
O FAZENDEIRO QUE SE TRANSFORMOU EM BICHO APOS A MORTE

Autor Juvenal dos Santos

Pra escrever um poema
A mente tem que está boa
E enquanto a mão escreve
O pensamento já voa
Buscando o que é preciso
As palavras que utilizo
No lugar que a rima soa.

Faço das palavras aço
Da mente eu faço um imã
E os versos vão grudando
Completando minha rima
E assim o meu poema
Transforma-se nesse tema
Que meu pensamento anima

Portanto, eu escrevo agora
Na minha nova jornada
Falando dum fazendeiro
Que tinha muita boiada
E as terras que possuía
De vista até se perdia
No meio das invernadas.

Cada qual tem um destino
De encontrar a sua sorte
Outros são bem diferentes
Vai a vida e vem a morte
E se acabam na pobreza
Sem encontrar a riqueza
Muito menos um suporte.

Esse homem de que falo
Teve sorte diferente
Antes de a morte chegar
Veio a fortuna na frente
Seu dinheiro só rendia
Aumentando cada dia
Mas nunca estava contente.

Pensava só na riqueza
Numa ganância danada
Andava mui maltrapilho
Parecia não ter nada
Na grana era poderoso
Mas não era generoso
Com coisas abençoadas.

Ele dizia que igreja
Era uma coisa inventada



Que o povo que vai pra lá
E só pra fazer zoada
Nisso, nunca viu vantagem,
Rezar era uma bobagem,
Tanta gente enganada.

Só pensava na fortuna
E na sua posição
Nunca deu uma esmola
A quem tinha precisão
E dizia: nesse mundo,
Um sujeito vagabundo
Não me leva um tostão.

Tinha somente um filho
Que seria seu herdeiro
Nunca botou na escola
Para não gastar dinheiro
O menino trabalhava
E o velho o comandava
Como que no cativeiro.

Só viviam eles dois
A morar nesse lugar
O nome de cada um
Aqui eu quero falar
O velho era Seu Joaquino
E o nome do menino
Dê um tempo pra eu pensar.

A esposa de Joaquino
Morreu há quatorze anos
Sentindo a dor de parto
Para ter Maximiano
Meu juízo tem bondade
Já lembrou nome e idade
Do filhinho do tirano.

A vida neste universo
Ela é tão passageira
Mas o velho fazendeiro
Pensava d'outra maneira
Tudo seria a riqueza
Faltava ate pão na mesa
Mas foi a pior bobeira.

Passaram-se alguns anos
A velhice foi chegando
E os seus dias de vida
Cada vez iam encurtando
Mas esse homem sem fé
Dizia o Senhor não é
O nosso rei soberano.

Sentiu-se muito doente
Ficou num quarto isolado
O guri falou num médico
Bastante preocupado
O velho disse: - maldição



Não me gaste um tostão
Deixe o dinheiro guardado

 
Dias depois viu um vulto
Que entrava pela porta
Joaquino disse: - Não entre
Pois comigo a boca é tona
Estou aqui meio torto
Mas, se entrar aqui, sai morto
E se for fêmea sai morta.

O velho desconfiou
Que podia ser a morre
E se fosse assombração
Para ele era uma sorte
E era mesmo a danada
Que já vinha preparada
Pra cortar o seu cangote.

A morte pra ele disse:
-Ta chegada sua hora
Eu já vim para te buscar
Comigo tu vai embora
Daqui tu não leva nada
Nem terra e nem bolada
Despeça do mundo agora

Ele disse: - Então venha
De tu eu não tenho medo
Juntei a minha riqueza
Pra deixar eu acho cedo
Hoje é matar ou morrer
Vou lhe botar pra correr
E descobrir seu segredo.

O homem até parecia
Ter uma parte com cão
Pulou de cima da cama
E danou~se o empurrão
A morte saiu de lado
O homem muito enfezado
Que nem pisava no chão.

A monte partiu pra cima
Com a sua machadinha
O velho deu um pinote
Tal qual um galo na rinha
Acertou-lhe uma porrada
Q'ela, após uma rodada,
Foi cair lá na cozinha.

O novo fazendeirinho
Arranjou dois empregados
Pra trabalhar na fazenda
E também cuidar do gado
Dois homens de confiança
Um era Chico Esperança



O outro Toim do Prado.

Ao caro amigo leitor
Peço não entenda errado
U'a hora eu digo Toim
Outra hora falo Prado
Mais é uma só pessoa
Ele aceita numa boa
Sei que não fica zangado.

Quatro meses se passaram
E a fazenda bem cuidada
Um dia de manhãzinha
Chico veio em disparada
Disse: - Patrão vem agora
Já passou algumas horas
U'a novilha foi sangrada.

Correram e foram olhar
Todo caso analisaram
O bicho bebeu o sangue
Nem os cachorros notaram
O animal tava sangrado
Com o pescoço rasgado
E nem rastos encontraram.

Maximiano ali disse:
Para o Francisco e o Prado
- Vocês peguem suas armas
E olhem por todo lado.
Andaram o dia inteiro
Não viram nem o roteiro
Daquele bicho malvado.

Quando foi de tardezinha
O crepúsculo aproximando
Todos, muito assombrados,
Foram as armas preparando
A noite foi sossegada
De manhã viram a vacada
Nenhuma tava faltando.

Mais uma noite se foi
Outro dia amanheceu
E dessa vez foi o Prado
Chamando o patrão seu
Dizendo o bicho atacou
Uma reis ele sangrou
E só o sangue bebeu.

O rapaz ficou pensando
E disse: - Está danado
O caso é misterioso
E me deixa intrigado
Preciso dum caçador
Um cabra de brilho e cor
Para salvar o meu gado.



Tenho quantia em dinheiro
Para quem vir desvendar
Esse mistério escondido
Que veio aterrorizar
E também dá prejuízo
Estou perdendo o juízo
Só resta agora é rezar.

Ficou sabendo dum homem
Lá na F uma Pirambeira
Caçador muito afamado
Conhecido por Ferreira
E lá foi Toim do Prado
Chegando deu o recado
Contando a história inteira.

Ferreira não recusou
O convite do patrão
Pegou seu sapicuá
E também o mosquetão
Deu de garra à sua cabaça
O cachimbo que enfumaça
E maltrata o pulmão.

Chamou então o sarnento
Por nome de Espinhela
Faltava era uma viola
Para aquele magricela
Sentado lá no terreiro
Era um cão violeiro
Batendo o pé na costela.

Foi pegando o pangaré
Na mesma hora selou
E junto com o tal Prado
Pra fazenda viajou
Conheceu o patrãozinho
E disse: - Esse bichinho
Vai saber já quem eu sou.

A noite foi pra espera
Lá ouviu um bicho urrar
Espinhela lá do chão
Já uivava sem parar
O cachorro violeiro
Além disso, seresteiro
Só faltava se mijar.

O Ferreira viu um vulto
Que dali se aproximou
Quando ele quis atirar
O bicho já lhe atacou
Só acordou no outro dia
Junto co'a garrota fria
Que, à noite, a fera sangrou.

Caçaram então Espinhela



O coitado tinha sumido
Bem próximo lá do curral
De dente ouvia batido
Mas não era caititu
Num buraco de tatu
Ele tremia escondido.

Ferreira na mesma hora
Despediu-se do patrão
Chamou o amigo sarnento
E montou no alazão
Atravessou a cancela
E atrás dele, Espinhela,
O amigo de profissão.

Naquele momento ali
Foi chegando um cavaleiro
Parecia destemido
O caboclo forasteiro
Disse: - Eu fiquei sabendo
Que tem mn bicho comendo
O seu rebanho inteiro.

Maximiano chamou
O homem para chegar
Dizendo novilha gorda
Que ele gosta de pegar
Parece um grande mistério
O caso é sim muito sério
Ele disse: - Vou tentar!

O nome do forasteiro
Eu já ia me esquecendo
Sei que preciso dizer
Pro leitor ficar sabendo
Deixo tudo esclarecido
Ninguém fica aborrecido
Enquanto estiver lendo.

Ele era conhecido
Por nome de Mossoró
Preparou sua espingarda
Engraxou, limpou o pó
Quando a noite foi chegando
Ele foi se preparando
Numa moita de cipó.

No outro dia bem cedo
Acharam ele estendido
Pertinho duma novilha
Que a noite tinha morrido
Com o pescoço sangrado
E Mossoró machucado
Até perdeu o sentido.

Contou a Maximiano
Um pouco do que lembrava
Dizendo ter visto um vulto



Mas ele não desvendava
Quando 0 bicho aproximou
O gatilho ele puxou
E a fera já lhe atacava.

Disse: - Aí tem um mistério
Q'eu não quero nem saber
Sei que não sou o primeiro
Que ele bota pra correr
Tenho amor no meu go gó
E o sangue de Mossoró
Esse cão não vai beber.

O patrão ficou sabendo
Dum caçador afamado
Que desvendava mistério
Mas morava em outro estado
Mandou ir lá o Toim
Disse: - Fale pr'ele assim:
Que se sinta contratado.

O nome dele eu não sei,
Apelidado Baiano
Ele é bem conhecido
Sei que não vai ter engano
Diga-lhe: venha também,
Pois aqui eu pago bem
A quem mostrar o arcano.

O portador lá chegou
E foi logo procurando
O povo que conhecia
A T oim foi informando
Não demorou muita hora
J á aceitou onde mora
Quem ele estava caçando.

La de fora bateu palma
Um caipira atendeu
Ele disse: - E o Baiano?
- O homem disse: - Sou eu!
Toim foi contar a história
E sem apurar a memória
O homem assim respondeu.

Você veio me chamar
Foi seu patrão quem mandou
O Prado escutando isso
Na hora se assustou
E disse o Baiano assim:
Espere um pouco por mim
Que com você eu já vou.

Pegou a sua chumbeira
Que tava dependurada
Chamou sua cachorrinha
Bichinha desengonçada
E foi pegando 0 facão



Um embornal de munição
E partiram pela estrada.

Chegando lá na fazenda
Já sabia do tal dano
Logo foi apresentado
Pro patrão Maximiano
Disse: - Deixe-o atacar
Depois que eu vou caçar
Porque já tenho meu plano.

Duas noites se passaram...
O monstro não apareceu.
Passada a terceira noite
O mistério aconteceu
Quando foi de manhãzinha
Pelo pasto o Chico vinha
Chamando o patrão seu.

O homem se preparou
Chamou sua morrinhenta
Mostrou-lhe o animal morto
Que pegou rumo da venta
Aqui e acolá latia
Atrás o Baiano ia
Confiando na sarnenta.

O nome da cachorrinha
Falo pro amigo leitor
Se ela foi V-ira-lata
Mas também teve valor
Era chamada Branquinha
Isso quando era novinha
Porque já não tinha mais cor.

Lajedo cacimba cheia
Na beira de um grotão
Uma fuma bem escura
Existia naquele chão
Aonde era a morada
Da fera esfomeada
Que trazia preocupação.

Lá a cadelinha entrou
Só se ouvia a Zoada
Do latido da cachorra
E uma grande gargalhada
Quando na boca da toca
O bicho disse: - Boboca
Já peguei minha boiada.

Volte e fale pro meu filho
Q'eu busquei o q'era meu
O monstro dizendo assim
Virou fogo e derreteu
Baiano voltou pra trás
Disse: - Agora aqui é paz



Vá cuidar do que e seu.

Ao rapaz ele contou
Todo caso acontecido
Disse: - Aquilo era seu pai
Mas foi tudo resumido
Maximiano se assustou
E na hora até chorou
Com o coração ferido.

E disse: - Para Baiano
Fique de bico calado
Pra ninguém ficar sabendo
Eu vou te pagar dobrado
O Baiano se mandou
O mistério se acabou
E um caso foi contado.

O nome desse lugar
Onde esse caso se deu
Não foi neste meu estado
E tampouco foi no seu
E 0 nome da fazenda
Acredite não é lenda
Ta no mapa que perdeu.

Se quiserem saber mais
Sobre esse fazendeiro
Vá até essa fazenda
E não perca o tal roteiro
A estrada ainda é aquela
Atravesse Luna cancela
Boa sorte companheiro.

Já cumpri minha missão
Um folheto eu escrevi
Vaguei os meus pensamentos
E também me diverti
Narrando aqui uma história
Aprimorando a memória
Ligando os fatos que eu vi!
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