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Análise do Conto "A Hora e a Vez de 
Augusto Matraga" 
 
Trecho 1 
“Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Estêves. Augusto Estêves, filho do Coronel 
Afonsão Estêves, das Pindaíbas e do Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto — o homem — nessa 
noitinha de novena, num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores 
do Córrego do Murici.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 2 
“E, aí, de repente, houve um deslocamento de gentes, e Nhô Augusto, alteado, peito largo, 
vestido de luto, pisando pé dos outros e com os braços em tenso, angulando os cotovelos, varou 
a frente da massa, se encarou com a Sariema, e pôs-lhe o dedo no queixo. Depois, com voz de 
meio-dia, berrou para o leiloeiro Tião: 
— Cinqüenta mil-réis!...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 3 
“E ela conhecia e temia os repentes de Nhô Augusto. Duro, doido e sem detença, como um bicho 
grande do mato. E, em casa, sempre fechado em si. Nem com a menina se importava. Dela, 
Dionóra, gostava, às vezes; da sua boca, das suas carnes. Só. No mais, sempre com os 
capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Na fazenda — no Saco-da- 
Embira, nas Pindaíbas, ou no retiro do Morro Azul — ele tinha outros prazeres, outras mulheres, o 
jogo do truque e as caçadas. E sem efeito eram sempre as orações e promessas, com que ela o 
pretendera trazer, pelo menos, até a meio caminho direito.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 4 
“Dionóra amara-o três anos, dois anos dera-os às dúvidas, e o suportara os demais. Agora, 
porém, tinha aparecido outro. Não, só de pôr aquilo na idéia, já sentia medo... Por si e pela filha... 
Um medo imenso. 
Se fosse, se aceitasse de ir com o outro, Nhô Augusto era capaz de matá-la. Para isso, sim, ele 
prestava muito. Matava, mesmo, como dera conta do homem da foice, pago por vingança de 
algum ofendido.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 5 
“Agora, com a morte do Coronel Afonsão, tudo piorara, ainda mais. Nem pensar. Mais estúrdio, 
estouvado e sem regra, es tava ficando Nhô Augusto. E com dividas enormes, política do lado 
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que perde, falta de crédito, as terras no desmando, as fazendas escritas por paga, e tudo de fazer 
ânsia por diante, sem portas, como parede branca.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 6 
“Seu Ovídio pegou a menina do colo do Quim, que nada escutara ou entendera e passou a 
cavalgar bem atrás. E, quando chegaram no pilão-d‟água do Mendonça, onde tem uma 
encruzilhada, e o camarada viu que os outros iam tomando o caminho da direita, estugou o cavalo 
e ainda gritou, para corrigir: 
—Volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro! 
Mas seu Ovídio se virou, positivo: 
—Volta você, e fala com o seu patrão que Siá Dona Dionóra não quer viver mais com ele, e que 
ela de agora por diante vai viver comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção 
de Deus!” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 7 
“— Fez na regra, e feito! Chama os meus homens! 
Dali a pouco, porém, tornava o Quim, com nova desolação: 
os bate-paus não vinham... Não queriam ficar mais com Nhô Augusto... O Major Consilva tinha 
ajustado, um e mais um, os quatro, para seus capangas, pagando bem. Não vinham, mesmo. O 
mais merecido, o cabeça, até mandara dizer, faltando ao respeito: — Fala com Nhô Augusto que 
sol de cima é dinheiro!... P‟ra ele pagar o que está nos devendo... E é mandar por portador 
calado, que nós não podemos escutar prosa de outro, que seu Major disse que não quer. 
— Cachorrada!... Só de pique... Onde é que eles estão? 
— Indo de mudados, p‟ra a chácara do Major...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 8 
“Mas Nhô Augusto se mordia, já no meio da sua missa, vermelho e feroz. Montou e galopou, teso 
para trás, rei na sela, enquanto o Quim Recadeiro ia lá dentro, caçar um gole d‟água para beber. 
Assim. 
Assim, quase qualquer um capiau outro, sem ser Augusto Estêves, naqueles dois contratempos 
teria percebido a chegada do azar, da unhaca, e passaria umas rodadas sem jogar fazendo umas 
férias na vida: viagem, mudança, ou qualquer coisa ensossa, para esperar o cumprimento do 
ditado: “Cada um tem seus seis meses...”” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 9  
“Cresceu poeira, de peneira. A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. Chegou à chácara 
do Major. 
Mas nem descavalgou, sem tempo. Do tope da escada, o do no da casa foi falando alto, risonho 
de ruim: 
—Tempo do bem-bom se acabou, cachorro de Estêves!... 
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O cavalo de Nhô Augusto obedeceu para diante; as ferraduras tiniram e deram fogo no lajedo; e o 
cavaleiro, em pé nos es tribos, trouxe a taca no ar, querendo a figura do velho. 
Mas o Major piscou, apenas, e encolheu a cabeça, porque mais não era preciso, e os capangas 
pulavam de cada beirada, e eram só pernas e braços. 
— Frecha, povo! Desmancha! 
Já os porretes caíam em cima do cavaleiro, que nem pinotes de matrinchãs na rede. Pauladas na 
cabeça, nos ombros, nas coxas. Nhô Augusto desdeu o corpo e caiu. Ainda se ajoelhou em terra, 
querendo firmar-se nas mãos, mas isso só lhe serviu para poder ver as caras horríveis dos seus 
próprios bate-paus, e, no meio deles, o capiauzinho mongo que amava a mulher-à toa Sariema.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 10 
“Mas, quando Nhô Augusto estremeceu e tornou a solevar a cabeça, o Major, lá da varanda, 
apertando muito os olhos, para espiar, e se abanando com o chapéu, tirou ladainha: 
— Não tem mais nenhum Nhô Augusto Estêves, das Pindaíbas, minha gente?!... 
E os cacundeiros, em coro: 
— Não tem não! Tem mais não!... 
Puxaram e arrastaram Nhô Augusto, pelo atalho do rancho do Barranco, que ficou sendo um 
caminho de pragas e judiação. 
E, quando chegaram ao rancho do Barranco, ao fim de légua, o Nhô Augusto já vinha quase que 
só carregado, meio nu, todo picado de faca, quebrado de pancadas e enlameado grosso, poeira 
com sangue. Empurraram-no para o chão, e ele nem se moveu. 
— É aqui mesmo, companheiros. Depois, é só jogar lá para baixo, p‟ra nem a alma se salvar...”  

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 11 
“E, aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro com a marca do gado do Major — que soía 
ser um triângulo inscrito numa circunferência —, e imprimiram-na, com chiado, chamusco e 
fumaça, na polpa glútea direita de Nhô Augusto. Mas recuaram todos, num susto, porque Nhô 
Augusto viveu-se, com um berro e um salto, medonhos. 
— Segura! 
Mas já ele alcançara a borda do barranco, e pulara no espaço. Era uma altura, O corpo rolou, lá 
em baixo, nas moitas, se sumindo.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 13 
“— Deus que me perdoe, — resmungou a preta, — mas este homem deve de ser ruim feito 
cascavel barreada em buraco, porque está variando que faz e acontece, e é só braveza de matar 
e sangrar... E ele chama por Deus, na hora da dor forte, e Deus não atende, nem para um fôlego, 
assim num desamparo como eu nunca vi!” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
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Trecho 14 
“Deitado na esteira, no meio de molambos, no canto escuro da choça de chão de terra, Nhô 
Augusto, dias depois, quando voltou a ter noção das coisas, viu que tinha as pernas metidas em 
toscas talas de taboca e acomodadas em regos de telhas, porque a esquerda estava partida em 
dois lugares, e a direita num só, mas com ferida aberta. As moscas esvoaçavam e pousavam, e o 
corpo todo lhe doía, com costelas também partidas, e mais um braço, e um sofrimento de 
machucaduras e cortes, e a queimadura da marca de ferro, como se o seu pobre corpo tivesse 
ficado imenso.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 15 
“Mas, de tardinha, chegou a hora da tristeza; com grunhidos de porcos, ouvidos através das 
fendas da parede, e os ruflos das galinhas, procurando poleiro nos galhos, e a negra, lá fora, 
lavando as panelas e a cantar: As árvores do Mato Bento deitam no chão p‟ra dormir... 
E havia também, quando a preta parava, as cantigas miúdas dos bichinhos mateiros e os sons 
dos primeiros sapos. 
Esfriou o tempo, antes do anoitecer. As dores melhoraram. E, aí, Nhô Augusto se lembrou da 
mulher e da filha. Sem raiva, sem sofrimento, mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. 
Respirava aos arrancos, e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda, e era 
como se o corpo não fosse mais seu. Até que pôde chorar, e chorou muito, um choro solto, sem 
vergonha nenhuma, de menino ao abandono. E, sem saber e sem poder, chamou alto soluçando: 
— Mãe... Mãe...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 16 
“E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, por que os ossos tomavam tempo para 
se ajuntar, e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não 
arrefecendo na dedicação. 
— Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados!...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 17 
“— Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto 
pecado mortal?! 
—Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependido 
nenhum... 
E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo o doente num desvencido 
torpor. 
— Eu acho boa essa idéia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na 
mulher, nem em vinganças. Entregue para Deus, e faça penitência. Sua vida foi entortada no 
verde, mas não fique triste, de modo nenhum, porque a tristeza é aboio de chamar o demônio, e o 
Reino do Céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a 
graça de Deus, que ele não regateia a nenhum coração contrito!” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
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Trecho 18 
“Fora assim desde menino, uma meninice à louca e à larga, de filho único de pai pancrácio. E ela, 
Dionóra, tivera culpa, por haver contrariado e desafiado a família toda, para se casar.”  

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 19 
 “— Culpa eu tive, meu tio... 
— Quem não tem, quem não teve? Culpa muita, minha filha... Mãe do Nhô Augusto morreu, com 
ele ainda pequeno... Teu sogro era um leso, não era p‟ra chefe de família... Pai era como que Nhô 
Augusto não tivesse... Um tio era criminoso, de mais de uma morte, que vivia escondido, lá no 
Saco-da-Embira... Quem criou Nhô Augusto foi a avó... Queria o menino p‟ra padre... Rezar, 
rezar, o tempo todo, santimônia e ladainha...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 20 
“— Fé eu tenho, fé eu peço, Padre... 
—Você nunca trabalhou, não é? Pois, agora, por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar 
por três, e ajudar os outros, sempre que puder. Modere esse mau gênio: faça de conta que ele é 
um poldro bravo, e que você é mais mandante do que ele...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 21 
“— Eu vou p‟ra o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal!... E a minha vez há de chegar... P‟ra o 
céu eu vou, nem que seja a porrete!...“ 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 22 
“E assim se deu que, lá no povoado do Tombador, — onde, às vezes, pouco às vezes e somente 
quando transviados da boa rota, passavam uns bruaqueiros tangendo tropa, ou uns baianos 
corajosos migrando rumo sul, — apareceu, um dia, um homem esquisito, que ninguém não podia 
entender. 
Mas todos gostaram logo dele, porque era meio doido e meio santo; e compreender deixaram 
para depois. 
Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas, no feito, não tinha nenhuma ganância e 
nem se importava com acrescentes: o que vivia era querendo ajudar os outros. Capinava para si e 
para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. E só pedia, 
pois, serviço para fazer, e pouca ou nenhuma conversa.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 24 
“E assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirar e nem 
pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma estória inventada, e não é um caso 
acontecido, não senhor. 
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Quem quisesse, porém, durante esse tempo, ter dó de Nhô Augusto, faria grossa bobagem, 
porquanto ele não tinha tentações, nada desejava, cansava o corpo no pesado e dava rezas para 
a sua alma, tudo isso sem esforço nenhum, como os cupins que levantam no pasto murundus 
vermelhos, ou como os tico ticos, que penam sem cessar para levar comida ao filhote de pássaro-
preto bico aberto, no alto do mamoeiro, a pedir mais. “ 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 25 
“E foi bom passo que nesse dia um homem chamado Romualdo, morador à beira da cava, 
precisou de ajuda para tirar uma égua do atoleiro, e Nhô Augusto teve trabalho até tarde da noite, 
com fogueira acesa e tocha na mão.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 26 
“Vindos do norte, da fronteira velha-de-guerra, bem monta dos, bem enroupados, bem 
apessoados, chegaram uns oito homens, que de longe se via que eram valentões: primeiro surgiu 
um, dianteiro, escoteiro, que percorreu, de ponta a ponta, o povoado, pedindo água à porta de 
uma casa, pedindo pousada em outra, espiando muito para tudo e fazendo pergunta e pergunta; 
depois, então, apareceram os outros, equipados com um despropósito de armas — carabinas, 
novinhas quase; garruchas, de um e de dois canos; revólveres de boas marcas; facas, punhais, 
quicés de cabos esculpidos; porretes e facões, — e transportando um excesso de breves nos 
pescoços. 
O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio. E o chefe — o mais forte e o mais alto 
de todos, com um lenço azul enrolado no chapéu de couro, com dentes brancos limados em 
acume, de olhar dominador e tosse rosnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça — era o 
homem mais afamado dos dois sertões do rio: célebre do Jequitinhonha à Serra das Araras, da 
beira do Jequitaí à barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de Carinhanha 
até Paracatu; maior do que António D ou Indalécio; o arranca-toco, o treme-terra, o come- brasa, 
o pega-à-unha, o fecha-ti-eta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-e-arrasa: Seu 
Joãozinho Bem-Bem. 
O povo não se mexia, apavorado, com medo de fechar as portas, com medo de ficar na rua, com 
medo de falar e de ficar calado, com medo de existir. Mas Nhô Augusto, que vinha de vir do mato, 
carregando um feixe de lenha para um homem chamado Tobias da Venda, quando soube do que 
havia, jogou a carga no chão e correu ao encontro dos recém-chegados. 
Então o bandido Flosino Capeta, um sujeito cabeça-de-canoa, que nunca se apartava do chefe, 
caçoou: 
— Que suplicante mais estúrdio será esse, que vem vindo ali, feito sombração?! 
Mas seu Joãozinho Bem-Bem fez o cavalo avançar duas passadas, e disse: 
— Não debocha, companheiro, que eu estou gostando do jeito deste homem caminhar!” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 27 
“— O senhor, mano velho, a modo e coisa que é assim meio diferente, mas eu estou lhe 
prestando atenção, este tempo to do, e agora eu acho, pesado e pago, que o senhor é mas é 
pessoa boa mesmo, por ser. Nossos anjos-da-guarda combinaram, e isso para mim é o sinal que 
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serve. A pois, se precisar de alguma coisa, se tem um recado ruim para mandar para alguém... 
Tiver algum inimigo alegre, por aí, é só dizer o nome e onde mora. Tem não? Pois, „tá bom. Deus 
lhe pague suas bondades. 
—Vão com Deus! Até à volta, vocês todos. „Té a volta, seu Joãozinho Bem-Bem! 
Mas, depois de montado, o chefe ainda chamou Nhô Augusto, para dizer: 
— Mano velho, o senhor gosta de brigar, e entende. Está-se vendo que não viveu sempre aqui 
nesta grota, capinando roça e cortando lenha... Não quero especular coisa de sua vida p‟ra trás, 
nem se está se escondendo de algum crime. Mas, comigo é que o senhor havia de dar sorte! 
Quer se amadrinhar com meu povo? Quer vir junto? 
— Ah, não posso! Não me tenta, que eu não posso, seu Joãozinho Bem-Bem... 
— Pois então, mano velho, paciência.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 28 
“O convite de seu Joãozinho Bem-Bem, isso, tinha de dizer, é que era cachaça em copo grande! 
Ah, que vontade de aceitar e ir também...” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 29 
“E só então foi que ele soube de que jeito estava pegado à sua penitência, e entendeu que essa 
história de se navegar com religião, e de querer tirar sua alma da boca do demônio, era a mesma 
coisa que entrar num brejão, que, para a frente, para trás e para os lados, é sempre dificultoso e 
atola sempre mais. 
Recorreu ao rompante: 
— Agora que eu principiei e já andei um caminho tão grande, ninguém não me faz virar e nem 
andar de-fasto! 
E, à noite, tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele já viajou, do 
acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia um Deus valentão, o mais 
solerte de todos os valentões, assim parecido com seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava ir 
brigar, só para lhe experimentar a força, pois que ficava lá em-cima, sem descuido, garantindo 
tudo.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 30 
“— Adeus, minha gente, que aqui é que mais não fico, porque a minha vez vai chegar, e eu tenho 
que estar por ela em outras partes! 
— Espera o fim das chuvas, meu filho! Espera a vazante... 
— Não posso, mãe Quitéria. Quando coração está mandando, todo tempo é tempo!... E, se 
eu não voltar mais, tudo o que era de meu fica sendo para vocês. 
Rodolpho Merêncio quis emprestar-lhe um jegue. 
— Que nada! Lhe agradeço o bom desejo, mas não preciso de montada, porque eu vou é mesmo 
a pé... 
Mas, depois, aceitou, porque mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento um animalzinho assim meio 
sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
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Trecho 31 
“E quando o jegue empacava — porque, como todo jumento, ele era terrível de queixo-duro, e 
tanto tinha de orelhas quanto de preconceitos, — Nhô Augusto ficava em cima, mui concorde, 
rezando o terço, até que o jerico se decidisse a caminhar outra vez. E também, nas 
encruzilhadas, deixava que o bendito as no escolhesse o caminho, bulindo com as conchas dos 
ouvidos e ornejando.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 32 
“— Não me importo! Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos, porque estamos indo é com 
Deus!... 
E assim entraram os dois no arraial do Rala-Coco, onde ha via, no momento, uma agitação 
assustada no povo.” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 33 
“— Escuta, mano velho... 
Seu Joãozinho Bem-Bem parou em frente de Nhô Augusto, e continuou: 
—....eu gostei da sua pessoa, em-desde a primeira hora, quando o senhor caminhou para mim, 
na rua daquele lugarejo... Já lhe disse, da outra vez, na sua casa: o senhor não me contou coisa 
nenhuma de sua vida, mas eu sei que já deve de ter sido brigador de ofício. 
Olha: eu, até de longe, com os olhos fechados, o senhor não me engana: juro como não há outro 
homem p‟ra ser mais sem medo e disposto para tudo. E só o senhor mesmo querer... 
— Sou um pobre pecador, seu Joãozinho Bem-Bem... 
— Que-o-quê! Essa mania de rezar é que está lhe perdendo... O senhor não é padre nem 
frade, p‟ra isso; é algum?... Cantoria de igreja, dando em cabeça fraca, desgoverna qual quer 
valente... Bobajada! 
— Bate na boca, seu Joãozinho Bem-Bem meu amigo, que Deus pode castigar! 
— Não se ofenda, mano velho, deixe eu dizer: eu havia de gostar, se o senhor quisesse vir 
comigo, para o norte... Já lhe falei e torno a falar: é convite como nunca fiz a outro, e o senhor não 
vai se arrepender! Olha: as armas do Juruminho estão aí, querendo dono novo... 
— Deixa eu ver... 
Nhô Augusto bateu a mão na winchester, do jeito com que um gato poria a pata num passarinho. 
Alisou coronha e cano. E os seus dedos tremiam, porque essa estava sendo a maior das suas 
tentações. 
Fazer parte do bando de seu Joãozinho Bem-Bem! Mas os lábios se moviam —talvez ele 
estivesse proferindo entre dentes o creio-em-deus-padre — e, por fim, negou com a cabeça, 
muitas vezes: 
— Não posso, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem!... Depois de tantos anos... Fico muito 
agradecido, mas não posso, não me fale nisso mais...” 
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Trecho 34 
O velhote chorava e tremia, e se desacertou, frente às pessoas. Afinal, conseguiu ajoelhar-se aos 
pés de seu Joãozinho Bem-Bem. 
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— Ai, meu senhor que manda em todos... Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, tem pena!... Tem pena do 
meu povinho miúdo... Não corta o coração de um pobre pai... 
— Levanta, velho... 
VO senhor é poderoso, é dono do choro dos outros... Mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago 
por não pisar em formiguinha do chão... Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem- Bem! 
— Levanta, velho! Quem é que teve piedade do Juruminho, baleado por detrás? 
— Ai, seu Joãozinho Bem-Bem, então lhe peço, pelo amor da senhora sua mãe, que o teve e lhe 
deu de mamar, eu lhe peço que dê ordem de matarem só este velho, que não presta para mais 
nada... Mas que não mande judiar com os pobrezinhos dos meus filhos e minhas filhas, que estão 
lá em casa sofrendo, adoecendo de medo, e que não têm culpa nenhuma do que fez o irmão... 
Pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas da Virgem Maria!... 
E o velho tapou a cara com as mãos, sempre ajoelhado, curvado, soluçando e arquejando. 
Seu Joãozinho Bem-Bem pigarreou, e falou: 
— Lhe atender não posso, e com o senhor não quero nada, velho. É a regra... Senão, até quem é 
mais que havia de querer obedecer a um homem que não vinga gente sua, morta de traição?... É 
a regra. Posso até livrar de sebaça, às vezes, mas não posso perdoar isto não... 
Um dos dois rapazinhos seus filhos tem de morrer, de tiro ou à faca, e o senhor pode é escolher 
qual deles é que deve de pagar pelo crime do irmão. E as moças... Para mim não quero 
nenhuma, que mulher não me enfraquece: as mocinhas são para os meus homens... 
— Perdão, para nós todos, seu Joãozinho Bem-Bem... Pelo corpo de Cristo na Sexta-feira da 
Paixão! 
— Cala a boca, velho. Vamos logo cumprir a nossa obrigação... 
Mas, aí, o velho, sem se levantar, inteiriçou-se, distendeu o busto para cima, como uma caninana 
enfunada, e pareceu que ia chegar com a cara até em frente à de seu Joãozinho Bem- Bem. 
Hirto, cordoveias retesas, mastigando os dentes e cuspindo baba, urrou: 
— Pois então, satanás, eu chamo a força de Deus p‟ra ajudar a minha fraqueza no ferro da tua 
força maldita! 
Houve um silêncio. E, aí: 
— Não faz isso, meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, que o desgraçado do velho está pedindo 
em nome de Nosso Senhor e da Virgem Maria! E o que vocês estão querendo fazer em casa dele 
é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz!”   
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Trecho 35 
“— Pois pedido nenhum desse atrevimento eu até hoje nunca que ouvi nem atendi!... 
O velho engatinhou, ligeiro, para se encostar na parede. No calor da sala, uma mosca esvoaçou. 
— Pois então... — e Nhô Augusto riu, como quem vai contar uma grande anedota — ...Pois então, 
meu amigo seu Joãozinho Bem-Bem, é fácil... Mas tem que passar primeiro por riba de eu 
defunto... 
Joãozinho Bem-Bem se sentia preso a Nhô Augusto por uma simpatia poderosa, e ele nesse 
ponto era bem-assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as 
grandes coisas. Mas Teófilo Sussuarana era bronco excessivamente bronco, e caminhou para 
cima de Nhô Augusto. Na sua voz: 
— Epa! Nomopadrofilhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-mãe, que chegou minha 
vez!... 
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E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida à fumaça dos tiros, com os 
cabras saltando e miando de maracajás, e Nhô Augusto gritando qual um demônio preso e 
pulando como dez demônios soltos. 
— Ô gostosura de fim-de-mundo!...” 
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Trecho 36 
“A lâmina de Nhô Augusto talhara de baixo para cima, do púbis à boca-do-estômago, e um mundo 
de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem-Bem caía ajoelhado, 
recolhendo os seus recheios nas mãos.” 
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Trecho 37 
“E o povo, enquanto isso, dizia: “Foi Deus quem mandou esse homem no jumento, por mór de 
salvar as famílias da gente!...”  
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Trecho 38 
“E o velho choroso exclamava: 
— Traz meus filhos, para agradecerem a ele, para beijarem os pés dele!... Não deixem este santo 
morrer assim... P‟ra que foi que foram inventar arma de fogo, meu Deus?!” 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga - Sagarana, João Guimarães Rosa 
 
 
Trecho 39 
“Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com sorriso intenso nos lábios lambuzados 
de sangue, e de seu rosto subia um sério contentamento.” 
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