A PARTIDA
Coelho Neto
obEra a hora silenciosa e triste do crepúsculo.

biblio Abrumados de ouro os montes, em duros perfis, esmaltavam de negro o horizonte
abrasado. Abriram-se as primeiras estrelas. Subiam da terra, como o fumo das aras, panos
alvos de névoa.

biblio Pelos caminhos esbarrondados, em áspero aclive, beirando gotas espontadas de cardos,
urna ao ombro, as túnicas arrepanhadas à cinta, desfilavam donzelas conversando e rindo.

biblio Juntas, em passo miúdo, trepidando nas pedras, com um cheiro de suarda e de silvas,
passavam nas trilhas ovelhas em rebanho. Um rude e mazorro pastor seguia-as cabisbaixo.

biblio Esbatiam-se as nuvens de ouro quando José e Maria apareceram no limiar da casa
prontos para a longa jornada, por vales e montanhas, em direção à terra farta de Belém onde
iam cumprir a lei de Augusto.

biblio Fechada a porta ainda demoraram um instante sob a vinha, contidos pela saudade.

biblio O homem, por fim, decidiu-se, tomou a frente, vagaroso, pensativo e logo, limpando os
olhos que as lágrimas nublavam, a donzela surgiu.

biblio Ele grisalho, alto, robusto, ainda que um tanto curvado pelo pendor constante em que
vivia, sempre inclinado sobre o lenho do ofício, falquejando-o, acepilhando-o, dando-lhe forma e
lustro. Ela, meã de altura, fina e frágil.

biblio Suavemente morena, os olhos grandes e tristes eram dum límpido verde d’água, e como
dois lagos puríssimos num areal, ao sol; e os cabelos escapando-se do cairel do manto,
punham-lhe ma fronte uma frisa de ouro.

biblio Mal se lhe adivinhava o colo abotoado.

biblio Os pés, alvos e pequeninos, assentavam em sandálias e toda a sua riqueza consistia em
um par de braceletes de marfim que lhe cingiam graciosamente os pulsos finos.

biblio Trilhando a estrada que ia ter à fonte e seguia direita aos campos, paravam para falar às
moças, companheiras e amigas de Maria, para corresponder à saudação dos homens, para
atender às crianças que deixavam os seixos tomando-lhes o passo, pedindo que lhes
trouxessem das terras de além conchas, como as de Ascalon, que conservam no bojo o soluço
das ondas.

biblio E Maria, comovida, chorava sobre o sorriso.

biblio Os campos toldavam-se de bruma e as oliveiras de pálida folhagem faziam no encosto
das colinas como estendais de névoa.

biblio Ainda havia quem trabalhasse a leira na ânsia do fruto. Chiava um carro de lavoura, o
guieiro falava aos bois animando-os no lance abrupto de uma rampa.

biblio Chegando ao planalto estéril, que dominava os horizontes e onde o vento zunia, os
viajantes fizeram uma parada olhando em redor o redente dos montes.

biblio Lá ficava Nazaré no vale feliz, com o seu casario, em cubos brancos, como um pacífico
rebanho adormecido.

biblio Ao longe tudo era carregado e lúgubre.

biblio A noite chegava primeiro às alturas.

biblio Isolado, com a lua pairando acima do seu viso, o Tabor era como um peito de gigante
onde houvesse espirrado aquela gota de leite.

biblio Maria ignorava o mundo. Nunca houvera passado além da fronteira da terra natal.
Alongando os olhos pela vastidão que a vista alcançava, montes, várzeas, esplanadas desertas
tristes, sentia-se mesquinha e com medo.

biblio Voltou-se, ainda uma vez, para olhar o tranqüilo recanto que sempre vivera em pobreza e
virtude. Mas a noite baixara; raros lumes picavam a treva. Ouvia-se vago murmúrio, como
escachôo d’águas, subindo do fundo obscuro onde jazia a cidade. Saiu-lhe do coração um
suspiro magoado:

biblio - Onde fica Belém? José levantou o braço e estendia o cajado na direção da terra de Davi,
quando uma estrela fulgurou, iluminando radiosamente o céu profundo.

biblio - Ali! Disse o patriarca, numa voz que tremia, compreendendo, maravilhado, que aquele
astro surgira dentro da noite como uma resposta de Deus à moça predestinada.

O ANJO

biblioA noite, profundamente escura e fria, atravessada de vento, atroava o fragor de ramagens
estortegadas e d’águas precipitosas que se desenhavam, aos jorros, pelos algares. Nas chãs
ainda o trânsito era fácil, sem o varejo da ventania que repulsava os caminhantes, como a
impedir-lhe a marcha; mas nas gargantas, entra alcantis, as lufadas, abocanhando à entrada,
esfuziavam desabridas, uivando com a fúria de alcatéias famintas em ronda ceva, a faiscar
redis.

biblioTodas as estrelas haviam-se apagado, apenas rutilava, enorme, como lumaréu de vigília
em torre, a que surgira e brilhava sobre Belém.

biblioOs passos estrepitavam nos seixos, estalavam nas folhas e no ramalho seco.

biblioUm ramo que bulisse, o lento defluir de um fio d’água por entre pedras levantavam ruídos
temerosos.

biblioÀs vezes José detinha-se, hesitando na bifurcação de duas trilhas, mas pouco durava a
dúvida porque uma das veredas enegrecia ainda mais, ao passo que a outra rutilava fúlgida,
como calçada a diamantes, oferecendo-se, clara e segura, aos peregrinos.

biblioComo entrassem em sinuosa e augusta passagem murada de rochas anfractuosas,
eriçada de agaves e ecoando como o âmbito de uma caverna, ouviram leve, frouxo ruído como
de esfrolar d’asas.

biblioUma águia, talvez, que acordara em algum teso e de pé, atenta, alargando as asas, ficara
em atitude hostil pronta a arremeter em defesa do ninho.

biblioO patriarca, acolhendo a esposa meiga, cujas faces pareciam de neve, apertou com força
o cajado e levantou os olhos.

biblio Maria, sentindo o perigo, tartamudeou, tímida e trêmula, uma oração ao Senhor. O receio
de um ataque em sítio tão desolado, longe de toda habitação, onde nem choça de pegureiro
havia, deteve o homem.

biblioOs corações batiam. Nela era o pavor do desconhecido, o grande medo trágico das
sombras do Scheol, que erram, à noite, pelos descampados; nele era o temor por ela.

biblioNão falavam, de olhos muito abertos, quietos, imóveis como os rochedos que os
emparedavam.

biblioDe repente um clarão fulgurou. A passagem iluminou-se, as pedras cintilaram e as
palmouras dos cardos ficaram como de prata. E eles viram uma grande luz à flor da terra e
clareando as rochas.

biblioAves despertando galreavam festivamente o canto da madrugada.

biblioLevantando o olhar, viram os dois a fonte do esplendor. Era um anjo que os precedia, ora
trilhando os caminhos, ora voando acima das rochas, pousando nos alcandores(1) quando o
lento e fatigado andar de Maria retardava a marcha.

biblioA virgem sorria de enlevo e José, tolhido de emoção, não se atrevia a encarar o guia
resplandecente, cujo reflexo abria na terra um clarão de luar. E as asas aflavam docemente no
silêncio.

biblioA virgem reconheceu no anjo o mancebo que a saudara com as palavras misteriosas, cuja
promessa cumpria-se e José reviu o divino emissário que lhe aparecera em sonho, sob a
figueira do horto, defendendo a inocência de Maria, em cujo seio, como em corola de flor, a
Graça perpassava em gênese imareável, fecundando-o como o sol fecunda a leiva, eternamente
pura.

LÍRIOS
biblioClareava.

biblioManhã opaca, envolta em bruma que algodoava a terra, flutuando com um lento ondular,
fluindo em frouxéis alvíssimos como penugem, esgarçando-se, diluindo-se em fumo tênue que
se esvaía no ar silencioso.

biblioA espaços frondes boiavam, ramarias excídias(1) irrompiam.

biblioOuvia-se o lentejo lacrimoso das folhas orvalhadas.

biblioOuvia-se o lentejo lacrimoso das folhas orvalhadas.

biblioA terra dava-se avaramente, a trechos curtos, à medida que os viajantes avançavam e o
caminho percorrido, como os da vida, eram logo fechados em branco pelos nevoeiros.

biblioBranco também era o céu e triste, pesando sobre a terra, tão baixo que as nuvens, por
vezes, envolviam os peregrinos.

biblioPássaros piavam nas taliscas, ocultos; vozes de gado, longínquas, evocativas, anunciavam
casais.

biblioMaria tiritava.

biblioA túnica pesava-lhe nos ombros, úmida, e as faces, rorejadas, tingiam-se em duas rosas
como se as flores, transidas, houvessem procurado abrigo ao calor carinhoso daquela mocidade
pura.

biblioJosé distraia a companheira falando-lhe dos lugares que iam atravessando.

biblioTodos aqueles atalhos tortuosos, aqueles carreiros ínvios haviam sido, em tempos
remotos, trilhados por patriarcas.

biblioAli haviam-se travado batalhas sangrentas; ali alvejara a tenda, crescera, em louro
estendal, o trigo, retorcera-se a vinha, pastara o armento, correra o azeite, fundira-se o ferro,
britara-se a pedra, cosera-se o barro sob as vistas de Iahve onipotente.

biblioPor ali andara Elias trovejando oráculos. Judite afiara o gládio libertador nas arestas
daquelas penhas.

biblioEm poeira de ouro foi-se mudando a névoa: era o sol.

biblioJá aparecia uma nesga de azul; árvores, moitas destacavam-se. A mortalha rasgava-se
para a ressurreição.

biblioAlegremente as aves, em claras vozes, cantaram a vitória da Luz. E Maria, contente,
d’olhos em êxtase, esperava o astro anunciado pela fulguração das nuvens.

biblioNum recanto, entre mirradas árvores de troncos retorcidos, uma água escura e quieta
reluzia.

biblioPedras negras, cobertas de limo, escondiam-se sob ramos acenosos.

biblioMaria, sentindo a dobrez da fadiga, os olhos pesados de sono, sentou-se tão perto d’água
que ela toda refletiu-se na superfície espelhenta.

biblioViu-se, sem vaidade, com a mesma inocência com que revê o pássaro e, num momento,
infantilmente, mergulhou, até o punho, as mãos ambas no paul.

biblioQuis José repreendê-la, vendo-a, porém, sorrir, sorriu também.

biblioGotejando saíram as pequeninas mãos da água que tremia.

biblioOlhavam os dois os círculos que se abriam quando viram dias flores subirem à tona,
brancas, abertas em cinco pétalas, eretas em finas hastes, como se o reflexo das mãos da
Imaculada se houvesse materializado em memória da ablução ligeira.

biblioEram lírios e trescalavam.

biblioVirtude, brilho das almas, que importa que desças à vasa? És impermeável como a luz,
purificadora como o raio de sol.

biblioNão perdes a límpida pureza e, se entras no vício, fazes desabrochar a graça; se afundas
no crime, tiras o arrependimento.

biblioO pântano era lôbrego, coberto de folhas mortas e as mãos de Maria, só com o aflorarem,
tanto o purificaram que dele nasceu o lírio sem mácula, símbolo formoso e cândido da
inocência.

biblio

A REFEIÇÃO
biblioSuave som de flauta pastoril deu a Maria o encanto de um égloga. Voltou a cabeça
dourada e viu o rebanho que se aproximava em vagaroso passo.

biblioTrazia-o um menino, guiando-o por entre as heras de aroma. Um lindo menino, tão alvo
que não despedia sombra, como as naves que os raios de sol atravessam; tão louro que a sua
cabeça alumiava.

biblioVinha a flauta soando em suaves acentos e atraídas, enlevadas na música, abelhas
voavam em volta do pastorinho, que assim apascentava dois rebanhos; um pela terra verde,
outro pelos ares claros.

biblioErgueu-se Maria e, sem dizer palavra, olhando os ubres apojados das ovelhas, deu a sentir
o seu desejo.

biblioComo devia saber aquele leite que era a metamorfose das flores dos silvados! Como devia
recender na boca e aquecer a fartar!

biblioCalou-se a flauta e o menino, fitando os olhos meigos do casal errante, como se de muito o
conhecesse e amasse, deteve-se, e os animais pararam.

biblioFicou o rebanho unido, tão junto que não fazia mais que um velo e as abelhas, zumbindo,
puseram-se a esvoaçar em torno dos lírios alvos.

biblioJosé adiantou-se e, oferecendo um óbolo ao menino, pediu-lhe um pouco de leite.
Sorrindo, o pastorinho tomou o tarro que trazia ao flanco.

biblioLogo, entre as ovelhas, houve um movimento ansioso. Balavam todas oferecendo as tetas
refertas, atropelavam-se, saltavam querendo, cada qual, ser a escolhida e o pastorinho
brandamente as afastava.

biblioFoi à primeira, ordenhou-a. O leite esguichou em um fio; outra chegou, depois outra e a
todas ele atendia para que nenhuma ficasse preterida.

biblioJá a espuma fervia crescendo em flor, transbordando do vaso e as ovelhas festejavam-se
contentes.

biblioSorrindo, aceitou Maria a oferta do zagal; bebeu a lentos goles, saboreando. E foi a vez de
José.

biblioRefeito, o patriarca insistiu na dádiva da moeda, mas o menino negou-se a recebê-la:

biblio“Que era um gole de leite? Qualquer pastor faria o mesmo.”

biblioSaudou-os, e, pondo-se à frente das ovelhas, levou a flauta aos lábios.

biblioOs sons vibraram. Lento e manso o rebanho prosseguiu. Foi então que Maria viu que as
abelhas, tantas que ocultavam os lírios, deixavam as flores voando à música de flauta.

biblio- Lindo pastor! Lindo rebanho! Disse, enlevada, a Virgem. Mas logo, referindo-se às
abelhas que fugiam, perguntou a José: Que terão elas buscado nas flores d’água?

biblio- O aroma e o néctar, explicou o patriarca.

biblio Chegaram-se os dois às flores e viram, maravilhados, que estavam cheias de mel
cristalino e louro como o âmbar precioso e tão perfumado como se contivesse toda a essência
das flores.

biblioTomou José um dos lírios e deu-o a Maria; a Virgem ofereceu-lhe o outro. Depois,
deliciados, contemplavam-se felizes.

biblio- A flauta já não soa, vai muito longe o pastor, disse Maria.

biblio- Vai muito longe! Repetiu José contrito, levantando os olhos para o céu, como se
procurasse nas nuvens o pastorinho louro e as ovelhinhas brancas.

A NUVEM

biblioSob a irradiação do sol a terra seca abrasava, exalando um bafio de rescaldo.

biblioTriste, flagelada Samária pagã!

biblioOs deuses do Garizin, depois da destruição do templo, pareciam haver desertado o monte
onde os homens subiam a temperar a fé, de onde manava a seiva que se infiltrava nos campos
e mantinha vivas todas as fontes, entre rochas úmidas.

biblioErmo o sagrado monte, esquecido o santuário antigo, as lavouras mirravam e um sol mais
árdego crestou as ervas, sorveu as águas outrora copiosas.

biblioNem as torrentes ligeiras, conseguiram, fugindo, escapar à inclemência e os leitos dos
córregos, em lodo seco, estalavam, fendiam-se em gretas fundas.

biblioUm fio d’água rastejava nos lugares que, antigamente, rios largos alagavam.

biblioDas fontes restavam apenas as pedras calvas sobre areias tórridas onde víboras
esfuziavam, entaliscando-se.

biblioDe ponto em ponto uma cisterna funda oferecia ao caminhante a sua água salobra.

biblioÀs vezes o terebinto forte sombreava-a ou figueiras e mimosas formavam-lhe em torno um
bosque ameno.

biblioMas os trilhos, arenosos e pedrentos, eram apenas habitados pelo cardo que esgalhava os
ramos espinhosos, abertos em feridas, feios, disformes como aleijões. Não se ouvia cantar um
pássaro – só o gipaeto(1) atravessava o espaço fulgurante ou grandes águias hostis, pousadas
nos cabeços das penhas, devassavam os arredores buscando o que prear.

biblioMaria ofegava seguindo o esposo. A areia escaldava-lhe os pés mimosos, o sol abrasavalhe a cabeça.

biblioCaminhavam como através de chamas, sem que os olhos avistassem um colmado, a grata
ramagem duma árvore.

biblioÓ terras férteis da Galiléias! Vales alfombrados e frescos de tanta beleza por onde correm
numerosos ribeiros claros. Ó Galiéia.

biblio

biblioTudo era desolação na tristonha Samária e o sol do outono queimava como nos incendidos
dias estivais.

biblioSeria melhor esperarem a tarde, prosseguirem com a brandura do crepúsculo, mas a
pressa que levavam não lhes permitia demora.

biblioJosé mais robusto e afeito a rigores, resistia; a Virgem, porém, começava a sentir-se
atordoava: faltava-lhe o ar, os olhos ardiam-lhe.

biblio- Chega-te à sombra do meu corpo, disse-lhe o patriarca. Ela obedeceu. Mas o sol
zombava da misericórdia do amor e Maria continha as lágrimas, calava as dores dos delicados
pés abertos em feridas, não querendo que o esposo sofresse com o seu sofrimento.

biblioO sol subia, aumentava o calor e o ânimo da Virgem desfalecia quando uma nuvem
cresceu acima do monte Ebal.

biblioEra escura como os nimbos e apressava-se como impelida por um grande vento.

biblioBarulho surdo anunciava-a, igual ao ronco soturno que precede as saraivadas de verão.

biblioA terra entenebrecia à passagem obumbrada da nuvem, que vinha direita ao caminho
trilhado pelo casal.

biblioO ruído aumentava tornando-se como o escachôo das catadupas.

biblioDetiveram-se de dois pálidos, tolhidos de espanto.

biblioSúbito Maria sorriu:

biblio- São pombas, disse. Eram, efetivamente, milhares de pombas azuis que, muito juntas,
formavam as nuvem escura. Pairavam, ficavam adejando sobre eles, com rumoroso arrulho e o
sol quebrava-se-lhes nas asas estendidas.

biblioJosé baixou os olhos, dobraram-se-lhe os joelhos e a Virgem, olhando as aves, não deu
pelo gesto piedoso nem ouviu as palavras devotas com que ele, em êxtase, adorava-a.

biblioEntão prosseguiram à sombra do imenso pálio azul e fora da nuvem viva a terra, quente e
rútila, ardia e faiscava ao sol.

AO PÔR DO SOL
biblioNo céu desbotavam, esbatiam-se as cores vivas, o ouro e a púrpura fundiam-se em violeta
e, docemente, a melancolia vesperal envolvia a natureza e penetrava as almas. E Maria
perguntou?

biblio- Por que é mais triste que a noite o breve instante do pôr-do-sol?

biblio- Porque é uma agonia, respondeu José. Não é a morte que impressiona, é o morrer.

biblioA luz que vasqueja é como o corpo que estrebucha. A noite é serena , tem a imobilidade
do cadáver.

biblioQuantas sombras havia na terra? Tantas quantas são os seres e as coisas que existem. O
sol, porque é a vida, discrimina, dá a cada um a sua autonomia para o bem ou para o mal.

biblioO homem tem a sua sombra, como a formiga. A cordilheira escurece uma região e o grão
de areia destaca a sua mancha.

biblioA noite condensa na mesma sombra todo o universo.

biblioNo instante da agonia a lama, como o saltador que recua para ganhar impulso na corrida e
formar o pulo, regressa na reminiscência recordando a vida, desde os primevos até a hora
suprema.

biblioO crepúsculo que lembra o amanhecer, sem a alegria, é um recuo à madrugada para o
salto dentro da noite.

biblio- Aquele clarão que alveja nos montes é o luar. A lua é como uma lâmpada que o sol deixa
acesa quando parte. Como a noite é linda!

biblio- E purificadora. O sono é um mergulho na eternidade.

biblio- Quando eu era pequenina, mal anoitecia, punha-me a tremer de medo e só depois de
rezar conseguia adormecer.
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