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RESUMO 

 

Neste artigo realizar-se-á uma breve reflexão sobre o conceito de 

transculturación narrativa, de Ángel Rama, e algumas teorias de tradução a partir de 

“El sueño del pongo” compilado e reelaborado por J. M. Arguedas. Serão 

apresentados fragmentos do referido conto em quéchua, em espanhol e de uma 

proposta de tradução para a língua portuguesa do Brasil. 
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ABSTRACT 

 

In this article, we will conduct a brief reflection on the concept of 

transculturación narrativa by Ángel Rama, and some translation theories from “El 

sueño del pongo”, compiled and redesigned by J. M. Arguedas. It will present 

fragments of that story in Quecha and Spanish, in addition to a proposed translation 

to Portuguese. 
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Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como 

un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. 

Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico (…) (Arguedas, 1996: 

256). 

  

 Em 1965 o antropólogo e escritor peruano José María Arguedas (1911-1969) 

publicou El sueño del pongo, Pongoq Mosqoynin em versão bilíngue, quéchua-

espanhol, baseado em um relato oral por ele mesmo recolhido (Arguedas, 2009: 

125): 

Escuché este cuento en Lima; un comunero que dijo ser de Qatqa, o 

Qashqa, distrito de la provincia de Quispicanchis, Cuzco, lo relató 

accediendo a las súplicas de un gran viejo comunero de Umutu. El indio 

no cumplió su promesa de volver y no pude grabar su versión, pero ella 

quedó casi copiada en mi memoria.  

 

 Posteriormente, o conto integrou as Obras completas I (1983) do autor, cuja 

compilação e notas são de Sybila Arredondo de Arguedas. Ele ainda figura na 

coletânea Qepa Wiñaq… Siempre literatura y antropologia, de 2009. As 

responsáveis pela edição, Dora Sales e Sybila de Arguedas, esclarecem que: (2009: 

46) “[c]on ‘Pongoq mosqoynin’, ‘El sueño del pongo’, hemos querido compartir un 

cuento que Arguedas elaboró a partir de una narración oral, como muestra de su 

aporte en cuanto a la recuperación etnográfica de la cultura popular”.  

Ao recolher e reelaborar esse relato, ainda que com o desejo de produzir uma 

versão “copiada na memória”, o autor está, primeiramente, utilizando-se de um 

procedimento frequente de seu trabalho como antropólogo, quando visitava 

comunidades para conhecer e registrar histórias e costumes indígenas e mestiços. 

Também está presente uma característica muito marcante de sua produção literária: 

como o próprio Arguedas várias vezes declarou e parte da crítica enfatiza, suas obras 

literárias contêm grande parcela de relato autobiográfico, tenha se originado este da 

infância vivida entre os indígenas ou de seu trabalho como pesquisador da cultura 

desses povos.  

 O peruano, especificamente ao comentar na edição de 1965 de “O sonho do 

pongo”, evidencia a mescla da qual ele resulta. Por um lado, o registro de uma 

história oral criada por uma comunidade, por outro, fruto de sua inventividade como 

produtor cultural (Arguedas, 2009: 125): “Hemos tratado de reproducir lo más 

fielmente posible la versión original, pero, sin duda, hay mucho de nuestra ‘propia 

cosecha’ en su texto; y eso tampoco carece de importancia”.  

Arguedas esclarece aos leitores que não tinha certeza de que o relato era um 

tema originalmente quéchua, ainda que lhe tivesse sido narrado na língua indígena. É 

preciso recordar a utilização desse idioma pelos espanhóis como língua geral para 

evangelização e alfabetização tanto nas regiões costeiras quanto nas serranas e 

selvática do Peru (Alcina Franc, 1989:9).  

Entretanto, essa constatação não representava um problema para o compilador. 

Ao contrário, no artigo de cunho antropológico “El monstruoso contrasentido”, 

publicado em 1962, trata da continuidade que haveria desde as manifestações 

culturais indígenas mais remotas às da época em que estava atuando e explicita que 

sua intenção era a de (Arguedas, 1989: XIX):  

 

 (… ) probar como en ciertas artes, tales como la música y la danza, el 

poshispánico es más rico y vasto que el antiguo, porque asimiló y 
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transformó excelentes instrumentos de expresión, más perfecto que los 

antiguos. 

 

 E sobre o relato que desaguou em “El sueño del pongo”, provavelmente de 

origem pós-hispânica, argumenta que a motivação para publicá-lo advinha não 

apenas de seu valor folclórico, e sim da percepção de uma importância literária, 

social e linguística nele presente (Arguedas, 2009:125). 

Deste modo, o antropólogo enfatiza o caráter dinâmico do relato dentro da 

comunidade de onde provém e mostra a possibilidade de sua revitalização, pois ao 

ser fixado na escrita tanto em quéchua quanto em espanhol, passa a fazer parte do 

repertório cultural de outra comunidade. 

 O revigoramento, segundo suas palavras, já se fazia notar na opção por utilizar 

uma língua viva na transposição do quéchua oral para o escrito. Essa preocupação 

pode ser percebida na tentativa de recuperação da oralidade empregada em sua 

tradução do quéchua para o espanhol. O mesmo processo de seleção é colocado em 

prática quando prefere associar o relato que ouvira a uma forma conhecida e 

consagrada pela cultura ocidental – o conto. Sobre as narrativas e poesias produzidas 

em quéchua e a atualidade da língua a ser empregada, comenta (Arguedas, 2009: 

125-126): 

 

 Consideramos que, en ambos géneros, debía emplearse el rico quechua 

actual y no sólo el arcaico y erudito – purismo algo despectivo con 

respecto del quechua que realmente se habla en todas las esferas sociales 

– arcaico quechua que escriben con tanto dominio los poetas cuzqueños. 

(...) Más de cuatro siglos de contacto entre el quechua y el castellano han 

causado en la lengua inca efectos que no son negativos. En ello se 

muestra precisamente la fuerza perviviente de esta lengua, en la 

flexibilidad con que ha incorporado términos no exclusivamente 

indispensables sino también necesarios para la expresión artística.  

 

A revitalização que Arguedas demonstra saber necessária para a sobrevivência 

de uma língua e de uma cultura recorda o que Ángel Rama (1982) propõe como 

transculturación narrativa. Esta foi desenvolvida a partir de estudos da obra tanto 

literária quanto antropológica do peruano, assim como se baseou no conceito de 

transculturación de Fernando Ortiz (1940) e em outras contribuições e intercâmbios 

teóricos (Cunha, 2007). 

Para Rama, a transculturação narrativa seria um processo que permitiria o 

revigoramento de uma produção literária por meio de uma seleção e reinvenção dos 

elementos provenientes de outras produções culturais, fossem externas ou internas.  

Assim como Arguedas, o uruguaio crê que desta maneira uma língua, uma 

literatura ou – pensando mais amplamente, como era peculiar a ambos os intelectuais 

– uma cultura teria mais possibilidade de sobrevivência, ainda que para isso sofresse 

alterações, processos de perdas e de ganhos de elementos de ambas as culturas 

envolvidas.  

Se essa capacidade de adaptação em um primeiro momento poderia parecer um 

indício de vulnerabilidade, a longo prazo constituiria uma vantagem (Arguedas, 

2009:126): “Las lenguas – como las culturas – poco evolucionadas son más rígidas, y 

tal rigidez constituye prueba de flaqueza y de riesgo de extinción, como bien lo 

sabemos.” 
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Segundo Rama (1982), se uma comunidade se isolasse culturalmente em uma 

tentativa de preservação de seus elementos culturais, essa postura poderia provocar 

seu desaparecimento. Outra possibilidade seria ceder aos valores da outra cultura de 

contato, descaracterizando-se. Um autor também poderia não ceder às influências de 

elementos de outro sistema literário ou produzir uma obra descaracterizada dos 

valores de sua origem. Entretanto, tanto a comunidade cultural quanto o produtor 

cultural poderiam optar por realizar uma ponte entre ambas as culturas ao aproveitar 

e reelaborar elementos delas provenientes.  

Essa parece ser a proposta de Arguedas. Em “El sueño del pongo”, busca 

preservar e registrar o relato ouvido em quéchua tanto em sua língua original quanto 

em outra que lhe proporcionará maior visibilidade e possibilidade de resistir ao longo 

do tempo.  

 E como denominar a narração que ouvira para essa outra comunidade que a 

conhecerá em espanhol? Sobre o procedimento por ele adotado, Sales comenta que 

Arguedas (2002: 5) “tradujo géneros orales, como canciones, cuentos populares y 

mitos, y los intextó –transculturándolos– en la estructura de géneros de raigambre 

occidental como la novela, el cuento y el ensayo.” O próprio autor revelara em “La 

novela y el problema de la expresión literaria en el Perú”, que buscava a 

universalidade ao optar pelo romance (1993, 216):  

 

 ¿Fue y es esta búsqueda de la universalidad a través de la lucha por la 

forma, sólo por la forma? Por la forma en cuanto ella significa 

conclusión, equilibrio, alcanzado por la necesaria mezcla de elementos 

que tratan de constituirse en una nueva narrativa. 

 

Neste caso, a alternativa seria preservar sua característica mais marcante como 

relato – a oralidade – mas denominá-la com uma forma da literatura ocidental.  

Ao realizar esse processo, chamado por Rama de transculturação narrativa, 

Arguedas está dando possibilidade para que uma história quéchua – tenha sido ela 

produzida pela comunidade na época pré-colombiana ou colonial (Alcina Franch, 

1989: 7) – mas que de qualquer forma contendo muito da ideologia indígena e 

mestiça, fosse preservada em língua espanhola e ganhasse o mundo. Deste modo, o 

peruano demonstra que não se preocupava apenas em preservar o passado, e sim em 

projetar essa cultura para o futuro.  

A reflexão que Arguedas promove ao apresentar o conto compilado e 

reelaborado por ele lembra o que Thaïs F. N. Diniz comenta a respeito do que se 

entende atualmente por tradução (1999: 42):  

 

(...) Deixa de ser apenas, como se define tradicionalmente, o transportar, 

seja de uma língua ou de um sistema, para outro(a). Torna-se um 

procedimento complexo que envolve também as culturas, os artistas, seus 

contextos histórico/sociais, os leitores/espectadores, as tradições, a 

ideologia, a experiência do passado e as expectativas quanto ao futuro. 

Envolve ainda o uso de convenções, de técnicas anteriores ou 

contemporâneas, de estilos e de gêneros. Traduzir significa ainda 

perpetuar ou contestar, aceitar ou desafiar. Do mesmo ponto de vista, 

envolve, sobretudo, uma leitura transcultural. Nas palavras de Alfredo 

Bosi, traduzir é também aculturar. 
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 É preciso fazer a ressalva de que Diniz utiliza o termo “transcultural” sem o 

aporte teórico que Rama traz do conceito de Ortiz. Também ao tomar as palavras de 

Bosi e promover a associação entre “aculturar” e (por extensão) “transculturar”, a 

autora realiza uma equiparação que é refutada tanto pelo cubano quanto pelo 

uruguaio e ainda por Arguedas (1996:256). Entretanto, é importante acompanhar a 

reflexão de Diniz sobre o que se entende por tradução e o procedimento adotado pelo 

peruano ao produzir suas traduções a partir do relato que ouvira. 

Se recordarmos a teoria de Roman Jakobson (1985), muito citada, mas que vale 

a pena ser mencionada mais uma vez, concluímos que Arguedas realiza 

primeiramente uma tradução intersemiótica ou transmutação, visto que passa o relato 

oral em quéchua para a escrita em quéchua. E ainda, com o anseio de que esse 

produto cultural já transculturado ganhe mais visibilidade, realiza uma tradução 

interlingual, do quéchua para o espanhol. 

Acreditar nessa alternativa – mais do que como uma possibilidade harmônica 

ou positiva – como a única viável para a sobrevivência de uma cultura não livrava o 

compilador/autor de dúvidas com relação a como esse novo produto cultural seria 

entendido pelas diversas comunidades às quais se destinava. 

Arguedas tem noção de que o público se amplia com sua proposta. Talvez por 

isso, “con temor y esperanza” apesar de exaltar as qualidades do relato, tenha 

revelado seu desassossego (2009: 125-126):  

 

 Que los quechuólogos, especialmente los muy regionalistas, consideren 

este librito con indulgencia. Para el estudio del quechua actual es un 

material rico, por la multiplicidad y complejidad (…). 

 Al lector no hablante del quechua le llevará un mensaje muy directo del 

estilo de nuestra lengua indígena tradicional, que se mantiene con todas 

las misteriosas características del ser vivo que se defiende triunfalmente.  

 

Como pesquisador, empenha-se em informar aos seus leitores que várias 

pessoas conheciam essa versão do relato. Faz referência ainda a um antropólogo que 

afirmava conhecer outra bastante distinta. Enfim, havia por parte de Arguedas a 

preocupação de legitimar o texto compilado como produto de uma comunidade.  

Outro indício disso é a tentativa de “copiar na memória” o relato, como se ele, 

compilador, tivesse a possibilidade de não interferir no resultado final de sua 

pesquisa. Seu papel nesse processo seria o de mediador entre uma comunidade que 

reproduziu a narrativa oral e os leitores, que, por meio de seu trabalho de 

compilação, passavam a ter acesso à história. Entretanto, o peruano sabe da 

impossibilidade de uma neutralidade nesse processo e assume que há muito de si 

mesmo no conto que resultou da narrativa ouvida. 

Para Ángel Rama (1982), o peruano estaria por meio de sua produção literária 

transitando entre os estratos socioculturais, e essa seria sua grande realização como 

“narrador transculturador”.  

Para o crítico, Arguedas vivenciara duas etapas importantes da sociedade 

peruana: seu passado rural e sua progressiva modernização. Portanto, ele seria 

portador de uma vasta cultura oral, obtida tanto por sua vivência pessoal como 

acadêmica, mas também participante do processo de modernização que ocasionava 

profundas mudanças nos âmbitos sociais, econômicos e culturais do Peru da época.  

De acordo com a teoria de Rama (1982), o autor transculturador tem na 

sociedade esse papel intermediador. Deste modo também são vistos os tradutores por 

Diniz (1999:35): 
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Os tradutores se apresentam, pois, como mediadores entre as tradições 

literárias, entre culturas, não com o intuito de trazer o original à tona de 

maneira neutra e objetiva, mas para torná-lo acessível em seus próprios 

termos. Os termos do tradutor, por outro lado, são limitados pelo contexto 

em que ele vive e podem até não se constituírem em algo intrinsecamente 

seu. A tradução, pois, não é produzida em perfeitas condições de 

laboratório, esterilizado e neutro, e sim no entrelugar de várias tradições, 

culturas e normas. Toda tradução é, portanto, uma tradução cultural.  

 

 Para o uruguaio, Arguedas ao recolher e recriar o relato quéchua promove uma 

revitalização dessa cultura. Se refletirmos segundo as atuais teorias sobre tradução, 

como a dos polissistemas de Itamar Even-Zohar (2004), ao realizar suas traduções o 

peruano está transportando o relato de um sistema literário a outro, enriquecendo não 

só aquele que o recebe, mas toda a cultura da qual passa a fazer parte. 

 Essa teoria de tradução enfatiza um aspecto que está presente nos estudos do 

crítico uruguaio: o fortalecimento e diversificação do sistema literário peruano e, 

devido ao alcance do idioma espanhol, contribuições para os sistemas literários de 

outros países representam, finalmente, um ganho para a literatura e cultura 

ocidentais. Esta também é a visão de Sales (2002: 6):  

 

 Arguedas, ante una realidad de desequilibrio entre lenguas y culturas, 

opta por escribir en la lengua oficial, la lengua de poder, tomada como 

lingua franca, vehículo de comunicación. Con ello, se introducirá en el 

repertorio y el mercado transnacional y podrá dar voz al mundo andino.  

 

 Se o foco do processo descrito por Rama parece recair na sobrevivência de uma 

produção literária ao caminhar de um sistema de menor visibilidade a outro de maior, 

a tradução representaria, segundo enfatiza Virgilio Moya tomando como base as 

ideias do teórico israelense, um enriquecimento para o sistema literário que a recebe 

(Moya, 2007: 138): 

 

 (…) se deduce, por parte de Even-Zohar, una visión sistémica de la 

traducción (o mejor, de las traducciones literarias), parte integrante a su 

vez del polisistema literario meta (lo que supone una ruptura con los 

enfoques tradicionales y con el tratamiento individual que le daban a las 

traducciones), y una enfatización del dinamismo del primer sistema en 

relación con el segundo y, en consecuencia, con la evolución de su 

cultura.  

 

 O grande desafio com o qual Arguedas se deparou em sua produção literária foi 

o de com transpor para a língua espanhola escrita elementos da língua quéchua ou do 

castelhano peculiar dos mestiços. Ao comentar sua versão compilada em quéchua, 

ressalta que uma análise desta demonstraria (Arguedas, 2009: 126): 

 

 (…) cómo términos castellanos han sido incorporados, me permitiría 

afirmar que diluidos, en la poderosa corriente de la lengua quechua, con 

sabiduría e inspiración admirables, que acaso se muestran bien en las 

frases: “tristesa sonqo” o “cielo hunta ñawiniwan” que aparecen en este 

cuento.  
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Além disso, muitos outros termos procedentes do espanhol aparecem no conto 

em quéchua, geralmente em itálico – buscando uma diferenciação visual em relação 

à língua indígena. Vários deles foram transcritos de forma a ressaltar uma possível 

pronúncia de um falante do quéchua, como “hacinda”, “sirvicio”, “patronqa”, 

“angelcha”, “San Prancisco”, “papay”. Em alguns casos, as palavras aparecem 

preservadas em espanhol, como na referência à oração “Ave María”, ou na fala 

imperativa do fazendeiro: “a ver”. Esses são procedimentos que demonstram a 

tentativa por parte do compilador de dar um sabor da oralidade do relato como fora 

escutado para sua transposição para a língua escrita.  

Entretanto, no conto em castelhano, ao usar a palavra de origem indígena 

pongo, incorpora a explicação de seu significado dentro do contexto peruano, visto 

que, se procurarmos em alguns dicionários de espanhol, encontraremos também 

outras acepções. Já colono, palavra do espanhol, mas usada com um sentido 

particular no âmbito socioeconômico e cultural do conto, recebe uma pequena nota 

de rodapé do compilador.  

Além disso, a busca pela preservação da oralidade do relato quéchua que 

ouvira pode ser confirmada pela estrutura que privilegia o diálogo e ainda o destaque 

que ganham as vozes humildes e poéticas do pongo e da mestiça no conto. Dizem 

eles, com maior ou menor grau de interferência do narrador, “Tu licencia, padrecito, 

para hablarte”, “Padre mío, señor mío, corazón mío”, e ainda: “‘Huérfano de 

huérfanos; hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura 

tristeza’, había dicho la mestiza cocinera, viéndolo”. 

Claramente é possível afirmar que o compilador/autor desejava deixar marcas 

da língua e da cultura mestiça e quéchua no relato em castelhano. Entretanto, 

almejava que ele fosse fluentemente lido na língua espanhola, alcançando a 

universalidade que a opção por esse idioma lhe proporcionava. Mais uma vez, as 

palavras Arguedas podem demonstrar uma síntese de sua produção intelectual (1996: 

257):  

 Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por la fortuna 

hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien 

incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes 

ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como 

individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse (…) 

 

A seguir, serão apresentados fragmentos da tradução do quéchua oral para o 

escrito de José María Arguedas, intitulada “Pongoq Mosqoynin (Qatqa Runapa 

Willakusqan)”; de sua tradução para o espanhol, que ganhou o título de “El sueño del 

pongo”, e ainda a que realizei em língua portuguesa do Brasil. 

 

 

Pongoq Mosqoynin  

(Qatqa Runapa Willakusqan) 

  

 Huk runas pongo turnunman risqa, tayta patronninpa hacinda wasinman. 

Taksalla, pubrilla, manchay pisi sonqollas kasqa chay runacha; pachallanpas thantay 

thanta. 

Hatun weraqocha patrunqa asisqaraqsi chay runacha napaykuqtin, hacinda 

curridurpi. 
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  – ¿Runachu kanki icha imataq? – tapusqaraq, sirvicio warmi qari qayllampi.

  

 Umpuykuspa, runachaqa imatapas kutichisqachu. Mancharisqa, ñawillanpas               

  chiri, upallalla suyasqa. 

 – ¡A ver! Mankallatapas maylliyta yachanchá, pichanallatapas chay mana 

imapas makinwan yachanchá hapiyta. ¡Apay kay qechata” – nispa nisqa hacinda 

mandunman, patrunqa. 

Qonqoriykuspa, pongollaqa, weraqocha makinta muchaykusqa; hinaspa,  

kumuykachasqallaña, mandunpa qepanta risqa, cusinaman. 

 

(…) 

 

Piru… huk punchao, Ave María horapi, lliu hacinda runakuna curredurpi 

kasiaqtinkuña, patrón llasaq ñawinwan pingochanta qawaykusiaqtinña, chay runacha 

rimariruqa laruta; uyanqa mancharisqallaqá: 

 –Hatun weraqochay, licenciayki, papay, rimaykusqayki – ninsi. 

Patronqa manas uyarisqantapas uyarinchu. 

 –¿Imá? ¿Qanchu rimarunki icha pitaq? – tapusqa. 

 –Rimaykunaypaq licenciaykita, papay. Qantan rimaykuyta munani – yapansi 

pongochaqa. 

Hacinda runakunapas qawaykunku, llipin, runachata. “Imaraq, haykaraq”, nisiankus 

khuyayllaña, wakinku. 

 – Rimay, atispaqa – ninsi patronqa. 

 –Taytay, weraqochay, sonqollay: chisin qanwan mosqorqokusqani – riman, 

pongochaqa. 

 –¿Ñoqawán? ¿Imata? – tapun, patrón, mana imata pinsayta atispa. 

 –Taytay, weraqochay: mosqoyniypin wañuruqanchis kuska, kuskapuni – 

willayta kachaykun runacha. 

 

(…) 

 

El sueño del pongo  

(Cuento quechua) 

 

Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era siervo 

iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de 

cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable; sus ropas, viejas.  

El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el 

hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. 

– ¿Eres gente u otra cosa? – le preguntó delante de todos los hombres y mujeres 

que estaban de servicio. 

 Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se 

quedó de pie. 

 – ¡A ver! – dijo el patrón – por lo menos sabrá lavar ollas, siquiera podrá 

manejar la escoba, con esas manos que parece que no son nada. ¡Llévate esta 

inmundicia! – ordenó al mandón de la hacienda.  

Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y, todo agachado, siguió 

al mandón hasta la cocina. 

 

(…) 
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Pero… una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado 

de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus 

densos ojos, ése, ese hombrecito, habló muy claramente. Su rostro seguía como un 

poco espantado. 

– Gran Señor, dame tu licencia; padrecito mío, quiero hablarte – dijo. 

El patrón no oyó lo que oía. 

– ¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro? – preguntó. 

– Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte – repitió 

el pongo. 

– Habla… si puedes – contestó el hacendado.  

– Padre mío, señor mío, corazón mío – empezó a hablar el hombrecito – . Soñé 

anoche que habíamos muerto los dos juntos; juntos habíamos muerto. 

 

(…) 

  

O sonho do pongo 

(Conto quéchua) 

 

 Um homenzinho encaminhou-se à casa-grande de seu patrão. Como era um 

serviçal ia cumprir seu turno como pongo, de servente na grande residência. Era 

pequeno, de corpo miserável, de ânimo fraco, totalmente lamentável; suas roupas, 

velhas. 

O grande senhor, patrão da fazenda, não pôde conter o riso quando o 

homenzinho o cumprimentou no corredor da residência. 

– Você é gente ou o quê? – perguntou-lhe diante de todos os homens e 

mulheres que estavam de serviço. 

Humilhando-se, o pongo não respondeu. Atemorizado, com os olhos gelados, 

ficou parado. 

– Vamos lá! – disse o patrão – pelo menos você deve saber lavar panelas, já 

que não deve conseguir se virar com uma vassoura, com essas mãos que não valem 

nada. – Tire esta imundice daqui! – ordenou ao capataz da fazenda. 

Ajoelhando-se, o pongo beijou as mãos do patrão e, todo encolhido, seguiu o 

capataz até a cozinha. 

(...) 

Mas... uma tarde, na hora da ave-maria, quando o corredor estava lotado com 

todo o pessoal da fazenda, quando o patrão começou a olhar o pongo com seus olhos 

profundos, esse, esse homenzinho, falou muito claramente. Seu rosto continuava um 

pouco aterrorizado. 

– Grande senhor, com sua licença, padrecito mío, quero falar – disse. 

O patrão não acreditou no que ouvia. 

– O quê? É você mesmo quem está falando? – perguntou. 

 – Licença, padrecito, para falar com você. É com você que eu quero falar – 

repetiu o pongo. 

 – Fale... se você for capaz – respondeu o fazendeiro. 

– Padre mío, meu senhor, meu coração – começou a falar o homenzinho –. 

Sonhei ontem a noite que tínhamos morrido juntos, juntos nós tínhamos morrido. 

 

(...)
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