
O PAU DE ARARA 
 
 

 
Ele acordou com uma pancada na testa! Vavá não estava acostumado 

a viajar em um ônibus tão bonito e confortável. Por mais que ele tentasse 
ficar acordado, sempre cochilava e acordava nas curvas com a testa no 
vidro.  

 
Ele dormiu novamente e começou a sonhar com seu último dia no 

agreste: o último dia de serviço como bóia fria, a seca implacável, as 
lágrimas de sua mãe e a dureza do pai! Até quando só Deus sabe. O 
nordestino sabe que tem que ir, mas nunca sabe quando vai voltar. 

 
De todas as lembranças, a mais perturbadora era a do pau de arara! 

Um caminhão velho, caindo aos pedaços, onde ele, seus oito irmãos e mais 
de vinte peões se espremiam sobre a caçamba enferrujada, como gado que 
vai para o abate. O cheiro de pessoas sujas, os olhares vazios e a falta de 
espaço não permitiam que ele cochilasse. 

 
A sua passagem foi comprada às custas do último pedaço de terra dos 

pais! Ele era a esperança da família! Não que sua imagem pudesse 
demonstrar qualquer fio de esperança! Ele era magro, muito magro! As 
orelhas de abano, cabelos crespos e a cabeça chata, eram sinais visíveis de 
sua origem e ele teria que percorrer uma longa estrada até vencer o 
preconceito. 

 
Diferente do que muitos conterrâneos fizeram, ele não apostou em São 

Paulo. Foi em Minas Gerais que ele chegou com uma pequena mala, roupas 
surradas e uma sandália de borracha de pneu.  

 
Quando seus pés tocaram a dura realidade e a ausência de sua família, 

ele percebeu que continuava tão pobre quanto saiu de Pernambuco! Agora, 
além da pobreza havia a solidão. O nordestino não é duro de coração, suas 
lágrimas correm pra dentro! Rapidamente ele descobriu até onde pode ir 
crueldade das pessoas. Em seu primeiro emprego ele perdeu seu nome e 
sua identidade. Agora não era mais o Vavá, filho de seu Francisco e sim o 
“Paraíba”, o “cabeça chata”, o “ceará”. 

 
Mas Vavá fez da sua vida uma luta diária! E ele venceu! Não apenas 

venceu o preconceito, o desemprego e a humilhação! Ele venceu a tradição 
e a ignorância que trazia em seu peito! Não houve lágrimas quando Vavá 
jogou fora o terço que trazia em seu bolso, presente da mãe para a viagem. 
Ele descobriu que alguém havia pisado essa terra um dia e sofrido por ele 
muito mais do que ele sofreu em seus dez anos longe de casa. 

 



Após tanto tempo, ele retornou! Não para ficar, mas para levar de vez 
todos aqueles que lhe eram tão caros e matar um fantasma de seu passado. 

 
Vavá acordou cedinho, saiu sem dizer pra onde ia e a passos largos  

embrenhou-se no canavial. O peito arfava como se o coração quisesse saltar 
para fora. A pequena estrada de terra, toda esburacada, parecia agora uma 
estrada sem fim, mas, aos poucos ele venceu o caminho, até ficar imóvel 
diante daquela aparição. 

 
Seus olhos ficaram tão vazios como ficavam antigamente! Ele 

aproximou-se dele, o abraçou numa longa despedida, sabendo que seria o 
último encontro. Vavá deu as costas e sem olhar para trás compreendeu que 
seu caminho era sem volta, pois, ele não queria se tornar uma estátua de sal. 

 
Vavá seguiu o seu destino, deixando pra trás aquele esqueleto grande 

e velho, comido pelo tempo. Até o sol se ocultou sobre as nuvens, como se 
aquele grande e velho caminhão pedisse mais uma chance, mas era o último 
suspiro de um pau de arara! 
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