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JORGE AMADO’NUN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
ÖLÜ DENÝZ / roman
TEREZA BATISTA / roman
GECENÝN ÇOBANLARI / roman
KIZGIN TOPRAK / roman
TARÇIN KOKULU KIZ / roman
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Jorge Amado, 1912’de Brezilya’nýn Ferradas bölgesinde.
Ilhéus yakýnlarýnda doðdu. Bir kakao plantasyonunda büyü
dü, Salvador’da bir Ciz
vit okulunda okudu. Kakao
plantasyonlarýný konu alan ilk üç yapýtýnda, göçmen siyahlar,
melez
ler ve yoksul beyazlarýn ya
þa
dý
ðý sömürü ve se
faleti
yansýttý. Halk destanlarýnýn ilkel görkemini taþýyan Kýzgýn
Toprak (1942) bu yapýtlarýnýn en iyisiydi. 1930’da gazeteciliðe
baþla
yan Ama
do, edebiyatýn yaný sýra radikal siyasetle de
doð
rudan ilgilendi. 1935’te tu
tuklandý ve solcu etkinlikleri
yüzünden sýk sýk ülkeden sürüldü; yapýtlarýnýn çoðu Brezilya
ve Portekiz’de yasaklandý. 1946’da Brezilya Komünist Partisi
milletvekili olarak Kurucu Meclis’e seçildi. Romanlarýnda
çoðunlukla Bahia kent yaþamýný, özellikle de çeþitli etnik
gruplardan oluþan yoksul sýnýflarý betimledi. Tarçýn Kokulu
Kýz (1958) ve Dona Flor ve Ýki Kocasý (1966) adlý yapýtlarýndaki
yer
gi, Amado’nun siyasal tutu
mu
nu ortaya koyar. Sonraki
yapýtlarý arasýnda Mucizeler Dük
kâný, Son
suz Topraklar,
Gecenin Çobanlarý, Ölü Deniz ve Tereza Batista sayýlabilir.
Amado, 2001’de Brezilya’nýn Salvador kentinde öldü.

Sevgi Tamgüç, 1953 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Liseyi dýþarýdan bitirdi. M.Ü. Atatürk Eðitim Fakültesi Fransýzca
Öðretmenliði Bölümü’nden mezun oldu. Çevirmenlik yaþamý
süresince, pek çok farklý iþin yaný sýra tiyatro oyunculuðu
yaptý. Ýlk çevirisi Barbiana Öðrencilerinden Mektup’tur. Henri
Barbusse, Romain Gary, Pierre Grimal, André Breton, Georges
Perec vb. yazarlardan yirmiden fazla yayýnlanmýþ çeviri kita
bý vardýr. 1984 yýlýnda De Yayýnevi Çe
viri Ma
sal Ödülü’nü
kazanmýþtýr. Çeþitli gazete ve dergilerde kitap tanýtým yazýlarý
ve iki öyküsü yayýnlanmýþtýr.
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1994 yýlýnda, ODEBRECHT firmasýnýn katkýsýyla,
Jorge Amado’nun yapýtlarý kendisi ve kýzý Palamo Amado
yönetiminde denetlenmiþ, hatalardan arýndýrýlmýþtýr.
Mucizeler Dükkâný’nýn bu baskýsý da hatalardan
arýnmýþ özgün baskýsýna uygun olarak Þehsuvar Adil
tarafýndan düzeltilmiþtir.
Katkýlarýndan ötürü Þehsuvar Adil’e teþekkür ederiz.
Can Yayýnlarý
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ÖNSÖZ
Jorge Amado’yu ilk kez 18 Haziran 1981 Perþembe
gecesi, Salvador’un ileri gelen Kandomble’lerinden1 biri
olan Aþe Opo Afonja’da görmüþtüm. Bahia eyaletinin baþ
kenti Salvador’a ilk varýþým 1979 yýlýnýn Ekim ayýndaydý.
Bir Fransýz þirketinin Itaparika Adasý’ndaki kuruluþlarýn
da çalýþmak için altý aylýk özel bir sözleþmeyle gelmiþtim
Brezilya’ya. Ýlk beþ ay tüm iþ arkadaþlarýmýn ýsrarlarýna
karþýn hiçbir Kandomble seremonisini izlemeye gitme
dim, ancak son ayýmda, bir rastlantý eseri adanýn Salvador
kentine bakan tarafýnda, “Buraco do Boi” denilen yama
cýn tepesinde, ilk festa’yý izledim.
Zemini toprak, yapraklarla örtülü, çatýsý kuru sazlarla
kaplý, otuz-kýrk kiþinin rahatlýkla oturmasýný saðlayacak
büyüklükte, dikdörtgen biçiminde açýk bir salona girdim,
çatýyý destekleyen ahþap direklere asýlmýþ küçük gaz lam
balarý salonu loþ bir þekilde aydýnlatmaktaydý. Bana eþlik
eden Dona Benedita ile beraber o Kandomble’nin baþý
Joao Caipo’nun yakýnýndaki taburelere oturduk. Uzun bir
bekleyiþten sonra, Joao Caipo’nun sað tarafýndaki davul
1

Batý Afrikalý etnik grup olan Yorubalýlarla, Yeni Dünya’ya ulaþan ve günümüz
Brezilya’sýnda çok yaygýn olan Kandomble diniyle ilgili terimlerin ve yöresel
sözcüklerin açýklamasý kitabýn sonunda yer almaktadýr.
Jorge Amado’nun 1969 yýlýnda yazdýðý Mucizeler Dükkâný’nda yer alan ve
okunuþu zor olan özel adlarý, akýcý olarak okunmalarýný saðlamak amacýyla fone
tik yazýmla okura aktarmayý yeðledim. Metinde kullanýlmýþ ilginç anlamlý takma
isimlerin uygun olanlarýný dilimize çevirerek bu adlarýn ilginç anlamlarýný okurlara aktarmaya çalýþtým. (Þ.A.)
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cular üç ayrý boydaki uzun davullarý hýzlý bir ritimle çal
maya baþladýlar.
Art arda salona dolmaya baþlayan dantel elbiseli,
lavanta kokulu kadýnlar ve birkaç erkek ritme uygun
adýmlarla ilkin salonun giriþine gittiler, en önde bulunan,
daha yaþlý ve kýdemli olanlarý sað elleriyle zemine doku
nup ellerini alýnlarýna ve baþlarýna götürerek selamladýlar,
daha genç olanlarý tamamen yere yatarak alýnlarýný zemi
ne deðdirdiler. Bu selamlama salonun tam ortasýndaki bir
noktada, kutsal sayýlan davullarýn önünde, sonra da Kan
domble’nin baþý Joao Caipo’nun önünde yinelendi.
Selamlama iþlemi biterken bembeyaz elbiseli kadýn
lar ve erkekler büyük bir halka oluþturdular, atabak’larýn
ve söylenen þarkýlarýn ritimlerine uyarak dans etmeye
baþladýlar. Dans eden kadýnlarýn eteklerinin altýnda kat
kat kolalanmýþ jüponlar vardý. Bir þarký bitip diðer þarký
baþladýðýnda danslarýn adýmlarý da deðiþmekteydi, bir
denbire ilkin bir kiþi, daha sonra iki kiþi daha ve sonra da
birçoðu dans ederken sanki dengesini yitirdi. Bazýlarý
kendi ekseni üzerinde tam bir tur attý, bazýlarý elleriyle
kafalarýný tutup sanki bir þeyden kaçmaya çalýþýrcasýna
halkadan çýkýp yine eksenleri üzerinde, ama daha geniþ
turlar attýlar. Dans edenlere yüzü dönük olarak durakla
yan, derin bir uykudaymýþçasýna gözleri yumulu her kadý
ný ilkin kuvvetli bir titreme kaplýyor, sonra bazýlarý bir
çýðlýk atýyor, bazýlarý ise sessizce dansa devam ediyordu...
Kandomble ile ilk temasým o gece oldu ve kendimi
Kandomble’nin bitmez tükenmez gizine kaptýrdým, bu
uðurda Prof. Vivaldo da Costa Lima, Prof. Julio Santana
Braga, Pierre Verge, Dr. Gisele (Binon) Cossard gibi aydýn
larla tanýþtým. Kandomble’nin menþei olan Dahome’ye
gidip incelemelerde bulundum.
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Kandomble
Kandomble, Nijerya ve Dahome’den Brezilya’nýn
kuzeydoðusundaki þekerkamýþý plantasyonlarýnda çalýþtý
rýlmak amacýyla getirilen esir zencilerle birlikte Brezil
ya’ya gelmiþ çoktanrýlý bir din olup günümüzde Afrika
kökenli olan ve olmayan Brezilyalýlar arasýnda hýzla yayýl
maktadýr. Kandomble dininin inanýþýna göre, herkesin
oriþa denilen koruyucu bir tanrýsý/meleði vardýr. Kan
domble dinini ka
bul eden bir ki
þi, il
kin buzios denilen
deniz kabuklarý falý aracýlýðýyla, hangi oriþa’nýn koruma
sýnda olduðunu ortaya çýkarmalýdýr, hangi oriþa’dan oldu
ðu kesinleþen kiþi, ilkin sakudimento denilen bir arýnma
iþleminden geçer. Bu iþlemden sonra dine alýnabilmesi
için kiþinin baþýný kuvvetlendiren bori seremonisi uygula
nýr. Bori’de, daha evvelden bazý kutsal ot ve yapraklarla
hazýrlanmýþ suyla yýkanmýþ aday, –abian– yapraklarýn
üzerine serilen yeni bir çarþafla örtülü bir hasýra oturtulur.
Bembeyaz bir gecelik ya da pijama giymiþ olan abian’ýn
baþýna çeþitli adaklar sunulur, bunlarýn arasýnda genellik
le iki beyaz güvercin, iki beyaz tavuk, iki beyaz horoz, iki
beç tavuðu, çeþitli mevsim meyveleri, Kandomble usulle
rine göre piþirilmiþ bazý tahýllar ve oriþa’nýn sevdiði bir-iki
yemek vardýr. Bunlarýn yaný sýra “obi” denilen bir Afrika
aðcýnýn meyvesi de kullanýlýr. Tüm seremonilerde hangi
meyvenin ne zaman ya da hangi kurbanýn hangisinden
evvel sunulmasý gerektiðini belirleyen, kesinlikle uyul
masý gereken bitmez tükenmez kurallar vardýr. Bunun
yaný sýra hiyerarþi de çok önemlidir.
Loþ ýþýklý bir ortamda dinsel þarkýlar ve el çýngýraðý
eþliðinde gerçekleþen bori’den sonra, abian, Kandomb
le’ye salik olabilmek için en az yirmi bir gün zemini top
rak, penceresiz, yalýn bir odada inzivaya çekilir, bu süreyi
dolduran abian artýk bu sýfattan kurtulur ve yao sýfatýný
kazanýr. Bu süre içinde her gün þafakla beraber ve günba
týmýnda, bazý ot ve yapraklardan hazýrlanmýþ bir kova suy
la yýkanýr, çok hafif yemekler yer, bazý kök ya da otlarýn
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kaynatýlmasýyla hazýrlanmýþ bir tür çay içer. Günün büyük
bir kýsmýný uyumakla ya da Afrika dillerinden oluþan dinî
þarkýlarý, dualarý söylemekle geçirir. Esirlerin geldikleri
yörelere baðlý olarak çeþitli Kandomble alt sýnýflarý vardýr,
bunlara þu örnekleri verebiliriz: Yoruba (Ketu), Nago,
Fula, Kongo, Ijeja, Jeje, Angola, Mali. Dualar edilirken
bazen abian transa girer, transa giren kiþiye oriþa’sýnýn
indiðine inanýlýr, o andan itibaren o kiþi oriþa’dýr. Transa
giren kiþi, gözleri tamamen kapalý olduðu halde dans ede
bilir, yürüyebilir ama transtan çýktýðý an hiçbir þeyi aným
samaz. Ancak büyük bir yorgunluk hisseder. Ayrýca trans
la normal hal arasýnda özel bir hal vardýr, bu hale “ere”
denir. Ere haline giren kiþi bir çocuk gibi davranýr, koþar,
sýçrar zýplar, aðaca çýkar, ufak bir çocuk gibi yarým yama
lak konuþur... Trans ve ere’lik durumu, yirmi bir günlük
hazýrlanma devresinde sýk sýk görüldüðü gibi, kiþi Kan
domble’ye salik olduktan sonra da devam eder. Kiþi Kan
domble dinine girdikten sonra da oriþalara sunulan fes
ta’larda kiyi trans ve ere haline girer.
Kandomble’ye salik olmak üzere inzivaya çekilecek
bir ya da birden fazla abian’ýn oluþturduðu küçük grupla
ra “sandal” adý verilir. Sandalda tek bir kiþi de olabilir.
“Sandal” adý verilmesinin nedeniyse, Kandomble’ye gir
meye aday kiþilerin mecazi olarak bir “sandalla” doðum
dan önceki hallerine gidip tekrar dünyaya geri dönmeleri
dir. Yani abian’lar bu sandalla doðumdan önceki hallerine
dek gidip tekrardan dünyaya dönmüþ olurlar. Yirmi bir
günün sonunda saçlarý kazýnan abian’lar, yao’nun çýkýþý
adý verilen özel bir seremoniyle ilk kez halk önüne çýktýk
larýnda, yeni kazandýklarý kutsal ismi ilk ve tek kez olarak
haykýrýrlar. Bir, üç, yedi yýl sonra gereken tüm adak ve
kurbanlarý sunmuþ yao, erkekse babaloriþa, kadýnsa yalo
riþa olma aþamasýna gelmiþ olur ve kendine özgün bir
Kandomble açmaya hak kazanýr.
Günümüzde Kandomble dinine katýlanlarý üç temel
gruba ayýrabiliriz: ailelerinde Kandomble geleneði olduðu
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için katýlanlar, týp yoluyla hastalýðýna çare bulunmadýðý
için Kandomble’ye baþvuranlar ve merak edip ilgilenen,
sonunda bu seçeneði yeðleyenler. Ýlk esirlerin gizli olarak
kendi dinlerinin seremonilerine devam ettiklerini anla
yan sahipleri, onlarý Hýristiyan dinine döndürmeye çalýþ
mýþlar, kabul etmeyenleri cezalandýrmýþlardýr. Ancak Afri
kalý esirler cezalardan kurtulmak amacýyla kendi tanrýla
rýna Hýristiyan âleminden eþ bir aziz bulmuþlardýr, örne
ðin ormanlarýn ve avcýlarýn oriþa’sý Oþossi’ye uygun olarak
Aziz Jorge (Georgios), uygun görülmüþtür. Böylelikle
dinsel sincretismo (dinsel benzetme) baþlamýþ, aslýnda
hiçbir ilgisi olmayan iki ayrý kültürden gelen dinî figürler
birbirlerine benzetilmiþlerdir. 1980’li yýllarda Bahi’da top
lanan “Yeni Dünya’da Afrika Dinleri” kongresinde, sincre
tismo’ ya kesinlikle son verilmesi kararý alýnmýþsa da,
günümüzde Hýristiyan azizlerinin oriþa’lara benzetilmesi
sürmektedir. Kandomble çok uzun yýllar süresince yasak
lanmýþ olmasýna karþýn, günümüze dek varlýðýný koru
muþtur ve artýk tüm sýnýflar arasýnda yayýlmaktadýr.
Jorge Amado’nun Kandomble’ye olan ilgisi daha on
sekiz yaþýna gelmeden baþlamýþ, Babaloriþa Procopyo’nun
Kandomble’sinde kendisine Oþossi’nin ogan’ý görevi veril
miþti. Yazar, Kandomble’den zencilerin esirliðe karþý dire
niþlerinin önemli bir etmeni olmasýnýn yaný sýra, günah
mefhumu olmayan, insanlarý ezmeyen, neþeli bir din ola
rak söz etmiþtir.1
Jorge Amado, eserlerinde Bahia’yý Brezilya’ya, Bre
zilya’yý yurtdýþýna tanýtmaya çalýþmýþtýr. Bu nedenledir ki,
birçok yönden diðer eyaletlerden farklý olan Bahia ve
özellikle Kandomble’den söz ederken, Afrika kökenli
terimleri olduðu gibi korumuþtur. Jorge Amado’nun eser
lerin gereðince çevirebilmesi için Brezilya Portekizcesini
iyi bilmenin yaný sýra, Bahia örf ve âdetlerini iyi tanýmak,
Kandomble’den anlamak gerekmektedir. Mucizeler Dük
kâný’nýn bu çevirisini gönüllü olarak gözden geçirmemi
1 Ilana Seltzer Goldstein, “Uma leitura antropológica de Jorge Amado: dinâmicas e resresentações da identidade nacional.”
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saðlayan CAN YAYINLARI’na, zorlandýðým noktalarda
bana yardýmcý olan yazarýn dul eþi Zelia Gattai Amado’ya
ve yazar Joao Ubaldo Ribeiro’ya teþekkürü bir borç bili
rim.
Þehsuvar Adil
Itaparica, 6 Mayýs 2008
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Zelia için, gül ve büyücülük.
Bu kitabý yazarken, bilge babalao ve dostum,
Merhum Profesör Martiniano Eliseu do Bonfim
Ajimuda’yý sýk sýk düþündüm;
Buraya Dulce’nin, Miecio Tati’nin, Nair ve Genaro de
Carvalho’nun,
Waldeloir Rego’nun ve Emanoel Araujo’nun adlarýnýn
yaný sýra onun adýný da yazmak istedim, axe.
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“Nicesin sen Bahia’m benim,
Nicedir topraðýnda olanlar.”
Gregorio de MATOS

“Brezilya’nýn iki büyük gücü vardýr: topraðýnýn bereketi
ve melezlerinin yeteneði.”
Manuel QUERINO
(Zenci yerleþimcilerin Brezilya uygarlýðýna
katkýsý)

“Bu koþullar altýnda, onlara çok tutulan bir yol kalýyor:
onu bir baþka resimden kopya etmek (...). Kocaman, uysal ve
kurumlaþtýrýlmýþ bir robot yapacaklar. Gücü tükenen ya da
gelecek olan düzenin yetersiz yanlarýný tamamlayacak, çaða
uygun bir makine. Hiç kuþkusuz, Gregorio de Matos’a benze
yen, ama ondan daha yakýþýklý ve terbiyeli. Onu ilk, orta ve
yüksekokullara, kitabevlerine, gazetelere daðýtacaklar. Hükü
met ajanslarýnýn ve okullarýn propaganda makinelerinin
gücüyle, bu sahte imgeyi çocuklardan yaþlýlara dek tüm
kuþaklara yayacaklar; herhangi bir malý satmak için kullaný
lan yarý-doðrularý piyasaya sürerkenki verimlilikleriyle.
“Bu sivri zekâlýlar ozanýn ne haktan ne de haksýzlýktan
yana, ne önemli ne de adsýz biri olmayý yeðlediðine, ne keþiþ
kulübesine çekildiðine ne de kendine bir zamanlar sýla özlemi
duyulan kýrlara sýðýnma iznini verdiðine dikkat etmelidirler.
Gregorio de Matos eylemden çekinmez; bir vaatte bulunmak
tansa tefekküre dalmayý yeðlemez. O, kendi þiirinin ona
öðrettiði yaþamý yaþadý; sýradan ölçütlerin çok ötesinde bir
insan sevgisi ve özgürlük.
“Burada sunulan tüm saflýðýyla bu imgedir – ya da okur
öyle isterse, tüm murdarlýðýyla.”
James AMADO
(“Üç yüz yýldýr yasaklanmýþ fotoðraf”:
Gregorio de MATOS’un Tüm Yapýtlarý’nda
sayfa yanlarýna alýnmýþ notlar)
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“Mulato, züðürt, Bahia yerlisi – sözümona her
þeyi bilen, bilge kiþi.”
(1926 yýlýnda Pedro Arkanjo’yla ilgili
polis kaydýndan alýnma)

“Yaba kuyruksuz bir diþi þeytan.”
CARYBE
(Yaba, film senaryosu)
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Engin ve çok seçenekli bir hayat üniversitesi olan
Pelourinyo’da erkekler ve kadýnlar yaþamý öðrenir ve öðre
tirlerdi. Bu geniþ üniversite Tabuao Yokuþu’ndan Karmo
Mahallesi’nin kapýlarýna, Santo-Antonio ve Alem-do-Kar
mo’ya, Bayþa dos Sapateiros’dan pazaryerlerine, Masiel’e,
Lapinya’ya, Largo da Se Meydaný’ndan Tororo’ya, Barro
kinya Mahallesi’ne, Sete Portas’a, ta Rio Vermelyo’ya
yayýlýr, dallanýr budaklanýrdý. Farklý ýrklardan gelen bu
insanlar metal ve ahþabý iþlemesini, þifalý bitkileri, otlarý
ve kökleri kullanmasýný çok iyi bilirlerdi. Soylarýn, dans
adýmlarýnýn ve ritimlerin karýþmasýndan yeni bir renk,
yeni bir müzik, yepyeni ve özgün bir ýrk oluþmuþtu.
Oralarda deri davullar, berimbau’lar,1 ganzá’lar, ata
bak’lar, adufe’ler, kaþiþi’ler, agogo’lar, çýngýraklar, çanlar,
metal ziller ve asmakabaklarý gibi yapýmý kolay ve ucuz
çalgý aletlerinden çýktýðýna inanýlmayacak güzellikte
müzikler ve danslar doðmuþtu:
“Camaradinho e
Camaradinho, camara”
Budiao Usta, Rosario dos Pretos Kilisesi’nin yanýnda
Largo du Pelourinyo’ya açýlan beþ pencereli birinci katta
Angola kapuera okulunu kurmuþtu; akþamüstleri kapuera
öðrencileri iþ dönüþünün yorgunluðuna karþýn çalýþma
isteðiyle, coþkulu adýmlarla gelirlerdi.
Berimbau’lar birçok deðiþik savunma biçemlerini
1 Tüm italikle yazýlý sözcükler için kitabýn son kýsmýndaki AÇIKLAMALAR
bölümüne bakýnýz. (Þ.A.)
Mucizeler Dükkâný
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sýralardý: yarýmay, çelme, kafa, kedibalýðý kuyruðu, yen
geç aðzý, ölüm atlayýþý, omuzlarý iki yana sallayarak atla
ma, kýrbaç, muz aðacý, dörtnala, çekiç, göðüs göðüse,
mum, yaðlý ilmek, yengeç aðzý, budama býçaðý vuruþu,
öne, arkaya vuruþlar. Delikanlýlar berimbau’nun sesiyle,
çýlgýn ritimlere uyarak kapuera yaparlardý: Büyük Sao
Bento, Küçük Sao Bento, Santa Maria, Cavalaria, Amazo
nas, Angola, Çift Angola, Küçük Angola, Portakalý Yerden
Topla, Iuna, Samongo ve Cinco Salomao ve akla hayale
gelebilecek daha ne varsa – kim bilir kaç tane? Orada
Angola kapuera’sý zenginleþmiþ, dönüþüme uðramýþ,
özgünlüðünü de kaybetmeden, bir dans görünümü kazan
mýþtý.
Usta Budiao’nun çevikliði inanýlýr gibi deðildi; kedi
bile onun kadar çevik, hafif ve olaðanüstü olamazdý.
Budiao yana, arkaya bir anda sýçrar, hiçbir rakibi ona
dokunmayý asla baþaramazdý. Tanrý Sevgilisi, Gemici,
Büyük Zakarias, Yedi Ölüm, Ýpek Býyýk, Gür Saçlý, On Ýki
Adam, No da Empresa, Rio Vermelyolu Pasifico, Baralý
Þiko, Þiko Bana Ver, Antonio Mare, Piroka Peiþoto, Visente
Pastinya, Jaguaribeli Tibursinyo ve Barrokuinya gibi
büyük ustalar okula gelince hünerlerini, yeteneklerini tüm
bildiklerini gösterirlerdi:
Çocuðum, senin ustan kimdi?
Benim ustam Barrokuinya’ydý
Sakalý mý, hayýr yoktu
Polise býçak çekerdi
Dostlarýna iyi davranýrdý.
Bir gün koreograflar kapuera yerine dans adýmlarýy
la karþýlaþýnca bunu duyan besteciler, saygýnlar, avareler
dört bir yandan koþup geldiler. Pelourinyo’da, özgür üni
versitede, bu yetenekli halkýn en önemli ürünü sanattý.
Öðrenciler geceleri þarký söylerdi:
Ai, ai, Aide
Ne güzel oyun, öðrenmek istiyorum.
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Ai, ai, Aide
Her evi, her atölyesi, her dükkâný ayrý bir okul olan
Pelourinyo’da karnavallarýn ve Noel yortularýnýn büyük
üstadý Valdeloir’ýn “Afoþe de Fihos de Bahia” grubu
Budiao’nýn okulu’yla ayný yapýda, iç avlulardan birinde
gösteriler için prova yapar, hazýrlanýrdý. Grubun “Terno
do Sereia” adlý merkezi de ayný yerde bulunuyordu. Valde
loir’ýn kapuera üstüne bilmediði yoktu, üstelik Tororo’da
kendi okulunu açtýðý zaman yeni savunma biçemleri ve
ritimler de eklemiþti. Cumartesi ve pazar günleri ayný
avluda samba da roda da yapýlýyordu. Afoþe’nin büyük
lideri, elçisi olarak tanýnmýþ Lidio Corro’nun rakibi, en
büyük ritimci ve en iyi koreograf zenci Ajayi de orada
samba da roda’ya katýlýrdý.
Çok sayýda gravür ressamý da vardý; mucize resimle
rini sulandýrýlmýþ çini mürekkebiyle, yaðlýboyayla, kuru
boya kalemiyle boyarlardý... Senyor do Bonfin Kilisesi’ne,
Nosso Senyora da Kandeias azizesine ya da baþka azizlere
adakta bulunan birinin adaðý kabul edilince, gönül borcu
nu ödemek için, kiliseye sunacaðý tabelayý ýsmarlamak
amacýyla, mucize ressamlarýndan birinin atölyesine gider
di. Mesleði kendi kendilerine öðrenen bu ressamlarýn ara
sýnda; Joao Duarte da Silva, Lisidio Lopes Usta, Queiroz
Usta, Agripiniano Barros, Raimundo Fraga’yý sayabiliriz.
Lisidio Usta tahta oymacýlýðý ve elkitaplarý için kapaklar
da yapardý.
Halk ozanlarý, þarkýcýlar, doðaçlamacýlar, Lidio Corro
Usta’nýn basýmevinde, ya da öteki ilkel, küçük dükkânlar
da düzenlenen ve basýlan küçük derlemelerin yazarlarý,
elli reis ya da çok az bir para karþýlýðýnda bu özgür toprak
ta destanlar ve þiirler satarlardý.
Onlar ozandý, broþür yazarýydý, tarihçiydi, gazeteciy
di, ahlakçýydý. Kentin yaþamýný anlatýr ve yorumlarlardý;
MADARA OLAN MORUÐUN KENDÝNÝ BEÐENMÝÞ
KARISI ya da PRENSES MARICRUZ VE HAVA SÜVARÝ
SÝ gibi uyduruk, bir o denli de þaþýrtýcý olan öykülere
uyaklar düzerlerdi. Karþý çýkarlar, eleþtirirler, öðretirler ve
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eðlendirirler, bir de bakarsýnýz olaðanüstü bir þiir yaratýr
lardý.
O zamanlar adý bile yoktu Chagas hastalýðýnýn, tek
bilinen þey insaný yavaþ ve emin adýmlarla ölüme götür
düðüydü. Agnaldo sadece soylu aðaçlarla çalýþýrdý: jaka
randa, pau-brasil, vinyatiko, peroba, putumuju, masaran
duba gibi. Hünerli elleri çeþitli boylarda heykeller yaratýr
dý: denizlerin oriþasý Yemanja, nehirlerin, ýrmaklarýn ori
þa’sý Oþun, þimþeklerin ve adaletin oriþasý Þango’nun
simgesi iki taraflý balta ya da çeþitli kaboklo heykelleri:
Rompe-Mundo, Tres Estrelas, Sete Espadas. Agnaldo o der
mansýz hastalýða yakalanmýþ olmasýna karþýn kollarý ve
elleri gücünü yitirmiyordu, herkes o yaptýðý gizem dolu
oriþa ve kaboklo heykellerinin ona anlaþýlmaz bir güç ver
diðine inanýr olmuþtu. Yapýtlarýnýn görünümü ürkütücüy
dü, hem efsane kahramanlarýný, hem de tanýnmýþ insanla
rý çaðrýþtýrýyorlardý.
Bir gün, Maragojipili bir babaloriþa büyük bir tom
ruk getirmiþ ve kocaman bir Oþossi heykeli ýsmarlamýþtý;
aðacý taþýmak için altý adam gerekmiþti. Artýk hastalýða
yenilmeye baþlamýþ, nefes darlýðý çeken Agnaldo aðacý
görünce gülümsemiþ, “Böyle bir tomruk... Bulunmasý zor
bir parça…” demiþ, onu iþlemekten alacaðý hazzý hayal
etmeye baþlamýþtý. Kocaman bir heykel çýkmýþtý ortaya,
evet eski Dahome Krallýðý’ndaki Ketulularýn Kralý Oþos
si’nin heykeliydi bu ama elinde her zaman ki simgesi ok ve
yay yerine bir tüfek vardý Oþossi’den çok sertao eþkýyasý,
efsanelerin kahramaný Lukas da Feira’yý ya da Besouro
Cordao de Ouro’yu andýrýyordu.
Besouro ölümünden önce
Aðzýný açtý ve dedi ki:
“Oðlum yenilme
Baban hiç yenilmedi.”
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