio onde seria instalado o Grupo Escolar 
continha alojamento para os professores ‘de fora’. 
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Em Tapiraí, a situação era parecida. O prédio estava em construção e organizavam o 
corpo docente para iniciar as aulas. Anna Maria não tinha o diploma exigido pelo 
Estado, por isso, permaneceria no cargo de diretora da escola municipal, por mais 
alguns anos, até se aposentar. Porém, Maria Luiza, filha do Coronel, tinha estudado na 
cidade, era formada, conseguiu vaga e assumiria junto com Icobé, que daria algumas 
aulas e atenderia a secretaria, provisoriamente. 

Além dessas funções públicas, Icobé tinha outras atividades intelectuais. Parte da 
movimentação da Agência Postal era de cartas e de livros enviados ou recebidos por 
ele. Desde que se aprofundou nos estudos parapsicológicos, trocava correspondências 
com outros estudiosos do resto do mundo. E estava traduzindo um livro de 
Parapsicologia, encomendado por uma editora.  

No início do inverno, o Coronel foi informado que o automóvel viria no trem misto do 
dia seguinte. Pela língua do povo a notícia se espalhou por toda a região, como se fosse 
epidemia. Foi um corre-corre. A curiosidade dominava todos os outros assuntos e 
quem podia já programava uma ida até a estação da Estrada de Ferro para 
acompanhar o momento solene em que o veículo fosse retirado do vagão. 

E, é claro, o mais excitado era o feliz comprador do Chevrolet. O Coronel andava de um 
lado para o outro, tropeçando nos próprios pés, demonstrando irritação por qualquer 
contratempo. Estava irritadiço. E, tão logo clareou o dia, foi para Suçurê, providenciar 
os detalhes para que o veículo fosse desembarcado sem um arranhão. Na ida para a 
estação, passou pela casa do Alcides Vetturino, solicitando que fosse dirigir o carro, 
pois ele nem imaginava para que serviriam ‘todos aqueles pedais’. 

Para aumentar ainda mais a ansiedade, o trem estava atrasado e ... atrasando cada vez 
mais. Dona Frida manteve o restaurante aberto e conseguiu ganhar um bom dinheiro 
servindo o de-comer para os curiosos que permaneciam esperando pela grande 
novidade. 

Finalmente, mais para o meio da tarde, chegou a encomenda e o Coronel segurava 
Icobé pelo braço para que não fugisse e lesse com cuidado a nota fiscal e o despacho, 
para verificar se estava – de fato – tudo certo. Temia assinar algum papel que 
trouxesse algum prejuízo ou problemas futuros. 

Desembarcado o automóvel, o motorista Alcides Vetturino assumiu a direção, tendo o 
Coronel a seu lado e Icobé no assento de trás, olhando atentamente como agia o 
experiente condutor, pois sabia que seria indagado pela função de cada botão. De fato, 
o Coronel estava mais interessado na reação dos munícipes do que nas ações 
necessárias para pôr em marcha a máquina reluzente. Comportamento que 
consolidava a certeza de interrogatórios futuros. 

Por onde passavam pela estrada, os colonos paravam o trabalho para ver passar 
‘aquela maravilha’ de quatro rodas. Crianças e mulheres bombeavam pelas frestas das 
cortinas; a cachorrada, de pelos eriçados, latia. E o alvoroço foi maior ainda na chegada 
à vila. A criançada corria, fazendo alvoroço, e acabava atrapalhando os adultos que 
queriam chegar mais perto e – quem sabe? – tocar na ‘preciosidade’. 

A febre automotiva durou três dias, depois dos quais o proprietário caiu na realidade: 
o automóvel não andava sozinho. E, o pior: era mais teimoso que um cavalo caborteiro. 
Com ele, não adiantava gritar; muito menos bater. A vantagem que os cavalos não 
ficavam amassados pelas chicotadas ou arranhados pelas rosetas das esporas. 
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Ao final do segundo dia de treinamento, Icobé – só de olhar – já havia aprendido muito, 
mas o Coronel tinha empacado: os nervos travavam e ele se negava aceitar que fosse 
tão difícil. Como, de fato, não era. Ainda mais que a mente e os ‘reumatismos’ 
dificultavam a tarefa. Alcides até que aceitaria ser ‘o motorista’, mas teria que ser por 
um bom dinheiro, pois ele tinha os afazeres dele e planejava comprar um ônibus para 
transportar as pessoas que viviam pedindo carona no caminhão. E não ia ficar parado 
por dias inteiros esperando as vontades do patrão. 

— A pessoa certa pra isso é o Icobé. Ele anda sempre com o senhor ... e faz tanta coisa 
... – sugeriu Alcides. 

Icobé, lá no íntimo, queria muito dirigir o Chevrolet; andava até com comichão nas 
mãos. Ao ouvir a indicação, olhou de soslaio para o patrão, mas não conseguiu ler 
nenhuma reação. 

O caminhoneiro insistiu: 

— A gente pode tentar. O senhor fica reparando: se ele for jeitoso ... quem sabe dá 
certo? 

O coronel demorou um século para adiar a decisão para o dia seguinte. Por fim, 
prometeu: 

— Vô pensá. 

E deve ter pensado bem, pois no chimarrão da madrugada seguinte, pediu que Icobé 
tentasse domar o automóvel, até que ele conseguisse entender um pouco mais das 
manias da máquina. Abrir e fechar as portas ... era muito fácil. O diabo eram aqueles 
pedais e os arrancões de bagual mal domado. 

— Olhando assim de longe, nem dá pra imaginá tanta violênça ... – filosofou o dono do 
automóvel. 

Assim, tão logo o Alcides Vetturino chegou para a aula seguinte de volante, o Coronel 
indicou o substituto e informou que iria ‘pra casa’, descansar da trabalheira do dia 
anterior. 

 

BUROCRACIA MUNICIPAL 
 

As dificuldades e as ilusões se alternavam nas conversas e nas reuniões preparatórias 
para a implantação do novo município. Porém, a aprovação da população seria 
tranquila no plebiscito, porque todos queriam a emancipação municipal, sonhando 
com cargos políticos ou esperando mais progressos ainda com a autonomia política.  

No meio do rebuliço, Ângela chegou de visita à casa dos pais, dizendo que iria morar 
com a filha Tânia, no novo prédio da escola estadual. Na chegada, beijos e abraços, 
muita alegria. No entanto, ... ali já estava Icobé, separado, livre e disponível ... a 
conversar e a conviver com uma mulher separada, livre e disponível. Ou seja, um 
perigo constante. Icobé aquietou no canto dele e ficou observando a fisionomia do 
Coronel, que estampava toda a desaprovação por aquela tentação de pecado, e o povo, 
do lado de fora, só esperando para fuxicar. 

Dona Lenice, sempre muito habilidosa com as palavras, encontrou um jeito de 
convencer o marido de que os dois ‘separados’ poderiam muito bem conversarem 
debaixo do teto deles, sem cometerem nenhum pecado, pois eram como dois irmãos. 
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Assim, a convivência de Icobé com Ângela nada tinha de pecaminosa; ao contrário, era 
uma relação fraternal. Eles poderiam se encontrar e conversar: natural que fossem 
amigos. Se o povo comentasse, ela própria trataria de calar a boca das comadres 
desocupadas, pois Icobé era ‘o filho homem que o marido sempre quis ter’. Elas é que 
estariam só com inveja. 

Na verdade, bem lá no íntimo dela, ela também considerava errado um homem se 
separar ou uma mulher se separar; Deus decretara que o casamento durasse até a 
morte de um dos cônjuges. Por isso, a Santa Madre Igreja vigiava os casais e 
excomungava os desquitados. A ética sentimental recomendava também luto eterno. 
Viúvos casarem poderia ser sinal de que não amavam os falecidos; deveriam usar 
roupas pretas pelo resto da vida. E, com certeza, Deus ficaria imensamente triste se 
dois separados se unissem, enquanto os seus cônjuges abandonados continuassem 
vivos. Mas, como os dois pecadores eram ‘filhos’ dela... 

O que mais deixava a ‘mãe’ contente era acompanhar as conversas de Icobé e Ângela. 
Fazia gosto ver como se entendiam, como respeitavam um ao outro. Ela chegou a 
lamentar que o marido nunca desse atenção ao que ela pensava; na verdade, só o 
marido possuía o direito de pensar. Porém, tinha consciência que era ela quem 
autorizava ao marido tomar todas as decisões, como se fosse dono dela da mesma 
forma que era dono do cavalo baio, da casa e da fazenda.  

Sem sofrimento de remorsos por estado de viuvez, Ângela e Icobé gozavam, enfim, do 
direito de conversarem à vontade. Depois de um longo calvário, encontravam um 
paraíso, mesmo que incompleto, pois não podiam se tocar, muito menos concretizar as 
ternuras que sentiam reciprocamente. 

A felicidade deles irradiava, criando um campo de energias positivas, que estavam 
contaminando até Torquato de Souza, que andava mais faceiro, podendo se dedicar 
com afinco às preocupações políticas. 

Talvez por influência dessas energias que aqueciam o lar, o Coronel decidiu construir 
uma casa em Suçurê, para que a filha e a neta estivessem mais confortáveis e seguras, 
sem precisar de ajudas do governo e livres do risco de serem desalojadas logo adiante. 
Dona Lenice flutuava em sonhos e esperava que o estado geral de ânimo se espalhasse 
pela vila. 

Durante as refeições e em alguns momentos que iam todos sentar na varanda, Icobé 
ficou sabendo muita coisa do que se passou naqueles vinte e cinco anos. O Aurélio 
tinha lá os problemas dele, mas nunca tratou mal a esposa e sempre deu todo o apoio 
para os filhos estudarem. Tanto é que o filho deles Paulo estava na Capital Federal, 
cursando a Faculdade de Engenharia e já trabalhava algumas horas na empresa de um 
dos professores dele. Se tudo desse certo, queria ficar morando por lá para sempre. 

Porém, era muito frustrante viver isolada, tendo como única tarefa cuidar dos filhos. 
Sentia falta de alguém para trocar ideias, falar de algo mais que as mesmices do 
cotidiano. Ela sentia que o cérebro encolheu nos anos em que viveu o papel de dona-
de-casa. O marido pouco falava e quando falava era do trabalho dele na serraria, sobre 
situações que ela desconhecia e que não tinha o interesse de conhecer. Ele não gostava 
de ler ou de debater questões existenciais. Ele vivia rés ao chão, sem arriscar um voo, 
mesmo que suspenso por uma corda. Era uma pessoa amedrontada. 
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Enquanto os filhos estudavam na cidade, Ângela passava os dias esperando as noites, 
que continuavam tão vazias quanto tinha sido o período diurno. Pedia aos filhos que 
trouxessem livros para ela ler e começou a escrever poemas, que escondia do marido, 
pois ele era muito desconfiado e poderia traduzir equivocadamente a linguagem 
conotativa. 

Por fim, talvez a maior frustração tenha sido sair do casamento sem um vintém na 
mão. Naqueles tempos masculinos, as filhas-mulheres não ganhavam heranças e muito 
menos levavam parte dos bens do casal caso se separassem. Pelos costumes da época, 
o marido administrava o patrimônio – função paterna – e a mulher se desgastava no 
matrimônio – função materna –; ele acumulava bens econômicos e ela dava cria aos 
filhos. Na separação, cada um levava a sua parte: ele ficava com o patrimônio e ela, com 
a prole. 

Pelo comportamento do Coronel, dava de perceber que ele estava tramando alguma 
coisa. Participava das conversas como ouvinte sem interesse. Entretanto, queria 
compensar os longos anos que a filha passou isolada do convívio social e dar a ela uma 
renda para que se sustentasse, sem precisar dos favores dos pais. Passados alguns dias, 
durante uma refeição, ele deu a notícia: Ângela tinha sido nomeada para a Coletoria 
Estadual de Suçurê. 

 

PROGRESSO ESTÁVEL 
 

Tão logo a casa ficou pronta, inclusive com os móveis fabricados pelo senhor 
Schreiner, Ângela e Tânia passaram a residir em Suçurê. A filha dirigia a escola 
estadual e a mãe aguardava a instalação da Coletoria Estadual na sala especialmente 
construída para isso bem junto da rua. Havia duas entradas: uma para o público e 
outra privada, usada só pelo pessoal da casa. Naqueles dias de aguardo, Ângela 
realizou o sonho de ajardinar a sua morada, como já tinha feito lá na serraria. Para ela, 
os jardins eram a materialização da beleza interior que fervilhava na alma. 

Com a acomodação da filha e da neta em lugar seguro, o Coronel pode lançar-se aos 
preparativos finais da emancipação política da vila. Os prédios para instalar a 
prefeitura, a câmara de vereadores, o cartório e a coletoria estavam prontos e 
mobiliados; já estavam indicadas as pessoas que assumiriam os cargos públicos. A 
escola estadual atendia alunos do Curso Ginasial. Dali a quatro anos, os mais 
interessados iniciariam o Curso Colegial, no mesmo prédio. Tudo era incipiente, mas 
bem organizado. 

Icobé e Tiago haviam trabalhado durante anos no processo burocrático para estar tudo 
regularizado e regulamentado até as primeiras eleições municipais. Pelas dificuldades 
de arrumar candidatos e por não apresentarem vantagens financeiras, as disputas 
foram pouco concorridas. De comum acordo, montaram uma chapa, englobando os 
cargos executivos e legislativos, com o Coronel Torquato de Souza na função de 
prefeito, tendo como vice-prefeito o senhor Schreiner, representante do distrito de 
Suçurê. 

As eleições ocorreram em clima de tranquilidade; todos sabiam antecipadamente 
quem seria o prefeito e o vice-prefeito. Havia apenas a expectativa para saber a 
votação dos candidatos a vereador, pois, conforme tinham combinado, os mais votados 
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assumiriam a chefia do legislativo. As urnas foram levadas para a cidade e a apuração 
dos votos começou na segunda-feira. O resultado apontou o esperado: os mais ricos e 
influentes assumiriam a presidência e a secretaria da Câmara Municipal. 

Icobé imaginava que, passada a eleição, teria menos trabalho. Porém, estava enganado: 
foi aí que o trabalho aumentou, principalmente, porque os eleitos e os indicados para 
cargos públicos tinham imensa dificuldade com as letras e com os papeis. Os políticos 
tinham muitas ideias e sabiam impor suas opiniões, entretanto, refugavam diante de 
um documento que precisassem ler e, muito mais, desistiam do assunto, se ele 
dependesse de registrar meia palavra no papel. 

Por isso, o trabalho ‘de escritório’ dependia de Icobé e de Tiago. Todo documento que 
chegasse passava pela mão deles e tudo o que precisasse de registro gráfico teria de 
ser feito por eles, fosse um ofício ou fosse um simples bilhete para o compadre do 
vereador. Mesmo não sendo vereadores, um deles precisava redigir as atas das sessões 
e cuidar da correspondência. 

Além das tarefas oficiais, havia as aulas de direção com o Alcides Vetturino. Depois de 
bem treinado, Icobé teve de ir várias vezes à cidade para conseguir a carteira de 
motorista. Mesmo que essas idas roubassem muito do seu tempo, Icobé estava 
entusiasmado com a missão, pois nunca havia se imaginado dirigindo um carrão 
daqueles. Por onde eles passavam, as pessoas olhavam admiradas e ele sentiu orgulho 
de ser o condutor do veículo. 

Aos poucos, as novidades deixaram de ser novas. A cidade – que agora era uma 
cidade... – continuava crescendo e o povo dispunha de todos os serviços ‘públicos’. As 
rotinas municipais estabilizaram e o carro do prefeito perdeu a admiração inicial. 
Mesmo sendo um automóvel novo, deixava de ser novidade e tinha que se resignar em 
ser apenas mais bonito e mais confortável que prepré do Pedro e que o calhambeque 
do Lino. 

Lá em Suçurê, as coisas entraram nos eixos também. A filha e a neta do Coronel 
desempenhavam as suas funções oficiais e já podiam viver do jeito delas sem 
escandalizar o povo do lugar. Mesmo que Tânia fosse tão esquisita quanto o pai dela, 
com a diferença que o Aurélio era tímido, acanhado e ela fazia loucuras sem nenhuma 
preocupação com os comentários de toda escola. Às vezes, se excedia em discursos por 
qualquer insatisfação pessoal ou conflito escolar. 

Tânia já estava de casamento marcado com o Manoel, que ela conheceu e namorou lá 
no litoral. Ao conhecer Suçurê, ele percebeu a potencialidade econômica da região e 
instalou uma casa comercial em área próxima à escola. Assim, ambos poderiam 
trabalhar perto de casa. Tão logo ele se instalou, celebraram o casamento, no civil e no 
religioso, sem muitas festas. 

Com a saída da filha, Ângela passou a viver sozinha na casa construída pelo pai. O 
caminho estava livre. Porém, os pais procuravam amiudar as visitas com o intuito de 
dar mais apoio à filha separada e, também, para marcar território, indicando que ela 
não estava à mercê de ‘gaviões’. Iam de automóvel, dirigido por Icobé. Logo, ia junto e 
participava das conversas. Era ‘quase da família’. Nessas viagens, levavam produtos da 
horta e da fazenda, para a filha e para a neta. 

Entretanto, muitas vezes, Dona Lenice e o Coronel tinham outros compromissos ou 
estavam indispostos para sair de casa e mandavam o motorista levar as verduras e as 
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carnes. Icobé procurava ser formal e dominar os sentimentos. Mas ... quando dois 
corpos se atraem, o abraço resulta em consequência natural. E ... do abraço ... ao beijo ... 
a distância se anula. O inevitável aconteceu. 

Menos mal que eles, sendo bem discretos, passavam despercebidos. Os pais dela 
tinham experiência o bastante para saber o que acontecia nos encontros amorosos; no 
entanto, fingiam não ver. Garantidos por essas permissividades, os encontros se 
amiudaram e ganharam espaços noturnos. 

Mais que namorados, eles se tornaram confidentes e compartilhavam os sonhos e os 
projetos de um futuro a dois. As suas mentes se entendiam até melhor que seus corpos 
e, quando estavam juntos, o resto do mundo deixava de existir. 

Com o passar do tempo, a relação entre eles foi deixando de ser escândalo e caiu na 
normalidade do cotidiano da vila, como mais um capítulo da história do amor que 
havia sido proibido. Além disso, para Icobé, era a redenção de uma das tragédias que 
tinha vivido como sobrevivente daquela família dizimada dentro de uma igreja. A 
união deles se concretizou aos poucos e eles deixaram de ser motivo de comentários 
desairosos. Ao contrário: o povo comemorava com eles a possibilidade de – enfim – 
viverem juntos. O conhecimento do romance ganhava domínio público. 

Nesse meio tempo, porém, Icobé sofreu um revés. O Estado rejeitou a indicação dele 
para o cargo de professor, justificando que parte dos estudos nos seminários carecia 
de caráter oficial e o diploma não poderia ser registrado. Essa negativa até que ajudou, 
pois ele andava sobrecarregado e contava com outros ganhos financeiros, suficientes 
para se manter e viver com conforto. Como as contribuições para o instituto social 
continuavam sendo pagas regularmente, a aposentadoria viria por outros meios. 

Pelo lado da política, a situação estava bem mais tranquila. Superadas as necessárias 
aprendizagens iniciais, mandatários, legisladores e servidores passaram a cumprir 
suas funções com desempenho aceitável. A dinâmica administrativa ganhava fluidez e 
estabilidade. Os retornos financeiros cresciam a cada ano e, com a melhor organização 
do setor de tributos, a arrecadação de impostos e de taxas municipais contribuía com a 
possibilidade de ampliar os gastos e os investimentos em melhorias. 

Tão logo o Coronel tomou posse como prefeito e passou a participar de reuniões com 
os demais governantes, se entusiasmou com a força da palavra escrita sobre a 
burguesia municipal. Com a intenção de solidificar suas bases políticas, partiu em 
busca de mais informações sobre os jornais editados pela redondeza. Quanto mais 
conhecia, mais se convencia que era possível e muito importante criar um semanário 
para semear ideias e decretos. 

Foi e, na volta, já trouxe um jovem poeta que tinha alguma experiência com a 
publicação de notícias, anúncios e mexericos sociais. O rapaz chegou timidamente, com 
um sorriso acanhado e logo se encantou com a beleza de uma morena que, na 
intimidade, era chamada carinhosamente de Zeca. Talvez, ela tenha sido mais 
importante para prender o Fernando Timbozinhowski que a bagatela salarial. 

O passar dos anos demonstrou que o Coronel acertou em cheio, pois o rapaz virou 
jornalista, professor e, durante muitos mandatos, Chefe de Gabinete do Prefeito. Além 
de publicar o semanário Farol do Sertão, o jornalista alimentava outros jornais com 
comentários picantes, crônicas, contos e poesias. 
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Uma das funções do Fernando Timbozinhowski era combater toda e qualquer 
ideologia que ameaçasse a soberania do Coronel Torquato de Souza. Dentre elas, as 
insinuações do Partido Liberal, as modernidades que davam asas às mulheres e a 
invasão comunista. 

O comunismo, que os americanos consideravam uma ameaça para o mundo, foi, aos 
poucos, perdendo o papel de ‘monstro que devorava criancinhas’. Os vigários de 
origem europeia evitavam tomar partido nas questões políticas da Guerra Fria. Ao 
contrário, a maioria dos movimentos dentro da Igreja Católica se voltava para as 
camadas mais pobres e defendia a igualdade de oportunidades para pobres e ricos. 

O Capitalismo propalava a industrialização e a urbanização como as ‘Maravilhas do 
Século XX’. Mesmo que os operários vivessem em condições nada maravilhosas e se 
unissem em sindicatos, deflagrando greves, muitas vezes, violentas. 

Já não era mais o comunismo que ameaçava tomar as terras e as casas dos colonos. Os 
agregados e os desempregados formavam contingentes populares que reivindicavam 
terras para plantar e casas para morar. Os descartados pelo progresso capitalista 
formavam agrupamentos chefiados por líderes destemidos que lutavam pela Reforma 
Agrária. Essas massas revoltadas saiam pelas estradas, com muita cantoria, bandeiras 
e discursos exigindo as terras dos latifundiários. Eles se organizavam em 
assentamentos estabelecendo na prática as relações comunitárias apregoadas pelo 
Regime Comunista. Não era mais o anarquismo utópico do passado; eram movimentos 
políticos organizados, demonstrando poder e força. 

As pessoas mais velhas temiam a volta da Guerra dos Pelados e procuravam silenciar 
suas opiniões, tanto de um lado quanto do outro. Assim, em caso de uma insurreição 
popular ou de uma ação militar, estariam menos expostos às violências e às 
perseguições. 

Aos poucos, os netos do Coronel iam retornando de seus estudos na cidade grande e 
assumiam funções na prefeitura e nas empresas dos pais deles. O mais velho deles 
assumiu as funções de motorista do avô. Maria Luiza, filha de Dona Lenice, se 
aposentou como professora e pode, enfim, se dedicar ao que mais gostava de fazer, que 
era passar o dia cuidando da casa, da horta e dos netos delas. O avanço das gerações 
ocorria com todas as famílias de forma semelhante: faleciam os avós, os pais viravam 
avós eles também, os netos casavam e nasciam outras crianças para dar continuidade à 
vida humana. 

A cidade, mesmo ela, parecia um organismo vivo: crescia, surgiam novas ruas, novas 
casas, mais jardins, mais empresas, a agricultura, a indústria e o comércio 
diversificavam suas atividades. Calhambeques, jipes, automóveis e caminhões 
tomavam as ruas e a empresa do Alcides Vetturino já possuía diversas linhas de 
ônibus. Os bem-de-vida compravam aparelhos modernos e os jovens queriam ir para a 
cidade grande, fugindo ‘do cabo da enxada’. 

 

ÂNGELA EM SUÇURÊ 
 

Aos poucos, Icobé foi se aninhando na casa de Ângela. Inicialmente, como 
acompanhante dos pais dela; a seguir, como visita individual. Com o tempo amiudou e 
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estendeu a duração das estadias; foi levando livros, roupas e objetos pessoais. Nem ele 
mesmo percebeu quando se instalou de vez. Virou marido em data indeterminada... 

Como a convivência deixou de ter intervalos e ausências, os diálogos e os estudos 
assumiram o foco principal de suas vidas. Eles compartilhavam opiniões e 
estabeleciam pontes com outros intelectuais. 

— Preciso retomar os diálogos com Wiegando. Nossa amizade sofreu um abalo quando 
ele soube de minha separação – começou Icobé. 

— Wiegando? Abalado? Mas... ele nem conheceu a tua esposa... – contrapôs Ângela. 

—Ele nem tinha ideia de como era a minha relação com Rita, das dificuldades ou do 
tempo que perdi. Ele se ressentiu foi porque, segundo os dogmas religiosos, o 
matrimônio é um sacramento indissolúvel. 

— Será que você é o único separado que ele conhece? 

— É bem possível que ele deve estar excomungando os outros também... – supôs Icobé. 

— Mas... voltando à amizade de vocês. Ninguém precisa saber que vocês trocam cartas. 
Porque, para os cristãos, o importante é o sigilo e não a inocência. 

— É verdade. Existe muita hipocrisia. O importante são as aparências. 

— Então, seja humilde e escreva uma nova carta para teu amigo. Não desista da 
amizade – insistia Ângela. 

— É o que vou fazer... – concluiu o marido. 

Icobé estava registrando a evidência de um fenômeno parapsicológico recente e sentia 
a necessidade de compartilhar com alguém a análise dos fatos. Ângela era uma pessoa 
inteligente, mas carecia de interesse pelo assunto. Além do que tinha as obrigações 
dela. 

As pessoas procuravam Icobé para relatar situações estranhas, que pareciam 
sobrenaturais. Naquele caso, uma viúva que havia perdido a filha de seis anos passou 
mal durante a madrugada e se sentiu desamparada. Chovia torrencialmente e os 
vizinhos mais próximos residiam a um quilômetro dali. Distância que espichava por 
ser uma madrugada chuvosa e ela não ter uma condução. E, para piorar, a família que 
morava logo adiante, chegara há poucos dias; portanto, tinha pouca intimidade com 
eles. 

A enferma estava nessa agonia quando bateram à porta. Com muita dificuldade, ela se 
arrastou até lá e viu, com surpresa, que o casal de vizinhos se apresentava para 
socorrê-la. Ela aceitou a ajuda e se deixou conduzir para a cama, onde recebeu a 
atenção e os cuidados que contribuíram para que ela se sentisse melhor.  

Tão logo recobrou o domínio sobre si mesma, surgiu uma dúvida: 

— Como é que souberam que eu estava doente? 

Eles se entreolharam e olharam em volta, à procura de alguém. Só então, notaram que 
a menina tinha sumido, não estava na casa. A vizinha falou: 

— Soubemos pela sua filha... Ou aquela menina não era sua filha? A senhora não tem 
uma filha de uns seis anos... Ela esteve lá em casa, chamando porque a mãe estava 
muito doente...  

— Não pode ser. Minha filha morreu nessa idade. Logo, não pode ter sido ela – afirmou 
a pobre mulher. 
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— Como era a sua filha? – perguntou o vizinho. 

— Era magrinha... cabelo loiro, caindo sobre os ombros... – murmurou ela, ainda 
debilitada. 

— Pois é. Era essa mesmo. Com uma camisola com florzinhas desbotadas... – confirmou 
o vizinho. 

— Ela nos trouxe aqui – comentou a vizinha. 

Aí, começaram a lembrar que a menina estava descalça e com os pés limpos apesar da 
lama que havia na estrada. E a roupa dela parecia seca... Como que ela tinha andado na 
chuva sem se molhar? 

Icobé tinha algumas suposições, porém, considerava precipitado interpretar a criança 
como uma ‘visagem’ que teria ido chamar os vizinhos. Precisava conversar com alguém 
que acreditasse nas loucuras dele. Ou que, ao menos, apresentasse outra versão para o 
caso. E essa pessoa, a pessoa ideal para isso, era Wiegando. 

Entretanto, decidiu conversar com alguém, antes de escrever a carta. Fazia meses que 
não procurava os amigos ‘alemães’. As reviravoltas das separações e do novo 
casamento aconselhavam se manter em seu canto, sem importunar os amigos que 
pareciam desaprovar a série de pecados cometidos. Todavia, só saberia da rejeição ou 
do perdão se fosse até eles e abrisse seu coração. 

E assim o fez. No meio da tarde, a Frauenkochen poderia estar no Restaurante da 
Estação. Como a idade aconselhava que ela evitasse o trabalho pesado no fogão e na 
pia, contratou dois funcionários: uma cozinheira e um garçom. Eles trabalhavam e 
faziam qualquer serviço, sem preconceitos ou melindres. Enquanto isso, Dona Frida – 
como era conhecida pelo povo – supervisionava, atendia o caixa e planejava o que seria 
servido no dia seguinte. 

O Ingo continuava produzindo legumes e verduras, além de ovos, galinhas, patos e 
marrecos. Vez por outra, até um leitão ou uma ovelha. O Valdemar Müller vendia a 
carne bovina, mas apenas aos sábados, dia em que ele carneava o gado. O marido da 
diretora da escola fornecia os outros mantimentos em uma sortida casa comercial. 

Àquela hora da tarde, ela costumava sentar-se diante de uma das mesas, contava o 
dinheiro arrecadado e organizava o cardápio para o dia seguinte. Foi assim que Icobé 
viu a Frauenkochen através das vidraças. Parou um pouco para retomar o fôlego e para 
criar coragem. Depois entrou. 

A cozinheira, o garçom e a patroa olharam fixamente para o chegante. Ele teria vindo 
para almoçar? Àquela hora? Deveria ser por outro motivo... 

Icobé, cabisbaixo e em silêncio, se aproximou da mesa e apertou de mão da patroa. Os 
empregados trocaram olhares muito comunicativos e voltaram às tarefas. A 
Frauenkochen permaneceu olhando para Icobé, como se quisesse ler os pensamentos 
dele. O que estaria ele procurando? 

— Pois é. Faz tanto tempo que não venho aqui... – começou titubeante, o recém-
chegado. 

— Que bom que veio. “Antes tarde do que nunca.” 

— Evito incomodar as pessoas... pode que minha presença cause mal-estar... – se 
desculpou Icobé. 
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— Tudo passa. Até a língua do povo... – incentivou ela. 

— Penso que a senhora e o senhor Schreiner devem reprovar a maneira como eu vivo... 

— Vocês estão fazendo o mal a alguém? 

— Acredito que não, mas a sociedade desaprova. 

— De fato, não é um bom exemplo para a comunidade... – confirmou ela. 

— A senhora prefere que eu vá embora? 

A Frauenkochen vacilou, porque, no íntimo, realmente, a presença dele poderia 
comprometer a moral do estabelecimento. Um homem que havia abandonado a 
mulher e a igreja dele e que, para piorar, provocou a separação de um outro casal 
cristão e, pior ainda, estavam vivendo sem as bênçãos de Deus ... Bem... não era mesmo 
um homem honrado. Porém, como ‘Dona’ Ângela era funcionária do Governo e 
controlava o recolhimento de impostos, dando quitação dos débitos com a Fazenda 
Pública, seria melhor esquecer os castigos divinos e manter relações civilizadas. Deus é 
que deveria julgar os pecados deles. 

— O mundo está mudando... Talvez nem seja mais pecado – contemporizou ela. 

Destravada a resistência, conversaram quase como nos velhos tempos. Os afetos 
mútuos ajudavam na comunicação. Havia também a forte amizade que havia ligado os 
dois rapazes que queriam seguir carreiras religiosas paralelas, já que um era católico e 
o outro era luterano. 

— Como está o senhor seu marido? – indagou Icobé. 

— Está bem. Goza de boa saúde, adora os netos, ... Está bastante ressentido pela 
situação. Se você quiser encontrar com ele, é preciso que eu prepare o espírito dele, 
pois ele jamais te perdoou por ter abandonado a família – preveniu a Frauenkochen. 

Icobé, então, contou detalhes que ela desconhecia. A senhora escutou com um misto de 
desconfiança e de compaixão. Se aquela fosse a verdade, talvez, ele não fosse tão 
culpado; deveria ser até perdoado. Ela e o marido sempre comentavam quais teriam 
sido as razões para o Coronel e Dona Lenice aceitarem as três situações: a separação 
dele em Ibiabaré, a separação da filha e a coragem deles enfrentarem a sociedade com 
um péssimo exemplo para todas as famílias. 

— Quem determina o que é e o que não é pecado deveria levar em conta as 
consequências das regras – defendeu Icobé. Fez uma pausa e continuou: 

— Muitos casais vivem presos pelo casamento e os filhos sofrem todo desamor desses 
pais encarcerados. O que é melhor: ambientes tranquilos e seguros para criar os filhos 
ou casais que se aturam pelo temor de serem expulsos de suas igrejas? 

— Só um casamento abençoado por Deus pode gerar uma família feliz – decretou ela, 
convicta. 

— Quando eu era criança, lá no meio do mato, vi muitas famílias sertanejas vivendo na 
maior harmonia. Os pais nunca haviam casado, nem no civil nem no religioso, e as 
crianças não eram registradas no cartório e nem batizadas em uma igreja. No entanto, 
viviam com alegria, mesmo sendo pobres ao extremo. Meu pai e minha mãe eram 
casados, no civil e no religioso; todos os filhos foram registrados e batizados, porém, 
isso não nos fez pessoas felizes. E meu pai cometeu aquele desatino... Será que Deus 
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tinha esquecido de que todos nós vivíamos segundo os mandamentos da Santa Madre 
Igreja? 

— Não culpe a Igreja pelas loucuras do teu pai. 

— Nem tão pouco as certidões de casamento garantem solidariedade, respeito e amor. 
Considero que a família deva ser um conjunto de pessoas cooperativas, carinhosas e 
acolhedoras, mesmo que os pais sejam ‘amontoados’ – sentenciou Icobé. 

— Icobé, o melhor é cada um cuidar da própria vida. Seja feliz no teu novo casamento! 

Os dois sentiram que tinham exposto o que pensavam sobre o assunto. Melhor, então, 
dar um tempo para que a vida caminhasse livremente. Despediram-se com um abraço 
ambíguo: metade ternura, metade ressentimento.  

Ao chegar em casa, Icobé relatou tudo para Ângela. Analisaram a situação e concluíram 
que a imagem do casal diante da comunidade dependeria do comportamento deles. 
Com o passar do tempo, ou seriam ainda mais rejeitados ou seriam perdoados pelo 
exemplo de harmonia em que viviam. 

Restava a vontade de entrar em contato com o amigo que morava na África. Como 
estava num dia de coragem, resolveu enfrentar o temor e a incerteza da resposta. 
Escreveu, então, uma longa carta, narrando os últimos acontecimentos e os projetos de 
vida. Finalizando, descreveu a dúvida na interpretação do evento em que a criança, 
depois de morta, chamou os vizinhos para socorrer a mãe. Escreveu como se nenhum 
rompimento tivesse havido entre eles; como se fosse apenas mais uma das muitas 
cartas que tivessem trocado nos últimos tempos. 

Relatou que o casal sentia imenso prazer nas tarefas mais simples que juntos 
realizavam. Cultivar os canteiros de flores, cuidar da horta, limpar a casa, preparar as 
refeições, compartilhar o calor da lareira enquanto liam ou escreviam e, a partir das 
vinte e duas horas, pontualmente, gozar a dois de um sono reparador. Trabalhavam e 
descansavam sem pressas; deixavam a vida fluir ‘no ritmo eterno’. 

Icobé trocava cartas com os filhos e, vez ou outra, recebia a visita de um deles. Paulo 
estava passando um tempo no estrangeiro e, dele, quase não se tinha notícias. Porém, 
Tânia vivia ao lado e frequentava a casa, sozinha ou acompanhada do filho, que 
ensaiava os primeiros passos. Manoel vinha só em caso de necessidade, mas um deles 
sempre ia até o armazém para comprar os víveres de consumo doméstico. Icobé ia 
bastante ao correio. De resto, levavam uma vida discreta e reservada. 

As linhas de ônibus do Alcides Vetturino atendiam cada vez mais localidades e a 
população utilizava o transporte coletivo para visitar parentes ou para fazer suas 
compras nas cidades vizinhas. Apesar de pouco saírem de casa, Icobé e Ângela, com 
frequência, utilizavam o ônibus para visitar Dona Lenice e o Coronel Torquato, que 
pouco parava em casa, dado o intenso envolvimento com os negócios e com as 
questões da política. 

O mandato de prefeito estava quase no fim e ele preparava o genro para assumir o 
posto. Sentia-se velho, meio alquebrado pelas labutas da vida e considerava que 
merecia um descanso depois de uma ‘vida bastante atribulada’, como sempre dizia. 

Algumas decepções políticas contribuíram para que ele se afastasse da vida pública. Às 
vezes, passava a semana no Rancho da Estância, onde mateava e proseava a solto com 
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o compadre Genuíno. Ali, sim, se sentia leve e solto. Mesmo Icobé sonhava passar uns 
dias na invernada, mas teria de deixar Ângela sozinha, em Suçurê, sem companhia. 

O companheirismo deixava fluir afetos e ternuras; entre eles, se entendiam pelo olhar.  
Mesmo de olhos fechados, um sentia a presença do outro e adivinhava os 
pensamentos. Muitas vezes, antes de falar, eles já tinham adivinhado o que seria dito; 
se comunicavam por telepatia. Procuravam cultivar a empatia. 

Esse pensamento fez lembrar da carta que tinha enviado ao amigo e fazia aumentar a 
ansiedade da espera por uma resposta. 

Enquanto isso, Icobé continuava trocando informações sobre parapsicologia com 
pessoas de outras partes do mundo. Esses correspondentes consideravam que a 
menina aparecer depois de morta para pedir socorro aos vizinhos seria um fenômeno 
de teleplastia. Isto é, a materialização da imagem da filha, projetada pela mãe em 
dificuldades. A mãe teria conseguido produzir uma imagem sobrenatural ao pensar 
com força que, se a filha estivesse viva, iria até à casa dos vizinhos para pedir socorro. 

Os estudos sobre parapsicologia e sobre o espiritismo avançavam e, com frequência, 
eram impressos novos livros sobre esses assuntos. Eles acompanhavam, pela leitura, a 
evolução das ciências e contribuíam para a comprovação dos enunciados teóricos com 
relatos de fenômenos acontecidos pela redondeza. 

Em Suçurê, muitos eventos transcendiam à rotina cotidiana. Tião Preto, por exemplo, 
poderia ser considerado um médium que viveu e morreu sem ouvir a palavra 
parapsicologia. Entretanto, as curas, a capacidade de indicar onde encontravam os 
objetos perdidos, as predições e a visão de situações futuras poderiam ser evidências 
de poderes mediúnicos.  

Com certeza, haveria outros, considerados adivinhos, curandeiros ou rezadores, que, 
com conhecimento de causa, usavam os poderes paranormais para afastar feitiços, 
combater pragas, ler mãos, predizer o futuro, identificar doenças, benzer enfermos, 
curando mais que os remédios, e se comunicar com os mortos. 

Além do que, muitas pessoas talvez usem, sem saber, os poderes extrassensoriais em 
benefício próprio ou de seus familiares, sem identificar os ‘milagres’ como 
manifestações de mediunidade. 

Os fenômenos paranormais e as crenças espíritas ameaçavam a dominação absoluta 
que o clero exercia sobre os fieis. Por isso, vigários e pastores luteranos procuravam 
difamar e intimidar os médiuns. Se o povo passasse a acreditar em previsões de futuro, 
no poder de encontrar objetos perdidos ou roubados e no poder de curar doenças, a fé 
iria por água abaixo, com queda brusca nas arrecadações de dízimos. 

Segundo relatos dos sertanejos que estiveram nos redutos da Guerra dos Pelados, lá, as 
doenças eram tratadas com benzeduras, amuletos, feitiços e orações de exorcismo. 
Além da crença de que, os seguidores do monge José Maria mortos em combate 
voltariam ressuscitados no exército encantado de São Sebastião. 

Icobé precisava sistematizar essas informações de domínio popular e entrevistar 
pessoas dotadas de poderes paranormais para estabelecer teorias, que poderiam ser 
compartilhadas com os demais estudiosos do assunto que pesquisavam fenômenos 
semelhantes em todas as partes da Terra. 
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Depois de dois meses, chegou a resposta tão esperada. A carta poderia ser sinal de que 
Wiegando estava tentando superar o ressentimento pela transgressão sacramental. 
Porém, omitiu qualquer palavra a respeito desse assunto delicado. Contou como 
viviam e mencionou algumas decepções com o trabalho que desenvolviam na 
comunidade etíope. 

Comentava na carta que o povo, na verdade, não era um só povo; os etíopes formavam 
um conjunto de tribos habitando o mesmo território. Cada grupo étnico reivindicava 
seus direitos, sem aceitar os direitos dos outros. 

Na cultura europeia, um colono cria animais, planta roças, industrializa os produtos 
agropastoris e, ainda, presta serviços de carpintaria, construindo casas para os 
vizinhos. Na África, era diferente: os agricultores não criavam gado, os pastores não 
plantavam roças e os artífices não plantavam nem criavam animais. E, como nunca se 
entendiam em assunto algum, eles viviam lutando uns contra os outros, tentando 
prejudicar os ‘inimigos’ o mais que pudessem. 

Icobé não tinha obtido o perdão, no entanto, a porta estava aberta para perguntar se 
esses grupos tribais valorizavam os curandeiros, benzedores e adivinhos. Escreveu, 
então, solicitando informações sobre as ações desses feiticeiros e xamãs, sem insinuar 
que poderiam ser manifestações de poderes paranormais. Precisava reconquistar um 
pouco mais de confiança para poder voltar às discussões filosóficas. 

Para provocar a discussão, Icobé relatou um fato ocorrido com ele nos tempos de 
seminário maior. A tarefa era traduzir um fragmento de pergaminho da passagem 
bíblica em que Moisés usa seu cajado para tirar água da pedra. As edições disponíveis 
do livro sagrado sugeriam que o milagre resultava de um poder sobrenatural do líder 
religioso. Porém, os ideogramas originais indicavam apenas um método de encontrar 
água. Poder que poderia ser encontrado com facilidade em pessoas das comunidades 
de interior que usam um galho de pessegueiro para identificar a passagem de veios 
subterrâneos de água. 

Em Suçurê, o ambiente se mostrava adverso para comentar com as pessoas essas 
‘modernidades’: separação de casados, contato mentais com pessoas vivas ou mortas, 
poderes paranormais e atividades mediúnicas. Icobé e Ângela concordavam entre si 
que deviam ficar quietos, evitando assuntos tão novos e tão perigosos para as igrejas, 
pois mostrariam outras faces das verdades dogmáticas. 

Para complicar ainda mais a situação deles, que lidavam com coisas proibidas, o 
Aurélio perdeu o juízo. O equilíbrio mental dele, que sempre havia sido frágil, sofreu 
um abalo com a separação e piorou muito quando ele soube que Ângela estava vivendo 
com a grande paixão dos tempos de adolescente. Foi, desde novo, uma pessoa 
ensimesmada, taciturna, insegura, desconfiada de tudo e de todos. Precisavam ter 
muito cuidado com o que falasse para ele, porque podia interpretar muito diferente da 
intenção de quem falava. E, depois de fechar-se defensivamente, rejeitava tudo, até 
mesmo um afago, um carinho. 

Sempre foi um homem calado, de poucas palavras; gostava de trabalhar em silêncio. 
Depois de ter sido abandonado pela mulher, fechou-se mais ainda, fugia das pessoas. 
Andava falando sozinho, feito um doido. Apesar de ser o dono da serraria, já não 
mandava em nada, nem tinha interesse de mandar. O gerente é que cuidava de tudo, do 
corte de pinheiros, da venda da madeira e do pagamento dos empregados. 
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O Aurélio parecia alheio ao mundo ao derredor. Porém, mantinha forte ligação com a 
serraria, indo bem cedo para lá, empunhava a vassoura e a pá de madeira, juntava e 
recolhia a serragem, deixando tudo limpinho. Não se importava com os operários que 
iam e vinham com toras, tábuas e ripas, espalhando serragem novamente nas áreas 
que ele tinha limpado. Voltava a varrer e a ajuntar a serragem, sempre falando 
baixinho coisas que ninguém entendia. Vivia num mundo só dele, sem reclamar de 
fome, sede ou dor. Durante meses, se comportava como se nunca tivesse tido esposa e 
dois filhos. 

Porém, de tempos em tempos, ele recobrava a consciência plena da situação. Então, 
passava por convulsões, chorava bastante, soltando lamentos lamuriosos, cheios de 
amargura. Machucava a própria pele com as unhas de mãos encrespadas feito garras a 
segurar tudo com uma força desmedida. Em eventos breves. Depois, gradualmente, 
aquietava as agitações corporais, ao som de gemidos murmurantes, até o relaxamento 
completo. Então, dormia por horas a fio um sono profundo, desfalecido. 

Icobé e Ângela comentavam entre si o quanto a natureza cobra pelas imposições 
arbitrárias dos prepotentes que insistem em manipular as relações humanas com a 
finalidade de ampliar as margens de lucro. Os fazendeiros ricos, coronéis do tempo do 
Império, forçavam o casamento dos seus filhos para evitar que as heranças caíssem na 
mão da pobretada. 

Muitas vezes, na carência de opções que não fossem consanguíneas, contratavam o 
casamento de primos entre si, que eram chamados de ‘primos-ermãos’ para 
diferenciar de primos em grau de parentesco mais distantes. Se possível, 
programavam casamentos cruzados, em que os filhos de uma família casavam com os 
filhos da outra, transformando os irmãos e irmãs em concunhados. E, na geração 
seguinte, contratavam casamentos de primos coirmãos, que herdavam setenta e cinco 
por cento dos genes e ... dos patrimônios familiares. Além de anomalias e doenças. 

As restrições de variabilidade genética favoreciam o surgimento de pessoas com 
problemas mentais e/ou com defeitos congênitos, como a surdez, a cegueira ou a má 
formação física ou orgânica. As comunidades isoladas por barreiras geográficas ou 
oprimidas pelas elites burguesas também sofriam os efeitos nocivos da 
consanguinidade forçada. 

 

DE VOLTA À PARAPSICOLOGIA 
  

Antes de obter as informações de Wiegando sobre curandeiros, benzedores e 
adivinhos que praticassem pajelanças nas tribos africanas, Icobé recebeu cartas de 
outros estudiosos, cujas opiniões coincidiam com as dele na interpretação do estranho 
acontecimento com a menina-visagem. A mãe poderia ter imaginado que, se a filha 
estivesse viva, chamaria o socorro dos novos vizinhos, mesmo debaixo daquela 
tempestade. Os colegas de pesquisa chamavam esse fenômeno paranormal de 
teleplastia. Ou seja, a capacidade de materializar a imagem desejada e de conseguir 
que ela agisse como se viva estivesse. 

Um colega norte-americano corroborava descrevendo o caso de um casal que se 
acidentou durante uma viagem. Também, em noite chuvosa. O automóvel caiu numa 
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ribanceira e ambos ficaram presos às ferragens. O motorista estava muito ferido, com 
várias fraturas e a esposa faleceu antes mesmo do automóvel parar naquele buraco.  

Pouco depois da tragédia, outros viajantes viam uma mulher toda ensanguentada 
fazendo sinais para que parassem; agia como quem pede carona. Os primeiros 
aceleravam para fugir da ‘assombração’, até que um motorista mais corajoso parou 
para ajudar. Tiveram coragem de parar, porque estavam em dois e com uma arma de 
fogo. 

A mulher disse que o carro tinha deslizado na água que cobria a pista e que eles tinham 
caído no precipício ao lado; que o marido dela estava preso dentro do carro e que ela 
precisava de ajuda. Com muita dificuldade, os dois homens desceram pela clareira 
aberta pelo carro despencando morro abaixo. E, de fato, encontraram o motorista 
preso nas ferragens retorcidas. Porém, precisavam de ferramentas e da colaboração de 
mais gente, pois a lataria estava muito amassada. 

Um deles voltou para a rodovia e encontrou outros caminhões parados, com seus 
ocupantes pensando que o motorista tivesse sido sequestrado. Informados da tragédia, 
um deles seguiu até a Polícia Rodoviária e informou o ocorrido. Uma equipe foi 
deslocada para o local, com as ferramentas adequadas para cortar ferro e retirar as 
pessoas presas às ferragens.  

Com o auxílio de lanternas, constataram que o motorista estava muito ferido e a 
esposa, a seu lado, estava morta. Imediatamente, os dois homens que foram os 
primeiros a atender ao pedido de socorro reconheceram que a mulher que fazia sinais 
na beira da rodovia era a mesma que estava presa às ferragens e que jamais poderia 
ter caminhado até o topo do precipício. Por isso, ficaram muito abalados. Teriam visto 
fantasmas? Alma do outro mundo? Teria sido a alma da mulher que, a caminho do céu, 
avisou que o marido estava lá embaixo, precisando de socorro? Eles tinham convicção 
de que ela estava em pé e havia explicado corretamente onde e como estava o marido. 

Para os parapsicólogos, esse era mais um fenômeno de teleplastia, semelhante ao da 
menina-fantasma. O marido ficou imaginando que, se a mulher estivesse viva e livre 
para sair do automóvel, ela iria até a rodovia e pediria socorro. O pensamento dele foi 
tão forte, ou ele tinha poderes paranormais que conseguiram materializar a imagem da 
esposa pedindo socorro à beira da estrada. 

Mesmo com o impacto de evidências de poderes paranormais tão impressionantes, 
havia fenômenos menos ‘anormais’, porém, de importância tão grande ou maior que os 
descritos acima. 

A empatia, por exemplo. Todas as pessoas podem ser simpáticas e tentar se colocar no 
lugar dos outros. Podem deixar de ser apáticas, agindo com vontade de entender o 
ponto de vista do outro, as necessidades do outro e os prazeres dos outros. Nesse 
sentido, a empatia seria o primeiro, o mais simples e o mais comum dos poderes 
mediúnicos. 

Num campo bem próximo da Parapsicologia, estava o espiritismo, que imaginava uma 
diferente trajetória da alma depois da morte do corpo. Para os cristãos, o corpo ia para 
debaixo da terra e a alma, para o céu ou para inferno. Em alguns casos, a alma teria de 
pagar um pedágio no purgatório. Para os espíritas, além disso, a alma do defunto 
voltaria à vida em outro corpo: renasceria com todas as experiências das vidas 
passadas. Uma alma velha ocupando um corpo novo. 
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Para analisar com maior profundidade as possíveis evidências desse fenômeno, Icobé 
traduzia as obras dos fundadores da Doutrina Espírita, com a vantagem de ganhar 
dinheiro com esse trabalho, que faria de qualquer forma, apenas pelo prazer de 
aprender mais. 

Nesse segundo livro que traduziu, recebeu um bom dinheiro e identificou os pontos 
convergentes e as divergências intransponíveis. Entender as semelhanças e as 
diferenças seria fundamentar para compreender as diferentes doutrinas. 

Finalmente, chegou uma carta da África. Nela, Wiegando admitia que fenômenos 
naturais, às vezes, são confundidos com graças divinas. Exemplo: alguém gripado reza 
pedindo a cura da doença; quando passa o período normal de duração de uma gripe, a 
pessoa acaba pensando que foi milagre. 

Agora, instigados, ele e Evelina aumentaram a atenção sobre eventos estranhos, 
encontrando muitos indícios de que a pajelança dos xamãs – suas predições, profecias, 
benzeduras e rituais fúnebres – coexistia com crenças religiosas; até mesmo se 
confundindo com elas. O povo não via diferença entre milagres da fé ou a ação de 
feiticeiros através de seus poderes mentais ou – como Icobé chamava – paranormais. 

Apesar de concordar e contribuir com os estudos em Parapsicologia e Espiritismo, a 
carta de Wiegando deixava um imenso vazio na amizade deles: ela omitia opiniões 
sobre a situação conjugal de Icobé. Sinal de que eles condenavam os comportamentos 
‘imorais’. Quer dizer: contrários às orientações cristãs. 

Também em Suçurê, o menosprezo pairava no ar. A comunidade tolerava, mais por 
respeitar o nível cultural deles do que por aceitar a ‘vida pecaminosa’: uma espécie de 
clemência popular diante dos deslizes da elite pensante. Toda a família ‘alemã’ 
manifestava essa mesma reprovação velada: evitavam contatos com o casal que 
desrespeitava os valores morais da comunidade luterana. Porém, nem mesmo o 
isolamento social reduzia o ânimo e a convicção de que continuavam a ser éticos e 
cooperativos. 

A vida continuava e eles assumiam as escolhas possíveis. E não apenas as escolhas 
pessoais. Quando consultados sobre questões de saúde ou sobre reivindicações 
políticas na busca de melhorias para a comunidade, procuravam ser francos, 
manifestando as opiniões deles, mesmo que desagradáveis de ouvir.  

Como Icobé estava muito ocupado com o trabalho de tradutor e precisava de 
isolamento para desenvolver os estudos parapsicológicos, optaram por deixar mais a 
cargo de Ângela esses atendimentos aos solicitantes. 

Como confiavam nela e ela estava gostando de ajudar o povo, crescia a possibilidade de 
ela se candidatar ao cargo de vereador. Ângela tinha carisma, gerava uma liderança ao 
seu redor e poderia contribuir para a solução de problemas sociais da comunidade. 
Assim, no ano seguinte, foi a primeira vereadora eleita do Município, representando 
Suçurê. 

O envolvimento dela na política trazia benefícios: orgulho para o pai pela ‘importância 
da filha’, tolerância do povo, alguma aceitação do casamento deles e mais um vínculo 
na convivência do casal. Por não carregar o estigma da tragédia ocorrida dentro da 
pequena igreja, no início do Século, Ângela encontrava menos resistência popular e 
conseguia benevolências eclesiásticas dos padres e dos pastores. 

 



266 | SUÇURÊ 

 

O VIGÁRIO ITALIANO 
 

Por falar em sacerdotes, o padre era uma figura ímpar. Com linguajar italianado, ele 
distribuía tanto bênçãos aos devotos quanto ameaças aos ‘homens de pouca fé’. 
Cobrava dos paroquianos que as roças estivessem limpas e, se não fosse atendido, 
poderia muito bem convocar os participantes da missa dominical para arrancar o inço, 
mesmo que todos estivessem ‘com roupa de domingo’.  

A vigilância do vigário mantinha a ordem em toda paróquia. Nas visitas pastorais, o 
padre encontrava casas arrumadas e pátios varridos com vassoura do mato, pois o 
povo sabia dos riscos que corria por desleixos que poderiam ser mencionados pelo 
pároco no sermão do domingo. E, se a família não reagisse durante a semana, os fiéis 
seriam convidados, na missa do domingo seguinte, a acompanhar o celebrante numa 
faxina geral na casa e nas roças.  

Da mesma forma, sabiam que as transgressões morais, como trapacear nos negócios e 
namorar com uma prima, estariam sempre sob a mira da autoridade eclesiástica. Os 
negócios fraudulentos eram desfeitos e o dinheiro do lucro fácil era devolvido na 
presença do vigário, que aproveitava para impor pesadas penitências aos espertalhões. 

Os namoros também deveriam seguir regras rígidas e bem distantes dos tabus e dos 
arranjos interesseiros; os namoros proibidos eram interrompidos e os réus juravam 
sobre a Bíblia que jamais cairiam em pecado. O adultério, então, era considerado crime 
hediondo e os envolvidos eram expulsos da comunidade sem maiores delongas. 

Por outro lado, se a agricultora e/ou o agricultor estivessem adoentados e, por isso, 
impedidos de manter a limpeza da casa e das roças, o pároco convocava um mutirão 
dominical para ‘por tudo em dia’. Agia de forma semelhante para colher a safra de 
grãos maduros dos que ‘caiam de cama’. Nesses casos – e apenas nesses casos –, não 
era pecado trabalhar aos domingos e dias santos de guarda. E ainda: se uma família 
passasse fome, os mais abastados ‘poderiam’ doar alimentos, com a vantagem de 
contabilizarem indulgências para o céu. 

Esse espírito vigoroso continha boa dose de forças paranormais: antevia a morte das 
pessoas e, antes de ser chamado, já cortava roças e florestas levando os ‘óleos da 
extrema-unção’. Os fieis tinham a certeza de que ele conseguia ler os pensamentos e 
procuravam confessar tudo antes de serem citados na prédica dominical seguinte. 
Muitos pais, de outras paróquias, traziam os bebês para serem batizados por ele e 
casais, até mesmo de outros estados, vinham receber as bênçãos matrimoniais na 
igreja de Suçurê, porque corria a fama de que elas garantiam a felicidade. 

Os doentes que ele abençoava também saiam curados, mesmo aqueles que recebiam a 
extrema-unção. Mesmo que evitasse informar, ele podia indicar onde se encontravam 
os objetos perdidos ou roubados. 

O padre participou de três guerras mundiais: a Primeira Grande Guerra, a Segunda 
Guerra Mundial e a Guerra da Coréia, que ele considerava também de abrangência 
internacional. Foi soldado na primeira e capelão nas outras duas, tendo passado por 
todas as agruras dos campos de batalha. Nos campos nazistas de extermínio, para não 
morrer de fome, comeu ratos e lesmas. Repetia muitos dos seus hábitos daqueles 
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tempos, como ingerir comida mofada, andar de roupa suja e dormir pouco e em 
qualquer lugar. 

O Coronel temia que o padre virasse mais um dos monges italianos a peregrinar pelo 
planalto. Nesse caso, seria o quarto líder do messianismo caboclo. De fato, ele se 
parecia com João Maria de Agostini, pelo aspecto físico, pelo sotaque italiano, pelo 
despojamento nas roupas, pelos ensinamentos morais e pela necessidade de estar 
sempre caminhando. Como o vigário de Tapiraí preferia o descanso à peregrinação de 
evangelização, o vigário de Suçurê foi tomando as capelas da paróquia vizinha, 
carentes de atendimento religioso. 

A liderança carismática, as capacidades de prever o futuro e de curar doentes, o 
despojamento completo e a coerência ética assustavam as autoridades, que temiam um 
possível aglomeramento de fanáticos. Porém, o padre era avesso à notoriedade 
política, valorizava sobremaneira a família e a propriedade privada e estava mais 
interessado na instalação de usinas hidroelétricas do que em movimentos sociais. 

Durante as ausências do pároco em visita a algum doente ou para rezar missa numa 
capela distante, algumas paroquianas caridosas entravam na Casa Paroquial e levavam 
a roupa suja para lavar. 

Numa dessas caridades, a batina preta já bastante puída foi distendida na cerca de 
arame atrás da Casa Paroquial, pois a pastagem estava deserta. O vizinho, 
desconhecendo a boa ação, depois de tirar o leite, soltou as vacas no pasto. Uma delas, 
talvez carente de sais minerais, resolveu roer a barra da batina. Ao retornar à paróquia 
no início da tarde, o padre recolheu e vestiu a túnica, esperando – Quem sabe? – que as 
boas senhoras lavassem a que ele usou para atravessar roças e banhados na 
peregrinação. 

Pois, ele considerou normal a mascação bovina e andava com a vestimenta macerada e 
incompleta, sem maiores preocupações.  

Nas missas dos dias de semana, muitas vezes, a igreja estava vazia, tendo como 
participantes os coroinhas escalados. Certa vez, no meio da missa, o vigário 
interrompeu a cerimônia, foi para a sacristia, despiu os paramentos e avisou aos 
atônitos meninos que havia uma ‘pessoa passando mal’ e que ele ia até a localidade em 
que o enfermo estava acamado para dar a extrema-unção. 

Ele visitava cada capela, ao menos, uma vez por mês, exigindo que todas as famílias 
estivessem presentes, confessassem os pecados e comungassem em jejum. Se o jipe 
estivesse enguiçado ou sem combustível, ia a pé e os coroinhas tinham de seguir a 
marcha do vigário, mesmo que os calos abrissem a boca e as pernas mal conseguissem 
arrastar os pés.  

Além dessas intensas atividades pastorais, entendia muito de mecânica e de 
eletricidade, tendo instalado, inclusive, turbinas hidráulicas para geração de energia 
elétrica. Graças a ele, algumas propriedades rurais contavam com energia elétrica. 
Como o sítio do Alcides Vetturino, com gerador instalado numa curva do Rio Alegre. 

O vigário mantinha discrição a respeito do casal que foi excomungado por abandono 
de seus matrimônios abençoados por Deus. Porém, ele e Icobé mantinham uma relação 
secreta e conversavam sobre fenômenos paranormais e outros poderes da mente 
humana. Como sacerdote, ele não podia falar o que pensava da ‘vida após a morte’, 
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nem das interpretações que fazia de muitos milagres reconhecidos pela Igreja Católica 
como provas de santidade. 

 

A MORTE DO CARLOS 
 

Nas visitas pastorais, no confessionário e nos almoços em companhia de construtores 
de usinas elétricas, o padre Isidoro ouvia muitas histórias, relatos sem comprovação 
de veracidade, mas com evidências de realidade. Além de uma situação que ele 
conheceu bem, pois aconteceu com um amigo dele. 

Carlos sempre buscava o melhor para si e para sua família. Trabalhava duro para 
ganhar dinheiro para pagar os estudos dos filhos; lutava para que eles tivessem melhor 
sorte que ele, analfabeto e explorado por quem sabia ler e escrever. Os três filhos mais 
velhos estudavam em colégios religiosos e ele pretendia comprar uma casa em 
Ibiabaré, onde a esposa encontraria melhores condições para o tratamento dos 
problemas de saúde e as crianças teriam oportunidades de estudo. 

O dinheiro que sobrava das despesas caseiras era emprestado a juros para vizinhos e 
parentes. Quando as reservas financeiras possibilitaram comprar um caminhão, Carlos 
procurou o dono de uma serraria pedindo frete dali para Ibiabaré, assim, viajaria com 
duplo proveito: poderia trabalhar a partir da cidade em que residia e manteria contato 
com a terra natal. Providenciou, também, a troca das terras exauridas pelo cultivo 
incessante por terras novas e mais amplas em uma frente de expansão agrícola. 

Entretanto, guardava todas essas transações apenas na memória dele, pois era 
analfabeto e, naqueles tempos, os maridos não contavam para as mulheres os detalhes 
de seus negócios. Nada contava sobre as quantias de dinheiro emprestado para 
pessoas da família ou para estranhos, nem a taxa de juros e os prazos. Comprava, 
vendia, pagava, emprestava e recebia dinheiro sem registrar nada em contratos, 
comprovantes ou recibos: fazia ‘negócios de boca’. 

Em meio a essas negociações de boa-fé, ele foi assassinado e os envolvidos se 
aproveitaram da situação para tirar vantagens: os devedores diziam ter pago as 
quantias devidas e os credores negavam ter recebido seus haveres. Assim, a pequena 
fortuna se esvaiu, a viúva ficou no prejuízo e os filhos perderam as chances de morar e 
estudar na cidade grande. 

Entretanto, neste caso, merecem destaque os fatos estranhos ocorridos no dia do 
falecimento. 

Um irmão dele, o mais chegado, estava consertando o telhado de um paiol no sítio da 
sogra dele e, lá do alto, viu o falecido vindo pela estrada, que, a seguir, passava por 
dentro de um bosque de árvores numa canhada. Ficou esperando que ele saísse do 
mato, mas o caminhante não despontou na saída da área encoberta. Ele ficou 
impressionado com o fato. Como o homem poderia ter sumido na mata? Pensou de ir lá 
procurar o irmão, mas ameaçava chuva e ele teria, primeiro, de terminar o conserto do 
telhado. 

Terminado o conserto do telhado, passou pela mesma estrada, nada encontrando. 
Então, voltou para casa, onde um vizinho esperava com um jipe para irem buscar o 
irmão que estava morto em local distante, de onde retiravam grandes toras de 
pinheiro. Ele ficou assustado com a coincidência, mas a notícia da morte do irmão 
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querido mexeu com os sentimentos dele e, naquele momento, nada contou para as 
pessoas.  

Naquela noite, um rapaz conhecido dele que estudava num seminário a duzentos 
quilômetros dali, acordou com um pesadelo: via o falecido rodeado de chamas, suando 
muito, tomado de aflição. 

E, algum tempo depois, o feitor dos turmeiros veio reclamar que a sobrinha dele ‘tinha 
ficado louca’ por causa de um susto ao se deparar com um homem ensanguentado, que 
pedia ajuda. Ela repetia frases desconexas sobre o que o homem teria dito a ela. 

Porém, o homem não poderia ter falado com ela, pois estava morto e foi escondido no 
meio da samambaia. 

A partir do sepultamento, o irmão de Carlos sentia que o falecido buscava comunicação 
com ele e, por isso, vivia angustiado. Depois de muitos anos, recebeu aviso de uma 
vidente do Sul do País que tinha um recado que deveria ser entregue pessoalmente; se 
tratava de uma mensagem do irmão falecido. Então, ele viajou para lá em companhia 
de um amigo e ouviu o relato direto da boca da vidente, que entregou a mesma fala 
gravada numa fita e escrita à mão numa folha, todos com a mesma mensagem. 

Para os parapsicólogos, os fenômenos demonstravam que Carlos tinha um pensamento 
muito forte; desejou e conseguiu se comunicar com os vivos, seja por telepatia, 
teleplastia ou através de uma médium. Provavelmente, escolheu o irmão para 
transmitir aos filhos e à esposa, porque, em vida, eles estiveram ligados por fortes 
laços de amizade. 

 

VIDA CONJUGAL 
 

Superada a fase de resistência popular ao ‘convívio pecaminoso dos dois descasados’, a 
vida fluía bem mais agradável. Icobé e Ângela se consolidavam como referências 
culturais para a comunidade; eram procurados para opinar sobre situações que 
exigiam análises mais racionais. Ângela reelegeu-se à Câmara de Vereadores e Icobé 
aprofundava os estudos na área de Parapsicologia. 

Mesmo tendo como princípio respeitar as atividades individuais, eles trocavam 
opiniões com liberdade, conversavam e analisavam as situações. 

— Parece que os vereadores estão sempre com pressa: querem resolver os assuntos 
no ato. Nada de pensar, analisar... – disse Ângela tão logo entrou em casa depois da 
sessão na Câmara. 

— É que eles dependem de ordens superiores... Se o assunto for conhecido, o Partido já 
determinou a posição de seus pares; se o assunto for novo, eles gaguejam e nada 
dizem, pois terão que consultar quem possa explicar – contrapôs Icobé. 

— Sim. Mas, são todos adultos, pais de família, e deveriam assumir as 
responsabilidades do cargo. Será que não sabem ouvir, não conseguem entender o que 
foi falado e opinar com segurança? 

— Minha querida, eles são assim em todos os lugares. Faltou praticar o diálogo desde a 
infância e se sentem inseguros diante de contradições. Nos conflitos, ou se sentem 
ofendidos ou fogem do debate. Em casa, são os únicos a falar; o autoritarismo impede 
possíveis objeções ou palpites. São inflexíveis ao negociar, pois qualquer 
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contraproposta pode desmantelar as estratégias de compra e venda. As dificuldades 
com o cálculo aritmético provocam situações absurdas. A maioria da população, 
incluindo os vereadores, estabelecem os preços das mercadorias e dos serviços em 
relação ao valor que aquele bem tem para si. Se desejam muito possuir algo, esbanjam 
dinheiro com um canivete; se perdem o gosto por um cavalo, por exemplo, cedem o 
animal por uma ninharia. 

— Pode ser insegurança. Ou que a insegurança cause o imediatismo. Parece que eles 
querem se ver livres do questionamento ou que considerem que seja perda de tempo 
ficar analisando as consequências de uma lei criada para uma situação atual, porém 
transitória. 

— Possivelmente, mais por insegurança: se eles entendem pouco do assunto, preferem 
simplificar ao máximo, indo direto ao voto. E, quase sempre, ‘voto de cabresto’ – supôs 
o marido. 

— Talvez, voto de interesse, também. Porque a gente percebe que eles concordam com 
leis que geram vantagens pessoais e rejeitam propostas que exijam envolvimento e 
responsabilidades – ponderou ela. 

— Eles têm dificuldades para antever situações futuras. Talvez, enxerguem, no 
máximo, dois meses à frente. Nesse sentido, agem como crianças. 

— De qualquer forma, é uma dificuldade discutir com eles. Principalmente, se for 
pedida uma pequena explicação sobre o que de fato eles estão pensando. 

— Querida, as pessoas precisam de tempo para evoluir; ninguém aprende 
instantaneamente. As sessões da Câmara talvez sejam as primeiras oportunidades, 
para eles, de um debate genuíno. Quando crianças, eram obrigados a ficar calados 
diante de visitas e, na intimidade da família, apenas o pai tinha voz e reservava para si 
todo o planejamento e todas as decisões; as mulheres desconheciam os negócios da 
família e proibiam os filhos de questionar o pai. A escola foi mais um ciclo de silêncios 
discentes: espaço de ‘ensinamentos’ onde só os professores falavam. Como é que eles 
iriam aprender a dialogar abertamente?  Eles carecem de prática democrática desde o 
berço e, talvez, estejam entre os poucos a ter oportunidades para cultivar a arte de 
dialogar. 

— Pode ser. Entretanto, em seis anos, já deveriam ter aprendido – refutou a vereadora. 

— Com certeza, eles estão aprendendo em ritmo mais lento que você que teve 
oportunidade de passar onze anos na cidade só para estudar. Quem sabe mais aprende 
com maior rapidez e alcança níveis mais elevados de conhecimentos – afirmou Icobé. 

— Na escola das freiras, a disciplina e os dogmas calavam até nossos desejos. 

— Tenha paciência. Quem vê de fora nota que eles estão evoluindo bastante, dentro do 
espaço restrito da obediência partidária. 

Ângela desistiu de convencer o marido de que os representantes do povo eram 
covardes: fugiam das discussões se escondendo atrás do machismo arbitrário. Estava 
muito magoada para aceitar a outra discussão proposta pelo marido. 

— Estou em dúvida sobre esse trecho da tradução. Penso que o autor esteja 
equivocado na interpretação do fenômeno ... – começou Icobé. 

No entanto, Ângela apenas lançou um olhar de desistência naquele momento. Quem 
sabe mais tarde?  
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Os trabalhos domésticos tomavam boa parte do tempo deles, que encontravam 
satisfação ao compartilhar a arrumação de canteiros, a plantação de flores e o cultivo 
de hortaliças. Uma diarista fazia as faxinas gerais da casa. Além disso, nas segundas-
feiras, ela lavava toda a roupa usada na semana e, na sexta-feira, limpava os vidros das 
janelas. A alegria e a serenidade permeavam as atividades domésticas. Tudo era feito 
pelo prazer de fazer bem feito e de viver em um ambiente limpo, agradável. 

No silêncio das noites, a luz da biblioteca indicava que continuavam lendo e 
escrevendo até as vinte e duas horas, horário em que iam para a cama. Quando as 
friagens do inverno embaçavam os vidros das janelas, eles acendiam o fogo na lareira 
colocada no centro da sala. E, pouco antes do horário de irem dormir, colocavam, sobre 
a chapa de ferro, fatias de pão cobertas com manteiga, que se transformavam em 
torradas deliciosas, consumidas com chá fumegante. 

Viviam, assim, – o que se podia dizer – a felicidade. E, às vezes, o acaso contribuía para 
a sublimação sentimental entre eles. Numa das silenciosas noites ao lado da lareira da 
biblioteca, ao consultar um livro de Filosofia dos tempos de Seminário Maior, Icobé 
encontrou um fio de cabelo colado a uma das páginas. 

Vasculhando os labirintos da memória, ele rememorou o dia longínquo em que 
encontrou aquela preciosidade dentro do Caderno de Contabilidade da Fazenda 
Tapiraí. E compartilhou com Ângela a ternura que sentiu na ocasião e as emoções que 
sentia naquele momento.  

Nesse ambiente amoroso, o casal construiu essa relação harmônica de sonhos 
compartilhados, de refeições deliciosas e de muitos gestos de ternura. Porém, como a 
felicidade não é sensação constante e nem perene, uma doença chegou para reduzir os 
sorrisos e as alegrias. Descobriram que um câncer estava se desenvolvendo no corpo 
de Ângela. 

Os filhos dela acudiram com atenções redobradas e pagavam uma enfermeira que 
passou a morar com eles. O Paulo recebia bons salários na siderúrgica e podia 
importar remédios dos Estados Unidos para aliviar as dores da mãe enferma. E deu um 
carro elegante para que pudessem passear pela região. Porém, com a mãe tão 
debilitada e com Icobé tão entristecido, o carro permanecia a maioria do tempo na 
garagem, aguardando utilidade prática. 

Durante os anos seguintes, cada dia foi uma jornada para conter o inimigo silencioso 
que consumia as células, as forças e a vida. Icobé se esmerava em cuidados e em 
carinhos, todavia, sem conseguir debelar o mal que devorava as entranhas da mulher 
amada. Na manhã derradeira, a chama vital foi se extinguindo aos poucos, até 
abandonar o corpo magérrimo, só em pele e ossos. 

A concretização do amor romântico, aguardada por décadas, durou alguns anos, nos 
quais foram muito felizes. A morte de Ângela encerrava o singelo romance que só 
conseguiram viver na maturidade. Romance intenso, mesmo que breve. Que poderia 
ser sintetizado na frase: “Foi infinito, enquanto durou.” O velório e o sepultamento 
foram o epílogo de mais uma tragédia na vida de Icobé. E, mais uma vez, ele aceitava a 
sina sem manifestar revoltas.
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LAÇOS DE FAMÍLIA 
 

O tumulto dos dois últimos anos de luta contra a morte culminou em uma discreta 
cerimônia fúnebre com a presença dos amigos mais chegados, dos filhos da falecida e 
da rápida visita de Januário. 

Paulo, sempre ocupadíssimo, voltou para o exterior, onde residia e trabalhava, 
deixando dinheiro para o mármore que deveria ser colocado sobre a sepultura da mãe. 
Tânia morava por perto, mas tinha seus quatro filhos para cuidar e a responsabilidade 
da direção escolar. Além do que, nasceu com uma cabeça avoada, com instabilidades 
cada vez mais graves. Mesmo assim, foi quem mais deu apoio nos primeiros dias, 
fazendo companhia, compartilhando o luto de ambos e se colocando à disposição para 
ajudar na reorganização da casa. 

Logo que se sentiu em condições de viajar, quis visitar os filhos em Ibiabaré. O mato 
cobria os trilhos da estrada de ferro desativada; o trem havia passado para a história e 
as empresas de ônibus espalharam linhas para todas as cidades. Depois dos acanhados 
veículos que não passavam de caminhões adaptados para o transporte de passageiros, 
surgiam os Pullmann, que, literalmente, ‘puxavam homens’ sentados em poltronas 
macias. 

Num desses coletivos confortáveis, Icobé viajou para Ibiabaré. Depois de muitos anos, 
encontrou uma cidade agitada e cheia de modernidades. Os filhos tinham vendido a 
casa em que viveram ‘em família’ por décadas. Januário morava em um apartamento 
luxuoso no último pavimento de um prédio muito alto, com vista panorâmica para boa 
parte da cidade. Apesar do conforto e das palavras do filho garantindo hospitalidade, 
sentia mais solidão ali do que em Suçurê. O casal saia cedo para o trabalho e só voltava 
no final da noite. Com ele, só ficava a chave da porta de entrada do apartamento. 

O primeiro casamento de Januário também acabara em separação e a esposa e a filha 
foram morar em um apartamento. Na época, os três irmãos aproveitaram para vender 
a casa e Januário comprou o apartamento em que vivia atualmente, com a nova 
companheira, uma jornalista que também não parava em casa. Ainda bem que eles 
evitaram ter filhos, pois não teriam tempo para cuidar de crianças; elas teriam de ser 
criadas por empregadas. 

Ari permanecia solteiro e envolvido em eventos de arte. Continuava vivendo livre 
como um passarinho. Trabalhava por conta própria, viajava bastante e mudava de 
residência como quem muda de roupa. Atribuía pouco valor ao dinheiro e desprezava 
o luxo; vivia intensamente, mas na simplicidade. 

Dinorá morava numa casa confortável e espaçosa, num bairro de classe alta, distante 
do centro. O marido dela era engenheiro civil e caprichou nas estruturas e nos detalhes 
da construção. Dinorá continuava exercendo o magistério e dava especial atenção ao 
casal de filhos pequenos. 

 

VIDA SOLITÁRIA 
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Os três filhos viviam muito bem ... e sem tempo para fazer companhia ao pai, agora 
viúvo. No entanto, para ele, bastava que os filhos vivessem a vida deles, como pessoas 
responsáveis e realizadas na vida. 

No segundo dia da visita aos filhos, Ari veio buscar o pai para passarem o dia juntos, 
perambulando por museus, bibliotecas e livrarias. Almoçaram num restaurante 
vegetariano e descansaram um pouco sentados nos bancos de uma praça com árvores 
gigantes e muitos canteiros de flores. Durante a tarde, continuaram a romaria artística 
até o começo da noite, quando encerraram o dia agradável com uma refeição leve em 
um local aconchegante. 

Ao deixar o pai no apartamento, Ari prometeu que iria a Suçurê, para conhecer a vila e 
para passar uns dias com o pai, pois, dali por diante, seriam dois homens solitários. 
Icobé agradeceu o dia maravilhoso que passaram juntos e, num gesto teatral, entregou 
a chave da casa, que trazia no bolso, simbolizando a abertura de sua vida à 
hospitalidade perene ao filho. 

 

CASA VAZIA 
 

Ao desembarcar da visita aos filhos, Icobé teve de passar pelo armazém do Manoel, 
para pegar a cópia da chave da casa, pois deixou a outra com o Ari. Ficou, então, 
sabendo, que eles estavam planejando mudar para uma cidade onde tivesse boas 
escolas para as crianças e melhores oportunidades negociais.  

A vila estava estacionada no tempo e a população até diminuía ao invés de aumentar. 
As vendas caiam dia a dia e ele precisava procurar o que fosse melhor para eles. Tânia 
também estava desgastada na escola, muito por conta do comportamento dela, que 
prejudicava o clima de trabalho pedagógico. Recomeçando em outra cidade, ela 
poderia atuar como professora e evitar criar conflitos. 

Icobé saiu dali com a certeza de que estaria cada vez mais sozinho, pois ia perdendo a 
convivência com as pessoas mais chegadas. Precisava tomar outro rumo, buscar 
espaço junto aos amigos que restavam. 

O período de lutos e de solidões ameaçava ser longo. A casa, já grande de construção, 
parecia ser ainda maior. Os dias, que, na juventude, pareciam tão breves e que, na 
plenitude, contiveram toda felicidade possível, agora, avolumavam horas sem fim de 
tédios e de tristezas. No entanto, os hábitos e os horários foram mantidos. Icobé 
continuou lendo muito, estudando a Parapsicologia, traduzindo livros e escrevendo 
muitas cartas. 

Para reduzir a sensação de isolamento, procurava ajudar os jovens interessados em 
estudar, cedendo livros de sua biblioteca, incentivando a leitura com perguntas e 
instigando o saber matemático através de desafios e de pequenos prêmios. Um dos 
rapazes dormia no quarto de hóspedes para fazer companhia e, principalmente, para 
prestar socorro caso seu coração cansado resolvesse fraquejar. 

Aos poucos, Icobé começou a preencher a viuvez com passeios de carro até Tapiraí, 
onde reencontrava velhos amigos. Genuíno descansava a velhice na varanda da casa na 
cidade; visitava o Rancho da Estância, vez ou outra, quando uma boa alma oferecia 
carona para lá. Porém, estar na fazenda gerava mais agonia que prazer, pois sua mente 
excitava um corpo cansado e impedido de montar num cavalo para repontar um 
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magote de novilhos. O tobiano Frente-aberta tinha morrido de velho, tempos atrás. E a 
debilidade física desaconselhava aventuras equestres sobre potrilhos impetuosos. 

Os amigos passavam horas relembrando os bons tempos de mateadas madrugadeiras 
e aguardando a água chiar na chaleira de ferro para cevar mais um chimarrão. A 
pedido e se fazendo de rogado, Genuíno riscava duas modas de viola e, depois, 
alegando dor nos nós dos dedos, descansava o violão no canto da parede. Logo mais, 
Cida Paulino arrastava uma espreguiçadeira para acompanhar a prosa, mantendo os 
pés numa réstia de sol que alcançava um cantinho do assoalho de madeira de lei. 

— Bem que nóis podia dá um chego na casa-grande, pra mor de distraí o Coronel. Ele 
tá meio surdo, mas a gente ainda se entende como nos velhos tempos – propôs o 
capataz aposentado. 

Icobé aceitou o convite, mesmo tendo algum receio de levar um carão dos sogros, 
ressentidos da convivência dos dois descasados que não respeitavam as leis de Deus e 
que nem na igreja iam. Porém, Ângela estava enterrada e, apesar das divergências de 
opiniões, a vida deveria continuar. 

 

CHIMARRÃO DA AMIZADE 
 

O Coronel Torquato de Souza estava sentado na varanda apreciando a garotada que 
corria atrás de uma bola improvisada. Tinha os olhos ainda meio mortiços da longa 
sesta que acabara há pouco. Subiram as escadas e saudaram o ‘patrão’, que suspendeu 
um pouco o corpo da cadeira de balanço para ‘dar a mão’, sem dispender maiores 
esforços com os visitantes, que se abancaram ao lado dele. 

— Tomamos a liberdade de vir incomodar um pouco o patrão – desculpou-se Genuíno. 

— Incomoda nada. Tô aqui devarde mesmo... – minimizou o Coronel, com cara de 
pouca importância. 

Icobé apenas estendeu a mão, pronunciando o ‘boas-tardes’ de praxe. Trocaram 
cumprimentos civilizados, sem maiores intimidades. Depois, acompanhou a prosa dos 
outros dois, que entabularam uma conversa de velhos, falando do clima e das 
modernidades que andavam assolando a cidade. 

— Tá uma poca vergonha. Muié andando de calça, óme cabeludo, piazada atrevida, ... tá 
uma poca vergonha – lamentava o Coronel. 

— O mundo tá mudado, patrão véio. Daqui a poco, a televisão chega a Tapiraí e, aí, vai 
ser um deus-nos-acuda, com mulher andando de minissaia, os peão querendo andar de 
lambreta ou coisa ainda pior – profetizava Genuíno, que procurava aquecer a relação 
abalada pelos desrespeitos da filha e do seminarista que não foi padre e nem marido 
honrado. Com essa intenção, emendou: 

— A gente nem deve reclamar que os filhos fazem o que querem, casando sem 
autorização e descasando logo em seguida ... 

O Coronel fingiu não ter escutado e deu uma coçada no queixo, como quem está com 
um desejo, mas sem coragem de pedir o desejado. Genuíno, conhecendo bem as 
manhas do patrão, arriscou: 

— Um chimarrão iria bem nessa tarde modorrenta. O senhor não acha? 
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O Coronel arregalou os olhos e fitou o interlocutor com um misto de surpresa e de 
aprovação. Porém, nada disse. Icobé, que fazia papel de estátua, se ofereceu para ir até 
a cozinha, “pra mor de aprepará um chimarrão”. O dono da casa deu de ombros e 
continuou observando a algazarra da molecada que corria pelo pátio de chão varrido. 
Então, a um sinal do Genuíno, Icobé pediu licença e saiu de mansinho. 

Na cozinha, encontrou a cuia mofada e a erva-mate envelhecida pelo longo tempo de 
espera. Teve de reacender o fogo e precisava aguardar a água chegar ao ponto de mate. 
Então, mesmo sem a permissão do Genuíno, foi até a casa dele buscar uma erva-mate 
apresentável e não aquele pó desbotado, com o qual seria impossível cevar um bom 
mate. Na volta, separou uma caneca de água para ferver e lavar a cuia e a bomba, que 
pareciam estar sem uso há muito tempo. Depois de dar um banho de água quente no 
mofo, cevou o mate com cuidado, pois sabia que o perdão do sogro dependeria do 
sabor do amargo. 

Voltou com o chimarrão já amansado das amarguras iniciais e pediu permissão ao 
sogro para oferecer a primeira tragada ao Genuíno, pois se o chimarrão estivesse fora 
da temperatura, livraria de queimar a boca do patrão. Melhor não arriscar. 

Depois de fazer roncar a água do fundo da cuia, o capataz aposentado aprovou: 

— Tá dos melhor. E no ponto – disse enchendo a cuia e passando adiante. 

O Coronel, antes de colocar a boca no bico da bomba, manteve o conjunto à altura dos 
olhos, observou com demoradas análises e declarou: 

— Reconheço a cuia, mesmo depois de esfregada com sabão. A bomba é de-casa. Mais, 
tô estranhando essa erva... buena. 

— O senhor está coberto de razão: passei uma água fervendo pra tirar o mofo do 
porungo e busquei um pouco de erva-mate que pedi emprestada para Cida Paulino, 
pois a sua está pálida, desmaiada... sem condições de aproveitar – justificou Icobé, 
olhando ternamente para o sogro ainda ressentido. 

Este sorveu o primeiro gole com cuidados excessivos. Depois, foi dando força para as 
bochechas e logo secou a água da cuia. Voltou a analisar visualmente o conjunto 
chimarroneiro e admitiu: 

— Vosmecê ainda ceva o mate com capricho. 

Assim animados pela cafeína da infusão, prosearam com ânimo até o entardecer. 

Icobé deixou o amigo em casa e retornou para Suçurê, carregando consigo duas 
alegrias: o reencontro com os velhos amigos e ter conseguido prosear com o sogro, 
quase como nos tempos em que não era genro dele. Chegou em casa com a noite 
fechada, tomou um banho prolongado, jantou e foi para a biblioteca escrever sobre a 
nova experiência de ser viúvo sem nunca ter casado no civil ou no religioso. 

Por ironia do destino, dias depois, recebeu uma carta de Januário informando do 
falecimento do segundo marido de Rita, ficando ela também viúva. Assim, chegavam a 
condições semelhantes. No entanto, vivendo projetos distintos. 

Rita, talvez, tivesse intenção de assumir um novo relacionamento e estava no direito 
dela. Icobé, ao contrário, tinha esgotado todas as vontades de viver casado. Preferia 
permanecer viúvo na companhia de seus livros e em contato com os amigos 
interessados em literatura e na Parapsicologia. 
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Seus estudos sobre as divergências e os pontos em comum entre Parapsicologia e 
Espiritismo contavam com análises de pessoas de muitos países, que escreviam em 
línguas que os demais habitantes do município nem conheciam. Toda vez que chegava 
uma carta da Indonésia, da China, da Índia ou da Rússia, as curiosidades 
atormentavam Ingrid, que represava as perguntas na boca, porque a família alemã e 
toda a comunidade luterana considerava Icobé um duplo perigo: ele teve a coragem de 
afrontar a cristandade ao viver com uma mulher descasada como ele e lidava com 
seitas que contradiziam a verdade bíblica sobre a vida após a morte. 

Ingrid e todos os habitantes de Suçurê temiam e, talvez por isso, respeitassem o ‘velho 
maluco’. Comentavam a meia boca, mas jamais teriam a coragem de dizer em voz alta o 
que pensavam a respeito dele. No fundo, sentiam inveja por ele saber ler e escrever, 
por ter uma grande coleção de livros, por escrever cartas em outras línguas e de 
receber envelopes cobertos de lindos selos coloridos. Gostariam de morar na casa mais 
confortável da vila e de contar com a amizade do poderoso Coronel Torquato de Souza. 

Por falar nele, nos dias seguintes ao da primeira viagem de viúvo a Tapiraí, Icobé 
andava animado com a possibilidade de prosear com o sogro sobre o passado, sobre 
aventuras antigas e de rir das dificuldades que, na época, pareciam intransponíveis e, 
agora, constatavam que foram apenas medos do desconhecido. Poderiam matear na 
cozinha pela manhã e na varanda ao final da tarde; falar ou ficar em silêncio 
contemplando a paisagem. 

Crescia também o desejo de se reaproximar de outros amigos, como a professora Anna 
Maria, o Luiz Vasaro, a Terezinha e o Patrício. Cada um deles alimentou sonhos, 
realizou alguns projetos pessoais e abdicou de outras utopias que se revelaram 
quimeras inúteis. 

O Pedro e o Lino eram considerados seus cunhados ‘naturais’, apenas. Pois, para 
oficializar o parentesco, a sociedade exigia o casamento no civil e no religioso. 
Namorado da irmã ainda não é cunhado; será depois de casado. E amante da irmã, 
então? Jamais poderia ser um cunhado legítimo. Entretanto, Maria Luiza e Rose eram 
irmãs de Ângela e Icobé sentia por elas a afeição de parente por afinidade. 

Com essas novas motivações, na semana seguinte, Icobé fez a segunda viagem a 
Tapiraí. Levou, inclusive, uma mala com roupas para vestir caso resolvesse aceitar 
algum possível convite para pernoitar. Acordou cedo, se alimentou e seguiu viagem. 

Foi devagar, admirando o entorno da estrada semeado de casas e de lavouras, com 
pessoas trabalhando alegremente, muitas cantarolando. Os animais domésticos 
iniciavam a faina diária de encontrar alimentos e a passarada enchia o espaço com 
algazarras e voos acrobáticos. 

Desta vez, começou a visita pela casa da professora Anna Maria. Apesar de ser também 
a residência do Luiz, Icobé sabia que ele estaria na lida, pois detestava ficar trancado 
em casa. Pela idade, deveria ficar só descansando, mas preferia agir e participar das 
atividades produtivas. Anna Maria, ao contrário, aproveitava plenamente a situação de 
aposentada, gozando da delícia de estar por casa, sem muito o-que-fazer. O Luiz 
continuava indo para a olaria mais para papear do que por necessidade de trabalhar. 
Os filhos deles tinham assumido os negócios em sociedade com João Batista. 
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A professora aposentada foi pega de surpresa, lidando com a horta. Nas primeiras 
horas do dia, ela colhia as verduras e legumes para o almoço e aproveitava o frescor 
das manhãs para arrancar o inço dos canteiros ou para preparar a terra para o plantio. 

— Meu Deus! Olha quem está aí! 

— Não quero atrapalhar o serviço – falou Icobé.  

— Atrapalha nada. Repito isso todos os dias. Faço sempre tudo igual por falta de novas 
opiniões. Quem sabe você indica alguma melhoria ou sugere outras culturas? Sua horta 
deve ser muito organizada... 

— Tenho mais é que aprender contigo; sou horticultor amador e olhe lá – esquivou-se 
Icobé. 

— O Luiz não tem paciência para catar mato nos canteiros; ele gosta de trabalho 
intenso e arriscado. 

— Ia mesmo perguntar por ele. Está na olaria? 

— Saiu de casa. Porém, onde está... eu não sei. Anda por aí fazendo alguma coisa. 
Enquanto termino de colher a verdura para o almoço, procure por ele. Logo, preparo o 
chimarrão e espero por vocês – propôs ela. 

— Combinado, então. De fato, estou seco por um mate proseado – confessou Icobé com 
um sorriso. 

Icobé saiu à procura do amigo e encontrou o Luiz consertando uma prensa de fabricar 
telhas. 

— Ué! Veio disposto a trabalhá? 

— Trabalhar sempre é um prazer. Mas, por enquanto, só quero prosear – afirmou 
Icobé. 

— Num instante acabo esse serviço e vamo pra casa preparar um mate – disse Luiz. 

— Quando chegarmos, o chimarrão estará esperando. Foi o que prometeu a 
professora. 

Icobé aproveitou o tempo para rever a olaria. Estava tudo mudado, novas máquinas, 
telhados maiores, uma rapaziada desconhecida, safra das famílias em ausências 
prolongadas. O derredor também estava diferente. Outros moradores, novas casas ao 
lado de ruas abertas a pouco. Diante de tantas novidades, o viúvo concluiu que estava 
mesmo ficando velho. 

Logo que o Luiz se sentiu liberado, rumaram para a casa dele, onde matearam, 
almoçaram, sestearam e voltaram a matear, enquanto discorriam sobre o passado, o 
presente e o futuro. Anna Maria, sempre muito perspicaz, identificou o alto grau de 
ansiedade do visitante, viúvo há pouco tempo e temeroso do isolamento que se 
prenunciava. 

Icobé se sentia confuso, pois, mesmo sabendo que alguma força agia em seu íntimo, 
ignorava o desconforto apontado pela amiga. Reconhecia, entretanto, estar em 
movimento para mudanças radicais em sua vida. Sua terra natal tinha sido um bom 
refúgio para abrigar o ‘amor proibido’. Findo o romance, deixavam de existir os 
motivos para permanecer em Suçurê. Por outro lado, nem tinha pensado em que rumo 
tomar. O corpo e a mente ansiavam avançar para outros rumos, seguindo novas 
intuições. No entanto, ele continuava inconsciente, à mercê do destino. 
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— Amiga, você tem razão: preciso sair da toca em que tudo lembra Ângela. Mas ... ir pra 
onde? 

O casal se entreolhou, surpresos pela ingenuidade do viúvo, que não percebia que 
estava ali à procura de um lugar para ficar. Sabiam muito bem que os tabus sociais e, 
principalmente, os religiosos eram barreiras intransponíveis para uma volta à casa-
grande. Jamais Dona Lenice e o Coronel aceitariam sob o teto deles um homem 
pecaminoso, que, ainda por cima, arrastou a filha deles para o duplo pecado, também. 

Por razões semelhantes, a presença dele mancharia a reputação da família que o 
acolhesse; hospedar um maldito atrairia a desonra e a desgraça. Logo, Icobé jamais 
aceitaria convites dos amigos, aos quais só prejudicaria. De fato, ansiava por voltar à 
cidade, mas teria de construir o próprio ninho. 

— Você pensa mesmo em mudar pra cá? – atiçou Luiz. 

— Não pensei. Talvez ... deve ter sido alguma vontade inconsciente... que nem notei... – 
meditou Icobé. 

— Aqui em casa, você não teria o conforto da tua casa em Suçurê ... – tentou justificar 
Anna Maria. 

— Nem se preocupe, amiga. Sei do peso que carrego desde a infância; durante a vida 
inteira vi nos olhos das pessoas o medo de que minha presença traria desgraças. 
Preciso pagar sozinho – brincou Icobé. 

— Amigo, você quer falar mais sobre isso? 

Icobé olhou longamente para ela e, depois, baixou a cabeça; precisava enfrentar o 
passado para poder aproveitar melhor o futuro. Além do que os dois amigos eram ‘de 
fora’ e tinham outra visão de mundo. Na época da tragédia viviam no Sul; souberam da 
história de ouvir dizer. 

— Sim. Falar poderá aliviar a carga de meus traumas. Uma boa catarse poderá 
expurgar as culpas que nunca tive – admitiu Icobé. 

— Sem levar em conta o que o povo fala... Ou seja, na tua opinião apenas: o que teria 
levado teu pai a cometer aquela tragédia? – perguntou Anna Maria. 

— Passei a vida tentando entender o motivo... Aparentemente, foi por desespero, por 
algum medo íntimo. Algumas pessoas falavam em resquícios do messianismo caboclo... 
Quem sabe ele imaginou que a morte fosse a melhor saída para todos?  

— Se ele não suportava carregar o fardo da vida, vá lá. Bastava uma bala, a última, a 
dele – asseverou ela. 

— Por incrível que pareça, nunca tinha pensado nessa hipótese. Teríamos ficado 
órfãos... Talvez, ainda hoje estivéssemos morando naqueles cafundós... 

— E por que dentro da igreja? – sondava Anna Maria. 

— Aí, poderia ser a ideia maluca dele de que, ao morrer dentro de uma igreja, as 
pessoas já estariam a caminho do céu. Quem sabe a crença nas palavras do monge João 
Maria...? Quem sabe esperava que a família ressuscitasse mais adiante, em melhores 
condições de vida...? – se questionava Icobé. 

— Será que você também cansou da vida em família e achou uma saída pacífica para as 
angústias? 



Mario Tessari | 279 

— Não. Eu fui um acomodado: me resignava com a rotina sem emoções. Jamais me 
senti angustiado. 

Luiz se reservava, evitando expor o julgamento dele. Apesar de admirar a inteligência 
de Icobé, discordava dos procedimentos dele, abandonando a esposa, provocando a 
separação de outro casal. E o pior, os dois ousaram unir os próprios pecados numa 
relação altamente condenável. Considerava que nenhum trauma justificaria toda 
aquela imoralidade. Porém, uma das formas de se esconder atrás das condenações 
caladas, é conduzir os olhares para outra direção. 

— Icobé, tenho a impressão de que você está ciscando à cata de um canto pra morar. 
Talvez, não encontre cavernas desocupadas por aqui... Você terá de cavar a tua própria 
pedra. Bem... Por aqui, tem muito espaço para construir uma casa. É só escolher um 
terreno. 

— Luiz, ainda não estou preparado para fazer escolhas. Preciso respeitar o ritmo da 
vida. A seu tempo, a vida mostrará o caminho que devo seguir. 

A conversa estava adiante da realidade possível, por isso Icobé se levantou e anunciou 
que prosseguiria sua jornada em visitas a amigos. Planejava passar pela farmácia e 
tirar dois dedos de prosa com a Terezinha. O Patrício estaria lidando com o gado, com 
certeza; só retornando tarde da noite. 

Despediram-se, combinando outros encontros, outras conversas. Icobé saiu para o 
frescor da brisa e encheu os pulmões com força, buscando energias para novos 
encontros. Andava olhando para uma casa em construção quando foi chamado pelo 
Pedro que ia na mesma direção da farmácia e da prefeitura. 

 

CUNHADOS NATURAIS 
 

— Ô, Icobé. Você anda sem olhar pra frente? 

— Me perdoe. Estou aqui entretido com meus pensamentos... – se justificou Icobé. 

— Que tal a gente ir pensar sentado, lá na prefeitura? 

— Pode ser... 

E conversaram o resto da tarde. No lugar do chimarrão que Icobé sonhava sorver, 
bebericaram uma sequência de ‘cafezinhos’. Dentre os muitos assuntos aventados, 
chegaram à premência imediata do viúvo: recomeçar a vida. 

Pedro confessou ter conversado com Maria Luiza sobre a situação. O sogro turrão 
jamais voltaria atrás da condenação das desobediências; trazia ainda viva a mágoa que 
sentiu por Ângela ter rompido com o sacramento do matrimônio e, depois, ter 
enfrentado a sociedade ao se juntar a um descasado, justamente aquele que foi 
proibido. Eles próprios, que eram de outra geração, se sentiam indecisos quanto à 
coragem de abandonarem os seus casamentos e de se unirem em pecado. Por outro 
lado, reconheciam que a irregularidade conjugal teria sido o único delito de Icobé e de 
Ângela; de resto eram exemplos de convivência cristã, dentro da moralidade e da ética. 

Mesmo que revogar as mágoas do sogro estivesse além das possibilidades deles, 
haveria outras opções de interação; poderiam ser amigos e colaborar mutuamente. 
Como prefeito, Pedro corria o dia inteiro todos os dias e a papelada ficava por conta do 
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secretário, que levava a burocracia meio na manha, sem muito capricho. Pedro 
sondava a possibilidade de Icobé, dar uma mão, vez em quando. 

Por outro lado, os filhos estudavam em Ibiabaré, vindo apenas de tempos em tempos. 
Ele e Maria Luiza almoçavam sempre sozinhos. E como “onde comem dois, podem 
comer três”, uma boca a mais faria pouca diferença. Porém, não havia espaço para 
colocar toda a mobília da casa de Suçurê, muito menos um salão em que coubesse a 
biblioteca.  

Icobé foi mais uma vez pego de surpresa. Num mesmo dia, vinham à tona pensamentos 
que ele guardava a sete chaves. Anna Maria tinha esgravatado nos traumas da infância 
dele. E, agora, o cunhado se mostrava cooperativo e solidário. 

Entretanto, precisava dosar as decisões, pois tudo vinha muito depressa, aos 
borbotões. Morar na mesma casa, além de limitar a privacidade de todos, poderia 
acarretar falatório e prejudicar, inclusive, a carreira política do Pedro. Talvez, morar ao 
lado fosse menos prejudicial à imagem da família que queria ser solidária, porém, sem 
‘cair na boca do povo’. Uma casa precisaria ser construída especialmente para o viúvo. 

A tarde findava e Icobé teve de desistir da visita ao Coronel, pois ele era meticuloso 
com horários e nos hábitos. A hora do papo vespertino já havia passado e pernoitar 
fugia dos planos. A conversa com o cunhado resultava na certeza de que deveria 
retornar a Suçurê, pois a presença dele poderia produzir desconfortos e 
desentendimentos. 

Durante a viagem de volta, as intuições já ganhavam corpo de certezas. A percepção 
instintiva de que estava no lugar errado se confirmava em realidade. A razão de residir 
em Suçurê deixava de existir depois da viuvez. Poderia viver ali como um espécime 
raro, um ser diferente, com ideias incomuns e hábitos estranhos que assustavam nas 
famílias tradicionais? Talvez... De qualquer modo, onde estivesse, seria sempre um 
solitário excêntrico. 

Outro solitário excêntrico era o Padre Isidoro. Solitário pelo voto de castidade e 
excêntrico, diziam, pelos efeitos negativos das guerras, dos estilhaços de projéteis que 
carregava no corpo. Respeitado pela autoridade com que conduzia a paróquia e os 
paroquianos, que temiam e ironizavam os poderes paranormais que insistiam em 
perturbar as noites dele, que deveriam ser de descanso. 

 

CONVERSAS PARANORMAIS 

 

Na segunda noite após a segunda revisita a Tapiraí, o vigário bateu à porta, querendo 
conversar. E a prosa se estendeu até tarde. Segundo ele, o diabo tinha vindo atentar na 
noite anterior e ele teve de lutar com o demônio que queria sufocar até estrangular. 
Mostrou as marcas da luta e passou a contar das visitas que tinha feito a pessoas 
moribundas que pediam a extrema-unção, em paragens longínquas.  

— Quem vem de tão longe pedir o óleo para os enfermos? – indagou Icobé. 

— O próprio enfermo – afirmou o sacerdote. 

— Mas eles não estão à beira da morte? 

— Por isso mesmo é que me chamam; porque sentem que vão morrer. 

— Os próprios moribundos??? 
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— Sim. São eles que pedem ajuda na hora derradeira. 

Icobé aprumou-se na poltrona. Pelo relato, só poderiam ser fenômenos de telepatia ou 
até de teleplastia. Ou seja, ao sentirem pioras no estado de saúde, os adoentados 
pensavam no vigário, famoso por socorrer os moribundos com as bênçãos divinas. 
Pensavam com tamanha fé que conseguiam se comunicar mentalmente com o padre. 

— Meu amigo, nesse caso, todos os que te chamam seriam médiuns... – supôs Icobé. 

— Não. Nem todos – assegurou o padre Isidoro. 

Icobé quedou em reflexões. Se mesmo as mentes fracas conseguiam comunicar seus 
desesperos a dezenas de quilômetros, então, a antena espiritual do vidente alcançava 
locais longínquos e inacessíveis para uma mente comum. No caso, a força mental do 
receptor poderia compensar a tênue emissão do agonizante, permitindo a todos os 
enfermos o acesso democrático às bênçãos divinas. 

— Então, é o senhor quem procura e localiza os doentes, os moribundos? – indagou 
Icobé. 

— Não sou eu que procuro; sou chamado. São eles que me perturbam com vozes 
estranhas... 

— Estranhas, porém bem audíveis, claras, pois indicam quem é e o local exato em que 
estão ... 

— De fato, mesmo sem querer, sou eu quem capta o chamado – admitiu o pároco. Um 
dia desses, eu estava rezando a missa e recebi um chamado lá do Grotão. Depois do 
ofertório; um pouco antes da consagração. Deixei os coroinhas – as únicas pessoas que 
estavam na igreja – meio assustados e fui levar os Santos Óleos. Só cheguei a tempo de 
ungir e o homem entregou a alma a Deus. 

Icobé estava perplexo. As leituras e as experiências registradas sugeriam que, para 
haver comunicação, seria necessário que os dois espíritos fossem dotados de algum 
poder paranormal; que os dois possuíssem alguma força mediúnica. Se o padre – 
sozinho – conseguia estabelecer a comunicação sobrenatural, então, ele teria 
superpoderes, era dotado de uma mediunidade extrema. Talvez, fosse essa a atração 
que ele exercia sobre os fieis católicos que vinham de longe para receber dele, também, 
as bênçãos do primeiro sacramento – o batismo – e do quinto sacramento – o 
matrimônio. 

— O homem morreu na sua presença. O senhor estava ao lado dele e presenciou o 
momento em que a alma voou para o céu? – quis saber Icobé.  

— Sim. Com os Santos Óleos, ele entrou em paz. Senti quando o espírito abandonou o 
corpo do enfermo. 

— Sentiu? Sentiu o quê? 

— Senti o sopro da vida saindo do corpo. A alma deixando o cadáver – confirmou o 
padre. 

— E, na sua opinião, essa alma foi pra onde? 

— Parecia um homem bom, um homem justo. Deve ter ido para o céu – supôs o padre 
Isidoro. 

— E, de lá, ela pode retornar à Terra? – incitou Icobé. 
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O padre abriu a boca, mas reteve a resposta. Lembrou-se que Icobé andava lendo livros 
do Allan Kardec e sentiu que o campo poderia estar minado. Qualquer vacilo e ele 
estaria preso num silogismo religioso, pois não saberia apontar o local exato onde 
deveria estar o céu. Claro que o céu poderia ser um paraíso terreno, uma vida melhor 
daquela que acabou diante dele. Ir para o céu poderia ser aguardar uma melhor 
oportunidade de viver num tempo adiante, levando todos os aprendizados da vida que 
findava e podendo contar com os avanços que a humanidade conseguisse dali por 
diante. Como ninguém tinha o mapa do paraíso, ninguém poderia afirmar que detinha 
a verdade absoluta, de que estava com a razão. Por isso, o vigário arriscou um: 

— Parece que você não acredita no céu... 

— Acredito. Tanto acredito que sei que estou no céu. 

— Já morreu? – exclamou, incrédulo, o vigário. 

— Não. Pelo que eu sei, tudo o que está acima da terra e da água é céu; o céu é a 
atmosfera celeste. 

— Mas esse é outro céu... – titubeou o sacerdote. 

— Jamais vi escrito, em lugar algum, as diferenças entre o céu dos geógrafos e o céu 
dos religiosos – decretou, com ênfase, Icobé. 

Diante dessa argumentação, o padre ficou calado e abaixou a cabeça. De fato, nem a 
Bíblia fazia uma distinção absoluta entre a abóbada celeste e o paraíso prometido pela 
Igreja. Como discutir isso com quem tinha lido os dois lados da espiritualidade: os 
dogmas da Igreja e as novas teorias sobre os espíritos dos vivos e dos mortos? Ele 
próprio tinha visto, nas guerras em que esteve, muitos fenômenos sobrenaturais, 
pessoas lendo os pensamentos dos amigos entrincheirados a quilômetros de distância, 
soldados dizendo que se comunicavam com suas mães que estavam em outro 
continente e moribundos chamando pelo capelão por telepatia. 

— Na Idade Média, alguns monges dedicaram suas vidas ao estudo desses mistérios... – 
admitiu o vigário. 

— Provavelmente, esses monges possuíam poderes paranormais semelhantes aos que 
o senhor possui... 

— Confesso que, às vezes, me assusto com o que se passa na minha mente. 

— Os gregos consideravam que a alma era o sopro que animava a vida. E que esse 
sopro deixava o corpo na hora da morte. Também para eles, um sopro divino, porém, 
de outros deuses. Além dessa saída final, eles admitiam outras viagens espirituais por 
aqui mesmo, que eles nomeavam pela palavra ‘metempsicose’, significando “passagem 
da alma de um corpo para outro corpo” – lembrou Icobé.  

O padre cruzou as pernas e segurava uma mão com outra. Fechava-se em meditações. 
Parecia concordar, sem, porém, querer admitir ‘outras verdades metafísicas’. Para ele, 
os dogmas eclesiásticos estavam acima de tudo, de qualquer coisa. Ao contrário, Icobé, 
além de também olhar para cima, procurava olhar para os lados e para baixo. Durante 
sua vida, esteve, por momentos, apaixonado e sentia como se a pessoa amada estivesse 
dentro dele. Observando casais de namorados, ele julgava perceber sobrecargas de 
energia – sopros vitais – incendiando os apaixonados. Seriam também fenômenos de 
metempsicose? 
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— Reverendo, acredito que ainda sabemos muito pouco sobre nós mesmos; sobre 
nossos corpos e, principalmente, sobre nossas mentes, nossos espíritos e nossas almas. 

— Saber mais pode ser perigoso – alertou o padre. 

— Não saber será sempre pior. Se não fosse o monge Copérnico, ainda estaríamos 
imaginando que o Sol girava em torno da Terra... Entretanto, na Europa – na sua 
Europa – pessoas insatisfeitas com o saber já conhecido, sempre buscaram – e ainda 
buscam – respostas para as muitas incertezas. Queriam, por exemplo, saber o que 
estaria depois do ‘mar infinito’. E encontraram a América... No Século XVI, os franceses 
avançaram mais um passo na concepção de ‘metempsicose’, aventando que uma alma 
poderia animar, sucessivamente, vários corpos. Se os gregos propuseram que os 
espíritos poderiam migrar para outro corpo vivo, os franceses ampliavam essas 
possibilidades, admitindo que as almas poderiam migrar, inclusive, para os animais e 
vegetais. Porém, o espiritismo prega que os espíritos desencarnados poderão migrar 
apenas para fetos recém-concebidos. 

Tentando arrancar respostas para situações mais próximas, Icobé abriu um 
questionamento sobre as crenças messiânicas que emergiram durante a Guerra dos 
Pelados, onde a população dos redutos acreditava que os rebeldes mortos em combate 
retornariam do céu pelo exército encantado de José Maria. 

— Às vezes, fico pensando se a fé dos sertanejos na ressurreição de quem morre em 
combate por uma crença seria a mesma dos meus antepassados, os bugres e caboclos 
que acreditavam que era melhor morrer lutando do que morrer covardemente. 
Gonçalves Dias, no poema épico OS TIMBIRAS, exalta a bravura do cacique e dos 
guerreiros. Os gaúchos exaltam a coragem do chefe Sepé, que morreu defendendo as 
missões jesuíticas. Será que todos eles acreditavam na ressureição dos valentes? 

Assustado com as profundezas propostas pelo interlocutor, o padre se levantou 
abruptamente e rumou para a porta da rua. A conversa ficava mais perigosa que os 
demônios que o atacavam nas noites de insônia e poderia ser motivo para espantar o 
sono. 

Porém, para Icobé, foi catarse. Com o despejo de ideias, ele compensava a falta que 
sentia dos debates com Wiegando e das reflexões com Ângela. Sem interlocutores, a 
mente andava superlotada de pensamentos indisciplinados, que viviam alterando sua 
visão de mundo. 

Mesmo assim, precisava tratar das situações corriqueiras, como a manutenção 
doméstica e a mudança para Tapiraí que se mostrava cada vez mais próxima e 
inevitável. Primeiro, precisava consolidar a decisão, se ia ou não ia; segundo, para ir, 
necessitava de uma casa para morar. Deveria analisar com calma os riscos de rejeição, 
que lá poderiam ser idênticos ou até maiores. E deveria também conseguir um terreno 
próximo da casa do cunhado ou arrendar um canto por ali mesmo para, sobre ele, 
construir uma casa. Os dois assuntos geravam tensões, pois as situações eram recentes 
e melindrosas. 

Passou uma semana analisando os dois assuntos. Pensou até em procurar o senhor 
Schreiner e a Frauenkochen, entretanto, concluiu que eles omitiriam as opiniões e o 
contato reabriria as feridas que estavam quase cicatrizadas. Noite fechada, estava 
ruminando essas dificuldades, quando bateram à porta; era o padre Isidoro. Sinal que 
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os assuntos medonhos tinham sido digeridos e – quem sabe? – deu vontade de 
continuar a conversa. 

— Que bons ventos o trazem aqui, reverendo? 

O padre Isidoro entrou rapidamente, sem levar em conta a pergunta. A noite estava 
muito fria e ele vestia a velha gabardina encardida, sobre a batina preta puída, na qual 
faltavam os últimos dois botões de baixo. Nos pés, calçava os sapatos reforçados que o 
Valentim Scarpato confeccionou a pedido. Os cabelos pareciam estar mais brancos. 
Talvez, de geada. 

Entrou como se estivesse entrando na Casa Paroquial: muito à vontade. E foi sentando 
na primeira cadeira que encontrou. Icobé puxou outra cadeira e sentou-se de frente 
para o visitante, esperando que ele iniciasse um assunto. Todavia, esperou 
inutilmente; o padre estava macambúzio, sem palavras para dar. Indiferente aos 
motivos de tanta melancolia, Icobé aproveitou a visita inesperada para colher opiniões 
sobre as dúvidas que remoía. 

— Tem duas situações que me agoniam. Com a viuvez, fiquei tão sozinho quanto o 
vigário. Ou até mais afastado das pessoas do que o senhor. O vigário, ao menos, nas 
missas e cerimônias, tem contato oficial com o povo e contato reservado com todos os 
pecadores que ajoelham no confessionário. 

Parou a ladainha e observou as reações do ouvinte... que apenas ouvia calado. Ia expor 
a primeira questão, quando sentiu insegurança: falar de solidão poderia parecer, 
também, uma confissão. Entretanto, poderia falar sobre confissões e penitências. 
Talvez, o tema despertasse o interesse do confessor. 

— Por falar em pecadores: o que é mesmo que o senhor pensa da confissão dos 
pecados? Não das orientações da doutrina católica; a sua opinião pessoal. O que de fato 
o senhor pensa. Podemos manter isso em segredo entre nós – sugeriu Icobé. 

Depois de uma longa meditação, o sacerdote manifestou o que pensava dos 
confessionários, da confissão e dos confessores. 

— Um tanto cansativas e monótonas. A maioria das pessoas só mente ou produz uma 
versão atenuada das descrições das falhas que já caíram na língua do povo. Os 
arrependidos e os dissimulados apenas enrolam. Os ingênuos falam tudo, até as 
intimidades sexuais e tem confessor que se aproveita disso. Eu prefiro uma boa 
conversa em público que essas lamentações de confessionário – afirmou o sacerdote. 

— Então, o senhor pouco acredita nas lamúrias dos pecadores – arriscou Icobé. 

— Muitas pessoas aproveitam para desabafar e para trocar algumas palavras com a 
única pessoa que de fato escuta suas angústias – admitiu o padre Isidoro. 

— Ou apenas para cumprir as obrigações cristãs aos olhos do povo assustado pelo 
temor de Deus... 

— Sempre digo, aos que pedem conselhos, que de nada adianta confessar, comungar, 
mandar rezar missas para parecer um bom cristão, se continuam a cometer as maiores 
barbaridades. Agora, deu de todas as famílias colocarem os filhos nos seminários e nos 
conventos. Quando as moças chegam, com os olhos brilhantes, solicitando o atestado 
de idoneidade para ingressar no convento, eu sempre lembro a elas que essa não é a 
única maneira de servir a Deus. 



Mario Tessari | 285 

— No entanto, os colonos esperam salvar as almas de todos os familiares fornecendo 
freiras e padres para a Igreja evangelizar o mundo – ponderou Icobé. 

— Ou doando uma vaca para a festa da padroeira ou pagando os vitrais das janelas da 
igreja matriz ...  E, de preferência, que todos fiquem sabendo das doações. 

— Talvez, Cristo preferisse homens e mulheres como realmente são a ter de distribuir 
penitências inócuas a transgressores contumazes e dissimulados... 

— Piores são os que condenam. Os que mais atacam os erros alheios revelados são 
sempre os maiores pecadores. Atacam porque conhecem bem as práticas pecaminosas. 
Os pecados encobertos são tão ou mais imorais que os pecados confessados e 
redimidos. 

— Então, o senhor releva nosso casamento adúltero? 

— Vocês dois viviam melhor do que a maioria dos casais regulares – admitiu o vigário 
da paróquia. 

— No entanto, estou aqui sitiado em minha casa, pois católicos e luteranos me 
condenam – lamentou Icobé. Penso até em mudar daqui para Tapiraí onde conto com 
alguns amigos que me perdoam por ter amado uma mulher que estava destinada a 
outro, segundo negociações destinadas a manter os latifúndios. 

— O que mais pesa na rejeição popular é a tragédia cometida pelo teu pai. Por aqui, 
ainda restam algumas memórias daquele tempo. Porém, a maioria da população de 
Tapiraí veio de fora e as gerações mais jovens nem sabem direito o que aconteceu, pois 
as pessoas evitam falar dos assassinatos dentro da igreja, tentando apagar totalmente 
a vergonha. Até a capela foi desmanchada e o terreno está até hoje devoluto, pois 
ninguém aceitou plantar, criar gado ou construir um galpão ou uma casa sobre o ‘solo 
maldito’. Melhor mesmo você se mudar pra lá e continuar vivendo discretamente. 
Daqui a cem anos, tudo cairá no esquecimento – garantiu o pároco. 

— Sou vítima de dois tabus: a chacina na casa de Deus e o desrespeito pelo sacramento 
do matrimônio em duas circunstâncias. Se um tabu já é motivo para isolar uma pessoa, 
muito mais se forem dois e um deles, em dose dupla – concluiu Icobé. 

Já era tarde e Icobé não conseguia evitar os bocejos, sinalizando ao visitante o 
avançado da hora. Depois de demoras renitentes, o padre saiu da mesma forma que 
entrou: sem maiores cerimônias. 

 

VISITA DO FILHO 
 

Icobé estava preparando uma viagem a Tapiraí para levar as decisões e para escolher 
um terreno sobre o qual construir a pequena casa, quando o filho Ari chegou de 
ônibus, no final da tarde. De bom grado, ele adiou a viagem e acolheu o visitante 
inesperado. 

— Meu filho, que surpresa boa! – exclamou o emocionado pai, abraçando Ari, que ria 
em silêncio. 

Antes de mostrar a casa, o pai quis saber como o filho encontrou o endereço que nunca 
foi informado. 

— Perguntando. Logo, me indicaram a casa. 
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— Sim, com certeza: num lugarejo como esse, todos sabem de tudo. Mas, devem ter 
estranhado, pois raramente recebo visitas – especulou o pai. 

— De fato, causei espanto geral. Cabeludo e barbudo, perguntando pelo senhor, que 
nunca deixou crescer a barba e apara o cabelo curtinho... – riu o filho. 

— E mais esse teu jeito de vestir, de falar e de andar. 

— Concordo. Meu sotaque e os termos que uso fogem do padrão interiorano. A roupa 
também pode parecer estranha: avançada demais, exótica – admitiu Ari. 

— Que bela surpresa! Espero que você dispense as cerimônias e seja sincero quanto ao 
que deseja comer, quanto aos horários de dormir, de acordar, ... 

— Pai, sou pouco exigente: como qualquer coisa e seguirei os horários que o senhor 
costuma seguir. 

— Então, vamos conhecer a casa. Vamos começar pela horta, pois logo anoitece – 
comandou o pai Icobé. 

Logo, Ari se sentiu ‘em casa’ e o pai sorria o tempo todo, tamanha era a alegria de ter o 
filho passando uma semana com ele. 

No dia seguinte, saíram de carro, pois o pai queria mostrar o rio, a ponte grande e as 
cachoeiras. Compraram alimentos e retornaram para fazer um almoço diferente, mais 
ao gosto do rapaz. 

A convivência reatou os antigos laços de amizade e os dois se sentiam muito à vontade, 
agindo como se tivessem vivido juntos as duas décadas de separação. Icobé, algumas 
vezes, erguia os olhos do livro que lia e, discretamente, acompanhava a concentração 
do filho com um texto paterno na mão ou admirando uma carta escrita em língua, para 
ele, indecifrável. 

Preparavam as refeições e dividiam as tarefas domésticas, feitas com prazer especial, 
como agrados recíprocos. Porém, nada falavam de Rita, Januário e Dinorá, por 
gostarem do silêncio e para respeitar as escolhas dos familiares. Procuraram falar 
apenas de si mesmos tudo o que coube numa semana. 

O dia da partida chegou rapidamente. Mesmo assim, eles não perderam tempo 
lamentando. Nem mesmo se preocuparam em marcar outros encontros, novas visitas. 
Confiavam nos caminhos da Vida. 

 

A PLENITUDE NO REFÚGIO 
 

Depois de acompanhar com os olhos o ônibus que levava o filho de volta para Ibiabaré, 
Icobé retornou vagarosamente ao lar. Pelo jardim, pela horta e pela casa, foi 
encontrando marcas da visita do filho. Da horta, colheu algumas folhas de cidreira para 
o chá da noite e começou reorganizar as coisas que tinham deixado fora do lugar de 
costume. 

Enquanto trabalhava, decidiu passar mais um tempo sem agenda. E foi vivendo o dia 
sem planejamentos e sem avaliações, procurando aproveitar os restos de alegria que a 
visita do filho deixou na atmosfera. Rememorou as conversas, as risadas, as leituras e 
as refeições que partilharam. 
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Porém, na manhã seguinte, já ansiava por recomeçar as negociações em Tapiraí. 
Queria construir uma casa pequena, sem que desse muito trabalho para manter e onde 
pudesse seguir as rotinas pessoais, sem atrapalhar os outros. 

Prevendo que poderia pernoitar por lá, teve o cuidado de regar as plantas e de colocar 
na geladeira os alimentos perecíveis. Colocou duas mudas de roupa na mala e seguiu 
viagem. 

Chegando, foi direto para a prefeitura, onde Pedro acabava de chegar. Depois de 
relatar brevemente o motivo do adiamento da conversa por uma semana, Icobé 
manifestou o desejo de apressar a construção da casa, pois se sentia muito perdido em 
Suçurê. Nisso chegou também o Lino, o outro cunhado ‘natural’. 

Os dois haviam sondado as possíveis repercussões por abrigarem o ‘maldito’ e 
concluíram que o povo ‘não estava nem aí’ com o ‘velho esquisito’. 

Por isso, Pedro tinha decidido construir, nos fundos de seu lote, um refúgio onde Icobé 
pudesse fruir seus últimos anos de vida. Então, os três planejaram construir uma casa 
sólida, simples e aconchegante; sem luxos, extravagâncias, sala de visitas ou garagem; 
porém, com biblioteca espaçosa que comportasse, sem apertos, o inquilino, que os 
cunhados esperavam que também ‘se comportasse’. 

Assim contratados, passaram à ação e, em poucos meses, o refúgio estava pronto. 
Durante esse tempo, Icobé foi selecionando o que fosse essencial e suficiente para si no 
período em que viveria solteiro. Poderia dispensar a maior parte da tralha de cozinha, 
pois faria as refeições principais na casa de Maria Luiza e Pedro, como tinha sido, nos 
velhos tempos, na casa-grande. Procurou descartar o que fosse estorvo, dando os 
objetos a quem deles pudesse tirar proveito. No entanto, levaria todos os livros e os 
manuscritos. 

Instalado no conforto do seu refúgio, o viúvo iniciou a vida silenciosa em companhia de 
seus livros, seguindo os horários habituais de trabalho e de descanso. Ele mesmo 
cuidava das flores e dos chás nos canteiros de que preparou num cantinho do terreno e 
da casa que mantinha limpa e organizada. Entretanto, pagava uma lavadeira para 
cuidar das roupas. 

Vez por outra, Genuíno oferecia uma carona para passar uma tarde no Rancho da 
Estância. Iam sem pressa e sem compromissos. Enquanto o capataz aposentado 
acompanhava o João nos passeios pelas invernadas, Icobé preferia ficar ao redor de 
casa, admirando os passarinhos e gozando da brisa que passava pela varanda. 

Retornando da ‘cavalgada da saudade’, Genuíno cevava o mate e vinha fazer 
companhia para o amigo. 

— Tá tudo muito mudado. Até as moscas são outras. 

— É, amigo. Juntar muito gado no mesmo espaço favorece o aparecimento de pragas e 
de doenças. Outro dia, a Maria das Alegrias se queixava das lagartas na horta e a Anna 
Maria, da peste que está acabando com as galinhas. Na natureza, os pássaros e a 
diversidade vegetal controlam as pragas e as aves livres não se amontoavam sobre 
suas próprias fezes. Falta a gente prestar mais atenção na natureza, que é sábia e tem 
suas leis – argumentou Icobé 
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— Concordo. Mas, tem muita coisa boa também. Apetrechos de manejo mais prático, 
de metal ou de plástico. No meu tempo, o vasilhame era feito de couro; era uma 
trabalheira... – lembrou Genuíno. 

— Então, imagine no tempo de antigamente: o tecido feito no tear, a faca malhada na 
bigorna, a farinha socada no pilão, ... O Coronel sempre comentava das dificuldades que 
os pais dele passaram para abrir a fazenda com ferramentas rudimentares. 

E os dois mergulhavam nas relembranças dos tempos de meninos, das brincadeiras 
ingênuas, das cantigas de roda, da curiosidade de ver o trem e, depois, do imenso 
desejo de viajar sentado ao lado da janela. Dos entusiasmos da mocidade preenchida 
com folguedos singelos e do início da idade adulta numa época das revoluções em que 
os governos queriam acabar com a Guarda Nacional e industrializar o País. Aqueles 
bons tempos ficaram para trás e, ali naquela varanda, eles sentiam saudades de seus 
sonhos e, até, de todos os sofrimentos que passaram. 

Ao fim da tarde, retornavam para suas casas. O velho capataz deixava Icobé na sua 
clausura e chegava em casa bem na hora que a prenda fechava as asas das janelas, 
antes que o sereno molhasse as cortinas. Em seguida, ela acendia o fogo e preparava a 
janta. 

Outras vezes, o Patrício aparecia no início da tarde, depois que os dois tivessem 
sesteado uma meia hora. O sol estava quente e pouco havia por fazer com a criação, 
por isso, o pecuarista aproveitava aquela hora em que Icobé não estava com a cara 
enfiada nos seus livros e sentava-se na pequena varanda voltada para o Leste. Pena 
que o Patrício nunca tenha experimentado o chimarrão e teimasse em beber só água. 
Então, enquanto Icobé sorvia o ‘doce amargo’, o Patrício recontava as muitas etapas de 
dificuldades que ele e a Terezinha passaram para criar os filhos e para construir a 
pequena fortuna de que dispunham. 

A cada três dias – ‘para não cansar muito as pernas’ –, Icobé fazia um passeio matinal 
até a casa-grande, onde proseava um pouco com os sogros. O adiantado da idade 
impedia que eles andassem pelas ruas, por isso, essa era a única maneira de encontrar 
com eles. Se a manhã estivesse nevoenta, eles permaneciam na sala de estar, 
reclinados nas suas poltronas; se os raios solares chegassem à varanda logo cedo, eles 
se arrastavam para lá e aqueciam seus reumatismos. 

A conversa entre eles andava em redemoinho sobre situações atuais: as dificuldades 
ou facilidades para dormir naquela noite e as probabilidades de que chovesse naquela 
tarde. Se já estivesse chovendo desde a madrugada, comentariam os fenômenos 
meteorológicos e as dificuldades para lidar com as roupas que não secavam e com o 
gado na fazenda que não saia para o pasto. Entretanto, passavam longe dos assuntos 
melindrosos sobre relações familiares. Por exemplo, jamais os sogros o tratavam como 
genro e evitavam ao máximo falar das outras duas filhas. Ângela, então, era assunto 
proibido. 

Icobé, também, evitava mencionar fatos ocorridos durante os anos em que viveram em 
Suçurê. Os três usavam de uma amnésia administrada: o período permanecia 
interditado, intencionalmente. 

Mesmo com as irmãs de Ângela, pouco se falava da curta fase em que realizaram o 
romance aguardado por décadas. E, com os demais amigos, nem precisava falar; todos 
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sabiam da plenitude que os dois viveram na época em que, enfrentando a sociedade, 
gozaram todo o ‘amor proibido’. 

Os silêncios sociais favoreciam a concentração, necessária e útil, para se dedicar com 
atenção aos livros e aos estudos sobre paranormalidade. 

Icobé continuava trocando cartas com outros pesquisadores de fenômenos estranhos, 
que, até então, eram considerados divinos, sobrenaturais. Antigamente, os milagres, as 
assombrações, as profecias e as curas eram atribuídas a poderes sobre-humanos. 
Qualquer evento inexplicável ganhava ares de magia, de mistério, e era guardado em 
segredo pelos iniciados nessas artes; agentes e pacientes eram envolvidos, quase que 
involuntariamente, pelas forças mentais desconhecidas. 

Além de trocar cartas e traduzir livros estrangeiros que tratavam de Parapsicologia e 
de Espiritismo, Icobé produzia textos de autoria própria, nos quais sintetizava e 
organizava interpretações dessas ‘ciências ocultas’ e analisava aspectos da Guerra dos 
Pelados, ocorrida no início daquele século. Remetia para publicação em jornais ou 
revistas, apenas os textos sobre o desenvolvimento regional. 

A geração de documentos histórico-sociais brotava sem intencionalidade e sem 
interesses financeiros ou vaidade pessoal. A idade madura oferecia capacidade de 
análise crítica e o estudioso voluntário registrava suas generalizações das percepções 
antropológicas. 

Todos esses comportamentos eram considerados esquisitos pelo povo simples que 
vivia ao derredor. Para eles, escrever era coisa ‘de quem não tem o que fazer na vida’. 
Consideravam que as esquisitices do velho escritor resultavam dos traumas vividos 
desde a infância, da chacina perpetuada pelo pai até os demônios que o conduziram 
pelos descaminhos conjugais. Perdoavam as manias do ‘lunático’, por serem apenas 
‘hábitos’ de um maluco inofensivo, comportamentos de um louco manso, que vivia no 
‘mundo da Lua’, sem obrigar alguém a escutar suas ideias ‘absurdas’ ou a viver do 
modo que ele vivia. 

Por viver isolado, trancado em casa, saindo apenas para os passeios costumeiros, cada 
vez mais ralos, Icobé precisava administrar necessidades pessoais e untar as próprias 
dores. Esquecido pela população, passou a viver como um monge, por alguns anos. 
Assim, a vida foi silenciando sem que o povo de Tapiraí percebesse que a chama de 
uma mente brilhante perdia a luminosidade, definhando até a última centelha. 

O voo da alma deixou a casa em silêncio. 
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PÓS-ESCRITO 

 

Os originais dessa narrativa foram digitados entre julho/2015 e abril/2016, trabalhando, em média uma hora por dia, 
seguindo um enredo concebido na juventude, enriquecido por pesquisas geográficas e históricas. 

O personagem principal viveu, ao longo do Século XX, os dramas e a maioria das situações relatadas. Mesmo que 
emolduradas em paisagens fictícias, as ideias centrais e as experiências foram – de fato – do personagem. 

Os personagens adjacentes são imagens literárias de pessoas reais. O personagem ‘Coronel’ resultou da junção das 
histórias de dois pioneiros de ocupação territorial. O primeiro deles, mais antigo e mais que centenário, atraiu e 
apoiou migrantes e imigrantes para implantar uma povoação de ‘gente de paz’. O segundo trabalhou pela 
emancipação política de uma vila; viveu em época mais adiantada e teve menor longevidade. Também ele, de índole 
pacífica, dinâmico e inovador. 

O autor tem conhecimento e convicção de que a maioria dos coronéis da Guarda Nacional explorou o povo e a 
natureza. Foram tiranos prepotentes, ditadores déspotas, que reduziam os habitantes nativos à condição de animais 
humanos domesticados, usados no trabalho braçal e como jagunços armados para praticar injustiças e crueldades 
hediondas. 

Os oficiais que possuíam patentes, concedidas pelos governos mediante pagamento de taxa, continuaram 
controlando a população, o clero e os governantes, como atravessadores de poder, mesmo depois de extinta a 
corporação paramilitar. 

O personagem ‘Coronel’ pode parecer uma visão romântica, uma exceção. No entanto, ao exercer um cargo, cada 
pessoa revela apenas mais do que já é na sua essência. 
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