Os Dias Joaninos
N

norte do Brasil chega o mes de junho e todo o mundo sente a
presenga de outra pess6a no lar, nas casas-grandes e nas senzalas, nos engenhos e nas fazendas, nas mans6es e nos mocambos. Estam
a chegar os grandes dias 23 e 24 do mes quando, recebido com o esplendor de foguetes, bal6es e tiros, se tornara pess6a da familia brasileira o bom Sao Joao Batista.
Ninguem o desconhece, este realizador de casamentos e de boas
safras, e todo cristio, atraves das festividades religiosas, esti pronto
para recebe-lo. Nos grandes dias do santo a firme crenga nos seus
milagres reune democriticamente, alegremente, no solar das fazendas e nos alpendres das casas-grandes, empregados e patr6es, feitores
e trabalhadores.
Merece destaque o cariter alegre dessas comemorag6es. Ati
em pleno sertio preparam-se festejos. Asendem-se grandes fogueiras
nos terreiros de antigos casar6es, revelando que na familia existe
pess6a de nome igual ao do santo ou pelo menos dum devoto dile.
Convidam-se as familias dos arredores, dos engenhos pr6ximos. Sao
chamados tocadores improvisados para a "festanga" que vem conduzindo seus instrumentos rtisticos, viol6es, violas, pandeiros, caracaxis, reco-recos, ganzis, triangulos - todos enfeitados de fitas multic6res.
Os grupos de gente alegre e expansiva se juntam em volta das
fogueiras para ouvir as canc6es rurais entoadas por algum cantor
anonimo. Assa-se milho verde, contam-se anedotas ou pilherias acerca
dos noivos, ou tiram-se "sortes" sempre em redor do futuro cas6rio.
Nos patamares, pelas salas da casa-grande, espalham-se os convivas,
aguardando con ansiedade a hora migica e misteriosa: meia-noite.
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Chega, e se dirigem todos para o rio. Conduzem tig6es de fogueira,
pequenos bal6es de muitas c6res, ramos de jasmins aromiticos, galhos
de arruda e flores silvestres tecidos em corbas. E durante a caminhada cantam:
Sao Joao foi tomar banho
Corn vinte e cinco donzelas;
As mogas cairam nagua,
Sao Joao caiu com elas.

Como o seu ap6stolo purificou a came de Jesus nas aguas do Jordio,
Eles se livrarSo das suas culpas tambrm.
Depois a festa continua e se divertem com o ruido de fogos que
estrondam. Os foguetes riscam o ceu noturno como se tivessem o
desejo de seduzir do seu sono o born santo. S6 nio o consegue a multidao devota porque o Senhor tern arranjado aquilo de outra maneira.
Segundo dizem os velhos, S5o JoTo alguma vez indicou a Jesus que
queria descer terra para participar numa destas festas. O Criador,
receioso de que o santo ficasse perdido pelas sedug6es do mundo e
nao voltasse ao ceu, lhe ordenou um sono profundo.
Nem o luzeiro, nem os tiros de bacamares e ronqueiras, nem
os estouros dos foguetes arrogantes conseguem acorda-lo do seu
inocente sono. Sao Joao continua dormindo emquanto os seus devotos
se divertem, comendo cangicas, pamonhas, pis-de-moleque, milho
assado, requeij6es e licores. Emquanto tiram "sortes" e se deixam
envolver pela feitigaria lirica das adivinhaq6es, dos papelitos que
sobrenadam em copos cheios digua anunciando futuros cas6rios, o
santo dorme e dorme. S6 depois de quarenta e oito horas e que acorda
e pergunta, ainda sonolento, a su mie, a esposa de Zacarias, a prima
carnal de Nossa Senhora:

a

-Minha
mae, qual e o meu dia?
-Meu filho, ji se passou.
--- Uma noite tao bonita
Minha mae nao me acordou!

Um dos mais lindos mist&rios dessa noite e o que gira em torno
duma flor extranha, transparente, e esbranquigada, que obre s6 uma
vez no ano, na vespera de Sio Joo. E a arruda, misteriosa e bela,
que nenhum feiticeiro, por mais experiente e iniciado na magia negra,
a pode ver. Para os crentes, dos quais o santo e advogado, tern a
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graga poderosa de desfazer os piores sortilegios e maleficios. E o presente favorito que da o namorado ou noivo a sua bem amada. Se
morre a flor dentro da semana morrera tanmbmn o seu amor. Entao
dira o coitado namorado nas palavras duma cangio velha:
Eu plantei um pe de arruda
veio o diabo e carregou.
Le-le6-6.
Fizeste o mesmo comigo:
veio um outro e te levou.
Le-e1-6-6.

Ainda que, as vezes, se perder assim o amor, nunca se perdera
o povo rural a sua devogio para o seu santo. Cada ano vira junho,
virao as festas, e as adivinha6oes revelarao outra vez aos jovens o nome do seu verdadeiro amor.
Virao os dias joaninos e estara de volta entre a sua familia o
santo ber brasileiro, Sao Joao.
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