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Prefacio
NO ANO DE 1792, AUGE DA ERA COLONIAL BRASILEIRA, A
produção de açúcar nas fazendas de cana era controlada pelas mãos
impiedosas dos senhores de engenho. Os homens acorrentados que não
derramassem seu suor no canavial encontravam na dor de um lombo
dilacerado o estímulo para o trabalho braçal.
Não eram poucos os negros que recebiam no pelourinho a resposta
truculenta para sua rebeldia. Pior ainda àqueles que, no desejo por liberdade, acabavam mutilados pelo gume de um terçado.
É no limite do inaceitável que o horror toma sua forma mais visceral.
E na virtude da paciência que a justiça é alcançada através da vingança.
No retorno de um morto que a terra deveria ter abraçado surge o
pior dos pesadelos. E como se não bastasse o terror que assombra a
casa‑grande ao cair da noite, um conflito que parecia enterrado é reaceso,
podendo destrancar um segredo capaz de levar todos à ruína.
O Autor
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1.
Brasil Colônia, final do século XVIII, ano 1792
O SOL FORTE DAQUELE DIA ARDERA POR TODA A TARDE
na pele negra dos escravos que trabalhavam na lavoura de cana‑de‑açúcar da Fazenda Capela. O canavial esparramava‑se pela vasta planície,
estendendo‑se além das vistas, e muitos homens eram necessários para
lavrar os incontáveis alqueires de cana‑de‑açúcar daquela terra que não
parecia ter fim.
Os peões vigiavam a empreitada dos escravos sobre cavalos fortes,
bem tratados e competentes a trotar por várias léguas para perseguir
homens que tentassem escapar até a floresta que margeava os limites
da fazenda. Quando não estavam montados nos animais, rodeavam o
trabalho com peixeiras de corte afiado na cintura e espingardas apoiadas nas costas.
O único homem que, além desses instrumentos, também empunhava
um chicote longo, com cinco tiras de couro retorcido na ponta — o bacalhau —, era o capataz responsável pelo trabalho na lavoura. Seu nome era
Antônio Batista da Cunha Vasconcelos Segundo, ele, não por coincidência, era o primogênito de Antônio Batista, grão‑senhor da fazenda. Aos
trinta e cinco anos, no auge de sua força física, Antônio Segundo era
temido pelos escravos por sua violência desmedida, que o acompanhara
durante os anos de treinamento para assumir o cargo de feitor. Sua falta
de controle e a severidade de seus castigos diminuíram o número de trabalhadores, ocasionando gasto desnecessário na compra de novos
homens, o que em nada agradava a seu pai.
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O chicote em sua mão ritmava a lavragem. Quando percebia que
algum escravo não acompanhava a cadência, bastava um estalo do instrumento para que qualquer homem ignorasse o cansaço a fim de não colecionar uma nova estria de sangue nas costas.
Entre os negros que cortavam a cana com as foices amarronzadas
pela ferrugem estava Sabola Citiwala, um jovem que fora comprado
recentemente e ainda não entendia sequer uma palavra do idioma português. Desconhecendo as regras impostas pelo capataz, ele interrompeu
por um momento a labuta para observar a extensão do canavial. Com a
mão sobre os olhos, na tentativa de ofuscar a luz que o cegava, buscou
sem sucesso o final da plantação. Muitos dias de trabalho seriam necessários para fazer toda aquela colheita.
Sabola reparou nos homens ao seu lado trabalhando em silêncio,
focados somente no movimento preciso e incessante dos braços, que ceifavam com força a cana rente ao chão e retiravam as folhas para separar
os talos a serem amontoados. O suor excessivo que escorria desses escravos delatava a tarefa como árdua. E pior: seria repetida todos os dias. Ao
voltar a atenção para o corte, Sabola resolveu entoar para si uma canção
em banto, dialeto nativo de sua região, na esperança de que o ajudasse a
passar o tempo.
Foi começar o canto para que uma chibatada desvirginasse aquele
dorso nu, que até então desconhecia a ardência de um açoite. Em dor,
Sabola virou‑se e viu Antônio Segundo enrolando a corda de couro em
volta da mão.
— Já não bastassem as aves gritando no mato, ainda tenho que ficar
aqui ouvindo essa tua voz de maritaca!? — reclamou o capataz, esperando que o escravo abaixasse a cabeça e voltasse à lavragem.
Mas Sabola não saiu do lugar e o encarou com olhar rebelde.
— Que foi?! Não gostou do chicote? Então abre a boca de novo e cantarola nessa língua de macaco pra ver se o meu bacalhau aqui não vai acabar com a lisura dessas costas. E corta a cana direito!
Apesar de não entender o que o feitor lhe dissera, o tom de ameaça
na voz era universal e não poderia ser mais claro. No entanto, Sabola,
ainda não familiarizado com a reputação truculenta do filho do
grão‑senhor, permaneceu irredutível.
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— Não está ouvindo, negro?! Volta pro trabalho! — ordenou Antônio Segundo, rispidamente.
A falta de paciência do homem começou a ser percebida pelos outros
escravos, que já conheciam o resultado daquele tipo de atrevimento. Os
peões, também atentos à ocorrência, acercaram‑se do patrão, para o caso
de ele precisar de auxílio. O mais próximo era Jonas, o empregado de
maior confiança da Fazenda Capela. Fora ele quem preparara Antônio
Segundo desde a adolescência para assumir a função de fiscalizar o trabalho dos escravos e aplicar os castigos. Era um homem sério e de poucas
palavras, que cumpria à risca tudo que lhe era pedido.
Antônio, irritado com a insubordinação do jovem escravo, caminhou
em sua direção para encará‑lo com hostilidade.
— Vou falar uma última vez e é melhor você obedecer: pega a foice e
corta essa cana! — ordenou‑lhe novamente, a apenas um passo de distância.
Com o orgulho mais ferido do que as costas, Sabola segurou a foice
com firmeza, com a intenção de usá‑la, se fosse necessário.
A ação foi prontamente percebida por Antônio, que, em vez de acuar,
deu uma risada desdenhosa.
— Você não é meio miúdo pra ser esse tipo de preto que acha que
não vai ter coleira no pescoço? — debochou antes de chamar por seu
homem de confiança: — Jonas!
— Patrão — respondeu prontamente, sem sair de onde estava.
— Quem é esse negrinho desaforado?
— Ainda não tem nome. Veio no montão de ontem com teu pai. Está
conhecendo o trabalho na lavoura agora.
— Quer dizer que hoje tem preto novo lavrando a terra? — Voltou a
encarar o escravo com um sorriso maldoso no rosto. — E onde está nossa
educação, Jonas? Precisamos dar a ele as boas‑vindas.
Com a mão direita, Antônio Segundo impeliu com violência Sabola
para o chão e afastou‑se, limpando os dedos na camisa por ter tocado a
pele escura do rapaz.
— Eu vou falar só uma vez e que guarde bem quem não quiser ficar
no lugar desse preto atrevido depois! — gritou o feitor para todos escutarem. — Vocês são propriedade da Fazenda Capela! Tudo de papel passado e dentro da lei.
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Aquele discurso era conhecido pelos trabalhadores aprisionados. Os
únicos que não abaixavam a cabeça ao ouvi‑lo eram os recém‑chegados, que
ainda não haviam presenciado as ações truculentas do herdeiro da fazenda.
— Escravo aqui só tem direito a duas coisas — continuou: — Primeiro: não ter direito a nada! E segundo: não reclamar desse direito. Se
tem negro que discorda, para quem ainda não sabe, domesticar os selvagens é a função pela qual eu tenho mais apreço.
O chicote desenrolou‑se de sua mão:
— Vira! — ordenou ao escravo.
Sabola estava assustado. Apesar de não ter entendido o que o homem
lhe dissera, a chibata esticada anunciava uma punição severa.
— Fica de costas, negrinho!
— Ele ainda não fala a nossa língua, patrão — interveio Jonas.
— Então eu estou aqui pra ensinar. — Com o indicador num movimento circular, o feitor ilustrou o mando dizendo pausadamente as palavras: — Vira de costas.
Nada. Sabola, inerte no chão, permanecia com o olhar apavorado.
Um outro escravo mais próximo, percebendo o embaraço no rosto do
rapaz, resolveu ajudá‑lo a entender a ordem e proferiu poucas palavras
em dialeto africano:
— Estão querendo que você fique…
— Ô!!! — gritou o capataz, interrompendo prontamente. — Estou
aqui na minha boa vontade tentando ensinar alguma coisa pra esse bicho
do mato e vem outro preto me cortar a palavra? — Seus olhos furiosos
arrostaram o negro apreensivo. — Jonas, dá um jeito no infeliz!
Com um simples movimento de cabeça, Jonas passou a ordem silenciosa a Fagundes e Irineu, que já sabiam o que fazer. Como era notório o
gosto singular de Fagundes por aplicar um castigo, foi Irineu quem segurou o negro para o homem espancá‑lo com o cabo da carabina na boca do
estômago.
— Na Fazenda Capela só se fala língua de gente! — esbravejou Antônio. — Se aqui tem preto de tribo que não fala português, então que fique
calado até aprender. Quem for pego conversando em dialeto vai ter que
beijar de língua a minha peixeira. E quem interromper de novo a minha
aula vai passar a noite dependurado no pelourinho do pátio!
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Os escravos sabiam que eram poucos os homens que sobreviviam a
uma noite pendurados de cabeça para baixo com os punhos atados e o
corpo anavalhado cheio de sal para lhes arder as feridas. Ainda eram deixados inteiramente nus, cobertos por mel para que os insetos noturnos os
picassem. Os requintes de sadismo eram infinitos. Restou‑lhes apenas
observar a execração.
— Eu falei pra ficar de costas, negrinho! — gritou Antônio ao rasgar
a pele de Sabola com uma chibatada certeira no peito.
Com o torso ardido, o rapaz virou o lombo para cima, como queria o
carrasco.
— Viu só como negro aprende rápido, Jonas? É só achar o jeito certo
de ensinar.
Sabola, trêmulo, pôs a mão sobre o corte. O ferimento começara a
sangrar, mas aquele era apenas o início do espetáculo cruel prestes a ser
apresentado.
A ponta do látego abriu a primeira estria de sangue no dorso desnudo do jovem prostrado. Seu berro foi sentido por todos os negros já
marcados por aquele mesmo chicote. O estalo alto do açoite antecedia
cada nova chaga que era cavada.
— Se eu perceber que tem negro me olhando torto, fazendo corpo
mole na lavoura ou conversando por aí em língua de preto, vai arrumar
marca nova de chicote no lombo! — afirmou o capataz sem interromper o
açoite. — Aqui na Fazenda Capela, se o escuro não é manso quando
chega, depois de uma coça bem dada de laço quero ver se ainda vai ficar
posando de valente.
Tendo as costas do escravo como tela, o feitor pincelava de vermelho
o seu escárnio. Naquela aquarela abstrata de sangue e suor, a dor encontrava bem o seu contorno.
Sabola não conseguia mais gritar. A consciência já quase lhe escapava quando o sino da pequena capela balançou. O alerta sonoro indicando o início da celebração religiosa foi o que impediu o castigo daquela
tarde de se tornar uma execução.
Enquanto recolhia o chicote manchado de sangue, Antônio Segundo
ordenou a dois escravos mais próximos que levassem o jovem açoitado.
Os homens pegaram o rapaz quase inconsciente pelos braços, o apoiaram
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sobre os ombros, com cuidado para não encostar nas feridas, e tomaram
o rumo da senzala.
— Aonde acham que estão indo? — perguntou o capataz.
— Para a senzala, meu senhor — respondeu um deles, certo de que
aquele seria o destino.
— Não! Ele vai com o resto da negrada para a capela. Não quero os
outros falando que eu não sou direito e deixei um preto morrer sem nem
ter chance de conhecer a palavra do Divino.
Os escravos se entreolharam e permaneceram parados, aguardando,
em vão, uma decisão mais sensata.
— Vou ter que estalar o chicote?!
A ameaça foi suficiente para que os homens pegassem imediatamente a direção contrária e se juntassem aos que já se encaminhavam
para a missa. Ninguém desobedeceria ao capataz, ainda mais após a
demonstração de brutalidade que presenciaram.
A expressão no rosto de Jonas, ao ver o escravo sendo carregado,
com o sangue que escorria pelas costas desenhando uma trilha por onde
passava, denunciava que ele discordava da decisão.
— O que foi, Jonas? — indagou Antônio ao perceber a cara do peão.
— Tudo isso é dó do negrinho?
— O patrão bem sabe que eu não tenho pena de escravo. Só acho que
seria mais ajuizado preservar a mão de obra.
— Queria que eu deixasse levar o preto pra senzala?
— Se o negro não acordar mais depois de um só dia de lavoura, o
patrão sabe que o senhor Batista vai querer saber o que aconteceu.
— Deixe que com o meu pai eu me entendo. Ele sabe que é melhor
ter um negro morto do que dando problema — disse ao terminar de limpar o sangue do chicote e enrolá‑lo na mão.
Apesar de a afirmação representar com lealdade uma norma estabelecida para o tratamento dos escravos, a medida do que era de fato um
problema diferia muito de pai para filho. Para Antônio Segundo, qualquer motivo era suficiente para uma punição mais severa, enquanto para
o senhor da fazenda cada caso precisava ser estudado para atribuir uma
pena condizente.
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Jonas sabia da preocupação de Antônio Batista com a impiedade desmedida do filho e, sempre que tinha oportunidade, buscava orientá‑lo
quanto a melhor maneira de conduzir o trabalho na fazenda de acordo
com as vontades do pai.
— Negro jovem que nem esse pra fazer colheita está difícil de encontrar. É melhor o patrão tomar cuidado pra não perder mais escravo. Senão
vai dar motivo para as reclamações do seu pai.
— E o que você queria que eu fizesse, Jonas? — reclamou impacientemente o capataz. — Que tolerasse um negrinho asselvajado me peitando
na frente dos outros? Uma coisa que não faço é baixar a cabeça para preto!
Se deixar cantarolar hoje, amanhã vão estar por aí conversando no dialeto
feio deles, e não vamos entender é nada. Se não ficar em cima, eles tomam
a fazenda e a gente nem nota. Estou protegendo o que vai ser meu.
— Não discordo do patrão que o castigo é merecido. Só acho que talvez fosse melhor deixar que levassem o escravo pra descansar. Amanhã
ele pode não conseguir empunhar a foice direito.
— Hum… — Antônio Segundo ergueu os olhos para pensar. — Não,
esse daí ainda é moço. Se não conseguir cortar cana depois de um carinho
no lombo, não vai me servir.
O barulho de uma carruagem aproximando‑se da fazenda foi ouvido
pelo homem, que declarou o assunto como encerrado. A decisão já estava
tomada e não era passível de protesto.
Quando os cavalos encerraram o trote à frente da porta de entrada da
casa‑grande, Antônio buscou identificar quem chegara com tantas malas
sobre o carro. O canavial não era tão distante da morada dos Cunha Vasconcelos, por isso o primogênito da família logo reconheceu o irmão
caçula a descer do coche.
Inácio Batista estivera estudando medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal, e aquela era a primeira visita que fazia em seus cinco
anos de ausência. Assim que ele pôs os pés na terra vermelha da morada
natal, a porta principal se abriu, e ele foi recebido com alegria por Conceição, a criada mais antiga da casa. A mulher amparava sobre as pernas seus
cinquenta e seis anos de vida suada e um sobrepeso que só poderia ser
explicado por tendência. A escrava doméstica adiantou‑se para levar as
malas do rapaz, mas ele prontamente a impediu de carregar o peso.
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Sem desviar o olhar de desprezo orgulhoso com o qual observava o
tratamento cordial que o irmão destinava à mucama, Antônio encarregou
seu peão de mais uma tarefa antes de se retirar:
— De qualquer jeito, depois da missa você escolhe os escravos mais
parrudos para passar a noite no tronco e bota gargalheira nos que chegaram agora. Sempre tem os que se revoltam depois de ver um açoite.
Dito isso, o feitor encerrou o dia de serviço para dirigir‑se à
casa‑grande e se juntar com extremo desgosto ao recém‑chegado membro
da família.

Na capela que fora erguida junto às primeiras fundações da fazenda,
os escravos sentavam‑se para ouvir o sermão do padre Silva, que comparecia todo final de tarde para cumprir a obrigação de converter os negros
ao cristianismo.
Os rituais africanos eram proibidos, por serem vistos pelos brancos
como um festejo maldito de idolatria ao Diabo, e as punições eram severas para quem os praticasse. Como os homens comprados para lavrar o
canavial vinham dos mais diferentes lugares da África, com costumes
muito distintos que impediam a criação de uma unidade religiosa, a
imposição do catolicismo não era tarefa das mais difíceis.
Os negros mais antigos já estavam convertidos. As palavras de Deus,
proferidas pelos lábios habilidosos de um sacerdote, tinham forte poder de
persuasão nas mentes sofridas que buscavam qualquer tipo de libertação.
A celebração da eucaristia era acompanhada por olhares mais atentos do
que impacientes. Os ainda incrédulos relutavam, mas sem força. Naquele
momento cristão, estavam salvos da humilhação e da tortura; ajudando na
construção de uma imagem apaziguadora daquele novo Deus.
— A conversão interior e o contínuo retorno ao núcleo do Evangelho,
ao Mistério de Jesus Cristo em sua Páscoa libertadora, precisam ser vividos e celebrados continuamente na liturgia. É aqui que colhemos o fruto
da evangelização — exagerava o padre Silva com eloquência desmedida.
O esforço do sacerdote para tornar interessantes as letras que proferia
com tanta fé não era sequer ouvido por Sabola. O rapaz estava de corpo
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presente, mas a dor das chagas sangrando no dorso o induzia à perda dos
sentidos. O resto da força que tinha usava apenas para conseguir impedir
as pálpebras entreabertas de cortinarem por completo a sua vista.
— Aceitar o único e verdadeiro Deus ilumina e revela o sentido da
vida e traz a salvação — pregava o pároco. — Conduzam‑se à entrega do
coração a Deus e à comunhão com a Igreja. E, se algo lhes parecer ruim,
repitam uma e muitas vezes sem medo…
As vozes dos convertidos juntaram‑se à do padre Silva:
— … “Nada te perturbe. Nada te espante. A quem tem Deus, nada
lhe falta: só Deus basta!”
— Amém.

Dentro das paredes úmidas da senzala, sentado sobre farrapos e palha
seca no chão duro de terra batida, estava o velho Akili Akinsanya. A todos
os escravos que chegavam à Fazenda Capela era dado um nome diferente
do que tinham, “Fortunato” era o que lhe fora atribuído. O negro já passara
dos sessenta anos de idade e estava sozinho naquele galpão rústico e abafado, acompanhado somente de um cachimbo velho na boca. Recostado em
seu canto, ele observava em silêncio a fumaça esvaecendo na frente dos
olhos, perdido em pensamentos tão disformes quanto os contornos que o
fumo queimado desenhava no ar. Ao seu lado, uma corrente, que antes servira para prendê‑lo na parede, como a todos os outros escravos, estava largada, empoeirada pelos longos anos sem uso. Apesar das pernas livres da
amarra dos anéis de metal, o velho permanecia imóvel no lugar.
A pesada porta de madeira foi destrancada por Jonas e os moradores
da senzala tomaram os lugares onde estavam acostumados a passar a
noite. Como a maior preocupação do alojamento era conter os homens
para não fugirem, suas paredes externas eram grossas e não havia janelas.
Por dentro, a construção era desprovida de divisórias, a fim de abrigar os
longos troncos retangulares de madeira que se abriam em duas partes
para prender os negros pelos tornozelos quando faltavam correntes.
Alvarenga apertava as gargalheiras no pescoço de alguns dos escravos quando Irineu e Fagundes chegaram carregando Sabola nos braços.
17
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Mal entraram na senzala e já arremessaram o pobre rapaz contra o chão,
perto de Akili, que a tudo observava.
Enquanto Fagundes foi ajudar Alvarenga a acorrentar os negros na
parede, Irineu aproximou‑se de Jonas, que supervisionava o trabalho ao
lado da porta.
— E esse daí? — perguntou‑lhe o peão, apontando Sabola.
O homem tragou o seu cigarro de palha, assistindo ao jovem, que
tentava se erguer com braços trêmulos e pernas entorpecidas. O escravo
não aparentava condições para tentar uma fuga, mas, se porventura acontecesse, a culpa cairia sobre os ombros de Jonas, e este se orgulhava de
não ter manchas no seu histórico.
— Melhor assegurar — respondeu, procurando algum lugar para
prendê‑lo.
Como Fagundes terminava de fechar o tronco sobre as pernas dos
escravos, lembrou‑se do único grilhão que não estava mais em uso.
— Prenda o negro na corrente que era do Fortunato.
Os olhos de Irineu se arregalaram. Empalideceu ao ver Akili pitando
serenamente seu cachimbo e encarando‑o de volta.
— Não… não pode ser em outro lugar?
O tom de voz acobardado era nítido aos ouvidos de Jonas, que estranhou a hesitação:
— Está com medo do preto velho?
Irineu se atrasou a responder, mas um simples movimento tímido de
sua cabeça confirmou a suspeita.
— Ele não vai te pegar, não, Irineu. As pernas desse daí não prestam
mais.
— É, mas e se ele não gostar de dividir o espaço? Vai botar macumba
pra cima de mim.
— E você acredita nessas coisas?
Mais uma vez o peão optou pelo silêncio.
— Fagundes! — gritou Jonas, sem paciência com a postura covarde
de Irineu. — Dá uma mão com este aqui.
Prontamente o peão ajudou a carregar Sabola para o lado de Akili e
nem precisou receber a ordem para começar a acorrentar a perna do
18
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escravo. Quando se tratava de maus‑tratos, Fagundes não apenas fazia o
seu trabalho, ele saboreava o momento.
— Está com saudade, não, Fortunato? Não deve nem mais lembrar
como é dormir todo acorrentado — provocou, encarando o velho
enquanto arrumava o cadeado em Sabola.
— Vai logo, Fagundes! — apressou‑o Jonas.
A boca do peão exibiu um sorriso maldoso para Akili, que manteve
sua expressão inalterada. Assim que o aro de metal foi fechado entre os
anéis de ferro no tornozelo de Sabola, Fagundes levantou‑se e abandonou
a senzala junto aos outros homens da fazenda. Somente os escravos permaneceram no breu daquela prisão.
O estado deplorável em que o jovem se encontrava era impossível
de ignorar. O sangue ressecado sobre as costas não fora limpo e as feridas começavam a juntar as moscas que dividiam o espaço com as fezes
dos escravos. No entanto, nem o incômodo dos insetos impediu seu
corpo de esvaecer.
Com olhar piedoso sobre os ferimentos, Akili afastou os trapos escuros usados para cobrir‑se durante as noites mais frias e buscou, escondido por entre o forro de palha, um buraco na terra que ele mantinha
encoberto. Ali, guardava diferentes tipos de folhas, assim como sementes e caules variados que pedia aos outros escravos para trazerem sempre que encontrassem.
Sua capacidade de cura com a flora local era respeitada pelos habitantes da senzala, que sempre contavam com a sua sabedoria para tratar dos
enfermos ou castigados. Os negros que sobreviviam a uma noite dependurados no pelourinho do pátio eram prontamente levados ao curandeiro
para que ele pudesse limpar as feridas com folhas de sálvia e ajudar na
cicatrização da pele com arruda e ivitinga, encontradas na floresta.
Para os animistas da mitologia banto, o velho era um escolhido de
Katendê, Senhor das alquimias divinas, de quem recebera os segredos das
ervas medicinais.
Do seu estoque particular, Akili selecionou algumas das plantas e as
aplicou cuidadosamente sobre as estrias abertas no dorso de Sabola para
que lá descansassem por toda a noite.
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Uma farta refeição reunia a família Cunha Vasconcelos para a ceia. A
sala de jantar era ampla, com uma enorme mesa de madeira no centro, em
cuja ponta Antônio Batista ocupava sua cadeira de costume.
Próximo, ao seu lado direito, estava Antônio Segundo, devorando a
comida de boca aberta, curvado sobre o prato e segurando o garfo de
forma incorreta. O primogênito fora criado junto aos peões e sua postura
não se diferenciava em nada da dos homens com quem trabalhava.
Sem comentar, mas observando abismado o comportamento deselegante do irmão à mesa, estava Inácio, diante dele. O caçula respeitava a
ordem dos talheres e usava até mesmo o guardanapo de pano sobre o
colo. Sua etiqueta não permitiria que agisse de outra maneira. Com postura extremamente polida e roupas bem alinhadas como as de um europeu, ele mastigava sem pressa a comida. Seus anos de vivência acadêmica
em Portugal não o presentearam somente com uma educação diferenciada, mas também com um leve sotaque lusitano.
Percebendo a falta de assunto entre os homens da família, o pai resolveu quebrar o silêncio incômodo que os acompanhava durante toda a
refeição:
— Faz tempo que não tenho meus dois filhos à mesa. É bom que
esteja finalmente de volta, Inácio.
O jovem apresentou o que seria o esboço de um sorriso simpático,
mas pensou duas vezes antes de colocar em palavras o que teria para
dizer. Sem ter a chance de embarcar no assunto, foi atravessado com arrogância por Antônio Segundo:
— Vai ficar quanto tempo, irmãozinho? — perguntou ainda mastigando, sem sequer dar‑se ao trabalho de encará‑lo.
Inácio olhou para o pai, na esperança de que interviesse a favor de
uma conversa mais civilizada, mas aquela era uma pergunta cuja resposta
também a ele interessava:
— Por que perguntas, Antônio? — desviou‑se o caçula, limpando a
lateral dos lábios.
— Ué! Todo esse tempo na Europa estudando para ser “doutor”…
Não acho que você veio para ficar no meio de peão.
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— E cá não há pessoas que precisam de cuidados?
— Sou eu quem cuida de tudo aqui! — esbravejou Antônio, cuspindo
a comida enquanto falava. — Se não fosse pelo pai, sei que você nem voltava a pisar na fazenda.
— Não precisas ser hostil, Antônio. Não quero pegar nada que seja teu.
— Nem vai, Inácio! Nem vai! Falando feio desse jeito, todo afrescalhado, vai conseguir cuidar de alguma coisa? Aqui teus livros não vão te
servir de nada. Para controlar preto na lavoura tem que…
— Antônio! — interferiu o pai com a voz empostada. — O Inácio preferiu estudar, e você, cuidar da fazenda! Cada um tem sua vida, mas o
que é meu será dos dois. Não quero o desgosto de ter filho meu brigando
por herança.
Contrariado, o filho mais velho calou‑se e continuou a comer.
Inácio não respondera de imediato à pergunta do irmão por preferir
aguardar um momento a sós com o pai para revelar, de modo pacífico, o
real motivo de sua vinda. Mas, como a conversa enveredou para o
assunto, não escaparia da verdade.
— Não, pai. O Antônio está certo. O motivo do meu retorno é mesmo
só fazer uma visita ao senhor. Devo ficar pouco tempo. Já entrei com um
pedido de residência em Londres e não deve demorar para eu ser aceito.
E, para felicidade do meu irmão, um professor de Coimbra me ofereceu
um cargo como assistente na universidade. Talvez seja melhor eu aguardar a resposta de lá.
A notícia, de fato, não agradou Batista. Ele nutrira a expectativa de
que seu caçula voltasse à fazenda para assumir, ao lado do irmão, o
comando da produção de açúcar. Inácio sabia disso, mas não faria os gostos do pai em renunciar de sua vocação profissional.
O silêncio novamente regia o clima tenso que expressava bem a relação familiar dos Cunha Vasconcelos. Batista sempre tratou Inácio com
mais complacência do que o filho mais velho, deixando‑o fazer escolhas
destoantes das que acreditava serem as melhores.
— Bom… — resmungou o patriarca. — Faça o que achar melhor pra
você, meu filho. Não vou te prender aqui.
A fala não expressava o desejo, porém o histórico do seu consentimento com as vontades de Inácio não lhe conferia postura para proibi‑lo
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de tomar as próprias decisões. Mas também não o impedia de atropelar
os ouvidos do filho com suas queixas.
— Não é de hoje que eu sei que foi do lado da sua mãe que você
puxou essas suas ideias. Ela que não gostava da fazenda. Meu casamento
com a Maria de Lourdes me deu mais dor de cabeça do que alqueire de
terra. O Antônio sabe como ela me infernizava! Você não lembra porque
ainda era menino. Mal tinha quatro anos quando ela resolveu ir embora.
Batista adorava corvejar esse mesmo argumento sempre que se sentia ofendido pela postura de Inácio. Era fato que o rapaz tinha pouco em
comum com o pai. Além de serem mínimos os traços em seu rosto que
lembravam o patriarca, a principal dessemelhança era na personalidade,
que corria bem longe da de qualquer outro homem na família. Restava‑lhe
apenas a comparação de afinidades com a mãe.
O pai calou‑se por um momento e voltou a comer. Porém, a expressão incômoda em seu rosto indicava que ainda não havia enterrado por
completo as reclamações. Foram somente duas garfadas para soltar os
talheres sobre o prato de forma rude e tornar a protestar:
— Que tipo de mulher faz isso, Inácio? Abandona a família para não
voltar mais? Se a Maria de Lourdes fosse mulher direita, estaria aqui
comemorando a volta do filho como médico formado… — Prontificou‑se
a corrigir com uma provocação: — Volta, não… visita.
Desiludido por reconhecer que nada mudara desde sua partida para
Portugal, sobrava a Inácio apenas a esperança de continuar o jantar como
ele havia começado: em silêncio.
Rompendo o embaraço à mesa, a porta com acesso à cozinha se abriu
e por ela entrou a escrava Damiana, carregando uma jarra de água para
servir aos seus senhores. Era uma mulata belíssima, de apenas dezenove
anos. A cor da sua pele amorenada realçava a beleza de seus traços.
Mesmo as roupas gastas de criada caíam bem em seu corpo esbelto, que
exibia contornos vistosos nos lugares corretos, notados pelo decote acanhado e traje acinturado.
A mucama entrou na sala com o olhar baixo e os lábios cerrados,
fazendo somente o que lhe fora instruído por Conceição. Dirigiu‑se primeiramente ao senhor da fazenda e inclinou com cuidado o jarro de água
para completar a taça.
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Inácio ainda não a tinha visto desde que chegara à fazenda, mas,
quando ela atravessou a porta, pareceu enfeitiçado. Seus olhos não aceitavam outra direção senão a que apontasse Damiana. Lembrava‑se dela
ainda no casulo da inocência. Uma menina pequena e acanhada, que,
embora adolescente quando o rapaz partira para a Europa, mantinha no
rosto e formato do corpo as feições de uma criança. Vê‑la fora da crisálida,
transformada em mulher com atributos de ninfa, amargou seus longos
anos distantes de uma moça tão formosa.
A próxima taça a ser preenchida era a dele, e os poucos passos da
garota para chegar ao seu lado fizeram seu coração disparar. Ele agora
podia apreciar de perto as linhas harmônicas que desenhavam o encanto
daquele rosto.
Além da inegável beleza, Damiana tinha algo na aparência que o
cativava profundamente. Não sabia se eram os olhos amendoados ou a
boca bem delineada, mas com certeza os cabelos, que começavam lisos
para cachearem nas pontas, faziam grande parte desse mérito.
Conforme curvava os braços para derramar a água no copo do jovem
senhor, Damiana notou que o rapaz a encarava com olhar admirado. Um
olhar diferente de qualquer outro que já recebera. Ao sentir‑se apreciada,
ela sorriu com uma timidez encantadora. Apesar de Inácio perceber o
desenho em seus lábios, ela não o fizera com essa intenção. Seu sorriso era
para ser reservado somente para si.
— Muito agradecido — retribuiu ele educadamente ao terminar de
ser servido.
Batista e seu filho mais velho não acreditaram no que acabavam de
escutar. Palavras de agradecimento a uma escrava eram postura inaceitável a qualquer Cunha Vasconcelos.
O pai, atônito, não falou nada, mas seu olhar reprovador pregava
toda a sua censura sobre o caçula. Já Antônio teve uma reação menos discreta, soltando uma risada incrédula ao ouvir o irmão.
Não demorou para Inácio perceber que o seu comportamento havia
sido inadequado. Sabendo que os olhos do pai aguardavam inertes para
ferir suas convicções assim que fossem descobertas, tentou ignorá‑los,
voltando a atenção para o prato à sua frente.
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Damiana deu a volta na mesa para servir Antônio, que, diferentemente do pai, não deixaria a ocorrência passar despercebida.
À medida que ela se aproximava com o jarro de água, o rapaz, passando a língua entre os dentes para soltar os restos de carne, recostou‑se
na cadeira de forma descarada para ver a jovem se curvar para servi‑lo.
Enquanto o seu copo era preenchido, sua mão alisou sem pudor a nádega
carnuda da criada, que, ao se assustar, esbarrou com o jarro na ponta da
taça, fazendo‑a tombar e molhar o chão.
— Crioula desastrada! — esbravejou Antônio, passando a mão nas
pernas para secar a água derramada sobre o seu colo. — Não presta nem
para servir um copo d’água!
— Perdão… — desculpou‑se Damiana, encarando o assoalho.
— Quê?!
— Perdão… meu senhor — completou, sabendo ter sido do pronome
de tratamento que o homem sentira falta.
— E perdão vai secar esse chão, Damiana?
Ela não respondeu. Ficou parada em silêncio, acuada, sem levantar
o rosto.
— Estou perguntando se perdão vai secar esse chão!
— Não, senhor.
Inácio observava pasmado o constrangimento que o seu irmão
fazia a garota passar. Ao buscar no pai algum tipo de reprovação para
o comportamento de Antônio, viu apenas um sorriso condescendente
em seus lábios.
— E quem é que vai secar esse chão? — continuou.
— Eu, meu senhor.
— Sim, Damiana. Você! — Ele a olhava com crueldade à flor do rosto,
anunciando a humilhação que pretendia fazer a moça suportar: — Vai!
A mucama virou‑se à cozinha para buscar um tecido gasto de algodão a fim de cumprir à ordem. Imaginou que poderia aproveitar alguns
poucos momentos longe do constrangimento enquanto procurava o pano,
mas as intenções de Antônio eram outras:
— Está indo aonde? — inquiriu, sem deixá‑la sair do lugar.
— Senhor? — Encarou‑o em dúvida.
— Não falei para secar esse chão?!
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Inácio percebera que o desejo do irmão não era o de ter um piso seco
sob os pés. O que ele queria era castigar Damiana por ter recebido suas
palavras de agradecimento. Sentindo‑se culpado pelo tratamento sendo
dado à ela, tentou intervir:
— Antônio…
Antes que pudesse argumentar, o irmão mais velho imediatamente
ergueu a palma da mão de forma arrogante, ordenando que se calasse. O
rapaz ficou sem reação.
Damiana estava confusa:
— Estou… estou sem o pano aqui, meu senhor.
— E essa tua saia? — perguntou‑lhe, apontando a roupa que vestia.
— Não é de pano?
Apesar de acostumada ao tratamento degradante que sofria como
escrava, a criada estremeceu ao olhar para o seu vestido simples de algodão. Involuntariamente, ela buscou Inácio no canto dos olhos e sentiu‑se
envergonhada de ter que se sujeitar às impiedades de Antônio diante dele.
O filho recém‑chegado nada podia fazer. Enquanto seu irmão alargava os lábios num sorriso sádico, o pai observava de camarote o espetáculo com a mesma satisfação.
Com o semblante abatido, Damiana abaixou‑se lentamente e seus joelhos tocaram o assoalho. Ela curvou as costas e começou a passar a base do
vestido sobre a água derramada aos pés de Antônio. Mas para o futuro
senhor da fazenda ainda não bastava. Ao ver a moça ali de bruços esfregando o chão, ele virou a cadeira e abriu as pernas na frente do seu rosto.
— Agora sou eu que estou… “muito agradecido” — provocou, lançando um olhar desdenhoso para Inácio.
— Antôôônio… — interveio o pai, balbuciando o que seria um ensaio
de repreensão na tentativa inútil de mascarar o sorriso igualmente cruel
que carregava no rosto.
Inácio observava a tudo horrorizado, sem proferir sequer uma palavra, com medo de que a intromissão pudesse causar um castigo ainda
maior para a jovem.
Marejaram‑se os olhos de Damiana. Prostrada, com o orgulho mais
baixo que as canelas raspando no chão, agora eram suas lágrimas que
inundavam o assoalho.
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Na cozinha, atrás da sala de jantar, Conceição experimentava mais de
uma vez o caldo do guisado preparado em panela de barro no calor do
fogão à lenha. Queria ter certeza de que o tempero da carne estava no
ponto, e os legumes, bem refogados. A mulher, além de cozinheira, era
responsável por todos os cuidados de limpeza da casa‑grande e era ela
quem direcionava o serviço das demais escravas.
Outra criada, Jussara, em silêncio ao lado de Conceição, observava o
preparo da comida para ajudar no que fosse necessário. Ela já havia cortado o talo de aipo em rodelas finas e agora segurava folhas de louro, para
o caso de o ensopado precisar de mais condimentos. A moça era poucos
anos mais velha que Damiana. Sua pele, bem negra, os lábios grossos e os
cabelos crespos encaixavam‑se impecavelmente nas curvas pouco sinuosas do corpo jeitoso. Era uma jovem vistosa, apesar de franzina, que mantinha traços fortes de sua origem africana.
De supetão, a porta com saída para a sala do banquete foi aberta e
Damiana atravessou a cozinha correndo com as mãos sobre o rosto, debulhando‑se em prantos.
— Damiana? O que foi, minha filha? — perguntou Conceição,
preocupada.
A garota não queria falar. Não queria expor a humilhação que acabara de sofrer. Sua resposta foi somente o ruído da porta do aposento das
criadas se fechando com força.
Inquieta, Conceição abandonou a colher de pau para ir atrás de
Damiana descobrir o que acontecera:
— Olha a panela aqui pra mim, Jussara — disse, desatando impacientemente seu avental.
Antes de ir ao quarto para tranquilizar a jovem, a cozinheira aprontou um novo condimento com uma longa e ruidosa fungada de nariz e
cuspiu no caldo do guisado seu tempero especial.
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2.
O CALOR QUE ANTECEDERA A CLARIDADE DA ALVOrada fora prenúncio de que aquele dia seria ainda mais quente do que
os anteriores.
Dentro da senzala, as paredes de pedra assentadas com barro não
permitiam que os fachos de luz encontrassem caminho para enfraquecer
a penumbra do recinto. Os escravos permaneciam na escuridão mesmo
com a chegada de uma nova manhã.
Akili já estava acordado. Como também outros negros acostumados
com os horários da fazenda. Os que ainda repousavam, era pela exaustão
acumulada dos dias de labuta ou pelo desejo de permanecerem mais
tempo nos sonhos, distantes da realidade cruel que se abatera sobre eles
quando se tornaram escravos de Capela.
A porta foi aberta bruscamente e a luz devorou por completo a sombra da senzala. Os olhos dos homens despertos arderam com a repentina
invasão da claridade e os que dormiam foram acordados pelos berros de
Antônio Segundo:
— Acorda, negrada! Dia de sol como esse não é para ficar de moleza!
A agitação dos peões entrando para desacorrentar os tornozelos dos
escravos fez o jovem Sabola despertar. Ao ver o feitor, seu rosto rejeitou a
fisionomia sonolenta para abrigar uma expressão aguda de ódio, prontamente notada por Akili.
Por sorte do rapaz, seu olhar rancoroso não foi percebido por Antônio. Se o capataz desconfiasse do semblante virulento que o encarava, o
castigo que infligiria ao escravo faria com que o da tarde anterior não passasse de mera carícia em suas costas.
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Apesar de o filho do senhor do engenho venerar uma paisagem de
negros acorrentados, com os tornozelos sangrando de tanto rasparem a
pele contra o aro enferrujado de ferro das correntes, a senzala não era um
local em que ele fizesse muita questão de botar os pés. A catinga forte
dos homens encarcerados, misturada ao cheiro de urina e fezes espalhadas nos cantos, repugnava até mesmo os de olfato mais fraco. Antônio
não suportava ficar mais do que o tempo necessário naquele ambiente
abafado e repleto de moscas.
— Vou esperar lá no pátio — disse o capataz para Jonas, que estava
ao seu lado, deixando‑o encarregado de juntar os escravos.
Conforme ele abandonava a senzala, os olhos odientos de Sabola o
perseguiam como a uma presa. Mesmo com o homem fora de suas vistas,
o rosto do jovem não renunciava à ira. A expressão violenta do rancor que
sentia por seu algoz permaneceu inalterada, encarando o vazio.
Akili observava intrigado aquela máscara clamando por vingança.
Geralmente, depois do primeiro açoite, os escravos carregavam consigo o
medo de reencontrarem a ponta do chicote, mas Sabola parecia tomado
por uma revolta indomável. Agradava ao velho o fato de o servilismo não
encontrar morada naquele jovem.
— Vai! Vai! Todo mundo pra fora! — gritou Jonas, apressando a
movimentação dos negros.
Os homens que saíam da senzala iam se enfileirando no pátio ao lado
da construção para engolir uma caneca de café coado no pano, um trago
de cachaça e uma lasca de rapadura de melado antes de enfrentarem mais
uma dia quente no canavial.
Na ponta da fila, era Fagundes o responsável por entregar o desjejum:
— Vira de uma vez essa cachaça e leva a rapadura no dente! Anda!
Anda! — instruía impacientemente, empurrando os negros na direção de
Irineu para receberem o instrumento que usariam na lavragem.
Sabola fora um dos últimos a abandonar a senzala para se juntar à
fila dos famintos. Sem entender sequer uma palavra do que os peões
vociferavam, limitava‑se a reproduzir as ações dos outros escravos. Ao
observá‑los entornar o pequeno copo de pinga, fez o mesmo. O arrependimento veio quando a cachaça desceu queimando a garganta e a boca
começou a ressecar.
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O jovem não era acostumado ao seu paladar agressivo. E a aguardente destinada aos negros era a de pior qualidade, pois os destilados
com aroma suave da cana e livre de impurezas ficavam reservadas ao
acervo particular dos Cunha Vasconcelos.
Mascando a rapadura para suavizar um pouco o gosto amargo,
Sabola recebeu uma foice das mãos de Irineu e rumou junto aos outros.

O sol que rompera a arcada do horizonte subia mansamente
enquanto Damiana terminava de varrer o chão da enorme varanda
coberta que cercava a frente da casa‑grande. Daquele balcão, suspenso
alguns poucos metros do chão, tinha‑se uma vista privilegiada da vasta
extensão da Fazenda Capela.
Um gramado, com arbustos espalhados e uma variedade de árvores
nativas, se juntava ao pasto mal aproveitado de frente à mansão, logo
após o final da estrada de terra que dava acesso à propriedade.
Distante, mas ainda abrigada sobre a relva que se estendia muito
além dos degraus da porta de entrada, a coluna de madeira onde os
negros eram torturados repousava inerte e solitária. Nas ocasiões em que
Antônio regia suas apresentações de truculência naquele palco da crueldade, quem estivesse debaixo do telheiro conseguiria assistir de camarote
aos estalos da chibata rasgando a pele de um homem.
A sombra que batia no banco rústico de madeira ao lado da porta tornava o local agradável para quem quisesse prestigiar a paisagem verde e
relaxar ao trinar das aves que alegremente ruflavam suas plumas. Foi ali
que Inácio resolveu ocupar a mente com a leitura de um de seus volumes
sobre medicina clínica. Mas ao sair e ver Damiana varrendo o piso, a
expressão do rapaz se alterou.
Retraído, sentou‑se no banco da varanda e abriu o livro na página
marcada, porém os seus olhos não tinham como foco as letras daquele
texto. Sua vontade de absorver conhecimento fora derrubada por um
desejo mais forte. A luxúria que lhe tomava o pensamento ao ter a jovem
tão perto de si coibia a mente de concentrar‑se no estudo. E a culpa por ter
29

[miolo] O escravo de capela 05.indd 29

10/04/17 11:33

ficado calado diante da humilhação que Antônio a fizera suportar na
noite anterior o assombrara durante toda a madrugada.
Ao ver Damiana bater as cerdas da vassoura de palha, preparando‑se
para abandonar o local, Inácio imaginou diferentes maneiras para
abordá‑la antes que entrasse na casa, mas o nervosismo petrificava seus
lábios. Somente quando a mucama já cruzava a porta o rapaz conseguiu
superar a timidez:
— Damiana…
A escrava parou imediatamente à sua frente:
— Senhor? — respondeu‑lhe sem tirar os olhos do chão, aguardando
algum pedido.
O que Inácio queria era dar uma explicação para o seu silêncio diante
da atitude desprezível do irmão, mas, com Damiana parada diante de si,
perdeu‑se momentaneamente em um devaneio que tomou forma no som
de sua voz:
— Faz tanto tempo que parti para Portugal, mas só depois de ver‑te
entrando na sala ontem percebi como o tempo havia passado. Estás tão…
tão diferente. Quase não te reconheci.
A criada permaneceu com o rosto baixo:
— O senhor quer que eu traga alguma coisa? — perguntou‑lhe sem
entender o propósito daquela conversa.
— Não. Não precisa, Damiana. Eu só queria me desculpar pelo Antônio. Fico envergonhado pela postura que ele teve à mesa ontem. Não acho
certo o que ele fez e ofereço as desculpas sinceras da família em meu nome.
Damiana jamais imaginaria ouvir um pedido de perdão por parte
de um Cunha Vasconcelos. O tom amigável e a sinceridade na fala de
Inácio foram apreciados, mas não suficientes para fazer a moça abandonar a postura com a qual fora educada. Ela acenou com a cabeça, aceitando as desculpas, mas o seu olhar insistia em enxergar apenas as
próprias pegadas:
— Só isso, meu senhor?
— Inácio. Podes me chamar de Inácio — pediu‑lhe de modo cordial.
— Não sou, nem quero ser, senhor disto cá.
— Só isso, seu Inácio?
— Sem o “seu” — insistiu. — Apenas Inácio está bom.
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Não sabendo como se portar, Damiana ficou em silêncio. Ela aguardava a ordem para poder se retirar, mas Inácio também estava mudo. Ele
queria tê‑la por mais tempo ao seu lado para poder continuar apreciando
a sua beleza de perto; entretanto, sabia que precisava liberá‑la para o
cumprimento dos afazeres domésticos.
— Era só isso mesmo. Queria apenas me desculpar. Obrigado.
— Licença — disse a criada se retirando.
— Mas, Damiana…! — interrompeu‑a mais uma vez. — Caso tenhas
alguma lembrança ruim de algo que eu possa ter feito a ti antes de ir para
a Europa, também gostaria que me desculpasse. Às vezes precisamos
ficar longe da família para começarmos a pensar por nós mesmos.
Desta vez as palavras atingiram o objetivo que ele buscara. A garota
finalmente levantou o rosto para ver os olhos amistosos de Inácio encarando‑a como igual.
O rapaz lançou‑lhe um sorriso com tamanha amabilidade que acabou angariando sua simpatia. Ela retribuiu o gesto, de forma acanhada,
antes de entrar na casa e deixar Inácio sozinho no terraço, rememorando
o breve momento que compartilharam.

O dia de trabalho ainda estava na metade e Sabola já colecionava
algumas farpas nos dedos por manusear a foice intensivamente contra os
nós e entrenós dos troncos de cana. Suas mãos ainda não eram calejadas
para aquele trabalho, mas, pelo ritmo imposto pelo feitor, logo a sua pele
estaria grossa para encarar a labuta com menos feridas.
Os mais de três metros de cada pé de cana‑de‑açúcar não eram suficientes para bloquear os raios impiedosos do sol ao meio‑dia. As folhas
compridas em forma de lança não conseguiam mais presentear os escravos com o refúgio da sombra, deixando‑os expostos ao calor.
Após ceifar a cana crua rente ao solo, Sabola aproveitava para observar os arredores do canavial enquanto arrancava as folhas verdes e preparava o talo. Antônio Segundo e Jonas estavam mais distantes,
monitorando o trabalho, e o resto dos peões rondava a lavoura de perto.
Mas o que lhe chamou a atenção foi a figura estranha que saiu da moenda
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puxando consigo uma mula para colher as estacas de cana amontoadas.
Era um negro cuja camisa parecia larga e a bermuda rasgada de algodão
cobria‑lhe dois palmos para baixo dos joelhos, tão magro ele era.
Apesar do físico debilitado do escravo, dos passos sofridos com os
pés descalços e da dificuldade com a qual arriava o tronco a fim de alcançar os talos no chão para colocá‑los sobre o lombo da mula, o que de fato
instigou a curiosidade de Sabola foi a grotesca máscara de metal pesando
sobre a cabeça daquele homem. O instrumento, preso com um cadeado na
parte de trás, escondia todo o seu rosto. Pequenos orifícios na direção dos
olhos lhe permitiam enxergar apenas o suficiente para marchar sem cair
ao chão, mas não o impediam de tropeçar nas pedras. O formato afunilado era para abrigar o nariz do coitado que a vestisse e furos acanhados
na extremidade impediam um homem de morrer sufocado.
Sabola não tinha ideia de qual seria o delito cometido para receber
tamanha punição, mas percebeu que tanto os peões quanto o feitor não
prestavam a mesma atenção ao mascarado. O homem transitava livremente na fazenda, passando pelas linhas de cana, colhendo os talos e
levando‑os sobre a mula para a moenda, que ficava distante.

Com o fim de mais um dia de trabalho árduo na lavoura, e consumada a celebração da eucaristia obrigatória, os escravos todos retornavam ao encarceramento da senzala.
Akili, sentado com o seu inseparável cachimbo nos lábios, acompanhava a movimentação rotineira do final de tarde. Os negros tinham seus
lugares de costume, e, mal botavam os pés no cárcere, encaminhavam‑se
aos seus postos para aguardar que um dos peões viesse fechar a boca do
cadeado.
A antiga corrente de Akili foi usada novamente para prender o jovem
Sabola. O chão duro ao lado do velho seria a sua cama, e a parede áspera
de pedra e barro, o seu encosto. Aquele agora era o seu lugar de direito na
masmorra de Capela.
Mais para dentro da senzala, porém não muito distante, estava o mascarado, escorado na parede oposta, aguardando para que lhe furtassem o
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peso sobre o rosto. O escravo dobrou o pescoço de forma adestrada
quando Irineu se aproximou para libertá‑lo do suplício. Com o rosto livre,
ele pôde, finalmente, inspirar com vontade o ar para dentro dos pulmões.
A senzala, quando comparada ao enclausuramento claustrofóbico da
máscara, perdia o odor nauseante e parecia arejada como um terreno descampado ao sereno.
Sabola estava atento à máscara nas mãos de Irineu. Quando o peão
passou à sua frente no caminho para fora da senzala, seus olhos a acompanharam, curiosos, e assim permaneceram até a porta ser trancada.
— A máscara é pra quem rouba comida — disse Akili ao perceber a
dúvida pairando na mente do rapaz. — Ou pra quem bebe muita pinga,
como o Asani.
Sabola voltou a olhar o escravo, com a cabeça encostada na parede já
quase adormecido. Estava tão exausto que nem se preocupara em
deitar‑se.
Os dialetos eram proibidos na fazenda, mas dentro da senzala, longe
dos olhos dos brancos, os negros se comunicavam em sua língua de origem. Os de cultura banto eram os mais presentes e, apesar de ostentarem
os diferentes costumes entre seus territórios, muito da linguagem era
compreendido por todos que vinham do sul e da região central da África.
— Se te pegarem comendo terra também — o velho continuou.
— Aqui, não tem liberdade nem para se matar.
Akili puxou a fumaça com vontade e a prendeu antes de oferecer o
cachimbo a Sabola. O jovem, como tantas outras coisas em sua vida antes
de se tornar escravo, nunca havia fumado. Mas agora que estava encarcerado, limitado apenas às oportunidades que surgissem na senzala ou no
canavial, sentiu o gosto amargo do pito. Bastou uma leve tragada para
quase engasgar‑se e afastar o fumo para longe.
O velho pegou de volta o seu cachimbo, rindo da inaptidão do rapaz:
— Akili Akinsanya, de Angola — apresentou‑se.
— Sabola Citiwala, Congo — respondeu em meio à tosse.
— Bom te conhecer, Sabola Citiwala, do Congo. E como é que os
brancos te chamam?
— Como me chamam?
— Não te deram um nome ainda?
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O rapaz balançou negativamente a cabeça, estranhando a pergunta.
— Então, não deixe de aproveitar bem esse tempo. Depois que te derem
um nome, você vai começar a duvidar até mesmo de quem você é. Eu já
estou aqui há tantos anos que nem sei mais se sou o Akili… ou o Fortunato.
Agora foi a vez do velho de ficar em silêncio, imerso no seu drama
pessoal. A privação de uso do próprio nome é castigo dos mais perturbadores, mesmo quando já se está acostumado a ser chamado por outro.
Dos poucos dias que Sabola estivera na fazenda, os rostos na senzala
já lhe eram reconhecíveis do canavial. Mas não o de Akili. Na noite anterior
ele havia chegado à senzala praticamente inconsciente e nem se dera conta
de que os ferimentos das suas costas haviam sido tratados pelo velho.
— Por que não te vi cortando cana? — perguntou‑lhe.
— Aqui todo mundo já foi castigado, Sabola. Acontece que o mesmo
homem que te açoitou não tem mão firme só na chibata.
Havia uma história por trás da resposta para aquela indagação. Da
época em que ainda restavam‑lhe muitos fios negros por entre os cabelos
grisalhos e de quando seu rosto, apesar de já marcado pelas rugas, não
era tão riscado. Akili aproveitou para inalar a fumaça de cachimbo mais
uma vez antes de começar:
— Já faz tempo, mas teve uma noite que consegui escapar daqui sem
ninguém notar. Fui me escondendo nos recantos que encontrava pelo
pátio até beirar a casa‑grande. Quando cheguei no telheiro, pisei bem de
leve nos degraus de madeira pra não fazer ruído nenhum, mas depois…
depois me descuidei. Quando olhei pela janela, pra dentro da sala, vi algo
tão belo que fiquei… fiquei sem reação. Eu não queria saber de mais nada,
eu só… só queria… continuar observando — disse, com o olhar distante.
— Fiquei lá parado, sem pensar em mais nada, e nem percebi o diabo
branco saindo pela porta, bem do meu lado, pra pitar um cigarro. Mas
ele… ele me viu.
Mais de uma década havia se passado, mas Akili ainda lembrava
bem do rosto novo do jovem senhor, com seus vinte e um anos mal completados, encontrando‑o na varanda.
— Naquela noite eu descobri como era ser punido de verdade.
— Naquele momento, o velho rememorava a dor que o acompanhava já
havia catorze anos.
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O espancamento que sofrera nas mãos de Fagundes e Irineu, na
época recém‑chegados a Capela, não pareceu suficiente a um Antônio
Segundo ainda mais impetuoso devido à juventude. Ele observara, de
carabina à mão, os seus peões contundirem os próprios punhos, de tão
violentos que eram os murros no rosto e nas costelas do escravo.
— O desgraçado era cheio de vontade — continuou Akili. — Mal
tinha acabado de virar homem e já queria mostrar ao pai que estava pronto
pra tocar a fazenda. Desde moço que ele acompanhava os peões pra todo
lugar querendo botar ordem. E quando negro aprontava, não tinha quem
tirasse o chicote da mão dele. Cansamos de ver escravo perder a vida porque ele não sabia medir a força. Achei que eu seria mais um na conta. Só
que eu aguentei. Por pior que tenha sido o castigo… naquela noite, mais
do que nunca, eu aguentei porque queria ficar vivo.
Não foram poupados detalhes em seu relato. Akili lembrava-se perfeitamente que mal conseguia ficar de pé quando Antônio resolveu participar do espancamento. O jovem feitor, isento de qualquer sobriedade e
tomado pelo sádico desejo de aplicar a sua lei, não hesitou em descer com
violência o pesado cabo de madeira da sua chumbeira na perna do escravo.
Um doloroso urro trovejante denunciara o ligamento do joelho arrebentando‑se ao impacto daquela soleira. O osso da canela fora partido em
pedaços com a força desmedida da coronhada e a ponta cortante da tíbia
fraturada rasgara a pele de dentro para fora, deixando‑a exposta.
Os peões largaram o escravo, que desabara sobre a terra dura. Seu
anseio em buscar agasalhar com as mãos a chaga aberta que sangrava fora
interrompido novamente pela coronha, que, repetidas vezes, marretara o
membro ferido de Akili antes que a ira de Antônio avançasse com a
mesma crueldade sobre a outra perna do homem no chão. Desmaiado, ele
fora carregado de volta para a senzala.
Sabola ouvia a história do velho com uma atenção alarmada, imaginando a dor que o homem sentira ao ter os membros esmigalhados. Mas
foi apenas quando Akili retirou o pano negro que cobria a parte inferior
de seu corpo que o jovem escravo pôde perceber que não conseguiria
mensurar todo o sofrimento. Seus olhos se arregalaram ao ver as pernas
tortas do velho, com cicatrizes grotescas e juntas mais grossas após a calcificação natural dos ossos.
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— Eu não sabia que dava pra ouvir barulho de osso quebrando
daquele jeito. Foi que nem graveto seco sendo partido no meio — lembrou, expondo as marcas daquela noite. — Acharam que as minhas pernas iam melhorar, que logo eu ia poder voltar a levar a cana pra moenda
como eu fazia todo dia. Só que o tempo foi passando, passando… e acabou que elas ficaram desse jeito; sem a capacidade de poder erguer o meu
tronco do chão. Só vejo o sol quando abrem essa porta. Nem sei mais
como é sentir ele tocando a minha pele. Disso eu sinto falta.
— Você devia ter fugido direto para a floresta! Para longe!
— Não… — discordou antes de mais uma tragada no cachimbo. — O que
eu vi pela janela aquela noite… foi exatamente o que eu saí pra procurar.
Akili afundou‑se novamente em devaneios ocultos por um breve
momento, antes de voltar a encarar os olhos curiosos do seu ouvinte:
— Se eu quisesse fugir, eu fugiria, Sabola. Era só correr até o estábulo, montar no lombo de um cavalo e sumir na mata que ninguém ia
me achar. O mais enjoado foi conseguir abrir o cadeado dessa corrente.
— Apontou‑lhe o anel prendendo o seu tornozelo. — Foram cinco anos
pra aprender a me livrar disso. Mas depois que a gente aprende é bem
menos custoso do que parece. Com a porta da senzala é a mesma coisa.
Os pelos do braço do rapaz se arrepiaram ao ouvir aquilo:
— Você… você sabe como tirar a corrente? — perguntou escondendo
a própria voz, arrastando‑se para mais perto de Akili.
— De que importa? Os brancos nem precisam se incomodar mais em
me acorrentar na parede. Se eu ainda pudesse andar e tivesse a sua idade…
— Você precisa me ensinar!
— Sabola…
— Por favor, Akili! — insistiu, manifestando uma cobiça incoercível
pela liberdade.
O velho não respondeu. Ele via nos olhos do jovem a esperança em
ter o desejo atendido, mas, para tentar escapar da Fazenda Capela, um
escravo precisaria ter uma vontade que extrapolasse os limites de uma
mera pretensão.
— Um telhado pra proteger da chuva e o pouco que dão pra comer
aqui pode ser mais do que você vai conseguir solto na floresta. Os outros
escravos já aceitaram que é melhor ter isso do que nada.
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Aquelas palavras não eram para induzir a desistência. No entanto, para
ajudar o jovem, Akili precisava ter certeza do comprometimento de Sabola.
— Não quero corrente na perna! — o rapaz afirmou, injuriado. — E não
será marca de chicote nas costas que vai me impedir de tentar fugir sempre
que eu tiver uma chance! Nada vai me segurar, Akili! Eu vou encontrar um
jeito de escapar desta fazenda. Mesmo que você não me ajude!
A expressão raivosa na testa franzida de Sabola ao proclamar as palavras alentadas pela revolta mostravam que o escravo não seria facilmente
amansado. Isso agradava o velho. Ele confrontou o olhar do jovem, na
busca de uma hesitação escondida, mas não a encontrou.
— Eu reparei no seu rancor quando o homem que te rasgou as costas
entrou na senzala, pela manhã. Esperei muito tempo pra ver chegar
alguém com essa vontade nos olhos. A mesma que eu tinha. Você pode
ser o escravo que levará adiante o que eu não terminei.
— É só tirar essa corrente, Akili. Tira que eu te carrego junto comigo.
— Não, Sabola. Pra ter o que eu quero, os senhores desta fazenda não
podem ficar de pé. O pai e o filho devem perder o brilho dos olhos; devem
cair mortos pelo que fizeram! E isso tem que ser feito pela mão de um negro.
Sabola entendeu muito bem o que Akili estava insinuando, mas se
negou a demonstrar, na esperança de que sua interpretação estivesse
incorreta.
— Você pode ser esse negro? — Akili perguntou, confirmando a
suspeita.
As pernas de Sabola amoleceram com as alternativas postas à sua
frente. Matar alguém era algo que jamais havia feito. Entretanto, ter de
volta sua liberdade era o que mais desejava.
— Se você me ajudar a fugir, Akili, eu prometo que volto pra dar isso
a você.
Não houve hesitação na resposta de Sabola. Sua palavra foi dada e
ele cumpriria o acordo conforme o prometido. Mas Akili continuava a
encará‑lo com certo desconforto. Sabia das consequências de uma fuga
malsucedida.
— Eu posso te ajudar, Sabola. Mas é preciso que tenha na sua cabeça
que, se te pegarem, você não vai levar só umas chibatadas nas costas. Vão
te torturar… e não vai ser pouco. Depois, quando você não estiver mais
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aguentando, não tiver força nem pra gritar de dor, eles vão te matar da
maneira mais cruel que imaginarem, na frente de todos os outros escravos, como exemplo pra ninguém mais tentar fugir.
O velho estava pintando o pior cenário possível e jogando a responsabilidade da escolha inteiramente nas mãos de Sabola, buscando isentar‑se da culpa por estar induzindo o rapaz.
— A sua vontade de sair daqui e a promessa que você está me
fazendo são maiores do que o medo de ser pego tentando fugir? — Akili
perguntou‑lhe uma última vez, dando‑lhe a chance de recuar.
O jovem estava apreensivo. Era impossível dizer que o medo de morrer, ainda mais sob tortura, não o deixava preocupado. Não teve coragem
de responder com palavras, mas um aceno positivo com a cabeça foi o
ponto final para as indagações de Akili. A decisão estava tomada.
— Vou precisar de ferramentas pra abrir o cadeado. Você vai ter que
dar um jeito de andar pela fazenda pra me trazer material.
— Andar pela fazenda? — Sabola se espantou com a tarefa. — Como,
se fico na plantação com os brancos olhando tudo o que faço? Só de virar
o rosto já aparece homem berrando.
— Fácil eu sei que não é, Sabola. O que tenho pra oferecer é só o
caminho. Mas quem tem que andar por ele é você.
O respiro fundo que saiu do peito do rapaz revelava a sua decepção.
Primeiramente imaginara que a fuga aconteceria de imediato, agora não
só precisaria esperar como também descobrir uma maneira de enganar o
feitor e seus peões.
— E se for fazer isso, vai ter que ser sozinho! — Akili completou.
— Não quero que comente com ninguém esta nossa conversa. Se o diabo
branco vir escravo agindo de forma estranha, vai acabar desconfiando
que alguma coisa não está direita. Aí quero ver impedir o desgraçado de
derramar sangue até descobrir o que é.
— Nem tenho pra quem falar, Akili — Sabola garantiu o silêncio com
base em sua falta de tempo para fazer amizades durante o curto período
na fazenda.
— Tem muito homem aqui dentro que não aguenta mais a chibata,
Sabola. Só de ver a ponta do chicote fala até o que não sabe. Para isso dar
certo, você vai ter que fazer tudo calado. Sem abrir a boca!
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O velho era a primeira pessoa com quem Sabola trocava algumas
palavras e, agora, por cumplicidade, teria de permanecer como a única.
Com os termos acordados, o plano poderia começar a ser traçado.
— De jeito nenhum vão te deixar solto por aí. E não invente de sumir
quando os homens não estiverem olhando, porque se te pegarem será
pior. Só tem um modo de andar pela fazenda. Você precisará dar um jeito
de puxar a cana até a moenda.
— E como eu faço isso?
— Vai ter que ganhar a confiança dos brancos. Eles dão essa função
como um agrado para escravo que se mostra prestativo e obediente.
— Pra mim, então, vai demorar… — desapontou‑se Sabola, e com
razão. Para um escravo açoitado por desacato logo no primeiro dia de trabalho, fica difícil reverter a imagem de desordeiro.
— Acho melhor já começar amanhã, logo cedo, a fazer o papel de servil. Chegue primeiro na lavoura, corte a cana mais depressa que os outros,
empilhe os talos direito e ajude a colocar na mula. E o mais importante:
não esqueça de sempre abaixar a cabeça quando um branco passar.
Aquele cenário desagradava Sabola ainda mais do que a imagem de
sua morte agonizante. Desestimulado, encostou a cabeça na parede e
olhou para o fundo da senzala, imaginando como seriam os seus dias
aprisionado. Os escravos mais antigos, aparentemente acostumados ao
cotidiano trágico imposto a eles, conversavam entre si, enquanto os que
chegaram havia pouco tempo ainda pareciam se perder nas lembranças
de um passado bem diferente da vida no cárcere.
Sabola não se identificava com nenhum deles. O seu olhar consternado, carente daquela esperança que o arrebatara por momentos, vagava
pela penumbra do alojamento sem procurar um foco. A busca pela liberdade, que vislumbrava estar tão próxima, agora parecia intangível.
O rumo perdido das vistas encontrou o seu porto ao cair novamente
sobre Asani. Ao ver o escravo sentado com a boca aberta, entregue ao
mais profundo dos sonos, seu entusiasmo com a ideia da fuga se reacendeu. Um brilho surgiu nos olhos de Sabola, revelando a inspiração de um
plano que o agradava:
— Acho que eu tenho um outro jeito.
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