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Carneirada de vazante
cONTO DE TAVINhO MOURA

O rio, aqui, é essa tentação, promessa de riqueza em cada 
curva, em cada passeio que faz expondo seus ornados, a 
força de sua água trinando na aspereza. Esse rio já recor-
tou pedras como tesoura afiada e corre o entorno desse 
arraial como um caminhador penitente. Não teme o cer-
rado que impõe bandeadas, desguia pelas rochas a água 

que pode. Ao contrário do mato em sua volta, que cresce solto e corre campo 
à larga, sua água encarcerada traça e lapida com fina lixa d’água um liso piso 
de lajedos. 

Nossos avós bateavam esperanças roendo grunas em suas margens. Viviam 
em estado de faca no peito, falando em línguas passadas, e o que restou de seus 
desejos dorme esquecido nesses quintais. Ainda vejo cordas de roupas lavadas 
e ouço coro de almas no Poço da Firmina. Minha casa fica para lá, naquela cavi-
dade arrimada, onde se vê por cima dos matos um telhado sujo, encoberto por 
uma sucupira amarela abastecida de sementes que enchem a cova das telhas. 
Vivo secretamente só. Ouço tudo que se anuncia. Noites medindo horas vazias 
até que a manhã aparece. Pensamentos, saudades, mulheres possíveis. Gostei 
de Natália com quem casei, mas é muito nervosa. Mando todo o dinheiro.  Ela 
vive numa casa que temos em outra cidade. São muitos os amores.

Novos garimpeiros vieram de outros governos. Desvendaram de forma in-
sensível e não permitiram ao rio um último momento de respiro.  Calaram seu 
corpo. Nuvens de andirás ornam poças de lama preta. Urutaus, por toda sua 
extensão, roncam seus pesadelos. Em seu colo, maquinaria pesada. Dragas de 
pás roedoras, escavadeiras, sangram fendas. No leito submerso reviram ex-
tensas lajes caçando diamantes como quem busca ossos em sítios e grutas. 
Exploradores, ávidos do brilho espantoso guardado entre pedras opressoras. 

Mesmo raso o rio é profundo. Mãe d’água, oculta voz maternal emerge em 
sua defesa. 

Minha superstição eram as gotas d’água. Onde antes o rio cachoeirava, fazia 
e remexia retorcendo água, na estiagem, saía para catar gotas d’água. Pedrinhas 
miúdas, límpidas, do tamanho de uma gota. Presenteava, fazia graça. 

Nunca gostei de garimpo, sempre fui vaqueiro. Com onze anos ganhei a 
profissão. Me matriculei nesse reino de cavalos, bois, cobras. Fazenda Perdizes. 
Hectares capazes de formar município. Cerrado de aparência e substância pró-
prias, onde onça e gado medem força e fraqueza. Propriedade de um expo-
ente político, a quem dediquei meus dias. Homem que foi um pai para mim. 
O mundo é grande demais, a paisagem aqui não era para olhos de cidade. De 
repente uma novidade, o homem está ao telefone: reúne aquele gado perdido 
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na Criminosa, todo ele, que o comprador vai. 
Levantava era noite, buscava nas mangas, con-
tava, recontava, ficavam prontos. Podiam rece-
ber inspeção. 

O povo vinha, negociava, eu recebia men-
sagem: passa no escritório. O capataz me en-
tregava um passe. Dez meses de cesta básica. 
Ajeitou para mim uma aposentadoria, mesmo 
sendo antes do tempo. 

Não tem nada bonito na minha vida a não 
ser eu mesmo. Até hoje, na idade que estou, 
causo admiração. São ares que tenho entranha-
dos na pele enfogueirada do meu rosto. Meus 
cabelos jogados de lado, cacheados, com pontas 
douradas, ressaltam meu perfil. Notícia anda, 
mereci fama. André Modelo. Ganhei esse ape-
lido na juventude, as moças me achavam pare-
cido com fotografias de revista. 

Nas domingadas, aqui desse galpão, todas 
queriam dançar comigo. Deixava meu corpo 
correr riscos, dançando forró de umbigo, ga-
leiando pernas.  No quadrado de chão varrido, 
febre de álcool nos olhos, o cômodo todo em-
briagado. Dançava tarde toda entrando pela 
noite. Provei o suor de todas, pingava que pa-
recia teto de zinco no sereno. Meu melódico 
deixava a parceira no ar, se sentia domada. 

Um capataz de fazenda com uma criança 
amuada na garupa exibia sua motocicleta como 
se a grama fosse acolchoada. Atraído pela fór-
mica faiscante da sinuca, sem fôlego procurava 
um taco. Torcia língua em palavras imorais. Só 
uma moça delicada, do outro lado do balcão, 
vigiava o dentro e o fora. Disse com coragem 
de mãe: na graça de Deus, devolva essa criança 
com vida. Estou dando bondade, minha vontade 
é esfregar sua fuça na calçada. 

Vinha de longe o claro do farol. Iluminava, 
sumia. Liguei gerador, bomba d’água para ba-
nho. A moça desceu do carro se soltando de 
amarras, externava o corpo, espreguiçava. O 
amigo agrônomo vinha para dar aval a um novo 
projeto de gestão.

Diminuir gado, fomentar madeira de co-
lheita rápida, formar pastos de capim trans-
gênico. O papagaio, no poleiro de dormida 
reconheceu: chegou cedo louro.

— Modelo, amanhã vamos cavalgar depois 
do leite. 

— Sela a Meia Lua, vamos na Larga da Bulha. 
Disse com calmas palavras perfumadas. 

Suor da timidez molhou minhas mãos. Aquele 
rosto grandioso com nariz de criança, boca que 
lembrava fruta. As pernas, na cela bordada que 
trouxe, ficariam mais grossas e os olhos esta-
vam molhados, avivados pela poeira. Fazia anos 
que não vinha.

O dia clareou no Morro do Celular. Escutei 
que naquele chão poderia estar enterrado um 
jagunço famoso. A guerra acontecida ali virou li-
vro, nela morreu o demônio. Essa terra é das mais 
antigas do planeta. Cantarolei a carreira do veado 
com o sapo. Um pela água, outro pela campina. 
Tinha até juiz, era uma coruja. Alguns morado-
res do Paredão ainda falam uma língua antiga, 
proibida. Você tem a cor das perdizes que comeu 
na infância. Sua mãe cozinhava mandioca, batia 
batidinha, colocava para secar. Eu cevava, armava 
arapuca. Virou o cantil, suspirou intimidade: 
Modelo, você tem estilo, saberes próprios. 

No mirante emparelhamos. Tive todo tipo 
de frio. Senti pensamento, dúvida se aquilo 
podia. A sombra dela tinha cor, o rosto era es-
plendoroso, melhor era sorrir a enchente da 
alegria. Bati folhas da bate-caixa. Mostrei as 
horas pelo revirado das folhas da sambaíba e o 
gato mourisco que fotografei com celular. Foi 
logo reparando. Não era queixa, não acusava de 
descuido. Se o amigo agrônomo teria atenção 
com o cerrado virgem, não consentindo que 
fosse derrubado. Com as plantas que não con-
seguiam devolver vida, onde foi pasto pisoteado 
e o cerrado se regenerava. Capim invasor era 
temeridade. Ela ainda viu uma ave cor de flor, 
entrou pelos olhos, atingiu os lábios: flamingo, 
não, colhereiro. 

A trilha dos gravatás beirava uma vala, de 
onde um suspiro exalava. Era só o espírito. 
Couro enrugado pedia socorro.

— Pensa que já está no cemitério, mas ainda 
vai me dar muito leite. Aprendi com meu pai 
desencantar bicho acuado com maneira e 
destreza. 

Juntou as rédeas na montaria, desceu aquele 
canudo pros fundos daquela vala. Laçou por de-
baixo das mãos dianteiras. Prosseguiu me en-
viando a outra ponta. Acariciou, deu mãos para 
novilha cheirar.

— Você hoje vai dormir com suas irmãs. 
André, puxe quando eu ordenar.  

Segurou e levantou firme a cabeça do rabo 
alinhando o traseiro. O espírito foi ganhando 
corpo, a rês cavacando, ela por detrás coman-
dante gritava alerta. 

Saiu espevitada a tourinha, ao sabor da va-
queira sertaneja. 

Subia calor, tudo pedia água. O Córrego da 
Vargem, cristalino, iria desmanchar nossa sede. 
Ouvimos um lobo guará em rogo de aflição, 
cheiro de bicho morto. Olhos d’água irmana-
vam pequenas corredeiras formando um riacho 
branco sobre o assoalho mineral. Pequenos lam-
baris circulavam recreativos. Adiante, o córrego 
caía no rio do Sono. Fomos molhando botas.

— Este lugar foi criado para ser nomeado. 
Molhou rosto, cabelo, colo. Fiapos de um lado, 

de outro, escorriam lenta calda pelos ombros.
— Tenho medo que corra risco de desapare-

cer, gosto tanto que sinto tudo isso me abraçar. 

Vinha de longe o claro 

do farol. Iluminava,
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Tão pouca gente conhece. 
Lavei meu rosto, molhei cabeça. Dedos en-

treabertos pentearam meus cabelos. 
— Modelo, você já experimentou pentear 

para o outro lado? 
Não, este é meu lado celebridade. Passou de 

novo os dedos. 
— Você tem razão. 
Lindo palmo de mão corria desfazendo ca-

chos. Fiquei corado como uma fruta pinha que 
achamos no mato, cor de acerola.

 — Ali, o Poço da Firmina — casa que meu pai 
construiu para ela vir morar. 

Sei que vendia café de rapadura, numa co-
berta pobre, na estrada de chão. Tinha filho, 
vivia sumido nos matos, meu pai então trouxe 
para morar aqui. Por bondade pura. Minha mãe 
não gostava. Sirigaita, sorriso de desprezo, per-
nas e ombros esculpidos para tardes e noites 
de raparigagem. Dizem que ainda está por aí, 
nunca foi embora. 

Essa gente fala muito, acrescenta sempre 
mais que um ponto. A trilha dos gravatás pode-
ria não pertencer a essa fazenda. Puro espinho, 
açoite nas pernas, animais sangram. Moscas, 
bicheiras. A terra nesse lugar abriu fendas como 
se precisasse respirar. 

— Era uma sesmaria, está na família desde o 
império. Meu pai, quando assumiu, vinha caçar 
porcos, ver pacas focinhar de buraco em buraco. 
O alteamento da codorna e o voo de pouco sus-
tento até outra moita. 

— Os primeiros bois eram de cruzamento 
pobre, cangaian com guzerá, primeira geração, 
fugiram, desapareceram. Nas valas queimavam 
madeira derrubada. Tonhão sabia pelo cheiro a 
resina que ardia. 

— A arma na cintura é proteção contra boi 
de mato? Por que esse cerrado inteiro não grita 
por socorro?

Sombras extensas começaram a aparecer. 
Gaviões circulavam arbustos que pendiam das 
paredes de pedra, caçavam morcegos da primeira 
hora. Nossos animais atalhavam pelo mato, que-
riam chegar, tirar o ferro da boca. Adiante, já 
noite. A primeira estrela é um planeta. 

— Volto para casa com alegria e prazeres nos 
olhos. Quase ninguém sabe falar do amor. D. Lia, 
dia de Natal, visitava nossa fazenda. Longe eu 

ouvia a voz do carro que ela guiava. Abóboras, 
melancias, se amontoavam no tabuado da mesa. 
Sobre a carga, atadas aos fueiros, duas redes de 
finos fios de gravatá. Ela fiou as cerdas, trançou 
no tear o pano e urdiu as varandas.  

O sentido do amor, para mim, é aqui.
Ventou até o galo cantar iluminado. O que 

firmou o dia foram os trezentos pássaros-pretos 
soltos pela florestal, arranjados num pau seco, 
inteiravam a paisagem. Eles estavam prontos 
para viagem. Levavam mel de jataí que tirei 
num pilão velho. Nossa amizade estava justa.  
O amor na cidade deve ter outro nome. 

No ano seguinte o rio pegou muita água, 
quando vazou, deu carneirada. Tive febre progra-
mada. Frio me tomava, jogava no chão. Juntava 
os joelhos na barriga, abraçava as pernas e dei-
xava tremer. Donos do rio vieram morar na mi-
nha cabeça, no meu corpo. Cavalo d’água emerge 
vasta luz, risonha besta vermelha, ofende a noite 
— me cegava, eu batia cabeça nas paredes das 
casas, nos muros. Cachorrinho d’água, afortuna-
das diabruras — dava nó nas pernas das minhas 
calças, nas mangas das camisas. Caboclo d’água, 
graduado regente rescende n’água – eu tinha 
que atravessar, remava, mão peluda segurava a 
canoa. Onde o Córrego da Vargem faz barra no 
rio do Sono, ela aparecia difusa.

Numa folha de caderno escrevi uma carta, 
dobrei, redobrei, fiz um barquinho de papel re-
forçado, igual ao que um japonês fez na televi-
são. Coloquei para navegar no rio do Sono. Nos 
primeiros metros enfrentou capins de beira, re-
gorjeou e passou o espumado de um trecho cor-
rido. Foi sendo levado, num remanso de curva, 
sumiu. Mais adiante o rio Paracatu. Depois, nas 
águas fortes do São Francisco iria ancorar no 
Porto da Figueira, sítio onde ela mora:

rolinha vaqueira
coração lamentoso de voz escura 
ciscando no arenoso chão salgado
sonha rumores de riachos 
que deslizam suaves lembranças 
ressoa junto a mim seu canto
aonde não diz
sua cor não aparece
quase uma flor descorada 
leve delicadeza

no paredão do açude onde te guardo em 
segredo

cerrado 
essa via de vida que respiro
que me atrai e fascina 
me leva a buritizais 
praças jardinadas 
encerra meu convívio e renascer diário.
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