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“Tudo que dizem que existe na 
mata, se não existe, já existiu.”

Sô Anito, mateiro do sul da Bahia
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A pernA quebrAdA

O saci acordou às cinco horas da tarde. Sua 
mãe comentou:

—	Levantou	cedo,	filho.
— Tenho muito trabalho hoje, mãe — excla-

mou ele, enquanto procurava seu cachimbo e sua 
carapuça vermelha. — Tenho que espantar os 
cavalos, abrir as porteiras da fazenda pro gado 
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comer a horta, soltar os porcos e quebrar todos 
os ovos do galinheiro.

—	Isso,	filho!	Bagunça	tudo	bem	direitinho!	
Um saci responsável faz é assim mesmo. Se seu 
pai	estivesse	vivo,	ia	ficar	orgulhoso	de	você.

Pulando numa perna só, o saci saiu pela 
estrada afora procurando os cavalos. Quando a 
lua começou a aparecer, encontrou-os no meio 
do pasto. Deu um assovio e, com um salto es-
petacular, pulou em pé nas costas do alazão. 
Assustado, o cavalo começou a correr como um 
doido acompanhado dos outros. Enquanto corria, 
o saci ia dando nós na crina e na cauda do animal.

—	Hi!	Hi!	Hi!	Vai	dar	um	trabalhão	para	o	
capataz da fazenda desfazer todos esses nós.

Em seguida, pulou para as costas de outro 
cavalo, fez a mesma coisa e foi pulando de um 
cavalo para outro, a todo galope, tudo à luz do 
luar. Foi quando percebeu que um dos cavalos, 
o bainho, tinha a sela caída na barriga.

—	Santo	Deus!	—	exclamou	o	 saci.	—	Na	
certa, alguém ia montado naquele cavalo, a bar-
rigueira afrouxou e ele caiu.

Lembrou-se, então, de que o bainho era o 
cavalo	de	João	Paulo,	o	filho	do	fazendeiro.

—	Será	que	o	menino	caiu?	Vai	ver	está	ma-
chucado em algum lugar por aí.

Decidiu então ver o que tinha acontecido. Saci 
é bagunceiro, vive fazendo travessuras e brinca-
deiras, às vezes até de mau gosto, mas tem bom 
coração. Além do mais, embora nunca tivessem 
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conversado, ele tinha uma certa simpatia por João 
Paulo e resolveu sair à sua procura. Depois de 
mais de uma hora pulando por caminhos e es-
tradas, ouviu alguém gritando por socorro. Era 
o menino. Aproximou-se dele e perguntou:

— O que foi?
Ao ver o saci, João Paulo levou um bruto 

susto e começou a gritar mais alto ainda.
—	Pare	de	gritar!	—	exclamou	o	saci.	—	Não	

precisa ter medo. Não vou lhe fazer mal. Eu sei 
que a barrigueira da sela afrouxou e você caiu 
do cavalo. 

Mais calmo e surpreso de ver que o saci sabia 
o que havia acontecido, João Paulo falou:

—	É!	Foi	isso	mesmo.	Eu	caí	e	não	consigo	
andar. Minha perna está doendo muito.

— Deixe-me examiná-la — disse o saci.
João	Paulo	ficou	um	pouco	receoso	de	ser	

examinado por um saci, mas acabou deixando. 
O saci pegou a perna, apalpou, examinou com 
cuidado e disse:

— Eu não entendo muito desse negócio de 
perna, você sabe, só tenho uma, mas acho que 
a sua está quebrada.

— Eu também acho — disse o menino. — Por 
isso não consigo andar.

—	Vamos!	Vou	levá-lo	para	casa.	
Colocaram os braços um no ombro do outro 

e saíram andando bem devagar, dando passos 
ora com a perna sadia do menino, ora com a 
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perna do saci. Finalmente chegaram à casa da 
fazenda. Dentro, só estava a avó de João Paulo. 

—	Santo	Deus!	Onde	você	estava?	Saiu	todo	
mundo	para	procurá-lo!	—	exclamou	ela.

— Caí do cavalo e quebrei a perna, vó. O saci 
me achou e me trouxe.

Logo começaram a chegar as outras pessoas, 
o capataz, os vaqueiros, os pais de João Paulo, 
todos querendo saber o que havia acontecido. O 
pai de João Paulo examinou a perna. O menino 
gritou de dor.

— Fraturou a tíbia. Uma fratura grave, temos 
que levar você para a cidade hoje ainda.

— Eu sei, pai. O saci já me examinou e disse 
a mesma coisa.

Só então perceberam que, no canto da sala, 
havia um saci. João Paulo o apresentou a seus 
pais.

— Pai e mãe, este é o meu amigo saci. Ele 
me socorreu e me trouxe para casa.

O fazendeiro estendeu a mão ao saci.
— Muito prazer.
— Muito prazer, meu senhor. Pererê, às suas 

ordens.
— Nós somos muito gratos a você pelo que 

fez	pelo	nosso	filho	—	falou	a	mãe	de	João	Paulo.
—	Ora,	minha	senhora,	não	fiz	mais	do	que	

minha obrigação.
O	 fazendeiro	 estava	 desconfiado	 de	 que	

aquele saci andava fazendo estripulias na fa-
zenda, mas mesmo assim sentiu uma grande 
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simpatia por ele. Decidiu que João Paulo par-
tiria	imediatamente	para	a	cidade	a	fim	de	ser	
medicado. Sua mãe fez rapidamente a mala. As 
aulas já estavam para começar e ele só voltaria 
à fazenda nas próximas férias.

O saci acompanhou João Paulo até o carro.
—	Tchau,	João!	Cuide	bem	dessa	perna	que	

é coisa muito preciosa.
—	Tchau,	Pererê!	Quando	eu	voltar	procuro	

você.
O carro saiu em direção à cidade. Naquele 

momento começava uma longa e duradoura ami-
zade entre João Paulo e o saci-pererê.


