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A menina, conta-se, fora engolida, dia certo, junto 
com a casa inteira, num montão. Circunstância que 
perdeu testemunho de jura. Curioso, dada a conta do 
entusiasmo. Talvez o humor dos mistérios do mundo seja 
sempre um despreparo.

Naquela terra de gente de grãos em grãos, lugar 
dito Beirassunto, nos baldios do rio Tortindireito e nas 
lonjuras de prestes a morrer, durava Perolinha e seus pou-
quinhos. Antes dos três, Perolinha falara apenas  pelos 
excetos – uns “ó” e uns “isxu-í-ó” que não explicavam 
direito – serviam mesmo era só de arranjo. Da mãe da 
menina, o sabido era o esforço de lavadeira; o pai, moço 
de dentear enxada, juntava o resto. Havia também uma 
tal Tia Coríntia, benzedora que vinha dos entornos, pra 
distrair as dores. Verdade mesmo é que era tudo gente 
com fé ribeirinha.  

O pai, por ideias de mero bem, um dia entendeu 
trazer o bicho – um gato mirrado, de pelo encrespado, 
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filhote mesmo, tremido e sem nutrição, encontrado ao 
acaso no lixão de Santuarinho. Porque acreditava nos 
juízos de Tia Coríntia: era muita a solidão da menina 
naquele fundão. Podia, quem sabe, um animalzinho, 
que ganha voz pela voz dos outros, o reparo na mudez da 
sobrinha. Mas o bichano, logo se viu, necessitava ao me-
nos o primeiro leite de tigela e o calor de uns paninhos, 
de cantinho ou no colo, que carinho é cura em incertos 
casos. Perolinha chegou perto, roçou o dedo no rabo do 
bicho, nuns arregalões, a risadinha nervosa de quem não 
gosta de demora. A mãe pediu paciência, uma noite ao 
menos, que era tempo pra revigorar qualquer existência. 
Afinal, já dali a pouco amanhecia.

Sobreveio na ponta da manhã seguinte, enquanto a 
mãe, emborcada sobre o tanque, sabão espumado e braço 
teso, desencardia a roupa. O gato, agora firme, fugia pelo 
pátio aberto. Perolinha corria atrás do miado, no fôlego 
de suores, o encarnado da terra manchado nos tornoze-
los. A mãe desviava e vez em quando atendia, por notar 
o vaivém. O bicho ia por debaixo do vento, eriçado, nuns 
bruscos de se conservar livre das mãos da menina.  Então, 
num triz, a mãe ouviu o grito: 

— Mãe! O gato desgatou!
Mal contida, a água da bica encharcou o ventre e o 

chinelo de dedo que ia enfiado entre os calos, porque não 
acreditava. Justo assim? Secou os dedos no vestido, com 
pressa de estar com os olhos abertos num sorriso próximo.
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— Que foi que disse, minha filha? Fala, filha! Diz! 
A menina, agachada, voz de triste, os olhões de es-

panto, a poeira lambendo a barra do vestido, picou o gato 
com o dedinho, num beiço:

— Eu conto que ele tá bem desvivido, ó.
A mãe menos se importou com o bicho. E remédio 

havia? Interessava mesmo é que Perolinha enfim falava de 
frase completa. 

— Fala mais, minha filha. Que tem?
Miúda, de mão espalmada, perguntou: 
— Tá que ele é perdulário, mãe?
Pode, sim: a felicidade às vezes acontece por umida-

des. Ainda mais quando a alma anda estiada. Enxugou o 
rosto e beijou as mãos da menina, os joelhos fincados na 
terra, antes de supor mais com um abraço. Enfim, tudo se 
ajeitava. Tudo ia pelo direito da vida. Que via estranha-
mento numa ou outra palavra, sem entender, importava?

— Vamos, que o pai já chega daqui pouquinho! 
Só que Perolinha, sem deveres, insistia: 
— Perplexo! Desviveu, né? 
Mas por que não falava como todo o mundo? Onde 

aprendeu? 
— Gente atina, mãe! Mais interessentindo, issó!
Deu pena a terra por cima do gato, ali mesmo, no 

pátio, uns passos pra lá da casa, na sombra da árvore. 
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Qualquer vidinha faz falta. Mas o contentamento agora 
esquecia menores detalhes.

— Tenho notícia boa, Coríntia! – a mãe contou. 
A velha, sem tanto, sabendo daquela estranheza – o 

palavreado esquisito –, quis benzer a menina, insinuada.
— Isso é pega de mau-olhado. 
A mãe não gostou do argumento. 
— Vai que é jeitinho, Coríntia. Tem nada, não.
O pai repensou: não convinha opinião que angustias-

se. Depois da janta, pôs o prato de lado, somou umas rugas: 
— Ah, mas que busco médico da capital, queimo uns 

incensos, vela de sete dias. 
Planejava tal e tal porque temia doença ou possessão. 
Coríntia concordou. Olhou para a menina e quis 

salvar – o sinal da cruz e um “Deus te abençoe”. A mãe 
sorriu de mãe – porque sabia que era nada não; só di-
ferente. Aquela filha dizia tão fora o que ela sentia tão 
dentro. Podia o mal falar bonito? O pai, vendo a mulher 
naquelas complacências, sorriu, confiado. Coríntia to-
mou o queixo da menina, pra examinar de perto o branco 
dos olhos, arregaçar as narinas, pedir o bocão pra ver a 
garganta, cutucar atrás das orelhas.

— Tu tem é que aprender a falar como a gente, me-
nina.

Vez em quando acontecia: uma alma vinha a 
 Beirassunto, pelos motivos de um passar do tempo. Já no 
dia seguinte a visita veio. Da distância de horas e meia.
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— Ô de casa!
A mulher do Darci era uma sua conhecida de Santua-

rinho, dos tempos em que o pai de Perolinha era missa de 
flor no paletó. Bom que mais se aproximassem; podiam se 
ajudar naquelas distâncias. Quem não sabe? 

— Olha como tá grande! – notando o bebê no colo. 
Beijo de comadre e como vai o casamento.
— Entra! Entra! 
Mas estranhou, sem fazer notar, por um instante, o 

pátio: bem em frente à porta, brotava um capim grosso, 
comprido, escuro de verde, onde sempre fora terra dura. 
E podia? De dia pro outro, assim? Não pretendeu daquilo 
um fio de conversa nova. Não. Melhor era pôr a mulher 
do Darci e os devidos assuntos na peça da frente. Trataria 
depois do caso do capim.

Alinharam as conversas de conhecidas, os rumores, 
aquele novo dos corriqueiros. A criança do Darci sorria 
uns olhões redondos, afogueada nas bochechas. Ajeitada 
no sofá, a criaturinha agitava as mãozinhas, faceira. Pero-
linha, por querer mais ver, ajoelhou bem perto.

— A nenê faz ávida de formosura? Vai  atravessu-
rando?

A mãe ajustou: 
— Inda ontem, deu de falar duma vez, Maricristina. 

Desse jeito aí, ó! 
Por lisura, a mulher do Darci, que nem se pasmou 

com as palavras: 
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— Então! – e o contentamento. 
— E acredita que pensei pior antes? 
Estava bem assim. Que alcançava um café agora pra 

continuar nos restantes assuntos. Deixasse brincar. Pe-
rolinha deslumbrava. Cuidou um tanto, depois saltitou, 
cantando: 

— Aninha cora refulgência, gracejuda, criancinha! 
Lé! Lá!  

A visita puxou a sobrancelha por uma curiosidade.
— Quié isso, Perolinha?
Nem assim a menina desistiu.
— Tô cantigando um inversinho.  
Foi tudo muito rápido. Entre as comadres, antes da 

missa, a mulher do Darci contou e recontou aquela visita: 
“Tão diferente!”. Sim, devia presumir que era dom. Umas 
palavras que o ouvido não discernia. 

A história impressionou um bastante e daí que a mis-
sa encomendou um distraimento de esquecer ave-marias. 
Havia lá esquisitice naqueles recantos e ver de perto é 
sempre conseguir autoria nos relatos. O falar da menina 
pegou fama nos fundós do rio Tortindireito, virava tardio 
de assuntos, nos alpendres dos lampiões-inventa-sombras, 
nas vendas de beira-estrada, nos tragos dos botecos, aos 
quatro vértices. 

Numa manhã de ventos, o amontoado de gente che-
gou, pisoteando o capim do pátio da casa da menina. Ora, 
então um capim alto e grosso, por cima das raízes, por 
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entre as pedras, ali onde antes era só terra seca? Estavam 
tão dados àquela aflição de conhecer, de ouvir se era causa 
ou consequência, num alarido de quero-ver, que nem 
notaram o capinzal. A mãe, depois de um tempo, atendeu 
contrariada, pois insistiam. Onde a menina? A mãe segu-
rava. Que queria aquela gente? Perolinha estava de canti-
nho, ruminando o silêncio. Deixou ficar, desde que não 
perdessem os limites, só o tempo de matar a curiosidade. 
Entraram uns tantos, na sala amontoados. Até o padre 
veio no tortão de boca credo em cruz, esperando. Que a 
menina dissesse algum que fosse. Queriam ouvir “qual-
quer coisas”. Mas Perolinha, sem capricho,  desatendia.

Um senhor curvado na idade acusou o cansaço e 
arriou na poltrona, sem delongas ou com-licenças. Disse, 
porque queria dizer, o nome e o sobrenome: Rudileno 
Pacato. Lambeu o bigode, mordeu os dentes e engendrou 
conversa: que já tinha visto coisas e desvisto outras, como 
o tal caso de Pariporanga, daquele menino que sumiu sem 
deixar rastro, em época de ventanias, uns meses antes. 
Como quem veio a espetáculo, escutaram a história do 
Rudileno, que durou umas tristezas. 

— Foi tragédia? 
Sim. E explicou: encontraram o corpo despido, pen-

durado na figueira, apodrecendo. Aquela gente ajuntada 
na sala exclamou um ó de dor. Perolinha, que até então 
não fazia menos que sobrar no canto, num súbito, intro-
meteu-se, cabisbaixa de dó: 



Cássio Pantaleoni

20

— Tô entristentando de não chorar.
A mãe entendeu por maternidades, emocionada. 

Abraçou aquele beicinho e ouviu: 
— Mãe, tu almaria até as impessoas. 
Um outro, de vícios sobressaídos pelo álcool, atinou 

que era providência:
— Quero cura, menina! – já implorando pelo menos 

um milagre. 
Perolinha desfez a fita dos cabelos, empinou o indi-

cador, abrindo a outra mão no ar. 
— Não tem permanências, não. Até enfermiço so-

brelevando endireita. 
O homem balançou a cabeça, abrindo o desdentado 

numa hesitação de quem busca juntar o declarado. Pero-
linha pôs-se em pé, girando em si, o vestido enfunando 
enquanto ela coçava os cantinhos, pra se explicar melhor: 

— Tem que aprenditar no bom, issó!
O padre, taciturno, mirava questão, mas até então 

por medo de flertar com coisa ruim, deixava pra depois. 
Só que agora se firmava, necessitava mesmo ouvir por si, 
moderar as crenças. 

— Tu conversa com os santos, é?
Sem largar o brincar de paninhos, a menina, mão de 

lado, sussurrou:
— Anjoadinhos! Não tem pormenores não!
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Quanto mais aquela gente escutava num desamparo 
de não ver sentido, admirada pelas convicções do que 
parecia, mais desordenada ficava. Perguntavam a causa e 
o porquê, enchiam. 

Veio o pai chegar, sem saber daquela visitação, suado 
do dia. Assustou mesmo foi com o tanto de mato que 
lambia a casa toda, a moita cerrada que afrontava pela 
porta. De onde nascia? Deu com a foice num golpeio de 
livrar caminho e mal entrou. Era muita aquela gente ali. 

— Que tacontecendo aqui? 
Perolinha num receio, agarrada ao vestido da mãe; a 

mulher, entocada de aflição, renunciando. O pai desfez, 
resolvido: que procurassem novidade em outro recanto, 
que ali não era circo ou encenação. Desocupava o ajun-
tamento: 

— Vai! Vai! Vai! 
Depois, calmo, quis entender.
— Deonde? 
A mãe, olhos de gastura, respondeu pelos ombros. 

Pouco metia na conta a precipitação da mulher do Darci 
no domingo da missa. O pai acariciou o cabelo da sua me-
nina entre os dedos, por ter perto daquela sorte um amor. 

— Vem! – disse o pai – às vez o doce na boca alegra 
a gente.

É que tinha mando de Tia Coríntia de buscar mel 
nas bandas do Aroísio, lá onde o cotovelo da mata mar-
geava o corre rio. Mas, à porta, Perolinha cismou com a 
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forragem que infestava o pátio. Abraçou a perna do pai, 
de soslaio, engolindo um seco. 

— Amanhã, corto tudo, filha. – pra não fazer  desistir. 
Perolinha, em troca, pediu colo. 
A tarde bordeava os confins. No Tortindireito, o 

barco apontava no espelho d’água, banhando o costado. 
O barqueiro empurrava as margens. A mãe, porque teve 
cisma que a vida abreviava, beijou o pai na testa, sorrindo 
de tanto porém. O cochicho do rio despejando-se. Nem 
vento. Tudo por um pio. 

— O rio tá desolhoaguando no ourozonte! – foi o 
bendito de Perolinha. 

O barqueiro mirou dali, de pescoço quebrado, a 
boca de espanto, tão alheio. O pai fez que assim: coisa de 
puerícia, ora! A menina, dedo na boca, olhos de espiar 
por baixo o barqueiro, concordando antes: 

— Um silêncio merecia o incorruptível, né?

***

Mesmo que não quisessem, aquele dia de tantos en-
redos, de inesperadas aglomerações, voou na poeira por 
mais de sete cercados. De barco ou de boca. Vinha gente 
e vinha mais, de refúgios remotos, para ver Perolinha 
dizer um impronunciado, um novo formado. Fosse voz 
das  alturas, encarnação ou santidade, queriam mesmo es-
cutar, os peregrinos, nuns precisos anseios de estar diante. 
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Fato é que durante esse tempo o capinzal arrefecera 
um pouco. Porém não morria. Vingava daquele jeito: 
até a altura de um cachorro. O que impressionava é que 
já cercava a casa inteira, mas num certo afastado. Tia 
Coríntia cismava – era pra ter trilha do vaivém da gen-
te pisoteando aquele mato, nem assim. A menina saía 
pouco. Espiava vez em quando pela janela, num beiço de 
travessura, depois ia ter com seus paninhos. 

Indeterminado domingo, o Darci e a mulher vieram. 
Traziam junto uma senhora, mais velha, ajeitada nos mo-
dos de cidade grande, pulseira, sapato vermelho e vestido 
alinhado. Pedia uma palavra com a menina, tomando a 
poltrona nuns costumes atrevidos, que não se falava outra 
coisa em Santuarinho:

— Tem um chá, senhora?
Por manter os bons modos, foi a Tia Coríntia esco-

lher as ervas, ferver a água. Com olhos investigativos, a 
mulher abriu a caderneta, escolheu a página em branco, 
examinou a menina e delineou umas notas. Tia Coríntia 
vinha:

— Com açúcar? – entregando a xícara. 
A visitante provou a temperatura, estufou um bo-

checho e engoliu num vagarinho. Perolinha ajustou:
— É chá ruindimentar, mas bem prodigioso, viu?
Na ponta da poltrona, a mulher entusiasmou, por-

que tinha tese e pesquisa naqueles casos.
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— Como aprendeu falar desse jeito, minha filha?
O queixo torneado, roçou o nariz com o polegar, 

vincou as bochechas, espiando o nada.
— E a gente não tem que ter redobradiças? Desver 

nas estrelindas? Eu só isso.
A mulher concordou por outras intenções. O Darci 

e a Maricristina braços trançados, orgulhavam de lado, 
como se fizessem favor. A outra engoliu o resto do chá, 
balançando a cabeça: 

— A gente precisa estudar isso.
Porque, na capital, podia uma junta de especialistas, 

estudiosos, bibliografia. Pelo pouco, que viessem ao me-
nos um primo de dias. As despesas pagas. 

— Estamos acertados?
Ninguém respondeu. Ela, entendendo que o assunto 

não se encaminhava, trocou o rumo da prosa:
— Capinzal esse aí na porta, hein? – virando-se para 

o pai da menina. 
Soubesse ela que não adiantava mais cortar aquele 

mato! Já iam uns meses que os inços se avultavam ao 
redor. Cansava a foice no braço e, na manhã seguinte, o 
capim vinha convencido.

— Põe fogo então, ora!
Quando eles se foram, o pai ruminou aquela ideia 

por uns minutos. Que ia queimar o capim, era o plano 
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que rendia, só valia ter certeza de não pôr também a casa 
em fogo. Já a mãe ficou mesmo foi de pensar no caso da-
quela ida à capital. Melhor era um conselho com a Tia 
Coríntia. Quem sabe se naquele corredio do tempo não 
encontrava a foz do destino?

Com sombras de dúvidas, gastaram uns dias. Quan-
do o pai, certo de que o capinzal mais media, decidiu 
queimar tudo, a fumaça ardeu-lhe nos olhos, nas narinas 
e na garganta. Tossiu na mão aberta e agachou perto da 
porta, por bem de não desistir de testemunhar aquele 
extermínio de inços. Bem quando viu: a menina, ao pé da 
porta, ali, sentada num canto, só, abraçada nos paninhos, 
com rosto de inverno.

O pai tentou: 
— Eta fogaréu, viu?
Mas Perolinha endureceu num quietinho. Não me-

xia. Mirava mesmo era a lonjura. 
— Tá bem, filha? – a mãe chegando, abanando a 

mão no ar pra espantar a fumaceira.
Queria saber o se e o senão. Insistiu. Mas a menina 

nem isso. Embotou mesmo. 
— Vem pra dentro, filha. Tem leite morno e pãozi-

nho, quer?
Só nenhum. Estirou aqueles mudos. O pai, ressenti-

do, desconfiava:
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— E dura muito isso aí?
Ora, quanto sabe Deus do que não nos chega? Pois que 

se firme razão: Ele escreve esses tortos retos e  delinea dos. 
O fogo durou primeiro uma manhã inteira, depois 

mais uma tarde e, mais tarde, não durou mais. O capim 
enfim parecia vencido. Morria. Pelo menos até o dia se-
guinte. 

***

Houve estranhamento mesmo foi logo que o galo 
cantou. Quem de longe avisou foi Tia Coríntia – o ca-
pinzal engrossara, beirava a casa inteira, numas alturas 
de assustar. O pai correu pra porta e caiu de joelhos: não 
acreditava! Ainda ontem era mato queimado! A mãe 
pôs-se nuns choros de medo, uns pai-nossos e “Deus, 
minha nossa senhora!” Tia Coríntia, lá antes da árvore, 
gritava que não saíssem, que era perigoso. O pai ignorou 
o conselho; meteu-se no mato, espumando de raiva, ar-
rancando o que podia à unha, mas, depois de dois passos, 
perdeu as forças e o ar. Foi encolhendo de peito apertado, 
as vistas escuras. Sumiu naquele matagal. A mãe, vendo 
que perdia o marido, gritou. Gritou porque soube: era a 
última  manhã. Perolinha nem chorou, suspirou tampou-
co. Estava ali por ser necessária às despedidas, do mesmo 
modo que as flores ceifadas na altura incerta do caule 
emolduram os corpos desbotados dos caixões. Verdade é 
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que Tia Coríntia teve intuição:  a morte ia rondando do 
seu jeito.  Melhor era que ficassem as duas dentro de casa. 
Chamava ajuda. Aguentassem.

***

Há no tempo essa incontinência que rascunha no 
rosto da gente o abandono. Tia Coríntia nunca voltou. 
A mãe e a menina ficaram ali, guardadas atrás do alto 
capinzal que escondia a casa. A mãe chorou até secar, por 
uns dias. Depois nem saía mais da cama. Acordava, mexia 
de lado, ora o olho no teto, ora o olho boiado, recusava 
comida, banho ou roupa limpa e, assim, cansada de dei-
xar de fazer, dormia. Perolinha passava o dia ali ao lado, 
agarrada aos seus paninhos, sem dizer nada. O tempo foi 
tombando as semanas, uma por duas, duas por três. A três 
por quatro do pai amarelava na gaveta. E ninguém vinha. 
Beirassunto ficava esquecido.

Pois foi, como se soube, numa dessas manhãs se-
guintes, manhã do último dia. Perolinha acordou num 
pressentimento. Foi buscar no pote o último biscoito. 
Depois viu que na janela o capinzal media alto, roubando 
luz. Doía de fome, esgotava de sede, numas olheiras. Vol-
tou para a peça de dormir, ali onde a mãe se demorava. 
Cada nó das tábuas da casa cochichava aquele cansaço 
pelas frestas do soalho gasto, pelos veios das ripas, pelos 
desencaixes. Perolinha demorou-se na cadeira, depois, 
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vendo que a mãe não mais mexia, quis diferente. Puxou-a 
pelo braço, sacudiu, a mãozinha num carinho na testa, na 
bochecha, no pescoço; uma piscadinha e olho esfregado, 
numa fome pontiaguda, a sede arenosa, as olheiras ossu-
das.  Sentou-se na cadeira atrás da porta, desocupando-se.

O mato hesitou por uma distância ou menos, logo 
avançou trançado; arriscou a varanda, espreitando-se 
pelos sulcos, até a porta. Esforçou-se por debaixo, pelos 
marcos, contornado. Pendurou-se na maçaneta para se 
enfiar pela fechadura. Ocupava sem receio. Pelos rebocos, 
meteu-se pelas paredes, pelos veios da tinta quebradiça, 
esticando os ramos nos parapeitos, até roçar as calhas. De-
bruçado no telhado, agarrado entre as fendas das telhas 
trincadas, espiou a altura. Por fim, precipitou-se de volta à 
terra, para encobrir os cinco lados da casa. Pra fazer sumir. 

Dentro, ela confinava. Havia um desaviso no som-
brio do quarto. O cheiro gelado dos alicerces espreitava 
os cantos. Perolinha esfriava. Voltou ao corpo pálido 
da mãe, bem perto daquele desencontro. Sem vontade 
de dizer o nome, de pedir que acordasse ou de chorar o 
silêncio. Nada além. Até que, de último fôlego, conveio: 

— Não põe tristeza não, mãe. Essa transigência acor-
da é indefinitivamente. 

Foi. Pra virar lenda em Santuarinho. 


