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TEXTO: CALABAR  
DE: CHICO BUARQUE E RUY GUERRA  

 
(Souto) 

 
Motivo forte? Eu? Eu não tenho um motivo sequer para estar nesta guerra. 

Quando eu me dei por gente, já era uma praça do exército holandês 

combatendo na Paraíba. Por que holandês? Não sei. Vai ver que gostei do 

colorido. E sempre fiz o que vi ser feito, sem perguntar nada. Saques, 

massacres, emboscadas, sempre achei tudo normal na guerra, mesmo porque 

não conheço outra oficina. Achei normal me bandear, com todo um batalhão 

de flamengos, para o lado dos portugueses, porque os portugueses estavam 

pagando em dia. Um ano depois, quando o mesmo, batalhão desertou de 

volta pros holandeses, a troco de perdão e de soldo dobrado, achei que seria 

normal executar 200 índios tapuias porque, sendo aliados dos flamengos 

eram hereges. Depois executamos mais 120 índios, batizados, e eu achei 

muito normal. Combati normalmente sob as ordens de chefes espanhóis, 

franceses, italianos, polacos, alemães, que também achavam normal lutar 

pela bandeira que pagasse mais. Falaram em religião, acreditei. Não perguntei 

nada, mas disseram que era a luta entre Deus e os diabos. Depois desconfiei 

que se matava e morria pelo comércio do açúcar, do sal, pelo ouro e pela 

prata, pelo tráfico de escravos da angola e guiné, pelo domínio dos mares, 

para o transporte da pimenta, da noz moscada, do Pau Brasil, e aceitei. Achei 

que bem normal que as grandes nações disputassem o mundo entre si, que 

alianças se fizessem e se desmanchassem, contanto que os florins, os escudos, 

as libras e as pesetas continuassem dançando nos cofres da nobreza, dos 

acionistas, dos agiotas, dos grandes soberanos dessas nações. E continuo 

achando normal que, qualquer que seja o resultado de todas as guerras, no 

lixo dessas guerras sobrem escravos e miseráveis, gente sem juízo e gente 

sem princípios, subalternos desleais, como eu, e visionários como ele, na 

forca. 

 


