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A história que se inicia 

Vem do traço popular 

Cuma forma mandingueira: 

Forma o dito secular, 

Passado no zunzunzum, 

Atento ao burungundum 

Para a origem sempre estar. 

 

E o bê-a-bá  aqui, né fácil! 

Terreno mais limoso... 

Se der mole, quebra os quartos, 

Fica todo melindroso... 

Versando balangandã, 

Coisa sem nenhum afã, 

Indo tudo sem entroso. 

 

Por isso que logo digo  

Pro leitor que está atento, 

E também pra quem está  

Um pouquinho desatento, 

Questa trova traz lacuna, 

Mas tem coisa que reúna 

A tudo que tem intento... 

 

....De jogar escuridão 

A u’a noite sem luar, 

Para o tempo corroer 

Histórias que trazem ar  

Que situa, nas origens, 

Nosso povo sem vertigens 

Para o combate enfrentar. 
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E dentro desse sentido 

De trazer tudo que é margem, 

Vou traçar, neste versado,  

Esta história em homenagem 

Ao povo de Gbeiru,  

Que tem no negro Beiru 

U`a lembrança de coragem. 

 

O Beiru veio de Oyó 

(Região lá da Nigéria), 

Que foi a mais conhecida  

Duma forma muito séria, 

Entre todos Iorubas, 

Era um reino mais sagaz: 

Tinha a força duma fera. 

 

Beiru chegou no Brasil 

Do século dezenove, 

Em sua parte primeira, 

Há ditados que comprove. 

Na fazenda Campo Seco, 

Rezaram-lhe logo o terço: 

– Fique quieto! E se conforme. 

 

Eram os Hélios Silva Garcia 

(A família que foi dona 

Do cativo Gbeiru) 

Duma forma falastrona, 

Mandou-lhe ir prum coió, 

Depois de vir lá d`Oyó. 

“Negro, o cravo é tua honra!” 
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Assim, buscou se interar 

Coa vida que não convém: 

Fazenda, mulher, amigos, 

O nome mudou também: 

Se chamava Gbeiru, 

Ora se chama Beiru 

– A baianidade lhe contém. 

  

Certo dia, um Preto velho 

Lhe Chamou pruma conversa, 

Para lhe contar um caso 

– Tranquilo, sem muita pressa – 

Que ocorreu há muitos anos: 

Um furdun dos desenganos  

Que deixou o que nos resta. 

 

O Preto Velho o saudou 

Coa saudação de Xangô: 

– Kawó-Kabiesilé! 

Mundrungou esse senhor. 

Beiru respondeu devoto  

E com um olhar remoto, 

Ouviu o “véi” com penhor. 

 

E ele foi logo dizendo: 

– Há bem pouco tempo atrás, 

Nessa área de matagal, 

De riscos e dongos tais,  

Os bravos negros fugidos 

Encontraram bons abrigos 

Contra as forças imperiais.  
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Tínhamos casas de palha, 

Arraiais da liberdade, 

A gente andava feliz, 

Congava toda verdade 

Num toque que muito ousa,  

Na Cabula que tem força 

Contra toda atrocidade: 

 

Cabula era um ritual  

De origem Banto-angolense 

Pra abater o inimigo 

Escravistas, cujo ente 

Se esbaldava no suar 

Do negro, cujo pesar 

Rangia a dor da corrente. 

 

Esse era o nosso quilombo, 

O quilombo sem usura, 

Um gongué de sons matreiros 

De guerreiros sem firula, 

Mas num dia de rudeza, 

Sucedeu vumbi tristeza, 

Destruíram o cabula. 

 

Foi um mangangã da época, 

Um tal de Conde de Ponte, 

Que tomou conhecimento, 

Por uma mundonga fonte, 

Do quilombo que era quimbo  

Dos negros. Aí, do limbo, 

Tirou soldados de monte  
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No dia trinta de março  

De mil oitocentos e sete 

– Se não me falte à memória – 

Mandou a capitão sem frete  

Partir com oitenta homens  

Bem armados, sem ter fome 

Para o Cabula de trete. 

 

Cercou casas e arraiais 

Na faixa de duas léguas 

(Do centro até logo cá), 

Foi uma luta sem tréguas, 

Já no final foi ruim: 

Eles ganharam enfim, 

Prenderam com muitas pegas... 

 

Setenta e oito pessoas: 

Uns escravos, outros forros, 

Mais dois líderes valentes 

Revidaram ao esporro: 

“Não temo sinhô muzungo, 

Sou negro do povo bundo. 

Sou livre...  Até quando morro.” 

 

Nego Beiru ouviu tudo, 

Justiceiro, igual xangô, 

Disse, pois, ao Preto velho: 

– Camará, véi contador, 

Sei que nesse chão de escravo  

Para ser um homem bravo, 

Não pode só ter furor. 
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Tem que ter também mandinga  

De Exu, orixá treteiro; 

Tem que se ter a justiça  

De Xangô, o justiceiro; 

Tem que se ter ginga-manha 

De Oxalá – que não apanha 

Para ser homem guerreiro. 

 

Os dois logo se olharam 

Entendidos, e de có 

Negro Beiru foi dizendo: 

– Vou comer um abricó! 

Fruta do Beiru antigo, 

Pois aqui foi seu abrigo: 

Come, desce... Sem dar nó. 

 

Era uma fruta marrom, 

Tinha a cor do jenipapo, 

Por dentro muito amarela 

Feito manga lambe papo; 

Possuía forma redonda  

Sem querer demais milonga: 

Era do balacubaco. 

 

Essa prosa foi passada 

Com os dois homens guerreiros, 

Que, perto da casa grande, 

Tinham que prosar matreiros, 

Pra que o papo que assuntassem  

Muito não se espalhassem 

Pros ouvidos traiçoeiros.    
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O local da casa grande 

Na fazenda Campo Seco, 

Tinha muito preto velho 

Que não sabia direito, 

Mas o que ficou pra nós 

Foi com a certeira voz 

De Faustino – com respeito. 

 

Pois chegou e logo disse 

– Sem manha, nem calundu – 

Que a casa grande ficava 

Onde tem muito zungu, 

Na atual delegacia 

Onde nego entra em fria, 

Fica no ziriguidum. 

 

Na fazenda Campo Seco 

Produzia-se verdura, 

Capim para corte, côco, 

Abricó tinha a fartura, 

Até vassoura de ingá 

Produzia-se por cá, 

E a vida seguia dura. 

 

Negro Beiru ficou esperto 

No plantio e na colheita 

Na mundrunga conheceu 

O comércio dos porretas,  

(Cuja mão, caleja o fato) 

Trazendo a dor, do regato, 

Do suor da pele preta. 
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O trabalho do Beiru  

Começava muito cedo 

– Antes do canto do galo – 

Na fazenda Campo Seco: 

Capinava grandes matas, 

Aravas terras mais vastas 

– Era um desassossego. 

 

Assim, ia conhecendo 

Os irmãos bantos na lida, 

Que lhe falavam dos casos, 

Do bufunfum desta vida, 

Ia fazendo seus planos, 

Percebendo os bons fulanos 

Pra findar vida sofrida. 

 

Dentro deste bafafá, 

Sem nenhuma leotria, 

O Beiru foi conhecendo 

Um e outro que dizia: 

– Fui do quilombo Cabula, 

Onde brincava picula 

Sem ter medo do que vinha. 

 

Com tais homens foi se unindo, 

E tomando amizade, 

Logo assim, grugunzou 

U’a revolta de verdade. 

Depois disse com fervor: 

– Nesse quimbo de Xangô 

Vai zumbar a liberdade. 
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Beiru era quem fazia 

O comércio da colheita, 

Tinha jegue e caçuá 

Pra não dar muita paleta 

Para as bandas da cidade, 

E sem ter dificuldade, 

Desviava com mutretas. 

 

No caminho ia vendo 

Os laranjais do Cabula 

Dum amarelo vistoso, 

Sem um traço de amargura 

Que nutria já na ida, 

Empanzinando na vinda, 

Acabando coa secura. 

 

Na volta, Beiru trazia  

Vunjes no bom caçuá, 

Eles viam muito alegres, 

Quase sempre a brincar, 

Pois o jegue amuava 

Eles caíam na risada 

Com seu alto relinchar. 

 

E Beiru sempre encontrava 

Pelo passo do caminho, 

Belo ébano amor 

Que lhe enchia de carinho, 

Que espraiava coisa boa 

Nesta vida que só soa 

O “chibá!” de dor tão vil. 
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Assim, o negro Beiru 

Sempre sábio, sempre atento, 

Da fazenda Campo Seco, 

Descobriu o movimento  

Desdo plantio à colheita, 

Desdo comércio à mutreta 

Conseguiu discernimento. 

 

E também foi descobrindo 

Tudo que adiantava o lado, 

Mundrungueiro mais esperto, 

Fez muzungo ter atraso, 

Num travar sua guinada  

De grilhão que ouro fada 

Num escravo negro traço. 

 

O tronco já se partia  

No enlevo da mandinga,  

Urucungo, pois, soava 

Na idéia e na ginga, 

E Beiru, negro maroto, 

Fez-se grande pra ser solto,  

Feito a princesa Nzinga.  

 

Desse modo, foi pensando, 

Pois, tramando vários planos 

Num zumbir de triste noite  

Com seu vento tão soprano. 

Som igual urucunju 

Que fazia o Gbeiru 

Se armar contra os beltranos. 
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E a vida se sucedia  

Com todo seu malquerer, 

E o Beiru seguiu pensando: 

“Já sei o que irei fazer, 

vou chamar negros guerreiros, 

Cabundás... E mandingueiros 

Pra assuntar bereguedê.” 

 

A fazenda Campo Seco 

Tinha grande extensão, 

Possuía metros quadrados  

Que ia longe da visão, 

Então, foram conversar  

Num lugar pra se armar: 

Era no Capoeirão. 

 

E sobre essa região 

Irei versar mais à frente, 

Agora vou é me ater 

No que disse à sua gente. 

Disse: – Povo de Xangô, 

Nada de borocoxô! 

Pois a luta está à frente. 

 

 Falou mais: – Vamos trazer  

Treta, e também zunzunzum  

Pressa gente chechelenta, 

Que está cheia de tutu, 

De qui-qui-quí, cá-cá-cá: 

Vai tirando o nosso ar, 

E o trabalho come cru. 
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Vamos logo manguiar  

No plantio e na colheita, 

Na vassoura de ingá, 

No comércio, na receita 

E botar culpa na praga, 

Que a plantação estraga, 

E que a chuva está estreita. 

 

Tudo foi posto em ação  

Em dias, seguindo anos 

Na fazenda Campo Seco 

A continuar os planos 

Beiru : – Isto é uma praga  

Bulineira que a tudo estraga, 

Mentia para os beltranos... 

 

Os Garcias se enervavam, 

Mas não percebiam nada: 

Sem a causa do retardo, 

Causado pela parada 

Que os negros faziam bem 

E cessando os seus vinténs 

– Era como uma porrada. 

 

E Beiru bem estratégico 

Foi levando no xaveco, 

Pois na espreita, na esguia 

Se espalhando feito eco 

Na fazenda Campo Seco, 

Foi criando o próprio terço: 

Era negro bem esperto. 
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Tinha o tino sobre tudo 

Na fazenda dos Garcias, 

Esse era um grande jeito  

De metê-los numa fria; 

Conquistando a confiança, 

Diminuindo a bonança 

Desta podre fidalguia. 

 

Pois dentro dos quatros marcos 

Da fazenda Campo Seco, 

Para ser um negro livre 

Tinha que ser muito averso 

Ao tilintar do grilhão 

Que serrado com facão, 

Indo e vindo com bom jeito: 

 

Primeiro tinha que amolar, 

Deixar bem afiadinho, 

Testar cortando bambu 

Para ver se estava bravio, 

Mas, logo na amolação 

O Beiru, no capoeirão, 

Descobriu todo caminho. 

 

Pois, certa feita, o Beiru 

Passava cum dos Garcias 

Lá pelo capoeirão, 

Parecia meio dia, 

Voltando pra casa grande 

Sei lá, não sei da aonde, 

Os mais velhos que diziam 
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Que o Beiru viu uma cobra 

No caminho muito quieta, 

Atinou: era coral. 

O Garcia nem alerta 

Logo, a cobra serpentina 

Picou ele tão ferina: 

O deixou de boca aberta. 

 

E Beiru num solavanco 

Conseguiu pegar a cobra,  

Que queria se esguichar 

Pelo mato numa dobra, 

Botou dentro da garrafa 

Pra depois virar cachaça: 

Era um negro de manobra. 

 

O Garcia se espichava, 

Já entrava na vertigem, 

Suava feito cuscuz, 

Parecia ver esfinge 

E falava pro Beiru 

Dentro desse bufunfum: 

– O veneno me aflige!!! 

 

O munhungo atormentava 

O Garcia na ferida: 

– Ti dou o Capoeirão 

Se salvar a minha vida! 

Beiru todo mandingueiro 

Disse: – Olha que fuleiro, 

Tá com medo do que finda.  
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E disse mais: – Vou salvar 

Esse filho de xibungo, 

Pra que fique a me dever, 

Como deve ao vagabundo, 

No caminho da tocaia 

Distraído coa pacaia 

Sofre o golpe num segundo. 

 

Beiru salvou o Garcia,  

Que não teve onde correr, 

Deu logo o capoeirão, 

Liberdade, pode crer, 

Pois o trato que se trata 

No morrer boca da mata 

Todo mundo faz valer. 

 

Esse conto vem dos pretos 

Velhos do antigo Beiru 

Que contavam bravos casos 

Como um dito de zulu, 

Pois assim ia passando 

Gerações iam rolando 

Coa história de Gbeiru. 

 

Ora vou é me ater 

Como havia dito antes, 

Em estrofes já passadas  

Em rimas mui-toantes 

Sobre o bom Capoeirão 

Essa foi a região 

Que o Beiru foi atuante. 
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O Capoeirão foi parte, 

Um pedaço da fazenda 

Que media acho que um terço 

E tinha muita oferenda 

Pro Orixá trazer paixão 

Combater-se a escravidão, 

E o senhor perder a renda. 

 

Podemos situar hoje 

O grande Capoeirão 

Entre o largo da Jaqueira 

Que possui um nome vão. 

Pois se chama Anjo mal, 

Que foi posto por um tal... 

Pra acabar com a região. 

 

Vai até a Engomadeira 

Pequena; Onde tinha um rio 

Que agregava tanta negra  

Engomando, bem macio, 

As cuecas do patrão 

Com rancor no coração, 

Pois a vida era um barril. 

 

O Beiru foi-se apossar 

Do seu pedaço de chão, 

Levou cobra coa zuninga, 

O troféu da sua ação 

Contra os vis escravocratas, 

Decadentes magnatas, 

Festejou com emoção. 
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Casas foram construindo 

Numa alegria que só 

Pois eram casas de taipa 

Dum engenho de dar nó 

Tudo era muito simples 

Sem negocio de melindres 

Pra sair tudo de có. 

 

Primeiro arrancava os paus, 

As varas de enchimento, 

Umas palhas de coqueiro  

Para abrigar do relento, 

Na hora da amarração 

Para ser boa a armação 

Pra aguentar a qualquer vento. 

 

Jogando água no barro, 

Pilando a virar massa, 

Do pé até o joelho, 

Pisavam achando graça, 

Pegando o barro coa mão, 

Engendrava à amarração, 

Coa força de sua raça. 

 

Assim, ia aparecendo  

As casas do Capoeirão. 

Ia se criando horta, 

Um monte de plantação, 

E o povo todo sabia, 

Alegre quando dizia: 

“Beiru, nosso rei-irmão!” 
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E o Cabula ficou sabendo  

Dum negro dono de terra 

Que trouxe pro Capoeirão 

Os negos firmes de guerra 

Pra fazer a vida boa  

Na área que tava à toa 

Pra acabar com que emperra. 

 

Vários negros do Cabula  

Eram certos em dizer: 

– Vou lá pro Capoeirão 

Para bem melhor viver, 

Pois na terra de Beiru 

A gente não fica nu 

Pra feitor vir nos bater. 

 

Muitos dias sucederam  

No livre Capoeirão, 

Uns momentos bem felizes, 

Outros de dar comoção 

No peito que tinha encanto, 

Que foi sempre além do pranto,  

Pra abater a escravidão. 

 

Tinha Capoeira d’Angola 

E ladainhas a vera, 

Um molejo quebra facho  

Duma mandinga sincera, 

Pra dar muito ziguinal  

Sem papinho e coisa e tal 

Para ser negro de guerra. 
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E tudo se perdurou 

Até a morte de Beiru: 

Foi um dia muito triste,  

De choroso calundu 

E o povo todo sofrendo 

Como quem se mal dizendo: 

– Morreu negro Gbeiru. 

 

Sua morte foi no fim  

Do século dezenove, 

Livre feito passo-preto 

Sem vacilo que comprove, 

Pois sua vida de luta  

Teve a força absoluta  

Que até hoje nos comove. 

 

Desse modo, a grande corja 

Dos Garcias retomou 

O livre Capoeirão, 

Que guerreiros abrigou.  

Porém, nesta terra sem cravo 

Não dava mais para escravo 

Com sentimento de dor.      

 

Pois o povo brasileiro, 

(Rodeado de paixões) 

Já pendendo para o novo 

Contra o peso dos grilhões 

Conclamava Castro Alves 

Com seus versos inflamáveis: 

– Salve os filhos dos Palmares! 
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Comovendo os corações. 

 

Aì, veio a abolição, 

Engendrada nos limites   

Dum falso liberalismo 

Feito pela mesma elite 

Que legou toda a desgraça 

Dos libertos que, às traças, 

Vêm formando a grande massa  

Dos barracos de Eternit. 

 

Dentro deste enlamear 

(De viver do sofredor) 

Já borbulha um sentimento 

O quanto revelador 

Duma força que nos guia  

Pra brotar um novo dia 

E findar a tirania  

– Secular fluir de dor– 

 

Dessa forma, imenso povo 

Vai vibrante para o enlevo 

Da implacável batalha. 

Avante! A luta é o relevo 

Da glória que move o mundo. 

Na fronte este olhar profundo, 

Flama indignar fecundo 

Que arrebata o que eu escrevo. 
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