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Surpresa
A manhã estava radiosa de luz solar. O vento soprava suavemente, fazendo balançar numa cadência
linda, leve... os galhos de variadas espécies de árvores. Muito verde se espalhava ao redor. O gramado em
forma de belíssimas relvas fazia da inspiração, um toque de magia para que as palavras pudessem pela escrita
deixar aquilo que um sonhador deseja expressar como importante e marcante registro.
Um lago com uma pequena ilha, num dos cantos fazia de uma elevada travessia da mente buscada pela
suavidade de ondas surgidas a favor do vento que vinha purificar o ar da direção leste para o oeste.
Pessoas no seu lazer, alegres andavam nos «pedalinhos» por todo lago; pedalar... como se representasse
ir sempre mais além... locomover, sonhar, viajar... até mesmo num espaço etéreo!
Cisnes, patos com impulsos naturais deslizavam na leveza por toda área do lago, elas empolgantes aves
nadadoras, de penas alvas, pescoços longos, bicos laranja, uma perfeita simetria que empolga, faz desdobrar,
projetar qualquer ser sensível.
Transeuntes, tanto quanto a mim, desfrutávamos desse lindíssimo parque de lazer. Um verdadeiro jardim
encantado de refazimento, paz!...
Não era uma fantasia, pura realidade. A natureza nos emana sonhos acordados, os mais sublimes versos
porque assim somos constituídos de alma, que muitas vezes nos oferece a luz vinda da «Mãe Natureza!»
Neste real recanto encantado, eu me encontrava sentado, num dos bancos, observando toda esta
natureza, uma beleza que somente os privilegiados teriam oportunidade para usufruir.
De repente tive uma SURPRESA! Apareceu ali o meu amigo LALAU. Ele sabia que eu estava sempre à sua
espera. Junto das suas recordações passou a relatar, sempre num vago, para depois chegar à realidade:
-ISABELA estava com o pensamento voltado em ANTONY. Passava pouco das vinte horas, noite bem
quente. A campainha da sua residência tocou! Uma grande e inesperada SURPRESA!... Chegava ali ANTONY,
inspirado como um belo sonhador, alegre, transmitindo uma grande energia. O seu sorriso revelava alma pura,
sonhadora, até sedutora. Ele não estava sendo aguardado pessoalmente, somente costumeramente por via fone, a
voz que vinha encantando ISABELA pelas expressões carinhosas e trocas de afagos, confidências, revelações,
muito mais descobertas mútuas.
A sua presença fez com que ISABELA se emocionasse. ANTONY trazia em suas mãos um maravilhoso
«vaso de flor natural» com uma espécie rara de orquídea. Ela vinha embalada num criativo, decorado e luxuoso
arranjo. Era o primeiro e simbólico presente trazido por ele, adicionado tanto quanto a sua valiosa presença. Pura
natureza passada para as mãos de ISABELA, completando num gesto romântico de ambos o selo da
espontaneidade e do carinho.
No lacre do coração aquela flor foi memorizada, jamais esquecida, vinda ao encontro do mesmo local do
parque nos fez voltar nesta eterna recordação.
Com o perfume da flor pousada no seu encanto, no centro de uma mesa redonda, ela ficou como ornamento
e um marco objetivo sentimental consumado entre ANTONY E ISABELA.
Incluído belamente no mesmo arranjo de bom gosto repousava também o cartão que se registrava uma
linda mensagem como uma relíquia.
Naquele ambiente onde ISABELA residia recebeu com isso, além do carinho, um facho de luz e paz!
O meu amigo LALAU, como sempre, saiu apressado dali, ainda bem que pode concluir esse rápido relato.
Falou bem alto:
-Volto... volto... volto... volto!...
Eu particularmente conclui:
- Por mais fútil ou insignificante que seja uma história, ela tem a sua particularidade de valores pela
representatividade dos fatos. Cada HISTÓRIA é uma verdadeira realidade de uma ESTÓRIA, que todos têm!... O
mais importante: a emoção pela qual ela deixa registrado como uma página da recordação.
Continuei por mais um pouco admirando aquele parque, o crepúsculo estava para chegar!

O outro lado da moeda
Pelas calçadas da rua, transeuntes passavam. Pequenina lá estava ela, nua! Será?... Sem rumo pensaram?
Sim despida, presa a uma solidão, doída do sofrido abandono, sem nenhuma gratidão, talvez de um possível dono do
passado.
Andava a pequenina, de lá para cá, acolá!... Ela de uma raça canina indefinida, vagava no desespero sem
rumo, numa direção incerta.
Estava mudando as intempéries do tempo ou de estação de um inverno para início da primavera. Fazia
naqueles dias um gelado frio. Ela infeliz sem acomodação.
Batia tristemente faminta de porta em porta, magrinha, molhadinha da neblina e orvalho de um gélido
inverno.
De repente, calmamente, ela num portão estacionou. Os seus olhos lacrimejavam, desesperada,
tremendo... tremendo...
Alguém, sem ninguém, sem vacilar o ensejo do amor, acalanta no seus braços e para dentro a pequenina
abandonada recolheu. Os seus primeiros olhares, disfarçados suplicavam: -Fiquem comigo! -Não tenho abrigo! - Eu
estou abandonada!
Um bom banho regado com água de cheiro e escovada foi a sua pelagem. Até mesmo um cobertor
quentinho ela ganhou. Pratos cheios de alimentos, ela recebeu a partir de então. Medicamentos foram-lhe aplicados
e protegida também foi por vacinações. O pior contágio dela veio do diagnóstico abandono de um incruel e bastardo
humano.
- De onde ela veio? Todos indignados aclamavam desejosos por saber. - Por que tamanha ingratidão às
sarjetas um ser vivo jogar?
Percebia que era dotada de meiguice, bondade, docilidade, mansidade, submissa... quase considerada um
bebê, mas já velhinha. Retrocedeu a sua vida sofrida por sequelas doentias, porém combatida pelo amparo dos seus
novos donos. Passou a residir numa rica, mas humilde mansão humana. Não estava mais às soltas pelas ruas e
calçadas.
Alegria, felicidade, da brandura dos seus encantos transformou-a numa ADOTADA, figurativamente
verdadeiros novos e bondosos pais.
LELITA ricamente recebeu esse novo nome. Com certeza já havia adquirido outro! Infelizmente irracionais
não falam, não sabem pedir e tão menos cobrar... apenas sofrem. Quem sabe antes poderia ser a de nome
PAQUITA? Disso nada importaram...
LELITA teve outros muitos apelidos carinhos: LELA, LEZITA, LÉRINHA (de amarelinha). Veio outro bem
mais especial: LITA, dado por um bondoso ancião, ele considerado como o seu avô humano que a adorava muito!
Com apelidos ou não, LELITA assim permaneceu. Fartura de amor ela obteve ao longo de muitos anos na condição
de adotada, sem o convívio de uma antiga e submissa dor.
LELITA , a adotada, encantou os cantos, outrora jogada e desprezada por outros cantos, agora mimosa
como uma flor, brincalhona, correspondendo aos carinhos dos novos pais humanos num feliz convívio de um
palacete de amor.
A bela e encantadora cachorrinha amarelinha morreu bem velhinha, cuidada com esmero, afeto e carinho,
calejada pelos anos de vida, reumática, pelagem branquinha, ceguinha... após uma séria cirurgia de mama. Deixou a
tristeza pairada nas lágrimas sofridas dos seus donos queridos.
As suas fotos pelas paredes do lar se espalham, ainda no hoje, numa recordação inesquecível e viva para
todo sempre.
LELITA repousa os seus restos mortais debaixo de uma frondosa árvore, numa pastagem linda de um sítio
isolado da área rural. Sem nenhuma explicação ou respostas dos «porquês», sem nenhum mistério, do lado da sua
cova nasceu um viçoso pé de figo que dá constantes e saborosos frutos.
(o autor deixa este conto em homenagem a todos os seres humanos que amam, cuidam, assistem e preservam o
reino animal)

Lelita
Todos os dias ficávamos por longas horas dialogando contos, causos, até mesmo conhecimentos
diversos. Naquele dia sonhei alto demais, quando veio à tona da mente um fato acontecido.
AREIAS DO OESTE, era ainda pequenina, mas aconchegante, quase uma família. Maldades,
malandragens, perseguições, criminalidade... tudo muito raro! Até mortes naturais de amigos ou familiares se
espaçavam por dias, as vezes até meses.
Acontecimentos, fora do cotidiano pacato, era um marco, uma manchete muito natural de um pequenino
local interiorano. Nisso me fez retroceder:
Seu JANUÁRIO, um carroceiro muito conhecido dos transportes diversos: materiais de construção,
areias, pedras, entulhos, entregas de compras das vendinhas, tijolos, telhas... Todo e qualquer carreto era
sempre oferecido de imediato por tão respeitável profissional. Dizia ser um senhor digno de família, respeitador,
honesto, bom caráter, trabalhador, bom pai e execelnte esposo. Era falante, comunicativo, prestativo... Não
poderia se observar nada de negativo do seu modo de vida dentro dos padrões de uma elogiada personalidade.
Pouco fora do centro urbano, comum na época de todo e qualquer lugar, quer de grandes centros como
lugarejos, existiam as casas de prostíbulo. E, AREIAS DO OESTE, não fugia a essa regra. Zefa Gorda era a
dona de uma casa de meretrício. Embora pouco gorda, era uma mulher considerada bonita, elegante, sabia se
arrumar muito bem, considerando toda extravagância de uma prostituta da época. Comandava um número
representativo de outras tantas jovens "da vida", como eram também conhecidas pelos populares. Homens de
todas as idades da pequena comunidade, frequentavam esse antro. Os mais exagerados muito comentados,
como os mais reservados, jamais imaginados presos naquele local.
Naquela segunda-feira, início de uma vida dura de trabalho, se reiniciava toda movimentação dos
habitantes, cada um indo ao encontro do seu campo de atuação profissional. Logo cedinho a notícia correu de
norte a sul de AREIAS DO OESTE, inconformadamente seu JANUÁRIO morto e assassinado. Seu corpo
estendido no necrotério do campo santo. Quase todos habitantes se locomoviam para aquele local...
Surpreendidos estavam pelo ocorrido, diante de um exemplar senhor da cidadezinha, pelo respeito e boa
conduta. E o que seria a causa de tudo aquilo?
Para maior surpresa, ele morto por facadas quando de uma briga na calada da noite, exatamente na "Zona de
Meretrício" da ZEFA GORDA! Comentários eram desdobrados rapidamente, diante dos seus familiares
envegonhados, também surpresos, jamais imaginavam que o bom chefe de família viesse clandestinamente
frequentar aquele subestimado antro. E... pouco mais longe logo surgiu o fato real: SEU JANUÁRIO, um velho
amante de ZEFA GORDA, a mesma dona da casa das "Meninas de Vida Fácil"! Uma outra imagem do exemplar
habitante daquela cidadezinha passou para uma outra página subestimada de um anterior e distinto senhor,
trazendo comprometimento aos seus próprios familiares...
Como uma matéria de uma abalada manchete, o antigo carroceiro foi sepultado sob fortes
comentários... Os mais críticos aclamavam a popularesca expressão: "QUEM VÊ A CARA NÃO VÊ O
CORAÇÃO!"

Necrópole
Contado pelos mais antigos moradores de AREIAS DO OESTE, aqueles que vivenciaram o período do
desenvolvimento da cidade, podemos descrever:
As casas residenciais aglomeravam até à Rua Nove de Julho, estendida pela Rua João dos Santos, até as
imediações da Santa Casa de Misericórdia, hoje já um Hospital, bem equipado de recursos. Inclusive essa
primeira rua da cidade, seguia logo em seguida através de trilhos, entre matagais, até a Santa Cruz do Abacaxi,
em direção oeste do pequeno povoado.
Não havia nenhum bairro, apenas um considerado núcleo urbano, como resultado da pequena cidade, um
simples e humilde povoado, muito familiar. Tudo isso por volta dos anos de 1925.
AREIAS DO OESTE, a exemplo dos grandes, como pequenos povoados, não fugiu às regras para a fundação do
seu CAMPO SANTO. Já se fazia hora desse tão necessitado espaço, reservado aos falecidos das famílias.
Parece que o Senhor Matoso, um eficientíssimo funcionário público municipal, muito intelectual, acumulava o
cargo de administrador do povoado, ainda não emancipado, nas condições de Distrito de um dos municípios
vizinhos. Logo, através dos seus empenhos, foi escolhido o local para a construção do PRIMEIRO CEMÍTERIO.
Esse se localizava bem distante do centro urbano do vilarejo, característica de todos os logradouros públicos
desta espécie de qualquer localidade, nos seus primórdios do desenvolvimento: primeiro pelo espaço grande de
que se necessitava, como objetivo de se evitar superlotação futura. Segundo, ele teria como portão central
voltado à principal estrada (ainda na rua) que embocava no povoado.
A área escolhida ficava logo acima do já existente Buracão, onde tudo ao seu redor eram matas fechadas, sendo
uma delas derrubada. A sua metragem equivalia aproximadamente dois mil metros quadrados, pouco mais pelo
padrão estipulado de um quarteirão.
Tudo jogado abaixo, em pleno solo virgem, fértil, limpo... estava preparado às futuras vidas eternas dos entres
areenses. Pelas nossas pesquisas, não temos certificado qual teria sido “o defunto debutante!” Uns dizem da
família Inácio Barreto, outros da família do Dr. Góes, ainda mais Felipe Inácio Filho... Aqueles mais disputados
como verdadeiros historiadores de Areias do Oeste, afirmam categoricamente, ter sido um corpo não
identificado, ele, encontrado nas margens do Rio da Cobra Grande (grande rio que atravessa a cidade), tido
como causa morte por deficiência respiratória por afogamento. Porém essas particularidades secundárias, não
marcaram época nos anais da história areense e sim, o grande benefício: um avanço como índice do progresso
crescente do povoado e principalmente um CEMITÉRIO, numa metragem de dois mil metros quadrados, que
revelava um excelente desenvolvimento da população.
Ouvimos dizer que a queimada da mata, antes da derrubada, foi num cair de tarde e o fogo foi uma enorme
atração para o povoado. Juntou-se ao crepúsculo, fumaças escuras que misturavam à atmosfera pesada, com ar
de tristeza, pois ali dias depois repousariam entes inesquecíveis. Uma segunda atração popular foi à fase do
destocamento das raízes das árvores e arbustos. Populares iam buscá-las para queima nos fogões caseiros que
na época eram exclusivos à lenha. Os místicos e supersticiosos, não contribuíram nessa locomoção de limpeza,
interpretavam mal agouro às futuras almas que ali habitariam, elas não iriam gostar! Tudo daquela área, já
pertencia a elas...
Depois de tudo arado, planado, a infra-estrutura remota estava pronta, com suas ruas em número de três
verticais em paralelas que divisavam as quadras para as futuras sepulturas.
Em consequência da baixa renda econômica do Distrito, o perímetro limítrofe dessa Necrópole não foi murado.
Foi construída uma cerca de arame grosso, liso, pregado por

vários fios em paralelos de mais ou menos cinquenta centímetros de

distância, em mourões,

perfazendo toda metragem dos quatro lados dos seus limites. Os esteios de segurança (mourões)
foram aproveitados dos próprios troncos das árvores quando da derrubada para tal construção.
O portão de entrada, de duas folhas de tábuas foi colocado no lado inferior da área já considerada um CAMPO
SANTO. Ficava na rua um, que cruzava com a única rua em travessia, onde foi construído o necrotério. Esse
centralizava o cemitério. Servia de recolhimento para os cadáveres não identificados; aos que precisava
submeter às autópsias; àqueles em estágio de decomposição cadavérica, vitimados por afogamento (muito
comum, devido à proximidade do imenso Rio da Cobra Grande, que atravessava a cidade, o qual atraia muitos
visitantes nas suas margens, na busca de lazer e principalmente pesca); assassinatos, demais acidentes e
mortes prematuras. O ambiente desse necrotério, destinado às causas de emergência, mesmo vazio era
indesejável de encará-lo no seu interior, transmitia medo, nojo ou sensações estranhas... Quando ativado atraia
os mais curiosos, dotados de elevada coragem. Eram os indivíduos que no dito popular, ”saiam dali sempre
aumentando mais um ponto” às tragédias, procurando levar ao povoado o dom da curiosidade e dramatização
dos óbitos especiais, transformando-os em casos mais sérios da realidade vitimada ocorrida.
E, o CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AREIAS DO OESTE estava fundado e muito bem preparado para a época,
dentro dos padrões de um povoado simples e com poucos recursos políticos e econômicos. Não foram
constados discursos, bandas, fogos, autoridades...como ato inaugural. À espera da primeira vítima ali ele
permaneceu! Gostaríamos de estar presente para ter observado como deveria ter sido o primeiro enterro!...
Infelizmente não temos em mãos esse evento marcante, por mais que levantássemos nossas pesquisas. Vale
justificar que os assentamentos, mesmo nos arquivos mortos deixaram de existir, tanto no cartório civil da época,
como dos registros das sepulturas perpétuas da Prefeitura Municipal de Areias do Oeste desse primeiro
cemitério.
A grande maioria dos sepultamentos eram feitos em “covas”, que na interpretação popular, queria dizer:
“enterrado na terra”, num espaço simples, onde plantavam flores ou simplesmente vasos com algumas espécies
naturais comuns ou artificiais. Todos levavam uma “cruz de madeira”, feita pelos próprios familiares dos
enterrados. Os primeiros jazigos oficializados como “carneiros”, feitos de tijolos e gavetas “boca de forno” foram
das famílias Vellares, Souza Almeida e Ignácios; em consequência disso é que há aqueles que falam, ter sido um
ente dessas famílias, os primeiros enterros ocorridos. Sabemos até hoje, ali exposto, que o jazigo da família
Vellares, tem um lugar de destaque, logo na entrada oficial, pelo lado direito, constituído por uma antiga
“capelinha”, rodeada de gavetas para sepultamentos. –Seriam realmente os primeiros defuntos?... –Não
sabemos!...
Uma das quadras do cemitério estava reservada para os “anjinhos”, porque ali arrebanhavam corpos de criança
de todas as idades. A mortalidade infantil era grande naquela época! Ainda não havia chegado as “vacinas” e os
recursos na manutenção da saúde eram precários e deficientes. Tudo muito primitivo.
Mesmo com a derrubada da mata, que veio dar lugar ao CAMPO SANTO, algumas árvores insistiram em brotar
e foram comuns algumas espécies permanecerem naquele interior. As que se destacaram foram às chamadas
“árvores choronas”, de galhos pendentes e com o movimento do vento emitia um som estranho, triste,
assombrado para os contadores dos efeitos sobrenaturais. Sem contar os tatus que faziam as suas tocas entre
as sepulturas e urubus eram vistos no arames das cercas. Era um cenário, além de fúnebre, um tanto de terror,
mesmo levando em abono o naturalismo de uma época de desenvolvimento de um povo, preso aos costumes
primitivistas. Com certeza algumas aves canoras, coloridas, delicadas, de belas plumagens...lagartos, bichinhos,

que os místicos ou voltados ao ocultismo do terror, viam somente os animais de mal agouro. Imaginamos que as
populares e nocivas baratas, hoje comuns nas entradas e saídas dos cemitérios da atualidade, ainda não tinham
as suas tocas nesse novo cemitério! Não havia muitas sujeiras, poluição e contaminação, tudo era muito natural
e um tanto sadio! Tão menos tantos “defuntos” para serem devorados!
O velho BERNARDO parece ter o seu registro como o primeiro coveiro ou zelador desse cemitério.
As sepulturas eram consideradas de duas posses: as “permanentes” identificadas com uma placa louçada de
forma ovulada, de azul com letras brancas, nelas lia-se: PERPÉTUA, o que traduzia PARA SEMPRE, ou seja,
demarcavam ter sido compradas pelas famílias dos falecidos. As “transitórias” não eram compradas e sim,
emprestadas, depois de sete anos a ossada do cadáver era desenterrada (caso não fosse comprada pelos
familiares, no decorrer dessa carência), para colocar um próximo falecido junto à mesma cova (buraco de terra).
Resumindo: as duas opções de posse das sepulturas revelavam claramente que todos os mortos “tinham que
comer o capim pela raiz!” Ninguém ficava para os urubus! Ninguém ficava sem a sua “cova”! Todos tinham o
mesmo direito de serem enterrados!
Pela localização do aglomerado do pequeno povoado, visitar o CAMPO SANTO ou acompanhar um cortejo
fúnebre, despendia cansaço e uma boa caminhada. Diziam com forte expressão popular: - “O nosso cemitério
fica no final do mundo!” Na realidade um duplo sentido: à distância da zona urbana e o lado verdadeiro era um
final de mundo para aquele ser humano que estava sendo recolhido em consequência da morte.
Todos os enterros subiam por um único caminho, poucas consideradas ruas e em seguida, por uma estrada
aberta em direção ao cemitério, rodeada por matos e arranha-gatos, até se chegar ao portão central do CAMPO
SANTO. Essa estrada, conhecida na época como da SAUDADE, hoje é uma das principais ruas que dá aceso ao
centro velho da cidade.
Muitos anos depois, o cemitério foi murado com estrutura de tijolos de alto porte, molduras sobrepostas (estilo
gótico sacro), na parte superior, dando um acabamento que nos dias dia hoje pode ser considerado uma
engenharia bonita do passado. Foram abertos mais dois portões laterais, bem grandes de duas folhas, no
mesmo local do primeiro de madeira construído. Os três existentes montados de ferro, trabalhados em desenhos
fundidos, antigos e raros.
Com o avanço e desenvolvimento rápido do povoado, depois município e nos dias contemporâneos, uma cidade
quase de porte médio, o cemitério passou a ser localizado bem na zona central e urbana de AREIAS DO
OESTE.
Como um dos resultados, do aumento da população, veio depois a super lotação das sepulturas, não havendo
espaços ociosos para novos lotes e continuidade de se construir outros sepulcros. Daí o direcionamento para a
construção de uma nova Necrópole.
E Ele se tornou um patrimônio público tradicional da cidade, levando em consideração todos os processos e
fases, desde a sua fundação até os dias de hoje sendo conservado e ainda usado pelos procedentes de antigas
e tradicionais famílias de AREIAS DO OESTE nos momentos derradeiros da morte.
Como todo conto vem de uma história e toda ela, de um povo, ainda esse antigo e velho CAMPO SANTO, estão
lá guardando os fundadores da cidade e do próprio cemitério...antigas famílias, heróis, brancos, negros, mestres,
doutores, pobres, ricos...,que também se estendem na mesma proposta cristã: UM SEPULTAMENTO DIGNO
DOS QUERIDOS ENTES DE FAMÍLIA. Ele traduz tanto quanto todos os existentes em cada recanto como a
ABERTURA DO RENASCER PARA UMA NOVA VIDA. Guarda no repouso absoluto para a ETERNIDADE,
pessoas que fizeram parte de todas as gerações e história da querida AREIAS DO OESTE.
Essa Necrópole continua sendo PONTE DE TRAVESSIA OU TRAMPOLIM DE MERGULHO PARA A
LIBERDADE DA ALMA DOS AREIENSES DO OESTE AO ACONCHEGO DA LUZ DIVINA!

Sinhá Juraia
Vamos pai, o Baio está pronto, basta montar. Chegaremos na vila daqui há duas horas e meia. O senhor vai
agüentar, “SINHÁ JURAIA”, vai curá-lo desse mal. A sua carne ferida apodrecendo, ai na sua perna será
milagrosamente curada.
Sim, o velho CHICO, há uma semana havia sido picado por uma serpente venenosa, durante o seu serviço
roceiro.
Diante do tamanho perigo, usou de suas experiências populares, a exemplo de remédios de ervas do mato,
rezas... Nada adiantou! O inchaço era grande e já com primórdio de necrose, uma piora assustadora! CHICO
estava quase morrendo, perdia paulatinamente a sua visão, febre alta, dores insuportáveis.
No vilarejo mais próximo dos seus alqueires de terra constituído por um povo humilde, também em sua maioria
dedicado à agricultura, morava “SINHÁ JURAIA”. Uma senhora da raça negra, crente na fé em Deus. Filha de
pais benzedores, teve como hereditariedade essa missão de curandeira. Todos os males por ela socorridos
obtinham êxito de cura. Era por demais procurada. Pessoas sofridas, sob as suas enfermidades andavam a pé,
de carroça, a cavalo por léguas até chegar à casa santa de “SINHÁ JURAIA”. Registravam-se casos “perdidos”
que após o toque das mãos dessa benzedeira, saiam curados ou pelo menos, dias depois, o mal era sanado.
A casa humilde de “SINHÁ JURAIA” era confortada às pessoas, que nela depositavam a sua fé e confiança.
Além do forte benzimento, ela receitava remédios através de ervas vegetais, muitas delas plantadas no seu
próprio terreiro do quintal, entre uma pequena horta cultivada por ela. Para cada mal havia uma planta específica
para o caminho da cura.
E, como outros tantos necessitados de cura, ali estavam a caminho, o velho CHICO, a vítima picado por cobra
venenosa, junto do seu filho HONÓRIO, rapaz simples nos seus trinta anos de idade. Muito dedicado ao pai,
solteiro. Somente ambos sobreviviam, a mãe e mais dois irmãos há haviam partido para junto de Deus.
O velho muito ruim, desanimado, sob escaldante sol, tentava suportar a dor e abatimento, percorria um caminho,
quase sem fim, isso quando se almeja chegar logo ao destino estabelecido. Ambos os cavalos trotavam também
cansados pelo enorme percurso.
Num determinado momento CHICO pronunciou ao filho:
-HONÓRIO, não aguento mais, o seu pai está morrendo. – Tenho pena por deixá-lo sozinho. Cuidado com os
bichos daninhos da nossa terra... –Veja o grande mal que me aflingiu!
Demonstrava uma das últimas recomendações daquele generoso pai ao seu querido filho.
HONÓRIO sem saber o que fazer aproximou de uma sombra de árvore, com cuidado ajudou o pai a descer do
seu cavalo, deitando-o, tentando fazê-lo refrescar com a água que carregavam num pequeno tonel de madeira

faltavam recursos. Começou a rezar, recomendando o senhor, seu pai a Deus, mesmo sob muita emoção,
tristeza e lágrimas.
Chamou-lhe atenção, um barulho que apontava bem longe, naquela estrada bem reta. Mirou os olhos
firmemente e reconheceu ser um veículo, vindo nessa direção, de onde se encontravam. Um momento de
esperança brotou em HONÓRIO. O pai moribundo ainda teria chance de um rápido socorro.
O veículo foi chegando cada vez mais e parou!
O que foi ZÉ HONÓRIO? Disse aquele senhor, um rico fazendeiro das redondezas.
O meu pai coronel AMÂNCIO foi picado por uma cobra, já há alguns dias atrás, agora passa mal, está
morrendo... -Estávamos tentando chegar na casa de “SINHÁ JURAIA”. –Vejo não mais dar tempo!
-Meu Deus pronunciou o fazendeiro!
De repente para surpresa ou obra Divina, rapidamente desce do veículo do fazendeiro, a própria “SINHÁ
JURAIA”. Correu depressa em direção do velho CHICO, que desfalecido estava esticado sob a sombra da
frondosa árvore. Ali era tocou no velho, fechou os seus olhos e orou! Disse em seguida: _ ELE VAI SER
CURADO! –Lave a perna dele com a “erva emácias do campo”, por várias vezes ao dia. –Essa água que acabo
de benzer, (a mesma que carregavam) ,deve ser tomada constantemente por ele e, com o cuidado de ir repondoa para que não se acabe de uma vez. –Depois que ele estiver melhor, leve-o para eu completar os benzimentos.
-“SINHÁ JURAIA” mas como a senhora surgiu aqui, um milagre, perguntou HONÓRIO?
Coronel AMÃNCIO, o fazendeiro, foi quem explicou:
-Fui buscar a “SINHÁ JURAIA” para benzer o meu gado, todas as cabeças estão vitimadas por uma peste
desconhecida.
Logo em seguida o bondoso coronel com sacrifício, auxiliado por HONÓRIO colocou os dois animais na
carroceria do seu veículo, acomodando também, cuidadosamente o velho CHICO. Todos rapidamente foram
levados de volta para a casa do velho e o filho.
Poucos dias depois vimos CHICO e HONÓRIO na casa da velha “SINHÁ JURAIA”, ela terminaria o processo dos
benzimentos, onde o velho CHICO já se sentia bem restabelecido e curado.
-A senhora, “SINHÁ JURAIA” é milagrosa, abençoada por Deus, disso o filho HONÓRIO.
-Que nada “fio meu”... os MISTÉRIOS DE DEUS É QUE SÃO INSONDÁVEIS”!!!...

P.S. : A fé remove montanhas... diz a palavra... Basta pedir, serás atendido!

