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    ABC DO TOURO AFOGADO     
Autor: Eduardo de Menezes Macedo 

 
Afogado é o meu nome. 
Lancei-me às ondas do mar. 
Meu sonho era viver livre, 
Sem ninguém pra me abusar. 
Fugi, vivi cinco dias 

Fora das baias sombrias. 
Ninguém pôde me pegar. 
 

Barbatão do novo século, 
Não me rendo ao cativeiro. 
Sou parente do Boi Prata, 
Do Espácio, do Mandingueiro. 
O Mão de Pau eu copio, 
Do Rabicho sigo o fio, 
Não dou cartaz a vaqueiro. 
 

Conto aqui, neste ABC, 
O caso que sucedeu, 
Quem foi o Touro Afogado 

Como viveu e morreu: 
Tinha três anos de idade, 
Nasceu preso, isso é verdade, 
Porém, livre faleceu. 
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Destinado a procriar, 
Tantos bezerros gerei 
Que a conta total de filhos 

É coisa que eu nunca sei. 
Centenas de bois criados, 
Mil embriões congelados, 
Aos quais meus genes passei. 
 

Embora tamanha prole 

De mim veio a existir, 
Nenhuma vaca sequer 

Jamais eu pude cobrir, 
Pois sempre no ato do coito 

Surgia um peão afoito 

Pro meu sêmen extrair. 
 

Falta de água ou de comida 

Não passei na Gameleira. 
Mas ração e suplementos 

Regrados a vida inteira 

É coisa que dá gastura. 
Enfim, solto na verdura 

Pastei pela vez primeira. 
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Grande foi minha alegria 

Quando fui a Salvador. 
Sempre quis ver a cidade. 
Como alguém do interior 

Meu sonho era ver o mar, 
Em suas águas banhar 

E sentir o seu sabor. 
 

Hora que eu ia descendo 

De cima do caminhão 

Para ser vendido ali, 
No parque de exposição, 
O tratador descuidou 

E como mãe me ensinou 

Da sorte não abri mão. 
 

Investi com toda a força 

De zebu de que disponho 

Puxando a corda da mão 

Do condutor que, bisonho, 
Soltou-me sem resistir 

E quando me viu fugir 

Soltou um grito medonho. 
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Já pensou se todo bicho 

Que tem força mas é manso 

Pudesse raciocinar, 
Fazendo um simples balanço 

Do potencial que tem? 

Não teria pra ninguém, 
Gente não tinha descanso! 
 

Livre de cordas, cabresto, 
Desembestei pelas ruas 

Até que logo avistei 
Um par de alvas dunas, nuas 

Com alguns pontos de relva 

E uma pequena selva 

Que no chão unia as duas. 
 

Me embrenhei naquelas matas 

Comendo o pasto praiano. 
Comi que me repastei 
Fora de controle ou plano. 
Comi só vegetação, 
À noite deitei no chão. 
Dormi sob o céu de Urano. 
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Nada igual ao que deixei 
Em Teodoro Sampaio. 
Pensei, no dia seguinte, 
“Naquela prisão não caio; 
Não voltarei pra fazenda, 
Vivo solto ou viro lenda! 
Peguei gosto nesse ensaio”. 
 

Outra coisa é viver solto, 
De acordo co’ a natureza. 
Quem é preso não conhece 

Alegria nem beleza. 
Todo curral é prisão, 
Campo de concentração, 
Reino de dor e tristeza. 
 

Pense num bezerro novo 

Que da vaca é apartado 

Muitas vezes logo após 

Que ao mundo vem. O coitado 

Bebe leite em mamadeira 

Enquanto a matriz leiteira 

Só produz para o mercado. 
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Quantas vezes eu não vi 
Uma bezerra parida 

Que adoeceu por estar 

Longe da mamãe querida!? 

Morreu berrando por ela, 
Virou carne de vitela 

E no quilo foi vendida. 
 

Respondi a tais abusos 

Enfrentando o desatino. 
Não aceitei a miséria 

Que o nelore zebuíno 

Está fadado a sofrer. 
Nisso eu preferi correr 

Cinco dias sem destino. 
 

Saí do caminhão velho 

Pelas estradas de asfalto, 
Ganhei as matas da praia, 
Nas areias subi alto, 
Vi as luzes, carros, casas, 
Aviões com suas asas, 
Gente, confusão, assalto... 
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Tratei de manter distância; 
Vez por outra aparecia 

Para observar de perto 

O movimento que havia. 
Foi quando alguns cavaleiros 

Da polícia e vaqueiros 

Estragaram o meu dia. 
 

Uma bonita carreira 

Dei nos cavalos ferrados. 
Tomei o rumo da praia 

Com eles atrás, pegados. 
De repente, que visão: 
Vi aquela imensidão 

De rolos d’água salgados. 
 

Vacilei por um instante 

Vendo eles atrás de mim, 
Mas estava decidido 

A não terminar assim, 
Como rês presidiária 

Da indústria agropecuária 

Aguardando pelo fim. 
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Xeque-mate: entrei nas águas 

E mar adentro nadei. 
Não divisei terra ao longe, 
Também não me preocupei 
Quando as ondas me levaram. 
Meu corpo do mar tiraram, 
Mas, enfim, me libertei. 
 

Zelei pela liberdade, 
Padeci com dignidade, 
Me espostejaram, verdade, 
Mas já não estava vivo. 
Morto, sim, nunca cativo, 
Digo adeus à Gameleira. 
Adeus vaquinha leiteira, 
Adeus bezerros do estrado. 
Assina o Touro Afogado, 
Alma livre e altaneira. 
 
 

FIM 
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