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A Lenda da Cobra-boi que Gostava de Mamar

Quem conhece o rio Paraíba sabe quantas riquezas vive em suas águas,
torturozas, escuras, barrentas e misteriozas.
O rio guarda muitos peixes. Mas o rio tem muitos mistérios no rio também
cobas. E das grandes, cobra baba, serpente inesperada.
Contam que principalmente quando anoitece uma cobra enfeitiçada costuma
aparecer de vez enquando no meio do Rio Paraíba.
É apariação. É bicho fantasma. É coisa de meter medo.
Falam que a bicha é enorme grossa e muito comprida, mas o que mais assusta
é que esse minhocão danado tem cabeça de boi, com chifre e tudo.
Há pescadores que jurão de pé junto que virão essa cobra, chifruda, beissuda e
rabuda é tudo é coisa do diabo.
O certo que ninguém certeja uma vez faz tempo uma moça e um moço recémcasados, vieram morar ali perto do rio.
Meses depois a moça teve filho dizem que o bebê nascera forte muito bem
tratado, mas não demorou e o bebê ficou só pele e osso.
- Meu filho mama feito touro – dizia a mãe cheia de lágrimas.
O nenê minguava, minguava, minguava, já está que nem pele e osso.
Um dia uma velha que morava perto dali disse ao moço:
- Isso é coisa da danada da cobra – explicou com voz baixa – É coisa da serpente
enfeitiçada do diabo – A serpente mora no rio – e mandou o rapaz não dormir á noite
e ficar escondido o homem que morria de medo de cobra criou coragem e ficou ali na
janela esperando a cobra-boi vir.
Quando deu meia noite, uma serpente imensa saio do rio, lisa e silenciosa, tirou
o bebê do colo da mãe e colocou o bebê no seu rabo e ficou mamando no peito da
mãe.
Dizem que o pai ficou butuca esperando. E a cobra mamou, mamou, mamou,
quando deu 7:00 da manhã a cobra foi embora arrotando.

Foi quando o moço chegou de surpresa e Bum, matou a cobra e acabou com o
feitiço do diabo, coitada da cobra.

