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Residiu, por muitos anos, na cidade de S. Paulo, o
tenente-coronel honorário do Exército Ricardo Leão Sabino, filho do Maranhão, onde nasceu em 1814, tendo
falecido em 17 de abril de 1902, em Lisboa, aonde fora
a passeio em companhia de seu filho o Dr. Horácio Belford Sabino.
Relações de família me fizeram aproximar, pelos
anos de 90 a 92, do velho militar, cuja conversação, cheia
de interesse, me despertou desde logo viva curiosidade.
Em pouco tempo compreendi que o então major Sabino (1) era um repertório inesgotável de narrações guerreiras, de histórias de passados tempos. Tendo tido uma
longa vida, cheia de lutas e acidentes, voluntário do Duque
de Bragança, no cerco do Porto (2); professor de latim,
em Caxias, arvorado em comandante de artilharia na invasão dos balaios, soldado da legalidade na repressão das
1l) As honras de tenente-coronel lhe advieram por força do decreto
de 12 de novembro de 1894, que promoveu ao posto imediato os oficiais
honorários com serviço de campanha.
(2) Assim contou o major Sabino sua história na campanha de Portugal em artigo publicado na Província de S. Paulo de 24 de julho de 1887,
sob o título DaráS Portuguesas:
"Desse faustoso dia, que a colônia portuguesa vai festejar, sou eu em
S. Paulo talvez o único representante vivo, ainda que brasileiro nato. Estudando no Porto na época em que o exército pacificador sob o comando de
D. Pedro ÍV desembarcou em Parafita ou terra Mindelo, alistei-me voluntário
em suas fileiras, e achei-me em todos os combates durante o cerco do Porto.
Fiz parte da expedição que, sob o comando do Conde de Vila Flor, em
princípio de junho de 1833, por meio de faluas e da escuridão da noite saiu
pela foz do Douro, açoitado pelas metralhas e fuzilarias das trincheiras
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revoltas liberais, de S. Paulo e Minas, em 1842, do Rio
Grande do Sul, em 1845, contava o major Sabino, na
simplicidade de sua linguagem pitoresca, mas despida de
inúteis atavios, os sucessos em que fora parte, os memoráveis acontecimentos em que se vira envolvido.
„ E era um prazer ouvi-lo, com a sua fisionomia expressiva, referindo anedotas de campanha, pequenos episódios de guerra, curiosas narrações de viagem.
Do que ele me contou, porem, mais interessante foi
a história da balaiada (3), o desordenado motim das clas-

sés inferiores no Maranhão, e que tão sanguinolenta revolução implantou em todo o solo da antiga Província.
Foi por ocasião desses tristes e graves sucessos que
o major Sahino teve ensejo de desenvolver suas aptidões
militares, seu't ato guerreiro . Das recordações da sua vida,
por certo, "essas, da guerra dos balaios e do cerco de Caxias, eram as que mais intensamente lhe despertavam velhas emoções.
Ocorreram aí as peripécias mais notáveis da sua existência, as situações mais perigosas em que se encontrara,
os atos mais assinalados que praticara, suas relações com
o futuro Duque de Caxias.
Por isso, relembrando esses acontecimentos, o velho
guerreiro se animava, e as pausas da narração eram pontiIhadas pelas reticências das lágrimas, que lhe brotavam
dos olhos vivos. . .
Pois, não é menos do que depoimento pessoal do herói sobre a história dessa revolução dos balaios, que aqui
venho reproduzir.
De fatos que registrei, após longas palestras com o
major Sabino, e, sobretudo, de notas que ele mesmo escreveu, e cujos originais conservo, elaborei esta narração,
onde, de mifiha parte, não há trabalho algum de estudo
e pesquisa.
Não sou nestas páginas mais do que um registrador
de alheia narrativa; e, como essa narrativa é o depoimento
de testemunha de ciência própria e digna de fé, aqui a
deposito no 'precioso arquivo do Instituto Histórico para
que se não perca tão valiosa contribuição para a história
dos interessantes sucessos de 1839 (4).

do Cabedelo, para ir embarcar em sete vapores ingleses nos quais, guardados
por nove vasos de guerra, costeamos as praias até as Berlengas de Lisboa
e depois montamos o cabo de S. Vicente, para irmos desembarcar perto de
Tavira, em Algarve, ao som das canhonadas de parte de um pequeno forte.
De posse da cidade de Tavira, sem resistência, marchamos logo para
Faro, Lolê, S. Bartolomeu de Missines, Mesejana, Albofeira, Alvalada, Beja,
Castilhas, Setúbal, e Almada, onde mesmo em marcha derrotamos os seis mil
homens do general Teles Jordão, que foi morto quando, disfarçado em
hábitos de comissário de víveres, procurava escapar à morte; porem um soldado seu já preso e muito embriagado o descobriu, sem querer, saudando-o
pelo seu nome, quanto bastou para os nossos o crivarem de balas e golpes.
No dia seguinte o povo de Lisboa despejava por nos ir felicitar e conduzir em galeras ou faluas; entramos em Lisboa nesse dia 24 de julho, um
mês completo desde o nosso desembarque em Tavira.
Constava nossa heróica expedição apenas de cinco dizimados batalhões:
o 2 e 3 de caçadores, o 3 e 6 de infantaria, em que me achava, 40 acadêmicos lanceiros, com duas peças de c. l às costas de cavacos e um batalhão
de jovens franceses, que não passou de Faro, lá ficando de guarnição.
É com esta perexígua ou insignificante força que entramos em Lisboa,
onde o Visconde Santa Marta tinha às suas ordens doze mil homens e em Almada seis mil com o Teles Jordão, em Albofeira sete mil com o Visconde—,
de Mudelos, que nos vinha no encalço a marchas forçadas.
Apesar de me referir ao dia 24, não devo omitir que frri até Asseceiro e
Évora Monte, onde findou a guerra".
(3) Balaiada foi historicamente denominado o movimento subversivo
que em 1839 irrompeu em Caxias e se alastrou pelo território da antiga Província do Maranhão. Tal nome adveio do apelido do muis facínora dos
seus chefes, o Balaio, e a Balaiada foi o primeiro dos movimentos revolucionários sufocados pelo então tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva, nomeado pelas circunstâncias presidente daquela Província. Esse feito lhe
valeu o título de Barão de Caxias, que o valoroso -soldado viu de triunfo a
triunfo ascendido até o de Duque.

(4) Esta memória foi
gráfico Brasileiro em 1901, e
vel Revista. Reproduziu-a o
janeiro e 22 de fevereiro e 9

lida na sessão do Instituto Histórico e Geopublicada no tomo 65, pág. 2&5, de sua notáJornal do Comércio em seus números de 2 de
de março de 1902.

Durante os últimos anos da Regência um acentuado espírito
de rebeldia e reação contra o elemento português animava os
liberais exaltados de todo o Império e ateava a guerra civil, que
se alastrou, intensa e devastadora, do extremo Norte ao extremo
Sul.
No Maranhão, em 1838, a incandescência dos ânimos havia
levado a revolução ao momento da explosão inevitável. Ali, esses
liberais eram cognominados bentevís, do título de um jornal que,
em linguagem popular e descomedida, propagava as idéias de
liberalismo reacionário e de nativismo intransigente: - - a expulsão
dos portugueses, o confisco de seus bens.
Em Caxias, a principal cidade do interior da província e
rico empório comercial, onde naturalmente fermentavam todas
esses ideais revolucionários do tempo, era professor de latim Ricardo Leão Safeino, moço filho da terra, mas que se havia casado
em Portugal com uma senhora portuguesa, quando para lá fora
a estudos.
Em casa do moço professor, como ele fosse exímio tocador
de flauta, reunia-se à noite alegre companhia de amadores de
música, entre o& quais um francês, antigo boticário e insigiie violinista, por nome Labord.
Por certo tempo esse francês começou a ser menos assíduo às
costumadas ré*uniões em casa de Sabino, até que, certa manhã,
ali apareceu, de modo preocupado, e, procurando conversar a sós
com o seu amigo, pediu-lhe que se informasse se na cidade se achavam oito pessoas, cujos nomes indicou, e entre as quais Severino
Dias Carneiro, Fernando Mendes de Almeida e major Marques.
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Precisava muito Labord saber disso com segurança e à noite viria
buscar a resposta.
Como se tratasse de cidadãos qualificados e influentes, desconfiou o professor do intento de Labord e perguntou-lhe para
que precisava ele saber de tal. A princípio recusou-se o francês
a dizer qualquer coisa, mas afinal declarou que a revolução estava
iminente e que arrebentaria de um dia para outro, sendo assassinados simultaneamente os oito cidadãos nomeados.
Mostrando-se incrédulo o professor, Labord informou-o mais
de que, todas as noites, em casa do juiz de paz, Bernardo Antônio
da Silveira, se reuniam os conspiradores em torno de uma mesa
de voltarete, enquanto no quintal se reunia a capangada. Pela
meia noite servia-se a ceia e depois, despedindo-se os parceiros,
que em sua maior parte eram estranhos às maquinações revolucionárias, fechavam-se as portas e soava a hora da conspiração.
Estava assentado que, logo que houvesse certeza de que aqueles oito chefes dormiriam na cidade, o rompimento se daria pelo seguinte modo: um capanga iria, por alta noite, pedir o fogo à sentinela do quartel e, enquanto esta estivesse entretida com ele,
seria apunhalada por outros capangas, que, em seguida, se apoderariam das armas e do quartel. Feito isto, iriam à casa de um
dos oito indivíduos indicados, obrigá-lo-iam a sair para a rua, deixando a casa bem guardada para que ninguém dela saísse; e,
servindo-se desse prisioneiro, iriam-no fazendo chamar de casa em
casa os outros sete, que assim iriam sendo todos presos sem tumulto. Senhores do quartel e dessas pessoas influentes do partido
adverso, os revolucionários nada mais tinham que recear. Então
os portugueses seriam expulsos de Caxias e mudar-se-ia a feição
dos negócios públicos.
_«
O professor Sabino aconselhou a Labord que se não metesse nesse negócio, alem do mais, porque não acreditava no seu
bom êxito. Labord replicou que se contava com m?.is dç quinhentos homens decididos a tudo e que, presos os influentes do lugar,
o triunfo seria seguro; e assim instou com o professor para que se
informasse do paradeiro dos oitos cidadãos, conforme lhe havia
pedido.
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Lembrou então Sabino ao seu interlocutor que era casado cora
uma portuguesa; ao que lhe tornou Labord que não se incomodasse com isso, porque a revolução só visava aos homens e principalmente aos do comércio.
E como Sabino de modo algum se mostrasse resolvido a
acompanhar ,,o antigo boticário, este, dizendo-lhe que não queria
estar na pele dos indivíduos a quem procurava, fez-lhe sentir o
risco de vida que corria se contasse a alguém qualquer das coisas
que ouvira de sua boca.
Partido que foi Labord, o moço maranhense, contrário por
princípios a esse projetado levante e amigo de algumas das vítimas já condenadas, foi entender-se com a mulher, cujo conselho
ouvia sempre, e esta perguntou-lhe o que pretendia fazer. Indeciso mostrou-se o professor, procurando o melhor meio de livrarse dessa difícil conjuntura. A mulher, porem, replicou-lhe energicamente que o que havia 'a fazer era, serr\ perda de tempo, ir
avisar a estas pessoas do risco que corriam e dar, enfim, todos os
passos para que abortasse o plano infernal. Com isso concordou
Sabino, dizendo preferir morrer sob o punhal dos revolucionários
a permitir que tantas atrocidades fossem cometidas, com seu conhecimento. E dali partiu para a casa de Fernando Mendes de Almeida, a quem relatou todo o ocorrido, pedindo-lhe que agisse com
cautela e sem comprometê-lo.
Entretanto, ao dia seguinte pela manhã, é citado Ricardo Leão
Sabino por uns meirinho para a audiência do juiz de paz, o já
mencionado conspirador Bernardo Antônio da Silveira. E, aí
comparecendo à hora aprazada, já encontrou Labord e Fernando
Mendes de Almeida, acompanhado do advogado Dr. Gonçalo da
Silva Porto, que, dirigindo-se ao professor, disse-lhe que o havia
feito citar para*.perante a barra daquele tribunal, vir declarar judicialmente o que havia, no dia anterior, dito ao Sr. Fernando Mendes, ali presente.
Surpjreso »com tal procedimento, não perdeu, entretanto, Sabino a presença de espírito e respondeu tranqüilo que o que havia
dito ao Sr. Fernando era simplesmente que, tendo-se encontrado
com Labord, perguntara-lhe se ele havia ouvido falar alguma
coisa sobre uma projetada revolução, ao que Labord respondera
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que, de fato, ouvira dizer que se pensava nisso. Interrogado por
seu turno, Labord confirmou plenamente as declarações do professor de latim.
E mais do que isso não conseguiu arrancar do depoente o
advogado Dr. Porto. Depois do debate, que não «foi longo, o juiz
de paz, contrariado disse:
»
— Eis aí como se dão as coisas! contam o que lhes parece e
depois, chamados a jurar, negam, negam sempre. Pode retirar-se,
Sr. Sabino.
E Sabino retirou-se e, ao sair, encontrou a esposa, que o esperava ansiosa, à porta do auditório.
Dando-lhe o braço, seguiam os dois para casa quando ao lado
lhes surgiu Labord, que, abrindo o paletó e mostrando o cabo de um
punhal na bainha das calças, disse:
— Vês, meu amigo! Se outra coisa houvesse dito na audiência, ali mesmo cairias morto, e a revolução teria arrebentado, porque a casa do. juiz de paz estava cheia de homens, prontos ao
primeiro sinal.
E por esta forma, nesse momento, frustraram-se as tentativas
de um levante em Caxias.
Os ânimos, porem, não haviam serenado, nem os exaltados
haviam desistido ainda da sua funesta preocupação, quando um sucesso criminoso veio precipitar os acontecimentos.
Foi o caso que, recolhendo-se à casa, certa noite, o coronel da
Guarda Nacional Raimundo Teixeira Mendes, cidadão muito benquisto e de caráter brando, pertencente ao partido liberal, foi seguro por dois bandidos que o assassinaram, vibrando-lhe 18 facadas.
Aos gritos da vítima as patrulhas correram ao, lugar do crime,
mas já os assassinos se haviam escondido e junto do corpo só se
encontrava a esposa do assassinado, D. Rosa, presa de incomparavel dor.
(
Este crime foi atribuído a Severino Dias Carneiro, um dos
chefes opostos ao partido benteví, que, segundo constou, para vingar-se de uma frase de Teixeira Mendes a seu respeito, fornecera
os capangas que o mataram.
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Esse respeitável cidadão era padrasto do Dr. Francisco José
Furtado, que depois papel tão brilhante representou na política do
Império.
Como quer que fosse, a morte desse liberal precipitou os
acontecimentos." Os bentevís de Caxias, não confiando nos próprios elementos para a revolta e tendo ciência de que um grave
e poderoso motim havia estalado na vila da Manga, mandaram
emissários convidar esses revolucionários a vir se apoderar de
Caxias, como desgraçadamente aconteceu e pela forma que se verá
adiante.
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assaltantes apoderaram-se da cadeia, e, arrombando-lhe as portas,
de lá tiraram, não só José Gonçalves, como todos os outros criminosos que se achavam reclusos, em número de oito ou dez.
Depois do êxito feliz da audaz façanha, o bando amotinado
andou pela Vila e circunvizinhanças em correrias .e depredações, de
tal modo avolumado por companheiros e camaradas, que de todos
os lados lhe chegavam, que, em poucos dias, formava um respeitável
contingente de mais de duzentos homens. Tendo chegado à capital notícia destes graves sucessos, p presidente da Província, então
Vicente Tomaz Pires de Figueiredo Camargo, mandou, sem perda
de tempo, 200 homens de linha para pacificar a vila, e esse contingente, no primeiro encontro que teve com os amotinados, os destroçou inteiramente.
Satisfeitos pela fácil vitória, contaram os comandantes da
força regular que fora à Vila da Manga, com a primeira batalha e,
na esperança de que, desmantelados os revoltosos, cada um seguisse seu rumo e fosse cuidar de sua vida, retiraram-se para São
Luiz.
Ilusória era, porem, essa perspectiva otimista. Os revoltosos,
foram-se pouco a pouco reunindo de novo, engrossados por novos
contingentes de vadios e perversos sertanejas, que de todos os lados
lhes vinham chegando, e, algum tempo depois, constituíam um poderoso exército que, ameaçando a tranqüilidade do até então pacífico povoado, vivia em contínuas rapinas e assaltos às propriedades rurais mais próximas.
Era então presidente da Província Manuel Felizardo de Sousa
e Mello, que armou contra os revoltosos da Manga uma expedição
de 400 homens, comandada pelo capitão Pedro Alexandrino e
pelos alferes Pacheco e Graça e que seguiu sem detença para o
sertão.
Pressentindo os rebeldes a aproximação da tropa, mudaram
de tática, e, em vez de aceitarem combate, como, desastradamente,
haviam feito ao primeiro contingente, internaram-se pelas matas
próximas da Vila; e, na picada da mata da Lagoa, por orde vinham
as forças do Governo, envolveram-nas, fazendo-lhes um fogo mortífero por todos os lados. Surpresos e dizimados, desde logo, pelo
impetuoso ataque, após uma inútil resistência, todas as forças expedicionárias foram aprisionadas, apoderando-se os rebeldes de
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todas as armas, munições e fardamento, depois de haverem morto
cruelmente o capitão Pedro Alexandrino.
Foi profunda a impressão que estes sucessos causaram no
ânimo público. Circularam a respeito os boatos mais contraditórios e até chegou-se a dizer que às forças do Governo haviam
sido fornecidas munições com balas de papel.
Como é fácil de prever, depois desta vitória, fortificados os
rebeldes pelo grosso da expedição, que se lhes incorporou e, bem
fornecida agora de armamento e munição, a sedição tomou aspecto
assustador.
Dia a dia engrossava o exército de Raimundo Gomes, chegando-lhe reforços até do interior remoto da Província e do Piauí.
Neste pé estavam as coisas na Vila da Manga, quando emissários dos bentevís de Caxias vieram procurar o chefe do exército
revolucionário e solicitar seu auxílio para a projetada revolta,
convidando-o a marchar sobre a cidade, que ficava 80 léguas
acima, pelo rio Itapicurú.
Aceito, desde logo, o convite, no qual Raimundo Gomes e sua
gente viram a fortuna, porque sabiam que a linda Caxias era um
celeiro bem sortido, pôs-se em movimento a grande coluna dos
rebeldes.
Ainda pelo caminho novos bandos vieram-se reunir ao
grosso das forças, sendo desses bandos os mais consideráveis os
de Lívio Castelo Branco, com cerca de l. 000 homens, de Milone
e de MulunguetErç com cerca de 800 cada um, de Pedro de Moura,
vindo do Piauí, com cerca de 600 e o do caboclo Coque, que se
reunira a Raimundo Gomes, com cerca de 400 companheiros.
Alem desses valiosos contingentes que, dia a dia, mais avolumavam a temerosa expedição, logo ao sair da Vila da Manga
tinha-se-lhe incorporado, com toda a sua gente, já de negregada
crônica, o célebre Balaio, desabusado crioulo, cujas façanhas, de
todos sabidas, faziam do seu nome sinistro o terror do sertão.
Uma vez çeunido à gente de Raimundo Gomes, o Balaio
assumiu a posição preeminente que sua sinistra fama lhe assegurava, e papel tão importante representou nesta crudelíssima rebelião que do seu apelido se tirou o nome por que é na história
conhecido todo este movimento: — a balaiada.
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Assim, consideravelmente aumentada, aproximou-se de Caxias
a força rebelde, que o espírito apaixonado dos políticos energúmenos desencadeou, como uma calamidade, sobre a próspera
cidade.
Ansiosos por cevar a sua ambição estimula/ia, sem respeito
a nenhuma disciplina, sem obediência a nenhum chefe,
agremia•
dos em torno da bandeira revolucionária apenas por força do instinto desordeiro e sanguinário, sem nenhuma aspiração, sem nenhum ideal, esses homens, que marchavam à conquista de Caxias,
apenas unidos pela solidariedade do crime e da rapina, constituíam, por certo, um perigo tão grave como não haviam imaginado aqueles mesmos cuja cegueira lhes havia guiado os passos.
E agora, nesse decisivo momento, enquanto acampada pelas
cercanias da cidade, a turba revoltada, aguardando a hora do
banquete, aterrorizava as populações com os ecos de sua grita descompassada, em Caxias, tomavam-se febrilmente, as derradeiras
providências para a defesa do inopinado assalto.

Logo que em Caxias se soube que os revoltosos, a chamado
de alguns chefes influentes do partido benteví, marchavam sobre
a cidade, o prefeito da comarca, autoridade que então tinha funções policiais e administrativas, João Paulo Dias Carneiro, convocou o povo para uma grande reunião no largo dos Remédios, a fim
de se tomarem as deliberações que a situação exigia.
A convocação produziu o desejado efeito, pois que o povo resolutamente atendeu ao convite do prefeito e foram assentadas
todas as providências necessárias.
Ficou resolvido formar-se um corpo de toda a burguesia,
cada qual armando-se e fardando-se à sua custa, e mais criar-se
um esquadrão de cavalaria e um parque de artilharia, devendose desde logo começar o entrincheiramento da cidade.
E assim se fez. Com a atividade febril, que a gravidade do
momento impulsionava, puseram-se mãos à obra. Em rnenos de
dez dias achav»-se em pé de guerra um corpo de /nais de mil
homens, cujo comando geral foi confiado ao tenente-coronel José
Dias Carneiro, filho do prefeito; esse corpo de exército dividia-se
em oito companhias, comandadas cada uma por capitão, e para
elas foram nomeados 16 tenentes e 32 alferes. Todas essas nomeações, feitas pelo» prefeito, foram posteriormente confirmadas pelo
presidente da Província.
Organizou-se também um esquadrão de cavalaria, ao comando do negcjciante Alexandre José de Siqueira, tendo sido confiado o comando da artilharia, o trabalho do entrincheiramento da
cidade e a direção de todos os aprestos bélicos ao nosso conhecido professor de latim Ricardo Leão Sabino, única pessoa que em Caxias tinha conhecimento prático de coisas de guerra, pois havia feito,
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pouco tempo antes, a campanha de Portugal, nas fileiras de D.
Pedro IV.
Transformou-se Caxias, a tranqüila cidade do interior, num
centro de movimento e de agitação. Suas ruas e praças, até esse
momento apenas habituadas ao rumor honesto e. fecundo do trabalho e do trânsito comercial, eram agora o teatro ,de exercícios
militares, de marchas e contra-marchas; ouviam-se descargas de
fuzilaria e vozes de comando disciplinando improvisados recrutas;
todos estavam entregues, cada qual de acordo com a sua condição, aos variados misteres da guerra e da defesa da cidade.
O capitão Sabino, encarregado da artilharia e do entrincheiramento das ruas, fez prodígios de atividade e de perspicácia. Foi
descobrir no lastro de embarcações, que estavam no porto, e no
fundo de antigos armazéns, velhos canhões abandonados e carcomidos; retirou-os, convertendo-os em armas de guerra, prontas
para seu fatal serviço. Sob sua direção um numeroso grupo de senhoras formou um operoso laboratório de munições: umas derretiam o metal e fundiam balas, outras fabricavam cartuchos, que
outras iam enchendo de pólvora e outras ainda arrumando e dispondo nos cunhetes.
Era de ver-se a maravilhosa transformação da vida habitualmente calma de Caxias; a aproximação do perigo, convergindo
todos os esforços para um resultado comum, despertava o instinto
de conservação e lançava todos os habitantes da cidade no trabalho incessante que, nesses dias que precederam o* cerco, se observou em Caxias.
Todas as ruas, que davam entrada para a cidade, foram fechadas com fortes trincheiras de fardos de algodão e abriam-se, pelo
interior das casas, nas ruas externas, brechas poi' onde a guarnição pudesse circular, de trincheira a trincheira.' Nessas casas
também foram abertas pequenas frestas ou seteiras por onde a fuzilaria pudesse repelir a invasão, sem perigo de ser dizimada
pelas forças assaltantes.
< (
Na mais importante dessas trincheiras colocou o capitão Sabino as duas melhores peças que conseguira arranjar, servidas por
oito artilheiros, que só esses foram os que se prestaram a ajudá-lo
no manejo de arma tão perigosa.
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E, enquanto as coisas assim se passavam em Caxias, do sertão vinham também chegando 'reforços, dos quais os mais consideráveis foram os do tenente-coronel Severino Dias Carneiro, pardo, irmão natural do prefeito João Paulo, que veio com uma força de 400 sertanejos armados e municiados, e os de Francisco
Dias Carneifb, outro filho do mesmo prefeito, que trouxe cerca
de 200 praças.
Assim ficou a cidade com uma guarnição aproximadamente
de dois mil homens, prontos para a defesa ou para o ataque.
E, nessa faina de aprestos bélicos, cerca de trinta dias decorreram antes que o primeiro tiro fosse ouvido da parte do inimigo.
Certa manhã, porem, o ataque rompeu. Houve umas escaramuças
entre guardas avançadas de ambos os campos, e já alguns feridos
foram trazidos a braços para Caxias. Indizivel pânico produziu na
cidade a vista deste primeiro sangue. Até então, como que se não
acreditava seriamente na realidade do caso. Como sói acontecer
sempre em situações semelhantes, aguardava-se, inconcientemente,
o imprevisto que, na ordem social, as mais das vezes, transforma
o aspecto das situações.
O sofrimento real dos primeiros feridos, porem, desfez as
derradeiras ilusões. Era realmente a guerra, estúpida, brutal e
deshumana, que vinha bater às portas da cidade, e esta certeza
decidiu a sorte dos habitantes de Caxias. Os pusilânimes e fracos
recolheram-se ao mais fundo de suas casas, os fortes e resolutos,
porem, puserani-se a postos, fortes e resolutos.
Depois das primeiras escaramuças os sitiantes circundaram a
cidade e apertaram o cerco. Imitando a tática dos sitiados, acastelaram-se nas casas que haviam ficado alem das trincheiras e dali
fuzilavam desesf?eradamente as guarnições da cidade.
Foi uma lufa incessante que durou quarenta e seis dias, não respeitando a noite, nem cedendo mesmo à impetuosidade da chuva,
que por vezes caiu copiosa durante o cerco. O inimigo crescia
todos os ^lias, «o passo que o efetivo das forças sitiadas, que não
podiam receber reforços, todos os dias diminuia, por numerosas
baixas. O hospital "de sangue regorgitava de enfermos, aos quais
quatro médicos prestavam socorros desvelados. Por outro lado,
escasseavam os víveres na cidade, ao passo que aos sitiantes havia
ficado livre campo para as rapinas. Assim era fatal que Caxias,
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dentro em pouco, se visse na necessidade de se render. Os rebeldes
faziam repetidos assaltos a diversos pontos da cidade, mas eram
rechaçados pela energia dos sitiados, alem de que, as armas de
que dispunham, na maior parte espingardas de caça e chuços, não
lhes favoreciam muito a funesta empresa.
Era fatal, porem, a próxima chegada do dia1 da rendição.
Também as munições de guerra iam escasseando aos sitiados, e,
sobretudo, a convicção da inutilidade dos seus desesperados esforços
ia levando o desânimo e o desalento aos heróicos defensores de
Caxias.
Achavam-se as coisas neste pé quando ocorreu o episódio que
foi talvez o mais notável de toda a história da revolução dos balaios .
Os rebeldes haviam resolvido dar um assalto decisivo a um
ponto da cidade e para isso concentraram grande parte de sua
força e o ataque foi ordenado. O ponto escolhido foi o lugar denominado Pau d'Água, que, por isso mesmo que era propício para a
conquista da cidade, havia sido aquele em que o capitão Sabino
colocara as duas peças que comandava com os seus oito valentes
artilheiros.
O entrincheiramento onde estavam colocadas as peças ficava
contíguo à igreja de São Benedito e fazia-se fogo sobre ó íargo
que lhe ficava por trás.
Desde as cinco horas da manhã, durava a luta, e vários e encarniçados assaltos foram dados, sem êxito, pelos* sitiantes, que se
não cansavam, entretanto.
O ponto era valorosamente defendido pelo capitão Sabino,
com sua artilharia e mais cem praças da guarnição, algumas na
trincheira, outras nas casas próximas, perfuradas internamente,
como dito ficou.
Eram já seis horas da tarde e os derradeiros raios do sol aíumiavam o campo desmantelado dos sitiados exhaustos. Os sitiantes se aperceberam que a repulsa da guarnição de Cpxias diminuia consideravelmente de intensidade e prepararam-se para um
impetuoso ataque que contavam fosse decisivo e, afinal, triunf ante. E não se iludiam os assaltantes: as forças sitiadas estavam
sem elementos de repelir uma nova tentativa de invasão da ; cidade.

A única peça que restava ao capitão Sabino tinha sido carregada de seixos até a boca, para um último tiro, por falta absoluta
de outro qualquer projétil. Dos artilheiros, uns tinham sido mortos, outros se tinham internado, feridos ou impossibilitados de
prosseguir no combate. Reforços não podiam chegar ao capitão,
porque o ataque era simultâneo em todo o círculo da cidade, de
modo que havia receio de deslocar a guarnição dos diversos pontos assaltados. E, assim, o valoroso comandante da trincheira de
Pau d'Água, onde mais intenso era o assalto, achou-se, um momento,
só, ao lado de sua peça, com vários ferimentos pelo corpo e apenas
acompanhado de um seu escravo, também já ferido por bala. Alem
dessas duas pessoas, na trincheira apenas existia uma criatura viva,
um pobre professor de primeiras letras que, pouco adiante da peça,
jazia no chão, gemendo dos graves ferimentos recebidos.
Achava-se o capitão nessa situação desesperada quando ainda
mais lhe veio agravar a aflição a retirada de 35 praças que restavam das cem que guarneciam as proximidades da trincheira. Esses
homens, exhaustos de forças e mortos de fome, desesperados da
chegada de reforço que as viesse render, como já haviam diversas vezes mandado pedir, abandonaram seu posto de inútil e
custoso sacrifício. Antes de partir para dentro da cidade vieram porem ter com o capitão Sabino no intuito de convencê-lo de que devia
fazer o mesmo e levá-lo consigo, por bem ou por mal.
Inútil, porem, foi o esforço junto do capitão. Este preferia
morrer no seu fosto a abandoná-lo à discrição do inimigo. Mas,
vendo o capitão Sabino a insistência dos retirantes propôs-lhes p
seguinte: - - "Bem, eu seguirei; mas antes tentemos uma derradeira façanha. Tornem vocês aos seus postos, preparem as armas,
apontem-nas pelas seteiras e, quando ouvirem o som da minha
flauta, desfechem a queima-roupa no inimigo que eu vou atrair
para junto da peça, com a qual também lhes farei fogo".
E os soldados obedeceram, retirando-se para seus respectivos
abrigos. Então f> capitão Sabino, subindo para cima da peça, cuja
boca se achava mascarada por um pranchão suspenso por duas
guascas de couro, bradou ao inimigo que chegasse, acenandd-lhe
com um lenço branco, tinto de sangue.
Os sitiantes, a medo, f oram-se aproximando do ponto em que
se achava o capitão, sozinho sobre a trincheira, e aí, sob a boca
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da peça e das seteiras que a ladeavam nas casas próximas, reuniu-se um formidável troco de balaios. Então o capitão Sabino,
como se fosse um partidário deles, dirigiu-lhes uma arenga e, exortando-os a que se mantivessem em ordem, disse-lhes que ia abrir as
trincheiras, e, para que entrassem na cidade em' boa ordem, mandou que se formassem em coluna.
«.
E, finda a alocução, enquanto os rebeldes, cumprindo as ordens do suposto chefe, formavam coluna, o capitão Sabino tomou
da flauta, que casualmente tinha consigo, ergueu um viva a Sua
Majestade o Imperador! que foi correspondido em confuso alarido e pôs-se a tocar com entusiasmo o hino nacional.
Confiantes, deixaram-se ficar os balaios, oferecendo todo o
seu flanco descoberto à fuzilaria inimiga, quando uma formidável
descarga foi ouvida de envolta com a grita e vozeria infernais dos
rebeldes surpresos, muitos dos quais caíram mortos e feridos.
Ouvidos os primeiro tiros de fuzil, em obra de um momento,
o capitão Sabino saltou da peça, cortou as guascas, porque sozinho
não podia suspender o pesado pranchão, e lançou-lhe fogo, disparando-lhe sobre o ouvido um tiro de clavinote.
Aconteceu, porem, que o pranchão descido não desmascarou
completamente a boca da peça, de modo que parte da carga levou
consigo não só o pranchão como todo o entrincheiramento de fardos de algodão onde ele estava preso, causando um ruido infernal
e lançando um pânico irresistível na fileira assaltante.
Tal foi o efeito do estratagema do capitão Sabino que os rebeldes se puseram em debandada, deixando no campo mortos e
feridos, alguns dos quais foram sendo recolhidos pelos parentes
durante a noite, que entrou calma e tenebrosa.
»;
E, graças a estes sucessos, houve tempo de (chegar novas forcas àquele ponto da cidade, cujas trincheiras foram refeitas, assim
se evitando que, naquela noite, Caxias fosse tomada de assalto.
Este acontecimento fez eco em toda a Província, tendo dele
chegado notícia à Corte, pelo que o Imperador galard*oou o capitão Sabino com as honras de capitão do Exército, o hábito de Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro e com uma pensão de 100$000 mensais, que a Assembléia Geral reduziu a 40$000, equivalente ao soldo
de sua patente.

No quadragésimo dia do cerco já era completa a falta de víveres em Caxias, tendo sido abatidos até os seis bois de carro que
puxavam, de um para outro reduto, as peças de artilharia, conforme as necessidades da defesa.
Já nada havia na cidade que fosse suscetível de servir de alimento à população extenuada. E de tal sorte, tornava-se inevitável a contingência da capitulação.
No fim do cerco era comandante em chefe das forças de Caxias o coronel Severino Dias Carneiro, e ele próprio, na noite da
ante-véspera da entrada dos rebeldes na cidade, mandou chamar
o capitão Sabino, que percorria as linhas de guarnição, e informou-o que seu irmão, o prefeito, já havia enviado um emissário
a negociar a capitulação com os rebeldes, mas que as condições
dos balaios eram inaceitáveis: exigiam a entrega de oito chefes,
entre os quais os interlocutores, o coronel Severino e capitão Sabino, para serem fuzilados no dia da entrada na cidade, a prisão de
todos os que haviam pegado em armas e o saque geral para pagainento das tropas. Apenas prometiam respeitar as famílias.
Em vista de tal situação, propôs o coronel ao capitão Sabino
romperem o cerco naquela noite com alguns outros companheiros e seguirem na direção da Capital.
A essa proposta objetou o capitão com a segurança das famílias que ficavam.
- Mas, essas não ficarão mais seguras se nós aqui ficarmos,
responde» o comandante em chefe; porque, para nós aqui, o que
nos espera é a morte, ao passo que, fugindo, poderemos ainda vir
com forças regulares ajudar a repelir estes bandidos de Caxias.
Aceito finalmente o alvitre, e convencido de que tudo era
preferível a ficar na cidade, na iminência de uma capitulação dês-
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graçada, o capitão Sabino despediu-se, prometendo à meia noite
comparecer no ponto indicado.
Ao chegar à casa, entendeu-se com a esposa, e esta declarou
que o acompanharia para onde ele fosse. Era portuguesa, e prefereria ir partilhar da arriscada jornada, a deixar-se ali ficar à espera de um suplício certo. Assim acordados, prepararam duas pequenas malas de roupa que confiaram ao seu escravo, e, pouco antes de
meia noite, se apresentaram no lugar do combinado encontro.
Já aí esperava pelo capitão o coronel Severino, mas para dizer-lhe que era impossivel a aventura.
Os sertanejos de Caxias, tendo notícia das negociações para
entrega da cidade, estavam todos se bandeando para os rebeldes.)
Muitos chefes, o próprio prefeito, João Paulo Dias Carneiro, segundo já se falava, haviam passado para o lado dos sitiantes, e ele
mesmo, o coronel Severino, para fugir a uma morte de outro modo
inevitável, já estava negociando sua passagem. Ali havia entretanto ficado até aquele momento, por dever de lealdade para com
o bravo camarada, de quem se despediu muito comovido.
Desnorteados com estas revelações do coronel, Sabino e a esposa recolheram-se à casa de D. Carlota de Aquino, que lhes havia oferecido asilo, e onde já encontraram recolhidas cerca de vinte famílias, entre as quais a dê Fernando Mendes de Almeida.
Essa respeitável e generosa senhora era aparentada com um
dos chefes sitiantes, Pedro de Moura, que viera kde Pastos Bons
com cerca de 400 sertanejos, e agora se achava acampado do outro lado do rio, na Trisidela, e já havia mandado dizer à sua parenta que viria fazer quartel em sua casa. Prevalecendo-se dessa
favorável circunstância, a boa senhora esperava obter proteção
para todas as famílias de sua amizade. E assim acçnteceu até certo
ponto. O capitão Sabino aí esteve durante algum tempo, e não mais
voltou à sua casa, que foi invadida e saqueada, como quase todas
as casas da cidade.
,
<
t
Das demais pessoas que se foram apadrinhar em casa de Dona Carlota, alguns negociantes portugueses, e dezesseis caixeiros,
também dessa nacionalidade, foram requisitados e conduzidos
todos à prisão geral pelo próprio Pedro de Moura, que receava
alguma represália dos seus companheiros de armas.
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Por toda a parte cada qual tratava egoisticamente da própria
salvação, mandando oferecer resgate de sua pessoa, compra de
um salvo-conduto ou proteção da bandeira revolucionária, a este
ou àquele chefe, mais humano ou mais ambicioso.
De tal jeito, pouco se soube do que ia acontecendo a cada
uma das principais figuras da defesa de Caxias.
-,
Quanto ao coronel Severino, sabe-se que, tendo alcançado a
proteção do caboclo Coque, assim mesmo, quase foi vitimado.
Logo que alguns chefes, mais intolerantes, tiveram conhecimento de que o coronel Severino se achava entre as forças do caboclo, mandaram um contingente para reconhecê-lo e prendê-lo. Era
noite quando o contingente chegou aos campos do Coque, que logo
fez formar em linha sua gente e entre ela meteu o coronel disfarçado
em sertanejo. Percorrendo as linhas com fachos acesos, porem, e
examinando as praças, uma a uma, foi reconhecido o coronel, a
quem o emissário quis logo matar. Salvou-o, porem, o extraordinário sangue frio e presença de espírito que revelou nesse momento. Tendo sido ele informado de que os balaios pretendiam
poupar seu irmão natural, o prefeito, e que todo o ódio se cortcentrava em si, assim exclamou o coronel aos seus adversários:
- Pois querem vocês matar o cabra, poupando o branco!
Lembrem-se que vocês são cabras também, e que eu, um dia, poderei ser seu amigo, ao passo que o branco nunca o será. Não digo
que deixem voc|s de exercer sua vingança; mas, não se deixem iludir pelos chefes que querem salvar o branco.
Estas considerações detiveram um pouco o ímpeto dos balaios, e a intervenção oportuna do Coque acabou de livrar o coronel da morte imediata.
— Meus amigos, ponderou o chefe caboclo, isso não vai
assim. O homem está preso. Amanhã também serão presos os
outros todos e o conselho de guerra é quê há de decidir da sorte
deles!
t
E por essa forma escapou da morte o coronel Severino Dias
Carneiro, um dos mais destemidos defensores de Caxias sitiada.
O resto da noite e o dia seguinte àquele em que Sabino se recolheu à casa de D. Carlota de Aquino, passaram-se entre sobressaltos
e preocupações. Ninguém sabia ao certo o que ocorria na cidade,
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chegando de instante a instante notícia dos boatos mais contraditórios e inverosimeis.
Para informar-se do que realmente havia e poder tomar alguma resolução conveniente, ao anoitecer, o capitão Sabino, deixando sua família e as demais que estavam asiladas em casa da
boa D. Carlota presas da maior ansiedade e consternação, percorreu todos os pontos guarnecidos, encontrando-os todos abandonados, sem uma sentinela; armas e munições à discrição do inimigo.
Tornou à casa para dar informações do que havia observado e, em seguida, voltou o capitão para a cidade, seguindo na direção da igreja de São Benedito, onde ocorrera o curioso episódio, derradeiro sucesso militar da defesa de Caxias.
Ao chegar ao largo, ouviu o capitão o ruído cadenciado de urna
forca que se aproximava. Fixando o olhar para o lado de onde vinha
o rumor de passos, distinguiu na escuridão da noite um grosso
contingente que entrava à cidade pela trincheira abandonada.
Recuou para um lado a fim de deixar passar a força, mas foi
percebido e seguro pelo personagem que vinha na frente e lhe deu
voz de prisão. Aconteceu que o guia dessa força rebelde era o tenente da Guarda Nacional Joaquim Caetano, benteví que no princípio do cerco havia sido recolhido preso em Caxias e de quern
agora o prefeito João Paulo se servira para combinar a ocupação
da cidade.
O tenente Joaquim Caetano conhecia o cd^itão Sabino, se
bem não houvesse entre eles maior intimidade. Dotado de caráter bondoso e gênio pacífico, era geralmente estimado em Caxias.
Fora -preso por suspeitas vãs. Tinha princípio de morféia.
Keconhecendo o capitão e não só querenalo salvá-lo, como
aproveitar os serviços que ainda pudesse prestar, 'o guia exclamou
aos rebeldes que o haviam segurado:
— Olá, camaradas! Deixai este homem que é dos nossos.
E após, vendo Sabino livre, aproximou-se e,informou-o
que
i
trazia aquela força por uma medida combinada entre o prefeito
João Paulo e o chefe Coque, afim de com efe guarnecer todos os
pontos da cidade para que, quando, no dia seguinte, o Balaio entrasse com sua gente desenfreada, encontrasse as posições ocupadas, procurando-se evitar assim os morticínios e a pilhagem.
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Informado o capitão Sabino dos intuitos daquela gente, tomou conta dela e, enquanto o tenente Joaquim Caetano voltava
para o campo dos rebeldes, onde o chamavam outros trabalhos,
foi guarnecendo os pontos mais convenientes da conquistada Caxias, reservando um último contingente para o morro do Fidié,
para onde seguiu apressado.
Era esse um morro muito alto, que ficava a um lado da cidade e onde havia uma peça de artilharia, na qual, depois das nove
horas da noite, se davam tiros de pólvora seca, de hora em hora,
como para chamar o exército que se acreditava em marcha para
socorrer Caxias. A guarnição do Fidié, separada inteiramente das
demais guarnicões, estava na completa ignorância do que ocorrera na cidade e para lá se dirigiu o capitão apressado para evitar
que fosse dado o primeiro tiro, que seria interpretado como ato de
hostilidade e poderia determinar funestas represálias.
Aconteceu, porem, que, aproximando-se ele da peça, como
fossem nove horas, o sargento artilheiro, um moço português, dispara a peça.
Sobressaltados, os rebeldes precipitam-se a ele, supondo-se
atacados e só com grande esforço conseguiu Sabino salvá-lo da fúria dos conquistadores.
A estes, porem, conseguiu o capitão convencer que aquefes
tiros de pólvora seca eram apenas para indicar as horas, sendo
conveniente que continuassem a ser dados com regularidade, pelo
que ainda, nessa derradeira noite, foram ouvidos, de hora em hora,
os tiros do Fidié, chamando pelo sertão alem um socorro que não
chegava nunca.
Desembaraçando-se o capitão Sabino dessa repugnante missão, que aceitara? entretanto, de boa mente, para evitar mal maior,
pois, essa gente do Coque era a que mais pacifica e menos sanguinária se mostrava dentre toda a numerosa caterva revolucionária,
recolhia-se à casa do seu asilo, quando- encontrou na rua o juiz
de direito br. Antônio Manuel Fernandes Júnior e o Dr. Miranda, estimado clínico da cidade.
Vendo-o, interpelaram-no, desanimados: que faz ? que há ?
que nos conta?
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O capitão informou-os do que sabia: estava tudo perdido.
Caxias, a esse momento, já era presa dos rebeldes. Abraçaram-se
os três e, despedindo-se, cada um seguiu rumo diverso.
Chegado à casa de D. Carlota de Aquino e pondo todos ao
corrente do que se havia passado, o capitão fez ver a esta bondosa
senhora que convinha • quanto antes procurar no carnpo dos rebeldes o seu parente Pedro de Moura, a fim de obter que ele lhe
mandasse guarnecer com segurança a casa, antes que a gente do
Jbalaio e de outros facínoras entrasse na cidade.
Pediu-lhe D. Carlota que se incumbisse dessa missão salvadora . E, pela terceira vez nessa noite, deixou o capitão Sabino a
casa, dirigindo-se para a beira do rio. Aí chegado, e vendo do
outro lado o acampamento dos sitiantes, pôs-se a gritar pelo
nome de Pedro de Moura. Este, avisado de que o chamavam, manda um caboclo atravessar o rio em uma canoa a fim de saber o que
queriam dele.
Informado de tudo e sabedor de que a gente do Coque já
guarnecia a cidade, Pedro de Moura e Bernardo Antônio da Silveira, o juiz de paz benteví, a que já nos referimos, e que se
achava em sua companhia, enviaram imediatamente para Caxias
800 homens, quase todos da gente de Moura e do chefe José Raimundo de Sá Moscoso. •
Toda essa gente marchou e foi ensarilhar armas em frente
à casa de D. Carlota, onde já se havia recolhido o capitão Sabino.
De tal jeito, quando amanheceu o dia, Caxfas já se achava
o.cupada por mais de três mil homens. Percebendo, isso, as demais
forças rebeldes foram entrando sob o comando dos seus respectivos chefes.
O Balaio foi dos últimos a entrar. Mesmo entre
o os chefes rébeldes era olhado com desconfiança e antipatia por sua índole
brutal e perversa. Tendo começado como sargento de Raimundo
Gomes, na saida da Vila da Manga, desde que se sentiu com alguma força própria, negou obediência ao seu primitivo fhefe. Em
brutalidade e perversidade só o igualava nos arraiais dos rebeldes
o chefe ou quadrilheiro cognominádo - - o Ruivo.
Terminada a ocupação da cidade pelas forças assaltantes, dominou Caxias uma desordem indescritível.

Todo o dia, seguinte à noite em que esses sucessos se deram,
esteve a cidade entregue ao saque e à depredação, ao sabor desordenado de cada caudilho.
A ninguém se respeitava, não havia chefes cuja autoridade
se fizesse sentir; cada qual agia por conta própria, cevando, como
entendia, os apetites estimulados pela prolongada e tenaz resistência dos sitiados.
Ouviam-se pelas ruas correrias e assuadas, e toda a sorte de
crimes se praticou.
Aqueles cujos nomes estavam em maior evidência e que não
haviam conseguido a eficaz proteção de um chefe poderoso, trataram de se ocultar do melhor modo que puderam. Assim mesmo,
muitos deles foram descobertos, presos e maltratados.
Foi o que aconteceu ao velho Fernando Mendes de Almeida,
que era um dos oito requisitados na resposta à capitulação proposta pelo prefeito.
Ele se havia escondido sob uma pilha de madeira em casa
de Miguel Beleza. Aí mesmo, porem, foi descoberto e levado, em
grande tumulto, preso através da cidade. Ao passar a escolta, que
o conduzia, pela casa de D. Carlota de Aquino, a esposa de Fernando Mendes, D. Esméria Mendes de Almeida, que acompanhava o marido, viu numa janela o capitão Sabino e pediu-lhe que
viesse ern seu socorro.
Imediatamente o capitão, a pesar do risco que corria, mas
confiado em que o não conhecessem, desce à rua e dirige-se à escolta : — Camaradas, não maltratem a esse homem! Ele é dos nossos! Foi quem nos mandou aqueles barris de pólvora que recebemos ao chegar junto de Caxias!
E graças a essa piedosa mentira, o velho Fernando Mendes
foi conduzido com brandura e chegou vivo à prisão, onde esteve
algum tempo.
Para se aquilatar da desordem que havia, basta narrar um
pequeno fato que dá mostra da anarquia reinante.
Em c$sa de D. Carlota estava uma escrava dos Mendes de
Almeida, por apelido Tuca, e que era empregada em contínuos re«•
cados e serviços na rua.
De uma vez que entrou em casa, contou que o lindo cavalo
que pertencia ao negociante José Pedro dos Santos já estava nas
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mãos do 18.° dono, tendo sido sucessivamente mortos outros, pela
simples ambição de possuir um cavalo bonito.
O primeiro rebelde que o furtou foi ter a uma botica e pediu
um copo de cachaça; o rebelde quis matá-lo, quando caiu morto
por um tiro desfechado, à queima roupa, por um companheiro que
se apoderou do sinistro animal.
Este, pouco adiante, sofreando o galope em que ia, disse ufano
a um grupo que encontrou': - • Comprei este cavalo barato.
Custou uma bala!
— Pois, por esse preço também o compro eu, retorquiu-lhe
um balaio, já muito bêbedo; e, dando execução ao intento manifestado, derrubou da sela o companheiro com um tiro certeiro. Ao
montar, porem, como estivesse embriagado, caiu por terra e foi
um terceiro que, prevalecendo-se do incidente, se apoderou do
animal e disparou estrada em fora.
E, assim por diante, numa sucessão trágica de crimes.

Insuportável se tornou a situação criada em Caxias pela desinteligência dos chefes conquistadores.
Não os guiando nenhum ideal político, não os ligando nenhuma espécie de solidariedade ou subordinação, irritados uns com os
outros pela proteção que uns e outros dispensavam a várias personalidades influentes de Caxias, esteve por pouco a rebentar um
conflito tremendo entre os vencedores, o que por certo maiores
males viria acrescentar a tanta desgraça já consumada.
Em face dessa situação alguns dos influentes bentevís de Caxias procuraram agir no sentido de apaziguar o ânimo dos balaios
s por termo à situação anormal da cidade. Para esse fim entenderam-se com Raimundo Gomes e outros chefes mais cordatos e
resolveu-se reunir uma assembléia dos chefes das forças sitiantes
a fim de se tomarem medidas de ordem geral, que todos deveriam
respeitar.
E assim se fez. Depois de várias sessões, que a princípio foram tumultuosas, e sempre contra o voto do Balaio, que a todas
as propostas respondia: - "Mentira do Diabo! Não adoto!" - a
assembléia resolveu:
1.° — Confiar o comando em chefe das forças ao preto Raimundo Gomes. u
2.° - Considerar todos os prisioneiros comuns e não deste
ou daquele chefe.
3.° -- Sujeitar a prisão todos os adversários influentes, mesmo aquelejs quê1 haviam comprado caro o patrocínio de algum dos
chefes.
A
4.° — Mandar uma embaixada a São Luiz entender-se com
o presidente da Província para a entrega da Capital sem resistência .
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5.° — Seqüestrar todos os bens dos prisioneiros- para pagamento da tropa.
Adotadas estas resoluções, tratou-se de organizar a comissão que deveria ir a São Luiz, e os chefes bentevís de Caxias, não
confiando absolutamente na situação, não se sentindo seguros,
eles mesmos, disputavam todos, com ardor, um lugau na embaixada, vendo nesse expediente um meio de sair daquela temerosa
anarquia.
E, afinal, feita a escolha dos embaixadores, apresaram um
iate, que no Maranhão chamavam então "Canoa Grande", e nele
embarcou a comissão composta de 18 ou 20 chefes bentevís, levando uma escolta de 20 homens decididos.
Nesse iate permitiram que embarcassem algumas famílias
e homens velhos, que compraram passagem a conto de réis por
pessoa. Entre estes conseguiu partir de Caxias o cirurgião Campos de Medeiros, amigo do capitão Sabino, que quis prevalecerse da circunstância para partir também.
Para isso fez corn que sua mulher, às 4 horas da tarde, momentos antes de largar a embarcação, acompanhasse a família do
velho cirurgião. E, logo que a viu a bordo, correu à casa de Dona
Carlota e convencionou com os 16 caixeiros portugueses, que lá
estavam escondidos, a fuga ao cair da noite.
Para isso sujaram a camisa e a roupa de barro vermelho, tomaram chapéus de palha com tope amarelo, e, pés descalços e- espingarda ao ombro, deixaram a casa e, simulando um contingente
balaio, marcharam na direção do porto de onde havia largado o
iate.
Em caminho, passaram por um curral, onde rebeldes estavam carneando e lhes perguntaram a que iam.
— A uma diligência, responderam.
— Vão matar algum cabano?
- Não! Vamos em busca de reses para a nossa gente.
E prosseguiram sem que o passo lhes fosse embargado. Chegados à beira do rio, desceram pela margem a,té encontrar uma pequena canoa, onde se meteram. A embarcação porem, era tão pequena, que para dois fugitivos não houve lugar, pelo que tiveram
de ir a nado seguros com as mãos às bordas.
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Felizmente, mais abaixo encontraram uma igarité, para onde
baldearam, indo então todos mais comodamente.
Tinham apenas quatro remos. E para que todos remassem,
serviram-se de talos de folhas de palmeira.
Por algum tempo seguiram sem novidade os intrépidos fugitivos. Mais abaixo, porern, ao passarem por um destacamento postado à margem do rio, tiveram voz de atracar a canoa e, como não
atendessem, antes 'mais velozmente remassem próximo à outra
margem do rio, foram alvejados por uma fuzilaria tremenda, que,
por milagre, nenhum dano lhes causou, graças à escuridão da
noite.
Depois desse sucesso seguiram o capitão Sabino e os seus
companheiros até que, pelas 2 horas da madrugada, encontraram
o iate encostado ao barranco e amarrado à beira do rio.
Com as devidas cautelas passaram-se todos para o iate, que
tão cheio estava que só de pé podiam os passageiros se conservar,
e aí, acomodados como foi possivel, aguardaram o dia.
Logo que amanheceu, a escolta que vinha voltou para Caxias,
conforme as ordens que havia recebido. E, mais aliviado, o iate
seguiu viagem, chegando ao meio-dia à povoação do Codó, onde
uma força de cerca de 300 homens estacionava por ordem de Raimundo Gomes, a fim de reter os fugitivos de Caxias.
Aí encontrou o capitão Sabino o seu cunhado Jorge Gramoel,
fazendeiro no município, e ficou surpreso de vê-lo com o tope de
benteví.
Interpelado, respondeu Gramoel que sempre fora liberal, mas
que não lhe fizesse o cunhado a injúria de supor partidário dos
bandidos que haviam ensangüentado o sertão. No intuito de salvar a povoação e a fazenda, todas as principais pessoas do lugar se
haviam arvoraófo em — bentevís - - e, graças a esse expediente,
nada haviam sofrido até aquele momento.
Teve, porem, o capitão o desgosto de saber que seria muito
difícil escapar à vigilância dos rebeldes. Para ele pessoalmente
poderia £rramoel, por sua influência, conseguir salvo-conduto;
para os demais fugitivos, porem, era impossível. Teriam necessariamente de, ficar retidos no Codó.
Com isso, porem, não concordou Sabino, e disse positivamente ao cunhado que para si não queria outra sorte que não
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fosse a dos seus 16 companheiros e de mais quatro defensores de
Caxias que encontrara no iate. Estava, entretanto, disposto a tentar a fuga durante a noite e pediu ao cunhado que arranjasse
uma igarité com 20 remos e deixasse o mais por conta deles.
A isso accedeu Jorge Gramoel e, à noitinha, foi Ricardo Leão
Sabino sabedor de que tudo estava pronto. Reuniu os companheiros todos e, por volta das 10 horas, seguiram pela margem
do rio até encontrar a igarité, onde embarcaram e partiram com a
resolução impetuosa de quem tem certeza de que foge a um grave
risco.
Com o excessivo esforço da fuga, porem, algumas horas depois estavam extenuados os fugitivos e na impossibilidade de continuar a remar. Deixaram então que a igarité deslizasse, rio abaixo, ao sabor da correnteza e assim os veio encontrar a manhã.
Encostaram então a canoa e, para refaz.er-se do enorme esforço e prosseguir na rota, despiram-se todos e atiraram-se na água.
No banho estavam os fugitivos quando perceberam que outra igarité, impelida pela força de muitos remos, vinha descendo o rio,
cortando as águas com fragor.
Correr para terra, mesmo nus, e tomar as armas, em atitude
de defesa, foi obra de um minuto. Então, da igarité, que estava
próxima dos fugitivos, levantou-se a figura de José Lagos, juiz de
paz do Codó e pessoa das relações do capitão Sabino, e gritou:
— Não atirem! Não atirem! Ao que Sabino lhes respondeu: — Pois
então salte em terra e venha só.
E assim fizeram. Encostada a igarité, o juiz de paz saltou e,
veio margeando o rio, até o ponto onde estavam Sabino e seus
companheiros. A igarité, porem, também veio vindo, à mercê da
correnteza, e abicou no mesmo lugar, em que todos se achavam.
Então José Lagos, dirigindo-se ao capitão, lhe disse:
- Não sabe o que fez, Ricardo Leão Sabino? Comprometeu
seu cunhado, que talvez tenha de pagar muito caro ,a fuga que lhe
proporcionou.
— Jorge Gramoel nada teve com a nossa^fuga, respondeu resoluto o capitão. Apenas o vi rapidamente, e nenhuma parte ele
tomou no que fizemos:
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- Pode ser que isso seja verdade, retorquiu o juiz de paz;
mas a coisa se podia ter arranjado de outro modo, sem perigo para
ninguém.
E fez para Sabino um gesto característico com a ponta de
dois dedos.
Então urn português, companheiro de Sabino, de nome José
Vianna, compreendendo o que desejavam José Lagos e seus sequazes, entrou na igarité e, tirando do bolso de suas calças um pé de
meia cheio de moedas, o mostrou, dizendo:
- Nós não levamos senão isto. São 98 patacões. Se lhes
basta. . .
Lagos então voltou-se para a canoa e interrogou com o olhar
sua gente. Aceita a oferta, tomou o pé de meia, embarcou em sua
igarité, ali mesmo fez a partilha do cobre e, despedindo-se de Sabino, partiu em retirada.
Depois deste incidente, sem mais demora, os fugitivos tomaram suas roupas e prosseguiram na viagem antes que nova surpresa lhes trouxesse a aproximação do Codó. E assim remaram
sem cessar até que, algumas horas decorridas, foram alcançados
pelo iate, para cujo bordo passaram.
Deixe-se, por enquanto, correr o iate rio abaixo na direção de
S. Luiz, e voltemos a Caxias, entregue à sanha dos conquistadores.
A pesar das resoluções tomadas na assembléia dos chefes sitiantes, o repulsivo Balaio não se conformara com a nova situação que se preteftdeu criar.
Continuou a agir por conta própria e a fazer o que bem lhe
parecia. Foi assim que, não tendo concordado com a retirada das
famílias, e outras pessoas estranhas à embaixada, no iate, logo que
teve notícia da partida da embarcação, mandou que uma força,
por terra, fosse assaltá-la numa curva que fazia o rio.
Afortunadamente, porem, quando a força chegou ao ponto
designado, há muito havia passado o iate. E assim gorou a traiçoeira perversidade do Balaio.
Depois da partida do iate, a situação foi melhorando em Caxias. Como os rebehfes não tinham outro intuito senão o saque e a
rapina, logo que se sentiam suficientemente aquinhoados, iam partindo para rumos diversos, pelo que diminuia sempre e consideravelmente o número dos ocupantes. De sorte que, em poucos
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dias, completando o saque da cidade, todos os chefes balaios tinham-na abandonado, seguindo cada qual com sua gente, transportando o fruto de suas rapinas para os sítios de suas tropelias
habituais.
Vazia por fim Caxias da funesta invasão que tanto mal lhe
causara, algumas pessoas de iniciativa, que haviam' f içado na cidade, começaram a reorganização dos serviços desmantelados, criando uma guarda cívica para policiamento das ruas e proteção
das familias restantes.
E começou a voltar a gente que se havia refugiado nos sítios
circunvizinhos.
Sabedor disso o tredo Balaio, que ainda não se havia afastado e, mais incontentavel que os demais, ainda andava em roubos
e morticínios pelas cercanias da cidade, voltou sobre Caxias e fez
uma segunda entrada, matando quem encontrava e saqueando
aquilo que, por milagre, houvesse escapado ao saque.
E nesse dia, era um domingo, chegando ao centro da cidade,
informado que o padre Galinha estava oficiaiido, mandou um
emissário à igreja dizer-lhe que esbarrasse com a missa, que queria ir ouvi-la com sua gente.
Obedeceu o padre e suspendeu em meio o sagrado ofício, à
espera que chegasse o tremendo salteador. E depois que ele, com
sua capangada imunda e sanguinária, invadiu o templo, recomeçou o padre a missa interrompida.
Finda a cerimônia, o sacerdote, transido de 'pavor, ainda tomou do cálice e, voltando-se para o Balaio, pediu-lhe em nome da
cruz que o não deixasse matar.
Ao que o caudilho lhe respondeu que ele ficava sendo o seu
capelão!
Nesse momento algumas caboclas aproximaram-se do Balaio
e disseram-lhe que se queriam casar e mais que ele lhes desse o
dote que lhes havia prometido.
Ordenou então ao miserando capelão que casasse aquelas
horríveis mulheres, e, depois de casadas, trazendo-as para a porta
da igreja, foi-lhes distribuindo as casas do largo de S. Benedito,
indicando-as com as mãos tintas de sangue: - - aquelas duas são
para ti, Zabe; aquelas outras, para ti, Maria, e assim até aquinhoar
todas as noivas.
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Finda tal cena, que seria grotesca se não fosse tragicamente
horrível, o Balaio entrou novamente na cidade, onde continuou
a praticar roubos e mortes.
Felizmente a cerimônia dos casamentos deu tempo à diminuta
polícia de Caxias de retirar-se para suas casas, porque, impotentes como eram essas poucas praças para resistir à impetuosidade
sanguinária do bando do Balaio, apenas teriam servido para aumentar o já tão imenso rol das suas vítimas.
E assim, sem o menor embaraço à satisfação do seu desordenado apetite, prosseguiu o Balaio em sua série de crimes, até que,
indo assaltar a casa do coletor Miguel Ferreira de Gouveia Pimentel Beleza, onde constava que havia gente escondida e valores
acumulados, uma bala certeira, partida de dentro, varou-lhe ambas
as pernas, prostrando-o por terra.
Os companheiros do facínora, vendo-o ferido, ainda mais se
enfureceram no assalto e, arrombando afinal as portas da forte
habitação do coletor, nela penetraram, matando quantos encontraram, apenas poupando as mulheres.
Depois dessa formidável façanha, esses últimos rebeldes abandonaram a cidade, que pouco a pouco voltou à sua tranqüilidade
habitual.
Do Balaio soube-se que, dias depois, morreu, pela gangrena
do ferimento recebido.
E por essa forma terminou a revolução em Caxias, mas não
na Província, çnde ainda continuou até a chegada e ação do presidente coronel Luiz Alves de Lima, elevado pouco depois a Barão
de Caxias.

Se em Caxias a situação era essa que acabamos de esboçar,
não menos crítica era a situação da Capital e do resto da Província.
A pouca tropa de linha e de polícia que havia foi reunida
e mandada para a cidade sitiada, mas lá não havia chegado, retardada no caminho por vários incidentes.
A guarda nacional estava em armas e de guarnição às cidades.
O insucesso das expedições oficiais desanimava as populações
e relaxava a soldadesca. Já narramos o fracasso completo da
expedição mandada pelo presidente Camargo à Vila da Manga,
sob o comando do capitão Pedro Alexandrino. E agora, não melhor
sucedida estava sendo a expedição mandada pelo presidente Manuel Felizardo a socorrer Caxias. Era o tenente-coronel Junqueira
comandante dessa expedição, composta do Corpo de Polícia ao
mando do major Feliciano Falcão, de alguns soldados do Depósito e de um conrtingente de trezentas praças de linha, vindas de
Pernambuco com o major José Tomaz Henriques; ao todo cerca
de mil homens.
Com a desordem, porem, que reinava em toda a parte, muito
morosa ia sendo «a marcha dessa força, que afinal estacou no
caminho, por mais de dois meses à espera dos cargueiros de munição que haviam ficado vinte léguas atrás, de onde não seguiam,
não só por se achar toda a escolta de 32 homens, que os conduzia, atacada de febres malignas como, pelo receio dessa diminuta
escolta de Se internar com tão preciosa carga por aqueles sertões
infestados de inimigos».
E essa era a situação quando chegou a Itapicurú o iate que
conduzia a embaixada de Caxias e onde vinha o capitão Sabino
com a mulher e os companheiros de fuga. Era então aí sub-prefeito
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Altino Lelis de Morais Rego, com quem o capitão Sabino se entendeu acerca dos motivos porque a força não havia seguido viagem para socorrer Caxias. E, sabendo do que ocorria e que as
munições se achavam a oito léguas, no lugar denominado Rodeio
e a tropa a cerca de 28 léguas, no Carnaubal, ofereceu-se Sabino
para, assim mesmo baleado, como estava, conduzir munições e
tropa para Caxias, distante 60 léguas do ponto em que a tropa se
achava. Aceito logo seu patriótico oferecimento, foram-lhe dados
um guia, conhecedor daquelas paragens, e um ordenança, e todos
os três se puseram em marcha sem demora, montados em maus
animais, enquanto o iate seguia rio abaixo o rumo da Capital.
Chegado ao Rodeio, encontrou o capitão os 32 soldados da
escolta sem nenhuma disposição de seguir viagem. Então Sabino,
reunindo-os em forma, dirigiu-lhes uma alocução patriótica, exortando-os a que o acompanhassem e, fazendo ver que muito maior
era o seu sacrifício, voltando novamente para o campo da guerra,
onde tanto lutara e recebera os ferimentos que ainda sangravam.
E de tal jeito, tendo conseguido levantar o ânimo abatido dos
soldados, poz-se o contingente em marcha, conduzindo cada soldado, muitos dos quais realmente enfermos, uma emagrecida
cavalgadura carregada com dois cunhetes de cartuchame. O alferes que comandava esse contingente não quis ou não pode acompanhá-lo, voltando para o Itapicurú.
Nos primeiros dias a marcha prosseguiu sem novidade. No
quarto dia, porem, ao por ao sol, entrando o destacamento em um
capão que orlava o riacho do Melo, foi recebido por forte fuzilada
que matou logo um soldado, feriu mortalmente um cavalo de
carga e encheu de chumbo grosso o peito do guia.
Surpresos com o inesperado assalto, mas protegidos pelas
sombras da noite que caía, conseguiram os saldados abrigar-se
numa volta do caminho, e daí o capitão deu ordem ao guia que
conduzisse, com cautela, a gente e a munição contornando o capão
e fosse aguardar por ele umas duas léguas afastado; recomendou o
comandante que fossem .quebrando galhos de árvores'e deixando
pelo caminho para o orientar quando tivesse de se ir reunir a eles.
E assim se fez. O guia partiu cauteloso com a gente e Sabino se
deixou ficar com um cabo, que havia forçado a ficar com ele, porque era conhecedor daquelas paragens.
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Serviu-se então o astuto guerrilheiro de estratagema para
afugentar o inimigo de sua emboscada. Ele havia sabido pelo caminho que se esperava a próxima passagem de um grande contingente de forças regulares que, constava, vinham do Ceará em
socorro de Caxias. A aproximação dessa força atemorizava os rebeldes. Sabedor desses fatos, o capitão simulou a chegada da tropa
e começou, correndo de um lado para outro, a dar vozes várias de
comando: -- A música para retarguarda! Avancem as companhias
pelo flanco! E assim conseguiu por em debandada os balaios pele
mato a fora, numa fuga desordenada, cujo estrépido cada vez mais
longínquo, o capitão Sabino foi ouvindo com grande satisfação.
Alem disso, houve uma circunstância que também concorreu para
dar vulto ao hábil'estratagema do capitão. Havia na comitiva um
pequeno cão que era companheiro inseparável do cavalo que cairá
baleado. Vendo o seu companheiro prostrado, impossibilitado de
seguir com os demais, que haviam partido, o cãozinho ficou toda
a noite a latir ansiosamente, saltando em torno do cavalo ferido.
Esse fato fez com que os rebeldes se convencessem de que a poderosa força vinda do Ceará havia feito alto e aguardava o amanhecer do dia para prosseguir na derrota.
E assim, aígüm tempo passado, puderam o capitão e o cabo,
que com ele ficara, partir ao encontro do contingente que encontraram uma hora depois, resolvendo-se então marchar por toda
a noite sem cessar no rumo do Carnaubal. Quando amanheceu,
tinham-se afasta*do cerca de três léguas do capão em que haviam
sido assaltados e se acharam a menos de duas léguas do sítio em
que estacionaram as forças.
Pouco tempo depois do sol nascido, veio correndo, juntar-se
à tropa, o pequeno cão; naturalmente o cavalo morrera e o amoroso animal, vendo então que inútil era sua dedicação, o abandonara
e viera ao encontro do companheiro de jornada.
Nesse dia, depois de um grande esforço, conseguiu o capitão
Sabino jiíntar-se às forças ao mando do tenente-coronel Junqueira,
que aí permanecia*!» na mais completa inação. Feitos os necessários reconhecimentos e entregue a munição, dava o coronel as providências para a marcha da coluna, que deveria ser breve, quando
na arrumação dos cunhetes se descobriu em um deles um ofício
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do presidente Manuel Felizardo ao coronel Junqueira ordenando
que, logo que o recebesse, marchasse, sem detença, sobre a Capital, que estava ameaçada de revolução. Reuniu desde logo o comandante o Conselho de oficiais e foi resolvido o imediato regresso
à Capital.

Não devia caber, porem, ao presidente Manuel Felizardo satisfazer as justas aspirações do capitão Sabino. Um mês depois
de sua entrada no S. Luiz, chegara o novo presidente nomeado
para a Província, tenente-coronel Luiz Alves de Lima, depois marechal e Duque de Caxias, que, informado da história do oficial
valoroso, o mandou chamar e confirmou todas as promessas feitas
por Manuel Felizardo, organizando em poucos dias um corpo de
450 praças, cujo comando lhe confiou.
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Voltou então a coluna para a Vila do Munim, pequena povoação situada à margem de uma baía. E aí, estacionando a coluna
de difícil mobilização, seguiu o capitão com um pequeno contingente para o Itapicurú-Mirim, de onde havia partido, e onde deu
ao sub-prefeito Altino Lelis conta de sua comissão.
Daí, aproveitando o sub-prefeito suas boas disposições, despachou-o para S. Luiz, conduzindo 40 prisioneiros, algemados, com
uma pequena escolta de 4 soldados e um cabo e embarcados em
uma igarité tripulada por 8 remadores negros. Partido que foi,
o capitão compreendeu que havia muito a recear dos presos que
levava, apesar de algemados, por isso que, sendo em número muito
superior à escolta, podiam, revoltando-se, vitimar a todos.
Mandou então o capitão quebrar as algemas aos prisioneiros,
dizendo que não era digno dele conduzir os seus patrícios daquela
maneira ignominiosa. E, a pesar da relutância da escolta, as algemas foram partidas e os presos, gratos por esse nobre procedimento
do capitão Sabino, não só não tentaram fugir como ainda ajudaram
a remar até à Capital.
Lá chegando, marcharam em ordem até o Palácio, em frente
do qual ficaram os presos soltos com 4 soldados, enquanto o capitão subiu e foi entregar ao presidente os ofícios que trazia. Manuel Felizardo ficou surpreendido do modo por que o capitão
soubera levar a termo satisfatório sua difícil incumbência e muito
o louvou pelo seu procedimento.
<>
Dias depois, informado o presidente de tudo o que havia
feito o capitão Sabino em Caxias e no sertão, perguntou-lhe o que
pretendia fazer e o que desejava. Ao que o valente soldado respondera: primeiro descansar e tratar de meus ferimentos; em
seguida continuar nos trabalhos de pacificação da província, se
me for dado um batalhão para comandar. E a esses votos respondeu-lhe o presidente que fosse curar de sua saúde, que o resto
ficava por sua conta.
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Tomando o tenente-coronel Luiz Alves de Lima conta do
governo da Província, providenciou desde logo, para, sem perda de
tempo, destruir os elementos revolucionários que ainda perturbavam a paz do sertão.
Reunidas as forças que se pôde arrebanhar na Capital, seguiu
para o interior o presidente, acompanhado do capitão Sabino, seu
batalhão e mais da tropa que arregimentou. Seguiram todos num
pequeno vapor até Itapicurú-Mirim e de lá até à Vargem Grande,
sítio onde se deixara ficar o tenente-coronel Junqueira com o corpo
de exército que, infrutiferamente, marchara para socorrer Caxias.
Do acampamento destacara o presidente parte da força, ao
mando do coroçpl Francisco Sérgio de Oliveira, para seguir para
aquela cidade, onde afinal entrou sem nenhuma resistência, porque desde muito os rebeldes a haviam abandonado, depois de
atrozes morticínios e funestíssimos saques.
E ao mesmo tempo que o coronel Oliveira seguia para Caxias,
o capitão Sabino seguiu com uma força considerável a fim de exterminar o temeroso quilombo do preto Cosme Bento das Chagas, que
se havia apoderado da fazenda de Tocanguira, pertencente a um
tal Ricardo Nah%.
t>
Era esse preto Cosme um facínora condenado à morte e que
conseguira fugir da cadeia de S. Luiz.
Internado pelo sertão, levantara escravos das fazendas e,
vivendo do saque e de depredações, tornara-se o terror de uma
vasta zona de cultura.
Intitulava-se Imperador, Tutor e Defensor de todo o Brasil;
e para manter o brilho do seu trono, concedia aos mais salientes
dos seus sequazes patentes de capitão e títulos de barão, cobrando
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dos agraciados gordos emolumentos, que eles iam colher no roubo
e no saque.
Tinha como secretário um pequeno português, que fora caixeiro de uma venda que sua gente saqueara, matando o vendeiro.
E esse pequeno caixeiro é que lavrava com má caligrafia os decretos que o velho facínora assinava com uma cruz.
Para impor-se ao respeito e à veneração dos seus súditos, e
ciente da fascinação que a pompa e o espetáculo exercem sobre
o ânimo dos povos, fazia-se transportar sobre um andor que fora
de um santo, adornado com os paramentos de padre de uma pequena igreja de arraial, que assaltara e roubara.
E por essa forma irreverente e pitoresca ia o preto Cosme
cercado de seus ministros e vassalos, vivendo vida folgada e descuidosa, certo, como se achava, que os poderes da Província por
muito tempo tinham de se haver com os balaios, e por outro lado
confiante na valentia do seu exército, que dia a dia engrossava de
modo assustador.
Achavam-se as coisas neste pé, quando o fazendeiro Ricardo
Naiva, laborioso proprietário da Tocanguira, achando insuportável
a incômoda e perniciosa permanência do facínora com sua gente
nos sítios vizinhos de sua fazenda, escreveu ao( presidente Luiz
Alves de Lima, então chegado à Província, indicando-lhe o lugar
certo do acampamento de Cosme.
Muito apreciou o presidente receber o precioso aviso mas, providenciando para a pronta destruição do quilombo, teve a idéia
infeliz de responder, pelo portador, à carta de Ricardo Naiva, agradecendo-lhe as indicações fornecidas e informando-o da próxima
partida das tropas.
Aconteceu que esse portador, que trazia a resposta do presidente fora preso ao aproximar-se da Tocanguira e encontrandose-lhe a carta, foi ela lida pelo secretário de Cosme. Este, vendose denunciado, num assomo de furor, matou, ato contínuo, o mísero portador e seguindo para a fazenda do Naiva, apoderou-se
dela e assassinou o infeliz fazendeiro, fazendo prender a família
em um paiol.
Como quer que fosse, porem, alguns dias após estes tristes
sucessos, aproximou-se da fazenda a força do comando do capitão
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Sabino; aí foi ela dividida em duas alas, fazendo-se um cerco que
produziu os melhores resultados. A ação foi rápida e feliz.
Surpresos, os quilômbolas atacaram as forças sitiantes, mas
tiveram que ceder à impetuosidade do assalto, debandando pelo
mato, deixando prisioneiros cerca de 2.400 companheiros. Entre
este achou-se o chefe Cosme. que, varado por uma bala nas pernas, não pôde fugir. Foi preso, reconduzido para a cadeia da
Capital, onde na forca, em cumprimento de sentença, expiou tão
horrorosos crimes.
Ainda na fuga, os pretos do quilombo praticaram um ato de
barbaridade; passando pelo paiol onde desde alguns dias se achava
presa a mísera família do infeliz Ricardo Naiva, sua mulher e
filhos, lançaram fogo à coberta de palha. Felizmente os soldados
do capitão Sabino chegaram a tempo de atender aos gritos das
crianças e arrombar a porta do paiol, salvando assim de uma morte
horrível aquelas desgraçadas criaturas.
Nos bolsos dos mortos e dos prisioneiros foram encontrados
alguns documentos interessantes que o capitão enviou com a respectiva parte ao presidente. Eram os decretos de nomeação expedidos pelo Cosme, a que acima nos referimos e que tinham mais
ou menos o teor seguinte:
- Sai hoje na ordem do dia a patente de capitão a Antônio
Cabinda, que não é mais escravo do cabano José Rosa, o qual
pagará 30SOOO, sendo 15SOOO à vista e resto fiado por um ano.
- Sai hoje.na ordem do dia a nomeação de Barão a D. Joaquim Cabinda, que foi de Ricardo Naiva, que pagará 100$000,
sendo 50$000 à vista e os outros 50$000 fiados por um ano, ao
qual se fará as honras de minha imperial casa, e quem não fizer
ficará desgraçado,.
E muitas outras de igual teor.

ü)
Nessa expedição fora o capitão Sabino ferido por uma bala
que lhe penetrara o peito, do lado esquerdo. A pesar disso, conservou-se sempre no seu posto até o fim, tendo voltado com sua gente
e todos os prisioneiros para a Capital.
Depois destes feitos foi, por ordem do presidente, o capitão
Sabino a Caxias, levando para entregar ao pagador das tropas a
quantia de 10:000X000, que recebera na Capital. Seguiu o capitão
com sua mulher e uma filhinha, que então tinha, em um iate com
40 alemães engajados, e em Caxias, onde foi recebido festivamente,
lhe foi dado o comando da segunda Companhia de Cavalaria. No
fim de dois meses, porem, foi pelo presidente chamado à Capital
e vindo rio ablSxo. com sua família, em um iate, este no lugar
denominado Remanso da Mariana, após uma noite de chuva torrencial, em que as águas do rio engrossaram consideravelmente,
virou, despejando na correnteza todos os passageiros e carga, composta de sacos de algodão e bagagens.
Em tal emergência, o capitão Sabino com grande dificuldade
conseguiu salvar a mulher, a filha e mais uma criança que estava
boiando segura a» um fardo de algodão. Outros fizeram o mesmo,
e felizmente não houve mortes a lamentar. Mas a perda das bagagens foi completa.
Chegado a Capital, foi o capitão nomeado comandante efetivo da 4.a Companhia do Corpo de Polícia, por ato de 14 de
abril de 1841; e posteriormente em 13 de novembro do mesmo ano,
por ato do presidente, foi o capitão nomeado para assumir interinamente o comando do Corpo de Polícia, na ausência do major
Falcão.
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Por esse tempo a anistia decretada pelo Governo Imperial
havia feito a completa pacificação da província e não existiam
mais inimigos a combater no sertão.
Todos os rebeldes que haviam sido aprisionados eram castigados com chibatadas e depois enviados como recrutas para o
Rio Grande do Sul, onde então se lavrava a revolução dos Farrapos .
Um dos transportes de guerra, que maior número de prisioneiros conduziu, era comandado pelo capitão-tenente Antônio Conrado Sabino, irmão do nosso herói. Nesse transporte seguiram prisioneiros vários dos nossos conhecidos de Caxias, entre ps quais
Raimundo Gomes, com a mulher e os filhos, e Pedro de Moura.
Aquele morreu a bordo, como toda a família e grande número de
prisioneiros, durante a longa travessia de nove meses, num barco
a vela. Pedro de Moura, porem, conseguiu salvar-se. De uma vez
que o barco se achava muito perto da costa da Paraiba, o rebelde lançou-se ao mar e alcançou a praia, a nado.
Não faltou quem visse em tanta fortuna a boa vontade do
capitão do navio para com o chefe revoltoso que em Caxias protegera por sua vez a vida e a esposa de seu irmão mais moço.
Algum tempo ainda se demorou no Maranhão o tenentecoronel Luiz Alves de Lima, que a munificência imperial elevara
a Barão de Caxias.
K retirando-se ele, aconselhara ao capitão Sabino, por quem
manifestara sempre muita amizade e simpatia, que se dedicasse
à carreira militar, para a qual se mostrava de tão decidida vocação.
Prometeu o capitão seguir o conselho do presidente e no momento de sua partida para a Corte ofereceu-lhe este soneto de
sua lavra:
t
O triste adeus, ó Lima, escuta agora
De quem do fundo dalma amor te oferta,
Daquele que no campo sempre alerta
Teu nome honrou com sangue seu outrora.
Teu márcio companheiro em vão te ohora,
Entregue à dor que amor por ti desperta
Ao ver que o mar te espera, estrada aberta,
Fuiriega a barca em que te vais embora.
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Partir te apraz; saudades da consorte,
Dos ternos filhos e do Pai amado
Faz grata a ti e a mim contraria a sorte.
Assás, porem, me deixas premiado,
Ganhando, ao mundo teu, por entre a morte,
O cunho que faz ver fui teu soldado!
Referia-se o capitão ao derradeiro ferimento que recebera, a
bala no peito na expedição contra o quilombo do preto Cosme.
Entretanto não foi esse o único ferimento que recebera nessa
campanha do Maranhão. Consta de sua fé de ofício, passada no
Corpo de Polícia dessa província em 1848, que fora ferido cinco
vezes com seis ferimentos, sendo o primeiro no braço direito, o
segundo na perna esquerda, o terceiro e o quarto no ventre, o
quinto na perna direita e o sexto no lado esquerdo do peito.
No Corpo de Polícia conservou-se o capitão Sabino até que,
sabendo que o seu antigo comandante, Barão de Caxias, ia marchar para S. Paulo, na campanha contra a revolução de Rafael
Tobias, pediu desligamento em 27 de marco de 1842, vindo para
.o Sul, onde se apresentou ao general, conduzindo um contingente
para as forças expedicionárias.

Aqui devia terminar propriamente esta narrativa, que outro
valor não tem que a sua minuciosa fidelidade histórica.
É justo, porem, que se registe a continuação da vida do herói
de Caxias, a testemunha presencial, magna pars, de todos estes
acontecimentos, de cuja boca ouvi quanto foi aqui relatado, o capitão Ricardo Leão Sabino.
Disse-se já que, seguindo os conselhos do antigo comandante,
viera para o sul do Império desejoso de prosseguir na carreira
das armas tão auspiciosamente começada.
Aqui chegado, foi desde logo nomeado Comandante da 5.a
Companhia de Caçadores 12, e nesse corpo marchou poucos dias
depois para S.^iPaúlo, onde havia rebentado a revolução liberal
de 1842.
Aí foi mandado, pelo já então Visconde de Caxias, como
comandante militar tomar conta da vila de Santo Amaro, onde
havia alguma força e onde em menos de 20 dias o capitão organizou um luzido esquadrão de lanceiros, composto todo de valentes domadores.
Com esse esquadrão, 200 praças do 12 de caçadores e 400
guardas nacionais, no momento oportuno seguiu, constituindo a
vanguarda do exército em operações, pela estrada do Norte em
direção a Taubaté, que era o centro militar da revolução.
Não teve de entrar, porem, em nenhum combate porque os
revolucionários abandonaram a cidade logo que dela a força se
aproximou.
*,
Não deixou, por esse fato ocasional, de ser menos importante
o papel do capitão Sabino nessa mobilização. E tanta confiança
depositava nele o comandante em chefe que, no ofício em que lhe
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enviou as instruções para a marcha, terminou com estas expressões:
"E fique V. S. certo de que marcho em sua retarguarda com
uma força considerável das três armas, apoiando suas operações'"'
Pacificada a Província de S. Paulo, antes de seguir para
Minas Gerais, onde também lastrava a revolução liberal, o general Caxias em ofício de 9 de julho de 1842, do acampamento de
Pinheiros, enviou ao ministro da Guerra, então José Clemente
Pereira, a proposta de promoção onde pedia para o capitão de Polícia do Maranhão Ricardo Leão Sabino o posto de major do
Exército.
De Pinheiros o capitão seguiu para Minas, onde fez toda
a campanha, e de lá ainda seguiu para o Rio Grande do Sul,
com o general Caxias, que ia assumir o comando contra as forcas
revolucionárias dos Farrapos.
Aí chegando, porem, teve notícia o capitão Sabino da morte
quase simultânea de sua mulher e de seu pai, o desembargador
Joaquim José Sabino. E, acabrunhado por esse duplo golpe, pediu
licença para retirar-se do Exército, onde o ralava profundo desgosto de não ver confirmada pelo Governo a proposta do general,
quando a proposta já havia sido atendida emt refação a todos os
outros oficiais nela contemplados.
Às suas reclamações por essa inqualificável injustiça procuraram explicar o fato por um quiproquó. As promoções e confirmações haviam sido feitas no Ministério da Guerra, em vista de uma
segunda proposta enviada pelo general Caxias, pouco tempo depois
da primeira, do acampamento de Santa Luzia do Sabará.
Aconteceu, porem, que, não se tendo achaáo o capitão Sabino na batalha que aí se travou, por estar desempenhando outra
comissão em ponto diferente, seu nome não figurou na nova proposta, e assim não foi atendido na promoção.
Feitas as promoções com a clamorosa exclusão do bravo defensor de Caxias, o Governo não quis emendar mão, sem nova
proposta do general, e o general não esteve pela impertinência do
Governo, alegando que já havia feito a proposta e não precisava
fazer segunda. E dessa forma prejudicado ia sendo o capitão Sabino, a quem, aliás, o general havia prometido renovar a proposta,
t
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quando outra oportunidade desse motivo a se ocupar ele de sua
pessoa, oportunidade que, certamente, estaria muito -breve.
Esse dia, porem, nunca chegou. Profundamente 'desgostoso
por tais sucessos, o capitão Sabino, sem ver assegurado o seu
futuro pela injustiça com que o haviam tratado os homens, a quem
tanto servira, reformou-se como major honorário, retirando-se para
S. Paulo, onde pretendia fazer o curso jurídico que, já uma vez,
circunstâncias imprevistas o haviam impedido de fazer em Coimbra,
para onde fora mandado por seu pai.
Aí, porem, anos depois, como em Coimbra, contraiu casamento, e dessa vez encheu-se de filhos. Foi-lhe preciso trabalhar
para sustento da família que crescia, e jamais chegou a realizar
o seu projeto de estudos.
Quando rebentou a guerra contra o Paraguai, foi pessoalmente lembrar ao Imperador a criação de corpos de voluntários,
à feição dos que Pedro I havia organizado em Portugal e nos
quais o major Sabino havia feito toda a campanha constitucional.
E ofereceu-se desde logo para comandar o primeiro corpo que
tivesse de partir para a guerra, levando consigo dois filhos, de
14 e 16 anos^ara os quais solicitou o posto de alferes, que lhe
foi concedido. •
Tardou, porem, a nomeação do futuro comandante de batalhão de voluntários. Não sendo a promessa do Imperador realizada por seus ministros, o major Sabino, de gênio fogoso e impaciente, escreveu e publicou pela imprensa um veemente artigo
contra o ministro Ângelo Ferraz, o que lhe valeu não fossem confirmados os filhos no prometido posto.
•
Os rapaze% que haviam seguido no 1.° e 5.° de Niterói, apenas
foram com as honras de cadetes, a que tinham direito por lei,
o que lhes não livrou de marchar de mochila às costas pelo tempo
de nove meses. Afinal foram ambos promovidos a oficial no campo
de batalha, chegando ao posto de tenente.
Um deles, feritio gravemente em Lomas Valentinas, foi depois da guerra nomeado tabelião e escrivão em S. João da Barra,
na então Província do Rio de Janeiro, onde, ainda, ao tempo em
que estas linhas são escritas, exerce o seu ofício. O outro, heróico
t
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moço, após longos anos de penosíssima campanha, caiu ferido e
morto pela metralha inimiga na ensangüentada ponte de Itororó.
Ao velho e cansado major nenhuma recompensa foi concedida . Concorrente a vários ofícios de justiça, viu sempre outros,
mais felizes do que ele, serem favorecidos da sorte.
Até que um dia, sem dinheiro e exhausto de forças para lutar,
fez anunciar um espetáculo em seu benefício e no qual ele daria
um concerto com aquela flauta histórica, com que conseguira uma
vez destroçar os sitiantes de Caxias. E no anúncio do espetáculo,
para o qual era convidado Sua Majestade, o Imperador, vinha publicada uma breve notícia do mencionado sucesso.
O Imperador teve ciência do caso, mandou chamar ao Palácio o major Sabino, e pediu-lhe que desistisse do seu intento, dizendo-lhe que aquela flauta histórica não deveria servir para
aquele fim a que a queria destinar.
Ao que o major replicou que a outra maneira pela qual ele
já um dia se havia servido dela, em proveito da ordem, não havia
impedido que ele e os filhos não tivessem que comer.
Informado então o Imperador de suas inadiáveis necessidades, mandou-lhe entregar uma quantia de dinheiro e mandou que
concorresse ao primeiro ofício de justiça que vagasse, assegurandolhe a nomeação.
E assim aconteceu. Meses depois o major Sabino concorreu
ao ofício vago do 2.° cartório de órfãos do termo de Guaratinguetá, sendo de fato nele provido por carta imperial do ano de
1875.
Não lhe aproveitou, porem, esse súbito bafejo da sorte. Sua
estrela funesta sofrerá apenas um passageiro eclipse. Instalado o
novo serventuário, com sua numerosa família, na st-de do seu cartório, feitas as despesas da nomeação, viagem e instalação, foi
pouco tempo depois o cartório suprimido pela Assembléia Legislativa de S. Paulo.
E para o caiporismo do major Sabino se criou esta situação
original: a de um serventuário vitalício sem «serventia, a de um
tabelião sem cartório.
E de então para cá não lhe mudou o destino. Jamais conseguiu designação de novo ofício, ou nova nomeação para outros
i
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ofícios para os quais concorreu, apesar de contínuas solicitações,
reclamações e protestos. (5)
Desanimado de obter recursos que viessem do poder público,
atirou-se à indústria particular. Mas aí o mesmo atroz caiporismo
o perseguia, desmanchando-lhe todas as perspectivas, arruinandolhe todas as empresas.
Com alguns contos de réis que lhe chegaram de uma pequena
herança montou em Santa Catarina o comércio de peixe em latas,
para exportação. Corno sempre, contou desde logo com o estrondoso sucesso do seu empreendimento, e despendeu quase todo o
seu capital em latas para exportar peixe. Aconteceu, porem, que
o produto não teve procura e em pouco tempo não havia com que
encher de peixe, ou de outra qualquer coisa, tantas latas vazias. . .
Foi completa a ruina. E teve o major Sabino de abandonar a
terra do seu insucesso. Parou em Paranaguá, onde com o restinho
de seu dinheiro comprou um troli e algumas bestas, empregandose, com um filho, em transportar passageiros da marinha para
Curitiba, e vice-versa.
Afinal, pelo ano de 1881, veio para S. Paulo, onde se estabeleceu como fabricante de bonecas. Mandou vir da Alemanha um
sem número de cabeças de porcelana, de vários tamanhos, com
cabeleiras louras e «negras e começou a fabricar bonecas. Ele mesmo fazia os pés e as mãos e os braços de madeira, a bico de canivete e fazia os corpos de pano cheio de serragem. . . Mas as bonecas saiam desengraçadas e aleijonas, e as crianças não nas queriam, nem para quebrar. Iam ficando nas lojas como alcaide,
para um canto. Nem lhes valeu o nome de bonecas separatistas,
que o fabricante improvisado lhes dera, consoante o movimento de
separatismo que .então agitava alguns exaltados políticos paulistas.
O insucess* de suas bonecas lembrou-lhe aproveitar algumas
num teatrinho Guignol para crianças. A notícia do ruidoso sucesso
que aqui alcançara o João Minhoca, com seu primitivo teatrinho
(5) Era filho de Joaquim Sabino Resende Faria dos Reis e Silva,
nascido em Portugal, Sjue, formado em Direito em Coimbra, seguiu a carreira
da judicatura e , foi desembargador da Relação de S. Luiz do Maranhão,
onde faleceu. Como seu nome fosse muito longo e no seu ofício tivesse de
escrevê-lo muitas vezes, cortou-o pelo meio, e assim mutilado transmitiu-o
a família.
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de bonecos, dominou-o. E a idéia de fundar coisa semelhante em
S. Paulo o conquistou inteiramente.
Escreveu várias pantomimas originais, fabricou os personagens,
com umas carantonhas características, e não se enganou desta vez
em suas previsões. O sucesso foi enorme. Todas as tardes o jardim em que armara a tenda se enchia de uma multidão de crianças que iam, a pequeno preço, ouvir as comédias do teatrinho,
repetidas por alguém em voz de falseie, escondido atrás das sanefas desbotadas de metim ordinário.
Mas ainda aí nessa fagueira situação o antigo guerrilheiro não
se soube contentar com sua modesta prosperidade. Ambicionou
mais. Achou S. Paulo pequena platéia e, prelibando estrondoso
sucesso, veio para o Rio de Janeiro. Montou no jardim do Politeama, então já desocupado pelo João Minhoca, o seu pequeno
teatrinho.
Mas não se satisfez com a modesta instalação do que primeiro
explorara, com êxito e proveito, o negócio. Arquitetou uma confortável construção para seu teatro. Com alguns recursos, que
havia conseguido ajuntar, obtendo o resto de empréstimo a um
amigo, construiu no Jardim Politeama uma pequena casa para
abrigar o seu teatro e a platéia, que até então firava tudo ao ar
livre.
Fez outras despesas e gastou mais do que podia. E justamente, parece que, depois da nova instalação, o teatrinho já não
tinha a mesma graça primitiva. O público, que jamais faltara ao
João Minhoca, começou a escassear, o aluguel do terreno não
pôde ser pago em tempo, e afinal tudo foi executado e penhorado
e vendido para solução das rendas devidas.
E ficou novamente o major Sabino de braços, cruzados, arruinado e endividado, olhando, indeciso e desconsolado, o incerto
futuro.
Lembrou-se então de voltar a sua profissão de dentista. Em
1865 estudou para dentista. Tirou o respectivo diploma e o Imperador deu-lhe o título de dentista da Casa , Imperial. Interrompeu, porem, esse trabalho porque seguiu para a guerra do Paraguai.
A pesar de velho, montou novo gabinete, fez enfim tudo o
que dependia dele para trabalhar. Mas, faltou-lhe o que dependia
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dos outros, aquilo que lhe era essencial para ser dentista: nãc
teve clientes.
Recolheu-se então a uma pequena casa que possuía em Santo
Amaro, perto da cidade de S. Paulo e entregou-se à vida interior
do pensamento.
Após longas meditações escreveu um opúsculo de azedo pessimismo, o que chamou Deus e Alma (6) e onde reuniu todas as
suas desconsoladas observações sobre o mundo e os homens.
(6) Entre estes justificados desabafos de Sabino, encontro, ainda no
Diário Popular de S. Paulo, de 11 de fevereiro de 1881, a seguinte carta:
"À sua Majestade, o Imperador
Senhor — Se Vossa Majestade reconhece que não pode fazer-me a justiça, que por tantas vezes me tem prometido fazer por espaço de seis anos,
desde que fui privado do meu ofício de segundo escrivão de órfãos de Guaratinguetá, suprimido pela Assembléia Provincial por falta de rendimentos
para dois cartórios no termo; se Vossa Majestade consente que seu Governo
contra a disposição da lei não tenha em seis anos até hoje dado-me outro
cartório, visto serem de serventia esses ofícios, a pesar de ter eu já várias
vezes concorrido a vários 'cartórios por deterrrinante mando de Vossa Majestade, sendo o último a que concorri por expressa determinação de Vossa
Majestade, o terceiro tabelião desta Capital, que até hoje a pesar de decorridos mais de dois an%s se conserva provisoriamente provido; se o meu inseparável caiporismo ainda nessa ocorrência descobre um meio de algemar-me
os pulsos, paralisando-me em vãs esperanças, para assim impossibilitar-me
de procurar outro emprego à minha atividade, e prover à alimentação e necessidade de rninha numerosa família; não queira Vossa Majestade ser o
primeiro a auxiliar a esse meu fatal inimigo, condenando-me a uma morte
tão lenta, antes por um procedimento mais humano e condigno, queira dar-me
um forrral desengano, demovendo-me dessa letal esperança, que de dia para
dia sepulta-me no mais funesto desespero, deixando-me Vossa Majestade
por essa humanitária resolução franca e livre a brecha para uma honrosa e
previdente retirada, que hoje no caso atual eqüivale se não excede uma vitória tardia e inútil.
Senhor, o público tão conhecedor de minha história se absorve na admiração e expectativa e aproveitando*ae desses fatos tira proveitosos corolários;
por outro lado, a paciência humana esgota-se, pois tudo tem limites, e a
época convida às aventuras, tão almejadas dos infelizes.
De Vossa Majestade cidadão benemérito da pátria - - major Ricardo
Leão Sabino, cavaleiro da Imperial ordem de Cruzeiro, escrivão avulso ou
sem cartório.
Ricardo Leão Sabino
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E entregue a essas mesmas cogitações, cheio de achaques físicos, mas conservando ainda inalterados os dotes inestimáveis do
espírito, viveu ainda alguns anos, até que, em 1902, a morte após
de vida de luta tão longa lhe trouxe o repouso definitivo.
Rodrigo Otávio

O livro foi impresso era S. Paulo. Tip.

Industrial, 1895.

No meu arquivo conservo na correspondência com o major Sabino encontro ainda uma carta datada de S. Paulo, 8 de agosto de 1901, poucos
meses antes de sua morte, que bem caracteriza seu temperamento. Aqui
transcrevo seu inteiro teor:
"A presente tem por fim pedir-lhe o obséquio de remeter-me pelo correio os opúsculos Deus e Alma, que existirem em poder dos livreiros, bem
como o produto dos que tiverem sido vendidos. Tenho aqui um livreiro, que
me oferece a compra de todos, a pedido de uma sociedade em Santos, para
fazer propaganda; creio que Maçônica. Ficar-lhe-ei muito agradecido. Desejo saber sua morada para poder dirigir-me.
Continuo no mesmo estado, muito surdo, quase cego, só leio e mal com
uma forte lente. 88 anos, durmo e como bem, ando em velocípede, isto é,
regulando o equilíbrio, se fecho os olhos caio, de noite logo que o sol se
recolhe fico cego de todo, por isso não saio de casa. A inteligência é muito
clara, a memória quase perdida, um nome que se me ( diz, se não escrevo, 5
minutos depois já não me lembro! Ainda faço versos, mas é preciso ir escrevendo à medida que vou fazendo.
Moramos com meu filho Horácio na Avenida Paulista, mas cartas não
vêm aqui e sim Vila Buarque, rua General Jardim 42, casa de minha filha
Amélia.
Desejo muito retirar-me para o Maranhão, a fugir do frio que já não
suporto.
S. Paulo está sempre em movimento, bondes elétricos, etc. para mim é
tarde!
»
Estou estudando o Mundo Oculto, quase propenso a crer; e o amigo ? desejava conhecer sua opinião a respeito.
Fico esperando o cumprimento de meu pedido, e aqui continuo a estar
à disposição de suas ordens como amigo sincero e obrigado.

Ricardo Leão Sabino.'
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