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Juvenal e o Dragão
Quem ler esta história todaDo jeito que foi passadaVerá que o falso é vilNunca nos serviu de nadaA honra e a fidelidadeSempre foi recompensada
Morava um camponêsNo subúrbio dum ducadoJá faziam sete anosQue ele tinha enviuvadoSó ficou com dois filhinhosNo que mais tinha cuidado
O velho adoeceu muitoConhecendo que morriaUm casebre e 3 carneirosSó era o que possuíaDeu como herança aos filhosE morreu no mesmo dia
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Ficaram ambos sozinhosUma moça e um rapazDisse ela para o irmão:— A partida você faz“Fique lá com os carneirosQue no valor são iguais”
Ficou ela na choupanaCumprindo a sorte fatalO seu nome era SofiaE o dele era JuvenalQue pensava em aventuraAtrás do bem ou do mal
Juvenal disse à irmã:— Eu não posso ter demora“Vá viver com seu padrinhoQue amanhã vou emboraJunto com meus 3 carneirosPor este mundo afora”
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Quando foi no outro diaLimpou dos bichos a lãMuniu-se do necessárioDespediu-se da irmãSeguiu com os 3 carneirosÀs 6 horas da manhã
Quando bateu meio diaEle estava descansandoNa sombra dum arvoredoOs 3 carneiros pastandoViu que um sujeito estranhoPerto dele ia chegando
Aquele sujeito estranhoTinha saído bem cedoCaçando com 3 cachorrosNo penhasco dum rochedoFoi descansar nesse diaNaquele mesmo arvoredo
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Chegando no arvoredoFoi dizendo: “Oh, meu rapazSão seus aqueles carneirosQue eu vejo ali por trás?Quer trocar pelos cachorros?Veja o negócio que faz”
Juvenal lhe respondeu:— Nós não podemos trocar“Os meus carneiros no matoProcuram se alimentarAo passo que seus cachorrosÉ preciso eu sustentar”
Lhe disse o desconhecido:— Nenhum dos 3 é ruim“Na hora que estou com fomeBasta só dizer assim<Rompe-Ferro, mão à obra>Traz para ele e pra mim”
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“Cada um desses cachorrosÉ um grande defensorSe acabam, morrem lutandoEm defesa do senhorSão chamados: Rompe-FerroVentania e Provador”
Juvenal pensou um poucoDe ficar sem os cordeirosMas lembrou-se que os cãesSão amigos verdadeirosLhe disse: “Está feita a trocaPode levar os carneiros”
Dizia o rapaz consigo“Na troca não fiz vantagemAndar com estes 3 cãesPrecisa muita coragem”Às duas horas da tardeSeguiu a sua viagem
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Mais tarde chegou-lhe a fomeNão tinha onde comprarFez como o sujeito disseNo momento de trocar— Rompe-Ferro, mão à obraO cachorro foi buscar
Toda ordem que ele davaO cachorro obedeciaMandou ele às 5 horasAntes de findar-se o diaTrouxe-lhe uma linda cestaCheia de comedoria
Juvenal pegou a cestaQuando acabou de jantarDeu ele aos cães dizendo— Comam até se fartar“Eu com 3 amigos dessesNão temo de viajar”
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Quando os 3 cães acabaramDavam pulos de alegriaUm corria atrás do outroEm tresloucada foliaFazendo festa ao moçoQue satisfeito sorria
Juvenal seguiu viagemCada vez mais animadoNaquela zona esquisitaCom seus cachorros de ladoFoi dormir no outro diaNa terra doutro reinado
Já fazia um mês e tantoQue ele andava de viagemNo pé duma grande serraAvistou uma carruagemAté para dois cavalosEra difícil a passagem
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Ele vendo a carruagemFoi logo se aproximandoViu dentro uma linda moçaVinha de longe chorandoO cocheiro muito tristeSuspirava vez em quando
Juvenal viu a princesaEm pranto sem se calarDirigiu-se ao cocheiro— Desculpe eu lhe perguntar“Que vem ver esta princesaNas brenhas desse lugar?”
Quase sem poder falarO cocheiro responder:— A princesa está chorando“E o culpado não fui euDê licença, eu vou contarO caso como se deu”
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“Daqui a cinquenta léguasExiste um grande reinadoQue passou mais de cem anosSendo o povo devoradoPor um monstro horrendo, feioMisterioso, encantado”
“É impossível contarA força que a fera tinhaNão respeitava princesaDuque, nem rei, nem rainhaDevorava até políciaO Exército e a Marinha”
“O povo todo alarmadoMorrendo sem remissãoPor toda parte que iaNão achava proteçãoO rei não tinha recursoPara remir a nação”
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“O rei já muito nervosoSó esperava morrerUm dia estava dormindoOuviu uma voz dizer<Vou te propor um negócioResponda se quer fazer>”
“<Eu sou a tirana feraQue venho me despedirPretendo dar-lhe um descansoDeixar de te perseguirSe o senhor prometerFazer o que lhe pedir>”
“<Se acaso aceita o negócioDesde já fique avisadoPra me mandar todo anoNum lugar determinadoUma das moças bonitasQue tiver no seu reinado>”
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“<Eu só faço este negócioPra cessar a mortandadeSe o senhor não cumprirE usar de falsidadeEu venho de lá da furnaDevorar toda cidade>”
“Diante desta ameaçaO rei ficou sem açãoComo ele enfrentariaTão grave situação?O jeito era dar apoioÀ proposta do dragão”
“Então o rei sujeitou-seA todo ano mandarUma das moças bonitasQue tivesse no lugarDaqui vai ela pra furnaPara a fera devorar”
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“É esse o motivo justoDa nossa grande tristezaPra aqui já tenho trazidoMuitas filhas da pobrezaMas hoje tocou de sorteA esta infeliz princesa”
Juvenal ficou imóvelVendo a triste narraçãoPerguntou para o cocheiro:— Onde habita esse dragão?— Numa furna desta serraE apontou com a mão
Juvenal disse ao cocheiro:— Vou fazer uma loucura“Ando percorrendo terraEm busca duma aventuraNão vou deixar essa feraComer esta criatura”
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“Não ligo por pabulagemNunca temi a inimigoEu junto com meus 3 cãesSó Deus poderá comigoEnfrento um cento de ferasNão digo que vi perigo”
Disse o cocheiro à princesa:— Acho bom se apear“Todas que vem para aquiVão a ele se entregarSe vossa alteza não forO monstro vem lhe buscar”
Ela aí desceu do carroTrespassada de tristezaJuvenal com muita penaDesta morte sem defesaChamou os seus 3 cachorrosAcompanhou a princesa
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O cocheiro que estavaQuase morto de pavorGritou para Juvenal— Aonde vai, meu senhor?“Volte daí, não prossigaO monstro é devorador!”
Ia a princesa na frenteJuvenal mais atrasadoQuando a fera viu a moçaDeu um urro agigantadoAté os três cães ficaramCom o cabelo arrepiado
Aí a fera avançouPara agarrar a princesaJuvenal tomou a frentePorém não mostrou fraquezaDepois gritou: “Rompe-FerroPreciso de tua defesa!”
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Quando Rompe-Ferro ouviuO grito do seu senhorQue tinha enfrentado a feraSem ter medo nem pavorPartiu pra cima do monstroComo um raio abrasador
O moço era destemidoCom seu cachorro valenteEles dois incorporadosLutando com a serpenteJuvenal no ferro frioE o cão fiel pelo dente
Era um monstro sem feitioDe um corpo descomunalTodo coberto de escamasMais duras do que metalTudo era mole, na pontaDo punhal de Juvenal
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A moça vendo o embrulhoPender pro fundo da grutaDando cada rabissacaCom uma força absolutaVendo a hora que o rapazSe acabava na luta
Ajoelhou-se por terraImplorando ao Criador:— Valei-me Pai poderoso“Livrai-me deste terrorSalvai também este moçoDo dragão devorador!”
“Também prometo, SenhorMeu pranto não é fingidoSe nesta luta sangrentaO jovem não for feridoQuando voltar ao reinadoFarei dele meu marido”
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Lá no fundo duma grutaA luta era tenebrosaA serpente dava urrosA rabissaca raivosaFazendo tremer a terraNaquela gruta rochosa
Esse monstro possuíaNo grande corpo um lugarDebaixo da asa esquerdaQue quem pudesse acertarNum pequeno ferimentoEra capaz de o matar
Rompe-Ferro experienteNesse lugar farejouDebaixo da asa esquerdaDe repente mergulhouNo lugar mais perigosoO cachorro abocanhou
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Viu-se logo a diferençaQuando o cachorro mordeuO monstro deu um esturroQue toda a terra tremeuNa segunda abocanhadaA serpente esmoreceu
Assim que Juvenal viuA fera desanimarSentou-se pra outro ladoDizendo: “Vou descansarE ordenou a Rompe-FerroPara acabar de matar
Disse o rapaz: “Para queNinguém duvide da históriaQue briguei com este monstroNa luta alcancei vitória,Tiro dois dentes da feraPara servir de memória”
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Quando a moça viu-se livreDaquele horrendo animalFoi ajoelhar-se chorandoDiante de JuvenalPedindo pra acompanhá-laAté a corte real
— Exijo que vá comigo“Para meu pai conhecerEsse homem destemidoQue me salvou de morrerMesmo pra recompensá-loDa forma que merecer”
“Terás lá no meu reinadoTeu nome reconhecidoPor todos da minha corteHá de ser bem recebidoO mundo será cienteDo teu valor merecido”
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“Tu salvaste minha vidaEnfrentando este dragãoComo também te arriscandoSalvaste a minha naçãoPortanto aqui eu te entregoAlma, vida e coração”
Disse ele: “Eu nada queroDo benefício que dizDesejo que sua altezaSiga em paz, seja felizVou vê-la de hoje a 3 anosNa capital do país”
O cocheiro que pensavaDo moço a fera matarEle que estava de longeOuvindo a serra zuarQuase morria de medoNem se moveu do lugar
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Juvenal muito vexadoNão pôde mais ter demoraDisse à princesa: “DesculpeEu não ir com a senhoraBotou-a na carruagemDespediu-se e foi embora”
A imagem do rapazGravou-se divinamenteAnte os olhos da princesaTão linda, casta, inocenteE uma paixão sublimeGerminou rapidamente
Juvenal nunca pensouQue a sua protegidaFosse cair novamenteNas mãos da fera homicidaQue o tal cocheiro imundoQuisesse tirar-lhe a vida
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O cocheiro foi com elaAdiante lhe perguntou— Vossa alteza pagou bem“Àquele que te salvou?”Disse ela: “Fui pagar-lheMas ele não aceitou”
Com os olhos de traidorLhe respondeu o cocheiro:— Aquele que lhe salvou“É um grande aventureiroAnda vagando no mundoNão precisa de dinheiro”
“Se vossa alteza quisesseCom muita facilidadePode fazer num momentoA minha felicidadeDizer que matei a feraQue devorava a cidade”
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“A senhora nada perdeMe fazendo esse favorPois aquele aventureiroÉ bruto e não tem valorVossa alteza perde tempoSe for consagrar-lhe amor”
Disse a princesa ao cocheiro:— Eu não sou desconhecida“Não vou contar uma históriaQue não foi acontecidaTornar-me facinorosaPra quem salvou minha vida”
“Nem permito que um JudasCovarde, vil, deslambidoInsulte desta maneiraUm moço tão destemidoQue não sendo ele a DeusAgora eu tinha morrido”
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Iam passando uma ponteO cocheiro disse assim:— O fulano não precisa“Arranje isto pra mimSe a senhora não fizerAqui mesmo dou-lhe fim!”
“Lhe atiro ponte abaixoO diabo tem que a levarQuando eu chegar na corteSe alguém me perguntarEu digo: <A fera comeu-a>Ninguém vem mais procurar”
Aquela infeliz princesaConhecendo que morriaJurou perante o cocheiroFazer como ele queriaE aquele horrendo segredoPor ela ninguém sabia
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— Eu juro perante a Deus“Que negarei a verdadeQuando chegar lá na corteFarei a vossa vontadeDigo que matou a feraQue devorava a cidade”
O cocheiro olhou pra elaRiu-se de satisfação— Agora sim, princesinha“Sou um grande cidadãoSerei perante o monarcaO grande herói da nação”
Quando chegaram na corteA cidade estremeceuDizia o povo em delírio:— A princesa não morreu!“O cocheiro trouxe elaA fera não a comeu!”
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Quando o rei viu a princesaQuase morre de alegriaE contaram a históriaComo o cocheiro queriaO rei muito interessadoToda história ele ouvia
Disse o cocheiro: “MonarcaDê-me licença narrarQuando chegamos na furnaQue fiz o carro pararEu disse para a princesaAcho bom se apear”
“Ela aí desceu do carroTranspassada de tristezaEu fiquei com muita penaDessa morte sem defesaSaquei pelo meu punhalE acompanhei a princesa”
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“A princesa como estavaQuase morta de pavorMe disse: <Deixe-me sóVolte à cote por favorVolte daqui, não prossigaO monstro é devorador!>”
“Eu aí não dei ouvidosAo que ela estava dizendoPorém de repente viA montanha estremecendoConheci no mesmo instanteQue a fera vinha descendo”
“Ia a princesa na frenteEu ia mais atrasadoQuando a fera viu a moçaDeu um urro agigantadoConfesso que até fiqueiDe cabelo arrepiado”
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“Mas uma coisa dizia:<Não deixe a moça morrerSe salvares a princesaMuito feliz há de serPortanto, enfrenta o perigoRepara o que vai fazer>”
“Aí a fera avançouPara agarrar a princesaLigeiro tomei a frentePorém não mostrei fraquezaNunca pensei, majestadePossuir tanta destreza”
“Era um monstro de feitioDe corpo descomunalTodo coberto de escamasMais duras do que metalPorém tudo ficou moleNa ponta do meu punhal”
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“Danei-lhe uma punhaladaChega seu corpo rangeuA fera deu um esturroQue toda a terra tremeuNa segunda punhaladaA serpente esmoreceu”
“Acabei de a matarComo que não faz vantagemBotei a linda princesaSem força na carruagemDeixei a fera estendidaVoltei então a viagem”
O povo todo deu crençaAo que o cocheiro diziaO rei disse: “És um heróiMostraste ter garantiaVou promover-te a fidalgoDa alta aristocracia”
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Apertou ele nos braçosCheio de contentamentoDisse: “Minha filha vivePelo teu merecimentoComo não posso pagar-teDou-te ela em casamento”
A princesa quando ouviuFalar-se em tal casamentoMudou de cor de repenteQuase dá-lhe um passamento“Oh! Meu Deus”, dizia ela“Pra que fiz tal juramento?!”
E correndo pra seu quartoNum pranto desinsofridoExclamava: “Meu bom PaiOh! Quanto tenho sofrido!Mandai Juvenal, meu DeusCoitado, ele foi traído!”
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“Pelo ódio e ambiçãoDe um imundo cocheiroVou perder o meu amigoO meu herói verdadeiroDai-lhe um aviso, meu paiDeste plano traiçoeiro!”
“Ah! Se eu pudesse agoraContar tudo à majestadeDizer que este cocheiroNão quer contar a verdadeMas devido à minha juraPerdi a felicidade!”
Leitor, deixemos aquiFechada em seu aposentoA bela e meiga princesaLamentando o seu tormentoE vamos ver JuvenalOnde está nesse momento
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Depois de salvar a moçaO belo moço saiuEm busca de outra aventuraA viagem prosseguiuJunto com os 3 cachorrosEm outro reino dormiu
Naquela noite sonhouQue estava num reinadoEm uma linda manhãE o castelo engalanadoDe rosas e lindas floresEra o solo atapetado
Um perfume inebriávelRecendia no espaçoBelas damas sorridentesTinha ele em cada braçoVestindo finas fazendasNum maravilhoso paço
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Nisto chega um magistradoUm bispo e um escrivãoDizendo então para ele— Se apresse, seu cidadão“Pra receber da princesaSua linda e santa mão”
Nesse ínterim chega 1 homemDe semblante aborrecidoQue disse: “Parem com issoEste homem é bandidoQuer desfrutar uma glóriaSem a ter adquirido”
Juvenal mesmo em sonhoFez uso do seu punhalSeu inimigo tambémPuxou da cinta outro igualTravou-se uma luta horrendaSangrenta, cruel, brutal
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No fim da luta ele viuAs flores todas pisadasAs damas por sobre o soloSem sentido, desmaiadasEle preso na paredeSobre as lanças e espadas
Seu inimigo sorrindoDe braço com a princesaO povo lhe dando vivasEle preso sem defesaNisto o rapaz acordou-seAssustado com certeza
Juvenal ficou pensandoNeste sonho aborrecidoE disse consigo mesmo— O que terá acontecido?“A princesa que salveiTalvez tenha me traído!
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Mas depois disse consigo— Não posso temer traição“Sei mesmo que a princesaMe ama de coraçãoSaberei toda a verdadeAo regressar à nação”
“E se algum atrevidoUm covarde ou traidorTiver forçado a princesaA recusar meu amorNesse dia fico loucoBebo sangue do impostor”
Confiado na princesaNo punhal e no DivinoJuvenal seguiu viagemSempre como peregrinoCom os cachorros dum ladoProjetando seu destino
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Assim se passou um anoE Juvenal prosseguiaSua vida aventurosaPensando voltar um diaPois ele disse à princesaCom 3 anos voltaria
Deixemos ele um instanteE voltemos ao reinadoOnde o cocheiro covardeViu seu plano coroadoEra agora herói e reiSó faltava ser casado
A princesa em casamentoNão queria ouvir falarO rei marcou para um anoDali se realizarNo tempo ela adoeceuSomente pra não casar
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Foi uma doença sériaAcompanhada de dorMas tudo isso arranjadoPor conhecido doutorBem pago pela princesaFilha do imperador
O cocheiro aperreadoSempre junto à majestadePedia para apressarEste laço de amizadeTemia que com mais tempoSe descobrisse a verdade
O comentário na ruaEra bem desencontradoUm dizia que o cocheiroDe fato tinha lutadoCom a fera desumanaQue devorava o reinado
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Outro porém respondiaQue era combinaçãoO rei não queria darA filha para o dragãoE mais tarde quem pagavamEram os filhos da nação
Paremos aqui, leitorDeixemos isso pra frenteVamos saber como passaA princesinha doenteSeu pai estava ficandoSevero e muito exigente
Assim passou-se dois anosCom mais um fazia trêsDisse o rei à sua filha:— Há de casar de uma vez“Eu garanti a teu noivoDe não passar deste mês”
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A moça mais uma vezLembrou-se do JuvenalExclamou: “Tudo acabou-seMinha sina foi fatalVou me casar com 1 monstroTraidor como chacal!”
Faltando apenas dois diasPara o grande casamentoO castelo em reboliçoEra grande o movimentoEnfeites, bolos, comidaTudo estava em andamento
Véspera do casamentoViu-se entrar um viajanteLevando mais três cachorrosDum tamanho extravaganteEra Juvenal que vinhaEm busca de sua amante
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Juvenal ouviu dizendoPor uma felicidade— Casa hoje o grande herói“Com a filha da majestadePorque matou o dragãoQue devorava a cidade”
Juvenal cego de raivaNa mesma hora rompeu:— Esse homem é mentiroso“Sem ver o monstro correuO dragão de quem se falaQuem matou ele fui eu!”
Os praças ouvindo issoDaquele nobre senhorDisseram logo: “Está presoInfame conspiradorMaltratando em praça públicaO genro do imperador!”
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Juvenal pulou pra trásBateu palma ao seu cãoPartiu pra ele dizendo:— Sou filho de outra nação“Ainda vindo o exércitoEu não me entrego à prisão”
Aí travou-se uma lutaOs cães entraram no meioEm menos de meia horaEra um estandarte feioQue o rei lá do palácioEscutava o tiroteio
Foram dar parte do reiDa grande calamidadeDizendo: “Aí tem um moçoQue hoje entrou na cidadeTem morto tanto soldadoQue é uma barbaridade”
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— Ele conduz 3 cachorros“São 3 panteras iguaisO homem briga por dezPula mais que SatanásDa sua espada sai fogoComo chamas infernais”
O noivo com a notíciaDoeu-lhe no pensamentoDisse o rei aos convidados:— Demorem só um momento“Esperem minha chegadaPra fazer o casamento”
O rei chegou, foi entrandoNo meio da multidãoGritou: “Está garantidoQuem fez a revolução?Quero saber como foiO princípio da questão”
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Com a chegada do reiO povo todo acalmouJuvenal com os 3 cãesUm arranhão não levouChegou pra perto do reiPor esta forma falou:
— Eu fiquei cego de raiva“Porque isso não se deu”E disse: “Ele é mentirosoSem ver o monstro correuO dragão de quem se falaQuem matou ele fui eu”
“Aí os soldados todosMe deram voz de prisãoEu gritei por meus cachorrosE fiquei de prontidãoPor esse grande motivoPrincipiou a questão”
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“Lutei pelo meu direitoComo qualquer um lutavaMe acabava lutandoMas eu não me entregavaO céu virava fumaçaA terra se desmanchava”
“Estou contando a históriaQue a condição me obrigouA fera de quem se falaNão foi o outro que matouA princesa é testemunhaDe tudo que se passou”
O rei chamou a princesaPra contar o que sabiaEla prontamente veioTranspassada de alegriaDesabafar esta mágoaQue há três anos sofria
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Ela aí continuouPara todo mundo ver:— Meu pai está perguntando“Porque deseja saberSim senhor, foi este homemQue me salvou de morrer”
“Quando eu fiquei no bosqueOnde o cocheiro deixouQue ia subindo a serraEste homem me acompanhouFoi lutar com o dragãoEu vi quando ele matou”
“Quando ele matou o monstroNesta mesma ocasiãoArrancou 2 grandes dentesJulgando ter precisãoSe não perdeu ainda temOs 2 dentes de dragão”
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“Depois o moço levou-meBotou-me na carruagemMuito decente e modestoComo quem não faz vantagemAli apertou-me a mãoE seguiu sua viagem”
“Agora o cocheiro, simFez verdadeira traiçãoEle pensava, meu pai,Que não tinha puniçãoMas vou contar a miúdoToda sua narração”
“O cocheiro foi comigoAdiante me perguntou:<Vossa alteza pagou bemÀquele que te salvou?>Eu lhe disse: <Fui pagar-lheMas ele não aceitou>”
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“Disse ele: <Sendo assimMe dê vossa proteçãoDizendo em casa a seu paiQue eu matei o dragãoTodo mundo lhe acreditaE ninguém dirá que não>”
“Então eu disse pra ele:<Nunca fui desconhecidaNão vou contar uma históriaQue não foi acontecidaUsando de falsidadePra quem me salvou a vida>”
“<Nem permito que um JudasCovarde, vil, deslambidoInsulte desta maneiraUm homem tão destemidoQue não sendo ele e DeusAgora eu tinha morrido>”
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“Íamos perto da ponteQuando ele disse assim:<Abra seus olhos, princesaArrange isso pra mimSe a senhora me negarAqui mesmo dou-lhe fim>”
“<Lhe atiro da ponte abaixoO diabo tem que a levarQuando eu chegar na corteSe alguém me perguntarEu digo: {A fera comeu-a}E ninguém vem procurar>”
“Eu que estava sozinhaConhecendo que morriaJurei perante o cocheiroFazer como ele queriaJurando mais que o segredoPor mim não se descobria”
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“E foi assim, meu bom paiQue pude me defenderDe ser lançada da ponteJá decidida a morrerMas Deus protegeu-nos, paiFez a verdade vencer”
Aí descobriu-se tudoO rei ficou se mordendoE disse para o cocheiro:— Você vai morrer sabendo!Mandou por 4 carrascosTirar-lhe o couro ele vendo
Casou-se a linda princesaCom o valente JuvenalRepercutiu a notíciaPelo mundo universalRolou festa quinze diasNo palácio imperial
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Juvenal no outro diaÀs seis horas da manhãMandou um grande cortejoBuscar sua linda irmãAquela menina esbeltaDas faces cor de romã
Os cães vendo a meninaFicaram de prontidãoE disseram a Juvenal:— É finda a nossa missão“Queríamos ver se a riquezaMudava teu coração”
Os cães eram encantadosNão podiam ter demoraSe viraram em 3 pássarosAlvos da cor da auroraDisseram: “Adeus, Juvenalvoaram e foram embora”
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