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Toma, Mouro de uma figa!
Gumercindo Nunes

APRESENTAÇÃO

Sérgio Schaefer – o “eu
eternamente outro”
Regina Zilberman
Quem conhece o Sérgio Schaefer de A teoria estética em
Adorno, tese de doutorado defendida com brilhantismo no
Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, sabe bem quem é o professor
erudito que domina o assunto do título com familiaridade
e maestria. Lendo o profundo estudo sobre o principal
expoente da Escola de Frankfurt, depara-se com a facilidade
com que as ideias do filósofo são expostas, os exemplos
que elucidam seus posicionamentos sobre arte e sociedade,
a autonomia intelectual do lente da Universidade de Santa
Cruz do Sul diante do modo como Theodor W. Adorno
interpreta o mundo contemporâneo.
Por outro lado, quem conhece o Sérgio Schaefer autor
de Rosas do Brasil, publicado em primeira edição em 1988,
ou de O gaudério Macunaíma e a pititinga macia de Brunilde, de
2001, talvez cogite, em um primeiro momento, tratar-se de
um homônimo igualmente talentoso e culto, mas de perfil
um tanto diverso, que privilegia o humor e o riso, em lugar
da sobriedade e a gravidade próprias ao discurso acadêmico.
Naqueles romances destaca-se, em primeiro lugar, a paródia
escrachada de clássicos da literatura brasileira, como a obra
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ficcional de Guimarães Rosa e a rapsódia de Mário de
Andrade. E a paródia é, como sabemos, com o aval
de Mikhail Bakhtin, invariavelmente dessacralizadora,
rebaixando o objeto cultuado a que se refere, o que outorga
a seu usuário um lugar de superioridade e soberania, ao
se permitir liberdades diante da obra parodiada.
A paródia, porém, toma, nas narrativas de Sérgio
Schaefer, um sentido muito particular, pois o escritor
nunca desmente a profunda admiração que dedica a seus
alvos. Guimarães Rosa, Mário de Andrade ou João Simões
Lopes Neto, foco da novela Gumercindo Nunes e o mouro,
como já fora matéria de Sombras, lançado pelo Instituto
Estadual do Livro em 2005, saem ainda mais valorizados
depois de revistos pelo olhar de Sérgio Schaefer, que não
perde oportunidade, ao longo do relato, de chamar a
atenção para a grandeza de seus ídolos.
É nesse ponto que o erudito e o popular se encontram
nos textos ficcionais de Sérgio Schaefer. O primeiro
decorre das relevantes referências a nomes canônicos
da literatura e da filosofia, repassados pelo crivo da
comicidade e do experimentalismo do escritor. O segundo
advém das personagens que protagonizam as histórias,
via de regra anti-heróis simpáticos e cativantes, como o
idoso Gumercindo Nunes, que, dos antecessores, como o
primo Blau a que se refere, importa a procedência social,
a linguagem, a indumentária, a generosidade, mas que,
como convém ao gênero literário escolhido, anda a pé, e
não a cavalo, usa alpargatas, e não botas, e é subnutrido,
e não alimentado com apetitosos churrascos.
A conversão do gaúcho idealizado mesmo nos Contos
gauchescos, de Simões Lopes, no apeado e esquelético
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macróbio inventado por Sérgio Schaefer, paradoxalmente
denominado Gumercindo, não redunda, porém, em
expressão melancólica e nostálgica, saudosa de um
passado ilustre. Gumercindo faz, é claro, seu leitor rir;
esse, porém, é simultaneamente levado a compartilhar a
sorte do protagonista, apreciar seu empenho em cumprir
com sucesso a missão que lhe é designada, e aderir à sua
rejeição do despotismo das figuras que representam o
poder e a autoridade. Em razão desses procedimentos,
o elemento popular é valorizado e, surpreendentemente,
elevado, como se o escritor invertesse a paródia que
pratica. Com efeito, se pertence à natureza daquele
gênero literário destronar a matéria com que trabalha,
Schaefer, ao lidar com o socialmente rebaixado, acaba
por dignificá-lo, alçando-o a um patamar superior.
Em Gumercindo Nunes e o mouro, a paródia e a reescrita têm
como alvo inicial A Salamanca do Jarau, de Simões Lopes
Neto, mas também os Contos gauchescos estão presentes.
Mas não só: há referências, por exemplo, que remetem
a O Uraguai, de Basílio da Gama, cuja ação transcorre
em território missioneiro, hoje parte do estado do Rio
Grande do Sul. Encontram-se, ainda, episódios que são
frutos da imaginação de Schaefer, sendo que alguns deles
já constaram de seu livro Sombras, e outros não.
A opção por retomar, agora no formato da novela,
material de seus contos resulta no que se poderia designar
como auto-apropriação ou, quem sabe, autoparódia,
incidindo não apenas em releitura que o escritor faz de
sua trajetória literária, mas em reflexão, por intermédio
da linguagem poética, sobre criação e plágio, extremos
entre os quais oscila toda produção artística. Mas talvez
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se possa explicar o fazer estético do autor por meio do
pensamento do pré-socrático Heráclito de quem Sérgio
Schaefer é admirador, a ponto de colocá-lo no título de
um de seus livros e no nome de uma de suas personagens:
“O rio de Heráclito”.
Para aquele filósofo da Antiguidade, ninguém
entra duas vezes no mesmo rio, já que esse muda a
cada momento. Mas vale lembrar que o sujeito que se
banha naquelas águas também não é mais o mesmo,
tendo-se modificado da primeira para a segunda vez e
sucessivamente. Por seu turno, a mutação, sintoma do
tempo e da trajetória da natureza, é, por causa disso,
propriedade também do discurso artístico. E ninguém
melhor que Sérgio Schaefer, escritor e filósofo, para
comprovar a tese: suas habilidades transfiguram-se
permanentemente, e mesmo quando retorna a uma das
estações passadas, ele concretiza a aspiração que Mario
Quintana tão bem traduziu no bilhete dirigido ao filósofo
nascido na jônica Éfeso:
Tudo deu certo, meu velho Heráclito,
porque eu sempre consigo
atravessar esse teu outro rio
com o meu eu eternamente outro...

8 | Gumercindo Nunes e o mouro

GUMERCINDO NUNES
E O MOURO

O VELHO
A tarde mãmole mel molemente pelos pampas, bela
em doblo, bisbela, como se pode dizer. Um velhíssimo
pampeano idosíssimo vinha andarilhando pela estrada,
molambento demais, as alpargatas chulando a chulé visguenho pepeguento. Olhava em torno procurando um
lugar onde descansar os ossos do esmolambado esqueleto. Está na dobra desdobrada que uma coxilha faz com
outra, num baixio onde o verde se mistura com o ão
transcoloreando-se em verdão. E ali há uma restinga.
O vaqueano então vê que nos ares flufluam belantes
borboletas, fluxantes as asas, as cores formosas. Pelas árvores ali perto pispulam, plils plils, uns fofos pássaros.
Eram pardais.
A luz do sol lilisca nos olhos, transduz, induz, traduz
balancês. O vaqueano olhava. Um grilo grilulou. Silêncio
plófte ploftou. O vaqueano vovozinho resolve descalçar
as pargatas fedorentas e refrescar os pés nas fluxcorrentes águas fluifluiantes duma sanga mixuruca que ali de
sob aquelas árvores mansa transcorria.
Enquanto os pés descansam na murmujante chelépis
água, o vaqueano perpassa a vista por aí. Esses olhos!
Que olhos continentinos. E o nariz dele, quão adunco
narigudo. Então o velho puxa a faca, puxa o naco de
fumo em corda, puxa a palha de milho e vai aprestar um
baio crioulo. Irá chuchar um baio. Um raio do sol passa
por dentre as ramagens, belisca na lâmina, enche de luz o
olho ancião do velho idosíssimo. A palha seca do milho
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frafralha. O velho amontoa com dedos doces o fumo picado na calha da palha, enrola, guspeia com lenga língua
lúbrica a última dobra. Gruda, amacia, engancha entre os
lábios. Bate o isqueiro, isk. A chama sobe e desce, desaparece. A fumaça brancazul fumeia pelos aires.
Fumaça molenga volteia pela sombra, voluteia alvazul.
O vaqueano retira os pés da água trans. Apronta meio um
bico c’os lábios a fim de o baio ficar afastado do vasto bigodão à firidichenítiche que cultiva sob o nariz. Não que
o palheiro inda o chamusque. Como que a companheirada admirava aquele bigodãozão. E as chinas, como que
gostam de ser acariciadas por cerdas picantes. Bigodes
aumentam o tamanho da cara da gente e a gente aumenta
com um baita bigode daqueles. Parece o do lúcidodoido
Firidiche Nítiche.
O velho tirou, pois, os pés da água que fazia aquele murmulho paralguém adormecer. Ergue-se, endireita,
creé creéquis, a coluna, busca uma árvore bem ali quase
na beirada do riachulinho, bunda-se no chão, apoia as
costas no tronco. Quanta paz e antibalbúrdia. Nenhum
ronco de automóbile, nem um televisor plugado na errebeesse, nem sequer um rádio farroupilha. Se algum ruído,
apenas de peido de borboleta, que é um flatozinho que já
vem desossado.
Sendo assim, o velho foi adormecendo. Enganchado
entre os lábios mols, o palheiro vai queimando lentamente, vez em quando bafora baforeia baf ao ritmo da respiração. A fumaça vai perdendo corpo, vai perdendo cor. O
sono sobrevém. É uma pedra nas pálpebras. O palheiro
baio apaga. Apagou.
O velho adormeceu.
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O NEGRINHO E A VIRGEM
A tarde bebela mãmolenta, pois. E o coxilhal quase
cochilando. E o torpor das chinas deitadas langues lânguidas mostrando as mornas coxas que são as coxilhas,
como já nos ensinou o Joseph de Alencar. A imagética
figural é mui poética. Bá, Joseph.
Mas, redepente. Estava tudo assim nesta torporidade,
nesta mornidão, nesta lassitude e, de arrepente, vem surgindo a galope coxilhão aforadentro ninguém mais nem
menos que o Negrinho do Pastorejo amontado no seu
equo cor-de-lis. Cavalo açuceno. O branco chegava a arder no fundo dos olhos de quem olhava. E quem olhava
era o pampeano tapejara velhíssimo, que acordou com
aqueles poloques poloques das patas equinas galopantes.
Era o Negrinho mesmo. Ele mesmo em pessoa, preto no
branco. Logo atrás, transpairando como um anjo sem ser
um anjo, suprapaira a Virgem Maria Madrinha pilchada
com um vestido de prenda azul do céu cousa mais gremista. Como sempre, acompanha o afilhado negrinho. E
hoje vem com aquele vestido turbinado. A cor azulgrêmio se ababadou nas orlas e os babados piripiscam como
vias lácteas latejantes formadas de miríades de estelinhas
estrelantes. Como transparece bonita esta virgem. E
como depõe carinhosamente as meninas-d’olhos celestes
por sobre este idosíssimo velho.
Afinal, quem é esse velho? Ora ora, é o velho Nunes,
do tempo do Simões. De qual Simões? Ora, do Simões
Lopes. Do Simões Lopes Filho ou do Simões Lopes
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Neto? Ora, do Neto. Este mesmo. Mas, então, é o esqueleto do velho Nunes que está tropegando por aí pelo
coxilhame do Continente? É o esqueleto dele que, plófe,
guspinha toda hora em cima do verdelão capinzal que
cobre as coxas das chinas deitadas tão displicentes pelo
subirdescer dos campos? Sim, é o esqueleto do vaqueano
pampeano Nunes, sim, mas muito bem conservado pelo
calor das tradições. Aó, vejam só!
O velho Nunes boquiabre-se. Espanta-se se a si:
– É a égua do Júlio!
E, plófe, esguicha um guspe enguspado na água da
sanguinha. Nisso, e já, esgarçando-se fantasmalmente pelo lado esquerdo surge a velida esmaecida falecida
mãezinha do Nunes. Vem com todo o pó tumular. Puxa
a orelha do velhíssimo filho e manda, severa:
– Não esquece de laudar as pessoas, Gu.
Gu é o hipocorístico de Gumercindo, o prenome do
vaqueano Nunes. Gumercindo Nunes, esse o nome de
pia batismal do nosso tapejarano esqueleto preservado
continentino. Sendo que a mãezinha dele portava o fechado nome de Hermelina, mais conhecida, todavia, desde menina, por Lina. Gu toma coragem e lauda:
– Laudato Iesucris.
Ao que o Negrinho, fazendo assim deixapralá coa
mão, responde:
– P’los séc’los, amenhe.
O equo bufebufeia meio a meio nervoso, color alva do
pelame cintilha de esplendor. Bufes do animal repetem
o amenhe do dono cavaleiro negrinho. A Virgem nada
diz, está olhando o rastro de uma barboleta vermelha que
avoou de lá pra lá, avoa avoa e lá se vai. Mas, entretan14 | Gumercindo Nunes e o mouro

to, muito se agradou com as laudações cristãs tanto do
velho quanto do afilhado e mais ainda do cavalo branco. As faces dela corderrosam, empetalam-se. São flores
amores. Os olhos, quando pisquinham, pisculinham pisc
pisc pisc. E os bicos dos seios como que ressaltam bem
emocionados de sob aquele vestido de prenda virginal
azul gremiante.
Terminada a fase das laudações, o Negrinho diz então
a que veio. Viera para se colocar à disposição, como sempre. O paisano perdera alguma coisa ou cousa? Tinha?
Queria encontrá-la? Queria? Que falasse, pois, e logo, o
tempo não era eterno. Dependendo do que, haveria de
dar um jeito. Os perdidos são perdidos porque não foram ainda encontrados.
– Concorda, meu avô?
O velho Nunes não teve outra escolha, teve de concordar. Concordou e explicou sua situação:
– Concordo, claro. Se perdi alguma coisa, meu santo
Negrinho, já me esqueci.
Aé, esquecera?
– Tá bão, vou m’embora então e tu ficas de fora. Depois, não chora.
Nisso, a Virgem bandeia a mimosa formosa boca para
perto do ouvido do afilhado e assoprazinho algumas palavrinhas sussurrosas. O Negrinho balança a cabeça e
fala:
– Ô véio. A Madrinha aqui sugeriu que tu expresses o
desejo de querer encontrar algo que não perdeste. Que
tal esta sugestão do caralho? Queres exp’rimentar?
Gu coça os brancos cabelos ralos, as cãs, as brancãs tipo
cinza de borralho. Quase não se entende quando fala:
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– Pudesse desejar...
Mas o Negrinho entende bem, o ouvido é o organum
ocado que mais desenvolveu a fim de escutar o que os desejantes desejam. Sabe escutar bem. Aprendeu bem a ouvítica, a escútica, a audítica. O piá do Pastoreio incentiva:
– Mas pode desejar, vivente. Que pode, pode. Tô de
ouvido aberto.
A sombra em pó da mãezinha dona Hermelina de
novo se intromete na conversa:
– Sempre desejou encontrar a Sala Manca do Jaruá,
meu filho. Aquela que até hoje ninguém nunca encontrou. Te alembras disso, Guzinho? Não te alembras?
O velho esqueleto treme de emoção ao escutar a empoeirada voz da manhe.
– É a égua do Júlio que pariu! Claro, manhê. Me alembro hoje como se fosse ontem.
Volta-se para o do Pastoreio, faz um bico c’os lábios
para que a voz saia em falsete espremido com aquela espremeção que o narigudo Borges conseguia espremer
quando augurava o bem do Continente. Deseja:
– Podendo desejar, piá Negrinho, já que, então desejo
encontrar a Sala Manca do Jaruá e pronto.
A mãe, fazendo assim uma concha co’a palma da mão
em pó no furo do osso do ouvido descarnado do filho,
sussurrando uns bafinhos safados de gulosos entre golfozinhos esbranquiçados:
– E o resto, meu guri? A largatixa etcétera. Te alembras?
O filho descatarra o esquecimento da garganta:
– Oé, me alembro. Quero entrar no Buraco do Jaruá
e pronto.
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A manhe:
– Que mais?
O filho:
– Oé, quero vencer as sete provas e pronto.
A manhe:
– Que mais, meu guri? A largatixa e os pedidos, te
alembra?
O filho:
– Oé, se não me alembraria. Quero encontrar a Moura
Princesa Lagartixa Encantada e fazer os sete pedidos e
pronto.
A manhe acaricia a queixada brancamarelafosca do
seu velhosíssimo guri:
– E te alembras ainda dos pedidos? Uma sesmaria...
O filho:
– ...pontilhada de miles bois e vacas.
A manhe pó:
– E acabar de uma vez com os descendentes netos
bisnetos cacanetos daquele fidipu fazendeiro que amarrou o Negrinho em cima do formigueiro, te alembras?
O velho Gu:
– Que tal este pedido, meu Negrinho da Madrinha?
Do carajo, é?
O Negrinho coça o sovaco. Pra Madrinha:
– O véio e a mãe ‘stão querendo me amolecê, então
não?
A Virgem bate a mão direita espalmada na esquerda
punho fechado, assim poc. Diz:
– Estou gostando muito desse pedido.
O Negrinho:
– Pelo Esp’rito! Se a Madrinha gosta, também gosto.
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O filho e a mãe vão desfiando os demais pedidos até
chegar no héptimo. O do Pastorejo olha para a virginal
Madrinha:
– O que a dinda acha disso tudo?
A Madrinha roda o vestido fluão e os babados se agitam cintilando as miles estelinhas. O Negrinho chuta
uma lata vazia de bira que estava jogada ali na beira da
sanga. O ca’alo, nisso, aproveita para bostejar. Nisso, a
Virgem volta-se para o velhíssimo Nunes, emplaca nele
aqueles blils dlils olhos cosa mais bonita dos céus e diz:
– Está bem, Gu. Encontrarás a Sala Manca do Jaruá.
A mãe arregala o pó dos olhos e quase não acredita:
– E o resto também?
A Virgem:
– O pacote inteiro.
O negrinho afilhado:
– Ouviu, véio? Que tar?
A Madrinha dá-le um chapoletaço na anca do cavalo:
– S’embora, meu afilhado. Pros céus, na carreira.
O branco equo bufebufa, arregala os bugalhões, espaneja a cauda, larga um pum e dispara campo afora num
galopito coisa mais graciosa. A Virgem Madrinha recolhe as barras do vestido, chega perto do velho paisano
e esplacha um beijo no covo da face esqueletosa dele.
Despede-se nas línguas universais:
– Baibai, meu cheri.
Faceirava muito, que é como ficam os habitantes do
céu quando fazem o bem aqui na terra. Inda alerta:
– Te comporta, viu! E não esquece a camisinha.
Dizendo isso, se desintegra.
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A SALA MANCA DO JARUÁ
O velho Nunes pripisca os desbotados olhos. Mas o
santo Neguinho do Pastoreio e a querida azúli trânspara
Virgem Madrinha já sumiram na mãmolice da tarde. Mãe
Hermelina não dá folga, dá um cutucaço no esqueleto do
filho, dá um cutuc crá nas suas costelas:
– O que está esperando, Guzinho? Te espevita. Vai
procurar a Sala Manca.
Guzinho assunga as bambas bombachas, afirma os
pés no visgo isguenho das pargatas. Obedece obedientinho:
– E vou, madre, e vou. Agora mesmo, claro.
Penteia com os dedos o vistoso firidichenítiche bigodão. Põe o primeiro passo e se anima si a si:
– Vai, colhudo, vai!
Assim muito animado, o coiúdo Gumercindo Nunes
deixa as fresculantes sombras da restinga. Retoma cholóp
cholóp o tropegamento pelo campo ondulão acoxilhado.
Paragatas e seu visvisgo. Como cholopeiam. As terras
do Continente se estendem sem começo e sem fim na
amarelidade da tarde mãmolentosa que mãmolenta as folhas murchecidas do capim. O idosíssimo nem sabe para
onde ir, se prum lado, se prum outro. Pronde será que é
o Jaruá? Passa perto de uns bois pastantes, ruminantes,
olhantes. O vaqueano se aprochega de um qualquer daqueles e lhe fala:
– Ô tu, que tens guampas, rabo, cu e qué cagá. Diz
para dond’é que é o Cerro do Jaruá.
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O boi responde:
– Esse cerro fica pros lados do Quaraí, ô tu, que usas
calças de taquara e chapéu de taquari.
Os outros bois acham muita graça e riem, bô bô bô. O
velho Nunes liga? Desliga e se abalança dali no rumo do
Quaraí. Caminha, caminhava, caminhou. Pela meia-tarde
avistou, emergindo da incertitude transparecente longínqua, a suprasobrefigura azulecida de um cerro esfumaçado quase tremulente boiando na linha do horizonte. O
velhíssimo, bem agitado:
– É a égua prenha do Castilhos se aquele não é o Jaruá!
Para, senta no cocuruto de um cupinzeiro, sombreia
os olhos co’a palma da mão e fica ali a observar o perfil
vacilão azulão do cerro encravado no brisbrilho da tarde.
Pede:
– Será o Cerro, manhê?
Dona Lina demora para ripostar, está atrapalhada com
a topografia desta parte do Continente. Ela acha:
– Se for, será, meu rebento.
E continua a estudar mui atenta os cerros por aí por
essas bandas do Quaraí. E o filho quieto, esperando. Enquanto, aproveita para descansar. As pernas já estão bambeãs. Se aquele cerro não for o Jaruá, sei não, sei não, não
‘guento mais andarilhar pel’esses ermos deslimitados. A
mãe, por fim, então consegue saber que aquele cerro azulante vacilante sobrefigurado na tremulação horizontina
é o tão procurado Cerro:
– É o Jaruá, Guzinho. Te alevanta, piá. Vai, que é.
O vovosíssimo Guzinho Nunes ajeita o esqueletoso
corpo de em pé e sai novamente a tropegar campo dentro fora. Rouqueja, se a si:
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– Vai, coiúdo, vai!
Assim, quando nem, o Jaruá está bem ali na ponta
do nariz narigudo do vaqueano. A luz do sol esbarronda
dura na sua forma arredondada deformada. Forma arquétipa. Chê, esse Cerro nu, liso, lavado, limpo. Tipo seio
pelado feito de pedra dura pornopura. Titi seco de rocha
sem leite para ornamento da Gaia Mater Terra. E por
tudo um silêncio que doía nos ouvidos. Pelas bordas do
sopé, um desgrenhado moitedo sujo feioso, folhas carcosas asperentas rugolhadas. Nenhum plil de passaril, nem
chirilil de gril, nem borbol de borboleta. Nada de fufume
de algum perfume. Um desambiente. Mas até qu’enfim!
O velho Nunes arqueja. Enxuga com a costa ossosa da
mão tremente o suor que le goteja na testa. Pernas, agora,
fraqueiam, vão dobrar. Ampara-se num tronco retorcido,
cascarento esfarelante. A mãe repreende:
– Deixa de ser flaco, filho! Procura pela entrada da
gruta. Vam’!
O filho se apruma, reassunga, recussunga, ressunga as
bombachas. Sussuspira:
– Sim, madre. Já me voy.
Já se vai, mas pradonde será que é a entrada da sala
mancosa gruta? Em que ponto do sobpé do cerro?
– Me diz, mãezinha. Onde será a entrada?
Mãezinha Hermelina incentiva:
– Quem achou o cerro, não haveria de achar a fenda
entrante da gruta? Hem, guri?
O velho se aforeia pelas feiíces do moitedal afora,
sempre para mais perto daquele seio pétreo desnudo que
também pode ser figurado como uma cuia poronga ao
avesso emborcada no plaino daqueles campos quaraiaSérgio Schaefer | 21

nos. Sim, ou um seio petrificado ou uma cuia de borco
emborcada. Qual das duas figurações cabe melhor nesse
causo? Qualquer das duas, tanto faz como fez. Nunes
avança. Silêncio bruto. Nenhum fll de folha, nem có de
cobra coral anéis vermelhonegros, nem gff de gafanhoto
canhoto verdoto. Nada. Silêncio oco. E Nunes avança,
avança. Avança tão acertado que dá de reto perpendicular em cheio bem em cima da boca da sala manconha
grutonha. A tal da famosa Sala Manca do Jaruá. A tal. O
vaqueano esqueletoso grita:
– É a égua do Medeiros, mãezinha! Achei a boca!
Dona Hermelina, velida falecida madrecita guardada
para sempre na lembrança do velhíssimo filho Gumercindo, ainda quer recomendar como de praxe nestes casos encantados pela tradição das carochas carochinhas:
“óia, Guzinho, sempre coração sereno e alma forte...”
mas não teve tempo. O filho não está mais ali. Foi embocado pela Sala Manca, assim num nem se viu pô sumiu.
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