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O nosso barco continua nave-
gando. Na proâ está nôsso
Carranta, sempre atento a todos os
movimentos de águas, rasas ou
proíundas. Estamos saindo da 333
Semana de Folclore. Semana não!
Um mês inteiro de intensa, r ica e
diversi f icada programação. Por
que houve tanto interesse e
part ic ipação? Porque, como
acredi tamos e defendemos
sempre, não é a CMFL quem deve
realizar estas semanas, mas apenas
coordená-las. Quem deve promo-
ver o Folclore e a Cultura Popular
como parte Íntegrante e permanen-
te de suas ações, assim como ele

' ì .  . ,
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são as inst i tu ições cul turais e
educativas, sejam elas públicas ou
privadas.

O que nós, membros da CMFL
fazemos - privi legiadamente - é ler
c ient i f icamente,  o lhar res.pei-
tosamente e tentar compreender a
cu ltura popu lar tradicional, funcional
e de domínio públ ico,  não como
"sobremesa" dispensável, mas como
" arr oz-com-íeí)ão" - nêeêSsário, tão
importante (e, ao mesmo tempo, tão
relativo) quanto os saberes e os fazeres
científ icos, tecnológicos, etc. Nem
mais,  nem menos. lmportante e
l imitado.

Por isso, em setembro, orga-
nizamos um Ciclo de Palestras
sobre Religiosidade e Literatura
para discutir e reflet ir as várias
interfaces do Folclore com outras
leituras e visões de mundo. E em
outubro faremos realizar várias
Mesas Rèdondas para aprofundar
nossa compreensão deste mundo
público, notório e, na maioria das
vezes, microscopico da cui tura
popular tradicional.

E em cada uma destas paragens
o Carranca estará presente,
protegendo-nos contra os maus
agouros e atraindo energia boa
para todos os seus leitores.
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* Dia 20lOB, durante o
programa Liberdade

Instrumental l taú, a Comissão
Mineira de Folclore recebeu
troféu e diploma relativos ao
Centenário de Belo Horizonte
"pela relevante contr ibuição à
cul tura mineira",  oferecidos
pelo Banco l taú e BELOTUR.
CMFL: Em nome de todo: o:
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Como parte das atividades programadas pela sub-
comissão do centenário,  formada por Zanoni
Neves, Maria de Lourdes Reis, Domingos Diniz e
Antônio Moura, visando a comemoração dos 100
anos de Belo Horizonte, a CMFL programou para
o mês de setembro um cic lo de palestras,
enfat izando os temas rel ígiosidade popular e
folclore na literatura. Todas as palestras foram
ministradas por membros efetivos da CMFL.

f,CEffDf,
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\È\ oia 01log,1 t horás, "Religiosidade Popular" -

Palestrante: Frei Chico van der Poel.
Dia 02109,19 horas, "Religiosidade Popular em
Os Sertões, de Euclides da Cunha" - Palestrante:
Dominqos Diniz.

Local: Escola Guignard, Rua Ascânio Bulamarqui,
540 - Mangabeiras. Entrada franca.

So,u 15109,19:30 horas, "o Folclore na obra de
Guimarães Rosa" - Palestrante: Márcio Almeida.
Dia 16/09, 19:30 horas, "O Folclore na obra de
Afonso Arinos" - Palestrante: Antônio de Oliveira
Mel lo.

Local: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Belo Horizonte - FAFI/BH, Rua Diamantina,
567, Laeoinha. Entrada franca.
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Ërrata :
De fato, a pressa é inimiga da reríeição, como diz o dìtado Íolcló
ícs. À nossa r'ortade de colocar a Carranca nas mãos de no''ses
leit+'es e:a tarta que alg'lrns cÈslizs torarn csr*idos. O rúm+-c ia
etição" pr ererpk:" O corrcto é '{í}o : - \Úr:re:r-, ?3 'i.,^+9-.

eccNtE#ËRd*ü-offi
A CMFL e as Faculdades Integradas Newton de Paiva

farão real izar na 2" quinzena de outubro próximo
diversas Mesas Redondas abordando os seguintes
temas:

- Cultura Popular e Ciências Humanas
- Cultura Popular e ldentidade Nacional
- Cultura Popular e Mudança Social
- Literatura e Cultura Urbana

A subcomissão do centenário, responsável por este
evento, está dando os últimos ajustes na programação.
No oróximo Carranca informaremos os nomes dos
componentes das mesas, local ,  d ias e horár ios.
Aguarde!

&c#ru-gffiflÍLlr
{ o lgn Festival Folclórico e a 1Ê Semana de Cultura Popular,
de .l 1 a 1 7 de agosto, no Centro Cultural Hermes de Paula, em
Montes Claros/MC, com a presença dos Srupos de catopê e
maruiada.

Y a Festa de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa
Efigênia e Nossa Senhora da Aparecida, dos dias 14 a 1 B de
agosto, em Bom Despacho/Mc, promovida pela Associação
dos Reinadeiros de Bom Despacho. Participaram moçambiques,
corte de penachos e catupês. Foi celebrada uma missa conga
festiva.

Vu tu Quinzena de Folc lore de Nova Lima, de 16 a 31 de
agosto. Como parte da programação, destacaram-se a cavalhada
de São Jorge e a missa conga com a participação de guardas de
Nova Lima e da capital.

{ o f Concurso de Contador de Histórias de Assombração
do Aglomerado da Serra,  no dia 23 de agosto,  na Escola
Municipal  Edson Pisani ,  promovido pelo Proler-Serra/BH. Foi
de arrepiar!

/ o lançamento do livro Hervê Cordovil - um Gênio da
Música Popular Brasileira, dia 27 de agosïo, em comemo': cà
ao 71q aniversário da Universidade Federal de Vìçosa I E\' ::::
l ivro é resul tado de pesquisa da ProF Maria do Ca'" .  - . " ' - -

Paniago, escr i tora e Ío lc lor ista,  membro da \c: . : -* :
Municipal ista de Letras de Minas Cerais,  consel  he i  ra e - '  : *  : : '  :
efetìvo da CMFL.

V a Festa do Congo 1gg7 - Reinado de N.S' do Roúrio - :"
O6 a 14 de setembro, em Ol iveìra ' \1C, *o- .  -  ' : . ì '  :
t radic ional  "Boi  do Rosár io",  anunclanclc. :  

j : . : :  , :  :  - :  .  . ' ,  -  '
da Missa Conga em homenaqenr acs : , - : : - ia ' - :  - : : -  .  ' :  :
coroação dos novos rers dos Re r : . : - .  , := ' '  j  : , , :  '  :
das Mercês, São Bened j tc S:^ l :  : '  . :^  :  :  ' .  :  -  .  . '= - .
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Uma exposição del ic iosa: "Um
pouco com Deus é muito - Frei Chico
estuda a Religiosidade Popular", esteve
na Bibl ioteca Públ ica Luiz de Bessa
(Praça da Liberdade) até 02 de
setembro. Um grande sucesso de
públ ico e de crí t ica.  Sobre ela o
jornal ista e cr í t ico de arte Walter
Sebastião afirmou: 'São fotos, textos/ es-
culturas, instrumentos musicais e
objetos de preciosa capacidade de tocar
os temas da fé, da beleza e dos valores
estéticos contemporâneos. Tudo isso
perÍence ao acervo de Frei Chico, um
holandês que desde 1967 rnora no
Brasil e que é um dos mais apaixonados
estudiosos da cultura popular de Minas,
pr incipalmente do Vale do
Jequitinhonha".

"Eu não sou um colecionador de
arte, mas não posso escrever sobre
religiosidade popular sem ter ao meu
redor objetos que o povo usa. Há
também muita beleza nestas peças",
observa Frei Chico, sem esconder a
admiração pela cerâmica da amiga Zefa
Alves Reis,  de Araçuaí,  fei ta com o
barro do barraco de sua casa, ou pela
grande sensibilidade das obras de Maria
Lira Marques, também de Araçuaí,
companheira de pesquisas e cantorias.

Moacyr Costa Ferrei ra(*)

Por ser o Brasil um país de extensa área, surgem, nas diversas regiões, vocabulários próprios, como os que se seguem,
do sul e do sudoeste de Mínas Ceraís.

Agua morna - expressão que designa indivíduo fraco
Algibeira - bolso
Banzê - desordem
Boneca - espiga de milho madura
Breganhar - trocar
Cacunda - costas
Cadê? - que é de? Onde está?
Capiau - caipira
Catinga - mau cheiro
Cavocor - enxadão
Chupim - parasi ta
Corgo - córrego
Diacho - diabo. amolação
Esqanação - qula
Fa'ora - gabolice
C'ana -  d .^ei 'o

Inté - até
Jacá - cesto
Levado - oeralta
Moda - cantiga de viola
Pagem - moça ou menina que olha criança
Pito - reoreensão
Rabeira - trás (ficar na rabeira: ficar para trás)
Sapeca - levado, peralta
Supimpa - ót imo
Toada - ritmo
Tutu -  v irado de fei ião, dinheiro
Varar -  atravessar (r 'arar a noite:  atra'essã'  a no' ÌË

'  rren-t-,"-,  : ;e! . : ,  3a Cll :-
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De Paulo Pardal, escritor e pesquisador do
Instituto Histórico e GeográÍico Brasileiro:

Venho cLtmprimentá- lo v ivamente pela
excelência gráfica deste peiódico e, principalmente,
por sua nova denominaçao - CARRANCA - 4Le
homenageia a mais importante manifestação
colet iva da escul tura genuína brasi le i ra,  com
provável origem em Minas Gerais, conforme
matéia já publicada, por mim enviada. O Domingos
Diniz tem um regulamenío para um Concurso de
Carrancas, que ele não conseguiu realizar em
Pirapora. Não se conseguiria um óryão ou empresa
que patrocinasse esse concurso, organízado pelo
Carranca?

CMFL:

Prezado Paulo, que bom receber do mais
dedicado estudioso e pesquisador brasileiro das
nossâs carrancas estas palavras. Se seus livros sobre
nossas carrancas devem estar oresentes na biblioteca
de todos os interessados nesie assunto.  esperamos
que o nosso Carrcnca possa, modestamente, ser útil
para todos os estudiosos e interessados em Folclore
e Cultura Popular.  Quanto ao Concurso de
Carrancas. vamos retomar sua proposta.  Com
certeza encontraremos parceiros e patrocinadores
para esta empreitada.

De Maria do Rosário Tavares de Lirna, vice-
presidente da Associaçáo Brâsileira de Folclore
e diretora executiva do Museu de Folclore
Rossini Tâvares de Lima/SP:

. . .  Aprovei tamos a oportunidade para
cotttttnícar que o Museu conta atualmenÍe com nova
diretor ia eleì ta em novembro úLt imo: Neide
Rodrigues Gomes, presidente; Maria do Rosárìo
Tavares de Lima, více-presidente e diretora-
executiva do Museu de Folclore. DireÍores: Dirce
Bottallo, Yves Pignot e Gerarde M. Guimarães.

CMFL:

Parabéns e muito êxito à nova diretoria do
Museu Rossini Tâvares de Lrma.

De Alice Inês, membro efetivo da CMFL:

Vai aqui um pedído de informaçoes aos
nossos companheiros.  Uma de minhas alunas
(Universidade Federal de Viçosa) teve notícia da
existência de um livro do professor Aires da Mata
Machado Filho (membro fundador da CMFL)
sobre a festa do Reinado do SenolMG. Seró que
alguém poderia me dar maiores informações a
respeito e onde ele existiria para ser consultado?
Se alguém de BH possuir esse livro, seria possível
emprestá-lo por algumas horas? Só pelo tempo
sufíciente para que ele seja xerocado. Qualquer
outra informaçao bibliográfica sobre essa festa
também é maís do que desejada e bem-vinda.
Comprometo-me a mandar uma cópia da tese dela
depois de pronta para a CMFL. Um abraço muito
agradecido desde já. PS: o livro do José Moreira já
está na cabeceira dela, idem o do prof. Saul Martins.
CMFL:

Prezada Alice, com certeza os ieitores do
Canqnca irão ajudáJa. Por isso, aqui vai o endereço
para contato: ProF Alice Inês de Oliveira e Silva,
Condomínio Camari, Casa 37 - 36.500-000 - Viçosa/
NÍG - Tel (031) 891.3467 - E-mail: alice@mail.uÍv.br

De Gregson Correia de Amorirn, coordenador
do Grupo de Projeções Folclóricas Pioneiros/
Campina Grande.PB:

O G-..:',. ie P,oieÇoes Folclóicas Pionetros
-  ' : , ' : . . . : . : .  ' , .  ' :  

' ' - :  ! -  - \ - ; . . - . 'ç  i t l - i  r ' tcr , ie- i  .arr l

comissão na foma de livros, textos, frtas de vídeo,

fitas cassete, ou outro qualquer que versem sobre
danças folclóricas da regíão sudeste.

CMFL:

Prezado Gregson, estamos divulgando sua
carta-pedido. Esperamos que os le i tores do
C arra nca possam atendê-lo, enviando-lhe materiais
e informações para subsidiarem suas pesquisas. O
endereço para contato é: Rua Francisco Lopes,368,
Centenário - 58.108.005 - Camoina Grande/PB - Tel
(083) 322.815'7

De André Marques de Azevedo, diretor geral
do Centro de Tieinamento dos Servidores da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:

Venho ínformar-lhes que foi inaugurado no
dia 12 de agosto de 1997, à rua Jacuí ne 6561, no
bairro São Paulo, em Belo Hoizonte-MG, o Centro
de Treinamento da Polícia Civil, que tem como
objetivo disponibilizar toda forma de cultura
visando a qualidade total do profissional e a
melhoia da qualid.ade de vida dos seus integrantes,
dependentes e a todo cidadao mineiro.

CMFL:

Prezado André, nossos cumprimentos pela
criaçáo do centro de treinamento. Quanto ao seu
convi te,  esperamos em breve poder atendê- lo,
ministrando palestras e cursos para todos os
participantes desta entidade.

De Gutemberg Costa, membro da Comissâo
Norteriograndense de Folclore:

Algumas notícias: l-Estou aguardando a
segunda edìçao do meu último trabalho - O riso
de batin4 para enviar às Comissòes Estaduais. 2-
Este ano ainda espero lançar minha primeira
antologia da literatura de cordel sobre Frei Damiao,
com comentários pela Editora Thesaurus, Brasílial
D-E A presença de Frei Damião na Literatura de
Cordel 3- Já está em disquete uma pesquisa sobre
os olhos e Santa Luzia: Santa Luzia e os olhos: da
religiosidade popular ao folclore. Espero publicá-
la ano que vem. 4- Recebi do poeta e escritor
Franklin Machado o informaçao que vos reposso:
já está aberto o Concurso Nacional de Literatura
de Cordel sobre Lampião. Informaçoes no Museu
Casa do Sertao - UEFS - Campus Universítáio, KM
0333 - BR 116 Norte - CEP 41.031.460. rel Q75)
224-8099 Fax (075) 224.2284. Abraços Cascudianos.

CMFL:

Prezado Gutemberg, nós, conhecedores de
suas pesquisas e admiradores de seu trabalho, já
estamos na fila à espera de seus novos livros. Boa
sorte!

De Ulisses Passarelli, membro correspondente
da CMFL- NataliRN:

Grato pelo convite para a 334 Semana de
Folclore. Cheguei há pouco de Minas Gerais, não
pude me delongar mais na terrinha querida. A
viagem foi muito produtiva e pude recolher vqsto
mateial folclórico nos Campos das Vertentes e no
sudoeste do Estado, onde me admirei com o folclore
muíto rico e vivo e com a devoção do povo de Iá.
Alegrou-me também a visao de uma guarda de
moçambique bate-pau, novinha em folha, qwe se

formou em minhq cidade, Sao Joao del Rei. E
também de um novo terno de cotupé, que já veio à
nta Ltìno tez, mas ainda está a pelejar nos órgaos
públìcos paro consequir aiutÌa paro a unì.fonnt:acao.
Ftco' .otos at te a ct Ì0! t i t . )  Lt t i té,o Car i i - . l r :o r l i  -Ç: l : , :

:..,,' : 
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lil D. Lâua o Franci sco da si lva, membro efetivô 
: I j

.,,,,: .da CMFL, o jornal Cimalha, Alternativo Lítero-
-,' ,Cultural de Mariana, ano l, número 01 , de

,,,,,ggoslo/97.. Com o objetivo de congÍegaÍ
,., valores na arte e na cultura, que pedem o
'r', direito à palavra no mundo planetarizadÕ,

surgiu o Cimalha, um espàço Beneroso e
'., poético no qual escritores, artistas, músicos,

- . -  :pesquisadores,  marianenses natos e
"nacional izados" possam expressar sua

i.,,.,,",*r*t^o 
do belo e sua visão de mundo. 

.

i : ,  De Sandra Franco. arte-educadora de
ttuiutabalMC, o jornal  Educação em
Destaque, ano 1,  número 2,  iunho/97,
publ icado pela Secretar ia Municipal  de
Educação e Cultura de ltuiutaba e o Projeto

' Folclore, realizado em agosto, com destaque
para vovó Dodinha, exímia contadora de
"causos",

',',.' ÇMFL'Parabéns a todos os educadores de '
Ituiutaba, pelo sério e persistente trabalho de

,'',. valorização da cultura popular nas escolâs.

e De Amélia Pinto Comes, de Ponte Nova/MC,
o f ivro O Carro de Boi e sua História (edição
da autora, 1996). Desde as palavras inÌciais,
o livro nos mostra a descrição detalhada dos
elementos que integram este veículo
tradic ional  e a sua nomenclatura

1 rigorosamente obedecida. Carro de Baí é
t:tlanbém uma homenagem à pequenina e
.  expressiva lbert ioga/MC, denominada a : r

- capital mundial do carro de boi.
' :,,: :.:. ' '. "';
.  Da Fundaçào Konrad Adenauer Sti f tung a

publicação Papers, número 29, Construindo o
Futuro. fíaâ-se de uma série de "papers"
dirigida a cientistas e proíissionais dos campos

. ' político, econômico, social e cultural. Nela são

:l apresentados textos sobre a organização social
rtl e artigos científicos no campo das Ciências
i i ' ,F lumanas. Com esta sér ie,  a Fundação

lilr preterrde intensificar as relações entre o BrãsiÍ,
l i  a Alemanha e a União Européia.  Os
';,. inteíessados devem escrever para Rua Eng.
r,.r ' An Unto routno, 22O - 4e andar - 05727-22A -
'i:,':'t:Sãa Paulo - Tel. (011) 843.1055 - Fax (011)
i:; 843,9025 - E-mail: adenauer@originet.com.br.
l1

;f ,De Osvaldo Meira Trigueiro, da Comissão
'.r Paraibana de Folclore, a Cartìlha Paraibana:
'i;:' Aspectos G e o - H i stó r í c os e F o I c I ó r i c o s, Edilor a

:: , : : . : ,  ÇraÍset, I993. Trata-se de l ivro-texto
ir;:. destinado ao ensino fundamental de 1e grau,
,.11 1r,u 6o trrbalho de um grupo de educadores
:; ' - .universitários desejosos de apresentar a
t: t : :  rgal idade paraibana da melhor maneira

'r'rdidátìco-pedagógica.
::1.r,: | .

]í- 
pe parto Pardal, escritor e pesquisaclor, o artigo

ll, "Â Cuhura Brasileira Cordial dos Folcloristas" de

;,: Lúís RodolÍo Vilhena, recém-publicado na
.: col€tânea O Mal à Brasileira, pela Ed. UËRl, Rio

&laneiro, 1997.

o DeZanoni Neves, membro efet i io da C\1Fl.
os bolet ins c la .AB.{  -  Âssc: : ;Çã: $rrr : i :  ' :  i :
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cARTA ABERTA A JosÉ rrNoRto RocHA

laro que me lembro de você, Mestre
Tenório. De você e de todos que tive o prazer
e a fe l ic idade da convivência no úl t imo
Congresso de Folclore em Salvad orl9{ (1 995).

Recebendo o CMFL Notícias, pâgina 4,
junhol97, tomei aquela "dose" boa de coragem
e estímulo ao perceber que o meu texto-
desabafo -u AArte de Driblar o Sofrer" - lhe
chamou a atenção r  pàtã o que passam os
mestres de folguedos alagoanos.

Alagoas de tanta beleza natural! Pisei as
areias de Pajuçara e Praia do Francês. Tomei o
caldo do sururu e por aí f iqueí quase um ano
(1977-1978).  Depois do Íuracão Col lor ,  não
retornei a capital, só indo à Serra da Barriga
(1 995) e à região de Delmiro Couveia, rastrean-
do histórias de cangaceiros...

Por falar em cangaço, estive participan-
do do seminár io "100 Anos de Lampião",
organizado pela Fundação Memorial  Padre
Cícero em Juazeiro do NortelCE, de 4 a 7 de
julho passado. Entre inúmeros conferencistas,
cangaceirólogos e beatólogos, proferi o tema
"A Presença de Lampião na Li teratura de
Cordel", que será em breve transformada em
plaquete pela Fundação Vingt-Un-Rosado de
Mossoró/RN.

Em Juazeiro do meu Padrinho Cícero,
encontrei  o f i lho de Pedro Pereira da Si lva
(Cego Oliveira), Zé Oliveira, tocando rabeca,
não tão famoso quanto o pai. Zé Oliveira cego
cantou para mim e no caminho do Hotel em
que eu estava hospedado (fomos no mesmo
carro)ele relatou a foftuna de seu pai (herança).

- Moço, você que conheceu meu pai e
tem o disco dele (um presente enviado pelo
cineasta Rosemberg Cari ry) ,  eu quero lhe
confessar que eu só tenho dez discos pra
vender e vou também vender a rabeca de meu
pai. . .

- Quanto custa, Zé?.
-  Hôme, eu lhe dou por quinhentos

rea I  s.
Emocionado, contendo as lágr imas,

disse- lhe:
- Zé a rabeca de teu oa, não lenr Dreco.

Cutemberg Costa2

Era pra lhe darem quinhentos mil e guardá-la num
museu do artista popular cearense.

- Eu tenho que vender, dotô.
Zé é cego como o pai e estava de rabeca

nova cantando na praça por amizade que tem
com o poeta Abraão Bat ista,  d i retor do
memorial  Padre Cícero.  "Ganhando uns
trocados, dotô."

Apesar de tudo, o Ceará é um grande ce-
le i ro de art istas populares -  cordel ,  x i lo-
gravura, violeiro e tantos outros. )uazeirolCE
tem um representante dos mais legítimos na
Comissão Estadual do Folclore Cearense que
é o amigo Renato Casimiro,  autor do l ivro
Juazeiro é um Mundo - 1997, onde o mesmo
denuncia os descasos com a nossa cul tura
popular e os seus quixotescos artistas.

Pedro Bandeira,  o v io le i ro de voz
afamada, com duas formaturas (advogado e
professor), só me falou o tempo todo em cordel
e cantor ia,  levou-me à casa dele (museu
part icular)  e t i rou da parede uma foto
emoldurada de Catulo da Paixão Cearense e me
ofertou, como um nordestino dos bons que
oferece a últ ima galinha do terreiro ao visitante.

Vol te i  de saco cheio de rapadura do
Cariri, de novos amigos, de l ivros, folhetos,
xilogravuras e assim que entrei em casa corri
para ouvir o disco do cego Oliveira, falecido
no início deste ano.

Tenório, homem da capa branca do nosso
folc lore,  vamos à luta,  vamos resist i r  na
trincheira cangaceira contra esse coronelismo
que sufoca nossos planos, que engaveta nossos
l ivros e esperam comprar por uma esmola,
"neo- l iberal" ,  as "rabecas" deixadas pelos
cegos "oliveiras" da cultura popular nordestina.

Vamos nos unir, desabafar, denunciar e
preservar o que "eles" jogam fora. Contem
comigo, o casebre é pobre, a boca do pote é
larga e o coração é grande para recebê-los num
breve congresso, homenageando Câmara
Cascudo em seu centenár io (1998).  Sonho
nosso, do Deíf i lo e do { t ico.  que iá  ̂ o:  \  i : i tc-

duas vezes.



CHUPA-CABRAS'
João Navesa
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domingos, na maior rede de televisão
do país. E que não dizer de agosto, o
"cachorro doido"?

E o que dizer das ligações profundas
com os fatos religiosos que remontam
ao início da civilização - o temor a
Deus, em que vêem sua manifestação
em tudo: num trovão/ numa doença,
numa epidemia, na guerra e por aí
afora?

Assim, sem querer aprofundar o
assunto,  tendo-o apenas como
inexplicável, por enquanto, vamos ver
o "Chupa-Cabras", que do sul do país
aportou às barrancas do São Francisco
sob o enfoque do folc lore e da
manifestação religiosa.

No lugar certo (Unr encontro
corn entes fantásticos)

Não importa se tem um robozinho
na poeira vermelha de Marte, se um O Chupa-Cabras, como sobre-
telescópioespacialregistrafenômenos natural, chegou no lugar cefto, vai ter
nunca antes vistos em Júpiter ou se são muita companhia no riquíssimo mundo

-d€sçobertps-.novas g?lí,XlÊ.t..Ê bllhõèsi' ' Iehdário barranqueiro ou sertão
de novas estrelas. Tudo -iste.-é-ka*_*lglp1o.., _ .__ _=r,*e:. -_r*+rry
fantást ico, no universo exter ior do Se adentrar h-as f f iaS do5ão
homem. Francisco, vai se embarafustar com o

Existe outro universo, quase Caboclo D'água e se perder nos
inacessível  e mister ioso-o do inter ior esconsos, onde, certamente, não
do próprio homem. Nesse, atravésdos encontrará nenhuma cabra para
milênios, mesmo com os avanços da chupar. Se não levar fumo e cachaça,
tecnologia,  das informações, da terá que sair  de lá correndo.
cultura, ainda que às portas do terceiro Se se baldear para os lados de Sítio
mi lênio,ohomemguardaoquesempre Novo, vai  se encrespar com o
foi - um ser temente, desprotegido, Romãozinho. O guri travesso que vem
amedrontado, cheio de manias e penando uma maldição secular não vai
atrelado a certas çrendices. Os tempos querer ninguém se intrometendo em
avançaram/ mas cada um, ao seu suas mal inezas, juntando bezerros
modo, ainda que mascarado, tem seus apartados com as vacas ou jogando

totens. estrume nas panelas de feijão, e, muito
As cidades são modernas, onde se menos/ chupar as cabras do seu

vê de tudo no campo das ciências: cerrado. Vai levar muitas pedradas,
aviões, carros/  te levisão, certamente.
computadores interligados ao mundo Se for mais além, pelo sertão, vai
-  que f  icou pequêÍìo - ,  mas al i  bater de frente com o Famaliá,  que não
muitos existem que não passam aceitará, de forma alguma, dividir  os
debaixo de escada, que fogem de gato ovos de galos ou suas garrafas, numa
preto, que não deixam sapatos virados intromissão que possa prejudicar seus
de boca para baixo, que não saem de pactos eternos com os homens. Não vai
casa sem consultar o horóscopo ou encontrar cabra desprotegida/ para
que dependem das cartas de tarô ou desfalcar o patr imônio dos seus
dos hizios, consultas telefônicas, e por apaniguados.
a ar-ora - e isto se r'ê. quase todos os Se for pelos lados do Pinhãozeiro.

terá que disputar, acirradamente, com
o "Cabeludo Catinguento", que por lá
anda em lutas com cachorros, jacarés
e piranhas para ter  sua comida,
pequenos animais, como as cabras.

Se se embrenhar nas matas, vai ter
de se arranjar com a "Onça Cabocla"
-  índia tapuia enfei t içada que se
transformou em onça que só gosta de
sangue de mulher e cr iança (coin-

cidência?). Não vai ter sangue sobrando
para Chupa-Cabras nenhum.

Se voltar para o rio, não poderá
tomar uma canoa para ganhar o "Rio
Abaixo",  pois vai  topar com o
"Caspar", de viola em punho, encan-
tando as mulheres e deixando abo-
balhadas e enfei t içadas as cabras.
Sangue delas ele não bebe - as duas
que chupou foi  por descuido e de
surpresa. Não vai repetir.

Chupa-Cabras pode nada ter a ver
com o folclore, mas com ele se mistura
nesta hora, pois o homem, ÍT#:su
interior, ainda é o mesmo, perdido na
noite do te_1po.

1ndo-mab.a{érm; fiâ "cre!ça mo.
derna" -  por que não? -,  hâ quem
afirme ter visto uma luz vinda do céu
na madrugada em que foram atacadas
as duas cabras em São Francisco, com
testemunhas do fato.  Olha o ET
confundindo as mentes que não se
desapegam do temor ao sobrenatural
ou fatos não explicáveis.

Fim dos tempos

Aos olhos dos rel ig iosos, mas
chegados à leitura do Apocalipse, tudo
isto não passa de "sinais do fim dos
tempos". Afirmações que fazem, cheias
de convicção, não têm nada de
brincadeira - é cre.nça firme.

Tudo isto reunido, sem nenhuma
explicação plausível - as autoridades
não levantaram uma palha a respeito,
o que não é de se estranhar,  pois

"chupa-cabras" não dá votos e pode
expor ao r idículo quem se meter n0
assunto -, o fato fica no ar" ao gosto
da glosa popular. para L,i-; e te'Ìso

temor para outros-
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