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A universidade é um grande polo gerador de saberes, cuja
implantação visa impactar positivamente a sociedade na qual ela
se insere. Esse elo entre universidade e sociedade se configura
de modo a apoiar o desenvolvimento social em suas diversas
esferas. Uma delas, acreditamos, é a esfera cultural, que, quando
fomentada, adquire aspecto sólido, enraíza-se no solo da sua
terra e mostra-se como identidade do seu povo.
Nesse sentido, em 2014, a Editora da UFRN propôs a realização do Concurso Literário Américo de Oliveira Costa. A ação,
que homenageou em seu título o notório ensaísta nascido em
Macau-RN, teve como público-alvo os escritores norte-rio-grandenses, bem como aqueles residentes no estado pelos últimos
dez anos. Seu objetivo foi a divulgação de talentos literários do
Rio Grande do Norte, bem como o estímulo à leitura e à escrita.
De modo a incluir gêneros literários e escritores distintos, o
concurso contemplou os gêneros romance, conto e poesia. Os
textos inscritos nesse concurso foram analisados por uma
Comissão Julgadora, designada pelo Conselho Editorial da UFRN,
composta por três pessoas de notória competência na matéria,

para cada uma das categorias do concurso. Após o período de
inscrição, pudemos registrar 209 poesias, 74 contos e 7 romances.
Ao final do processo seletivo, foram contempladas 34 poesias,
16 contos e um romance, publicados na forma de três livros,
um para cada gênero.
Ao fim desse esforço, aproveitamos para agradecer à comissão julgadora, presidida pela sempre gentil colaboração do Prof.
Humberto Hermenegildo, a qual foi composta pelos seguintes
membros: Derivaldo dos Santos, José Luiz Ferreira e Marta
Aparecida Garcia Gonçalves (categoria romance); Andrey Pereira
de Oliveira, Gerardo Andres Godoy Fajardo e Rosanne Bezerra de
Araújo (categoria conto); Carlos Eduardo Galvão Braga, Francisco
Fabio Vieira Marcolino e Tania Maria de Araújo Lima (categoria
poesia). Todos são professores da UFRN e atuaram com muita
dedicação para a concretização deste projeto.
A lição apreendida ao término do processo foi de que há uma
grande demanda de escritores, cujas produções não encontram
vazão para que possam ser publicizadas e levadas à crítica. Por
conseguinte, iniciativas como a do Concurso Literário visam
a estimular o crescimento da literatura local. Desse modo, a
Editora da UFRN se propõe desde já como mobilizadora desse
grupo de artistas, os quais tiveram a oportunidade, aqui, de
enriquecer e abrilhantar a cultura do nosso estado.

Helton Rubiano de Macedo
Coordenador do Concurso Literário
Américo de Oliveira Costa (2014)

Prefaciar o livro A flor da várzea foi um grande desafio, pois
conheci o escritor Manoel Julião Neto, há muitos anos, quando
ainda éramos adolescentes. É difícil escrever sobre uma obra
literária de um amigo.
Mas, ao ajudar na sua revisão, tive a oportunidade de, em
primeira mão, enriquecer meus conhecimentose, ao mesmo
tempo, me divertir a cada página lida. Surpreendi-me com
a clareza, simplicidade e detalhamento dos relatos, como no
trecho: “Levantou cedo, saiu para o Rio Amargoso. O pai já
estava no curral soltando os animais, a mãe soprava as brasas
no fogão de lenha que tinham sobrado do dia anterior, Zezinho
dormia encolhido no canto da sala enrolado num fundo de
rede”.Trata-se da narrativa da vida de uma família que vivia na
Fazenda Várzea Cercada, situada nas proximidades de Macau/
RN, antes da metade do século XX. Tudo tornou fácil falar sobre
este admirável livro.
A história de Tidinha nos transporta a uma vida sem comida,
escola, rádio, jornal, televisão, amor, carinho, educação, compreensão, e em que predomina exploração, discriminação e
maus-tratos de um pai com a família, prejudicando o convívio
de todos de sua casa.

Dizem os mais velhos que a profissão mais antiga da terra
é a prostituição. O autor apresenta os cabarés de Natal e a vida
das mulheres da noite, que são levadas a vender o que têm de
mais precioso e sagrado - seu corpo - para sobreviver, de forma
realista, dramática e, por vezes, divertida.
O autor nos apresenta, ainda, com riqueza de detalhes, a
Cidade do Natal dos anos 40, fervilhando de soldados americanos,
em trânsito para a Europa, eternizando a participação dessa
cidade na Segunda Guerra Mundial: “Os soldados americanos não
têm vergonha de nada, ao meio-dia em ponto, andam agarrados
com as raparigas, beijando na boca e tomando cerveja na boca
da garrafa. Eles não respeitam ninguém, até parece que Natal
é deles. Vez por outra, um brasileiro mata um de faca, eles têm
medo de faca que se pelam, só fazem dizer: non, knifenon. As
moças de família não saem nem nas ruas com medo deles”.
Manoel Julião nos mostra suas personagens do jeito que são, ou
melhor, da forma que aquele mundo as fez. Entretanto, demonstra,
a cada parágrafo, que as pessoas podem nascer humildes, de
cidades pequenas, sem dotes, de famílias pouco importantes, com
poucas oportunidades de estudar... Mas a vida dá chances para
crescerem espiritual, intelectual e moralmente; tudo depende
das oportunidades surgidas e das escolhas tomadas. Ao longo de
nossas vidas, esse raciocínio é peculiar de pessoas observadoras
e que têm coragem de dividirem experiências.
Para concluir, conclamo todos a lerem o livro. O autor usa
requintes de bom gosto, ao divulgar a história da Cidade do Natal,
capital do estado de Rio Grande do Norte e, desse modo, exporta
para o mundo a vida simples do povo do nosso querido Brasil.

Stephem Beltrão
Poeta, escritor e membro da União Brasileira de
Escritores e de Compositores de Pernambuco.

A menina moça encheu as ancoretas com águas do Rio
Amargoso, fez uma força enorme para colocar em cima da burra,
tangeu o animal para cima do barranco, que ficou esperando.
Sentou-se em uma pedra para ver os passarinhos se aninharem
com muita confusão nas copas das árvores, cada um que quisesse
escolher o melhor local. Voavam de um lado para outro, voltavam
novamente até se acomodarem como queriam.
Tidinha ficava encantada com a algazarra dos seus amigos
passarinhos que se acomodavam como podiam, só acordariam
ao raiar do sol. A visão era bonita: o rio era calmo, as águas
estavam serenas, corriam lentamente para o mar da cidade
de Macau. Todos os dias, no Amargoso, corria água, nunca
secava, as águas eram as mesmas, só na época do inverno
aumentavam, depois baixavam. Como era bonito aquele rio
cercado por árvores grandes e frondosas...
Levantou-se, tangeu a burra tanajura, que saiu celeira
pela vereda que dava em casa, no caminho colocou uma flor
de salsa nos cabelos longos e maltratados.
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– Juvina, Tidinha já chegou com a água? Perguntou Jacó.
– Agora mesmo. Respondeu a mulher.
– É um custo danado pra ir buscar quatro ancoretas d’água,
passa um ano pra trazer uma água, num sei que diabo ela fica
fazendo na beira daquele rio sem graça.
– Por que o senhor não vai pro rio tomar banho?
– Porque tenho você pra ir buscar água pra mim. Você num
come do que eu boto em casa? Tem que fazer alguma coisa pra
pagar o que come. Só o aleijado do seu irmão é que não paga
nada, só dá prejuízos. Esse infeliz devia ter nascido morto.
– Não diga isso com seu filho, Jacó.
– Eu tô mentindo, Juvina? Que serventia tem esse aleijado?
Nenhuma. Quando ele crescer mais, vai ter que ir pra Pedra
do Mercado de Macau pedir esmola pra pagar o que me deve.
– Não fale assim com o bichinho, o menino tem tanto desgosto do que você diz com ele. Não se maltrata um filho desse
jeito. Dar de comer aos filhos é obrigação dos pais.
– E eu com isso? Se eu não fosse pra cadeia, eu danava a
mão de pilão na cabeça dele, depois enterrava. Eu só quero
coisa que me sirva, que me dê lucro, essa peste só dá prejuízo.
O que danado esse defeituoso faz aqui dentro de casa? Só faz
encher o bucho com o comê que eu compro e dar peido pro ar.
– Bata na boca três vezes, homem. Nunca diga uma coisa
dessas, um dia Deus vai te castigar.
– Digo, digo e digo, e tádito. Ninguém pega na minha língua,
quando eu quero dizer uma coisa, não tomo cara emprestada.
– Deus me livre, isso não é coisa de pai.
– O que você disse,Juvina?
– Nada.
Dentro de casa, a menina chorava abraçada com o irmão
que estava sentado no canto da parede. Zezinho era tão fraco,
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indefeso, as perninhas finas, não tinha ânimo para nada, só
fazia chorar, tinha medo do pai, que lhe ameaçava todos os dias.
– Tidinha, venha tirar a água de cima da burra, bote dentro
banheiro que eu quero tomar banho.
– Tire o senhor, estou cansada.
– Malcriada, venha ligeiro! Ou quer que eu vá lhe buscar
pelos cabelos?
A filha veio reclamando, dizendo desaforos, não tinha medo
do pai, na hora de dizer, dizia mesmo:
– Vida nojenta, vida desgraçada, essa que nós levamos. A
comida não presta, a carne só quem come é o senhor, não temos
direito a um taco, as vacas e as cabras tudo com os peitos cheios
de leite e o senhor não dá um pingo pra gente.
– O leite dos bichos é pra criar os filhos gordos e lutridos. E
pare de reclamar se não quiser apanhar na cara.
– É só o que o senhor sabe dizer: bater, matar, esfolar, dar
na cara, quebrar os dentes. Sua conversa é uma só, não tem
carinho por ninguém.
– Cale a boca, menina. Pediu Juvina.
Jacó tomou banho, não enxugou o corpo, nunca enxugava,
se vestiu molhado, sentou à mesa e gritou:
– Juvina, bote a minha ceia.
A pobre mulher levou o cuscuz seco com um copo de café,
a mulher e os filhos só comiam quando ele não queria mais.
O casal de filhos ficava sentado no chão, pedindo a Deus que
sobrasse um pouquinho de cuscuz. Zezinho estava morrendo
de fome, Tidinha dizia que quando estava com raiva, não sentia
fome. Juvina encostada no canto da cozinha perto do fogão à
lenha. Jacó levantou-se, foi deitar na cama de couro. Juvina foi
até a mesa, encontrou um pouco de cuscuz, que só dava para
um, e dividiu para três.
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– Não quero, mãe, estou sem fome; coma.
– Coma você.
– Não quero.
Tidinha passou a noite com fome, não conseguia dormir
direito, estava com um embrulhamento na barriga. Levantava,
tomava água, mas não conseguia dormir. Chorava baixinho,
não queria que a mãe escutasse, não sabia quando acabaria
tanto sofrimento.
Levantou cedo, saiu para o Rio Amargoso. O pai já estava no
curral soltando os animais, a mãe soprava as brasas no fogão
de lenha que tinham sobrado do dia anterior, Zezinho dormia
encolhido no canto da sala enrolado num fundo de rede.
Na beira do rio, se despia, ficava nua, mergulhava no rio,
enfiava as mãos pelas locas de pedras para pegar pitus, vinha
com as mãos cheias, jogava na grama, mergulhava novamente,
pegava os pitus, voltava à tona, assim, por diversas vezes. Saía
da água exibindo um corpo bonito, roliço, pernas grossas, peitos
apontando, cabelos escorrendo água pelos ombros, vestia a
roupa, enrolava os pitus na barra da saia e fazia carreira para
casa. A mãe preparava a refeição e todos se deliciavam com a
iguaria. Mesmo assim, Tidinha não se conformava com a vida
que levavam:
– Mãe, vamos embora pro meio do mundo, vamos sair das
garras de pai, isso não é vida.
– Não posso, minha filha, vamos morrer de fome no oco do
mundo, vocês são pequenos demais.
– Sofrer mais do que nós sofremos aqui não é possível. Quem
mais sofre é Zezinho. O coitado não sabe se defender.
– Eu queria ir para perto de Salete.
– Ninguém sabe nem por onde anda Salete, aquela mal-agradecida não dá nem notícias, você fica se lembrando dela,
esquece. Disse o irmãozinho.
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– E o que vamos fazer, Tidinha? Nesses dias Jacó me mata,
ele tem ódio de mim. Vocês todo dia vê como ele me maltrata.
Concluiu Zezinho.
– Ele tá chegando.
Jacó entrou em casa, afobado, com muita raiva, botando
fogo pelas ventas, passou por cima de Zezinho, que se arrastava
pela sala de barro batido e gritou furioso:
– Sai da frente, aleijado, senão eu piso na tua cabeça que
esbugalho teus olhos.
– O senhor é um pai muito bom, atrás de pisar na cabeça
do filho...
– Eu piso até na sua. Eu não quero discussão, você tá ficando
uma menina muito atrevida.
– O senhor devia colocar eu e Zezinho na escola.
– Pra quê? Pra você aprender a ler igual a sua irmã, fazer
bilhete pros machos, depois virar rapariga como ela?
– Santa ignorância essa sua, Jacó.
– Cale a boca, Juvina, bote meu comê.
– O que tinha eu botei no fogo, acabou tudo.
– Amanhã você manda Tidinha na bodega do Seu Quincas
comprar alguma comida pra terminar a semana.
O velho Jacó era um glutão, comia tudo, pouco deixava para
a mulher e o casal de filhos, pegava o chapéu novamente e saía
para o campo trabalhar no pastoreio do gado. Tidinha ficava
lamentando a vida que levavam na Fazenda Várzea Cercada,
uma fazenda linda, com um rio cortando suas terras, mata
virgem, de caatinga mesclada com algaroba e linhaça.
A menina perguntou à mãe:
– Quantos anos eu tenho?
– Salete nasceu em 1920, Você em 24 e Zezinho em 28.

19



– Eu quero saber minha idade, não sei fazer a conta.
– Vai fazer 15 e Zezinho 11 anos.
– Quando eu tiver 18 anos, vou embora daqui, pra mais
nunca voltar.
– E eu? Perguntou Zezinho.
– Eu te levo, pra onde eu for levo você.
– Deixe de botar asneiras na cabeça de teu irmão.
– Mãe, eu não quero ser rica, eu quero que apareça um
homem bom para casar comigo. Quero tirar a senhora e Zezinho
das unhas de pai, eu não quero que Deus me dê mais do que isso.
– Você pelo menos reza?
– Eu não sei rezar eu não conheço os santos, então eu peço
diretamente a Deus, se ele achar que eu mereço essa caridade,
ele vai arranjar um meio de tirar a gente daqui.
– Deus te ouça, minha filha, Deus te ouça!
No outro dia, Tidinha saiu cedo, enfrentou a poeira da
estrada barrenta, pés descalços, vestido de chita da pior que
existia, o famoso pano de coar mel. Tinha que apressar o passo,
sua mãe queria que voltasse rápido, estava precisando das
compras. Naquele dia, parecia que Macau estava mais longe
do que das outras vezes, sua mãe ainda ia botar o comer no
fogo. Juvina tinha cuspido no chão, se ela chegasse e o cuspe
tivesse secado, levaria uma surra das grandes. A mãe sabia que
da fazenda para Macau era longe, era uma boa caminhada,
precisava ter pernas fornidas que aguentasse repuxo.
Avistou os montes de sal estocados, os salineiros carregando sal em dois balaios, e os cata ventos rodando nos ares.
Lembrou-se do que sua mãe sempre dizia:
– Não dê trela a salineiros nem a embarcadiços, eles não
prestam. E Tidinha arrochava o passo para comprar o feijão para
botar no fogo. O pai chegaria ao meio-dia em ponto, se a comida
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não estivesse pronta, quem pagava era sua mãe e os troços de
dentro de casa. Cada vez mais a menina corria desenfreadamente. Entrou em Macau. Não gostava de Macau, o ar cheirava a
maresia, uma catinga de lama de mangue, esgotos escorriam nas
ruas deixando tudo fedendo, dava uma dor de cabeça danada.
Avistou a bodega de Seu Quincas, com as três portas grandes
na frente, as paredes corroídas do salitre. Chegando à bodega,
sentou-se no tamborete perto do balcão e pediu:
– Seu Quincas, mãe mandou dizer que o senhor mandasse
dois litros de feijão de corda, quatro colheres de café, duas
quartas de açúcar, três caixas de fósforo e três litros de farinha
da grossa boa para fazer pirão escaldado.
– Calma, menina, calma. Tome um pouco de água, descanse
um pouco, que eu vou embrulhar tudo.
– É porque eu não posso demorar, senão a sola come nos
meus espinhaços.
Seu Quincas embrulhou as mercadorias pedidas pela apressada compradora, sempre olhando para ela de cima a baixo,
concentrava-se mais no colo, ficava encantado com sua beleza.
– Você é muito maltratada, menina. Você merecia morar
aqui em Macau, ir para escola, todos os domingos iria à missa,
ganharia uns vestidos bonitos, umas sandálias decentes. Aqui
você teria outra vida.
– Meu pai não deixa, diz que moça que aprende a ler faz
bilhete para os namorados e vira tudo rapariga.
– Seu pai está vivendo noutro mundo, aprender a ler e
escrever hoje em dia é uma necessidade.
Entregou os embrulhos, por debaixo dos embrulhos o bodegueiro deu dois docinhos cheios de açúcar de presente. Ela não
sabia por que todas às vezes que fazia compras, Seu Quincas
lhe dava aquele presente, o povo dizia que ele era amarrado,
era um somítico, mas era bom para ela.
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Saiu correndo novamente, passou pelos morros de sal, os
salineiros lhe acompanharam com os olhos, assobiaram, meteram grito na direção dela. Tidinha, com medo, corria que só o
vento, não podia se distrair senão levava uma surra, as surras
da mãe doíam, e muitas eram com talo de carnaúba. Entrou na
vereda que dava na fazenda com a velocidade que as pernas
aguentavam, entrou em casa correndo, entregou as compras
à mãe e foi direto para o pote tomar água. Encostou perto de
Zezinho, seu irmão, que estava sentado no canto da parede e lhe
deu um dos docinhos que Seu Quincas tinha lhe presenteado.
– Não diga, nem a pai e nem a mãe, que eu trouxe doce.
– Digo nada, pode deixar.
Entrou no quarto, foi brincar com as bonecas de sabugo
de milho enroladas em trapos velhos. A fumaça do fogão de
lenha enchia a casa, a mãe botara lenha verde no fogo, estava
com os olhos chorando, os olhos ardiam. A menina sentada no
chão agarrada com as bonecas pensava em Salete: “Sua irmã,
que estava em Natal, trabalhava na casa de um doutor, foi
embora de casa escorraçada pelo pai porque estava fazendo
coisa feia com o namorado. A surra que o pai deu em Salete
foi tão grande que ela teve febre. Eu mesmo não aguentava
uma surra daquela calada, se fosse comigo, eu também daria
nele. Seu pai só batia nos filhos como quem bate em animal.
Ainda por cima expulsou Salete de casa, não deixou nem mãe
se despedir dela, nem a gente”.
Os pensamentos de Tidinha foram interrompidos pelas pisadas do pai que chegou suado da lida. Pegou o chapéu de couro
botou em cima da cristaleira, foi no banheiro no fundo do quintal,
lavou as mãos e a cara, voltou rapidamente e foi gritando:
– Juvina, bote o almoço!
Juvina ficou nervosa, ficou atarantada dentro da cozinha,
correu e botou a comida do marido na mesa, todos ficaram
escondidos no quarto, só comiam depois que o pai terminasse, e
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se sobrasse. Sempre sua filha reclamava com ela, que aquilo não
era vida, todos de casa se cagavam de medo do pai. Se pudesse
ir embora morar com Salete... Ela não dava nem notícias. Só
tinha quinze anos, quando completasse dezoito ia embora
morar com Salete, conheceria outras pessoas, veria os carros
de Natal, dizem que lá tem até carro de passeio. Tidinha era
sonhadora, queria casar com um rapaz bonito, com os cabelos
empapados de brilhantina, perfumado, dirigindo um carro
daqueles pretos, que os donos das salinas passavam na estrada
com as mulheres. Queria andar com vestidos bonitos de cambraia
bordada, combinação de seda pura e calçolas de murim do bom,
murim faixa azul, o melhor que tinha. Só possuía duas calçolas
do pano pior que existia chamado rengalho, com cordão no
cós, achava suas calçolas feias. Aí a sonhadora tirava a roupa,
ficava olhando o corpo despido no espelho do camiseiro, pegava
nas coxas, nos peitos, sacudia os cabelos negros por cima dos
ombros, fitava-se no espelho e via a sua cara angustiada de
sofrimento. Falava para si mesmo:
– As calçolas podem ser feias, agora as pernas são bonitas.
A moça vivia de sonhos e fantasias, mas tinha um desgosto
grande: o pai não a deixava ir para a escola, não queria que ela
aprendesse a ler nem escrever, senão depois ia fazer bilhete
para namorados. “Seu Quincas é homem inteligente, diz que
aprender a ler hoje em dia é uma necessidade. Se pai deixasse,
eu ia morar na casa dele, fazer as coisas pra ele e estudar, ir
ao catecismo, fazia a primeira comunhão, mas pai não deixa”.
E a menina vivia sonhando, enfeitava os cabelos com flor de
salsa, uma flor roxa bonita de cor forte, que pode ser no inverno
ou no verão, sempre floresce. O divertimento dela era tomar
banho no Rio Amargoso que desembocava no mar de Macau.
Nadava bem, tinha aprendido sozinha. Só tomava banho no
rio completamente nua, por ali não passava uma viva alma, só
quem via tomando banho naquele estado eram os marrecos,
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os passarinhos do mato, as rolinhas, os canários e os concrizes
(passarinhos cantores, com suas cores vivas amarelo e preto).
Os campos da Fazenda Várzea Cercada eram o palco das
alegrias de Tidinha que saía despida de dentro do rio, parecendo
uma flor, deitava-se em cima da pedra tomando sol e ficava a
pensar: “Se chegasse aqui agora, um vaqueiro bem bonito, de
perneiras e peitoril com os cabelos cheios de brilhantina, sentava
na lua da sela do cavalo dele, ia embora no meio do mundo com
ele, não sei pra onde”. A mocinha passava dias sonhando com
a vida que Salete, sua irmã, estava vivendo em Natal. Ficava
fazendo perguntas a ela mesma: “Será que Salete já tem carro?
Carro é caro, mas Salete é sabida, já deve ter comprado um,
uma hora dessas deve estar passeando de carro pelas ruas de
Natal. Será que passear de carro é bom? Não sei, nunca entrei
num carro, deve ser bom, o povo que eu vejo dentro dos carros
só passa se rindo, se está se rindo é porque é bom. Saía dos
pensamentos, voltava à realidade, vestia os trapos, voltava
para casa, encontrava a mãe suada na cozinha esfumaçada”.
Ficava com dó da mãe, lavava as roupas de todos de casa,
passava com um ferro de brasa, vivia com os olhos vermelhos
da fumaça do fogão à lenha, era magra, a cara chupada, os dedos
finos, sem força para pegar as coisas mais pesadas. Zezinho,
quando não era no chão se arrastando com os joelhos feridos,
era dentro de um caixão de querosene, era aleijado da cintura
para baixo, a mãe disse que ele teve doença de menino. Zezinho
era conversador, quando ela o levava de macaquinho para o rio,
ele cantava, tinha a voz bonita, deliciava-se cantando na beira do
rio. Ela o colocava no pescoço e tomavam banho juntos nas águas
do rio. Ele se divertia muito. Ela queria muito bem ao irmão, não
sabia se era bem ou pena pelo padecimento dele, e pelos maus
tratos do pai. Quando ele chegava em casa, todos se calavam. O
pai bruto não queria bem aos filhos nem à mulher, e dizia:
– Esse aleijado já devia ter morrido há muito tempo, não
serve pra nada.
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Zezinho chorava, reclamava, dizia:
– Não é minha culpa ter ficado assim, foi Deus quem quis.
Tidinha tinha ódio do pai, não gostava nem um pouco dele
pela ruindade que fazia com todos de casa. Ele dizia:
– Vaqueiro que é vaqueiro mesmo não quer bem a gente,
quer bem a gado. Se é de ver uma vaca morrendo, é melhor ver
um filho estirado numa rede durinho pronto para ser enterrado, que é menos uma boca pra comer dentro de casa. Num
vê esse aleijado que tem aqui em casa? Quando é que vou tirar
o prejuízo que ele já me deu com comida? Esses troços assim
deviam nascer mortos.
Zezinho caía no pranto, baixinho para o pai não escutar,
Juvina também ficava calada com medo de levar mão nos beiços.
Tidinha chorava emborcada no chão batido do quarto escutando
o pai falar:
– E tem mais. A coisa que eu mais me arrependo na minha
vida foi ter te apanhado numa troca, Juvina. Eu só te troquei
por aquelas mercadorias, porque você era nova, pensei que ia
prestar. Se fosse hoje, eu não dava um palito de fósforo em você.
Só tive prejuízo com a troca, me deu uma filha rapariga, um
filho aleijado e essa que está aí, não sei pra que vai dar.
Jacó foi ao pote, tomou água, botou o chapéu na cabeça e
saiu para o campo pastorear os animais do patrão que vinha
na fazenda de quinze e quinze dias. A menina levantou-se do
chão apressada e foi até onde estava a mãe:
– Que história é essa de troca, mãe?
– Nada não, minha filha, nada não.
– Conte a história, mãe.
– Foi quando eu era mocinha, minha família era retirante,
nós estávamos debaixo de um pé de pereiro, na Serra da Raiz,
perto de Santana dos Matos. Jacó ia passando, vendo nós arranchados, meu pai, minha mãe, duas irmãs e dois irmãos pequenos.
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Perguntou o que nós estávamos fazendo ali. Meu pai respondeu
que estava vagando sem canto certo onde morar. Fazia dois dias
que não se comia nada, os meus irmãos pequenos estavam dando
vertigem de fome. Jacó trazia a reboque um burro carregado
de mercadorias, ele vinha pra cá, tomar conta dessa fazenda.
Fez uma proposta a meu pai:
– Troco uma de suas fia por comer, quer? Meu pai disse:
– Quero. Pode escolher: qual das três você quer? Ele mandou
nós se levantar do chão e apontou pra mim:
– Quero essa. Dou meio saco de farinha, uma manta de
carne do Ceará e cinco rapaduras. Quer? Meu pai respondeu:
– Bote pelo menos uma caixa de fósforos. Ele disse:
– Tá fechado a troca e ninguém desmancha. Eu peguei minha
trouxa, subi na cangalha do burro que trazia as mercadorias,
vim embora com ele. Só escutei a choradeira de minha mãe e de
minhas irmãs. Não olhei nem pra trás pra num me arrepender.
– Por que a senhora aceitou?
– Pra minha família não morrer de fome.
– Nunca mais a senhora viu seu povo?
– Nunca, eu pensei que um dia ia encontrar com eles.
– Jacó, desgraçado, um dia tu ainda vai pagar todas as ruindades que estás fazendo com a gente, Deus é testemunha de
tudo isso.
A filha ficava com mais ódio do pai no dia que o dono da
fazenda chegava. Jacó fazia a maior bajulação, só faltava botar o
patrão nos braços, até os carrapichos que pregavam nas pernas
das calças do homem, ele era quem tirava com um chumaço de
algodão, já com o povo de casa, era uma brutalidade sem fim.
Tidinha amanheceu amuada, com raiva do mundo, nada
prestava para ela, não foi nem no rio tomar banho, nem ver os
passarinhos cantarem, ficou sentada numa pedra que tinha na
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frente da casa. Sua cabeça era um turbilhão, era só confusão,
procurando uma saída para a situação dela, do irmão e da mãe,
não encontrava nenhuma solução. Correu, foi até em casa e
disse para Zezinho:
– Vamos tomar banho de rio?
– Vamos!
– Pra onde tu vais,Tidinha? Teu pai tá chegando.
– Não tenho nada a ver com ele.
Botou o irmão de macaquinho, saiu de vereda afora ao
encontro do Rio Amargoso.
– Tu viste a história que mãe contou, Zezinho?
– Vi, fiquei com dó dela.
– Eu também. A safada da Salete nem aparece pra vim buscar
a gente, eu no lugar dela já tinha levado todos nós pra Natal.
No caminho, encontraram Jacó que vinha com umas cordas
na mão. Perguntou:
– Pra onde tu tá levando esse aleijado?
A menina seguiu na vereda não deu atenção ao pai, que se
virou para a filha, com desaforos:
– Estou falando com você, Teodora. Se não me responder,
dou-lhe uma surra com essas cordas no meio dessa capoeira
que a poeira vai cobrir.
– Responde,Tidinha, responde. Pedia seu irmão, tremendo
com os braços agarrado no pescoço da irmã.
– Vamos ao rio.
Tidinha passou um bom pedaço tomando banho com o
irmão que ficava contente com as brincadeiras de sua irmã
com ele. Voltaram tarde para casa, iriam comer o resto que o
pai tinha deixado.
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Dona Juvina amanheceu com dor nas cadeiras, pediu à filha
que fosse até o rio lavar as roupas do povo de casa. Ela pegou a
trouxa de roupa suja, botou dentro de uma bacia de zinco e saiu
de vereda afora em procura do rio. No caminho, vinham seus
pensamentos: “Sentia saudade da irmã. Como estaria Salete?
Tão bonita, cabelos até a cintura, pernas grandes e grossas, a
cintura era bem fininha. Ah, se Salete mandasse lhe buscar...
Iria correndo, não pedia licença nem a mãe, ia por conta própria,
não tinha quem empatasse”.
O rio estava sereno, lindo, correndo manso de barreira a barreira, a água era limpa, nas margens muitas sombras de algarobas,
linhaças e marizeiros. Arriou a trouxa de roupa suja, juntamente
com a bacia, colocou as roupas em cima de uma pedra, começou a
lavar a roupa e bater com um cacete, para largar o sujo, lavava a
roupa, colocava no quaradouro em cima de umas pedras miúdas
na beira do rio. Antes de enxaguar todas as roupas que estavam
quarando, tirava o vestido de chita barata, as calçolas de pano
ruim, mergulhava no rio sereno e silencioso. Nadava de uma
margem para outra, dava cangapés, virava bunda canastra, dava
saltos mortais da barreirinha do rio, era o divertimento dela. Nessa
brincadeira solitária, avistou uma pessoa olhando sua nudez.
Deu umas braçadas rápidas, alcançou a margem do rio, rapidamente vestiu-se, saiu correndo por dentro do mato para ver
quem era. De longe, avistou quem estava lhe observando, era seu
pai Jacó. A menina enxaguou as roupas ligeiro, botou a trouxa
de roupa molhada dentro da bacia, colocou na cabeça, ganhou o
caminho de casa. Estava com mais raiva do pai ainda, tinha ódio
dele, pedia a Deus uma solução para se ver livre daquela vida. “Será
que vai ser sempre assim o meu sofrimento?”, perguntava-se. Não
tinha um par de sapatos, nem um vestido bonito, Zezinho era
um sofredor das injustiças do pai. Em casa, não disse nada para
a mãe, colocou a roupa para enxugar na cerca de arame farpado,
o pai chegou, botou o chapéu em cima da cristaleira e gritou:
– Juvina, bote meu comê!
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Dona Juvina correu, colocou a comida do marido em cima da
mesa. De dentro do quarto, a filha escutava a voz do pai, aquela
voz chata, aborrecida. Ficava contrariada com suas exigências,
mas permanecia calada, tinha muito medo dele, continuava a
brincar com suas bonecas de sabugo de milho, Zezinho ficava
tremendo dentro do seu caixão de querosene. Jacó almoçava
descompondo todos de casa: que não aguentava dar de comer
a um magote de gente que não fazia nada; que não teria lucro
nenhum enchendo o rabo daquele povo; que nesses dias se
danaria no meio do mundo pra não ver a cara daquela gente,
principalmente, do aleijado que não tinha serventia nenhuma;
que só sabia comer e cagar. Vivia o povo de casa com medo
de Jacó. Tidinha ficava com pena da mãe, das humilhações.
Zezinho se fechava com sua dor de ser paralítico da cintura
para baixo, caíam lagrimas dos seus olhos todas as vezes que
o pai descompunha todos de casa.
À tarde, a irmã o botava no pescoço e saía passeando pela
beira do Rio Amargoso e Zezinho cantava músicas penosas
que aprendeu com a mãe. Aqueles passeios lhe faziam muito
bem, chegava em casa como se tivesse tomado uma injeção de
coragem de vida. Quando chegavam, o velho Jacó reclamava:
– Tidinha, não ande com esse aleijado no pescoço, que você
faz uma arte com ele, dá um jeito na espinha.
A filha não sabia por que o pai estava com tanto cuidado
com ela. Estava mudado, era Tidinha pra cá, era Tidinha pra
lá, tinha alguma coisa interessando o pai, ele não era de ter
cuidado com ninguém. E a menina levava a vida sem maldade,
suas preocupações eram com a mãe e com o irmão.
As duas saíram, mãe e filha à procura de lenha seca para
queimar no fogão, tinha que ser lenha fornida e não gravetos.
Andaram muito no meio da mata, acharam um pé de aroeira
morta. Tidinha com uma foice e Dona Juvina com outra, trincharam a árvore morta, fizeram dois feixes, daria para mais
de uma semana. Os feixes eram pesados, a mãe não podia com
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aquele peso, estava fraca, combalida, não tinha força mais para
aquele serviço. A filha era forte, botou à rodilha de trapos na
cabeça, depois o feixe de lenha, o feixe da mãe viria buscar no
outro dia. A mulher parou de andar, encostou-se a um tronco
de imburana, estava suada, fraca da fome que passava, toda
comida da casa era do pai que trabalhava. Tidinha arriou o
feixe de lenha, foi acudi-la:
– Mãe, o que a senhora está sentindo?
– Não sei, sinto uma fraqueza nas pernas e um suor frio.
Deixe-me descansar um pouco que daqui a pouco nós vamos.
A pobre mulher deu conta de si, levantou-se do chão onde
estava sentada, saiu cambaleando. A filha sabia que aquilo era
fome, precisava fazer alguma coisa, a mãe não podia morrer
assim, nova, só tinha quarenta anos. Cuidaria dela por cima de
pau e pedra. As cabras estavam enchiqueiradas, só que Jacó não
tirava o leite das cabras para alimentar a família. Dizia que o
leite era para os cabritos mamarem para crescerem bonitos e
fortes. Aquilo era uma crueldade, os cabritos de bucho cheio
de leite, que não queriam mais nem mamar, e a mãe com fome,
precisando de uma comida de mais sustança.
Tidinha deixou o pai dormir, foi no chiqueiro, tirou o leite
das cabras para sua mãe e o irmão tomarem feito arremate
de farinha de mandioca. E assim ela repetiu sucessivas vezes.
Queria que eles não passassem necessidades. Mesmo com essas
amarguras, a menina se iludia com a vida. Pensava em ir embora,
para onde estava Salete: “De que jeito ir embora? Não tinha
oportunidade, queria conhecer Natal. Diziam que Natal era
uma cidade bonita, tinha carros, ruas, calçadas, que estava
chegando até estrangeiros pra morar lá”.
O sol estava quente. Tidinha tirou a roupa, mergulhou no
rio, nadou de uma margem para outra, mergulhou, colocou os
pés para cima. Era um peixe dentro daquele rio belo e sereno.
De longe o pai olhava a nudez da filha tomando banho. Ela viu
novamente seu pai lhe observando, ficou com vergonha, vestiu
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os trapos, saiu correndo para casa, entrou de porta adentro
como uma bala. A mãe perguntou:
– Que desespero é esse, menina?
– Nada, mãe. Não é nada.
Entrou no quarto, deitou-se na cama de vara, com um colchão de folhas de catingueira, chorava e perguntava a si mesma:
“Por que o pai fica me olhando tomando banho? Eu sou filha
dele, não sou uma estranha”.
Jacó chegou para almoçar, foi até o quarto, ficou olhando as
pernas da filha, que estava emborcada, depois saiu e sentou-se
em frente à porta do quarto. Ficou olhando as pernas roliças, a
bunda grande da filha, que tinha um corpo de uma mulher de
mais de quinze anos. Jacó levantou-se de onde estava sentado,
aproximou-se, levantou-lhe o vestido de trapo e ordenou:
– Tire as calças!
– Pra quê?
– Pra que sim, eu estou mandando, tenho direito sobre você.
– Não senhor. O senhor é meu pai!
– Eu vou lhe comer, eu não vou criar filha pros outros comerem não, como fizeram com Salete sua irmã. Depois que tão
grandes e lutridas, chega qualquer macho de fora e come, assim
saio no prejuízo. Não vou criar filha pra os outros furnicar como
fizeram com Salete, o direito é meu que criei.
A mãe gritou:
– O que é isso, Jacó? O que você quer fazer com sua filha?
Dona Juvina partiu pra cima de Jacó para defender Tidinha,
como de costume fazem todas as mães extremosas para defenderem os seus filhos. Jacó deu uma mãozada na cara da mulher,
que a deixou estatelada no chão. Zezinho de dentro do seu
caixão de querosene chorava sem poder acudir a mãe. Jacó
rasgou a roupa da filha, que ficou despida em cima da cama
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de vara. Partiu para cima da menina feito uma fera, ela para se
defender, lanhou a cara do pai com as unhas. Jacó gritava com
a cara rasgada. Tidinha livrou-se das mãos do seu algoz, correu
para cozinha, armou-se com um tição de fogo. Ficou no canto
da parede acuada como um bicho do mato amedrontado. Jacó
livrou-se da camisa suada, ficaram à mostra os peitos cabeludos e barriga saliente. Partiu para pegar a filha à unha, como
fazia com os garrotes para ferrar, com os dois braços abertos
iguais a tamanduá quando quer pegar sua presa. Tidinha, com
agilidade de sua idade, negou o corpo de banda, enfiou o tição
fumegante no olho do pai. Jacó saiu correndo dentro de casa
doido de dor, espraguejando:
– Safada, você cegou meu olho. Vai me pagar, vou lhe matar,
atrevida.
O homem urrava com a dor que estava sentindo, no local do
olho ficou o buraco preto descendo uma gosma grossa. Tidinha
vestiu o outro vestido velho, saiu correndo numa velocidade
desembestada de estrada afora à procura da cidade de Macau.
Só de vestido, sem calçola, de pés descalços, passou pelos salineiros que ficaram dizendo chacotas. Ela nem escutou, corria
desesperada, sua vontade era correr até não poder mais. Olhava
para trás, podia ser que o pai viesse à sua procura para se vingar
do que ela tinha feito com ele. Finalmente chegou à bodega de
Seu Quincas, onde lhe contou o acontecido.
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Seu Quincas ficou horrorizado com a narrativa de Tidinha.
O comerciante era um senhor de uns quarenta e poucos anos,
solteirão, vivia bem com seu comércio. A menina estava muito
revoltada com o pai, só pensava em matá-lo, no que foi aconselhada pelo dono da bodega a não fazer crime nenhum, esquecesse
aquele episódio. Ela ficou calada sentada em um tamborete que
ficava no canto da parede.
– Eu só tenho pena de minha mãe e de Zezinho meu irmão,
agora é que os dois vão sofrer nas mãos daquele desgraçado.
– Calma, tenha calma.
– Como posso ter calma, Seu Quincas, sabendo que aquele
malfazejo vai desgraçar a vida de minha mãe e de meu irmão?
– Calma, Tidinha, vou arranjar um local para lhe colocar,
ninguém vai mexer com você. Dependendo de você, vou ver o
que faço pela sua mãe e por seu irmão.
– Então avie logo, tô vendo a hora dele chegar por aqui me
procurando, para se vingar de mim.



Seu Quincas fechou a bodega com rapidez, pegou ela e
levou para o Cabaré Nova Olinda, na Rua do Mata Sete, de
propriedade de uma cafetina chamada Cabu. Tidinha foi muito
bem recebida pela dona do cabaré. O bodegueiro deixou ordens
para a cafetina reservar um quarto para a menina, como
também comprar roupas e calçados, que a noite retornaria
para acertar as despesas. Cabu colocou a recém-chegada no
melhor quarto do cabaré. Depois saiu para fazer as compras
que o comerciante tinha ordenado. Compras feitas: dois vestidos de organdi, um azul outro branco, e um par de sandálias
brancas com fivelas do lado. A mulher aprontou a menina
para esperar Seu Quincas e perguntou:
– Menina, tu és cabaço?
– O que é isso?
– É essa besteira que o povo chama de virgindade.
– Tenho, sim senhora, só que meu pai queria tirar, mas
lasquei a cara dele e furei mais um olho dele, com um tição
de fogo.
– Menina de Deus, teu pai queria fazer isso com você? Que
pai desnaturado é esse, minha filha? Eu nunca tinha visto falar
em pai querer comer a filha, é a primeira vez. Se você fez isso,
fez muito bem, para ele tomar vergonha na cara.
– Fiz, sim senhora. Só tenho pena de minha mãe e do meu
irmão que ficaram nas unhas dele.
– Pois, tu estás sabendo que aqui você está sendo bem
tratada, tudo correndo por conta de Seu Quincas. Todas as
despesas que você fizer ele é quem vai pagar. Pois, sendo
assim, tua virgindade já está comprometida, é dele, essa será
a única maneira de você agradecer ao homem por tudo que
ele está lhe fazendo.
– Acontece, Dona Cabu, que eu nunca fiz essas coisas na
minha vida, tenho vergonha.
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– Como é seu nome?
– Teodora, mas o povo lá de casa só me chama de Tidinha.
– Pois bem, Tidinha, isso que eu estou falando não tem
mistério, você aprende rápido. É a coisa mais fácil do mundo,
é só tirar a roupa e abrir as pernas, ele enfia o pau, tá tirado
a virgindade.
– Que coisa feia, Dona Cabu!
– Não tem nada de feio, no cabaré não mora donzela, só
arrombada.
– Não dói?
– Dói nada, só sai um pouquinho de sangue, depois é
só limpar.
Cabu levou a menina para o quarto que tinha mandado
preparar. Ela entrou, olhou os quatro cantos: uma cama patente
de solteiro, com um colchão de capim, uma banqueta com uma
moringa em cima, um copo de alumínio no gargalo; perto da
cama, um lavatório de ferro, com uma bacia de ágata na parte
de cima, no meio, uma jarra com água, também de ágata, e
um armário pequeno feito de madeira ordinária de caixão de
sabão, para guardar as roupas. Cabu, que era uma rapariga
velha desbocada, não tinha respeito por nada, só enxergava
dinheiro. Foi logo dizendo:
– Essa bacia é pra você lavar o pau dos homens que você
pegar, mas só depois que Seu Quincas tirar a sua virgindade.
– E a gente tem obrigação de lavar o negócio do homem
que se pega?
– Claro, menina, faz parte do trabalho da rapariga, com
o tempo você vai se acostumar com tudo isso. Já vi muitas
chegarem aqui na minha casa igual a você, inocentes, depois
estão fazendo tudo que os homens pedem.
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Tidinha ficou meio receosa, também contente, tinha uma
cama para dormir, um quarto para ficar, só sentia saudade da
mãe e Zezinho, o pai podia ir para o inferno que ela não tinha dó.
À noite, mais ou menos às nove horas, a cafetina saiu de
quarto em quarto, perguntando às mulheres se elas estavam
prontas para fazerem o salão, pois estava na hora do cabaré
abrir, que os homens já estavam chegando. Tidinha colocou
um dos vestidos novos e a sandália nova que a mulher tinha
comprado. Mas ela avisou:
– Você não vai fazer salão, você está reservada para Seu
Quincas.
Recebendo essa ordem, ficou no quarto trancada, toda
pronta. Acontecia que a menina queria logo entrar na vida da
prostituição, não podia ficar trancada daquele jeito. Não tinha
pedido nada para aquele homem que lhe ajudou, ele tinha se
responsabilizado por ela porque quis. Não devia nada a ele,
se devesse, quando começasse a trabalhar na noite pagaria
toda a despesa, tostão por tostão. Quando estava com aqueles
pensamentos, entrou no seu quarto uma velha batalhadora da
noite e começou a conversar. Perguntou-lhe o que ela estava
fazendo naquele ambiente, pois era uma criança.
Tidinha narrou o que tinha se passado. Das Dores, ficou de
boca aberta com a história da menina, nunca tinha pensado de
um pai querer comer a filha. E passou a dar conselhos:
– Menina, a vida de puta é muito sacrificada, é o resto do
lixo. Nunca sabemos o dia de amanhã, não temos futuro. Temos
que encarar qualquer homem, pois precisamos do dinheiro,
levamos trambique, apanhamos dos bêbados, a dona do cabaré
fica cobrando a diária toda hora, ameaça colocar nossa mala
na rua, é vida de cão. Preste atenção no que estou lhe dizendo,
tome muito cuidado com a vida daqui em diante, fique atenta
aos perigos que você vai encontrar.
– O que posso fazer? Já estou aqui.
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– Preste bem atenção no que vou lhe dizer agora. Você só dê o
que tem de mais precioso na sua vida, que é sua virgindade, por
duas coisas: por amor ou por muito dinheiro. Esse Seu Quincas
não merece essa consideração toda que Cabu está falando, ele só
está fazendo isso tudo pra você, porque quer lhe comer. Homem
é bicho sabido, nunca se fie em homem. Por confiar no bicho
homem, é que vivo aqui lascada e mal paga. Se faça de dura, não
se entregue de corpo e alma, pense no que estou lhe dizendo.
Das Dores foi dizendo isso e se encaminhando para o salão
trabalhar, garimpar homens de diversas qualidades, de salineiros, de embarcadiços, de pescadores a engraxates, ela pegava
qualquer um, assim tivesse dinheiro, era a vida da prostituição,
não escolhia qualidade, quem mandava era o dinheiro.
Tidinha pegou no sono, toda pronta, não tirou nem as sandálias brancas que Cabu tinha comprado, novinha estalando.
Estava enfadada da carreira que tinha dado da Fazenda Várzea
Cercada até Macau. Quando tinha ferrado no sono, Seu Quincas
chegou muito elegante à procura de sua presa. Vinha vestido
de calça branca, camisa também branca e suspensórios pretos,
relógio de algibeira com corrente de ouro pendurado nas atacas
da calça, guarda-chuva pendurado no braço e uns óculos de
armação fina na cara, careca reluzente, e bigode bem fininho.
– Dona Cabu, onde está a jovem?
– Lá dentro, toda pronta, só lhe esperando.
A cafetina levou o homem até o quarto onde estava dormindo
a menina, empurrou a porta e falou calmamente:
– Menina, levante dessa cama, ajeite a cara, venha receber
seu homem, ele chegou!
O bodegueiro empurrou a porta do quarto, entrou, sentou-se
na ponta da cama e perguntou:
– Está gostando da hospedagem?

37



– Estou melhor do que em casa. Só estou sentindo falta de
minha mãe e do meu irmão que ficaram sofrendo nas unhas
do meu pai.
– Bem, menina, como você está sabendo, eu lhe acomodei
aqui, mandei comprar roupas e sandálias para você, todas as
suas despesas estão correndo por minha conta, por isso, tudo
eu tenho direito em você.
– Não senhor, não tem direito nenhum. Vou trabalhar aqui
no Mata Sete para pagar todas as minhas despesas a Dona Cabu.
– Não é assim menina, eu fiz tudo para lhe proteger, lhe dei
abrigo, roupas, comida e tudo mais. Você me responde de uma
maneira tão desaforada?
– O senhor só fez tudo isso para se aproveitar de mim.
– Você é muito mal-agradecida. Quando chegou à minha
bodega toda lascada, não falava grosso assim, agora está vestida, calçada e de bucho cheio, vem com essa malcriação, com
esses atrevimentos.
– É isso mesmo, a minha virgindade não vai ser barata
assim não, vai ser cara. E pode sair do meu quarto, nunca mais
apareça na minha frente.
O velho ficou revoltado, levantou o guarda-chuva para bater
nela. Rapidamente, de um pulo só, ela agarrou a moringa de
barro, que estava em cima da mesinha, e disse aos gritos:
– Desça o braço para bater em mim, pra você ver uma coisa,
eu lasco sua cara com essa moringa.
O homem baixou o guarda-chuva, não queria escândalos,
era um homem conceituado, bateu a porta do quarto, saiu
apressado, com muita raiva, tinha sido desafiado por uma
menina atrevida. Comunicou tudo que tinha acontecido à
cafetina que, por sua vez, saiu de dentro do bar onde estava
despachando os fregueses, foi até o quarto onde a menina se
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encontrava, estava colocando fumaça pelas ventas, entrou no
quarto de supetão e disse:
– Menina, como é que tu vais me pagar todas essas despesas
que fiz contigo? Dinheiro você não tem, ainda é virgem. Diga
como vai ser, diga-me!
– Não sei, Dona Cabu, tenho que arranjar um jeito.
– Pois arranje esse jeito ligeiro, que eu não posso sustentar
mulheres aqui sem fazer nada. Aqui, minha filha, é uma casa
de comércio, uma casa de prostituição; aqui é um cabaré; aqui
gira tudo em torno do dinheiro; se não existisse dinheiro, não
existia cabaré. Você tem dois dias para me pagar, senão lhe
entrego à polícia.
A rapariga saiu correndo para o salão onde as mulheres
dançavam e escutavam músicas em toda altura. O movimento
estava fraco, as mulheres ficavam na porta, pedindo cigarros
a uns e a outros, cantando os homens para ganhar dinheiro.
Aquela noite estava fraca, não tinha ninguém disposto a gastar
dinheiro com a vida mundana.
Tidinha estava chorando deitada na cama, sem saber o
que fazer da vida, adormeceu novamente. No outro dia, as
mulheres tinham se levantado, estavam de conversa dentro dos
quartos, umas vestidas de combinações, outras de calçolas. Ela
encabulada, com medo de colocar a cara fora do quarto. Das
Dores empurrou a porta de seu quarto e foi logo perguntando:
– Vamos dar uma volta na rua?
– Vamos, só não quero passar na calçada de Seu Quincas.
As duas saíram, foram andar, passaram na Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, a Padroeira da cidade, onde a menina viu
umas mocinhas da idade dela fazendo a primeira comunhão.
Falou para a amiga:
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– Sabe, Das Dores, eu tenho muita vontade de fazer a primeira
comunhão, é muito bonito essas mocinhas todas de branco com
essa vela na mão e o Adoremos.
– Esqueça isso, isso não é pra teu bico, você vai ser puta, não
pode pensar nisso agora. Deus não gosta de puta, nem protege
puta, Deus só gosta de moças de família. Ele nunca olhou para
mim, por isso que vivo nessa miséria, nunca vou ter salvação.
Acabe com esse negócio de religião, nós temos é que arranjar
dinheiro pra comer, senão morremos de fome.
– Que é isso, Das Dores, o que você tem contra Deus?
– Tenho muita coisa. Ele não gosta de mim, eu só gosto de
quem gosta de mim. Vamos logo acabar com essa conversa besta.
Diga-me uma coisa, como você vai pagar a Cabu?
– Não sei.
– Pois eu sei. Você pede a ela para colocar a sua virgindade
na rifa.
– E como é isso, Das Dores?
– É no jogo do bicho. É de 01 a 25, o homem que acertar o
número premiado, terá o direito a sua virgindade. Eu já falei para
você, ou dê por dinheiro ou por amor, você não tem nenhum
amor, então dê por dinheiro.
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De volta ao cabaré, Tidinha foi conversar com a Cabu.
– Dona Cabu, eu não tenho dinheiro pra pagar à senhora, o
que eu tenho de valor é minha virgindade, quero que a senhora
coloque numa rifa.
– Quem te deu essa ideia, menina?
– Foi Das Dores.
– Não deixa de ser uma boa ideia. Vou fazer uma grande
festa aqui no Nova Olinda, festa pra ninguém botar defeito, com
o dinheiro arrecadado você me paga, o resto fica para você ir
se mantendo, tá fechado?
– Tá feito.
Cabu rapidamente chamou Manolo, que era um pederasta
que trabalhava na cozinha do cabaré, cozinheiro de mão cheia.
– Pode dizer, Dona Cabu.
– Manolo, vá até o Quartel da Polícia, diga que, por obséquio,
o Escrivão Argemiro que venha até aqui, eu quero ter uma prosa



com ele. E não se demore não, venha logo, não fique batendo
perna aí pelas calçadas, tá ouvindo?
– Sim senhora, vou num pé e volto no outro.
O cozinheiro saiu correndo à procura do escrivão de polícia,
deu o recado e voltou em cima da bucha. Foi logo adiantando:
– Dona Cabu, o escrivão disse que chega já. Está só terminando de fazer uma ocorrência de um assassinato, que assim
que terminar vem bater aqui.
– Onde foi esse crime, Manolo?
– Foi no Cabaré da Lua. Foram dois pescadores brigando,
um morreu o outro está muito mal, talvez não escape das
peixeiradas.
– Aqui em Macau tão matando gente todos os dias, matam
um hoje e deixam outro amarrado para matar no outro dia.
Macau não vai deixar essa fama nunca. Dizia Cabu.
Perto do almoço, o escrivão chegou ao cabaré para atender
o chamado de Cabu. Argemiro era um sujeito metido a conquistador, andava de roupa branca, cabelos muito brilhantes
de óleo de ovo, com dois dentes careados na frente. Diziam as
mulheres do cabaré que a boca do escrivão fedia igual à lama
de mangue. Quando ele não estava trabalhando, era socado
direto dentro dos cabarés de Macau. Vivia amigado com uma
negrinha que ele tinha tirado do Cabaré da Coréia. Tinha dois
meninos feios, que pareciam uns manes magros de jurema, o
inseto mais feio da caatinga. As más línguas também diziam que
a negrinha botava um chifre danado nele com os pescadores
da Ponta do Aterro.
– Pode dizer, Dona Cabu, Argemiro está aqui inteiramente
o seu dispor, dê as ordens.
– Puta merda, Argemiro, fale mais longe de mim, tu pareces
que comesse bosta já hoje, tua boca está podre, parece que não
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lava a boca de manhã. Não sei como aquela negritinha que tu
vive aguenta essa catinga de lama de mangue que sai da tua boca.
– O que é isso, Dona Cabu, quer me botar pra trás? Assim a
senhora me derruba.
– Faste de mim, fique mais longe, senão fico com a barriga
embrulhada do fedor de tua boca, faste.
– Porra, Dona Cabu, eu não estou precisando da senhora,
vim aqui porque a senhora mandou me chamar, onde eu estava
trabalhando tranquilamente, se me tratar mal, vou embora.
Quando Argemiro engrossou pra cima da mulher, ela voltou
atrás rapidamente.
– Eu só estava brincando com você, bicho besta.
– Então diga o que quer.
– Bem, Argemiro, mandei te chamar aqui no meu estabelecimento, porque a caligrafia mais bonita que tem aqui em
Macau é a sua. E eu quero fazer uma rifa de uma virgindade
de uma menina que chegou aqui em casa.
– Como é a história? A senhora quer colocar um cabaço de
mulher na rifa? Que ideia magnífica! Eu nunca tinha visto falar
nisso, para mim é inusitado, estou perplexo, essa foi a ideia mais
esdrúxula que já vi na minha vida.
– Deixa de falar o que eu não entendo e diz logo, vai fazer
ou não?
– Claro que vou fazer, essa é uma das missões que eu mais
gosto de fazer, com putaria nas entrelinhas.
Cabu mandou Manolo comprar uma folha de papel almaço
para ser confeccionada a rifa.
Argemiro pediu:
– Dona Cabu, quero ver o material a ser rifado.
– Te enxerga, Argemiro, tu acha que vou mostrar o xibiu da
menina. Só quem vai ver é quem tirar na rifa.
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– Não, eu quero ver a pessoa, para poder fazer melhor a
redação do cabeçalho da rifa no papel.
– Assim tá certo. Tidinha, vem cá.
A menina saiu de dentro do quarto, apresentou-se, o escrivão
vistoriou o material a ser rifado, o qual achou muito bom. Manolo
chegou com a folha de papel almaço, Argemiro foi redigir o
cabeçalho da rifa, pediu uma cerveja para refrescar as ideias,
passou vários minutos, pensando e bebericando a cerveja. Pediu
mais uma, demorou mais um pouco, logo chamou Cabu e foi ler
como tinha ficado o cabeçalho para ela, que começava assim:
“Rifa-se, entre amigos, uma virgindade novinha em folha.
A proprietária do deleitoso cabaço tem apenas 15 primaverinhas de idade. A responsabilidade da rifa é toda de Dona
Cabu, proprietária do Cabaré Nova Olinda, situado no Mata
Sete. O Cabaré Nova Olinda é sua casa fora de casa. No aludido
cabaré, você encontra os mais diversos tipos de tira-gostos:
peixe frito no dendê, camarão à moda Macau e ensopado de
cação. Há também diversos aperitivos ao seu inteiro dispor e
lindas garotas apetitosas como todo homem gosta. O preço da
rifa é vinte e cinco mil réis.”
Na margem esquerda do papel, Argemiro botou os números
de 01 a 25. Perguntou para Cabu se tinha ficado bom.
– Está muito bom, Argemiro. Hoje à noite vou colocar o
prêmio à mostra para todos verem o produto que irão arriscar
os seus vinte e cinco mil réis.
A notícia se espalhou rapidamente por toda região salineira,
era o prato do dia nas calçadas e bares da cidade. À noite, o
Cabaré Nova Olinda superlotou de embarcadiços, salineiros,
comerciantes, funcionários públicos, mestre arrais, pescadores, toda qualidade de homem, para conhecerem a virgem
que estava rifando o cabaço. Às 22h, Cabu trouxe Tidinha
enrolada numa toalha de feltro, por baixo vinha vestida com
um maiô preto. Todos que estavam no salão animaram-se com
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sua chegada. A cafetina tirou-lhe a toalha e deixou-a em pé em
cima da mesa. Os homens cochichavam, diziam que a menina
era perfeita, moreninha, cabelos grandes, bunda grande, do
jeito que eles gostavam, e que um cabacinho daquele valia
ouro. Todos ficaram babando, olhando para a prenda. A frente
do cabaré estava repleta de homens que não puderam entrar,
houve até um pequeno tumulto de uns alvarengueiros que
queriam entrar, de qualquer jeito, no ambiente em que estava
sendo exibido o material, a joia a ser rifada. Naquela noite, o
Cabaré Nova Olinda ficou engalanado e superlotado.
Aquele evento era inédito em Macau. Atraiu indivíduos de
todos os níveis, a Rua do Mata Sete ficou repleta de ponta a ponta.
Em menos de meia hora, fora vendida toda a rifa. A procura foi
imensa, a reclamação ainda maior, os alvarengueiros entraram
protestando, dizendo que Cabu tinha escolhido por cara os
compradores da rifa, que aquilo não estava certo. A revolta
era grande, todos os rufiões e proxenetas queriam fazer um
abaixo-assinado para derrubar aquela venda de rifa corrupta,
queriam saber tim-tim por tim-tim como foi feito tudo. Teve
até um cambista, amigo de Cabu, que comprou o macaco (17),
a cabra (06) e o burro (03), e estava vendendo lá fora pelo triplo
do preço. Isso não estava certo, uma pessoa só comprar três
bichos. A confusão estava formada. Até um cego que pedia
esmola no Porto do Roçado trouxe o dinheiro bem trocadinhos
para arriscar na rifa. O Tenente Ezequiel, delegado da cidade,
tinha arriscado na borboleta (04), mas vendo o tumulto formado,
entrou na sala, subiu numa cadeira e gritou:
– Silêncio! Pelo jeito, estou vendo que saiu muita gente lesada
nesta história. Eu, como autoridade policial deste município,
tenho que botar ordem. A rifa só tem 25 números, e poucos
foram privilegiados nesse jogo, então vamos entrar num acordo
para não prejudicar ninguém. Fazemos da seguinte maneira:
todos que compraram a rifa vão receber o seu dinheiro de
volta, o cabaço da menina vai ser disputado no bingo, onde
todos terão sua chance de ganhar. Então fica marcado para o
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próximo sábado, às 09h da manhã, aqui mesmo no prostíbulo
da minha amiga Cabu. Estamos acertados assim?
Todos concordaram com o tenente, representante do
cumprimento da lei e da ordem daquela cidade, que foi muito
aplaudido pela iniciativa tomada. Os presentes ficaram muito
satisfeitos com a inteligência e senso de justiça daquela autoridade pública, que era um homem sensato, que não queria que
ninguém fosse prejudicado.
Cabu achou ideal a proposta do Tenente Ezequiel, só assim o
seu bordel dobraria o movimento e faturamento na manhã de
sábado. Tidinha permanecia em cima da mesa, sentada, muito
desconsolada, vestida com um maiô velho todo esgarçado. Fazia
pena como negociavam a sua virgindade, uma pobre menina
que não sabia nada da vida, só sabia que aquela confusão toda
era por suas partes pudicícias.
E a cidade entrou em polvorosa, era o assunto de todas as
barbearias e casas de jogos, no Mercado Público era só no que
se falava, tinha até peixeiro economizando nas compras de
casa para comprar um cartão no sábado. As mulheres casadas
da cidade queriam juntar-se para acabar com o Cabaré Nova
Olinda, principalmente, com Cabu, que era uma cafetina muito
da xumbrega.
No outro dia, a história chegou à igreja. O padre botou fogo nas
duas irmandades que eram rivais dentro da igreja, a Irmandade do
Coração de Maria e a do Coração de Jesus, essas duas irmandades
eram compostas por senhoras da sociedade, lideradas pelo Padre
Teobaldo e Dona Izonete, mulher do Tenente Ezequiel.
As duas irmandades religiosas deixaram as diferenças de
lado, se uniram e foram procurar o tenente para pedir um fim
naquela pouca vergonha que estava acontecendo na cidade.
Quem encabeçava a fila era a própria esposa do tenente.
Quando Argemiro olhou pela janela do quartel e viu
aquele batalhão de mulheres, umas vestidas de azul e outras
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de vermelho, todas com fitas do apostolado penduradas no
pescoço, com a mulher do tenente à frente, correu para avisar
ao seu chefe e delegado:
– Tenente Ezequiel, o engodo está feito. Sua esposa está
vindo com as mulheres das irmandades da igreja para cá, são
mais de cinquenta, ainda trazem o sacristão.
– Puta merda, agora danou-se tudo. Com minha mulher no
meio, a merda vai feder.
A mulher do tenente entrou de quartel adentro, juntamente
com as amigas das irmandades da igreja e foi direto falar com
o marido:
– Ezequiel, as duas irmandades da igreja vieram aqui falar
com você, pelo problema que está acontecendo na Rua do Pecado.
Dizem que estão colocando a virgindade de uma menina de 15
anos na rifa, é verdade?
– Izonete, minha filha, não estou sabendo nada do que você
está falando, mas posso muito bem averiguar. Essa denúncia
que vocês estão fazendo é muito grave, e eu estou aqui para
zelar pela sociedade e pelos bons costumes de todo um povo
ordeiro desse Município. Só uma coisa, minha querida Izonete,
vocês podem comprovar o que estão afirmando?
– Claro que temos. O sacristão, Seu Raminho, que está aqui
presente, disse que viu tudo e que pode provar.
– Então, senhoras das irmandades eclesiásticas de nossa
amada Igreja Católica Apostólica Romana, podem voltar para
suas casas despreocupadas que vou tomar as devidas providências. Um policial nunca dorme em serviço, está sempre atento
a tudo que acontece na sua jurisdição. Agora o sacristão fica,
para registrar o depoimento dele, não é, Seu Raminho?
– Estou às ordens, tenente. Respondeu o sacristão todo
desconfiado.
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As beatas foram embora muito satisfeitas com as providências que o tenente tomaria. Assim que se retiraram, ele chamou
o sacristão e o levou para uma sala isolada. Chegando à sala,
agarrou o sacristão pelos garguelos e falou:
– Olha bem pra mim, sacristão perobo, filho de uma puta,
veado, sem-vergonha, não se meta no trabalho da polícia. Você
não tinha o direito de ir fazer mexerico, contar tudo a essas
ratazanas de igreja. Você pensa que eu não sei que você pega os
meninos pra lhe comer atrás da sacristia? Ainda dá o dinheiro
da coleta da missa para eles? Agora tá bom, vou ajeitar o seu
xote, vou lhe dar um ensino pra você não se meter onde não
é chamado. Vou mandar lhe dar uma camada de cacete, uma
mão de peia tão grande, Raminho, que você vai perder o rumo
da volta pra igreja, baitola de uma figa. Você vai aprender a ver
as coisas e ficar calado.
– Por favor, tenente, não faça nada comigo, que eu juro pelas
sete chagas de nosso Senhor Jesus Cristo que nunca mais me
meto na vida de ninguém, enquanto mundo for mundo.
– Soldado Pompeu, venha cá. Chamou o tenente.
– Estou aqui tenente, as suas ordens.
– Soldado Pompeu, me diga uma coisa, você gosta de quem
se mete no trabalho da polícia?
– De jeito e maneira, tenente, eu fico putinho da vida. A
polícia é uma entidade sagrada, ninguém pode se meter com
ela, só as autoridades como o senhor.
– Pois, Soldado Pompeu, o sacristão Raminho está fazendo
isso. Está fazendo chafurdo da gente junto à igreja. Foi contar
às beatas que tem um cabaço na rifa no Cabaré do Mata Sete.
Você já viu falar nessa história, Soldado Pompeu?
– Eu não acredito, eu nunca vi falar disso na minha vida. O
que o senhor aconselha que eu faça com esse sujeito pederasta?
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– Por ele ser muito amigo da minha esposa na igreja, vamos
pegar maneiro com ele. Dê vinte e quatro bolos nele, com aquela
palmatória de aroeira, sendo doze bolos nas mãos e doze nas
solas dos pés, depois um banho de água salgada no cacimbão do
quintal do quartel, isso tudo com a roupa do corpo. Tá entendido,
Soldado Pompeu?
– Meu Tenente Ezequiel, eu só queria fazer um adendo, posso?
– Claro soldado, claro...
– Não poderia ser vinte e quatro bolos nos pés e vinte e
quatro nas mãos?
– Adendo aceito, Soldado Pompeu, pode executar as ordens.
Fechado?
– Fechadíssimo. Meu tenente, eu nem gosto de fazer isso,
mas o senhor está mandando, a ordem tem que ser cumprida
com o rigor da lei.
O soldado erguia-se nas pontas dos coturnos e metia a
palmatória nas mãos do sacristão que o mijo descia no seus
calcanhares. E o soldado avisava:
– Não feche as mãos, Seu Raminho, por favor, senão eu acerto
os nós dos seus dedos, pegando nos nós dos dedos não vale,
tenho que começar tudo de novo. Já dei dois bolos perdidos, vou
ter que começar do primeiro. E tenha cuidado para não mijar
nos meus coturnos, engraxei hoje pela manhã, tá escutando,
seu fuxiqueiro?
O alarido era grande, o sacristão todo mijado rodopiava
dentro do xadrez, e o soldado cumprindo as ordens e dando
conselhos:
– Seu sacristão, nunca se meta no trabalho da polícia, porque
policial não tem consideração a ninguém, na hora de bater,
bate mesmo.
Terminada as palmatoradas, o soldado levou o ajudante do
padre para tomar banho de água salgada, depois do banho, jogou
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o homem novamente no xadrez. À noite, depois que o tenente
jantou com sua esposa, foi falar com o sacristão:
– Como está, sacristão?
– Péssimo. Solte-me, tenente.
– Olhe aqui, fresco safado, eu vou lhe soltar. E ai de você
se contar que levou uma sova no quartel. Se você bater com a
língua nos dentes, eu lhe viro pelo avesso, igual ao que guaxinim
faz quando come sapo.
– Não tenha medo, tenente, que eu não digo nada.
– Eu não tenho medo, sacristão Raminho, você que se cuide,
porque se você contar alguma coisa para o filho da puta do
padre, arranco as suas unhas com um alicate de bico.
Dizendo isso, o tenente abriu o xadrez, o sacristão saiu, o
tenente deu-lhe um tapa-olho tão molestado que o pobre do
sacristão caiu no pé da parede arquejando. E o tenente gritava:
– Vá embora daqui, seu baitola, perobo sem vergonha, não
me crie mais problemas dessa natureza.
O ajudante de missa enfiou o chapéu na cabeça e fez carreira
à procura da casa paroquial onde morava com o padre. Ficou
com as mãos e os pés tão inchados e roxos que não podia andar
direito, nem pegar em nada.
A semana passou rápido, na cidade só se falava no bingo
que ia acontecer no Mate Sete. Tidinha esperava com paciência
quem ia lhe ganhar no bingo. Das Dores avisava:
– Cuidado pra não ser enrolada, Cabu é sabida demais.
O sábado chegou, o quintal do Bordel estava varrido no
capricho, as mesas arrumadas debaixo dos pés de manga para
os apostadores se abancarem. A fila era grande na frente do
cabaré para comprar as cartelas da bingo. Terminada a venda das
cartelas, todos se encaminharam para o quintal. Tidinha estava
pronta, todos sentados esperando pela chamada das pedras. No
centro de cada mesa, Cabu colocou um punhado de milho para
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marcação dos números do bingo. Argemiro balançava o bissaco
com as pedras. Tenente Ezequiel estava sentado nas cadeiras
da frente tomando cerveja. Cabu chamou Argemiro e disse:
– Argemiro, demore mais com a chamada das pedras, quero
vender a bebida toda e o tira-gosto também.
O quintal estava superlotado de homens de todos os níveis
sociais. As mulheres sentadas no colo dos homens bebiam e
brindavam o que ia acontecer. E Argemiro amaciando, já tinha
gente agoniada com a demora, gritavam:
– Essa merda começa ou não?
Cabu pedia calma, estava fazendo a contabilidade do bingo.
A cafetina tirou a parte do dinheiro dela e entregou o resto para
a virgem. Mandou começar a chamada das pedras. Argemiro
começou a gritar o jogo, a primeira pedra a sair foi a 44, descambou a sair pedras, todos apreensivos e nervosos. Tidinha
observava aquilo inocentemente, sabia que aqueles homens
famintos por sexo estavam todos interessados em suas carnes,
na sua virgindade. Mas era a vida, era a situação em que ela se
encontrava naquele momento, tinha que vender sua virgindade,
para pagar suas dívidas com a cafetina. Só se via o grito de
Argemiro chamando as pedras, ironizava:
– Ah, cabaço danado para demorar a sair!
Havia poucas pedras no fundo do bissaco, e mais de dez
homens armados para bater o jogo. Finalmente Argemiro gritou a pedra 33, a idade de Cristo, bateram três encangados,
o tumulto foi geral. Bateram o mestre da Barcaça Casqueira,
conhecido como Baiano, um pescador do Porto do Mangue e o
Tenente Ezequiel.
O pescador gritou logo:
– A minha parte eu não vendo por dinheiro nenhum desse
mundo, vou comer esse cabaço sozinho.
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Foram conferir as cartelas, o encarregado da conferência
foi o tenente, a pedra 12 não havia saído, o pescador saiu do
páreo, ficou ele e o Baiano. Terminada a conferência das pedras
e cartelas, os dois tinham batido. Como iam dividir a virgindade
da menina? Não podia, tinha que ficar só com um. Tenente
Ezequiel propôs:
– Eu compro sua parte, diga o preço Baiano.
– Não senhor. Eu também compro a sua tenente.
– Não vendo por dinheiro nenhum desse mundo. Respondeu
o outro ganhador.
O impasse estava formado, cada um que quisesse tirar a honra
da menina. Eram acordos não feitos, ninguém queria abrir mão
da virgindade. A situação já estava partindo para entrevero. Em
todos esses ambientes, tem um pinguço dando pitaco. No Cabaré
Nova Olinda, tinha um, era Zé Batelão, que gritou:
– Se fosse comigo, eu disputava na queda de braço.
O Baiano aceitou o desafio, o tenente também. Passava
das três horas da tarde, os dois se preparavam para o embate.
Colocaram uma mesa no centro e dois tamboretes, o tenente
sentou de um lado e o Baiano do outro. Baiano pediu uma
chamada de cachaça, tomou e deu uma cuspida por entre os
dentes que estalou no canto da parede, cruzaram as duas canas
do braço, Argemiro gritou:
– Já!
Os dois oponentes começaram a fazer força, o tenente vermelho que parecia um tomate, fazia tanta força que parecia
que ia estourar as veias do pescoço. Baiano sereno, tranquilo,
deixando o tenente cansar para poder puxar de vez, foi o que
aconteceu Baiano puxou e derrubou a cana do braço do tenente.
Cabu tirou Tidinha de cima da mesa, onde se encontrava sentada,
entregou a Baiano dizendo:
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– É toda sua, pode fazer bom proveito, quero ver pedaços
de cabaço por todos os lugares desse cabaré.
Baiano recebeu a menina, levou para dentro do quarto. No
quarto, ela ficou encabulada, não sabia o que fizesse. Enquanto isso,
Baiano estava nu em cima da cama esperando sua presa, ordenou:
– Tire a roupa e venha deitar aqui comigo.
Tidinha tirou a roupa, ficou nua. Baiano pegou ela colocou
em pé em cima de um tamborete, ficou inspecionando seu corpo,
os peitos eram pequenos, mas rijos, as pernas grossas morenas,
a genitália com penugens, era quase uma criança, mas tinha
uma bunda linda, grande e arrebitada. O mestre de barcaça
ficou com pena, lembrou-se das irmãs que deixou em Nazaré
das Farinhas, na Bahia, não queria fazer nada com ela, bateu-lhe
um remorso, uma coisa estranha, tirando a virgindade daquela
menina era mesmo que está tirando das suas irmãs. Acontecia
que se ele não tirasse outro vinha e tirava de graça, ele tinha
pagado, já estava ali, ia fazer o serviço. Tidinha deitou-se na
cama, abriu as pernas e disse:
– Venha, pode enfiar, eu quero ser puta.
O negão foi, fez o serviço, depois pegou no sono, ela também.
De madrugada os dois acordaram, foram conversar. Ela contou
toda sua história de vida, Baiano ficou penalizado, tratava-a
muito bem, foi embora quando o dia amanheceu. A nova mulher
continuou dormindo. Das Dores entrou no quarto e acordou ela.
– Como foi, mulher?
– Foi bom, Baiano é uma pessoa boa. Perder a virgindade
não é tão ruim como dizem, não vi bicho de sete cabeças.
– Você agora vai ter que tomar cuidado, você agora é puta,
ser puta não é emprego, não tem ordenado certo. Com o dinheiro
que você recebeu, pague uns dois meses de aluguel adiantado,
compre umas calçolas de pano bom, roupas e sapatos, guarde
um pouco para não lhe fazer falta, porque tem dia que não se
ganha nada. E outra coisa, quando você for ficar com os homens,
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primeiro você lave o pau dele, bote um pouco de vinagre e
umas gotas de limão na água, se ele gritar que está ardendo
é porque está com doença do mundo. Também não dê o ânus
nem chupe pau, que rapariga de vergonha não faz isso, só faz
com o homem que verdadeiramente ela gosta. Cabu vai querer
que quando você estiver na mesa com um homem beba muito,
explore o homem, você não faça isso. Essas donas de cabarés
não têm pena de ninguém. Não explore nenhum homem que
você terá freguesia boa e grande. Você, novinha assim, vai
chover de homem à sua procura. Está certo? Tidinha balançou
a cabeça afirmativamente.
À tarde Tidinha saiu com Das Dores para fazer compras.
Comprou também um vestido para Das Dores e duas bonecas de
baquelita, duas de pano, e um tarzanzinho de borracha, para
brincar nas horas de folga. Foi logo repreendida pela amiga:
– Tidinha, você agora é puta, não pode ficar brincando de
bonecas, suas brincadeiras agora é outra.
– Eu nunca tive uma boneca de verdade, agora eu tenho,
vou brincar sim.
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A nova rapariga do Cabaré Nova Olinda estava toda encabulada andando pelas ruas de Macau, os homens cochichavam e
apontavam para ela, não estava gostando de ser vista daquela
maneira. Seu Quincas, de longe, balançava a cabeça desaprovando o que ela tinha feito, mas a vida era dela, fazia o que
queria. Depois daqueles olhares todos, voltou para o bordel de
Cabu, que na entrada a chamou para uma conversa:
– Olhe aqui, menina, aqui comigo está tudo acertado, agora
para trabalhar no meu estabelecimento, tem que beber e fumar,
beber muito, fazer os homens gastarem. Meu ramo é esse, se as
mulheres não fizerem o que eu mando, eu vou falir e fecho a
casa.Escutou? Só fez balançar a cabeça concordando com tudo,
mas estava prevenida por Das Dores, ia seguir os conselhos dela
que era uma pessoa boa.
À noite, o cabaré estava repleto, os homens a procura da
novidade, até o dono do cartório, que era um homem sério,
católico fervoroso, estava ali para ver se tirava uma casquinha da



recém-desvirginada. Só que Tidinha estava no quarto sendo instruída por Das Dores que era mestra no assunto de prostituição.
Avisava:
– Você tem que aproveitar enquanto é nova, ainda vai completar quinze anos, porque quando se fica com mais idade, não
se vale nada nessa profissão maldita. Hoje você deve ficar com
pelo menos oito homens. Feche os olhos e abra as pernas, deixe
que eles façam o resto. De vez em quando, você dá uns gemidos, só para enganar o homem, eles pensam que está fazendo
você gozar, mas deixa que você está enganando eles. Finja bem
muito, fique gemendo, faça que está chorando, homem adora
essas coisas, pensam que está mandando bem, sai contando
vantagem para os outros colegas, só não sabem que rapariga é
muito mais sabida do que eles todos juntos.
Das Dores terminou de aprontar a nova rapariga, numa saia
muito justa, uma blusa transparente mostrando os bicos dos
seios, sapatos altos e boca muito vermelha. Quando a menina
entrou no recinto, deixou todos enlouquecidos, era uma deusa
num paraíso tropical. O dono do cartório chamou Cabu e mandou
apalavrá-la para ele, queria ser o primeiro. Cabu foi até onde
estava a menina para acertar o preço para o tabelião. Das Dores,
que estava assessorando a amiga, deu o preço. Cabu voltou e
foi falar com o tabelião que aceitou o preço sem pestanejar.
E assim começou a vida de Tidinha na prostituição. A semana
foi toda de trabalho para ela, tinha ganhado um bom dinheiro,
trabalhava de dia e de noite, não tinha enfado. Às vezes estava
brincando com suas bonecas no seu quarto, quando chegavam
os fregueses, largava as bonecas e ia ganhar dinheiro. Das Dores
passou a ser uma espécie de protetora da colega.
Das Dores só era procurada por velhos aposentados, a
mocidade estava no fim, faturava pouco, não dava nem para
se manter com o que ganhava. Então se encostou na amiga,
virou sua conselheira. A aluna lhe pagava as despesas, estava
faturando alto, ajudava ela no que podia.
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Seis meses depois que perdeu a virgindade, Tidinha aprendeu
tudo que uma prostituta podia aprender, já tinha experiência.
Aprendeu todos os truques, ficou escolada na vida da prostituição, ninguém lhe passava para trás, também tinha uma bela de
uma professora, com muitos anos de prostituição.
Certa noite apareceu no cabaré o negão Baiano, aproximouse da moça e perguntou:
– Como vai com a nova vida?
– Oi, Baiano, vou muito bem, estou vivendo melhor do que
antigamente, pelo menos aqui eu não passo fome. Só sinto muita
saudade de minha mãe e de meu irmão. Mandei uma pessoa
de minha confiança procurar por eles na fazenda, lá não mora
mais ninguém, foram todos embora. A minha preocupação
agora é encontrá-los.
– Fico muito satisfeito por achar você bem, só sinto por sua
família que você não encontrou.
– Mas mudando de assunto, Baiano, diga aí, o que danado
você faz na vida?
– Eu sou Mestre da Barcaça Casqueira, transporto sal da
terra para os navios que ficam fundeados. Esses últimos seis
meses eu estava na cidade de Areia Branca fazendo uns reparos
na barcaça, hoje estou de volta.
Ela e Baiano beberam juntos até de madrugada, naquela
noite só ficou com ele, e avisou:
– Vou ficar com você, agora não vai ser de graça. Vai ser
pago dobrado, você tomou meu tempo a noite toda.
E essa amizade com o Baiano começou a incomodar Das Dores,
todas as noites ele chegava ao cabaré só para dormir com Tidinha.
O chamego engrossou, aquilo estava deixando ela preocupada,
a amiga ia perder muitos fregueses com aquela amigação. Os
conselhos dados foram em vão, a putinha apaixonou-se por ele.
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– Rapariga quando se enrabicha por um macho é pior do
que cachorra no cio. Dizia Das Dores.
A menina e o Baiano estavam numa paixão arrasadora,
Baiano ensinou a rapariga a jogar capoeira e também jogar
navalha com elástico. Prometia todos os dias que ia levá-la para
morar com ele na Bahia. Um dia, Baiano desapareceu do dia
para noite, foi embora, deixou a rapariga chorando de saudades.
Mas ela era bandoleira, logo se esqueceu do Baiano, botou
a vida para frente. Dizia:
– Não morro por ninguém, ninguém morre por mim.
Tidinha era a prostituta mais requisitada do Mata Sete,
ganhava muito dinheiro, gastava tudo que ganhava com roupas
caras e com farras. Das Dores sempre lhe dando conselhos. Ela era
famosa, um peixão, como diziam os homens, andava por todas
as ruas de Macau de short curto, os homens enlouqueciam com
tanta exuberância, ficou soberana na profissão que abraçou, era
quem mandava no cabaré. Cabu tinha todo o respeito por ela.
Tinha o coração muito bom, ajudava as colegas com necessidades.
Os anos passaram, a menina ficou uma mulher formada, fisicamente mais bonita ainda, cabelos bonitos, bem tratados, corpo
bem feito. Já fazia três anos que estava naquela vida e gostando
do que fazia, tinha muitas amizades dentro da Cidade de Macau,
principalmente com os papas-finas que lhe davam muitos lucros.
Das Dores dizia:
– Você tá com um pé de rabo muito grande, eu com um rabo
desse não tinha quem ganhasse pra mim, deixava os homens
de Macau tudo liso, batendo biela.
– É do meu rabo que os homens gostam, agora cabaço de
rabo eu só dou por muito dinheiro, e não é no bingo não, é em
dinheiro vivo.
Dava uma risada e saía para dentro do quarto para brincar
de bonecas.
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Chegou o dia do seu aniversário. O Cabaré Nova Olinda
estava preparado para a comemoração, ela estava completando
dezoito anos, mandou fazer um vestido azul marinho de seda
pura, com vários trapeados. À noite, o cabaré estava repleto de
admiradores da aniversariante. Tidinha ficou uma formosura de
mulher, paparicada por todos os homens da região salineira. A
bebida corria solta, o regional de Zé Prego tocava as mais belas
músicas dos cancioneiros brasileiros. A festa de aniversário
estava animadíssima, todos dançando no salão nos arredores das
mesas. Em dado momento entra um rapaz bonito, bem-vestido,
diferente dos homens que comumente frequentavam aquele
ambiente. O rapaz era fino, com gestos delicados, cabeleira
negra e bigodinho fino, unhas bem aparadas, chamou atenção
de todos, até da aniversariante. Cabu foi atender o moço, que
educadamente pediu uma cerveja, bebia com elegância. A figura
do estranho estava deixando todos incomodados.
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Tenente Ezequiel entrou no salão do cabaré e foi cumprimentar o rapaz que estava sentado, conversou um pouco e saiu,
foi se encontrar com Cabu.
Cabu perguntou:
– Quem é esse rapaz da cara de anjo, tenente?
– É o filho do Juiz, estuda Direito no Recife, veio aqui só
para visitar o pai.
– É um belo jovem, eu arriscava um olho por ele.
Tidinha ficara doida de paixão pelo rapaz, só não ia se
oferecer. Porém o tenente lhe apresentou ao moço:
– Essa aqui é Tidinha, é a aniversariante, esta festa é toda
pra ela, está completando dezoito anos hoje.
O rapaz levantou-se, cumprimentou-a, deu-lhe dois beijos na
face, ela ficou encantada com a educação dele, nunca ninguém
tinha lhe tratado com tamanha educação e ternura. Naquele



dia não ia sair com ninguém, pois era o dia do seu aniversário,
mas poderia abrir uma exceção para o moço educado.
O visitante também ficou maravilhado pela formosura de
Tidinha, principalmente por aqueles lábios grossos pintados de
vermelho sangue. Bebiam juntos, o rapaz a convidou para irem
até o quarto, no que ela atendeu prontamente. No quarto, ela
o despiu com a delicadeza que só as mulheres da vida sabem
fazer, lavou suas partes íntimas, sempre com água com vinagre
e gotas de limão, deitou-o na cama e saiu, foi até o banheiro
que ficava no quintal tomar meio banho, só da cintura para
baixo, e voltou enrolada numa toalha. Quando o filho do Juiz
a viu tirar a toalha, que apareceu aquele corpo roliço, de ancas
aprumadas, pernas bem torneadas, coxas grossas e peitos duros
apontando para ele, ficou alucinado. Partiu para cima da mulher,
ficou apalpando o seu xibiu que nunca tinha aparado os pelos,
o rapaz ficou tão nervoso, que falava tropeçando nas palavras.
– Mulher, me diga o que é isso, eu nunca tinha visto uma
vagina desse tamanho e com tantos cabelos. Que coisa linda!
A natureza é perfeita, você não tem defeitos. Andei por muitos
cabarés de Natal, João Pessoa e Recife, nunca tinha visto nada
igual, isso tudo é simplesmente magnífico.
– Eu estou aqui para lhe dar tudo isso e muito mais, pode
fazer bom proveito que estou às suas ordens. Agora tem que ser
com muito carinho, bem devagar, eu não quero nada de pressa,
quero tudo devagar.
E o rapaz ficou enlouquecido por aquela escultura humana.
Virou Tidinha, ficou a beijar-lhe as nádegas arrebitadas com
sofreguidão, subiu lambendo as costas e deu um beijo na nuca,
começou a dança do sexo, lambia os peitos de Tidinha com voracidade. Com o corpo em brasa pelos carinhos feitos pelo rapaz,
deitou-o na cama, aconchegou-se em cima dele, fizeram amor e
foram conversar sobre suas vidas. Ela estava caidinha pelo moço
que lhe tratava com educação, não era como os outros homens
que frequentavam aquele cabaré e, alguns que tinham passado
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em sua vida, uns grossos, brutos, sem um pingo de educação.
O moço fez amor mais duas vezes, pagou e foi embora. A festa
do aniversário continuou até amanhecer o dia.
Tidinha passou o dia brincando com suas bonecas, mas
não tirava do pensamento o rapaz da noite anterior, bonito,
cheiroso, educado, não fedia a salitre, não tinha sovaqueira nem
bafo de cigarro misturado com cachaça como os outros homens
que viviam naquela cidade rodeada pelo mar. Deitava, abria as
pernas, para espantar o calor, só não tirava do pensamento o
rapaz educado que conheceu.
Das Dores empurrou a porta do quarto da amiga, a encontrou
brincando de bonecas, dando comida na boca das bonecas,
colocando para dormir. A mulher fazia toda aquela brincadeira
com o maior carinho, parecia que aquelas bonecas eram suas
filhas de verdade. Só que Das Dores não gostava:
–Tidinha, acabe com essas besteiras, você já é uma mulher
feita, passa o dia todo agarrada com essas bonecas. Isso não é
mais brinquedo para você, seu brinquedo é outro.
– Das Dores, eu estou aproveitando a minha infância agora,
nunca tive o direito de brincar, hoje posso comprar as bonecas
que quiser, por isso estou aproveitando o que não vivi anos atrás.
À noite, o cabaré abriu as portas, a Rua do Mata Sete era só
alegria. Embarcadiços, salineiros, pescadores, alvarengueiros e
mestre arrais faziam aquela zona do baixo meretrício ficar mais
animada. O tenente Ezequiel fazia a ronda com os soldados, as
mulheres bebiam nas bodegas da vizinhança juntamente com
seus fregueses, outras comiam milho assado e cozinhado no
fogareiro de Dona Xinoca. A Esquina do Pecado, a Rua do Mata
Sete e os cabarés só pegavam fogo mesmo depois de meia-noite.
O filho do Juiz chegou cedo à procura de Tidinha que ainda não
estava no salão. Das Dores foi avisar:
– Mulher, aquele rapaz filho do Juiz está lá fora te procurando.
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– É mesmo? Avise que saio num minuto, só estou acabando
de me arrumar.
– Tu tomas cuidado com esse rapaz, ele é filho de gente
grossa, você é uma rapariga, não tem valor nenhum. Não se
esqueça dos meus conselhos.
– Tá bom, Das Dores, não precisa passar sermão, eu sei muito
bem o que estou fazendo. Quando eu precisar, peço conselhos.
Aprontou-se, passou perfume francês que ganhou de um
embarcadiço de presente e foi para o salão ao encontro do
seu recente amor. Chegou à mesa onde estava o jovem, não
trocaram uma única palavra, ele a puxou pelo braço, sentou-a
no colo, encostou sua boca na boca dela e deu-lhe um beijo
ardente, a moça imediatamente sentiu um cheiro de perfume
doce, misturado com cheiro de macho que quer fazer sexo. Não
era aquele cheiro que estava acostumada a sentir, daqueles
homens sujos que lhe procuravam, com fedor de cachaça com
cigarro. O beijo que o moço deu na sua boca tirou-lhe o batom
vermelho que usava, delicadamente limpou os lábios com as
pontas dos dedos. A mulher recebia beijos no pescoço e, Artur,
era o nome do rapaz, pegava o rosto dela com as duas mãos
e dava beijos nos olhos fechados da jovem e bonita rapariga.
Tidinha estava encantada com tanto carinho e afeto, esse
enroscado foi até tarde, os dois se embriagaram de amor a
noite toda. O amor cresceu entre os dois, não se largavam,
eram dias e noites os dois grudados. Ela deixou de fazer salão
no cabaré, estava vivendo só para Artur. Tomavam banhos de
mar, passeavam de mãos dadas pelas ruas e praças de Macau,
a sociedade estava inquieta com o comportamento do filho
do Juiz. Das Dores dava conselhos para a amiga, que não lhe
dava atenção, queria estar sempre nos braços do seu amor.
Esse amancebamento estava deixando a família do Juiz
desesperada, Artur queria abandonar os estudos, não queria
voltar para Recife terminar a Faculdade de Direito, queria
tirar seu amor do meio da prostituição para casar. O rapaz era
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morto e vivo dentro do Cabaré Nova Olinda. Tidinha perdeu
todos os fregueses, as suas economias estavam acabando, o
moço não dava brecha, não queria que ela ficasse com mais
ninguém, só com ele, a prostituta obedecia, só queria ser dele.
A amigação da rapariga estava deixando Das Dores e Cabu
preocupadíssimas, para Cabu o prejuízo estava sendo grande,
o movimento de sua casa de comércio tinha caído muito. Para
Das Dores, a preocupação era que sua amiga estava acabando
com tudo, até as joias estava vendendo para manter o amante
com bebida e comida, o aluguel do quarto no cabaré estava
atrasado. A puta só tinha olhos para o filho do Juiz. Só se
escutava as conversas, em Macau, que o Juiz queria prender
Tidinha, que ela tinha colocado o seu filho a perder, que o
filho tinha desprezado tudo por causa de uma quenga sem
futuro de cabaré.
O Juiz prometia:
– No dia que conseguir tirar meu filho daquele antro de
perdição, mando dar uma surra naquela rapariguinha barata.
Eu sou uma autoridade, ela está desmoralizando minha família.
A amante do seu filho, que era malcriada, também mandava
sua embaixada para ele, dizendo descomposturas.
Certo dia parou um carro em frente ao cabaré Nova Olinda,
desceu uma senhora e duas moças bonitas que adentraram
ao salão:
– Bom dia!
– Bom dia, senhora, o que deseja? Respondeu Cabu, toda
encabulada. Nunca tinha entrado no seu cabaré gente tão fina.
– Gostaria de falar com Artur.
– Ele está dormindo.
– Podia nos levar até lá?
– Quem é a senhora?
– Eu sou a mãe de Artur, essas duas, irmãs dele.
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Cabu saiu apressada pelo corredor grande do cabaré e a
família de Artur atrás. Cabu bateu na porta do quarto:
– Tidinha, abra a porta. Abra ligeiro.
A prostituta abriu a porta vestida só de calcinha, com os
seios a amostra, e perguntou a Cabu:
– O que está acontecendo?
A mãe de Artur adiantou a conversa:
– Onde está meu filho?
Empurrou a porta e entrou com brutalidade. Encontrou
Arthur dormindo de cuecas e de meias, barba por fazer, um
trapo de gente, magro que pelo cu se via os dentes, pela vida que
estava levando dentro daquele cabaré. Chamou as filhas, que o
levantaram da cama, e saíram arrastando o irmão pelo corredor.
Jogaram-no dentro do carro, e foram embora para Natal.
Tidinha ficou desorientada, chorando agarrada com a
calça e a camisa do rapaz, embriagou-se, era consolada pelas
amigas, não queria saber de conselhos de ninguém queria
Artur de qualquer maneira, mas era impossível, a família o
tinha carregado para longe dela. Passou a semana farreando,
chorava dentro do quarto, jogou as bonecas dentro de uma
mala, colocou também as roupas, queria viajar para Recife à
procura do seu amor. O Tenente Ezequiel deu-lhe conselhos que
Artur era de outra linha de gente, ela não devia ter esperanças
sobre o rapaz. A mulher apaixonada ficou mais conformada,
parou de beber, mas ficou triste pelos cantos, não queria
fazer salão. Passava o tempo todo fechada no quarto, só quem
entrava era Das Dores, que lhe dizia:
– Você, Tidinha, vá se acostumando com a vida de rapariga,
porque é assim mesmo. Quando ela está no bem bom com um
homem, pensando que aquele homem é para resto da vida, tudo
se acaba. Se você se apaixonar desse jeito por todo moço bonito
que você encontrar nessa vida, não vai arranjar nada nunca.
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Com aquele conselho de Das Dores, o amor da amiga se
reativou, começou a beber novamente, não se conformava,
dizia para todos que tinha sido o filho da puta do Juiz que
tinha tirado Artur dela, mas tinha certeza que ele ia voltar.
Das Dores deu um banho na colega e a botou para dormir.
No outro dia, ela acordou com os nervos à flor da pele, pegou
uma navalha para cortar os pulsos, as mulheres tomaram
a navalha, ficaram todas com medo, podia ser que Tidinha,
ficando só, tentasse o suicídio novamente. Das Dores ficou
com a colega no quarto.
Argemiro tomava uma cerveja numa mesa no canto da sala
e desdenhava da situação que todos estavam vivendo no cabaré:
– Não sei por que toda puta que o macho abandona quer
cortar os pulsos.
Cabu escutou o que Argemiro dizia, partiu para cima dele:
– Você, seu boca de fossa, só sabe dizer besteira, não tem
dó de ninguém, também nunca teve um amor, por isso fica
conversando merda.
– O que é isso, Dona Cabu?
– É isso mesmo, e tem outra coisa, pague a cerveja e dane-se
daqui. Vá chatear o cão com reza.
– O que é isso, Dona Cabu?
– É isso mesmo!
Passaram-se uns dias, Tidinha estava mais conformada, se
alimentava regularmente, tinha passado muitos dias parada,
queria retomar a vida.
– É o seguinte, Das Dores, homem é como biscoito, um vai
embora, aparece dezoito. Vou à luta. Fiz essas besteiras todas,
não pensei em minha mãe e no meu irmão, mas agora meus
pensamentos estão voltados para eles dois.

67



Após isso, passava os dias repousando, se alimentando bem,
tomava Emulsão de Scott para ficar forte. Alguns fregueses a
procuravam durante o dia, ela atendia com a maior presteza,
como antigamente. Suas finanças já estavam em dia, comprou
roupas novas, sapatos novos, deu as roupas antigas para as amigas, estava preparada para encarar a vida noturna novamente.
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À noite, o cabaré abriu as portas, Tidinha estava pronta
para ganhar dinheiro e uma porção de homens à procura dela,
homem para ela era o que não faltava. A radiola de fichas tocava
músicas de Dalva de Oliveira. Ela escutava melancolicamente
sentada num canto de parede, com um copo de bebida sobre
a mesa, quando, de repente, o Juiz, totalmente embriagado,
entrou no cabaré junto com a polícia, queria conhecer a mulher
que tinha virado a cabeça do filho.
Já chegou gritando:
– Quem foi a puta rasteira que queria desgraçar a vida do
meu filho?
Todos ficaram sobressaltados com a chegada do Juiz,
daquele jeito, gritando, ameaçando, mas Tidinha era atrevida,
não tinha medo de azar, levantou-se de onde estava sentada,
foi até ele e respondeu:



– A puta sou eu. Agora desgraçar a vida do seu filho, não.
Eu dei amor, carinho e muita vagina para ele comer, que era
o que ele mais gostava.
– Você baixe a voz quando falar comigo, meças as palavras,
mulher messalina, puta safada, Madalena arrependida. Eu
sou um juiz!
– Eu sou Tidinha, uma rapariga profissional, conhecida no
Mata Sete, e só sei falar assim com quem me maltrata.
Todos que estavam presentes no ambiente ficaram se
benzendo. Uma prostituta estava discutindo com um juiz, era
ter muita coragem, nem todo homem em Macau tinha coragem
nem de dar bom-dia àquele Juiz presunçoso e orgulhoso que
maltratava a todos com sua empáfia.
– Você é uma rapariga muito da atrevida. Fale baixo, que
não sou da sua laia. Também sou a terceira autoridade da
cidade. Você, quando falar com uma autoridade, dirija-se
com respeito, pois entre um Juiz e uma rapariga existe uma
diferença muito grande, diferença de milhas.
– O senhor pode ser o que for, mas não tem um xibiu pra
dar a seu filho. Eu tenho um e bem gostoso, velho xibungo.
O Juiz colocou o charuto braço de Judas, que estava entre
os dedos, na boca, espalmou a mão e deu na cara da prostituta
que caiu no pé do balcão. Ela levantou-se com a boca sangrando,
correu para perto do seu opositor, deu-lhe um chute entre as
pernas, que ele automaticamente abaixou-se segurando os
bagos e os seus óculos caíram da cara. Ela pisou em cima dos
óculos da autoridade que ficaram só o farelo. Pulou para trás
tirando a navalha com o elástico, que trazia nos seios, botou
o laço do elástico no pulso, jogou a navalha, que foi aberta e
cortou a cara do Juiz. Quando a navalha voltou, veio fechada
para mão dela, a navalha abriu um rasgo na cara do juiz que
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cabia uns três dedos, a carne era branca, começou a minar
sangue. O Juiz gritando de dor, deu ordens para a polícia:
– Prenda essa mulher. Ela vai morrer na cadeia, ou eu não
me chamo Doutor Juviano Pereira de Almeida.
Todos que estavam presentes assistindo à cena da briga
correram para o lado de fora do cabaré, ninguém teve coragem
de se meter na confusão. Só ficaram no salão Tidinha, o Juiz
encostado no canto da parede, com a cara sangrando, e os
soldados se preparando para pegar a prostituta à unha. Só que
os soldados não sabiam que a bela mulher tinha disposição
para a briga, igual a uma onça acuada.
Ela bailava de um lado para o outro com a navalha trancada
na mão, fazia que jogava, os soldados recuavam, e o Juiz gritava:
– Deixem de ser frouxos, prendam essa puta escrota. Eu
quero ver essa rapariga no fundo de uma cadeia até os últimos
dias de sua vida.
Quando a rapariga escutou aquelas palavras lhe ofendendo,
jogou a navalha novamente, cortou a coxa do Juiz, que caiu
sentado no chão. Os quatro soldados da guarnição de Macau
avançaram para cima dela que dava pernadas que os bibicos
dos soldados voavam de suas cabeças. A confusão ficou maior
ainda. Na cozinha, o fresco Manolo desmaiou, Cabu gritou:
– Levanta, perobo, você nunca viu briga não?
Tidinha brigava com a polícia que parecia um homem
disposto, na capoeira, na pernada e no murro. Por um segundo,
Tidinha se descuidou, um soldado deu com o cassetete na sua
cabeça que a derrubou no chão com a cabeça sangrando. Ela
partiu para cima dos soldados, pegou a navalha novamente,
os soldados recuaram.
Tidinha gritava e ridicularizava o velho juiz:
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– Juiz covarde, para brigar com uma mulher chega cercado
de soldados de polícia. Se eu fosse você, Juiz filho de uma puta,
tinha vergonha na cara, querer bater em mulher, mas comigo
você se lascou. Quer mais? Chegue, caia dentro, dessa vez
eu corto o teu pescoço. Venha, careca de uma porra, cabeça
pelada, safado, covarde.

Tidinha notou que estava em desvantagem e rapidamente
fugiu com Das Dores pela porta da cozinha do cabaré. Saíram
pulando as cercas e os muros que havia pela frente e foram
se esconder na vila de Macauzinho, na casa de uma irmã de
Das Dores.
A cafetina Cabu ficou comentando:
– Foi o maior cu de burro que eu já vi dentro de um cabaré.
Só achei bom a lasca que Tidinha fez na cara do Juiz. Que menina
brigadora da molesta dos cachorros! Nunca tinha visto uma
rapariga disposta daquela maneira. O Juiz mandão saiu todo
desmantelado, que parecia a peste do inferno. Bem feito para
ele respeitar rapariga, que também é gente.
Levaram o Juiz para o hospital, que levou treze pontos na
cara e oito na coxa. Daquele dia em diante, botaram o apelido
dele de Navalhada. A polícia bateu toda região à procura de
Tidinha, mas foi em vão o trabalho, não acharam nem a sombra.
Ela continuava escondida na casa da irmã de Das Dores, em
Macauzinho, curando-se dos ferimentos e descansando o corpo.



À noitinha, Das Dores foi até o cabaré apanhar umas coisas da
amiga. Cabu e outras mulheres queriam saber como ela estava:
– Está bem, só não poderá ficar mais aqui em Macau. Se o
Juiz prendê-la, vai se vingar de tudo que ela fez com ele. Vou
tirar com ela para Natal. Em Natal é mais seguro.
– Mulher, diga a Tidinha que tenha cuidado na vida, Natal
não é brincadeira, que ela não se meta em enrascada, ainda
mais agora que é época de guerra. Estão dizendo que lá tem
estrangeiros que parece um enxame de abelha italiana. Dizem
que os americanos fazem tudo que não presta em Natal, querem
pegar as mulheres à força, brigam na rua, principalmente no
bairro da Ribeira, onde eles ficam nos bares. Fazem o diabo nas
ruas de Natal, parece que são os donos da terra. Uma mulher,
que mora no Cabaré da Lua, levou uma surra tão grande de um
galego americano, que passou mais de dois meses no hospital.
– Pode deixar que eu falo para ela. Disse Das Dores.
Das Dores voltou para casa da irmã, onde a amiga estava
escondida, trazia tudo que lhe pertencia, só deixou alguns
objetos que não tinham nenhuma serventia, até as bonecas
ela trouxe. A brigona estava toda machucada, cabeça lascada,
os beiços inchados e o corpo moído das pancadas que levou
dos cassetetes dos soldados. Das Dores reclamava angustiada:
– Tidinha, o que você fez foi muito errado, desafiar um
Juiz?! O homem é uma das maiores autoridades de Macau. Você
vivia bem, tinha os seus fregueses certos, é uma mulher nova,
tinha tudo para ser uma das raparigas mais ricas de Macau,
sabe fazer os homens se apaixonarem. Você era quem mandava
no cabaré de Cabu. Olha agora a sua situação: escondida, tendo
que fugir para Natal, vai ter que começar tudo de novo, fazer
nova freguesia. De antemão eu te aviso, os homens de Natal
são mais sabidos, você vai ter que ter muita paciência com eles.
Tem deles que vão lhe contar a convivência com a família, falar
sobre os filhos, que tem desgostos das filhas, que a mulher é
ruim para eles. Vários tipos de lamentações você vai ter que
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escutar e manter a cabeça fria. Tem deles que até choram, mas
a função da rapariga é escutar, não dar nenhuma opinião, ficar
calada. Toda rapariga é confidente dos homens que pega, tem
deles que confiam mais nas raparigas que na própria mulher.
– Está certo, Das Dores. De hoje em diante, eu vou seguir os
seus conselhos bem direitinho.
– Mandei meu sobrinho até o cabaré. Ele me disse que o corte
que você deu na cara do Juiz pegou num sei quantos pontos,
o estão chamando de Navalhada, as autoridades da Justiça de
Natal transferiram ele para a cidade de Mossoró, e disseram
que ficasse quieto, não fizesse nada contra ninguém, pois já
tinha sido desmoralizado demais; que era uma vergonha um
Juiz brigar com uma prostituta num cabaré; que o escândalo foi
muito grande, e o nome da justiça não podia ser jogado na lama.
Das Dores saiu cedo de casa, deixou a irmã cuidando da
amiga, foi até Macau procurar o Seu Cabral, que era dono de
um misto que transportava o pessoal de Macau para a Cidade
de Epitácio Pessoa, para pegarem o trem que as conduziria a
Natal. Ela preveniu que ia viajar com uma moça que estava sendo
procurada pela polícia. O dono do transporte disse para ela
que não se preocupasse que já sabia do ocorrido. Combinaram
a hora do encontro na estrada.
Das Dores voltou para Macauzinho, contou para Tidinha
como seria a viagem. Quatro horas da manhã, as duas acordaram, se arrumaram e foram para beira da estrada esperar o
transporte. Com pouco tempo, vinha se aproximando o misto
de Seu Cabral. Parou, rapidamente, subiram para a carroceria e
cobriram-se com uma lona. O sereno da madrugada maltratava
o corpo das passageiras que viajavam imprensadas naquela
carroceria fedendo a peixe seco, cobertas com uma lona velha
toda remendada, não dava nem para tirar um cochilo. O misto
balançava demais, a estrada esburacada, tinha barrocas enormes, que o carro se arrastava lentamente.
Elas conversavam:
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– Que besteira eu fiz. Uma hora dessa eu devia estar dormindo no meu quarto lá em Dona Cabu, estou aqui nesse sofrimento. Falou a fugitiva.
– É isso mesmo, quando a cabeça não pensa o corpo é que
padece. Não é possível que você agora não tome juízo. Respondeu
a acompanhante.
– Eu sei, a vida está me ensinando muita coisa. De agora em
diante, vou trabalhar só para encontrar minha mãe e meu irmão.
E, você, pare de azucrinar o meu juízo, já não estou aguentando
mais essa sua ladainha que não para nunca.
– Será que você vai fazer tudo isso que está dizendo, Tidinha?
– Sabe o que é, Das Dores? Tem coisa que ferve meu sangue,
eu não aguento, parto para cima. Mas tenho também o coração
muito mole, sei que não vou ter nada nunca na minha vida
porque só procuro fazer o bem e não sou recompensada.
Chegaram à cidade de Epitácio Pessoa , uma cidadezinha
acanhada, com muita gente para viajar, era dali que partiam
todos para Natal. O misto parou em frente a uma pensão, local
onde o pessoal de Macau se hospedava. A condução foi logo
cercada por uma porção de gente. As duas colegas saíram de
fininho e foram para casa de uma amiga de Das Dores que ficava
na Rua da Ponte, onde ficava o cabaré da cidade. Das Dores não
queria que ninguém as avistasse, o caso da amiga repercutiu
muito em toda redondeza, queriam só dormir na casa da amiga,
e no outro dia pegar o trem com destino a Natal.
Foram bem acolhidas na casa procurada, dormiram, no outro
dia bem cedo saíram, rumaram para Estação Ferroviária, compraram as passagens. Ficaram na plataforma esperando a saída
do trem às 5h15. Chegava gente de vários lugares para viajar
com destino à Capital. Os foguistas e maquinistas acenderam
a máquina do trem, escutou-se o primeiro apito, avisando que
estavam perto de partir. As duas mulheres entraram no trem e
procuraram o vagão de segunda classe com os bancos inteiriços
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nas laterais do vagão. O trem encheu, o estacionário bateu no
sino da estação, a maria-fumaça deu partida.
Tidinha estava deslumbrada, nunca tinha viajado de trem.
As dores do corpo misturaram-se com seus sonhos de conhecer
Natal, mas nunca pensou que seria daquela maneira. Tinha
sido tudo muito rápido, mas estava gostando daquele movimento, caras diferentes, gente rindo, outros com caras tristes;
estava encantada com a rapidez do trem. Viajavam também no
vagão uns rapazes de caras queimadas do sol, os pés grandes
maltratados dentro de alpargatas de rabicho, calças de mescla
grossa e camisa de algodãozinho ralo, todos calados, sisudos e
que se dirigiam uns aos outros com poucas palavras. Tinham
sido sorteados para servir no Exército, por isso, receberam as
passagens de graça da rede ferroviária. Os outros passageiros,
na maioria, eram matutos que iam trabalhar na cidade de
Ceará-Mirim, nas lavouras de cana-de-açúcar, eram uns pobres
coitados que levavam amarradas foice, chibanca e enxada, na
ponta dessas ferramentas, um saco com poucos trapos de roupa
e uma rede. Nesse meio também viajava um homem muito
falante, que conversa em voz alta. Dizia:
– Depois que Hiltle inventou essa guerra, Natal está cheia de
americanos, o povo só fala em dólares. Natal está uma desgraça,
tem mais de 10 mil soldados americanos entrançando nas ruas.
Os homens têm tanto dinheiro que fizeram 20 Km de pista
asfaltada de Parnamirim até a Praça Pedro Velho. Foi feita em
seis semanas, gastaram uma fortuna, seis milhões. Também
deram muitos empregos na base que eles estão fazendo em
Parnamirim.
– O que danado esse doido está falando? Perguntou Tidinha
à companheira.
– Eu sei lá mulher, nesse trem dá de tudo, até doido.
– O que é guerra, Das Dores?
– Não sei.
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– Porra, Das Dores, tu não sabes de nada, tu não me orientas
em nada. Eu fico aqui perdida, sem saber o que o povo está
falando. Tu és mais burra do que eu pensava, diz que já foi a
Natal não sei quantas vezes, mas nada aprendeu. Até eu que
saí das brenhas sei mais do que você. Já vi que em Natal vou
ter que me virar sozinha.
E o homem continuava falando pelos cotovelos, e Tidinha
prestando atenção em tudo que ele dizia.
– O Cabaré de Maria Boa, de Belinha, o da Rua São Pedro
e a 15 de Novembro só vivem cheios de gringos. No Bairro
da Ribeira, moças de família não podem nem passar que os
soldados americanos querem agarrar a pulso. Quem está mandando em Natal são os americanos, lá tem rapariga de toda
parte do mundo, elas não querem nem saber de brasileiros. Os
pobres dos brasileiros, para comer uma rapariga em Natal dá
trabalho, as putas só falam em dólar. No comércio da Ribeira,
o movimento é grande, tem bares por todos os lugares, na Rua
Duque de Caxias, na Tavares de Lira e Rua Chile, todo o buraco
tem um bar. Os soldados americanos não têm vergonha de nada,
ao meio-dia em ponto, andam agarrados com as raparigas,
beijando na boca e tomando cerveja na boca da garrafa. Eles
não respeitam ninguém, até parece que Natal é deles. Vez por
outra, um brasileiro mata um de faca, eles têm medo de faca que
se pelam, só fazem dizer: non, knifenon. As moças de família
não saem nem nas ruas com medo deles.
– Esse besta já repetiu essa história não sei quantas vezes.
Reclamava Das Dores, com a cara feia.
Os passageiros do trem já não aguentavam a conversa
daquele homem, todos estavam de saco cheio, a maioria não
entendia nada do que ele dizia. Das Dores, do seu canto, torcia
a boca de nojo da conversa. E ele continuava:
– Um dia desses foram enterrar um peste de um soldado
americano no Cemitério do Alecrim, os soldados foram todos
bêbados para o enterro, um deles pegou no sono dentro do
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cemitério. Quando foi de manhã que o povo ia passando na
calçada do cemitério, ele acordou e ficou debruçado no muro
pedindo fósforo para acender um cigarro. Como o povo sabia
que tinham matado um soldado americano, quem passava, saía
correndo com medo, pensando que o soldado tinha ressuscitado.
Até o vendedor de pão da Padaria Aviação perdeu o balaio do
pão da carreira que deu.
– Que homem mais chato, não para de falar, que coisa mais
aborrecida. Reclamava Das Dores.
– Pois eu estou achando é bom, pelo menos estou aprendendo
alguma coisa de interessante. Rebateu Tidinha para a amiga
que estava com raiva da zoada que o homem estava fazendo
no vagão do trem.
O trem fez sua primeira parada na cidade de Lajes. Esperaria
pelo outro trem que vinha de Angicos. Nesse tempo, o trem se
abastecia de água e lenha para continuar a viagem, só tomaria
água novamente e pegaria lenha na cidade de Baixa Verde.
Todos desceram para tomar café numa banca que tinha na
plataforma da estação. A banca do café estava repleta de bolos,
tapiocas, cuscuz e queijo de coalho assado. Do outro lado, tinha
um homem com uma vaca amarrada num pau vendendo copos
de leite tirado na hora. Tidinha foi lá e tomou um copo que a
deixou com um bigode branco feito da espuma do leite. Depois
as amigas voltaram e se abancaram para tomar café. Do lado
de Tidinha, sentou-se o homem que vinha conversando dentro
do trem, e perguntou:
– Vai a Natal?
– Vou!
– Já conhece?
– Não!
– Você faz o que na vida?
– Sou puta!
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– Como é?
– É isso mesmo que o senhor escutou, sou puta!
– Vai fazer a vida?
– Vou!
– Já tem pra onde ir?
– Tenho o Beco da Quarentena, minha amiga conhece tudo lá.
– Menina, tenha cuidado com Natal. Aquela cidade está
um perigo, tem toda qualidade de gente por lá. Procure outro
local para ficar, o Beco da Quarentena é o pior ambiente que
tem em Natal, aquele local só tem vagabundo e fedentina. Você,
tão novinha, vai se perder naquela desgraça de lugar, eu tenho
pena de você.
As duas saíram em direção ao trem. Das Dores reclamava
com Tidinha:
– Acabe com está história de dizer para o povo que é puta.
As pessoas não aceitam a gente, nós somos rejeitadas. Acabe
com essa sua inocência.
– O homem falador disse que o Beco da Quarentena é o pior
ambiente de Natal, é verdade?
– De onde? É invenção desse doido, que só conversa merda.
Eu estou é com um abuso grande da cara dele.
– Você não me engane. Eu sou nova, mas não sou besta. E
se esse beco não prestar?
– Deixe de tanta pergunta, vamos entrar no trem.
Dentro do trem, Tidinha se chegou para perto do homem
que falava muito e perguntou:
– O que é esse negócio de guerra que o senhor está falando?
– Ah, minha filha, é a pior coisa que pode existir nesse
mundo. São os homens grandes brigando por algumas coisas
de interesse deles e botando os filhos dos outros para lutar

80



na guerra. Você está vendo esses rapazes que estão indo para
Natal? Vão servir o Exército, vão todos para guerra. Os jovens
que escaparam de ir para o Amazonas tirar borracha para os
americanos, caíram nas garras do Exército. Uns pobres analfabetos, não sabem nem assinar o nome e nem sabem o que vão
fazer. Foram criados dentro do mato no cabo de uma enxada,
agora vão brigar e não sabem a causa porque estão brigando,
só sabem que foram sorteados para ir para o Exército defender
a Pátria. Coitados, vão penar mais do que couro de pisar fumo.
– E a guerra é tão ruim assim?
– É péssimo!
– O senhor mora e trabalha em Natal?
– Eu sou daqui do Distrito do Rio do Feijão, fica aqui pertinho.
Vim visitar minha mãe que está doente. Em Natal, eu moro no
Bairro do Carrasco, vendo verduras no Mercado da Cidade, sou
verdureiro.
O trem seguia a linha soltando fumaça por cima e brasa por
baixo. A jovem rapariga sonhadora, na janela, olhava aquele
sertão de gente inocente igual a ela, que morava em casinhas
de embuçadas, com seus terreiros bem varridos, cheios de
meninos sambudos, dando adeus para o trem que passava em
toda velocidade. Ela, levando o vento no rosto, o vento bom do
sertão, cara de menina inocente, não sabia o que encontraria
pela frente, o que lhe esperava em Natal. Tinha um resto de
dinheiro guardado. Será que daria para sustentar ela e Das Dores
por uns tempos? O trem seguia ligeiro passando pelas estações
das cidades de Pedra Preta, Baixa Verde, Taipu, Ceará-Mirim,
Massangana, Extremoz e, finalmente, Igapó. Entrou na Ponte de
Igapó. Tidinha admirava-se da largura do Rio Potengi, aquela
ponte de ferro rasgando o bucho do rio pelo meio. A viagem foi
toda descrita pelo homem conversador, ela prestava atenção
em tudo que o verdureiro dizia, queria aprender com aquele
homem sabido. O homem disse:
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– A beira dessa linha é cheia de mocambos, não tem uma
casa que preste, é tudo de gente mais pobre do que eu. E, lá
na frente, a Marinha está construindo a Base Naval de Natal,
no local onde chamava Refoles. Quando chegarmos à Guarita,
estaremos dentro de Natal.
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O trem seguiu lentamente até chegar à estação. Tidinha
e Das Dores pegaram os pacotes de roupas e saíram, quando
chegaram em frente à estação, estava tudo alagado. No dia
anterior tinha chovido muito, a água ficou empoçada no Bairro
da Ribeira, só baixava um pouco quando o Rio Potengi estava
de vazante, quando a maré estava cheia, a Ribeira ficava mais
alagada. As recém-chegadas na Cidade de Natal tiraram as
sandálias, penduraram nos dedos, atravessaram as poças d’água
até chegarem à Rua Dr. Barata que também estava alagada.
Na Avenida Tavares de Lira, os bares estavam cheios de
americanos e mulheres da vida, todos na maior galhofa bebendo.
Tidinha admirava aquilo tudo e pensava: “Uma hora dessa tanta
gente nas ruas, tantos soldados americanos bebendo cervejas
na boca da garrafa e agarrados com mulheres, igual como o
homem conversador do trem dizia”. Passaram na Rua Chile,
finalmente chegaram ao Beco da Quarentena.



Sentiram logo a catinga de mijo e bosta, as moscas cobrindo
tudo. O Beco da Quarentena era estreito, tinha vinte quartos
de um lado e vinte de outro, a frente dos quartos com pinturas
antigas descascando, portas quebradas, outras remendadas
com pedaços de caixotes. Na esquina, ficava a bodega de Seu
Avelino, onde se vendia de tudo; ele também era o encarregado
de alugar os quartos. Moravam nesses quartos umas trinta
mulheres da vida vindas de todas as partes do Rio Grande do
Norte e estados vizinhos. Também havia quartos alugados
para casa de jogos de baralho onde jogavam os piores homens,
marginais, ladrões e cafetões que viviam às custas das pobres
mulheres que moravam naquele beco imundo e fedido.
Um desses quartos era alugado a um sapateiro chamado
Seu Chiquinho. Homem calado, falava pouco, só respondia o
que lhe perguntavam. Diziam que ele era comunista, que tinha
feito parte da Intentona Comunista de 1935, que vivia escondido
no beco para disfarçar, que tinha muito dinheiro guardado do
assalto que tinha feito na Recebedoria do Estado. No corredor
do beco, havia várias pedras para pisar e chegar até aos quartos,
se não fizessem isso pisariam na água de mijo e de bosta que
jorrava de beco afora. Os gabirus passeavam pelo beco sem serem
incomodados, estavam acostumados com os moradores, isso
tudo em plena luz do dia, eram gordos e nutridos, brigavam até
com os gatos que também residiam pelos telhados dos quartos.
Tidinha quando viu aquela imundície gritou para Das Dores:
– Esse lugar aqui é pior que o Cabaré da Coreia, de Macau.
Que lugar você me trouxe, heim, Das Dores?
Entraram na bodega de Seu Avelino, Das Dores perguntou:
– Seu Avelino, tem algum quarto desocupado para alugar?
– Tem sim. Você já morou aqui, num já?
– Já, sim senhor!
Tinha um bêbado encostado no balcão que tomou logo a
conversa para ele, apressou-se a dizer:
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– É o quarto da finada Zulmira, morreu antes de ontem,
tuberculosa. Para ser enterrada, foi preciso nós fazermos uma
cota, a pobre morreu só o couro e o osso, fazia pena o estado dela.
– Cala essa boca, Borrego, não se meta onde não é chamado.
Repreendeu o dono da bodega.
Borrego tinha uns 60 anos, cachaceiro que não tinha morada
certa, vivia perambulando pelos becos e vielas do Bairro da
Ribeira, conhecia tudo de Natal, comia do que lhe davam, estava
constantemente embriagado. Das Dores começou a reclamar:
– Seu Avelino, a Ribeira tem muita água empoçada, principalmente na frente da Estação Ferroviária, aquilo está demais,
ninguém pode nem andar direito, deviam colocar canoas para
alugar.
Borrego novamente meteu-se na conversa, falava bem explicado, dizia as palavras certas, pelas suas conversas se via que
era um homem letrado.
– A senhora não viu nada. Até 1904, aquilo ali na frente da
Estação Ferroviária era um pântano. O Governador contratou um
arquiteto chamado Herculano Ramos que mandou aterrar aquilo
tudo na frente com areia dos morros de Petrópolis, transformou
aquele recanto de lodo salgado naquele parque que a senhora
viu com bancos confortáveis. Herculano Ramos transplantou
para a Praça Augusto Severo árvores adultas, calçou toda de
pedras, fez todos os canteiros, hoje é aquela beleza de praça,
a sua inauguração foi em 15 de novembro de 1905, eu estava
lá. Eu, nessa época, tinha mulher e filhos, vestia roupas boas,
tinha chapéu de palhinha, e, andava com dinheiro no bolso,
hoje vivo nessa miséria que vocês estão vendo.
Dizendo isso, o pobre homem caiu num pranto, chorou cheio
de saudade e melancolia da vida que já teve, e pediu:
– Pague uma chamada de cachaça Chica Boa pra mim.
Tidinha puxou o dinheiro, mandou despachar a cachaça
para ele que enxugava as lágrimas com as costas da mão, em
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seguida ela pagou o aluguel do quarto adiantado para Seu
Avelino. Borrego foi ajudar as duas levarem os embrulhos com
roupas até o quarto que alugaram, era o último do beco à direita.
As outras mulheres olhavam para as duas que iam chegando,
eram mulheres maltrapilhas, feias, com caras de sofrimento,
Tidinha olhava para aquelas caras sofridas de putas que viviam
na miséria, eram muito pobres. Nem as de Macau viviam naquele
estado de lástima. Borrego, Tidinha e Das Dores saíram se
equilibrando em cima das pedras que faziam o caminho até
a porta do quarto. Dentro do cubículo tinha uma cama e uma
mesa, nada mais.
Tidinha começou a reclamar:
– Não tinha outro lugar melhor para você me trazer, Das
Dores? O que vamos fazer nessa porcaria, que só tem lama, mijo
e bosta? Qual é o homem que quer vim ficar com uma mulher
num ambiente desse? Nenhum. Como eu vou ganhar dinheiro
para sustentar eu e você? Me diga!
– Esse era o único local de rapariga que eu conhecia aqui
em Natal.
– Já sei, vou ter que me virar sozinha. Eu vou pro meio
daquelas putas todas que estão fazendo ponto naqueles bares que
eu vi, vou logo hoje à noite. Não vou trazer para essa imundície
nenhum homem, aqui não tem uma cama que preste pra gente
ficar à vontade. Vou trepar em canto de muro, dentro de armazém, em qualquer lugar eu vou trepar para ganhar dinheiro.
Borrego mais uma vez meteu-se na conversa de suas novas
colegas:
– Meninas, o que vocês vieram fazer aqui nessa desgraça de
beco? Isso aqui é para quem já está no resto da vida, que nenhum
cabaré aceita mais. Vocês são novas, procurem os cabarés da Rua
15 de Novembro ou então da Rua São Pedro, que os ambientes são
melhores. Desde que os americanos chegaram a Natal, nunca vi
um no Beco da Quarentena. Aqui só baixa a pior escória dessa
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cidade, aqui só baixa cabra sem futuro, malandros. Eu vivo
perambulando nesse beco, sei quem é bom e quem é ruim. Desde
que perdi minha mulher e meus filhos abracei a bebida como
companheira e acabei com minha vida. Hoje sou essa desgraça
que vocês estão vendo. A bebida acaba com qualquer cristão.
Eu sei ler e escrever, eu era quem fazia toda contabilidade das
lojas dos turcos, mas a maldita da cachaça foi a minha ruína.
Hoje nem passo pela Avenida Rio Branco, morro de vergonha
de encontrar algum dono de loja conhecido.
E novamente Borrego caiu no choro, Tidinha o consolou,
falou-lhe um pouco de sua vida e lhe disse:
– Olha aqui, enquanto eu estiver nesse beco, vou ver o que
posso fazer por você. Nem que seja um prato de comida, lhe
darei todos os dias. Quando estavam nessa conversa, ouviram
uns gritos dentro do quarto onde funcionava uma casa de jogo.
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Tidinha e Borrego correram para ver o que estava acontecendo. Só viram quando um homem saiu correndo para os
lados do Cais do Porto. O elemento que correu tinha acabado
de matar um colega de jogo de baralho, matou a tamboretadas,
abriu-lhe a cabeça. Todos foram olhar o morto, um rapaz de
mais ou menos dezoito anos, que tinha dito que o outro estava
roubando, e terminou morrendo.
– Puta merda, que negócio mais feio. Meu Pai do Céu aonde
vim parar? No pior lugar de Natal. Essa escrota da Das Dores me
lascou todinha com essa morada. Uma morte dessas foi acontecer
logo no dia em que cheguei, é para desanimar qualquer um,
mas não vou me abater, vou à luta.
A vida no Beco da Quarentena era pior do que lhe havia
falado o viajante conversador. Tidinha reiniciou logo sua vida
de prostituição, passava as noites na rua, garimpando homem,
não ficava com americanos, não sabia quanto valia um dólar, só
ficava com brasileiros que as raparigas da Ribeira rejeitavam.



Passados seis meses, estava adaptada à vida do beco, conhecia todas as mulheres ali residentes, ajudava a todas no que
podia, até as que não faziam mais a vida na prostituição, a idade
não deixava mais: estavam velhas, esperando a morte, naquele
ambiente fedido e rejeitado pela sociedade.
Ela não fazia a vida de prostituição no beco, era só morada.
Todas as noites saía à procura de homens pelos bares da
Ribeira, não enjeitava homem, podiam ser cabeceiros, funcionários públicos, soldados de polícia... Enrolava tudo, queria
ganhar dinheiro. Ganhava mais do que as que só queriam
americanos, mas suas despesas eram muitas. Passava as
noites nas ruas e bares, só regressava ao Beco da Quarentena
quando o dia amanhecia.
Aquele beco não melhorava nada, ninguém olhava a situação daqueles que viviam imprensados na tira da miséria que
tornava aquele ambiente um lugar de sofrimento, fome, doenças
venéreas, tuberculose e morte. Crianças brincavam dentro das
poças de água suja, com a alegria da inocência, os seus corpos
tinham manchas brancas, as barrigas grandes, cheias de vermes,
sem futuro, seriam os próximos vagabundos daquele ambiente.
Na frente dos quartos, as mulheres lavavam roupas com
bacias entre as pernas, a água suja escorrendo de beco abaixo, os
fogareiros de carvão cozinhando as panelas de barro com feijão
duro que parecia pedra, comprado na bodega de Seu Avelino.
O cheiro de gorgulho tomava conta do beco, misturado com o
fedor de mijo e de bosta. Umas mulheres tinham carne para
acompanhar o feijão ou então banana comprada aos verdureiros
que passavam no beco vendendo nos calões de cestos; outras
não tinham nem banana nem carne, comiam escoteiro. A panela
de Tidinha era a maior que tinha, dava de comer a Borrego,
que se apegou às duas, e a algumas mulheres velhas que não
ganhavam dinheiro.
A moça faturava bem nas suas noitadas, era nova, bonita
e vistosa, só não dizia aos homens o seu endereço. Quando se
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apertava que precisava de dinheiro para comprar os remédios
de Ciça, que estava tuberculosa e tossia a noite toda, também
fazia a vida nos cabarés da Rua 15 de Novembro. A amizade
dela no beco era grande, era quem quebrava o galho daquelas
pobres mulheres que moravam naquele ambiente fedido. Todas
tinham grande admiração por ela pela sua bondade, ela tinha
um coração imenso, se compadecia de todos que sofria.
A nova rapariga do beco luxava muito, tinha roupas boas,
sapatos bons. Precisava andar bem-vestida, para chamar a
atenção dos homens que viviam famintos por sexo no bairro
da Ribeira, onde era o maior movimento de Natal. Só o que lhe
incomodava era o olhar atento de Das Dores, que pedia:
– Vamos sair desse beco, você está acabando sua mocidade
nessa miséria. Nada vai arranjar, vamos procurar um cabaré
mais decente para nós.
– Das Dores, parece que você não tem coração. Como é que
posso ir embora e deixar nossos amigos aqui, Ciça, tuberculosa,
e Borrego, bêbado, sem ter ninguém que dê um prato de comida.
Você tem um coração tão ruim assim?
A outra baixou a cabeça, aceitou os argumentos da protegida,
sabia que ela era uma menina de coração de ouro, não ia dizer
mais nada, ia deixá-la fazer do jeito dela.
Passou a noite chovendo, o bairro da Ribeira estava todo
alagado. O Beco da Quarentena também estava alagado, as
bostas boiavam nas portas dos quartos imundos daquele beco
miserável. À tarde o sol chegou forte, estava quente, fazia um
calor terrível. As poças de água, bosta e mijo espumavam, a
catinga estava horrível, só aguentava quem já havia acostumado
as narinas. Os gabirus corriam para se esconder em cima dos
quartos. Havia ratos tão gordos que não aguentavam subir pelos
cipós de árvores que sombreavam o quarto de Chagas.
Tidinha saiu do quarto onde morava, pulando por cima
das poças de água contaminadas de fezes, foi até o quarto de
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Chagas, que era uma das suas melhores amigas e conselheira,
a quem ela ajudava muito. A amiga tinha três filhos e uma
filha, os meninos viviam praticamente no Mercado da Cidade
vendendo sacos de papel e carregando balaio, quando Chagas
recebia algum homem, a menina saía para o quarto de Tidinha,
só voltava quando o homem ia embora.
Tidinha estava só de combinação de seda pura, deitou-se na
cama de Chagas, que fuxicava umas roupas sentada no chão.
Tidinha sacudindo a combinação, falou:
– Estou com as coxas todas suadas do calor, tô com o xibiu
todo molhado, esse calor me deixa esbaforida. À noite é chuva,
de dia é sol, não entendo esse tempo.
– O calor está demais hoje, parece que o sol baixou de vez.
Respondeu Chagas.
– Esse beco está fedendo demais, essa catinga de mijo me
deixa enjoada, eu fico com uma gastura danada na barriga.
– Você diz isso porque chegou ontem, e eu que faz 20 anos
que moro aqui? Minhas ventas já estão acostumadas, quando
não sinto esse fedor sinto falta.
– Das Dores vive me aperreando para ir embora do beco,
acontece que eu me apeguei demais ao povo que vive aqui.
Borrego está me ensinando a ler e escrever, eu gosto dos moradores do beco, eu só podia sair daqui se levasse todos comigo.
– Tidinha, acabe com essa besteira. Você deixou sua mãe e
seu irmão longe, nunca mais teve notícias deles, que você diz
que sente tanta falta, não tá passando da hora de procurá-los?
Não fique pensando nos outros, pense em você que é nova e
que ainda tem um futuro pela frente, e na sua família, aqui só
tem raparigas velhas que já viveram a vida delas, as novas são
todas viciadas em cachaça. O Curral das Éguas, no pé do Morro
do Juruá, e o Beco do Engole, também no Morro do Juruá, são
mais decentes do que isso aqui. Não tenha pena de ninguém,
vá fazer a sua vida, esse beco nem tem e nunca terá futuro pra
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ninguém, quem vive aqui está só vegetando, pense bem no que
estou lhe dizendo.
– E o que você vai fazer com seus filhos, Chagas?
– Os três meninos estão encaminhamos, vão ser cabeceiros
no Mercado da Cidade. Flaviana tem doze anos, daqui a uns dois
anos vai ser rapariga, vai me ajudar muito.
– Chagas, você me dá conselhos para o bem, diz que eu vá
embora desse beco, e deseja que sua filha seja rapariga?
– Você é uma mulher muito bonita, é muito bela, você parece
aquelas moças que aparecem nas caixas de sabonete. Já Flaviana
é muito feinha, não vai ter muito futuro com casamento, e até
como puta vai ganhar só o que comer.
A visitante emborcou-se na cama e começou a chorar, pensando em Zezinho, que era aleijado, e na mãe, em como eles
estariam agora, sofrendo nas unhas de Jacó, que não valia o
que o gato enterrava... Ou ele tinha abandonado a família? Só
tinha uma certeza, que um dia ia encontrar os dois.
– Que zoada é essa, Chagas?
– Sei não, parece que é briga.
Quando as duas saíram, viram a polícia dando uma surra
no filho de Francisca, que tinha roubado uma mercearia no
centro da cidade. Os soldados o pegaram todo sujo de água de
bosta, o jogaram dentro do Jipe e o levaram preso.
– Chagas esse rapaz rouba?
– E muito, desde menino, hoje está um homem feito, e não
deixou esse vício.
– Coitada de Francisca, deve está morrendo de vergonha.
– De onde Tidinha, ela também não vale nada.
Tidinha foi para seu quarto se aprontar para sair para
batalhar homens. O que mais incomodava Tidinha eram aqueles
holofotes que iluminavam os céus de Natal, eram intensos
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aqueles fachos de luz varrendo o céu. Os moradores tinham que
aguardar às escuras a passagem das aeronaves em uns abrigos
que fizeram, chamados Sapas, que só serviam para vadiar e
cagar, e o barulho das incessantes sirenas mantinha todos em
constante alerta. Terminado o blecaute era que a população
podia sair às ruas. A mulher da Fazenda Várzea Cercada, que
gostava de ajudar os outros, não gostava nada daquela situação
em que todos viviam, queria liberdade para sair a hora que
quisesse, sem ser interrompida.
Ciça mandou chamar Tidinha no seu quarto, queria dar
uma palavrinha com sua protetora, no que foi prontamente
atendida. Ciça era uma das mulheres que Tidinha mandava Das
Dores, todos os dias, dar um prato de comida. Vivia dentro de
uma rede sem ter nenhuma condição de sair à rua para ganhar
dinheiro com prostituição, que era o seu ofício desde os doze
anos de idade, quando foi estuprada pelo padrasto e a mãe a
botou de casa para fora. Chegou ao Beco da Quarentena e nunca
mais teve condições de sair. Também nunca cuidou da saúde,
sempre fumou e bebeu muito, hoje estava colhendo o resultado
do que tinha plantado.
– Diga,Ciça!
– Minha filha, a tuberculose está acabando comigo, eu estou
muita fraca, é um fastio tão grande que você não pode avaliar.
Se não fosse você que me dá remédios, eu já tinha morrido. Eu
só lhe queria pedir mais uma coisa.
– Pode pedir.
– Sabe o que é?
– Diga logo, deixe de arrodeios, se eu puder fazer eu faço.
– Será que você poderia comprar uma garrafa de leite,
pra eu tomar com mastruz? Dizem que é muito bom pra esse
tipo de doença.
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– Posso,Ciça, todo dia você vai receber o leite na sua casa.
Agora, me disseram que você está fumando e bebendo escondido.
É verdade?
– É.
– Tudo bem, vou mandar comprar o leite para você. Todos
os dias Das Dores traz o seu almoço, compro os seus remédios
e isso que estou lhe dando é certo até em quanto eu puder.
Agora se eu souber que você continua com esses vícios, eu não
lhe darei mais nada, nem remédio, nem almoço e nem leite.
Estamos combinadas assim? Ou você não vai se controlar e vai
fazer tudo escondido.
– Pode confiar em mim, minha bichinha, que eu não faço
nunca mais essas besteiras.
– Ciça, me diga uma coisa, você não tem família aqui para
onde você possa ir? Esse ambiente é horrível para sua saúde,
aqui não tem conforto, é só fedentina, a nossa comida não é
boa, não tem ninguém que faça nada pra você. Sua vida é muito
ruim, e, se essa sua doença for mal tratada, você vai morrer.
– Eu sei disso, Tidinha, eu vou terminar igual à finada
Zulmira, que morava no quarto que você mora hoje, botando
sangue pela boca, ninguém teve coragem de socorrê-la. Coitada,
morreu sozinha com a cara em cima de uma poça de sangue,
ninguém queria entrar no quarto dela com medo de pegar a
doença.
– Como é? Você tem ou não tem família aqui em Natal?
– Tenho sim. Uma irmã que mora na Ponta do Pinto, pra lá
da Praia de Areia Preta, numa das casinhas brancas que têm uns
pés de coqueiros nos arredores. Mas minha irmã é muito pobre,
o marido vive do que pesca num pequeno paquete, o peixe que
ele pega e vende não dá nem para sustentar os filhos, vivem
tudo passando fome. O menino dela, o mais velho, Francisco,
é que ajuda um pouco vendendo areia fina do morro para o
povo ariar os alumínios de casa, e mesmo assim, lá no Pinto faz
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muito frio, eu não aguentaria. E aqui tem mais uma vantagem,
é perto do Cemitério do Alecrim, quando eu morrer, tem mais
gente pra me enterrar. Lá é muito longe e é muito deserto não
mora ninguém por perto.
– Não diga isso, Ciça, você ainda vai viver muitos anos.
– Vou não, minha amiguinha, vou não. Eu estou tão perto
de morrer que você não imagina. Eu nunca vi uma rapariga
ficar tuberculosa para escapar. Fiz muitas farras, passei muita
fome, fumei demais, nunca cuidei de mim. Hoje, como você vê,
estou esta lástima.
Tidinha escutou todos os lamentos da amiga com paciência,
depois saiu e foi para o seu quarto, onde encontrou a companheira de quarto sentada na mesa de cabeça baixa estava
pensativa. Perguntou:
– O que está acontecendo, Das Dores? Que tristeza é essa?
– Nada, estava pensando na vida.
– O almoço está pronto?
– Quase.
– Escute, de amanhã em diante, todos os dias de manhã,
bem cedinho, você manda Borrego comprar uma garrafa de
leite pra Ciça, nas vacarias da Ladeira do Jacob. Não esqueça,
quando eu chegar quero saber. Não se esqueça, ouviu?
– Tá certo. Vou botar o almoço. Uma hora dessa e Borrego
ainda não chegou pra comer, o que estará acontecendo?
– Guarde o dele, deve está dormindo por aí. Quando ele
tiver fome, corre pra casa.
Das Dores botou o almoço da amiga, distribuiu a comida das
outras vizinhas que a chefe da casa mandava dar, guardou o de
Borrego e foi comer também. Daqui a pouco chegou Borrego,
contando o que estava acontecendo na bodega de Seu Avelino.
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– Seu Chiquinho hoje está bebendo. Fechou o quarto de
remontar calçados. Hoje ele disse que ia encher a cara de
cachaça. Já pagou rolete de cana para todo mundo. O balaio
que Zé Francisco tinha de laranja descascada, ele também
comprou. Tem um velho lá doido para vender a ele uns cachos
de pitombas, do jeito que ele está hoje, compra tudo que aparecer.Até eu tomei umas chamadas de cana que ele pagou. Disse
Borrego a Tidinha.
– Tu para com essa cachaça, homem. Tu já estás papudinho
com os pés todo rachado, os teus beiços estão arriando, o cabelo
grande, a barba quase batendo nos peitos, estás parecendo
um papa-figo. Por isso que o povo só te chama de maloqueiro.
Nesses dias tu amanheces estirado nessas calçadas da Ribeira,
a prefeitura te leva e enterra não sei onde, como faz com os
outros cachaceiros que morrem na rua.
– Nesses dias eu paro de vez, você vai ver.
– Eu só quero ver.



– Eu paro. Já estou bebendo pouco, tenho que parar devagar,
se parar de vez eu sinto um tremelique danado nas pernas.
E vou parar, mas porque agora eu tenho uma família, você e
Das Dores.
– Não se fie em Das Dores, Borrego.
– Ela é meio sanha, mas eu me entendo com ela.
Os gritos de Seu Chiquinho ecoavam no Beco da Quarentena,
a frente da bodega de Seu Avelino estava repleta de pessoas que
passavam e ficavam para ver o espetáculo que estava acontecendo. As mulheres todas na porta dos seus quartos assistiam
o velho sapateiro cantando e declamando poesias de autores
do Rio Grande do Norte. Suado, com a camisa aberta ao peito,
pés descalços, com gestos teatrais dizia:
Como é doce o rojão das violas nas aldeias!
A lua alva de abril refrescando as areias!
A rede de algodão que, quando o sol abrasa,
A gente arma, entre os seus, no telheiro da casa!
E Seu Chiquinho perguntava:
– Vocês sabem de quem é esse poema? Não sabem não?
Não sabem porque todos aqui presentes não estudaram, são
analfabetos. Os Governos também não ligam para as crianças
aprenderem a ler, só querem roubar, explorar o povo dessa
terra tão bela e cheia de esperança. Toda essa gente não dá
valor à nossa terra, aqui só se pensa em ganância, no dinheiro
fácil e na prostituição. Esse beco está infectado de doenças
contagiosas, o Governo não manda uma inspeção para ver o
que está acontecendo, e as mulheres miseráveis que residem
nesse antro, nessa maloca, estão todas morrendo à míngua por
falta de cuidados.
– Diga logo de quem é o poema, Seu Chiquinho, deixe de
fazer discurso. Gritou o papudinho Budião.
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– Sabe de quem é, meu amigo Budião? É de Ferreira Itajubá,
canguleiro igual a mim, que nasci no Alto da Castanha no
Bairro das Rocas, do qual me orgulho. Agora vou declamar
outro poema belíssimo.
– Para com esse negócio de declamar, Seu Chiquinho, vamos
beber que é muito melhor. Aqui ninguém entende nada do que
o senhor está dizendo, pra que perder o seu tempo?
– Pode beber,Budião, que eu pago. Só quero extravasar os
meus sentimentos que estão recolhidos há muitos anos. Escute
bem:
Eu que só prezo da virtude o brilho,
Eu que só quero da justiça a lei...
Que tanto amo esta palavra: – Povo
Como detesto esta palavra: – Rei.
– Não sei em que carapuça vai cair esse poema, só sei que
disse e está dito.
– Vamos tomar uma, Seu Chiquinho, deixa essas besteiras
pra lá.
– Não é assim não, Budião. Você sabe de quem é esse poema
lindíssimo? Não, sabe não? Esse poema é de um dos homens
mais ilustres que o Rio Grande do Norte já teve, é do médico e
poeta Segundo Wanderley, esse não era canguleiro, era xaria. Da
Praça Augusto Severo pra cima, é tudo xaria, e da Praça Augusto
Severo pra baixo, é tudo canguleiro. Teve até um sindicalista
chamado Café Filho que era canguleiro, dizem, eu não sei de
nada, não me comprometam, que esse sindicalista ajudou no
levante de 1935. O Governador Rafael Fernandes andava às
cascas para pegar ele, mas dizem as más línguas que ele saiu
fugido num navio vestido de mulher, hoje ele é político no Rio
de Janeiro. Agora bote mais uma cachaça, Avelino, que eu quero
encher a cara.
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Seu Avelino, com paciência de Jó, colocou mais uma chamada
de cachaça pra Seu Chiquinho, e lhe fez uma pergunta:
– Seu Chiquinho, por que canguleiro, por que xaria?
– Avelino, é porque nós do bairro das Rocas só comíamos
peixe do Canto do Mangue, a maioria era peixe-porco ou cangulo,
peixe de couro. Os de lá de cima, só comiam xaréus vindo das
praias de Areia Preta ou de Ponta Negra, não desciam aqui para
comer o nosso peixe, eram orgulhosos, só compravam peixe
aos pescadores dessas praias.
– Ah! Então é por isso que tinha essa pinimba?
– É isso mesmo, Avelino. Os burgueses de Natal são muito
orgulhosos, não dão cartaz à pobreza, eles estão todos aí bajulando os americanos. O senhor não vê o ricos de Natal? Só vivem
no Grande Hotel acompanhados de oficiais americanos, até as
filhas eles levam para ver se alguma casa com um oficial, são
uns interesseiros.
– Está bom, Seu Chiquinho, vamos deixar a vida dos outros
pra lá.
– É isso aí mesmo, Avelino, vamos deixar a vida dos burgueses
para lá. Agora vou cantar o Hino da Cidade do Natal:
Praieira dos meus amores,
Encanto do meu olhar!
Quero contar-te os rigores
Sofrido a pensar em ti sobre o alto mar...
Seu Chiquinho embriagado não conseguia terminar o resto
da música, caiu num pranto tão soluçante que as lágrimas
banhavam o seu rosto com abundância. Dizia:
– Eu sou comunista, eu fiz parte da Insurreição Comunista
de 1935. Eu fui um dos escalados para fazer o assalto à Mesa de
Rendas do Estado, na hora que eu ia fugindo com duas sacolas
de dinheiro, vinham chegando os soldados do Batalhão de
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Caçadores atirando, soltei as duas sacolas cheias de dinheiro,
um homem chamado Caindão e seu sogro, pegaram as duas
bolsas e ficaram com elas, esses dois homens não faziam parte
da intentona e foram os que ficaram com o dinheiro. Depois de
muitos anos, eu vi falar que esse Caindão foi a Recife e comprou
não sei quantas máquinas de costura e um caminhão, botou
tudo em cima do caminhão e trouxe para Natal. As máquinas
ele escondeu, só vendeu não sei quantos anos depois, ficou
fazendo a vida com o caminhão e com o dinheiro no bolso. O
sogro comprou sítios, fazendas e carros de praça, também ficou
rico, mas o povo ainda diz que eu tenho dinheiro guardado, é
engano, eu não tenho nada, tenho é muito medo de ser preso,
os meus colegas pegaram foi 10 anos de cadeia, por isso, que eu
vivo nesse beco escondido, sentindo essa catinga de mijo e de
bosta. Agora de uma coisa eu tenho certeza, eu sou comunista de
coração, vou morrer comunista. Dentro daquele quarto fedido,
eu vivo lendo os meus livros, me correspondendo com os meus
amigos. Aqui em Natal ainda tem uns comunistas fortes, vez
por outra a gente se cumprimenta na rua, mas não podemos
ter muita aproximação, senão dá na vista, e nos prendem.
– Como foi esse assalto, Seu Chiquinho?
– Avelino, foi tantos tiros, que só o senhor vendo para crer.
Nós éramos poucos, os soldados eram muitos, quando os tiros
roncaram no meio da rua, os nossos companheiros, quase todos
soltaram as bolsas e o povo tomou conta do dinheiro. Eu estou
lhe dizendo isso porque eu estava lá. Era dinheiro demais, voava
dinheiro para todos os lados, e o povo correndo atrás, tinha
menino com as mãos cheias de dinheiro. Eu consegui escapar
por pouco, fiquei deitado por trás de um muro, estava com
medo de morrer, eles eram muitos, tinham muita munição. Só
sei que dias depois eu estava na Avenida Rio Branco quando, às
quatro horas da tarde, passava escoltado na carroceria de um
caminhão, o chefe desse levante Quintino Clementino de Barros,
músico de primeira classe, do 29º Batalhão de Caçadores, era
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filho natural de Serra Negra. O nosso chefe pegou uma pena
de dez anos de encarceramento.
– Tá bom, Seu Chiquinho, por hoje chega, o senhor já bebeu
demais. Falou Seu Avelino.
Seu Chiquinho queria beber mais, chorava contando suas
histórias, aventuras e mágoas.
Gritava:
– Eu sou comunista, eu sou comunista! Venham me prender,
apareça um soldado para me prender, só porque eu estou dizendo
que sou comunista. Viva Luiz Carlos Prestes! Viva Stalin! Viva
Karl Marx! Viva Friedrich Engels! Viva todos os comunistas
do mundo!
– Seu Chiquinho, pelo amor de Deus, acabe com essa conversa, senão os homens da Delegacia de Ordem Social chegam
aqui para prender o senhor. O senhor sabe que quando eles
pegam comunistas arrancam logo as unhas. Disse Seu Avelino.
– Eu não me importo com nada, eles podem arrancar as
unhas dos meus pés, das minhas mãos, mas eu grito com todos
os meus pulmões: Eu sou comunista, eu sou comunista!
Seu Chiquinho dava gritos muito altos que do outro lado
da rua dava para se ouvir. Tidinha chegou perto dele, botou a
mão no seu ombro, levou-o para o seu quarto, deitou-o na rede
que estava armada, ao lado da banca de sapateiro, em meio a
pedaços de solas e sapatos velhos para colocar meia-sola. Seu
Avelino ficou preocupado, Abílio, que era guarda-noturno,
tinha escutado tudo, era metido a alcaguete de polícia, fazia
medo, ele poderia muito bem denunciar o velho Chiquinho.
Seu Avelino ficou apreensivo. À noite, outro guarda-noturno,
chegou-se na bodega e disse:
– Seu Avelino, Abílio alcaguetou o sapateiro à polícia, amanhã eles chegam aqui atrás do velho, mande Seu Chiquinho
se esconder em outro lugar, o chefe de polícia está sabendo
de tudo. Só peço uma coisa, não diga pra ninguém isso que eu
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estou lhe falando, eu só estou fazendo isso porque não gosto dos
intrometimentos de Abílio, que é um péssimo colega, entrega
todos. E até mais ver.
O guarda-noturno saiu e Seu Avelino ficou de mãos atadas,
não sabia a quem recorrer. Foi até o quarto de Tidinha e contou
a história:
– Temos que fazer alguma coisa por Seu Chiquinho, a polícia
vai prendê-lo.
– Por que, Seu Avelino?
– Porque ele gritou, chorou, e esbravejou no meio de todos
que era comunista.
– Só por isso?
– Você quer mais do que isso?
– E o que tem a pessoa dizer que é comunista?
– Tidinha, vamos ajudar seu Chiquinho, esse negócio de
comunista depois eu lhe explico, está bem?
– Está certo. Só tem um jeito, vamos acordá-lo e contar o
que está acontecendo, ele deve ter algum amigo que o esconda.
Os dois saíram juntos, foram até onde estava o sapateiro,
que estava balançando-se na rede. Contaram-lhe o que estava
acontecendo, o sapateiro se aperreou:
– O que vou fazer agora? Os meus amigos estão todos sendo
vigiados, não podem receber ninguém estranho em suas casas,
que a polícia suspeita de primeira, mas tenho uma saída, só
posso sair desse beco infecto de carro.
– O senhor tem onde se esconder? Perguntou Tidinha.
– Tenho um amigo que mora na Praia do Meio, num mocambo
de taipa coberto com palhas de coqueiros, fica por trás da Igreja
São Francisco. Ele é poeta, se chama Ilton Siqueira, é meio renegado pela sociedade, vive embriagado, quando está sem beber
fica fazendo exercícios na beira da praia, os meninos daquela
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beira lhe colocaram o apelido de Tarzan, é um grande amigo
meu, também é simpatizante de nossa causa, eu vou para lá.
– Vá pra uma cidade do interior, que é mais seguro. Aqui
dentro de Natal a polícia vai lhe encontrar e lhe maltratar muito.
– Não, Seu Avelino, na minha cidade, que é Jucurutu, não
tenho mais parentes nenhum, lá não teria ambiente, a cidade é
pequena o povo vai querer saber por que voltei, vou ficar aqui.
– O senhor é que sabe!
A vizinha caridosa foi com Seu Chiquinho vestido num
capote até a Avenida Tavares de Lira, pegaram um carro de
praça, passaram perto do Grande Hotel. Americanos bebiam
e dançavam com mulheres na grande varanda, mulheres bem
vestidas, homens de ternos brancos e militares americanos
fardados garbosamente se divertiam esfuziantemente com as
mulheres e moças da melhor sociedade de Natal. O carro partiu
ligeiro subindo a Ladeira do Jacob. Encaminharam-se para
a Praia do Meio, não saltaram perto da Igreja São Francisco,
ficaram distantes, próximos à caixa d’água que ficava no Campo
da Honra. Seu Chiquinho pediu:
– Vou ficar aqui, Tidinha, você volta no carro. Não quero
ficar próximo à casa do meu amigo, senão pode comprometer
ele, mas você sabe do endereço, qualquer coisa vá lá, me avisa.
Dizendo isso, desceu do carro, foi andando pela beira da
praia e desapareceu. A mulher só viu o amigo se encobrir na
escuridão da noite, vestido com um capote grosso para esconder
sua silhueta magra na imensidão do breu. A lua ainda não tinha
saído, poucas estrelas respingavam no céu. Tidinha voltou para
Ribeira, ficou andando de um lado para outro, sua cabeça só
pensava no comunista declarado, que estava sendo procurado
pela polícia, uma pessoa tão boa. O que teria ele feito? Atravessou
a Avenida Tavares de Lira, passou para a calçada do Grande
Hotel, iria até a Rua 15 de Novembro ver se arranjava algum
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homem para comprar o almoço do dia seguinte. De repente
saiu uma mulher do Grande Hotel e a chamou:
– Menina, espera aí um pouco!
Parou, ficou esperando pela mulher que vinha a seu encontro, ficou pensando: “o que será que ela quer comigo?”.
– Eu me chamo Chiquinha, sou comerciante aqui na Ribeira,
gostei muito do seu jeito, você é muito bonita, tem um rosto
belo e seu corpo é muito atraente. Gostaria que você trabalhasse
para mim.
– Que tipo de serviço? Vou logo lhe avisando, não gosto de
mulher, meu negócio é homem.
– Não é isso que você está pensando. Tenho três boates,
“Royal”, “Dia e Noite” e “Arpege”, as minhas casas de comércio
vivem cheias de americanos, você lá faria muito sucesso. Todas
as noites, ficam cheias de soldados americanos gastando dólar
com fartura. Você, com essa formosura toda, se daria muito bem.
– Muito obrigado, senhora, mas meu ramo mesmo é com
brasileiros, não gosto de americanos.
– Você é doida, menina? Está vendendo o seu corpo por
essa ninharia do dinheiro brasileiro? Tome juízo, minha filha,
o dinheiro de Natal é dólar, dinheiro brasileiro não vale nada.
– Pois eu vou ficar com os homens brasileiros, que as putas
daqui não querem.
– Eu nunca vi burra desse jeito. Falou a bela mulher.
Tidinha rodou a Ribeira a noite toda ganhando dinheiro,
até o dia amanhecer. Quando ia regressando para o Beco da
Quarentena, viu um movimento estranho de longe, ficou parada
para ver o que estava acontecendo. A polícia não encontrou
nada no quarto de Seu Chiquinho, até os livros o sapateiro tinha
levado, não ficou nada que o comprometesse. Só que levaram
Seu Avelino preso que não tinha nada com o peixe. À tarde o
soltaram. O dono dos quartos do beco, do qual ele tomava conta
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era influente junto às autoridades locais, conseguiu soltá-lo.
O comerciante chegou com as mãos inchadas de apanhar de
palmatória, o olho estava roxo e os peitos queimados de brasas
de charuto. Não disse nada, também de nada sabia, mas gostava
de ouvir o sapateiro conversar sobre o levante de 1935.
Naquele lugar todos ficaram odiando Abílio, ninguém queria
conversa com ele. Entrava na bodega de Seu Avelino com a cara
lavada, o cinismo o deixava mais odiado pelos moradores do
beco, bajulador das autoridades, colhia conversas na rua para
fazer fuxico na Ordem Social. De tudo dava uma risada extravagante mostrando todos os dentes podres que tinha na boca,
os pés eram de lado, pés de 10 minutos pras 2 horas. Entrava e
saía da bodega rindo do nada. Seu Avelino ficava se corroendo
de raiva daquele sem-vergonha, mas tinha medo da reação que
podia vir contra ele. Mas Abílio o instigava com perguntas:
– Seu Chiquinho foi pra onde, Seu Avelino?
– Não sei, Abílio, eu só sei da minha vida.
– Eu soube que ele andou conversando umas besteiras aqui
na sua bodega, é verdade?
– Não escutei, sempre estou muito ocupado.
O entregador de comunista saiu, com pouco voltou com um
prato de picado de porco, colocou em cima do balcão, pediu uma
garrafa de cachaça. Seu Avelino colocou a cachaça e o copo,
Abílio bebeu, comeu tudo, sentou-se num tamborete pegou
no sono com a boca suja de farinha e graxa do picado. Maria
Saberé entrou para fazer umas compras e falou:
– Seu Avelino, olha só como está bom de matar Abílio.
– Acabe com essa besteira, Maria.
– Eu tenho uma tesoura enferrujada lá em casa, eu dava em
cima do coração, ele não ia nem sentir, depois a gente jogava
o corpo na vala de lama podre que tem nas Rocas, é onde ele
merece ser enterrado, dentro da lama podre.
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– Acabe com essa história, Maria. Deixe o homem dormir
em paz.
– Tá bom, mas estamos perdendo uma boa oportunidade de
ficar livre deste traste. Se hoje eu estivesse bebendo, metia-lhe
a tesoura na garganta ou então em cima do coração, não tinha
quem empatasse.
– Vá pra seu quarto, esfrie a cabeça, não vale a pena matar
um molambo deste.
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Tidinha mandou fazer um vestido corpo-princesa de seda
cor de rosa, com enfeites no busto, usava esse vestido com
um cinto largo de couro branco, que deixava mais fina a sua
cintura. Passava perfume Dança no Fogo, saía para batalhar a
vida mundana do Bairro da Ribeira. Seus sapatos de salto alto
branco ficavam molhados daquela água que escorria no beco,
água de mijo e merda. As mulheres que ficavam nas portas dos
quartos aguardando alguns fregueses, desejavam boa sorte a
ela, que soltava beijos para todas.
O movimento da Ribeira naquela noite estava fraco, os bares
tinham poucas pessoas, as mulheres não apareceram. Também
era uma segunda-feira, todos deviam estar descansando do
final de semana atribulado que era aquele bairro. Quando
Tidinha passou na esquina da Avenida Tavares de Lira com a
Rua Duque de Caxias, parou um carro preto bonito, carro era
o sonho dela. O rapaz a convidou para dar um passeio e ela
aceitou. O moço comprou bebidas, colocou dentro do carro,
foram para Praia do Meio.



Na praia existiam poucas residências, a maioria das casas
dos nativos era de palha. Na beira da praia, ficavam estendidos em varas, os tresmalhos dos pescadores, também tinham
pequenos ranchos de palhas de coqueiros, onde os pescadores
guardavam seus barris com casca de mangue de molho para
tinturar suas redes de pesca.
Jangadas e paquetes escorados com troncos roliços para
enxugar, esses troncos também serviam para rolar as jangadas
e paquetes para dentro do mar, também tirá-las. Não havia
grandes prédios, a areia era fina e farta para fazerem o que
quisessem, a praia era um verdadeiro deserto. A mulher passou a noite com o rapaz na beira da praia, sem ninguém para
incomodar. Conheceu a Ponta do Morcego, fez amor na Loca do
Padre, deitaram na areia abraçados, parecia que naquela noite
estava tendo uma noite de princesa. Seu par era gentil, educado,
estava deixando ela encantada, perguntou o seu endereço, que
ela se recusou a dar; o moço aceitou a desculpa.
Quando o dia estava amanhecendo, lhe pagou muito bem
e a deixou na Ribeira, seguiu viagem para as bandas da Cidade
Alta. Quando Tidinha foi passando pela Praça Augusto Severo,
avistou uma mulher com três soldados americanos, beijava
um, depois beijava o outro, um levantava o vestido, passava as
mãos nas suas coxas, ela aceitava tudo. Reconheceu a mulher,
era Salete, sua irmã, que dizia ser empregada na casa de um
doutor e que, quando menina, ela tinha tanto sonhado morar
em sua companhia. O dia ainda não estava claro de tudo, Tidinha
ficou apreciando aquela cena, sentou-se num banco da praça,
ficou olhando tudo que estava acontecendo. Salete corria e os
americanos corriam atrás, derrubavam-na no chão, caiam os
três em cima, depois ela se levantava os três a encostavam na
árvore e ficavam lhe beijando a boca e levantando o vestido
com suas mãos grandes e brancas, as coxas de Salete ficavam à
mostra. A irmã, passiva, olhava tudo com calma. Certa ocasião,
Salete notou que estava sendo observada por alguém e gritou:
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– Ei, você aí, nunca viu uma puta com três homens? Pois veja!
Salete corria, se agarrava ainda mais com os três soldados,
ela mesma levanta o vestido e mostrava as coxas, olhava para
a “desconhecida” e se exibia de maneira vulgar, fazendo gestos
obscenos. Até então, não tinha reconhecido a irmã que estava
diferente, tinha crescido. Faltou paciência e Salete foi até onde
ela estava. Perguntou:
– O que você está olhando?
– Você com três homens de uma só vez, já ficou com os três?
– Já, e vou passar de novo aqui no meio da praça, pra você
ficar olhando e babando.
– Você não está mais empregada na casa do doutor, isso é
o que mãe está pensando em Várzea Cercada.
– Pelo amor de Deus, Tidinha, como você cresceu, ficou
um mulherão, bonita. O que você está fazendo aqui uma hora
dessas, menina?
– Sou puta, igual a você.
– O que é isso, mana? Eu me lembro de você pequenininha,
agora lhe encontro dizendo que é puta. Que porra é essa?
Os três soldados se afastaram e foram beber no Tabuleiro
da Baiana que ficava ali perto. Salete chegou-se mais para
perto da irmã, lhe abraçou e ficaram as duas conversando. A
irmã mais nova repassando tudo o que tinha acontecido na sua
vida, aquela conversa varou a manhã toda. O sol estava quente,
passava das onze horas, não faltava assunto para elas, quando
Salete perguntou:
– Onde você está morando?
– No Beco da Quarentena!
– Minha irmã, pelo amor de Deus, aquilo não é ambiente
pra ninguém, aquele é o pior local que tem dentro de Natal para
se morar. As piores putas estão ali, só tem mulheres podres de
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doenças do mundo, marginais e desocupados. As piores doenças
estão naquele beco. Eu nunca fui lá, mais é o que dizem dentro
de Natal.
– Eu sei de tudo isso, Salete.
– Você quer sair do Beco da Quarentena?
– Por enquanto não.
– Minha querida irmã, vou lhe dizer mais uma vez, você
está no pior antro de rapariga que existe dentro de Natal. Aqui
em Natal os homens dizem que qualquer um passando naquele
beco de carreira, pega uma gonorreia e uma camada de chato.
Vamos morar comigo no Bairro das Quintas, à noite nos vamos
fazer salão no Cabaré de Maria Boa, lá só baixam homens de
alta qualidade e americanos – a papa-fina que tem dinheiro,
nós duas trabalhando podemos economizar, comprar uma casa
e trazer mãe e Zezinho para junto de nós. Só hoje, daqueles
soldados, eu ganhei trinta dólares para ficar com os três. Estava
só deixando o dia amanhecer para ir embora para casa.
– Por enquanto eu não vou, tenho uma amiga que toma conta
de mim e eu dela, ajudo umas pessoas que não têm condições
de nada que moram no beco, tenho muita pena de deixar eles
naquele sofrimento. Tenho também que parar pra pensar,
depois lhe darei a resposta. Só tem uma coisa, se eu for morar
com você, fazer salão em Maria Boa eu não vou!
– Por quê?
– Dizem que as mulheres têm que fazer de tudo que os
homens querem, é verdade?
– É verdade, mas isso é bobagem, com o tempo você acostuma
isso é que dá dinheiro, por isso o movimento de lá é grande. A
primeira vez você acha ruim, mas depois acostuma.
– Quer dizer, Salete, que você faz toda qualidade de safadezas
que os homens pedem?
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– Sim senhora, e estou aqui vivinha da silva, ainda não
foi arrancado nenhum pedaço meu. Eu tenho é que ganhar
dinheiro pra me sustentar, ninguém nessa cidade dá nada a
ninguém de mão beijada.
Salete deu seu endereço à irmã e foi para o Bairro das
Quintas. Tidinha saiu andando pelas ruas e vielas da Ribeira
pensando na vida. Chegou ao Café Lago Azul que ficava na
esquina da Rua Doutor Barata com a Avenida Tavares de Lira,
pediu café com leite e pão com manteiga. Terminou de tomar
o lanche e rumou para se esconder no Beco da Quarentena.
Passando pela Rua Chile, encontrou Borrego estirado numa
calçada dormindo, tentou acordá-lo, mas foi em vão. Seguiu seu
rumo até chegar no beco, pisou numa ruma de bosta na porta
da bodega de Seu Avelino, reclamou consigo mesmo:
– Bem que mamãe dizia:“preste atenção onde pisa”.
Tirou o sapato do pé esquerdo, botou no dedo, foi para o
quarto. Chegou cansada e tristonha, entregou o dinheiro que
tinha ganhado a Das Dores, para comprar o almoço no Mercado
da Cidade. Deitou-se, não conseguia dormir, estava excitada
demais aquele encontro com Salete, trouxe todo o seu passado
à tona.
Não conseguia dormir, não tinha sono. “Pensava na sua
infância na Fazenda Várzea Cercada, no Rio Amargoso que
ela lavava roupas, depois tomava banho despida, da cara de
sofrimento da mãe enchendo as bochechas de ar e soltando para
atiçar o fogo de lenha, de Zezinho sentado no canto da parede
com um prato de feijão cozinhado na água e no sal entre as
pernas, comendo contente parecia que estava comendo a melhor
comida do mundo. O pai batendo em Salete e a expulsando de
casa, chamando de vagabunda, a irmã chorando na estrada que
dava para Macau. O olho de Jacó, seu pai, escorrendo aquela
gosma, depois que ela furou com um tição de fogo. O cantar
dos passarinhos que ficavam nas árvores da beira do rio, o pé
de oiticica grande que o povo dizia que era mal-assombrada,
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que uma mulher tinha morrido enforcada nele, os homens
disputando sua virgindade numa queda de braço, a briga com o
Juiz, tudo aquilo enchia a cabeça dela. Com aqueles pensamentos
antigos, foi indo e adormeceu”.
Das Dores trouxe as compras, estava tarde, ainda ia fazer o
almoço, quando Borrego chegou para comer. Das Dores avisou:
O almoço hoje vai sair tarde, Tidinha chegou ainda pouco
com o dinheiro, e eu fui há pouco tempo fazer compras no
Mercado da Cidade. Vá andar, só venha mais tarde.
– Mas eu estou morrendo de fome, desde ontem que eu não
como nada, estou todo me tremendo, faça qualquer coisa aí para
enganar a barriga. Estou com um rombo no estômago maior do
mundo. Vamos, mulher, me dê alguma coisa para eu comer. Fui
buscar o leite de Ciça na Ladeira do Jacob, quase não completei
a viagem, cheguei aqui de volta suando frio.
– Você quer comer cru, Borrego? Não tem nada cozinhado,
agora que estou cortando a carne.
– Eu só sei que estou com muita fome, arranje qualquer coisa.
– Me diga uma coisa, por que você não vai procurar sua
família? Tidinha num vai sustentá-lo pelo resto da vida, procure
o que fazer, só sabe encher o rabo de cachaça e ficar caído nas
calçadas, com essa barba grande e esse cabelo batendo nos
ombros, parece um bicho. Ajeite sua vida, você é um homem
que fala bem, sabe ler e escrever vive numa lástima dessas.
Deus me livre.
– Das Dores, minha família hoje é Tidinha e você, são as
únicas pessoas que ainda olham para mim.
Com a zoada dos dois, Tidinha acordou, não conseguia mais
dormir, só escutava a reclamação de Borrego que estava com
fome. Tirou uma moeda da bolsa, deu para o ele comprar um
pão para enganar a barriga, enquanto o almoço saía.
Avisou:
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– Esse dinheiro é para você comprar um pão, não é para
tomar de cachaça, está escutando?
– Estou, minha irmãzinha, deixe comigo.
– Irmãzinha, de onde vem esse parentesco? Reclamava Das
Dores.
– Ele gosta muito de mim, Das Dores, deixe esse pobre viver
a vida dele, não se incomode com o que ele faz. Borrego é uma
criança.
Tidinha chegou perto da amiga, que preparava o almoço,
e puxou conversa. A outra só respondia as coisas balançando
a cabeça, estava entediada da vida, fazendo comida para uma
porção de gente e a amiga vendendo o corpo nas noites para
alimentar todo aquele povo, aquilo não estava certo. A colega
chegou-se mais perto dela e falou:
– Encontrei com Salete minha irmã, que também é puta no
Cabaré de Maria Boa.
– Tidinha de Deus! Como aconteceu esse encontro?
Ela relatou tudo como tinha se passado, disse que Salete
tinha lhe convidado para morar com ela no Bairro das Quintas,
e também queria levá-la para fazer salão em Maria Boa.
– Você vai,Tidinha?
– Não. Como vou embora e deixar esse povo aqui? Ciça doente,
Borrego sem ter onde comer, e de você eu não me aparto de
maneira nenhuma, nós duas somos um par de colchetes.
– Comigo você não precisa se importar, vou embora para
Macau. Os outros, você deixa por aí. Você tem que botar na sua
cabeça que não é mãe de ninguém, não sei onde você arranjou
essa amizade tão chegada com toda essa gente, esse pegadiço
que não pode se separar. Você era pra muito tempo ter saído
desse beco imundo, que só fede a bosta e a mijo.
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Quando as duas estavam nesse bate-papo, escutaram uma
zoada de briga no beco. Tidinha correu para ver o que estava
acontecendo, afastou os curiosos com as mãos, viu Maria Saberé
brigando com um balaieiro que não tinha pagado o sexo que
tinha feito. Maria Saberé gritava:
– Xexeiro, sem-vergonha, fela da puta, se quer comer xibiu
de graça, vá comer o da sua mãe, não o meu. Comendo o meu
tem que pagar, eu só dou de graça ao homem que eu gosto não
um cabra safado como você.
Cada malcriação que Maria Saberé dizia o balaieiro mandava-lhe a mão na cara, que a mulher caía dentro das poças
de água imundas do beco. Ela já estava toda suja da lama, mas
quanto mais apanhava mais a ponta da língua ficava afiada,
quanto mais ela apanhava, mais descompunha o balaieiro:
– Safado, xexeiro, macho xereta do cu carrapeta, xibungo,
chupão, brocha, velhaco, só come mulher na zona quem pode,



quem não pode fica só olhando. Cabra sem futuro, perobo, veado
da mão branca, bicho da cara de rapariga, filho de uma cachorra.
O balaieiro não contava história, metia a mão nos beiços de
Maria Saberé com vontade. A cara de Maria estava inchada, os
beiços esbugalhados, de tanto apanhar, ninguém se metia, o
balaieiro sentou-se em cima de Maria, e o murro comendo no
lombo da rapariga. O beco ficou cheio de ponta a ponta, todos
os moradores ficaram nas portas dos quartos olhando, ninguém
tinha coragem de acudir Maria saberé.
Tidinha tinha o sangue quente, não aguentou ver aquele
homem forte batendo em Maria. Colocou em prática o que o
baiano que lhe tirou a virgindade tinha ensinado. Partiu para
cima do balaieiro dando chutes e ponta pés, por toda parte
do corpo, deu-lhe uma pernada que o bichão caiu de quatro
pés, nesse instante o homem quis reagir. Tidinha deu-lhe um
chute nos culhões que o indivíduo caiu agarrado nos bagos.
Foi onde ele estava caído, procurou nos bolsos do safado, não
encontrou nada de dinheiro, enfiou os dedos no bolso de
algibeira, e puxou duas notas de cinco mil réis e entregou a
Maria Saberé. O balaieiro pegou o balaio que estava encostado
na parede do quarto de Maria e foi embora correndo, levou
uma vaia de todas as putas que estavam apreciando a briga.
A agredida agradeceu muito a Tidinha que ficou com mais
conceito dentro do Beco da Quarentena.
– Tidinha, deixe de comprar confusões. Você tinha nada
de se meter em briga de rapariga com homem? Ela que desse
o jeito dela.
– Das Dores, tu achas que eu ia deixar aquele homem daquele
tamanhão matar Maria de pancadas? Não, não deixo mesmo,
eu sou assim e ninguém me muda.
– Um dia você ainda vai se dar mal, se metendo nas encrencas
dos outros, olhe o que eu estou lhe dizendo.
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À boquinha da noite, a polícia veio até o beco para saber
quem tinha roubado e dado uma surra em Genival Balaieiro.
Maria Saberé se apresentou e contou toda história, como tudo
tinha acontecido: – que não tinha roubado nenhum dinheiro,
só tinha tirado o dinheiro dela que ele lhe devia. Tinha vendido
suas carnes para ser paga. O sargento levou Maria Saberé na
presença do delegado. Maria explicou tudo, que acatou as suas
ponderações. Logo estava de volta ao beco.
Tidinha fez o mesmo ritual de sempre, depois que as sirenes pararam de tocar, depois que os holofotes de Parnamirim
deixaram de clarear o céu, que retornou energia elétrica, ela
trocou de roupas e foi para a Ribeira. Chegou ao bar da esquina
da Rua Duque de Caxias, sentou-se, ficou olhando os carros de
passeio passando, o que ela achava muito bonito aqueles carros
preto parecendo com uma barata cascuda. O que tinha mais
vontade na vida era casar de véu e grinalda na Igreja de São
Sebastião, na Avenida 9, ir morar em um Castelo como tinha
na Avenida Deodoro da Fonseca com a Rua João Pessoa, dando
de frente para a Praça Pio X. A rapariga sonhava acordada
tomando café com leite na mesa do bar, onde estava sentada
esperando fregueses.
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Quando estava com esses pensamentos, andando nas nuvens,
notou que um rapazinho de uns 15 anos passava olhando para
ela. Olhava e saía, olhava e saía. Estava nervoso, bem vestido,
parecia de família boa. O rapaz passou novamente, Tidinha
ficou prestando atenção. Lá na frente ele parou, encostou-se
no poste, acendeu um cigarro. Era tão novinho, não sabia nem
fumar. Notou que o jovem desconhecido estava muito nervoso,
não sabia o que ele queria. Ia até lá saber porque olhava tanto
para ela. Aproximou-se do rapaz e falou:
– Boa noite, garoto!
– Boa noite, senhora.
– Por que você está tão nervoso?
– Não é nada não, senhora.
– Eu não sou uma senhora, eu sou uma puta. Agora você
me diga, por que fica passando e olhando pra mim, o que está
acontecendo?
– Se eu disser, a senhora não fica com raiva de mim?



– Não, pode dizer. Mas, por favor, não me chame de senhora.
– É o seguinte: é que eu e meus sete amigos temos muita
vontade de comer a senhora. Nós nunca comemos ninguém,
somos todos virgens. Todas as noites nós passamos por aqui,
só para olhar para a senhora e não temos coragem de lhe falar.
Hoje meus amigos me escolheram para falar com a senhora.
Eles estão na frente da Igreja Bom Jesus. Escolhemos a senhora
porque é quase da mesma idade da gente.
Tidinha olhou e viu os meninos todos reunidos na frente da
igreja, eram todos uns frangotes. Quis achar graça, mas ficou
quieta, ia negociar com eles.
– Chame eles aqui!
O rapaz colocou os dois dedos na boca, deu um assobio fino,
que chegava a doer nos ouvidos. Todos vieram voando, chegaram
ofegantes e nervosos. Começaria, naquela hora, a negociação:
– É o seguinte, eu vou ensinar para vocês tudo direitinho,
de todos os jeitos. Agora tem um porém, só tiro virgindade de
menino da idade de vocês bem caro.
A prostituta com sua experiência notou que já tinha menino
de pau duro, só com aquela conversa cheia de malícias.
– Só com essa conversa vocês já estão de pau duro, só falta
furar a calça. Qual de vocês já viu uma xotinha bem gostosa?
Os meninos ficaram desconfiados, quando um respondeu:
– Nenhum de nós.
Estavam sem saber o que dizer, quando um falou:
– A empregada lá de casa me mostrou uma vez, mas não
me deu.
– Quanto vocês têm em dinheiro?
Começaram a puxar dinheiro dos bolsos, uns tinha mais
do que outros, ficaram contando nota por nota, e a experiente
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rapariga apreciando aqueles meninos nervosos catando os
últimos réis dos bolsos.
A puta, para acabar com aquele nervosismo, disse:
– Eu vou fazer um negócio com vocês, vinte e cinco mil réis
de cada um, menos nem um tostão, vocês ainda têm que pagar
o carro de praça para irmos a praia, aqui na Ribeira não tem
local, nas casas que alugam quartos não deixam meninos como
vocês entrarem, todos são menor de idade. Tem mais uma coisa,
dinheiro na frente.
– Nós não vamos enganar a senhora, estamos só juntando
para lhe pagar.
– Vamos acabar com essa besteira de me chamar de senhora,
eu sou puta. Senhora é a mãe de vocês, é a quem vocês devem
respeitar chamando de senhora. Puta é puta, em qualquer lugar,
senhora é outra coisa diferente do que eu sou.
Os adolescentes concordaram, foram com ela para a Praia
do Meio, ficaram nas locas de pedras, que havia naquela beira
de praia, ninguém incomodava. Às vezes, era que apareciam
pessoas do Morro do Juruá que facheavam aratus em cima dos
lajedos. De dentro das locas, viam-se os fachos de fogo clareando
o mar e as pedras.
Tidinha, naquela noite, ganhou dinheiro rápido. Os meninos
eram apressados, não exigiam nada dela, era um entrando e
outro saindo. Dentro de duas horas, deu conta dos oito. Ela
tinha os jovens sobre o seu domínio, que eram totalmente
inocentes na vida mundana. Tinha um que tremia. Magrinho,
usava óculos. Ela teve pena dele, por ser o mais educado e pouco
falante. Encheu a sua bola:
– Esse magrinho de óculos é o melhor de todos vocês, parece
que já conhece mulher há muito tempo. Omagrinho tem uma
pegada segura. O menino ficou cheio de vida.
Os garotos muito satisfeitos saíram com a mulher pela beira
da praia, subiram a ladeira que dava para a balaustrada. De
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cima se avistavam pequenos pontos de luzes que iluminavam
a Avenida Circular e a beira da praia. Tidinha conversava sobre
sua vida para os meninos. Sentaram nos batentes do saneamento, ficaram a contemplar o esquisito que era aquele bairro.
O silêncio tomava conta das ruas de Petrópolis, o céu estrelado
dava uma visão magnífica aos olhos dos que via. A prostituta
despediu-se dos meninos e foi embora para o seu quarto no
Beco da Quarentena, por aquela noite bastava. Os meninos se
comprometeramque, quando arranjassem dinheiro, voltariam,
e que arranjariam mais fregueses para ela.
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Tidinha chegou em casa cedo, tinha feito o bom apurado
da mercadoria que vendia, não precisaria trabalhar mais por
aquela noite. Deitou-se, quando de repente viu um barulho
grande, como se fosse quebrando portas, saiu para ver o que
estava acontecendo. Seu Avelino já tinha fechado a bodega, as
mulheres gritavam.
Tidinha perguntou:
– O que está acontecendo, Chagas?
– São três soldados americanos que estão quebrando as
portas dos quartos. Quebraram as portas de Francisca, Maria
Saberé, Dalvanira e Chiquinha do Imbuá, e outras mais pra
frente. Estão bêbados. Pelo jeito vão quebrar todas as portas.
O paspalho do filho de Francisca fica dentro de casa escondido
não tem coragem de sair nem para defender a mãe.



– Aquilo é um frouxo, só sabe viver agarrado com as raparigas do Curral das Éguas, e a mãe pegando toda qualidade de
homem para dar de comer a ele. Mas não se preocupe, Chagas,
que vou lá dentro e volto já para resolver com esses galegos.
Entrou rapidamente no quarto, e voltou mais rápido ainda,
já vinha com a navalha e o elástico na mão. Ficou na frente
do seu quarto, bem no meio do beco, só de combinação e com
a navalha escalada na mão. Ficou esperando pelos soldados
para a briga, quando deu fé, os galegos apareceram. A mulher
ficou bailando na frente deles, jogou a navalha, que cortou o
braço de um, jogou a navalha de novo em outro e errou, ficou
jogando a navalha e cortando americano. A navalha não parava
na sua mão, não deixava os soldados encostarem perto dela,
sabia que levar um tromp-tromp de um soldado daqueles era
fatal. Os americanos, quando viram que iam perder, correram
de beco afora sangrando muito. Deram parte à polícia, que
imediatamente veio ao local investigar quem tinha cortado os
americanos de navalha. As mulheres do beco disseram à polícia
que tinha sido um estivador, e que não o conheciam. A polícia
foi embora e não prendeu ninguém. Depois dessa confusão, o
beco ficou na maior calmaria.
Tidinha ainda estava dormindo quando Das Dores começou
a zoar com ela, como fazia sempre:
– Eu já lhe avisei, não se meta em confusões de ninguém.
Você ainda vai se prejudicar tomando as dores dos outros.
– Deixa de zoada, Das Dores, deixa-me dormir mais um
pouco que hoje tenho muita coisa pra resolver na minha vida.
– Eu num digo nada a você, tome as brigas dos outros para
você que um dia você se estrepa.
A defensora do Beco da Quarentena levantou-se com raiva,
calçou as sandálias foi lá fora onde a amiga fazia o fogo no
fogareiro e começou a discutir:
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– Você sabe que eu sou assim mesmo, e ninguém vai me
mudar. Tenho o sangue no pé da goela, quando eu acho que
tenho que fazer, eu faço, não tem quem me empate. Esses merdas
desses galegos chegam da terra deles para avacalhar a casa
dos outros. O que foi que essas mulheres desse beco imundo
fizeram contra eles para terem suas portas quebradas me diga?
Se vierem novamente, eu corto de navalha.
Saiu e foi deitar novamente. Estava muito aborrecida com
Das Dores. Sabia que os conselhos dela eram para o bem, mas
não tinha sangue de barata. Enrolou-se no lençol dos pés à
cabeça para não escutar o resmungado da outra.
Quando, de repente, Borrego veio de carreira falar com ela:
– Tem uma mulher bonita que só a gota serena lhe procurando na bodega de Seu Avelino.
– Diga a ela que venha aqui, diga também que aqui não tem
bicho que morda. Isso é coisa de Salete minha irmã, que é toda
cheia de requififes.
Borrego saiu para dar a resposta. Daqui a pouco, lá vinha
Salete se aprumando em cima das pedras para não pisar na água
de mijo. Quando entrou no quarto da irmã, foi logo dizendo:
– Como é que você consegue morar num lugar desses?
– Morando. Foi onde encontrei amigos quando cheguei
nessa terra.
– Como sua irmã é bonita, parece aquelas moças que tem
em fotonovelas. Você é linda, mais alta do que Tidinha, você é
um peixão, qualquer homem se apaixona por você de primeira,
finalizou Das Dores.
Salete agradeceu os elogios. Ficou olhando o ambiente onde
a irmã morava, principalmente o quarto, onde tinha uma cama
de casal, um pote no canto da parede, uns pratos em cima de
uma pequena mesa, o fogareiro feito de lata de querosene na
frente do quarto, onde cozinhavam a comida, encostada um
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saco de carvão e, nas paredes, um quadro da Ceia Larga e um do
Coração de Maria, a rede de Das Dores, pendurada no canto do
quarto, e caixas com as roupas da irmã. Tudo simples e muito
pobre, igual a todos os quartos que existiam no beco.
Os ratos passeavam nas telhas, a latrina ficava nos fundos do
beco, era usada por todos, a maioria dos moradores defecava em
papel de cimento e papel de embrulho e jogava no meio do beco,
tinha bosta enrolada até no jornal A República. As moscas não
deixavam ninguém quieto, era um zunido dentro dos quartos
que perturbava os moradores, se escutava Ciça tossindo de
dentro do seu quarto deitada numa rede suja, escarrando dentro
de uma lata de doce da marca Peixe, cheia de areia. Encostado
na porta, estava Borrego bêbado, com as feições deformadas da
bebida. Salete ficou com vergonha de comentar alguma coisa,
mas a irmã não tinha segredos com ela. E disse:
– Pode falar o que quiser, eu não tenho segredos para os
meus amigos.
– Minha irmã, vamos embora desse lugar, isso aqui é um
antro de sujeira, de imundície, Das Dores e esse senhor me
desculpem, mas isso aqui é pior do que chiqueiro de porcos.
– Tudo que você está dizendo, eu já disse, mas ela não quer
me ouvir. Resmungou Das Dores.
– Eu sei como minha irmã é teimosa. Mas eu não vim aqui
para falar da vida dela, o que eu quero dizer para você Tidinha é
outra coisa. Mandei uma pessoa à procura de mãe e Zezinho na
fazenda. Essa pessoa, chegando lá, fazendo como se não quisesse
nada, colheu tudo o que aconteceu: pai mandou mãe e Zezinho
embora de casa, tem outra mulher no seu lugar, quem contou
tudo isso foi a própria mulher que vive com ele. Ela falou também
que mãe passou uns tempos pedindo esmolas em Macau, e que
ela e o filho desapareceram não se sabe para onde. O povo da
redondeza não tem notícias nem dela nem de Zezinho.
– Quem é essa pessoa que foi à procura de mãe e Zezinho?
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– Foi um freguês meu antigo.
– E agora, que vamos fazer, Salete?
– Nada, vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar para
ver no que vai dar tudo isso. Um dia nós vamos reencontrar
nossa família.
– Tá bom.
– Bem, Tidinha, vou indo. Pegue aqui o meu endereço,
qualquer coisa pode ir me procurar, a minha casa é grande,
não faço michê em casa, não quero homem na minha porta,
só quero negócio com homem na rua. Os meus vizinhos falam
muito de mim, porque eu só ando arrumada, eu recebo piadas
até de meninos, mas não ligo, eu tenho é que tocar a minha
vida pra frente.
Salete foi embora, Tidinha ficou com o endereço dela na
mão pensando no que ia fazer da vida. “Onde estará Zezinho
essa hora? Onde estará mãe? Os dois devem estar sofrendo
muito, Zezinho cantava bem, adorava cantar, parecia um galo
de campina, dizem que galo de campina só morre tuberculoso
porque canta demais. As pernas de Zezinho são tão finas, parecem uns gravetos”.
Quando ela estava nesses pensamentos, chegou Chagas, a
vizinha.
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– Tidinha, corre depressa, Ciça está chamando.
Quando Tidinha chegou, Ciça estava suspirando, entre a
vida e a morte. Segurou a mão da amiga com tanta força que
suas unhas feriram a mão da moribunda. Encheu os olhos de
lágrimas, Ciça estava morrendo. Das Dores trouxe depressa
uma vela, colocou em suas mãos, que deu o último suspiro e
morreu. Tidinha saiu do quarto arrasada, nunca tinha assistido
à morte de uma pessoa, quanto mais de uma amiga que tinha
aprendido a estimar de coração. Uma pobre coitada que levou
uma vida maltratada de prostituta, que levou a vida embriagada
na Ribeira dos boêmios de Natal. Nunca tinha possuído uma
casa, um homem para lhe colocar numa casa para ter filhos.
Morreu na pior desgraça.
Quando foi passando para o seu quarto aos prantos, Francisca
jogou no meio do beco um pinico com mijo e bosta, que salpicou
os seus pés. Tidinha reclamou:



– Francisca não faça isso, esse beco já é uma sujeira só, e
você ainda trata de emporcalhar mais ainda. Tenha consciência
do que você está fazendo.
– Se está achando ruim que se mude. Você se acha a dona
desse beco. Aqui sempre se jogou bosta no beco.
Tidinha não queria briga, estava muito sentida pela morte
da amiga, mas da próxima vez acertaria as contas novas e
antigas com Francisca.
Ciça só tinha uma irmã que morava na Ponta do Pinto, não
tinha mais ninguém em Natal, só tinha as amigas que moravam
no beco. O que fazer? Tidinha estava sem dinheiro, o resto dos
moradores não tinha uma ruela, nem para comer, quanto mais
para fazer enterro. Ela tomou a frente de tudo. Chamou suas
vizinhas mais chegadas e disse:
– Bem, mulheres, nossa amiga morreu, temos que fazer
alguma coisa. Não podemos deixar o corpo dela em cima da
terra apodrecendo, nem podemos jogar no lixo, então temos
que sair em campo para fazer alguma coisa.
– O que umas lascadas como nós podemos fazer?
– Muita coisa. Maria Saberé, você pega os documentos de
Ciça e vai ao Cemitério do Alecrim e manda cavar a cova. O que
precisar de dinheiro peça a Seu Avelino, diga a ele que fui eu
que mandei. Borrego vai à Ponta do Pinto, avisa a irmã de Ciça
que ela morreu. Quando anoitecer, eu vou pra rua dar meu jeito.
– Minha bichinha, eu não posso fazer a viagem até a Ponta
do Pinto, estou numa fraqueza desgraçada, estou todo me
tremendo. Tenho certeza que não boto a viagem.
– Isso é a cachaça, Borrego. Se tu não parar com essa desgraça
de viver bêbado, nesses dias eu vou ter que fazer o teu enterro,
e eu não quero que isso aconteça com mais um amigo meu. Você
tome jeito. Todos os dias eu lhe dou esse aviso.

132



– Tá certo, irmãzinha, é porque eu não consigo, só controlo
os nervos quando tomo uma.
– Tudo bem, vá chorar lá fora, que agora vou ter uma conversa com Chagas.
– Chagas.
– Diga, amiga, que eu faço qualquer coisa.
– Você vai até a Ponta do Pinto avisar a irmã de Ciça!
– Vou agora mesmo. Respondeu.
– Das Dores, compre umas velas, açúcar, café e bolachas
fiado em Seu Avelino, diga que fui eu que mandei. Quando eu
voltar pela manhã da batalha, eu pago. Todos vocês fiquem
fazendo quarto a Ciça. Sem cachaça, está certo?
Depois que todos saíram,Tidinha emborcou-se na cama,
chorando até não ter mais lágrimas. Mas não podia fazer nada,
era a vida. Tomou banho, trocou de roupa, passou um batom
bem encarnado na boca, calçou os sapatos mais altos que tinha
e foi para Ribeira batalhar dinheiro para comprar o caixão e a
mortalha da falecida.
Na Ribeira, o movimento estava grande, os bares todos
cheios, mulheres rindo agarradas com soldados americanos,
as radiolas de ficha à toda altura, faziam daquele bairro um
frege. Fazia mais de horas que Tidinha andava de um lado
para o outro, entrava em bar, saía de bar e não encontrava um
homem que quisesse sair com ela. Precisava arranjar dinheiro
para fazer o enterro. Ela era muito religiosa, temente a Deus
e aos santos. Atravessou a rua e foi até a frente da Igreja Bom
Jesus, chegou aos batentes, ajoelhou-se e rezou com a fé que
trazia dentro de si.
– Santa Maria Madalena, vós que ouvistes da boca de Jesus
que muito lhe foi perdoado porque muito amou – vai em paz, os
teus pecados estão perdoados – roga a Deus o perdão dos erros
e pecados de Ciça. Deixa ela participar do ardente amor que
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inflamou o vosso coração, para que ela seja capaz de seguir a
Cristo até o Calvário, se for preciso e assim, mais cedo ou mais
tarde, tenha a felicidade de abraçar e beijar o Divino Mestre.
Como Jesus ressuscitado vos chamou pelo nome “Maria!”, ele
chame também pelo nome de Ciça. Santa Maria Madalena, a
senhora sabe do meu passado; eu vou lhe pedir uma graça, agora
é por mim: faça com que apareça um homem agora à noite e eu
ganhe o dinheiro suficiente para o enterro de minha amiga. Sei
que o que estou pedindo é pecado, mas, se acontecer, acenderei
dois maços de vela nessa igreja que agora estou rezando. Amém”.
Terminando suas orações, levantou-se, limpou os joelhos,
arrumou o vestido, puxou a anágua mais para cima e saiu
desorientada e sem rumo para os lados da Praça Augusto Severo.
Quando foi atravessando a rua, um carro preto parou e buzinou.
Ela foi até lá, era o rapaz educado que comprou bebida e foi para
Praia do Meio com ela, dias passados. O moço convidou-a para
entrar no carro, ela entrou, ficaram conversando dentro do
carro. O rapaz ligou o carro e saíram para passear. Chegando
ao Grande Ponto, desceram e ficaram conversando em um Bar
que tinha na Avenida Rio Branco. Então ela lhe falou:
– Hoje eu estou muito triste.
– Por quê?
– Essa vida de puta que é muito ingrata, tem umas que dão
sorte na vida e outras que morrem na miséria, que não deixa
nada nem para ser sepultada.
– Por que você está dizendo essas coisas?
– Uma amiga minha morreu hoje à tarde, não tem como
se enterrar, eu estou aqui batalhando homem para arranjar
dinheiro pra poder sepultá-la.
– Que coisa mais triste, eu nunca pensava que isso podia
acontecer, são coisas da vida que a gente pensa que é mentira,
escuta e não acredita. Não se preocupe com isso, vou dar todas
as despesas do enterro da sua amiga. Vou lhe entregar um
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bilhete, você vai à funerária da Rua Doutor Barata e entrega
o bilhete. A funerária é de um amigo meu, amanhã você vai e
apanha a urna. E esse dinheiro é para as outras despesas. Tome
o meu cartão, qualquer problema me procure. Está bem assim?
– Está ótimo! E agora para onde nós vamos, para a praia?
Na praia é melhor que ficamos descansados, não tem nada para
nos perturbar.
– Nós não vamos para lugar nenhum, vou lhe deixar direto
na Ribeira, você vai para casa para providenciar o enterro de
sua amiga. Você hoje não está com cabeça para essas coisas, vá
cuidar do enterro da sua amiga, outro dia a gente se encontra.
Entraram no carro novamente, desceram a Avenida Rio
Branco em direção da Ribeira. Esse homem de bom coração
deixou a mulher na Avenida Tavares de Lira que, ao descer
do carro, agarrou-o pelo pescoço, deu-lhe um beijo na face e
perguntou:
– Como é seu nome, meu anjo?
– Mesquita.
Mesquita foi dizendo o nome, dando partida no carro preto
e indo embora. Tidinha saiu andando à procura do Beco da
Quarentena. Levava com ela uma espécie de angústia misturada com felicidade, chorava e ria ao mesmo tempo, não sabia
o que era aquilo que vinha de dentro dela, com uma força de
sentimentos que nunca tinha sentido. Feliz por ter arranjado
o dinheiro para o enterro da amiga e triste porque ela morreu.
Que coisa ruim, que sentimentos esquisitos. Aquelas coisas
nunca tinham acontecido com ela.
Chegando ao beco, todos estavam fazendo quarto à falecida.
Maria Saberé tinha providenciado a abertura da cova no cemitério. Tidinha deixaria amanhecer o dia para providenciar o resto,
mandou pagar tudo a Seu Avelino, mandou Borrego comprar
mais café em pó e bolachas para o povo que estava fazendo
quarto. A irmãde Ciça mandou dizer por Chagas que podiam
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enterrar o corpo da irmã por ali mesmo, não tinha tempo de
vir para o enterro, estava muito ocupada tomando conta dos
filhos. Chagas contou a ela que Ciça tinha mãe na Cidade de
Serra Caiada, não dava mais tempo de avisar, era muito longe.
O dia amanheceu,Tidinha foi à funerária, apresentou o
bilhete de Mesquita e recebeu o caixão, botou na cabeça de
Borrego e mandou para o beco. Foi até o Armazém Potiguar,
comprou o pano da mortalha, dali foi para Rua São Pedro,
mandou costurar e trouxe para o beco, tudo pronto. Vestiram
Ciça e botaram-na no caixão, vestida de branco com um manto
azul na cabeça. Estava tão magra que os dentes ficaram de
fora. À tarde, saíram com o enterro para o Bairro do Alecrim,
atravessaram a Ribeira e pegaram a Avenida Junqueira Aires,
passaram em frente da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação
e desceram a Ladeira do Baldo.
A prostituta protetora dos pobres, que tinha bancado tudo,
olhava para as mulheres feias e velhas que acompanhavam o
enterro, eram pobres, mal vestidas, caras de sofrimentos, algumas daquelas não tinham nem o que comer em casa. Borrego
suado, todo instante sentava nas calçadas para descansar. Ela
tão moça naquele meio de mulheres velhas que acabaram as
mocidades naquele beco fedido. Era nova, tinha apenas 22 anos
de idade. Sentia pena daquelas mulheres maltrapilhas que
acompanhavam o enterro; se pudesse, botaria todas dentro de
uma casa e cuidaria delas até morrerem.
Quando desceram a Ladeira do Baldo, Tidinha avistou as
lavadeiras lavando roupas no Rio da Passagem, lembrou-se do
Rio Amargoso, onde de cócoras também lavou muita roupa,
ela e a mãe. Achou bonito aquela vista, deu vontade de tirar
a roupa, de tomar banho nas águas limpas do rio que descia
tranquilamente para o Rio Potengi. Na beira do rio, meninos
chupavam mangas verdes, ainda não era época das mangas
ficarem maduras, mas os meninos chupavam de qualquer jeito,
verde ou madura.
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Chegaram ao cemitério, sepultaram o corpo de Ciça, voltaram para o beco, todos juntos, até parecendo uma romaria de
flagelados fugindo da seca do sertão. Naquela noite, as raparigas
do Beco da Quarentena não iriam batalhar na Ribeira, estavam
de sentimentos, ficariam nos seus quartos descansando e orando
pela alma da amiga que se foi. Também não tinham cabeça para
exercer a profissão com afinco como das outras vezes quando
estava bem espiritualmente.
Das Dores também sentiu muito a morte da amiga. Estava
calada, pensativa, fazendo um cuscuz para o jantar. Falou para
Tidinha:
– Esse fim que Ciça teve, vai ser o mesmo nosso. Se aparecer
uma pessoa bondosa como você, tudo bem, se não, irão jogar
os nossos corpos para os urubus comerem, como fazem com os
animais que morrem com a seca do sertão. Os urubus começam
a comer pelos olhos, eu tenho tanta pena dos meus olhos verdes,
que os urubus encherão os papos.
– Cala essa tua boca, Das Dores, tu só conversa heresia. Se
tu passar o dia todo conversando essas besteiras, tu vai ficar
doida do juízo, pense em outras coisas. Eu vou dar um jeito
para a gente sair desse beco que só fede a mijo, bosta e lama
podre. Vamos sair do meio dos famintos, doentes, cachorros,
gatos e ratos gordos que não podem nem correr, que vivem por
aqui. Fique calma que eu estou fazendo meus planos, não me
aporrinhe mais com essas suas previsões de morte.
Não aguentando o falatório de Das Dores, levantou-se da
cama e foi conversar com Chagas no quarto dela. Chagas não
tinha nada para jantar. Tidinha perguntou:
– Chagas, me diga uma coisa, você não tem nada para comer?
– Não, minha amiga, a última vez que comi foi ontem, aquelas
bolachas com café que você mandou comprar em Seu Avelino.
Estou esperando que os meninos tragam alguma coisa da rua.
– Cadê Flaviana, que faz dois dias que não vejo?
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– Não sei, foi até a Rua São Pedro e ainda não chegou.
– Chagas, será que já comeram Flaviana? Ela só tem doze
anos...
– Não sei, ela está com umas saídas para Rua São Pedro que
está me deixando preocupada.
– Vá à procura dela, Chagas!
– Vou nada, Tidinha. Tomara que ela já se faça na vida de
puta, assim vai me ajudar pelo menos com a comida.
– Voltando ao assunto, Chagas. Você devia ter me dito que
eu mandava Das Dores trazer comida para você.
– Você já dá de comer a tanta gente, que eu tenho vergonha.
– Não tem nada disso não. Quando você não tiver nada, me
avise todos os dias eu vou perguntar a você. Eu já passei tanta
fome junto com minha mãe e meu irmão, que não gosto de ver
ninguém passando fome, quanto mais você que é minha amiga.
Quando estava nessa conversa, escutaram baterem na porta,
chamaram:
– Dona Chagas, Dona Chagas!
Chagas saiu apressada para atender quem estava chamando,
olhou quem era e voltou rapidamente:
– Tidinha, minha filha, é um cego que pede esmola na Feira
das Rocas. Quando ele pega um dinheirinho mais avultado, ele
corre pra onde eu estou, para dar uma trepada. O guia chega,
me avisa e deixa-o sentado no batente, eu o pego, boto pra
dentro. Saia um pouquinho, é num instante, ele goza ligeiro
demais, é igual a pato.
A moça saiu, viu o cego, um velho de uns sessenta e poucos
anos, com a barba branca, os olhos remelentos, a roupa suja,
os pés calçados numa chinela de rabicho, com um embornal
a tiracolo.
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Quando foi passando para o seu quarto, jogaram um pacote
na frente dela, era bosta embrulhada em papel de cimento.
Francisca, que mora em frente de Chagas, era quem tinha o
costume de fazer essas imundícies. Ela foi até lá reclamar:
– Francisca, não faça uma coisa dessas, é a segunda vez
que reclamo de você. Da outra vez, foi um pinico com mijo
e bosta, agora bosta enrolada em papel de cimento. Quando
você tiver vontade de fazer suas necessidades, vá para latrina
que fica no final do beco. Desse jeito, não tem quem aguente
a fedentina. Apanhe a sua bosta que está no meio do beco e
deixe na latrina, só não deixe no meio do beco. Você sabia que
quase pega em mim?
– Se você estiver achando ruim que apanhe. Esse beco sempre
foi assim, desde que moro aqui que é desse jeito. Você chegou
ontem, já quer ser a dona do beco.
Francisca não fechou a boca. Tidinha, meteu-lhe a mão na
cara, puxou-lhe pelos cabelos, deu-lhe uns chutes, a fez apanhar
a bosta e ir deixar na latrina. Disse:
– Se, de hoje em diante, eu vir você jogando merda embrulhada em papel no meio do beco, eu faço você apanhar novamente. Eu sou muito amiga de todas aqui, só não aguento
desaforo de uma velha sebosa igual a você. Toma juízo mulher,
vai viver tua velhice descansada sem incomodar os outros.
Dizendo essas coisas a Francisca, Tidinha entrou no seu
quarto, onde encontrou Das Dores escolhendo feijão para cozinhar no outro dia. Ao vê-la, perguntou:
– Que confusão era aquela lá fora?
– Eu que dei uns bofetes em Francisca. Ela jogou um pacote de
merda nos meus pés, eu reclamei e ela veio com malcriação, então
eu dei umas tapas nela, fiz apanhar o pacote e jogar na latrina.
– Não se meta com esse povo, tome os conselhos de sua irmã,
vamos embora daqui, vamos morar com ela.
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– Por enquanto não, só quando eu ajeitar a vida de Borrego.
Tenho muita pena dele, se eu for embora daqui, ele morre já, já.
Tidinha escutou uma zoada no quarto de Francisca, foi
para a porta escutar o que estava dizendo. Nisso, vinha Chagas
da bodega de Seu Avelino, com uma lata de carne de conserva
Kitute, um pacote de bolacha Boa Sorte, um quilo de feijão
branco e um pacote de café Vencedor. Passou por ela e disse:
– Ainda deu para arranjar o jantar com o dinheiro do cego.

140

Enquanto as duas estavam conversando, Francisca veio por
trás com uma faca na mão, para furar Tidinha. Chagas gritou:
– Olha a faca, Tidinha!
A mulher negou o corpo de lado, mas foi atingida no braço,
um golpe profundo que sangrava muito. Mesmo ferida voou
pra cima de Francisca, pegou na folha da peixeira, quebrou,
deixou Francisca só com o cabo da faca na mão, jogou a folha
da faca fora, meteu a pernada em Francisca. A agredida era
mais nova, tinha muita destreza, sua agressora, uma mulher
velha. Esfregou a cara dela no chão, botou sua cabeça dentro das
poças de mijo, saiu arrastando de beco afora, batia-lhe na cara,
estava enfurecida, com o vestido só as tiras. Chegou a polícia e
levou as duas para a Delegacia de Ordem Social. Na delegacia,
Tidinha contou sua história, Francisca a dela. Levaram a ferida
para o Pronto Socorro do Hospital Miguel Couto, onde levou
dez pontos no braço, de volta, ficou presa no mesmo xadrez
com Francisca. No outro dia, depois que fizeram a faxina, o
delegado soltou as duas e aconselhou:



– Não briguem mais, acabem com essa birra que vocês duas
têm naquele beco imundo. Você, Dona Teodora, uma menina
tão moça e bonita, devia procurar outra vida, e você, Dona
Francisca, procure outro local para morar, sua idade não dá
mais para viver de prostituição. Se as duas ainda aparecerem
por aqui, nessa repartição, por causa de briga, jogo as duas
para a Casa de Detenção.
Tidinha voltou para o beco, passou uns cinco dias se recuperando do corte. Francisca foi embora do beco, foi morar no
Beco do Engole, no Morro do Juruá.
– Eu bem que lhe digo, esse beco não tem futuro para você.
Eu digo e é mesmo que nada, você nunca me escuta.
– Sabe de uma coisa, Das Dores? Vá pra uma merda. Eu
só vou embora daqui quando eu quiser, que você nem Salete
mandam em mim.
– Tá bom, não precisa ficar nervosa.
– Engome meu vestido que hoje vou trabalhar. Está faltando
tudo, temos que comer.
Maria Saberé entrou no quarto, ficou bem pertinho dela
e disse:
– Eu queria lhe dizer uma coisa, mas estou morrendo de
vergonha.
– Diz logo, Maria, o que está se passando? Puta não tem
vergonha de outra.
– Mesmo assim tenho vergonha!
– Diz logo, o que você está querendo? Deixe de mistério.
– Está bem, vou contar tudo. Eu e minhas duas vizinhas
estamos podres de doença do mundo, estou com um fedor entre
as pernas que nem eu mesmo aguento. Todas as vezes que vou
mijar, não aguento a ardência na xibiu, fede que nem carniça,
não tem no mundo quem aguente, fica escorrendo aquela gosma
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amarelada. As minhas vizinhas estão do mesmo jeito. Faça
alguma coisa por nós, que Deus vai lhe abençoar.
– Mulher de Deus, como foi que você pegou isso?
– Eu sei lá, eu me relaciono com toda qualidade de homens,
não escolho cara. Teve dinheiro que dê pra eu comprar um
prato de comida, eu vou, eu preciso.
– É verdade, Maria, é verdade. Essa nossa vida é muito perigosa, a gente pega toda qualidade de homem, não escolhemos,
nossa vida é um perigo.
Das Dores que escutava toda conversa, disse:
– Só tem um jeito, é tomar o sumo do melão-de-são-caetano
com sulfadiazina, dentro de quinze dias ficam boas de vez.
– Só que eu nem elas temos dinheiro nem para comer, como
vamos comprar sulfadiazina?
– Quanto a isso você não se preocupe, Maria, hoje mesmo
vou sair para fazer a vida e arranjar dinheiro pra nós comermos.
Durante o tempo que você e suas amigas estiverem doentes,
farão as refeições aqui em casa, amanhã de manhã, trago as
sulfas para vocês. Das Dores, chame Borrego, diga que venha
até aqui.
Das Dores saiu à procura de Borrego e o encontrou dormindo
na calçada de um armazém de vender couro na Rua Chile.
Acordou o homem e deu o recado de Tidinha. Borrego levantou–se rapidamente e saiu para acolher a irmãzinha. Borrego
andava devagar, as pernas estavam inchadas, os braços cheios
de caspa, as unhas imundas, os cabelos grandes, a barba imensa,
a roupa suja que dava pena. O estado de Borrego era horroroso.
Entrou no Beco da Quarentena e foi direto procurar a amiga:
– Pode dizer,Tidinha.
– Você sabe onde tem melão-de-são-caetano?
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– Sei. Na Ladeira do Jacob, onde eu ia buscar o leite da finada
Ciça, as cercas estão cheias de plantas. Em uma tem uma rama
que dá galinha-de-melão.
– É esse mato mesmo. Todos os dias você vai lá e trás um
bocado e entrega aqui a Das Dores, está certo?
– Está certo, mas pra que vocês querem esse mato?
– Isso é coisa de mulher, Borrego, não se meta.
– Já estou calado.
Tidinha saiu à noite, andou muito, pra cima e pra baixo,
não aparecia uma viva alma para ela descolar naquela noite.
Sentou no bar, pediu café com leite, quando estava comendo o
lanche, passou o mesmo rapazinho do outro dia. Chamou ela.
– Eu trouxe uns colegas para comerem a senhora, a senhora
topa?
– Topo. Quantos são?
– Quinze, mas um está liso, o pai não deu dinheiro a ele.
– Puta merda, quinze é gente demais. Não tem nada não, eu
vou, mas aquele preço agora é outro, as coisas estão aumentando,
estou cobrando dobrado do da vez anterior.
– Está certo. O garoto deu com a mão chegaram todos correndo, nervosos.
– Menino, onde diabo você arranjou tanta gente assim? Cada
galalau de homem, e tudo virgem, eu não acredito.
– Nós estudamos no Colégio Marista, eu falei na minha
classe que tinha comido uma mulher boa aqui na Ribeira, eles
ficaram doidinhos. Ainda tem mais de cinquenta, no Colégio,
querendo vir comer à senhora, são todos virgens. Eu disse que
a senhora era bem boazinha, que era nova igual à gente, é só
arranjar dinheiro que eles chegam aqui qualquer noite correndo.
– Esse que não tem dinheiro, pode ir embora pra casa, eu
só quero homem para me pagar.
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– Ele tem dinheiro sim, é porque quer ser Irmão Marista.
Está dizendo que está liso, é mentira, esse amarelo é amarrado
que só a porra.
– Deixe de bobagem, meu filhinho, ficar com mulher é a
melhor coisa que tem nesse mundo. Tente uma vez, para você
ver como é verdade o que estou dizendo.
Tidinha fez como da vez anterior, levou todos para a Praia
do Meio, passou todos, até o que queria ser Irmão Marista, ela
o ajeitou e pegou o dinheiro que ele trazia escondido. No outro
dia, mandou comprar os comprimidos de sulfa para Maria
Saberé e as duas amigas. Borrego trouxe ramas de melão-desão-caetano e entregou a Das Dores que espremeu as ramas,
coou num pano limpo, deu para Maria Saberé e as duas amigas.
Maria reclamava:
– Foi o pior remédio que já tomei na minha vida, tem um
travo, um amarujo, que é melhor morrer do que tomar esse
negócio.
– Toma o remédio, deixa de tuas frescuras, pior do que
isso tu passasse na tua vida, é só engolir e não sentir o gosto. E
tem outra coisa, eu vou comprar enxofre para Das Dores fazer
remédio para você ficar boa dessa chanha, tu estás caindo os
pedaços, estou vendo a hora os teus dedos caírem.
– E como é isso, Tidinha? Porque essa minha chanha é da
braba, já faz mais de dez anos que tenho ela. Essa é a chanha
de Quartel, pra ficar boa, dá trabalho.
– É só misturar o enxofre com óleo de coco podre, lambuzar
no corpo. Agora tem que passar o dia lambuzada, só toma banho
no outro dia.
– Lasquei-me. Respondeu Maria Saberé.
Tidinha, no domingo bem cedo, se arrumou com simplicidade junto com Das Dores, foi para a Igreja do Bom Jesus,
assistir à missa e pagar a promessa que havia feito à Santa
Maria Madalena. Assistiu à missa muito compenetrada, pagou a
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promessa acendendo velas, rezou e pediu felicidade a Deus. Das
Dores não batia nem os beiços, estava emburrada, não gostava
de igreja, só tinha gente rica naquele ambiente, não fazia parte
do seu mundo. Na saída da igreja, sua amiga perguntou:
– O que tu tem, Das Dores, que estás com essa cara amarrada?
– Se eu soubesse que você vinha para a igreja assistir missa,
eu não tinha vindo. Esse lugar não é lugar para puta.
– Quem foi que disse isso a você? Aqui é a casa de todos, aqui
não se escolhe se é preto ou branco, rico ou pobre, cabaçuda ou
puta. Na igreja todos nós somos iguais, o padre não vai identificar
ninguém. Deixe de ser imbecil e ignorante, nós fomos à casa de
Deus, que é pai de todos nós.
– Só que não é assim que eu penso. Por que Deus nunca fez
nada por mim, que sempre vivi nessa miséria de vida de puta?
Ele só olha quem é rico, o pobre fica de lado.
– Eu não vou mais discutir com você, que não entende nada.
Saíram em direção da Avenida Tavares de Lira e tomaram o
destino do Beco da Quarentena, quando, de repente, apareceu
na frente delas, Manolo, cozinheiro do Cabaré Nova Olinda do
Mata Sete, de Macau. Foram beijos e abraços, sentaram-se no
banco para colocar as conversas em dia. Tidinha perguntou:
– Manolo, como vai Dona Cabu?
– Mulher, eu não te conto, aquilo está de pernas pro ar.
Dona Cabu apaixonou-se por um meninote, que veio das
bandas de Pendências estudar em Macau, no Colégio do
Padre. Ela deu de tudo ao menino, o boy ficou bonito, bemvestido, com dinheiro no bolso, agora deixou ela por outra,
está amigado com outra, dona do Cabaré na Lua. Dona Cabu
só vive embriagada, sofrendo pelo menino que abandonou
ela. Está indo tudo de água abaixo, só tem uma rapariga lá
que está fazendo o maior sucesso, ganhando muito dinheiro,
é a mulher do Tenente Ezequiel.
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– Como é a história, Manolo? Aquela mulher que só vivia
dentro da igreja, fez até aquele protesto quando colocaram meu
cabaço no bingo, está no cabaré de Cabu?
– Elazinha mesmo, querida. Foi o maior escândalo que já teve
dentro de Macau, a mulher estava botando chifre no tenente
com o Padre.
– Como foi descoberto, Manolo?
– Ora, Tidinha, o Sacristão Raminho, que é igual a mim,
tinha raiva do tenente, botou os podres da mulher dele na
rua. Foi o maior fuzuê do mundo, o tenente quis matar ela. O
Padre e a mulher do tenente fugiram para Mossoró, depois ele a
deixou, foi para Igreja de Santana dos Matos, ela veio correndo
para Macau, direto pro cabaré de Cabu. Os homens de Macau
encheram o Mata Sete, principalmente o Cabaré Nova Olinda,
só para comer a ex-mulher do Tenente Ezequiel. Ele ficou tão
desmoralizado, que foi embora de lá, está em Caicó.
Izonete é mulher vadia, Tidinha. Eu nunca tinha visto na
minha vida mulher disposta daquele jeito, a mulher fica com
três homens de uma vez só, e o preço é dobrado, é preço para
ficar com ela é caro. A mulher faz de tudo, faz qualquer negócio
para ganhar dinheiro. Você sabia que ela é bonitona, num sabe?
Até com mulher fica. Tem uma médica lá que é apaixonada por
ela, a médica quando quer ficar com ela, manda um carro pegar
ela no cabaré, ela vai, quando chega, traz muito dinheiro. Ela já
botou dinheiro para comprar o cabaré de Cabu, e vai terminar
comprando.
– E o Juiz, Manolo?
– Nunca mais vi tal pessoa, Tidinha. Dizem que os homens
que manda mais do que ele tinham dito que ele abafasse o
assunto, pois não havia razão de brigar no cabaré. Teve uns
viajantes das bandas de Mossoró, falaram que todos lá só o
chamam de Navalhada, também o povo de Mossoró sabe que foi
uma rapariga que cortou a cara dele, só que não tem ninguém
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com coragem de perguntar como foi que aconteceu aquela
cicatriz preta que ele tem na cara. Ainda hoje, em Macau, falam
do dia que botaram teu cabaço no bingo. Essa história ainda é
muito comentada por lá, o povo não esquece de jeito nenhum,
principalmente, aquele povo que frequenta o cabaré, toda sua
história é contada em Macau como uma graça. Sim, Tidinha,
ia me esquecendo, lembra-se de Argemiro?
– Lembro. Não era o que trabalhava na polícia, que falava
difícil, que a boca fedia a bosta.
– Esse mesmo. Morreu podre de doença do mundo que a
negrinha que vivia com ele botou. Morreu largando os pedaços,
não tinha quem aguentasse a podridão que saía do corpo dele.
Foi uma morte horrível.
Tidinha contou para Manolo como era a sua vida em Natal,
mas que estava bem pertinho de sair do beco, ia para Maria
Boa, porque Salete, sua irmã, fazia salão lá.
– E você, Manolo, que está fazendo aqui em Natal?
– Eu sou cozinheiro de um Hotel na Avenida Rio Branco.
Gosto muito dos donos, eles me tratam muito bem, eu tenho o
meu quartinho nos fundos do hotel. Graças a Deus estou bem
até demais, não quero mais viver dentro de cabaré, aquela vida
é uma desgraça. Só tem uma coisa, Tidinha, me desculpe o que
vou dizer, você é muito bonita, o seu corpo é muito bem feito,
os seus cabelos são lindos, você tem gestos delicados, de moça
prendada, nem parece aquela matuta que chegou no brega de
Cabu, não se dê ao desleixo, procure um lugar melhor para
você morar. O Beco da Quarentena eu conheço de muito tempo,
aquele frege nunca prestou, aquele local só tem muito é doença,
ali já morreu gente até de bexiga lixa há muitos anos atrás. Eu
não pensei nunca que Das Dores lhe levasse para aquele beco
fedido, se você tivesse falado comigo, quando saiu de Macau, eu
tinha mandado você pro cabaré de Belinha na 15 de Lagoa Seca,
mas essa doida da Das Dores te trouxe pro pior local de Natal.
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– Acontece, Manolo, que eu só conhecia aquele beco, não
conhecia mais nada nesta cidade.
Manolo deu o endereço dele para as amigas, se despediu,
foi embora, num rebolado mais desgraçado do mundo, parecia
uma cobra na areia quente.
Tidinha chegou em casa, ficou a pensar: “Manolo tem razão,
eu vou me acabar aqui dentro deste beco me preocupando com
os outros, está decidido, vou embora, vou na casa de Salete
dizer que vou morar com ela, depois vou em Macau procurar
notícias de mãe e Zezinho. De agora em diante, tenho que me
preocupar em achar eles e não com os outros que não tenho
nada a ver. Será que esse povo que tenho dó aqui no beco teria
dó de mim se eu estivesse na situação deles? Mesmo assim vou
continuar fazendo as minhas orações para que Deus dê uma
vida melhor para todos”.
Levantou-se da cama, com os pés descalços, ficou escorada
na porta olhando o beco fedido, sem higiene e sem moral,
local marginalizado por toda sociedade de Natal. Raparigas
velhas sentadas nas portas dos seus quartos, catando piolho
nas cabeças dos filhos, panelas de barro cozinhando feijão
fedendo a gorgulho, em fogareiros feitos de lata. Ramira tinha
56 anos, morava ali desde os 18, estava com o corpo cheio de
feridas das mordidas dos percevejos. Ninguém acudia aquele
povo, cachorros doentes se arrastavam de um lado para outro,
como se fossem gente; ratos, pulgas, de tudo tinha naquele beco.
Vagabundos e marginais se misturavam com os moradores, putas
criavam seus filhos no meio da podridão. Talvez no mundo não
exista um local pior do que aquele. As meninas que nasciam
naquele beco, futuramente seriam as prostitutas do Beco da
Quarentena, nunca teriam chance de morar em um local decente.
– Das Dores, vamos ao Bairro das Quintas, pegamos o bonde
e vamos bater lá. Vou avisar a Salete que vamos morar com
ela, vou dizer também que você fica tomando conta da casa,
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e que eu e ela vamos fazer salão no Cabaré de Maria Boa para
sustentar a casa e nós três.
Tidinha e Das Dores saíram para ir ao Bairro das Quintas,
quando chegaram à Rua Duque de Caxias, estava formada uma
grande briga, a patrulhas dos americanos, batendo em soldados
e fuzileiros americanos que estavam brigando uns com os outros,
eram brancos contra negros. Os componentes da patrulha
batiam em seus compatriotas com vontade, não respeitavam a
patente de nenhum deles, quem estivesse ali por perto apanhava.
As duas saíram de fininho, foram embora.
– Será possível que esses Americanos nunca irão para terra
deles fazer bagunça? Reclamava Tidinha.
Acertaram tudo com Salete, a casa era boa, em um local
fresco, rodeado de pés de frutas, era como se fosse um pequeno
sítio. Tudo acertado com a irmã vieram embora para o beco,
arrumariam suas coisas, no outro dia e se mudariam para as
Quintas.
No quarto, Tidinha estava cheia de pena, ia deixar aquele
povo que tinha se apegado tanto, não se despediria de ninguém,
ia anoitecer e não ia amanhecer. Tinha pena de todos, mas
precisava fazer sua vida. Dobrava as roupas, colocava em um
saco de papel, junto com os sapatos altos que tanto pisaram as
pedras da Ribeira.
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Das Dores arrumava as poucas coisas miúdas em caixas
de papelão que tinha arranjado nos armazéns da Rua Doutor
Barata, enrolava os santos em toalhas. Sairiam no outro dia
cedo, antes que todos acordassem. De repente, Maria Saberé
entrou gritando:
– Tidinha, pelo amor de Deus, vá acudir Borrego, estão
dando nele na bodega de Seu Avelino.
Ouvindo isso ela saiu na carreira para acudir seu amigo.
Quando chegou à esquina, em frente da bodega, Borrego estava
estendido no chão, com a cara toda ensanguentada, os dentes da
frente todos quebrados, o braço esquerdo quebrado aparecendo
o osso. A mulher perguntou ao bodegueiro:
– Quem fez isso com ele, Seu Avelino?
– Abílio chegou aqui contando marra, dizendo que você tinha
escondido Seu Chiquinho, mas a Polícia tinha o encontrado que
ia ser mandado para Fernando de Noronha tirar dez anos de
cadeia. Borrego não aguentou, o chamou de caguete de polícia,



por ele ter entregado Seu Chiquinho para os homens das leis.
Abílio é cheio de autoridade, fez isso com o miserável.
Tidinha ficou revoltada, gritou na esquina do Beco da
Quarentena.
– Cadê aquele filho de uma puta, que eu quero fazer uma
lasca bem grande na cara dele? Ele só sabe fazer isso com os
mais fracos, não faz nada com um homem ou com uma mulher
de verdade que não tem medo de azar.
Das Dores e as amigas do beco pediam a Tidinha que se
calasse, Abílio poderia aparecer a qualquer hora e a desgraça
estava feita.
Nisso, Abílio dobrou a esquina, de cassetete na mão, gritando:
– Cadê a mulher macho sim senhor, que eu quero mostrar
uma coisa a ela? Vou moer ela de pau, com autoridade não se
brinca.
– Estou aqui, filho de uma puta, caia dentro, venha pra
cima de mim. Chegue, xibungo, cara de rapariga, corno semvergonha, venha brigar!
Abílio partiu pra cima de Tidinha de cassetete na mão, ela
livrou-se, deu-lhe uma pernada, que Abílio caiu estatelado no
chão. Todos bateram palma. Do chão mesmo Abílio deu com o
cassetete nas pernas dela, que caiu. Abílio montou-se em cima,
meteu a bordoada, batia de todos os lados. A mulher sangrava
pelo nariz, pela boca, a cabeça estava lascada, e ele batendo.
Ela deu um jeito de sair de debaixo dele e saiu correndo para
dentro da bodega. Lá dentro, procurou uma arma, encontrou
uma faca velha sem cabo, de cortar sabão, e saiu para brigar
novamente. Fez que ia para um lado, e foi para o outro, deu uma
rasteira em Abílio que caiu de costas. Levantou-se rapidamente,
meio zonzo, saiu correndo de costas, bateu com o calcanhar
numa pedra e caiu. Tidinha pulou em cima dele, meteu-lhe a
faca, deu-lhe várias peixeiradas, fez muitos buracos no peito
de Abílio e o deixou estirado no chão, dizia:

152



– Morra, barrão filho da puta, você agora vai para o inferno
perturbar a vida do Satanás.
Formou-se a confusão. Correu muita gente para esquina
do beco, a polícia chegou, prendeu Tidinha e a levou para a
Delegacia de Ordem Social, onde ela ficou em uma cela com
outras duas mulheres.
Das Dores ficou providenciando que levassem Borrego para
o hospital. Os cachorros lambiam as poças de sangue perto do
corpo de Abílio. Seu Avelino tangia os cachorros para poder
colocar areia em cima do sangue coalhado. A polícia cobriu o
corpo com folhas do jornal A República, para esperar o Jipe que
levasse o corpo para o necrotério da Ribeira.
Das Dores estava inconsolável, chorava desesperada e comentava em voz alta:
– Íamos embora amanhã morar no Bairro das Quintas, estava
tudo acertado com a irmã dela, agora está tudo perdido. Com
Tidinha presa, eu não sei o que fazer de minha vida. Vou até a
casa de Salete contar tudo que aconteceu.
Os moradores do Beco da Quarentena só não estavam mais
felizes porque a vizinha estava presa, não deu tempo de fugir.
Maria Saberé era a mais alegre, Chagas estava triste, as outras
moradoras, umas tristes, outras felizes. Maria Saberé dizia:
– Tidinha se solta cedo, gente boa não fica presa por muito
tempo. Agora eu quero é ver Abílio sair de dentro da catacumba...
Salete, sabendo do fato através de Das Dores, foi procurar
um amigo, que era autoridade policial, para poder visitar a
irmã e deixar-lhe algumas roupas.
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Tidinha tinha consciência do seu ato impensado, que tinha
colocado tudo a perder, principalmente os planos de Das Dores.
Estava arrependida, devia ter pegado Borrego e levado para o
hospital, só que o sangue lhe subiu à cabeça, teve que tomar
as dores do amigo, pessoa que ela estimava muito, pois lhe
tinha ensinado a ler e escrever, era agradecida pelo resto da
vida. Abílio não prestava, com aqueles pés de pato de banda,
rindo com a boca cheia de dentes podres, tinha prejudicado
Seu Chiquinho e Seu Avelino. Estava arrependida, mas que
Abílio fosse para as profundezas dos infernos, só porque tinha
morrido não ia deixar de ser ruim.
Não tinha planos, estava de mãos atadas. Havia vindo para
Natal em 1942, em pleno furdunço da guerra. Fazia dois anos
que tinha chegado, nada tinha feito na vida, não encontrava a
mãe nem Zezinho, ficou naquele beco imundo ajudando a todos.
Agora estava na cadeia, não sabia o que lhe aconteceria dentro
daquela cela imunda, com o mesmo fedor que tinha o beco.



Na cela, juntamente com ela, estavam duas mulheres com os
vestidos todos rasgados que choravam muito, tinham brigado
por ciúme de um mesmo homem, no Beco do Engole. Uma delas
arriou as calçolas, mijou no canto da cela. Ela reclamou:
– Mulher, você mija na porra dessa cela, isso fica mais podre
ainda.
– E aonde eu vou mijar? Os policiais não deixam a gente sair,
pra mijar na latrina, tenho que mijar aqui mesmo.
Tidinha olhou aquelas duas mulheres magras, desnutridas,
brigando pelo amor de um vagabundo. Será que esse vagabundo
merecia isso? Duas mulheres brigarem por um homem? Ele deve
estar todo fagueiro, se vangloriando com os amigos, dizendo-se
gostoso. Que raça era essa que brigava, que se matava por o amor
de um vagabundo? Ela não entendia aquilo, ficava com a cabeça
zonza. Estava presa sim, mas para vingar um amigo que fora
espancado injustamente, fazia tudo de novo se fosse preciso.
Chegou um policial no xadrez e perguntou:
– Quem é Tidinha?
– Sou eu!
O carcereiro abriu o xadrez, a presa saiu. Salete estava numa
sala com um pacote com roupas para lhe entregar.
– O que foi que você fez,Tidinha?
– Matei um cabra safado que bateu num amigo meu.
– E agora? O que vamos fazer? Estava tudo acertado para a
gente reconstruir nossas vidas, procurar mãe e Zezinho. Você
desgraçou tudo.
– Salete, essa conversa não faz sentido agora, depois pensamos nisso. Eu quero saber como está Borrego.
– Das Dores disse que o levaram para o Hospital Miguel
Couto, que está internado e passando bem.
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– Coitado de Borrego, não tem ninguém no mundo, vai ficar
no hospital sem ajuda de ninguém.
– Coitada de você, Tidinha, que está presa por causa dele.
Mas não se preocupe, eu tenho umas boas amizades, vou ver o
que posso fazer. Tem um Advogado bem novinho, que sempre
fica comigo, ele é filho de um desembargador, vou procurá-lo.
– Leve Das Dores para morar com você, não lhe abandone,
ela pode servir muito.
Fazia três meses que Tidinha estava presa. Através das
boas amizades, Salete conseguiu que relaxasse sua prisão, que
ficava solta na delegacia durante o dia, só entrava para o xadrez
à noite. Nesses três meses, Borrego foi visitá-la muitas vezes,
Das Dores também, e as amigas do beco, todos a ajudavam no
que podiam, não lhe faltava nada. A fase do processo estava em
andamento, ela ia a júri no próximo mês de setembro de 1944.
Das Dores morava com Salete e arranjou emprego no Mercado
da Cidade, trabalhava em um local que servia refeições. Borrego
tinha parado com a bebida, todos os dias Das Dores mandava o
almoço de Tidinha por ele. Agora Borrego vivia no Mercado da
Cidade fazendo mandados, dando recados, carregando caixas
de frutas, botava água nos pontos comerciais, fazia de tudo
um pouco. Sempre dava presente à amiga presa, nos domingos,
passava o dia todo fazendo companhia a ela na delegacia.
Dizia-lhe:
– Tidinha, você para mim é como se fosse uma filha, uma
irmã, eu quero muito bem a você. Tudo que eu puder fazer para
lhe agradar, eu faço.
– Eu sei disso, Borrego. Agora vou lhe pedir uma coisa, não
gaste o seu dinheiro comprando essas besteiras pra mim, tudo
que eu preciso Salete manda. Guarde o seu dinheirinho que
você ganha com tanto sacrifício.
– Não senhora, eu quero fazer as coisas para você, e não
aceito desculpas, o que lhe dou é de gosto. Tenho uma coisa
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para lhe dizer: A prefeitura está dando terrenos para o povo
no Morro do Juruá, eu vou lá ver se arranjo um para nós dois.
Quando você sair, a gente faz a casa.
– Muito bem, Borrego, você tem que lutar por um lugar
pra morar.
Borrego, quando terminava a hora da visita, ia embora,
se despedia da irmãzinha que ficava com os olhos cheios de
lágrimas. O amigo saía chorando.
Tidinha ficava a pensar na vida que tinha levado até aquele
momento: “Não tinha lucrado nada, estava presa. Se, ao invés
de brigar com Abílio, tivesse levado Borrego para o hospital,
nada daquilo tinha acontecido, ela estaria solta, sem nome de
criminosa, mas não adiantava arrependimento, nada podia
voltar atrás”.
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Tidinha foi a júri, a pena foi de dois anos e quatro meses
de prisão a serem cumpridos na Casa de Detenção de Natal. A
transferência foi feita, o local era melhor, tinha mais espaço,
convivia com cinco mulheres, eram todas amigas. Ela levava o
tempo fazendo reflexões da vida, era tão moça, mas tinha lhe
acontecido tantas coisas naquele pequeno espaço de tempo que
levaria horas para contar toda história de sua vida a uma pessoa.
O seu pensamento vivia voltado para a mãe e Zezinho. Recebia
visitas de Das Dores, Borrego e, esporadicamente, de Salete.
As antigas amigas do Beco da Quarentena não lhe visitavam.
Ela compreendia, não as julgava. Fazia meses que estava presa
na Casa de Detenção, sentindo saudades da liberdade, à noite,
ficava escutando o barulho do mar, que vinha lá de baixo da
Praia do Meio, passava o dia sem fazer nada, lia revistas de
fotonovelas, lavava roupas e engomava. Os dias não passavam,
nem os meses e nem os anos, era uma espera longa, tinha pegado
poucos anos, não aguentava mais esperar, estava nervosa, o
tempo não passava. Subia nos janelões com grades de ferro,
ficava olhando o mar imenso, quando avistava um navio, ficava



fitando ele até se encobrir no horizonte. De cima do janelão
perguntava para as amigas:
– Como pode um monstro daquele feito de ferro andar no
meio do mar e não afundar?
Um domingo, Borrego chegou com dois presentes, um vinha
em uma caixa e outro em um pacote, o amigo lhe entregou e
pediu:
– Abra!
Ela abriu e disse:
– Para que eu quero isso? Esse emaranhado de fios, isso
não serve pra nada.
– Você é que pensa, isso é uma diversão muito boa para
quem está aqui.
Instalou os fios e o fone, ligou, começou a falar.
– Borrego, esse negócio fala. Que danado é isso, é um rádio?
– Isso, Tidinha, é um rádio galena, é quase um rádio completo, só pega a Rádio Educadora de Natal. É bom para você
ficar escutando o dia todo, aqui não tem nada para fazer, serve
para encher o tempo.
Abriram o outro pacote com um bolo, partiram. A detenta
chamou as colegas de cela e foram comer o bolo com café. A
visita terminou, Borrego foi embora prometendo no próximo
domingo estar de volta.
Aquele rádio galena preenchia o tempo da presidiária,
escutava músicas e as notícias da guerra, diziam que estava
perto de terminar. Às seis horas da noite, junto com as outras
presas, escutava “A Hora do Ângelo”, todas se ajoelhavam no
chão limpo e rezavam com devoção. Uma das colegas de sela
deu-lhe de presente uma medalha do Padre João Maria e lhe
contou que aquele padre era um santo, que fazia milagres, que
tinha morado no Morro do Juruá, onde ajudou muita gente, que
quando uma pessoa adoecia de bexiga ou de lepra, ele era quem
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tratava. No alto do morro, sua residência era um mocambo
feito de taipa e coberto de palhas de coqueiro, hoje essa rua se
chama 2 de Novembro, e que no lugar onde era a casa dele iam
fazer uma igreja. Já fizeram até o busto dele na Cidade Alta, o
povo paga promessa perto do busto.
A moça apegou-se às orações, ficou devota do Padre João
Maria, ficou com uma devoção imensa ao Padre que era santo.
Pediu a Borrego que lhe trouxesse um livro Adoremos para
rezar, no que foi atendida prontamente pelo fiel amigo.
Tidinha vivia encafifada com a ausência de Das Dores. Na
visita do domingo, perguntou a Borrego:
– Borrego, o que está acontecendo com Das dores que não
veio mais me visitar? Está com raiva de mim?
– Eu não queria tocar nesse assunto com você para não lhe
deixar preocupada, já que perguntou, vou lhe contar tudo:
Das Dores arranjou um chamego com um menino que vendia mungunzá no mercado, é uma paixão da gota, o menino
tem 16 anos. O danado do menino é louco por ela e ela pelo
menino, só que a mãe dele descobriu tudo, e mandou ele para
Mamanguape, na Paraíba, morar na casa de uns parentes. Das
Dores saiu do trabalho, depravou-se na bebida, vive bêbada na
Pedra do Mercado, suja, os cabelos despenteados, as roupas
toda rasgadas. Todas as vezes que encontra comigo é para me
ridicularizar, diz que o culpado dela estar naquela vida sou eu,
que por minha causa você está na desgraça de uma prisão. A
companhia dela é com maloqueiros que moram na Pedra do
Mercado, não quer a minha ajuda de jeito nenhum. Eu sei que
ela está certa, por minha causa você está aqui presa, eu sei que
sou culpado de tudo.
– Deixe de besteira, Borrego, isso é coisa que acontece na
vida da gente. O que é isso que você trouxe pra mim?
Naquele domingo, seu amigo levou cadernos, lápis e uma
coleção de pintar, queria que ela treinasse caligrafia, contas e
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desenho, queria que sua irmãzinha saísse da prisão preparada
para a vida.
Borrego andava limpo, tinha um dinheirinho no cós da
calça, era vigia de uma casa de ferragens, encostado do mercado,
dormia dentro do estabelecimento, tinha a confiança do dono,
morava nos fundos da loja.
Dentro da prisão, Tidinha andava com um caderno para cima
e para baixo perguntando às amigas que sabiam ler e escrever,
como se faziam as contas, no domingo tirava as duvidas com
Borrego. Todas do pavilhão tornaram-se íntimas dela que não
fazia escolha de amizades, gostava de todas por igual. As visitas
de Borrego e Salete continuaram. Cada dia ela se animava mais,
estava perto de terminar sua pena, seria livre, estava perto
de pagar sua dívida com a sociedade. Recomeçaria a vida de
forma diferente, estava calejada da vida, o mundo lhe ensinou
muita coisa, a mocidade intempestiva tinha lhe dado muito
prejuízo. Estava arrependida de tudo, se tivesse a cabeça que
tinha naquele momento, não havia errado tanto, mas tudo
aquilo fazia parte da vida.
Ela pagou sua pena, tirou toda cadeia. No dia de sua saída, até
o Diretor da Casa de Detenção veio se despedir dela. As amigas
a abraçavam com um calor humano que jamais tinha sentido.
No portão principal, esperavam Borrego e Salete. O amigo
pegou a maleta de tábuas que a irmãzinha tinha comprado na
prisão, desceram a ladeira em frente do portão, passaram pelo
Albergue Noturno, subiram a calçada da Maternidade Januário
Cicco, foram bater na Cidade Alta, pegaram o bonde e foram
para o Bairro das Quintas onde Salete morava. Borrego contoulhe que Das Dores estava tuberculosa, vomitando sangue, que
dormia na porta do mercado, coberta com papelões, cercada
por maloqueiros e cachaceiros que não tinham onde morar,
que se não cuidassem logo, Das Dores morreria. Constrangida,
a moça escutou aquela história do amigo.
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Tidinha passou uma semana acostumando-se com a liberdade. Naquela noite, enfrentaria o Cabaré de Maria Boa. Estava
contrariada, não queria ser mais rapariga, mas não sabia fazer
outra coisa, aquele era o jeito mais fácil de conseguir dinheiro
para sua sobrevivência.
Arranjava dinheiro todas as noites, juntava o dinheiro com
cuidado, tinha muita coisa para fazer com ele. Havia tomado uma
decisão, ia deixar a vida mundana, não estava mais gostando de
ser prostituta. Sua experiência em Maria Boa não estava sendo
das melhores, os homens que frequentavam o cabaré tinham
muito dinheiro, eram muito exigentes, queriam coisas que ela
não gostava de fazer, estava contrariando o que prometera a
Deus nas suas orações.
Um dia, saiu de casa apressada, foi até o busto de Padre João
Maria rezar, ia pedir mudança na sua vida. Olhou para o busto
do padre, ajoelhou-se e ficou dizendo baixinho:
– Meu bom Padre João Maria, estou a teus pés, pedindo
mudança para minha vida, só o senhor com sua bondade pode



mudar essa situação. Depois de dois anos e quatro meses refletindo pelo que passei foi que vi o quanto errei. Fiz algumas
coisas boas, mas sei que errei demais, gastei os melhores dias de
minha vida nos piores tipos de desordens. Quando escutava as
pregações na prisão foi que entendi que minha vida precisava
de uma mudança, descobri que não era feliz e pedi a Deus que
mudasse a minha situação. Estou sentindo que Deus está me
curando aos poucos, está colocando a sua mão sobre mim. Não
sinto ódio nem mágoas, e também não quero mais esse desejo
de vingança e ressentimentos, esqueci todas as lembranças
dolorosas, e, se hoje me lembro, não sofro mais. Já consegui
perdoar o meu pai, eu entendi a vontade de Deus para minha
alma. Hoje eu louvo, bendigo, exalto e agradeço a Deus. Sou
feliz por meio das orações que faço. Meu querido e bom Padre
João Maria, fazei com que eu encontre minha mãe e meu irmão,
que essa vida de prostituição deixarei para sempre. Faça, meu
bom santo, que eu encontre minha família. Ainda que meus
pecados sejam vermelhos como púrpura, quero que fiquem
brancos como a neve.
Terminando a oração, saiu da Praça Padre João Maria aliviada, parecia que tinha tirado um grande fardo das costas.
Passeou pelas ruas do centro da cidade, olhou vitrines e pensava
em Zezinho: “Deve estar grande, só não pode andar. Onde estará
agora?”. Foi até o Mercado da Cidade para encontrar Borrego,
o encontrou perto de uma banca de miudezas, onde tomava
conta para o dono que tinha ido tomar café.
– Por aqui, Tidinha?
– Hoje amanheci com vontade de dar um passeio. Agora me
diz, Borrego, qual o setor que Das Dores fica?
– Ah, não tem local certo para ficar, anda por todos os lados.
De manhã cedo, avistei ela chupando laranja do chão, perto dos
vendedores de verdura.
– Vamos lá comigo, quero encontrar ela.
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– Você sabia que Maria Saberé morreu?
– Foi mesmo? Que Deus a ponha num bom lugar.
– Morreu largando os pedaços. Eu não vi, mas me disseram
que enterraram ligeiro, estava podre, que ninguém aguentava
o fedor.
– Deus que se lembre da alma dela.
Saíram os dois à procura de Das Dores, foram do lado do
mercado onde foi o Quartel do Exército, não estava, nas calçadas
da frente onde se vendia verduras, também não estava. Não
desistiram, entraram no mercado, procuraram por tudo que era
lugar, nada. Saíram por dentro de uns barracos de tábuas que
ficava na Rua Ulisses Caldas, foram até a calçada da SINGER que
fazia esquina com o Café Majestic, Das Dores estava dormindo
na calçada, magra e suja, com a roupa toda rasgada e os pés
no chão, pretos de sujo, que os cascões levantavam. Tidinha
chamou Das Dores, que acordou atordoada e falou:
– Que vida é essa que você está levando, mulher? Que desespero é esse? Eu não morri, ainda estou viva para lutar com você,
levante do chão.
Das Dores chorou abraçada com a amiga e disse:
– Minha maior amiga, desapareça da minha vida, eu quero
morrer aqui, eu não quero nada com a vida, eu quero morrer. O
que eu estou fazendo é um suicídio, não quero ajuda de ninguém.
– Não senhora, eu vou cuidar de você.
Dito isso, colocou Das Dores dentro de um Jipe de praça,
levou para casa, deu-lhe um banho, cortou as unhas, penteou
os cabelos. Depois conseguiu um internamento no Sanatório
Getúlio Vargas, que também ficava nas Quintas, prometendolhe que todos os dias iria visitá-la. Saiu apressada, faria outra
visita, iria só, não queria a companhia de ninguém, aquela
seria a última visita que faria naquele local de recordações que
marcaram sua vida.
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Pegou o bonde, foi até o bairro da Ribeira. Aqueles quase
três anos que ficou fora havia mudado muitas coisas: não havia
mais amontoados de americanos como antigamente, a guerra
tinha acabado, os bares com pouca gente, os mais antigos fechados, estava tudo mudado. Era tranquilo atravessar a Avenida
Tavares de Lira, não se esbarrava em um myfriend. Homens
loiros, poucos negros, que ela nunca tinha deixado montarem nela. Tidinha detestava todos os americanos por quem as
putas tinham tanta ganância. Nas calçadas da rua, engraxates
esperavam por fregueses; a varanda do Grande Hotel estava
vazia, só as mesas cobertas com toalhas brancas, não tinha
um pé de pessoa; na esquina da Rua Doutor Barata, rodinha de
homens conversando, pouca gente transitava naquela Ribeira
que há poucos anos fervia como um caldeirão. Saiu andando
de cabeça baixa, olhava para as marquises onde Borrego costumava dormir, tudo deserto. O dólar tinha deixado de circular, a
efervescência acabado. Foi bater no Beco da Quarentena, onde
Seu Avelino varria o velho salão da bodega. Entrou:
– Como vai, Seu Avelino!
– Tidinha, pelo amor de Deus, como você está diferente,
vestida tão simples, nem parece aquela morena elegante que
desfilava nesse beco sujo.
– É, mudei muito, a cadeia me fez mudar.
A ex-moradora saiu da bodega, foi até a esquina do beco,
olhou, estava do mesmo jeito, poucas caras conhecidas, não teve
coragem nem de entrar naquele beco de miséria, olhou para o
local onde tinha feito justiça com Abílio, sentiu-se constrangida,
estava arrependida do que havia feito, não podia voltar no tempo.
Os cachorros magros passeavam soltos, os ratos corriam nas
calçadas com desenvoltura, fogareiros com panelas de barro
em cima fumaçavam, como as carvoeiras que seu pai fazia na
Fazenda Várzea Cercada, pacotes de bosta espalhados pelo
chão, poças de mijo e bosta cobertos de moscas, e rumas de

166



lixo acumulado nos cantos. Era a mesma miséria, não tinha
mudado nada. Entrou novamente na bodega e disse:
– Quero pagar uma continha que eu tenho aqui.
– Borrego pagou faz muito tempo, aqui você não deve nada.
– Ele não me disse que tinha pagado.
– Você sabe que Chagas morreu?
– Não! Eu sabia de Maria Saberé.
– Pois morreu, cortou os pulsos com uma gilete, depois
que um pescador matou a filha dela no Canto do Mangue. Não
aguentou o sofrimento, fez essa besteira com a vida.
– Que coisa triste, Chagas era uma pessoa muito boa. Bem,
estou indo, acho eu que nunca mais volto aqui.
Seu Avelino respondeu:
– Seja feliz, Tidinha, você merece ter uma vida melhor. Você
não nasceu para ser prostituta, você nasceu para ser uma dama.
– Obrigada.
Tidinha saiu muito triste daquele ambiente imundo, quando
Seu Avelino gritou:
– Tidinha, quem apareceu por aqui e perguntou por você
foi Seu Chiquinho.
– Ele está solto?
– Faz tempo.
Tidinha continuou frequentando o Cabaré de Maria Boa,
trabalhava para ganhar dinheiro para se sustentar. Não gostava
da companhia de Salete, era muito amostrada com os homens.
Ela ficava sempre no seu canto recatada, não tinha o mesmo
gosto como tinha anos atrás, aquela vida dava-lhe nojo e angústia. Aquele ambiente não lhe agradava mais, quando algum
homem a procurava, ela ia, mas de mau gosto, pedindo perdão
a Deus pelo que estava fazendo. Rezava o tempo todo na hora
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que estava matando a fome de sexo dos homens, se pegando
com Padre João Maria. A promessa estava valendo, no dia que se
encontrasse com sua mãe e seu irmão deixaria, a prostituição
de vez. Iria viver só para os dois, que deixou abandonados por
tantos anos, tinha certeza que os encontraria.
Borrego não aparecia como antigamente, Das Dores estava
em plena recuperação no Sanatório, com isso ela tinha um
pouco de felicidade. Aos domingos comparecia a missa, rezava
e pedia a Deus para encontrar os parentes.
Salete vivia igual um furacão, não ligava para nada, levava
a vida nas farras, na esbórnia, na devassidão do mundo sem
limites. Não escutava conselhos de ninguém, queria viver a vida
enquanto era nova, não pensava na velhice. Bebia muito, caía
no meio do salão do cabaré, a gerente de Maria Boa já havia
prevenido: – se ela caísse novamente no salão por embriaguez,
não entrava mais. Tudo aquilo a deixava angustiada. A irmã
estava perdida, bebia até em casa, estava viciada na bebida,
não aceitava parecer dela, respondia sempre:
– Você não sabe de nada.
Salete saiu mais cedo para fazer salão no cabaré, Tidinha
só iria mais tarde, não gostava da companhia da irmã, muito
espalhafatosa e amostrada. Quando passava na rua onde morava,
se exibia, requebrava demais os quadris, todos os homens e até
frangotes ficavam dando psiu. Ela não gostava do jeito da irmã,
tinha vergonha, as vizinhas a ridicularizavam. Só a chamavam
de rapariga rameira, puta do Beco da Quarentena, e outras
coisas mais vulgares.
Chegando ao Cabaré de Maria Boa, Tidinha encontrou a irmã
completamente embriagada, sentando-se no colo dos homens.
Tirou a calça de baixo, mijou perto da mesa onde estava bebendo,
a gerente chamou o porteiro que tomava conta da entrada, um
negão de quase dois metros de altura, e mandou colocar ela
para fora. Deu ordem:
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– Não deixe nunca mais essa puta entrar aqui.
Depois se dirigiu para Tidinha e disse:
– Me desculpe, eu tinha que fazer isso com sua irmã, não
aguentava mais os escândalos dela aqui dentro, o que ela está
fazendo são coisas de rapariga do Beco da Quarentena.
“Como o Beco da Quarentena, local onde viveu por tanto
tempo, era marginalizado!”, pensava Tidinha.
Ela saiu correndo para levar Salete para casa, ela já havia
desaparecido. Voltou, ficou mais um pouco, pegou dois fregueses,
foi embora para casa. A irmã ainda não tinha chegado. O dia
estava amanhecendo quando a irmã chegou, entrou e dormiu.
À tarde, Tidinha se preparava para ir ao sanatório visitar
Das Dores quando chegou um homem embriagado à procura
de Salete:
– Salete está em casa?
– Está, sim senhor.
– Chame, diga que venha até aqui!
Tidinha voltou, foi dentro de casa, chamou Salete. Quando ela
foi chegando para atender ao homem, esse puxou um revólver
e atirou nela. A mulher correu para dentro de casa, Tidinha
fechou a porta, o homem ficou gritando:
– Saia de dentro de casa, rapariga sem-vergonha. Você
acabou com minha vida, botou em mim gonorreia, eu coloquei
essa doença na minha mulher que me deixou, não me quis mais
de jeito nenhum. Eu vou te matar, rapariga escrota, imunda,
bandida, eu vou te matar. Você disse que era limpa, quando dá
fé, faz uma desgraça dessas comigo. Como é que eu vou viver
longe dos meus filhos? Eu vou te matar, escrota, você acabou
com o meu casamento de vinte anos.
A rua ficou cheia, todos olhando o homem embriagado com
o revólver na mão, chorando. Os vizinhos chamaram a polícia,
e o homem esculhambando, chamando todos os nomes feios
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que sabia com Salete. Tidinha dentro de casa rezando para que
nada acontecesse. O jipe da polícia chegou e levou o bêbado.
Dentro de casa, Tidinha falou para a irmã:
– Pode sair do banheiro, o homem foi levado pela polícia.
Salete, se você está doente, procure um médico, pare de beber,
faça um tratamento.
– Vá ver que foi a mulher dele que colocou doença nele e
agora está botando a culpa em mim.
– Salete, eu vou embora daqui, não estou aguentando mais
essa sua vida. Você embriagada todos os dias, foi expulsa do
Cabaré de Maria Boa, sua vida está um inferno, os vizinhos não
gostam de você. Vê se controla a sua vida, você está ficando
velha.
Naquele dia, Tidinha não foi visitar Das Dores, foi à procura
de Borrego no mercado:
– O que você está fazendo aqui? Na parte da tarde não tem
movimento nenhum, o movimento grande daqui é pela manhã.
– Não vim passear, quero que você arranje um lugar para
eu morar.
– Isso é fácil, tem muitas moradias boas por trás da Igreja
do Galo, só assim você fica mais perto de mim.
– É isso mesmo, não tinha cristão que dissesse que você
tinha força para parar de beber, hoje você é outro homem,
prestativo e educado.
– Você contribuiu muito para isso, me deu autoestima, foi a
única pessoa que me defendeu, arriscando até a vida. Eu devo
este favor a você, que nunca vou pagar.
– E sua família, Borrego?
– Não sei, não tenho notícias, também faz muitos anos que
eles me abandonaram.
– Você não tem vontade de encontrar com eles?
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– Não. Vamos mudar de assunto, eu fui olhar o terreno que
a prefeitura estava dando, não presta, em cima do cocuruto do
morro, é só areia solta, já botaram até o nome na rua, é Rua
Atalaia. Agora eu estou em negócio numa casinha de taipa na
Rua Oeste, é depois da Rua 2 de Novembro. É boazinha, amanhã
fecho o negócio. Só que o terreno é muito acidentado e a rua fica
espremida entre a Rua 2 de Novembro e a Rua Getúlio Vargas,
fica perto da Avenida Circular.
– Muito bem, Borrego, estou gostando de ver.
A nova morada agora de Tidinha era na Rua Padre Pinto. Ela
gostava, estava bem alojada, tinha um comportamento exemplar,
não demonstrava qual era o seu trabalho, havia duas igrejas
perto para assistir às suas missas e fazer orações. Vivia bem no
seu cantinho, precisava de pouco para viver, tinha o apoio de
Borrego, dava assistência a Das Dores, que se recuperava bem.
Salete desceu para fazer salão nos cabarés da 15 de Novembro,
estava se relaxando, os seus relacionamentos eram com pessoas
marginalizadas, morava em um barraco de tábuas na feira
das Rocas, estava feia, o rosto desfigurado do sofrimento da
vida que levava. Sua irmã já havia oferecido ajuda, mas ela se
recusava a sair daquela vida.
O pensamento de Tidinha era encontrar a mãe e o seu irmão
Zezinho, isso não saía de sua cabeça um só momento, dormia
e acordava pensando em encontrar os dois. À tarde, sempre se
encontrava com Borrego no mercado, que tinha pouco movimento, ficavam a tarde toda conversando. Nesse dia, ele lhe disse:
– Tidinha, hoje pela manhã esteve aqui na calçada do mercado, ali na esquina, debaixo do pé de mangabeira, onde Eurico
vende frutas, um rapaz novo aleijado das pernas. Esse jovem
cantava tão bem, ele ficava sentado dentro de um carro de mão
feito de tábuas, a mãe era quem empurrava o carro. Ele cantou
aquela música de Vicente Celestino, “O Ébrio”, tão bem, que fez
os papudinhos daqui da Pedra do Mercado chorar. Depois todos
lhe deram dinheiro, e ele agradecia educadamente.
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– Será que é o que estou pensando?
– O que está pensando?
– Deve ser mãe e meu irmão Zezinho!
– Será?
– Eu tenho certeza, alguma coisa aqui dentro de mim está
dizendo que são eles. Zezinho cantava muito bem, só pode ser
ele. Que horas eles chegam?
– De sete pras oito horas.
– Amanhã eu venho pra cá bem cedinho.
Tidinha saiu numa alegria grande, daquelas que nunca mais
tinha sentido, era um bem-estar muito reparador, daqueles que
a gente acha que tudo vai dar certo. Tinha certeza que era sua
mãe e seu irmão Zezinho... Aleijado e cantando... Só podia ser
eles! Passou no busto de Padre João Maria, ajoelhou-se, rezou
e disse baixinho:



– Meu Padre João Maria, estou deixando a vida mundana
nesse instante. De hoje em diante, prometo ao senhor que
vou servir a Deus, que nunca mais pecarei. Tenho certeza que
encontrei minha família, com sua ajuda. Muito obrigado, meu
querido Padre.
Fazendo essa confissão foi para o seu canto descansar, ver
se conseguia dormir para enfrentar a realidade do outro dia. A
noite chegou, deitou-se, deu um cochilo, o dia não amanhecia.
Deitou novamente, outro cochilo rápido, e o dia amanheceu.
Levantou-se, saiu a caminho do Mercado da Cidade. Nas ruas,
muitos já se encaminhavam para o mercado, eram verdureiros,
vendedores de frutas, balaieiros e comerciantes em geral, que
se dedicavam ao comércio. O Mercado da Cidade vendia de tudo
para população da cidade de Natal: tecidos, sapatos e arreios para
cavalos, frutas, peixes e refeições, bordado de Caicó, tiravam-se
retratos mão no saco, se vendia de tudo, qualquer coisa que se
procurasse achava.
Chegou, procurou Borrego, que disse:
– Muito cedo, Tidinha, o povo ainda está arrumando as
mercadorias. Você não deixou nem o sol sair.
– Não consegui dormir, passei a noite quase toda em claro.
A ânsia é grande, eu tinha que vir, pensei que o dia não ia
amanhecer nunca, foi a noite mais longa de toda minha vida.
A moça ficou sentada sobre um caixão esperando que a mãe
e o irmão aparecessem. O sol esquentou, o mercado fervia de
gente, uns comprando, outros vendendo, meninos vendendo
sacos de papel, cachaceiros dormiam nas calçadas, restos de
frutas espalhadas pelo chão, cestinhas de mangaba - as cestinhas
eram feitas de folhas de cajueiros verdes espetadas com palitos
de coqueiro - pratos de siris, mulheres vendiam xícaras de ostras
nos batentes das portas do mercado, o comércio era intenso.
Tidinha prestava atenção em tudo para passar o tempo, só
que a hora não passava, estava impaciente, a espera lhe deixava
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nervosa. Muito tempo depois, de longe, ela avistou sua mãe
empurrando o carro de mão com Zezinho dentro. Sua mãe estava
mais escavacada ainda, o irmão tinha crescido muito, tinha
umas penugens na cara, estava com os ombros largos, os braços
fortes, mas as pernas continuavam fininhas. Tidinha correu,
abraçou a mãe, Zezinho ficou olhando desconfiado, não estava
entendo nada, não identificou a irmã, depois a reconheceu pela
voz. Ela abraçou Zezinho, que lhe disse:
– Como você ficou bonita! Só tinha você na minha cabeça,
meninota, de pés descalços correndo no tabuleiro da Fazenda
da Várzea Cercada e carregando água na burrinha, parecia
uma flor... A Flor da Várzea.
Tidinha agradeceu os elogios do irmão, mas não parava de
chorar agarrada com ele e a mãe. Juvina estava do mesmo jeito,
falando pouco, desconfiada, ficava olhando para o vestido da
filha achando bonito, os pés calçados. Zezinho, que era mais
conversador, falava mais com a moça, que não prestava atenção
no irmão, só fazia chorar. Borrego vendo aquela cena foi até
onde estavam os três e os levou para o seu quarto, nos fundos
da loja de ferragens.
Tidinha contou o que tinha acontecido com ela. Sua mãe
também disse tudo que tinha sofrido depois que Jacó os expulsara de casa; que tinham morado em Baixa Verde, Angicos e
Macaíba; que agora estavam morando num casebre na Rua do
Areal. Zezinho explicou que cantava pelas praças para ganhar
dinheiro, era do que viviam; contou que tinha cantado até em
um circo. A moça chamou Borrego e perguntou:
– Como é, Borrego? O negócio da casa deu certo?
– Tudo certo, Tidinha, a casa é nossa.
– Eu vou precisar dela, vou morar lá com mãe e Zezinho.
– A chave está aqui, é na hora que você quiser.
Naquele momento, a nova chefe de família deu dinheiro a
Borrego para fazer umas compras: camas, tamboretes, mesa,
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fogão a carvão e panelas. Assim mesmo o amigo fez, comprou
tudo, colocou em cima de uma carroça e foi deixar na Rua
Oeste, número 321. A moça tinha dinheiro guardado, ajeitou
a casa, passava horas e horas conversando com os seus. Quase
todos os dias, Borrego aparecia, Juvina não sabia o porquê da
amizade dele com a filha.
As economias estavam acabando, tinha muitas bocas para
comer dentro de casa. Das Dores já estava encaixada na família,
o maior gasto era com ela, que tinha uma comida melhor, com
mais sustância, tomava vidros e vidros de vitamina, estava
gorda, a pele rosada, ajudava em tudo dentro de casa. Era uma
alegria só, uma família feliz, do jeito que a moça sempre sonhou.
O dinheiro estava no fim, precisava fazer alguma coisa para
sobreviver. Para a vida de prostituição nem pensar, tinha feito
promessa com o Padre João Maria, o compromisso não podia
se quebrar, trato era trato.
A amizade de Borrego com Zezinho era como de irmãos.
Borrego fez um carro de rolimãs para carregar o novo irmãozinho com seus caminhões de brinquedo, feitos de tábuas para
vender na calçada do mercado. Zezinho fazia brinquedos de
madeira que era uma beleza, tinha deixado de cantar nas calçadas, só cantava para a irmã, quando ela pedia.
Tidinha foi até a Ribeira à procura de Salete, encontrou a
irmã embriagada, juntamente com uns gatunos no Canto do
Mangue. Chamou-a em um canto:
– Estou morando com mãe e Zezinho numa casa em
Petrópolis, não quer ir morar lá com nós?
– Não, depois eu vou visitar vocês. A semana que entra,
vou me amancebar com um pescador da Vila de Ponta Negra,
vou morar lá.
– Você não quer ir mesmo?
– Não!
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Salete saiu com o andar desengonçado, não deu mais atenção
à irmã, foi se juntar à sua turma de beberrões que estavam
sentados na balaustrada do Rio Potengi.
Tidinha saiu devagar, andando pelas ruas do Bairro das
Rocas, seguiria em direção à Ribeira, onde conhecia becos e
vielas como a palma da mão. Não iria ao Beco da Quarentena,
não fazia mais parte de sua vida, estava em outra. Subiu a
Junqueira Aires, pegou a Rua Ulisses Caldas, onde, em frente
à prefeitura, avistou o rapaz que a ajudou a fazer o enterro de
Ciça. Foi para o outro lado da rua, não queria encontrar com
mais nada do seu passado na Ribeira, embora o rapaz tinha
sido muito bom e atencioso com ela.
Em casa não falou nada para mãe que teria ido à procura
de Salete, ela ficaria muito angustiada se contasse a vida que
a irmã estava vivendo.
Borrego também se mudou para casa da Rua Oeste, todos
viviam felizes, parentes sanguíneos e por afinidade, agora,
tinham um lar para viver. Só que o dinheiro da moça só dava
para uns quinze dias, ela precisava trabalhar. O dinheiro que
Zezinho ganhava com a venda dos carros de tábua não dava
para todos, Borrego ajudava muito, se esforçava muito para dar
a sua contribuição dentro de casa.
Borrego chegou do mercado com Zezinho, trazia compras,
os mantimentos da casa. Na hora do almoço, vendo o aperreio
da irmãzinha, porque o dinheiro tinha se acabado, adiantou
uma conversa, bem devagar para não magoá-la:
– No mercado tem uma senhora que quer vender um local
de vender lanches e almoços, vai embora e está doidinha para
vender, não acha a quem.
– Se eu tivesse o dinheiro, eu comprava.
– O dinheiro eu tenho, agora, eu tive vergonha de oferecer
a você, podia você não querer.
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– Por que, Borrego? Quem já foi puta não tem vergonha de
fazer nada nessa vida. Se você quiser comprar, vou tomar conta.
– O local é num ponto muito bom, fica na esquina com a
porta de trás do mercado, em frente às pedras que vendem peixe.
– Pois pode comprar que eu vou tomar conta, Borrego, vida
de puta nunca mais. Eu fiz a promessa, se eu encontrasse mãe
e Zezinho, deixaria a vida de puta, vou cumprir a promessa.
Tidinha olhava a casa onde moravam, feita de taipa com piso
de areia, em um alto, que da porta da cozinha se avistava o mar,
uma vista linda, não tinha nada na frente que empatasse a visão
do mar, dava para ver os navios pequenininhos se cobrindo na
Ponta do Pinto.
A Rua Oeste era muito esburacada das chuvas. Quando
chovia, as enxurradas da Rua 2 de Novembro acabava com a
rua toda, botava casas no chão, principalmente, as de palha.
Seus moradores passavam a noite fazendo regos para desviar
as águas para a Rua Getúlio Vargas que descia direto para a
praia. Numa noite de muito inverno, o Prefeito de Natal foi
até a Rua 2 de Novembro e prometeu que faria uma calha de
cimento e paralelepípedo para as águas da chuva escorressem
direto para a praia pela ladeira do final da rua. Tidinha e a mãe
botavam água na cabeça, das cacimbas de pedras que tinha em
frente à Igreja São Francisco, mas o prefeito também prometeu
colocar um chafariz na subida que vai para Rua Guanabara, no
Morro do Juruá.
Zezinho estava com os pés enfeitados de bicho de pé, estava
cambado, estava passando óleo de coco podre para matar as
pulgas e as lêndeas. Os meninos da rua eram todos cambados,
tinha um menino que chamavam de Chico Boca de Jipe que
perdeu até as unhas dos pés, ficou com os pés de banda. A
morada era muito boa, só tinha pessoas pobres, mas honestas.
A maioria era de pescadores que trabalhava no tresmalho de
João Coelho.
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Borrego comprou o local de vender lanche, Tidinha foi tomar
conta. Fazia um movimento grande, vendia café pela manhã
e almoço ao meio dia, o seu comércio era muito procurado.
Tidinha, com sua formosura e cordialidade chamava a freguesia,
os homens preferiam tomar café no ponto dela. A vida da moça
e da sua família melhorou muito, todos viviam contentes na
casa da Rua Oeste.
Fazia mais de ano, já tinham ajeitado a casa, Borrego não
ia mais para o mercado, vivia doente, da vida que levou no
passado, Juvina tratava dele como se fosse um filho; Das Dores
tinha ficado boa, estava forte, ajudava agradecida a amiga no
mercado. Era uma convivência sadia, onde todos viviam em
harmonia. Tidinha não tinha abandonado a religião, todos os
domingos pela tarde assistia à missa na Igreja São Francisco.
Era harmonia total naquela família que um dia fora esfacelada.
Ela não queria saber de homem, dizia que ia ficar no caritó.
Juvina fazia pirulitos com cabos de palitos de coqueiros,
parecidos com um guarda-chuva fechado, colocava numa tábua



furada, Zezinho vendia no mercado juntamente com seus caminhões feitos de tábuas de caixões velhos.
Tidinha vivia feliz da vida, andava por dentro do mercado
com desenvoltura, se requebrando, que parecia uma rumbeira
de circo, cada um que dissesse uma piada. Havia quem desse um
assobio ela levava tudo na brincadeira, recebia várias cantadas
por dia, mas tirava de letra, não dava trela para nenhum homem,
queria viver aquela felicidade junto com a mãe e Zezinho. O
local de Tidinha vendia de tudo: tapioca, cuscuz, bolo de milho,
macaxeira, batata doce, picado de porco, peixe frito e tripa
assada na brasa com farofa d’água, cebolinha da roxa. Os fregueses ficavam de pé esperando que alguém se levantasse para
poder fazer as refeições. De repente chega um senhor e se dirige
a moça do café:
– Como vai, meu anjo?
Quando Tidinha olhou, era Seu Chiquinho, meio capenga,
maltratado pela vida e pelos seus ideais.
– Seu Chiquinho, como vai?
– Vou indo, minha filha, mais velho do que ontem.
– Abílio disse no beco que o senhor estava preso, que levaram
o senhor para uma ilha de Fernando de Noronha.
– Era mentira daquele sem-vergonha, que o diabo já o levou
para o inferno.
– Vamos mudar de assunto, não gosto de me lembrar daquele
traste.
O velho Chiquinho contou que vivia num pequeno casebre,
no Bairro das Rocas, e, há alguns dias, começou a fazer pequenos
consertos em sapatos na calçada do mercado. Estava vivendo
bem apesar de tudo. Despediu-se da antiga vizinha e foi fazer
o seu ofício. Tidinha saiu de mercado afora, com seu requebro
delicado, foi fazer algumas compras. Rapidamente voltou, não
podia deixar Das Dores só.
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Certo dia, quando Tidinha foi chegando ao seu comércio com
as verduras nas mãos, avistou no banco, que tinha na frente
da mesa, um cego sentado tomando café com um menino do
seu lado. Olhou para a cara do cego, reconheceu de primeira,
era o seu velho pai Jacó. Apressou-se, chamou Das Dores no
canto do fogão:
– Das Dores, estou me tremendo.
– O que foi, mulher?
– Esse cego que está tomando café aí de óculos escuro é
meu pai.
– Meu Deus do Céu, não me diga isso. Esse foi aquele que
você furou o olho porque quis te comer?
– Foi.
Das Dores terminou de enxugar as xícaras, colocou o guardanapo no ombro, encostou-se na ponta da mesa e perguntou:



– O senhor é daqui mesmo?
– Não, de Macau.
– Faz tempo que o senhor está morando aqui em Natal?
– Um ano e três mês. Depois que minha mulher me deixou
com esse menino, eu vim pedir esmola aqui em Natal.
– Por que ela lhe deixou?
– Fugiu com outro homem, me deixou com esse menino,
que é filho meu e dela.
– Toda sua família é esse menino?
– É, eu não tenho mais ninguém nesse mundo.
– Essa sua cegueira é de nascença?
– É, sim senhora. Já nasci cego, nunca vi nada na vida.
– O senhor mora onde?
– Numa casinha perto da Limpa. Mas que danado de tanta
pergunta é essa? Você parece um padre confessando. Ou diabos!
Das Dores se afastou, contou tudo para a amiga:
– Que cego malcriado é esse, Tidinha?
– Ele sempre foi assim, nunca mudou. Das Dores, o que faço?
Eu disse que se um dia eu encontrasse ele, perdoaria. Agora que
estou tão perto, não tenho coragem de tomar chegada. Dê-me
um conselho.
– Não sei, isso você tem que resolver com sua mãe e seu
irmão.
Todos os dias, Jacó tomava o café da manhã na banca de
Tidinha. Das Dores colocava coisas melhores e francas para ele
comer, cobrava baratinho, a mandado da amiga. O cego viciou-se,
estava até almoçando, comia barato e à vontade.
Tudo aquilo estava incomodando muito Tidinha, que vivia
com o coração descompassado, não dormia direito, estava com
pena da miséria em que o pai se encontrava. Sabia que ele tinha
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sido muito ruim para todos, mas ele era do seu sangue, tinha
que achar uma solução para resolver o problema que existia
naquele momento. Tinha feito uma promessa a Padre João
Maria que o perdoaria. Tidinha tirou o avental, jogou em cima
do tamborete e disse para Das Dores:
– Tome conta disso aí, que vou ali e volto já.
Saiu do mercado pela porta lateral, atravessou a Rua Ulisses
Caldas, entrou no Beco da Lama, foi até o busto de Padre João
Maria, ajoelhou-se e falou baixinho:
– Meu querido Santo Padre João Maria, esta hora é uma
das mais difíceis da minha vida, encontrei meu pai, que tanto
mal fez a mim e à toda família. Ele hoje está pedindo esmolas,
vagando pelas ruas, eu já o perdoei, como disse ao senhor muito
antes dele aparecer, agora me dê uma luz, o que devo fazer?
Dê-me uma luz, meu Santo Padre.
Levantou-se, saiu novamente, foi para o seu comércio, pensativa, cabeça baixa, pensava: “Quando chegar em casa, vou
resolver essa situação”.
O movimento do seu comércio cada dia aumentava mais,
o seu ponto vivia cheio, os apurados ótimos, não faltava nada
dentro de casa, todos viviam tranquilos.
À tardinha, chegaram todos em casa. Juvina estava contente
pela vida que levava, tudo na santa paz de Nosso Senhor Jesus
Cristo, como dizia Borrego.
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Tidinha chamou o irmão e a mãe para uma conversa:
– Pai está, todos os dias, no Mercado pedindo esmolas.
Tenho muita pena dele, eu já o perdoei pela desgraça que ele
fez comigo. O que vamos fazer?
– Por mim, o que você fizer está bem feito. Disse Juvina.
– É Jacó entrando por uma porta e eu saindo por outra.
Disse Zezinho.
– Zezinho, não é assim, não devemos ter tanto rancor desse
jeito, Deus castiga. Eu o perdoei de todo coração, queria trazê-lo
aqui para todos morarmos juntos. Ele errou, mas eu também
errei por ter furado o olho dele, que hoje vive cego por minha
culpa. Eu me sinto muito mal com isso que fiz.
– Quando aconteceu tudo aquilo com você e Seu Jacó, e
depois você foi embora, foi pior ainda pra mim e pra mãe. Ele
nos humilhou, todos os dias queria dar uma surra nela, queria
me queimar com água quente, todos os dias ameaçava me matar
com uma mão de pilão. Dizia que queria fazer comigo do jeito que



se faz com bode, dá na cabeça depois sangra. Que eu não servia
pra nada, que eu não dava lucro de nada, que só dava prejuízo.
Que ele vivia morrendo de trabalhar cego de um olho, para dar
de comer a um aleijado, que não tinha serventia de nada. Tudo
isso nós aguentamos dele. O que hoje está acontecendo com
ele, não tenho pena, ele está pagando por tudo que fez a todos
nós, não tenho dó dele. Deus não dá de cacete em ninguém, dá
castigo para a pessoa reconhecer as maldades que fez na vida.
Ele está tendo o quinhão de castigo que merece. Eu mesmo não
quero a fala dele. Pra piorar ainda, não colocou mais comida
dentro de casa, e nos expulsou, ficamos vagando de mundo
afora sofrendo, passando fome, mãe pedindo esmola nas casas,
me empurrando dentro de carro de mão, pra poder nós dois
sobreviver. Diga-me com sinceridade, você acha que eu devo
dar o perdão a esse homem? Nem o pior padrasto fazia aquilo
que ele fez com você, com mãe, comigo e com Salete.
– Zezinho, Deus disse que devemos perdoar, que não devemos
ter mágoas no coração, que mágoas só fazem mal. Deixe trazer
ele para morar com todos nós.
– Tudo bem, eu vou aceitar porque é você que está me
pedindo, agora lhe aviso de imediato, não quero a fala dele,
não quero aproximação com ele.
– Está certo, Zezinho, você tem suas razões.
No outro dia, Jacó chegou para tomar café juntamente com
o filho. Sentou-se, Tidinha colocou a comida dele e do menino,
o filho que servia de guia, e dirigiu-lhe a palavra:
– O senhor está conhecendo a minha fala?
– Não, quem é?
– Sou eu Tidinha, sua filha, esse local onde o senhor toma
café é meu.
– É?
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– O senhor quer ir morar comigo, com mãe e Zezinho?
Estamos todos morando juntos. O senhor indo morar com a
gente, não precisa viver nas ruas pedindo esmola. Vamos esquecer tudo que aconteceu no passado, a vida é outra, vamos viver
em família. Todos unidos.
Tidinha nem terminou de falar e Jacó gritou na sua cara:
– Você, seu irmão, sua mãe e sua irmã, vá todos pro inferno!
Eu não quero a amizade de vocês, nem de você que cegou meu
olho, e a doença cegou o outro. Se vivo assim, foi tudo culpa
sua. Eu acabei minha vida trabalhando pra dar de comer à sua
mãe, você e o aleijado que nunca teve serventia de nada. Vocês
tudinho pode ir pra casa do diabo, eu não quero nada com
vocês, bando de satanás. Se é de querer a amizade de vocês, é
melhor eu morrer de bexiga taboca! E saia de perto de mim,
infeliz da costa oca.
O velho foi dizendo essas palavras, pegando no braço do
menino e indo embora. Nunca mais apareceu.
Tidinha ficou olhando, pensava: “Zezinho estava coberto
de razão. Nosso pai é um velho malcriado demais! Ele sempre
foi assim... Desejo que um dia Jesus bote na cabeça dele que
a vida com amor é melhor do que uma vida cheia de rancor;
que quem planta flores colhe flores e quem planta espinhos
colhe espinhos... E que ele volte para conviver conosco em paz
e harmonia como toda família deve viver”.
Tidinha não se abateu, foi para casa, disse a Zezinho e à mãe
que seu pai Jacó não quis vir e não deu maiores explicações.
Depois desse dia, Tidinha passou a viver com mais amor
no coração ainda, junto dos que amava de verdade, na Rua
Oeste, a rua mais acolhedora de Natal. Rua das infâncias,
que deixou muitas saudades em todos os que passaram por
lá. Agora a Rua Oeste tinha uma flor muito bonita, caridosa
e delicada – A Flor da Várzea.
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Nasceu em Pedro Avelino, em 11 de novembro de 1949.
Com quatro anos de idade, foi residir em Natal, na Rua Oeste,
Petrópolis. Passou sua infância nadando e pescando na Praia
do Meio. Serviu na Marinha no Rio de Janeiro por onze anos.
Voltando a Natal, trabalhou no BANDERN por onze anos.
Formado em Pedagogia pela UFRN (Universidade Federal do Rio
Grande do Norte) e em Matemática pela UFERSA (Universidade
Federal do Semiárido – Campus de Angicos), foi professor
na cidade de Pedro Avelino. Publicou o seu primeiro livro
De Brutus a Zebedeu. Foi classificado no Concurso Literário
Cultura Potiguar, da Secretaria Extraordinária de Cultura do
Rio Grande do Norte, com o livro As aventuras de Nó Cego, e no
Concurso Rota Batida IV, com o conto “O velho e caatinga”. Seu
livro mais recente, A Praia do Pinto e suas eternas histórias,
foi publicado pela gráfica Manibu.

