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Beato Djalma 

Olavo Romano 

 

 Ninguém sabe de onde 

ele apareceu. Longas barbas, 

hábito e sandália de São 

Francisco, anunciava o fim do 

mundo, mandava o povo jejuar 

e fazer penitência, arrepender 

dos pecados e mudar logo de 

vida. Impressionado e com 

medo, o pessoal saiu da casa, 

parou de trabalhar, de ir a festa, de conversar fiado, beber pinga e contar piada, 

foi todo mundo morar com o beato debaixo de uma mangueira antiga, 

copadona, perto da casa do tio Chico, o Tichico. Este, como quase todos na 

Caixa d’Água, resolveu acompanhar o beato em peregrinação, enquanto o 

mundo não acabava. Mas, antes, vinham os preparativos, com muita reza, 

cânticos, contrição, arrependimento. E jejum rigoroso. Nada de carne, ovo, 

comida pesada. Carecia purificar o corpo, dobrar o espírito, vencer a tentação. 

Por muitos dias, só tomavam mingau de maisena. Tia Esmeraldina, dona da 

casa e mãe do Tichico, comandava a preparação do mingau, aquelas panelonas 

enormes, o povo em roda, esperando. Não havia maisena que chegasse, toda 

hora vovô tinha de providenciar mais, pra não acabar o estoque da venda. Na 

hora do aperto, araruta mesmo servia. 

 Volta e meia o beato fazia um sermão lembrando que o fim do mundo 

estava próximo, falando do perigo de muita gente ser pega em pecado, mas 

que, rezando e arrependendo, fazendo penitência e pedindo perdão, podia ser 

que Deus tivesse misericórdia. Aí puxava cantos religiosos, o povo entoando na 

maior devoção, às vezes em grande tristeza, uns com voz grossa, outros, 
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chorando, alguns caprichando naquele cantar esganiçado, fininho, que nem 

folia-de-reis. 

 Quanto chegou o dia, todo mundo acordou antes do amanhecer, o céu 

ainda coalhado de estrelas. Prepararam um café, um quebra-torto, comeram e 

saíram pro mundo, de vela acesa, cantando, cantando... 

 A Caixa d’Água esvaziou. Só meu pai, meu avô e eu não acompanhamos 

o beato. Foi a coisa mais esquisita do mundo... Eu pensava na minha mãe, no 

meu irmão, no Tichico e na tia Esmeraldina, na Dindinha, no pessoal todo, 

ficava imaginando se a gente não ia mais se encontrar, será que o mundo ia 

acabar mesmo, quem é que conseguia, quem não conseguia se salvar... Os 

cachorros, os porcos, as galinhas, ninguém pra tratar deles direito, iam terminar 

fugindo, caçando comida no mato, virando bicho selvagem. As casas, sem 

ninguém pra cuidar, com pouco viravam tapera. Mas, com tudo isso, era bom 

ter meu pai e meu avô ali, sempre juntos, sempre companheiros. 

 Na primeira noite, sem conseguir dormir direito, perguntei pro vovô 

Herculano: 

 — O senhor acha que o mundo vai acabar mesmo? 

 — Vai. 

 — Em água ou em fogo? — quis saber, apavorado. 

 — Nem um nem outro. Em terra. 

 — Como, em terra? 

 — Debaixo de sete palmos. O mundo só acaba pra quem morre — 

explicou. 

 Lá era assim. Minha avó, muito religiosa, sabia todas as rezas e 

ladainhas, contemplava mistérios. Dolorosos, gloriosos, gozosos, conforme o 

dia da semana. Já vovô, ao contrário, não era chegado a esses assuntos. Daí a 

resposta dele. 

 Com poucos dias, os peregrinos começaram a voltar. Meio jururus, meio 

doidos. Uns mais, outros menos. Tichico, mais. 
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 — De tanto escutar o beato, ficaram invocados — sentenciou meu avô. 

 — E de olhar o sol também, olho parado, sem piscar — lembrou meu pai. 

 Com o tempo, as coisas foram voltando ao reme-reme de sempre, a 

vidinha da Caixa d’Água parecia entrar outra vez nos velhos eixos. Mas o lugar 

nunca mais foi o mesmo. Nem as pessoas. 

 

 

 

 

 

Em Os mundos daquele tempo, Caravana, 2019. 

Ilustrações de Herculano Ferreira. 
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