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Oh! Bendito o que semeia 
l.i'lros. livros ií máo cheia 
E manda o povo pensan 
O livro, caindo n'alma 
É gerrne - que faz a palma, 
É chuva - que faz o marl 
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Castro Alves, Espumas flutuantes. 1870 
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CRóNICAS DE VIAGEM PARA AlJULTOS E 

MARIO GRACIOTTI conquista um lugar de desta
que ri'~:- r<?l dos maiores cronistas da língua portuguesa. 

'\ . '•· · . . . 
. \; * Os misteriosos mundos de Home- .. i;:( As·· a,sas das Caravelas famo&a:1 

.,nó~ mares desconhecidos! ro, ptolomeu, Estrabáo, Cosmas, · 
tal como eram imaginadqs nas 
sombras da Ida de-Média! . 

* A aurora gloriosa em que nasce, 
no Castelo de Mumadon~, a Na
~áo Portuguesa! 

* O drama de Ines de Castro, ·a his
tória de amor de maior beleza e 
' lntensidade de todas as époGaa! "·· ·-. . . \ 

/ ..... 

-f::r :·o I n fa nte d. Henrique, Zarco, Vas 
Teixeira. Gil Eanes; Diogo Cáo. 
Bartolomeu Dias, Covilha, Colom:r 
bo, Vasco da Gama, Corte Real. 
Pedro Alvares Cabral - os ma· 
reantes heróicos, os balizas 4°" 
Novos Mundos! 

* O esplepdor vivo e palpitante ~ 
século XV, na Epopéia doa D 
cobrimentos. 

420 páginas no formato áJbuim, de 27 .x 19 cms. em papel couch 
brilhante - 286 f otografias (las niais be las .. ._ 90 desenhos artístic 

42 ·emp'olgal\tes capítulos 
."1 •• . ' ' · 

S6bre-qapa d~ _papf3l glacé em'- f? có~es, com estójo próprio, colorido,. 
! • 

(Um lan<;amento de luxo da .EDITORA CLUBE DO LIVRO LTDA~) 
Os nossos associados poderao, desde já, adquirir esta obra junto 
aos nossos Representantes, Entregadores on na sede da Editara_. 
pelo prec;o de Cr$ 320-,00 em todo o Brasil. 

u Pela homenagem que prestt;tm a Portugal e pelo 
' . 

•entimento de brasilidade que. nelas tran1parece, esta.1 . . 
páginas passam a pertencer a, portugué3ea e a brcisileiro•, 
que para exaltá-los, no esplendor comum de BUa hist6ria, 
MARIO GRACIOTTI escreveu éste. livro". 
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Alarcon 
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numa formosa e impecável tradu<;áo 
do escritor Aristides A vila, os nossos 
prezados sócios vao conhecer mais 
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famoso autor espanhol, que conquis.
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NOTA EXPLICATIVA 

WIL[IY AURELI 

Há muitos anos, Sáo Vicen te náo passava de uma 
cidade pobre e quieta, onde todos os habitantes se co
nheciam. Suas casas já tinham nascido velhas; pareeiani 
do tempo dos Capitáes-Mores. Os pontos mais concor
ridos eram· a Biquinha, o cinema A nchieta, a Matriz, a · 
e.i:;tagáo de passageiros da "City" e os ]'ogos de fittebol nlb 1 

Praca 22 de ,Janeiro. Nos dias feriados, havia festa no 
"stánd" do Bugre. JE era s6. 

Entre as famílias de "calungas", ou vicentinos-, 
havia uma que nos era particularrnente simpática: a dos 
A'ltreli.. Pai italiano, máe austríaca, filhos santistas. 
Estava-se na prime·ira Grande Guerra, quando Víctor 
Emanuel e Francisco José sei coloca1·am em campos 
opostos. Af uita gente pensou que o casal se desaviesse . ... 

Mas na casa dos Aureli tudo continuou como dantes. 
Foi nesse tempo, ou logo depois, que o iovem Willy en
controu o seu destino. _Conforme éle próprio conta no 
livro "Bandeirantes do Oeste", que tanto éxito alcangou, 
"busca va ansiosamente em sua juventude emo'yoes f 01·tes 
pelas terras · ainda pouco habitadas da imensa Praia 

·. Grande, ou nos cer1~ados, além da Ponte dos Barreiros" . .. 
Tempos passados,. escrevia nas "F olhas" • . Dali por . · .. 
diante, sua vida repartiu-se entre as ex9u1·soes aririsoadas '' ·~>~i\~·

.. e as reportagens. cheias de interésse jornalístico. Como : ·:,dí 
. ! ~· 

cagad;or, conhece'l,l palmo a palmo a Serra de Cubatáo ,· 
como homem de i1nprensa, publicou reportagens sensa ... 
cionais, que lhe valeram dois prémios entáo instituídos 
pela Secretaria da Seguran9a. . 

_Animado pelos primeiros triunfos, m.eteu-se erri 193·7 
pelo sertáo, sertáo de ve1~dade, escrevendo depois obras 
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8 WILLY AURELI 

que lhe grangearam popularidade, como "Roncador", 
"Sertoes bravios", "Léguas sem fim", "Bandeirantes do 
Oeste" e "Terras sem sombra''. Tornou-se um no1ne 
entr~ os viajantes que procuraram redescobrir o Brasil. 
Ao mesmo tempo, um nome entre os escritores que sou
beram transmitir ao público as suas vicissitudes em 
terras pouco conhecidas, ou mesmo desc.onhecidas de todo. 

As suas entradas pelo mapa multiplicaram-se. Na. 
incursáo que féz ao Brasil Centro-l, realizou o levanta
mento oro-hidro-topográfico da bacía pré-amazonica, e~ 
riquecendo assim a cartografía nacional, ainda inco11?>w 
pleta nésse setor, onde havia lacunas. No ano seguint~., 
após memorável jornada, fixou nas cartas a Serra. do . 
Roncador, táo cheia de. mistério como discutida. 

N áo perdeu o tempo. Realizou colheitas glotológicas. 
mensura<;oes antropológicas de · várias tribos, coletas bo
tanicas, estudos zoológicos de clima e de solo. A "Ban
deira Pirati'J'}inga'', de que Willy Aureli foi fundador e 
eomandante, realizou difícil circunavega<;áo da ilha do 
Bananal, no rio Araguaia, em Goiás, a maior ilha fluvial 
do mundo. Esse gigantesco périplo realizoil-se em 1945 
fL 1946 e mereceu do Marechal Mariano Cándido da Silva 
Rondon uma carta de aplauso em que o ilustre militatt 
dizia: "Com o seu trabalho, transformou completamente 
a fisionomía topográfica de- toda a regiáo". 

Willy Aureli encontrou os maiores e mais impre~ 
t'istos obstáculos, quando tentou penetrar no Rio da So
lid/jo, por éle descoberto em 194.5. Ainda assim, teimou 
em percorré-lo até as suas nascentes, por achá-lo de 
ímportáncia . capital na i1nensa rede hidrográfica do alto 
de Mato Grosso. No e·ntanto, só conseguiu alcan<;ar os 
Beus desígnios de 1952 a~953. Esse belo f eito, levado a 
cabo depoiS da descoberta das nascentes do Rio Líber-
. dade, inutilmente tentado por outras -expedi<;oes, resultou 
na obra que, neste momento, o "Clube do Livro" apre
&enta a seus associados. lntitula-$e "O Rio da Solidáo" 
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O RIO DA SOLIDAO 9 

.e, apenas anunciada, está despertando a mais viva curio

.sidade entre os nossos milhares de leitores. 
Oito vézes, partiu de Sáo Paulo a "Ba?ideira Pirati

-ninga ", rasgando novos horizontes na dire<;áo Oeste. F oi 
-um belo servi<;o prestado aquela vasta regiáo brasileira 
que, depois de conhecida, come<;a a povoar-se rapidamen
te. Há vinte anos, apenas, era uma sucessáo de desertos, 
-0nde o mistério assustava mais do que a distáncia, os 
·mosquito~, as f eras, os índios e as ende·mias. O vicentino 
.sertanista,, como os desbravadores do passado, fundou 
povoados, plantou ro<;as, abriu estradas e caminhos que 
hoje sáo percorridos .pelos primeiros habitantes. 

Náo r-aro, para levar a efeito seus empreendimentos, . 
Willy A ureli assumia compromissos pessoais que, de 
volta, satisfazia com os minguados proven~os financeiros 
da empresa, dos livros que escrevia, dos documentário3 
que eram exibidos em todos os cinemas do Brasil e, tam
bém, das suas conferencias e palestras em institutos edu.
cac·ionais, em Escolas Normais e Colégios de muitos Es
tados, inclusive do Paraná e do Rio de Janeiro. Assim, 
tornou-se éle membro de diversas sociedades sábias entre 
as qitais a Sociedade Geográfica Brasileira de Sáo Paulo, 
o Instituto de Ciéncias de .Sáo Paulo, o Gabinete Lite
rário de Mato Grosso e ainda outros que iríamos long e 
se fóssemos nomear. 

MaB Willy Aureli náo deu por terminada a sua obra. 
,Alimenta o desejo de, brevemente, entrar em contacto 
com os índios Canoeiros, até ·agora tidos na conta de 
inabordáveis. Assim como, em 1937, foi dos primeiros a 
penetrar na térrível na<;iio dos Xavantes, trazendo pare 
o mundo civilizado precio8a!1 revela<;oes, cinematografi ... 
camente documentadas, em futuro próximo éle. irá co .. 
nhecer e revelar ao Brasil a vida íntima e social dos 
misteriosos Canoeiros. Será, como se pode avaliar, umclJ 
Jvrñada dura, in~adá de perigos e, qui~á, o encerramento 

\ 
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com chave de ouro de um ciclo de penetra9óes sertanistas 
que beneficiaram os estudiosos do mundo inteit·o. 

N essa existencia, Willy Aureli perdeu vários com
panheiros, entre os quais seu irmáo A urélio A ureli, que 
hoje se encontra enterrado numa ribanceira, a sombra 
de certa árvore hierática, em lugmr assinalado po1· uma 
cruz, na margem harmdniosa do río Araguaia. No nio
vimento de 1932, o cai~ara sertanista foi sub-comandante 
de uma companhia nos campos do Sul, o que se encónt·ra. 
miudamente contado rio livro nA Retirada da Macega". 
Suas atividades durante ésse período estáo narradas e-ni 
dive1~sas obras pelos cronistas daqiiéles dias. , 

Seu gabinete de trabalho é um mivndo. Ali nos foi 
mostrado o original de. próximo livro a que éle deu, <> 
título de "F eras e monst14 os do sertáo ",· valerá po1· uni 
compéndio de zoologia, entremeado de epis6dios inten
samente vividos pelo autor nos áditos selváticos do ser
tao, da terrado homem que se veste de penas, usa cocg_1'" 
e traz ao pescogo colares de pedrinhas coloridas. Nessa 
obra, o nosso viajante trata exaustivamente dos jagua
res, jacarés, grandes serpentes~ arraias, tartarugas e 
outros habitantes da vasta regiáo onde os bichos chegam. 
de longe para verem essa coisa curiosa: o homem civi
lizado . .. 

A heróic<;i viagem arriscada por Willy Aureli em 
1959 as vertentes do Rü; da Solidao é o tema déste vo... .. 
lu~e , que o "Clube ~o ,Livro': . e'st4. ofere.cen:dp aos seui;; ', :·~;, .· 
ieitores. .T.ratw-se . de narrativa singela e espontánea,, . %~t 
relatando, riuma reporta:g'em roma~ceada, as. suas ai.:. 

1 

~ • ! . 

dangas pela selva, muito para, lá dos pontos alcan~ad-0$' 
por outros viajantes. Éle conheceu o Brasil de que os 
livros nao f alam; a regiao qu-e se 8egue ao ponto final 
dos ilustres roteiros. 

Seu estilo é claro, útil, sugestivo. Em cada página, 
há uma surpresa. E o leitor, diante desse livro, acom-

O . .Rr.o DA 
1

SOLIDiO 

panha o capitáo da "Bandeira Piratininga" nas pegadas 
das epopéias seiscentistas. · No entanto, já nao trata de 
apresar e escravizar a indiana brava, descobri?· as minas 
de ouro, de areias ricas. de diamantes. Seu material é 
diferente: leva consigo cadernos de notas, lápis bem 
apontados, discos de gramof one para colher a linguagem 
dos autóctones, camara cinematográfica para fixar seus 
usos e costumes, ass·im como a paisagem e1n que vive1n, 
e uma fita 1nétrica para as mensura~óes etnográ,f icas 

.daqueles quase desconhecidos povos. E sementes. E 
remédios. E cartilhas de A B C, para alguns casos 
especiais. Até mesnio missangas para alertar a cobiga 

1 dos mor:ztbixabas ! 
É esse o livro interessantíssimo que o "Club e do 

Livro" vem hoie of erecer a. vossa sensibilidade, caros 
associados. -

AFONSO SCHMIDT 

. ' 

"' Willy Aureli nasceu em Santos. Entrou no jornalismo em 1924 
inicia.ndo a sua carreira jornalística, no "Jornal da · N oite" e 
na "Gazeta do Povo", daquela cidade. Em 1927, e,ntrou para a.s 
"Fólhas", de S. Paulo, .onde permaneceu até 1952. Foi diretor do 
matutino paulistq, "A Época". Posteriormente, serviu no jornal 

· f'Q 'l;em'I?o'>,- Conio repó.ryer,, sobressaiii-se~ inici~ndo, ~m .1~sr, . a, , 
3Ua caminh'cula ,p elo s'€r.i,tae, a testa da "Bandeir-a Pir,atininga,'~; ª 
desbravdndo zonas totalmt3nte virgens, vrazendo a coletivida4e enor- , , , 
me soma de conheci'm!i!ntos. Realizou, entre óutras coiscts, o lev,an- " ' 
tamento oro-hidro-topográfico de toda , a bacía pré-amazonica, en-
1'iquecendo, dessa forma, a cartografía nacional. Realizou oito 
penetra~es na "j'u:ngle''. 

Publicou: "ópio, morfina e cocaína..'', reportagen8, 1931; "Tra
gédia, de Ekaterinenburg", reportagem, 19$1; "Roncador", via
gen3,-1938; "Sert-Oes bravíos", viagens, 1940; "Légoas sem fim", 
viagens, 1942; "Bandeirantes do Oeste, viagens, 1946; "Día.a som-
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brios", romance, 1952; "Terra sem Sombra", viagem, 1952; "Far
rapos Humanos", romance, 1952; "Jess Janies Paulista", roman.
Cr!, 1956. 

É membro da Sociedade Brasileira de Geografia do Rio de 
J aneiro; Sociedade Científica de Sáo Paulo; Sociedade Geográfi
ca de Sáo Paulo ; do Gabinete Literário de Mato Grosso: Associa-
9áo de · lmprensa de Honduras; Comendador da Ordem Jmperat?·iz 
D. Leopoldina; Presidente da Associa9áo Paulista de lmprensa: 
Comandante da Bandeira Piratininga; ex-delegado do Servi90 de 
Prote<;ao aos Indios no Estado de Sáo Paulo; Conselheiro do De
partamento Estadual de Turismo e membro de diver¡as in1titui
~oes culturais. 

S. Paulo, 1.0 d1 iulho de 1957. 
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CAP1TULO 1 

Tudo O. K. - diz-me Aristides por volta da primeira 
hora da madrugada, trovoes rugindo a distancia, prenunciando 
mais um temporal. 

.. Tínhamos enviado a última mensagen1 e, após o. des1nonte 
da estac;ao de rádio, buscamos as redes sop o telheiro do 
rancho cambaio, que permitía, com larga comodidade, pelas 
frestas onde caberíam punhos, a entrada da luz fosforescente 
dos raios, sulcando a escuridao da noite. 

Os dois !barcos, aparelhados, balo.u<;avam sobre as águas 
do grande lago, desembocando no río Tapirapés. Tudo estivado, 
tudo em orden1. Prontos ~ largada, logo mais, ao amanhecer. 

- Tudo O. K. - repete o companheiro de outras jor
nadas, tranquilizando-me quanto a perfeita execuc;ao do deter-
minado. . · ... · 

Ouc;o, ainda, o pragtlt:jar em ~urdina 'do cozinheiro, que Se
1 

atrasara na. limpeza 'do vasilhame. Sete homens e um cao, · o 
valoroso Tupi, a breve distancia de mais urna aventura nessa 
irnensidao desolada do sertáo bruto. Sete homens e o compa
nheiro fidelíssirno, enrodilhado nas cinzas mornas dos restos da 
fogueira, cert,os de que a · caminhada"seria iniciada, mas incertos 
quanto ao· resultado e ao regresso. 

Desperta-me o ribombo violento de um trováo pelas cer
canias. Já o vento uiva com tonalidades raivosas pelas frondes 
da mata, empurrando com violencia as bátegas da chuva grossa 
a caminho em ondas verticais. Outro raio e outró mais tiram
me as teias de aranha dos meus olhos embaciados pelo sono. 
Tenllo a impressao de emergir dentro de um mundo cstranho, 
feito de negridao e de barulhos terrificantes. O vtnto, entrando 
rancho adentro, sopra nas cinzas, aliinentando d~as ou tres 
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brasas que mais parecem olhos cintilantes perscrutando, 
do chao, o an1biente paupérrimo. A silhueta de Tupi desenha
se em parte, ao revérbero de táo fraca luz. Pulo da rede, 
apanho a lanterna, afivelo o revólver e mergu1ho na tempes
tade, rumando os barcos, a fim de me certificar. Tupi segue
me, abandonando a gostosura da cama que improvisara, nao 
sem antes ter-se espichado sobre as pernas e ter bocejá.do ruido
samente, co1no que protestando a intempestiva saída. Sinto-o 
aos calcanhares, atento, vigilante, acompanhando meus passos 
pela estreita vereda aberta nas altas ervas. Em breve, estou 
encharcado até a altura do estcnnago, vergastado pelas bastes 
molhadas. Ilu1nino o can1inho, a jatos intermitentes, pata 
poupar as pilhas. O laminar forte da lanterna póe son1bras 
grotescas a vegeta<;ao e eu cuido sondar atentamente os espa~os 
ªº n1eu derredor, para evitar surprésas. 

O grande lago, a<;oi~::i.do pela ventania, agita-se em onda5 
largas que se quebram mansamente a margem. Verifico as 
amarras, as coberturas, as lonas. Tupi rosna, fixando as águas 
fervilhando. Algum jacaré pelas proximidades. 

- Vamos Tupi 1 -Pula! 
Salta a proa e eu sigo-o, abrigando-me da chuva. Acendo 

o álcool-solidificado e aguardo a água ferver na panelinha, para 
preparar um café. Busco bol.achas e divido-as com o cao que 
acompanha atento todos os meus gestos. Rosna contente, sacode 
o rabo em agradecimento ..• 

Esplendido onceiro este Tupi f Tem várias fa<;anhas a 
seu favor. Além disso, é ~uarda primoroso. Aprecia-me, como 
sabem apreciar os caes sertanejos: ou gostam ou ·odeiam . . Para 
eles náo há o tenno médio. Sorvo a rubiácea enquanto sobre 
a cobertura do barco o dilúvio investe. Cessou o vento e agora 
é a vez da chuva entrar com a sua pé!rte na sinfonía dos ele .. 
mentos desencadeados. 

Poucas horas ainda e iniciaremos a penetra<;áo do río da 
Solidao, curso ~'água da rede hidrográfica desta hacia pré"' 
amazónica, nao constando de qualquer mapa. n afluente prin
cipal do rio Tapirapés e, automaticamente, ca-afluente do ria. 
Araguaia. J á em 194-5 tentei penetrá-lo, obstaculado, entáo, pela. 
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grande seca que me impediu alongar a andan<;a, após cerca de 
cem quilón1etros. -

Nas penetra<;óes ulteriqres, pelo sertao, cu o atravessara 
em dois ou mais pontos, vadeando-o. Ansiava pode-lo conhecer 
totalmente e passavam-se os anos sem que me fósse dada a -
oportunidade tao desejada. Outros rumos, outros destinos nas 
minhas caminhadas. Agora, porém, após ter aguardado pacien
temente a época das grandes chuvas, iría suká-lo em definitivo, 
antegozando as delícias dos in1previstos que me ~uardavam a 
min1 e , aos 1neus companheiros. 

Certa noite, no Río de J aneiro, quando em visita ao general 
Francisco Jaguaribe de .Matos, o fa1noso geógrafo, diretor da 
Carta de Mato Grosso do Ministério da Guerra, aventei a -
hipótese de ser o rio da Solidao um bra<;o do rio das Mortes 
que, abrindo caminho em arco, após fletir para Oeste, viesse a 
desembocar, rumo Norte, no rio Tapirapés. Verificado isso~ 
positivando-se esse ponto, resultaría na descoberta de outra 
enorme ilha fluvial fronteira a Ilha do Bananal. De mais a 
mais, encontrando-se caminho líquido em comunica<;áo direta, 
entre o Mortes e o Tapirapés, imprevisíveis viriam a ser as 
vantagens para um futuro próximo, ainda mais que a civiliza
~áo montante busca, frenética, terras outras, alongando-se pelo 
Oeste fa bu loso. Na ouietude da imensa biblioteca do general, 
discutimos as probabilidades e o nobre amigo nao escondeu · <> 
valor de sen1elhante descoberta, se positivada. Mas, mesmo que· 
nao existisse essa "passagem", essa ligac;áo, bastaría o levanta
rnento tot~l dessa estrada d'água para, nao somente enriquecer
ª cartografía nacional, como, também, sondar quais e quantas. 
as possibilidades de radica<;áo de núcleos humanos. · 

A palestra com o grande projetista das "vías áqueas do. 
Brasil", mais e mais espicac;ou os meus brios de desbravador, 
aumentou a minha vontade de afundar na grande aventura,. 
f azendo que eu passasse, desde entáo, a preparar a expedi~áo com1 

os meios parcos que me sao proporcionados pelo meu exclusivo. 
csf ór<;o. Quem le u1n simples relato de urna expedic;ao, jamais, 
poderá alcanc;ar quais e quantos os trabalhos, sacrifícios, re-
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núncias e fadigas a fim de se alcan<;ar o escópo. Quero dizer: 
·expedi<;óes organizadas nos moldes co~ . q~e eu organizo as 
n1inhas que, ·independendo de verbas oftc1a1s, devem bastar-$e 
com o pouco conseguido. 

Agachado sob a tolda do bateláo, enquanto o temporal 
percorre o seu ciclo, remen1oro muitas coisas. Recordac;óes de 
dias. acerbos e de esplendore_s de conquistas. Estou para me 
Ian<;at: a outra aventura. Aqui me encontro e logo ao ama
nhecer seguiremos. Mas quanta ~coisa ocorreu para chegar 
até aqui l 

• 
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Vínhan1os singrando, sob soalheira impiedosa, o imenso 
rio, de1nandando o acan1pan1ento-base onde já o prin1eiro es
calao da expedi<;áo se encontrava, criando banhas pela inopero
sidade. Atrasos de últin1a hora impediram a chegada en1 tempo 
pref ixado e agora eu me sin to ansioso, com pressa: J á em 
Aruana encontro un1 grupo dos meus hon1ens, sob a chef ia do 
sub-con1andante, cheio de navidades menos alvissareiras para 
mim, novidades essas que aumentam a minha pressáo de muitas 
atmosferas, a ponto de me fazer explodir ! 

Furto de gasolina, de querosene, de ingredientes vários. 
Esta<;áo de rádio em abandono pela súbita "paixáo" do operador 
a "Santa Caninha Branca". Meu mau humor dura dois dias 
e Juas noites e, pior que cascavel, invisto raivosamente contra 
os faltosos. Azáfama, entretanto, para o preparo da descida 
com o grande bate!ao _conseguido junto a Funda<;ao Brasil 
Central e cotn outro que adquiro do padre da localidade, ¡lor 
dois mil cruzeiros. Um cruzador hojudo e um destroier rápido. 

Grande carga separada, segundo os preceitos de navega<;ao, 
vai sendo engolida pelos poróes. O sonho do fabrico de urna 
jangada, cujo material aparelhado em Sao Paulo custou os 
olhos da cara para chegar as margens do Araguaia, desfaz-se 
con10 sorvete ao sol, dada a impraticabilidade de sua montagem. 
Con1 isso, os estudos, cálculos e quejandos dos ideadores dessa 
forma de navega<;ao, váo água-abaixo, enquanto eu subo a 
serra, f umegando de ódio ! 

Os prejuízos, nesse sentido, entretanto, náo sao grandes 
ou totais porque surge quem queira reembolsar-me dos gastos, 
ficando com as belíssimas madeiras, coisa jamais vista por 
aquelas bandas. lsso arrefece bastante o meu rosnar e sinto-

' 
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me feliz quando dou- a ordem de saída, pagas as dívidas encon
tradas na terra, por obra dos meus hon1ens que, longe dos ~lhos 
do chef e, bancaram os camundot1gos quando o gato esta de 
folga ... 

·O rio, . com pouca água, se bem que esp:a~ado, a~arra o 
fundo do bateláo grande, fazendo que a 111ed1a. ?ª ~o:nada 
resulte mínima. Maloaré, o esplendido piloto caraja, d1v1de-se 
em dois para superar todos os impecilhos f,luv!ais, secundado 
pelo Paulo atento ao novo motor que canta a popa. 

Seis toneladas de carga e seis homens a bordo do "coura
~ado". Eu, Darci e o índio Andori, misturados a carga, va~os 
no barco menor. Assim, durante tres dias, até que, logo aba1xo 
de Sáo Pedro, o batelao _grande, que ia na frente, dá em cheio 
numa tranqueira ! 

Naquela localidade, receberamos, de um grup~, de carajás, 
como presente, urnas tantas tartarügas que enftaramos nos 
meandros dos poróes da hojuda embarcac;ao. A certa altu_:a. da 
navega<;áo, ·Maloaré, ~m o pensamento voltado aos quelonios; 
disse ao Paulo : 

- Mim vai ve "cotoni" (tarta rugas). Toma leme oxe ! 
Frente a pr9a, abre-se esplendida reta de duas léguas. Sol 

alto palhetapdo de ouro as águas do Berrokaan, of u sean do 
porém quem por elas era obrigado alongar o olh~r: A gr3:11de 
tranqueira, imersa apenas a u1n palmo da superf1c1e, atoca1a?a 
como monstro famélico, parece atrair o barco que corcove13:, 

_ chegando a sair fora do líquido, tal a fón;a do i1!1pacto ! Eu 
venho a breve distancia e deixo escapar um grito desolado, . 
vendo o "e-0ura<;ado" inclinar-se perigosame~te após o chogue. 
Nem be1n o meu grito está · a meio caminho q~ando · a p~pa, 
apanhada pela· mesma tr:anqueira, ergue a mt>.le de mu1~ 
toneladas fazendo-a saltitar como bola de p1ngue-pongue. 
Vejo MaÍoaré esguichar para f ora do podio e to?os o~ homens 
saíreín, pálidos, de dentro da cobertura. O tlmonet~o tor.ce 
desesperadamente a cana do leme, embicando a proa a pra1a. 
Pelos dois rombos formidáveis a água deve estar entrando 
como ~s cataratas do Niagara ... .. 
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Darci faz rápida manobra e encosta no flanco do masto
donte ferido. Impulsionamo-lo mais e mais rumo as areias, 
única salvac;áo que se nos antolha. Ninguém fala, mas todos 
nos compreenden1os. A certa altura grito : 

~ - Todos nágua ! Só f ica Maloaré ao leme! 
Os hon1ens precipitam-se no rio, aliviando, dessa f onna, 

a embarcac;ao agonizante. Sinto os ineus cabe1os eric;are.m-se 
na nuca ao sin1ples pensar nu111 naufrágio no meio da corren
teza. Nunca u1n trajeto de poucas jardas me pareceu tao 
con1prido. Nenhuma rnúsica celestial se me afiguraria mais 
harn1oniosa, naquele m~1)1ento, do que o chiado da quilha no 

· Jeito arenoso do rio. Corn o impulso o !barco vai abrindo 
sulco, até se imobilizar. Entao como .cardume de piranhas, 
atiramo-nos a carga, tentando salvar o que era salvável. 

- Primeiro o material cinematográfico ! 
- óia o arroz i o feijáo ! - brada Benedito, responsável 

pela cozinha. 

- Minha esta<;áo de rádio ! - troveja Clóvis, já com o 
trans1nissor na cabec;a, lutando de peito contra o redomoinho 
que se forma com o súbito estancamento de tao volumoso 
obstáculo a correnteza até entáo livre. 

Caixas, sacos, fardos, encapados, engradados, rolos, feixes, 
tudo é acumulado na orla da praia, formando pequenas pira
n1ides, sobre as quais vamos estendendo lonas, para resguardá
las do sol a pino. 

Trabalho rápido e eficiente;· f rufo da üisciplina. Sen1pre 
fui muitt;> previdente~ ~ devo1 a, isS(). nao ter perdido todo ' O. 
n1.aterial cirie1natográfic6 que me custara u1na pequena fortuna. 
J á em Sao Paulo mandara ·comprar n1uitos metros de matéria 
plástica, envolvendo em n1uitas <lDbras, as películas. J\1esmo 
subn1ersas como estiveram, f icaram indenes. Ben edito, auxi
liado . pelos dois índios, arranca, de sob as lonas os sacos de 
arroz que exp6e ao sol. J\'.Iedida sábia desse "páu-de-arara" 
que me surgira certo dia a porta do meu escritório, tiritando 
de f rio, solicitando trabalho . 

- Trabalho propriamente Q.ito nao tenho. A nao ser 
que ... 

2 

' 
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A? _ ... que o que. 
_ Preciso de um cozinheiro para ir pro sertao ... 
_ Virge ! Pois do sertao que'stou chegando ! É prá 

vortá prá lá? 
- Seria o caso . . . . 
_ ó meu "Pai-da-Lua" ! Prá dá o fora desse, .frío q~~ 

nlata a xente, vou in té no Inf erno ! I prá onde se va1 do u to. 
- Pro Araguaia. . . . , . . 
_ Sao Benedito lá de minha terra ! VeJa so!, Quem d!na 

que 0 Benedito táva pra cunhece 1nais uns par111as desse 

Brasi? b · h ? 
- ·Tudo isto está rriuito bem, n10¡;0. Mas sa es coz1n ar· 
- Insto sei nao? Feijáo é cu1nigo ! 
- Mas na tua terra nao se come feijao. 
_ Cume náo ! Mas fais . má ! Sei cuzinhá, sin1 sinho. · · 

Inté ja cuzinhei prós cábra do Vitoriano .. · 
_ Nao será prós cabras do Virgolino? Tu tem cara de 

cangaceiro rapaz! 
- Sou nao! Vitoriano andava destrocido cdom Ao,s "ma-

co" la' da terra mas era questao de cabrocha outo . . 
ca ' , . d d t . _ Nao me chames de doutor. Estas en.gaJa o: uzen os 
por ines, roupa, comida, viagem ?ratuíta de ida e vol ta. . . se 
os índios nao te passarem no espeto ... 

- Tem disso lá? óia doutó ... 
_ Nao sou doutor, já te disse. Chama-1ne de ~mandante. 
- É prá f azé continencia? . . 
_ Isto é lá contigo. Si te portares ben1, a1nda te nome10 

cabo. . . bo sorr1'so beatífico que lhe exibe a Abriu a carana num 
tremenda dentadura. 

- Tou com o sinho ! Tem panela? 
- Tem tudo ! ,. . 
Foi assim que incorporei na expedi<;ao esse rapa~'. ':rusto 

de subn1isso e de revoltado. Laivos fortes d~ ynm1ttvismo, 
nao somente na estrutura morfológica que o av1z1nhava ~sca~
dalosamente aos nossos primevos, estando con1 a teona e 

• 
O RIO DA SOLIDAO 23 

Darwin, inas também na maneira de linguajar e de proceder. 
Jamais me arrependi de .te-lo aceito. 

Trata-se agora de arrastarmos o barco em seco. O tra
balho seria iinpróprio para trinta homens, quanto n1ais para 
nove, que somos. Mas deven1os realizar o inilagre e realizamo
lo, arrebentando os inúsculos S-Ob a epidenne que se vai em
polando pelos ef eitos do sol impiedoso. 

T~)111ba1nos o. n1astodonte sobre U111 dos flancos e podemos 
ver, en1 tód.a a sua extensao, os estragos sofridos. Dois enonnes 
rombos : un1 na proa e outro na popa. A 1narca dos dois saltos 
executados pela e1nbarca<;ao. Un1a cabe<;a hun1ana passaria 

có1nodamente por eles. 

Paulo toma as providencias para o tamponamento das 
rupturas. Deve improvisar o necessário e nao é brincadeira 
de crianc;a executar se1nelhante servi<;o oom os meios etnpíricos 
de que dispon1os no momento. As horas vao passando sob a 
canícula e no fundo do porao, mais parece habitarmos um 
cantinho do reinado de Belzebu. Pranchas sao cortadas, pixe 
liquefeito, chapas de metal perfuradas, estopas embebidas. 
Enfin1: qn1 calafeto especial. Oito horas contínuas, sem o 
menor descanso e está novamente o ha.reo em condic;óes de 
navegar e alcan~ar .o acan1pamento central, se nada acontecer 
daqui por <liante. Executa-se a estivac;ao. A água poreja pelos 
intertícios .das éosturas feitas. Dois ho1nens encarregar-se-ao 
de esvaziar o bojo de hora em hora, restituindo ao río o líquido 
que lhe é f urtado. 

Eu, Darci e Andori vamos a frente. Singran1os dentro 
da tarde con1 celeridade e quando o sol co1nec;a buscar pouso 
no horizonte, também nós o procuramos nu1na linda praia alta. 
Andori acende a fogueira e cozinha1nos o arroz para "ajudar" 

' Benedito que virá xingando o "Pai-da-Lua" ... 

Passam as horas e nada de apontar o lbatelao. Comec;o 
imaginar coisas. O tempo muda e cái f orte ch uva. Depois 
serena e já desponta o astro noturno. 

- Acho prudente subir o rio para ver o que aconteceu. 
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- Vamos esperar mais urna liora - diz Darci - Se 
dentro desses sessenta minutos ninguém aparece, descarrega
ren1os o barco, deixamos o índio aqui e subin1os lépidos. 

Antes de se escoarem os sessenta minutos, ouvimos, de 
muito longe, um canto em uníssono. O vento traz a toada dos 
"Baraueiros do Valga" . Isso conforta-nos : é a rapaziada aue 
ven1 descendo alegre, pois que está cantando. Ei-lo, o bateláo. 
Vem sendo arrastado pela tripu1adío que, com água pelo peito, 
µ uxa as cordas oor dentro do estreito canal escavado nas areias. 
Dessa· forma fizeram quase tres léguas! 

En1 ha vendo bon1 hu1nor e disposi<;ao, tudo dá certo. -·um 
jantar refDrcado e uns trag-os colocam tudo na bitola. A noite 
transcorre calma, após tantas emo<;óes . . . 

* * * 
O rio. daqui para baixo. t em maior profnnd1dade. 

Conhecen10-Jo bem e os ten1ores dissipam-se. Vai o " grande" 
a frente e nÓs largatTIOS meia hora pa$Sada pois que, COffi' 

maior velocidade, sen1pre poderen1os navegar em conserva, 
fechando a marcha e cuidando de ptováveis acidentes. 

Realtnente, a certa altura, o 1notor grande pára e o barco 
come~a ·rodar impulsionado para a .margem, levado peJa fortís- , 
sima correnteza. Sucede que essa margem está hirta de troncos 
tombados pelas grandes enchentes e se a embarcacao for de 
encontro a eles, n~o haverá salva~áo de espécie alguma, pois 
que a violencia das águas fará tombá-la de cestado, alagando-a 
e submergindo-a sem apela<;ao ! 

Che!!amos a toda e agarramos o cabo que nos é atirado. 
O gorgulhar da torrente é fortíssimg_. Mando encostar do lado 
n1ais perigoso, _correndo o imediato perigo de sermos espremidos 
como limao entre o bateláo e o medon ho amontoado de tran· 
queiras que exi~m suas pontas aguc;adas como dentes de 
algum monstro apocalítico. Agarra-se o bateláo peq!leno ao 
irmáo maior, como carrapato e, íor<;ando o motor, vat 
.:inpurrando·o lentamente, mas sempre distanciando-o do perigo 
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iminente. Minutos de apreensáo que se leem no rosto de todos. 
Consegui111os, dessa forma, distanciar o traml;olho até ao bar
ranco, onde é an1arrado soliclan1ente enquanto limpam o car
burador entupido etn má hora. Depois, seguimos nosso destino. 

Seriam mais ou menos tres horas da tarde, e desta vez 
ía1nos be1n a frente, quando, na pon ta de delgada praia, 
formando n1inúscu1D istmo entre um lago e a Ilha do Bananal, 
noto dois índios acenando com vigor. Há u1na lona esticada 
sob a qual jaz outro índio estendido. Encostamos. Apesar de 
ter abrandado, o calor ainda é intenso, especialmente na praia 
que, escaldada desde o amanhecer, reverbera fogo. Os dois 
índiDS sao pai e filho, pai e irn1áo de Maunnuari que está 
deitado, i1nóvel. 

Cobra n1urdeu meu fiio ! - diz-me o velho aflitíssimo. 
Cobra ? Quando? 
Sol axin1 ! - levanta o brac;o e inc;lica, a Leste, altura 

que faz adivinhar oito horas ·mais ou menos. 
- P uxa quanto ten1po ! E que cobra era? 
- · Cascavé ... · 

- Ten1 certeza? 
- Te1n xim . . . :Niin1 ouve guizo cantá ... 
- Voce inatou a cobra? 
- Min1 ,n1ata nao... 1\!Iim garra fiio, mim corre prá ~ 

praia. . . Mim exprea cristao prá remédio ! 
Inclino-n1e sobre Maurmuari. , Está com os olJ1os fechados, 

boca aberta sibjlando ao respira r e aspirar. Das gengivas 
negras coa sangue preto. Suor viscoso inunda-lhe as fei~óes 
estiradas. Das narinas ta111bém ,goteja u1n pouco de sangue. 
Levanto-lhe a pálpebra ; o olho está vítreo, pupila quase sumida. 
Apalpo-Ihe o pulso : em galope frenético, com lapsos de imo
biliza.<;áo. A mordida do crótalus foi pouco acima do tornozelo. 
Fico desesperado pois que nao possuimos injec;óes anti-ofídicas. 
Elas se encontra1n na farn1ácia do acam)::>a1nento central! In1-
previdencia do enfermeiro etn nao ter a:bastecido a caixa de 
pronto-socorro do barco. Nisso a outra tripulac;ao encosta 
também. Chan10 pelo índio a:cidentado : 

• • 
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- C0111padre ! óii compadre! 
- Huuum1nm ... 
- Muarmuari ! Sou eu. . . Willy ... 
- Ií uuum111m... \~iirry? 

- Sou eu compadre ! V amos tratar de voce . . . V ai 
ficar bOí.n ! 

- Mim doe muito. . . huuumn1n1. . . min1 óia nao! (nao 
enxergo) 

- Onde dóe con1padre? 
- Tudo dói. . . mim vai 111urré ! 
- Morre nao! 
- Muié de eu mo<;a ... n1uié de eu ten1 fiio miúdo ... 
Pai e irmao olham-se aflitos. Ao saber que nao ten1os 

inje<;óes anti-ofíclicas, desespera111-se. Mando fazer café f orte 
que a muita pena o índio deglute. Dou-lhe duas cafiaspirinas 
para lhe acahnar a dor de cabe<;a fortíssin1a que acusa entre 
gemidos. Depois diluímos duas latas de leite condensado que 
o índio to111a em pequenos sorvos. Sinto vontade de gritar, 
tamanho é o ineu desespero por nao poder salvar aquele infeliz! 
Fa<;o urna incisao no lugar onde f ora picado. Esguicha sangue, 
mas creio ser demasiadamente tarde. 

- Muarmuari - indago - voce tem certeza que foi 
cascavel? 

- Tem. . . bruta cascavé. . . axin1. .. 
Calculo a distancia que nos separa de Sao Felix. Nao é 

muita, mas nao poderíamos alcan<;á-lo naquela tarde e a noite 
seria in1possível navegar devido' aos baixios e as tranqueiras 
dos estreitos que sao n1uitqs antes de se alcan<;ar a confluencia 
do rio das Mortes. Colocamos o moribundo na canoa que vai 
a1narrada ao lado do batelao grande. Os do is índios f ican1 na 
borda <leste e nós seguimos logo atrás. Iren1os acan1par o 
mais próxin10 possível do acampamento-base. Qui<;á haja u111 
n1ilagre. J á se passara1n oito horas desde a mordida e o índio 
ainda está vivo. As vez-es, a quantidade do veneno in jeta do 
nao tem a<;áo fatal, devido a qualquer a<;ao n1ecanica imperf eita. 
Ou entáo a mordida nao f oi muito profunda. . . É a~sim que 
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penso para n1e consolar e encontrar un1a esperan<;a onde real-
1nente nao havia. 

A certa altura, o pai do pobre carajá pula na canoa, senta
se sobre a ba_rriga do filho em coma e expreme com ambas 
as maos o baixo ventre do f erido. 

- Que está f azendo compadre? 
- Fiio que mijá e nú pode ... mim faiz for<;a prá saí! 
Realmente. um tenue f iozinho de urina é expelido. Com 

bastante sangue. 

* * * 
J á acan1pa1nos. Esquentamos sacos que colocan1os a 

altura dos rins do acidentado que grita en1 dores, queixando-se 
do mal nesse local. Depois fazen1os con1pressas para a bexiga 
e, co111 isso, consegue urinar. Acahna-se. Mais cafiaspirinas 
e chá preto. A ·certa altura declara estar com fon1e. Damos
Ihe bolachas a1nolecidas em leite. Pai e irn1áo nao se dao paz. 
Choram e cuidam amorosamente do f ilho e innáo. Dizem-lhe 
as frases mais encorajadoras e incitan1-no a viver, le1nbrando
lhe a jovem esposa e o filhinho de breve idade. Essas exor
ta<;óes cortan1 o cora~ao da gente ! Espetáculo deveras como
vedor do qual ninguém escapa. Todos esta1nos acabrunhados, 
profundan1ente aflitos. 

As gengivas segregam sangue purulento en1 maior abun-
dancia. O índio pióra. 

- Min1 vai siinbora prá aldeia. - diz:me o velho índio. · 
- Mas é muito longe ainda ! 
- Fais má ! Min1 vai ! Min1 ten1 canoa pequena. Min1 

vai corta rio e chega cristao onde tem ren1édio ! 
- En.tao encosta em Sao F elix e chama Os111ar. ~le tem 

inj e<;ao. 
- Xim . . . Dá piia ( pilha) prá eu enxergá ! 
Mando fornecer-lhe tres pi_lhas para a sua lanterna. Co

loca1nos com todos os cuid~dos o infeliz selvícola na canoa que 
f ofan1os com lonas e sacos. Depois, despedimo-nos e a Iigeira 
embarcac;áo diluí-se na escuridáo. 



CAPÍTULO III 

Exatan1ente as 14,30 horas do día imediato, chegamos a 
Sao Felix. Os n1eus hon1ens, sabedores da chegada, avisados 
co1no o f oran1 pelos índios que n1e precederan1, soltan1 f oguetes . 
e a~enam desbra<;ando-se. Noto, assim de longe, "gente n<?va" 
·entre os expedicionários. Abrac;os, ctu11prin1entos. Indago 
imediatan1ente. 

Passou por aqui urna canoa con1 ... . 
. . . passou s1n1. Mas o índio já estava n1orto ! 
Que pena! 

* * * 
Cessado o entusiasmo do primeiro n1omento, reúno todos 

os hon1ens. Aquí estáo : José Alípio Sampaio, Firmino Ciot
tola, sargento Diniz A velar, sargento José Al ves de l\1oura, 
Paul9 de Oliveira, José Alves de Morais; Osn1ar Alves Ro
drigues, Clóvis Marcondes, Benedito Belarmino de Sousa, 
Darci Guimaráes, Moa:cir Guedes, Maluaré e Andori. Faltan1 
Weber Machado e J ulinho Rore1nburg. Indago por eles. 

- Seguiram par.a Sao P.edro a f itn de prepararen1 o 
rancho para a in vernia. 

- J\1as que1n deu a orden1? O sub-chef e? 
- Eu nao senhot... Pelo visto foram enquanto eu es-

tava en1 Aruaná a sua espera. 
Entregam-me car.ta que Weber deixou. Há laivos de 

lirismo. Explica ton1ar a iniciativa em face da demora de 
minha chegada e, isso, para adiantar os trabalhos. Levou ba_s
tante material e a barraca-mestre. Sucede que o afoito com-

j 
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panheiro demandou latitude diametralmente oposta a que estava 
no programa ... 

DescarreO'amos os barcos. Depois, todos entratn na faxina 
e, em breve, ~ aspecto do acampamento é outro. Tudo brilha, 
tudo é litnpo, tudo alinhado. Benedito instala-se confortavel~ 
mente na cozinha que é armada co1n brevidade exe1nplar. Está 
em seu reinado e está como quer com dois auxiliares índios. 
Sampaio, que é o almoxarife da expedic;ao e que alía a essa 
especializac;ao as suas insuperáveis qualidades de cac;ador e 

d , d !t.. " t c " pesca or, encarregar-se-a e cuuastecer o nosso mes re uca 
co111 os extraordinários. 

Instalamos a nossa estac;ao de ,rádio·. Tínha111os 1narcado 
entrevista con1 a Rádio Patrulha de Sao Paulo. Verificatnos 
estar o receptor inutilizado! Culpa exclusiva do Clóvis pela sua 
itnprevidencia em Aruana. 

Loa o pela man ha mando f azer o levantatnento dos n1ate
riais. Outra surpresa dolorosa: sti!niram 26 caixas de gasolina, 
oito de querosene, tres de óleo lubrificante, 40 quilos de café, 
camisetas, f azendas e outros presentes que trouxera para os 
índios. Ninguém sabe de nada. . . A dela~o é proibida e eu 
deverei descobrir, pelo meu esforc;o, o culpado ou os culpados. 
Toda a gente do pri1neiro núcleo anda com cara de doente. ~. 
Meto-os na calafeta<;ao dos barcos e so1nen1 contentes de se 
livraren1 das "broncas" tempestuosas. Clóvis aproveita para .. 
tnais uns tragos e, con1 isso, desligo-o para o ben1 da disciplina. 
Darci deverá regressar a Sao Paulo con1 o receptor para 
consertá-lo. Akanc;ar Aruana e de lá, ·co1n o aviao de carreira. 

. da "Cruzeiro do SuF', a <.:apital bandeirante. Com ele irá 
Clóvis. Entrego-lhe cartas, despachos e dinheiro. Eis que 
chega Aristid~s. Araújo, veterano de rriuitas jornQ.clas. Ele1nento . 
de primeira ordem, vem reforc;ar o grupo. Estao, no acampa
tnento, quatro rapazes que te~taran1 urna aventura. Esplendidos, 
em todos os sentidos. Ajudam muito e alegram ·o ambiente 
co1n a jocosidade que lhes é própria. Vou recambiá-los pois 
que suas f amílias devem e~tar preocupadas. O batelao do 
sertanejo Aleixo chega de 1Ylato Verde e a turma embarca. 
Combino com Darci enviar mensagen1 pela "Rádio Nacional", 
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as 6 horas da manha, quando alcan<;ar S. Paulo, mensagem 
essa que captaremos com o rádio comercial que está en1 nosso 
poder. 

Mal e mal o barco beira o Lago Severiac.o, próxin10 ao 
grande cotovelo do rio, eis que dúzia de canoas carajás surgem, 
vindas de Santa Isabel. Esperava-os os meus a1nigos índios. 
Sabia que viria1n para o abra<;o saudoso e fraternal. 

Primeiro a dese1nba~car é o velho cacique de tóda a ra<;a, 
o fan1oso Maloá. Traz estampada no rosto essa realeza que lhe 
vem dos ancestrais e que reahnente itnpressiona. Segue-se 
Uataú, o an1igo de longos anos. Co1n ele a fa111ília toda. 
En1pós surge n1eu "innáo" Arutana con1 1nulher e prole: 
l{iitiri, I{renák, Loilaá e Konoi. Ta1n!bén1 aquí estao Haraná, 
Akuari, Uereá, Assari, Karovina, Kuriala, Boboxi. Neru 
aparece con1 a esposa, f ilhos, genros, netos e sobrinhos, todos 
carregando o presente para o "n1igo Wirry". Um festáo ! O 
rancho está apinhado. Apinhadíssimo. As crian<;as índias vao 
curiosa1nente por todos os lados e Arutana, que se julga real
mente meu irmáo, percorre o ambiente e mais a família, com 
ares de querri está na sua própria casa, despertando nao pequena 
inveja nos demais. Mando que se coloque a disposi<;ao de 
Maloá um assento especial. O caci.que me é g rato por essa 
deferencia, aliás aguardada por ele. Senta-se con1 a 1nesn1a 
dignidade con1 que· tun rei sentaria no trono. A ele 1ne dirijo 
e finjo ignorar os de111ais durante n1inutos, prestando apenas 
aten<;ao ao grande chefe. 

Ca-dé Y aci? - pergunta. 
Ficou en1 S. Paulo. Virá depois ... 

- Oxe saf aclo ! N um trais tnuié? Y aci boa e n1i111 goxta 
muuuuuiiito ! · 

Sabe que con1 isso n1e arrancará n1ais un1 111achado. Deixo-
o pata atender os demais e chamo Benedíto. 

- Dito ! 
- Pronto! 
- Arroz, feijao, man~ioca, farinha em abundancia! Tam-

bém estes peixes que os índios trouxeram. Tudo isso para 
eles. Um almoc;ao quero hoje para os meus amigos ... 

r 
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... - da on<;a ! 
- ??? . . . 
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- Vote quanta bugrada ! Trabáio prá n1im cozinhá pá 
tribo tóda ! V irge ! Inté parece mintira ! Quem havia de 
dizé que o Dito Balarmino de Sousa inda chegasse a sé 
cozinheiro de "pelado"? 

- I sto tudo tu 111e conta depois. Agora é tocar pró fogo 
e n1eter alimento nas panelas. Olhe Iá Dito : este pessoal come 
como gente grande ... 
. - N un esque<;a, chef e, qui o arroz custou setecentas 

"pilas" o saco lá etn . Goiania ... 
I1nerso nesse espírito econón1ico, Beneclito, coacljuyado por 

outros, n.1ete n1aos a obra e quanclo tudo está pronto, brada 
pelos hóspedes. Maloá é serv.ido por 1nitn. Escolho os 1ne
lhores peda<;os de tucunaré e el~ tartaruga. E ntrego-lhe urna 
caneca com farinha seca. E stá radiante e radiantes estao os 
demais. Os índios servem antes as crian<;as, depois as mu
lheres e finaln1ente eles próprios. Agora só é barulho de lábios 
chupando ossos e de n1andíbulas fortes triturando os alimentos. 

N um canto estáo amontoados os presentes que trouxeram : 
bananas, peixes, 111andioca, cará, milho verde, tartarugas. Após 
o almoc;o abundante e quando todo o gentío arrota valente
mente, generaliza-se a palestra. Os meus rapazes, se misturam 
com os índios, forma111 um grande grupo. Há narrativas, epi
sódios lembrados, piadas e muitas risadas. As 15 horas, os 
índios despede1n-se, confortados com as rapad9ras, farinha 
puba e outros presentes que eu mando distri:6uir en1 retribui<;áo. 

Maloá leva un1 grande n1achado "Colins", tun f acáo, um 
col et e de la que parece ter sido f eito sob 111edida. 

- Tatereá! 
- Taterea ! ! ! 

In te ... 
T , . h- 1 - e-man a .... 

- * * * 
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Eu .a cho que o senhó me adeveria f aze loo-o cabo! -
insinua Benedito, quando n1e traz o cafezinho. _.e Num ve 0 
senho q~1e todo o mundo tá querendo inandá aqui no Dito? 
Tot! n1a1s razo que quarque "macaco" 1á de minha terra ! 

- Vou providenciar ... 
• 

- óie aqui seu chefe. A siá Cassiana já n1e agrudou as 
. divisa na farda. 

- Deixa ver. 
Corre aos seus pertences e traz a túnica com divisas de 

cabo tao atnplas que até um cego poderia ve-las a grande 
distancia. 

- Que maravilha ! Até parecem navalhas de barbeiro ... 
- ~ prá este pissoá da terra ter arrespeito do cabo Be-

nedito Balarmino de Sousa. ' 
- Beiarmino ... 
- Balarmino, siin senho; as orde ! 
- Si te con1p~rtarés bem, vou baixar en1 boletim a tua 

pro1no<;ao. V.a111os a ver conforn1e te conduzes. Ag(Jra, marche! 
· . . A tarde transcorre .tranquiJa. Moacir, que é o ·cinen1ato

grafista da expedi~ao, ven1 interpelar-111e sobre o comec;o do 
filme em teenicolor que tínha111os projetado realizar. Combi
l':amos ten~a~, durante a pausa ?e espera, urna filmage1n em 
cores, f olclonc,a, mas co1n deten111nado enredo. Qualquer coisa 
sobre garimpos. Artistas! Hum. . . Escolho Morais, Osmar 
e Avelar. Este será o cínico e Osn1ar o mocinho. Contornos 
te1nos aqui a valer: sertanejos de ambos os sexos que se pres
tariam~ tenho a certeza, a necessidade. A N atureza encarreo'a
s.e do r:-sto, que ·o ambiente. é esplenderoso. T ~n1os de, tu do p:ra " 
urna f1h!1agen1 externa : no"s, ,lagi0s, n1atas, desertas, campos, 
c~rrados, n1~rros, bosques, pantanos. Nenhum estúdio holywoo
d1ano podena apresentar ta111anha variedade de ambiente. Sol 
a jorrar generoso, demasiadamente generoso até, dando-nos o 
potencial luz de que necessitamQs. !\1oacir é um rapaz cheio 
de con1plexos mas que se dedica com verdadeiro entusiasmo a 
cine1natografia, estudando co1npendios, esvurmando livros, ano
tando, son1ando, subtraindo ángulos de luz, em · equac;óes que 
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somente ele entende. As instru<;óes que acon1panhan1 os rólos 
de filmes sao ern ingles e o rapaz indaga: 

- Por que nao publicam estas instru<;óes em espanhol 
pelo menos? O 111ercado centro e sul-americano con1pensaria o 
"esforc;o" de u111a traduc;ao. Queren1 in1pingir a n1uque o 
ingles ... 

- I-Ion1en1. . . será para divulgar o idio1na de Bernard 
Shav,r, quic;á ! 

- Mas é un1a espiga pois a gen"e nao sa:be con10 se 
co1nportar ... 

- Ora : con1porte-se de acordo com o f.oton1etro e con1 
aquilo que já aprencleu. Será o suficiente. 

- F ot61netro ? Outro rébus ... 
- Bem, para esse eu estou aqui. Anotei todas as ins-

tru<;óes quando adquirí e nao haverá poss.ibilidades de engano. 
Passo-lhe as instruc;oes e 1vioacir busca angtrlos claros e 

escuros a fim de observar as declinac;oes da delicada agulha do 
sensibilíssiip.o aparelho. Reúno os tres "artistas" e digo-lhes: 

- V oc es devem compenetrar-se da necessidade, de f azer 
concorrencia aos Roberts Taylors, Gregorys F>icks, Tirones 
Powers e outros "estrelos" de Hollywood. Tuda está em ter 
desembarac;o ante a objetiva. Realizar o trabalho com a maior 
naturalidade, vivendo reahnente a parte que tocará a cada um. 
Enfin1: sentí-la como urna segunda natureza. Entendido? 

- Mais ou menos ... 
- Como assim? · É fácil, poden1 crer. Apenas :boa von-

tade e jamais olhar para a maquininha ... 

* * * 
Passo a explanar-lhes "1nais ou inenos" o enredo do filn1e 

.:¡_ue me ocorreu na hora. Pec;o opinióes e sao dadas. Aristides 
deverá il).cu1nbir-se, .ao regressar, pois que acompanhou os "des
pachados" para trazer Darci de volta, da niáquina de gravac;áo 
e do motor gerador. Moacir, auxiliado por min1, cinen1atogra
fará. Quanto ao resto é come<;ar os ensaios visto que ternos 
tempo. Enquanto os "artistas" estudam as partes dialogadas, 
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assimilando-as para ~~ primeiras cenas, reunindo-se em con
clave, longe das vistas dos demais a fim de se . "experimenta
rem" reciprocan1ente, os demais componentes da "Bandeira" 
suam em bicas para os aprestos necessários a penetrac;áo pelo 
río da Solidáo, escopo primordial da viagem. Os111ar <leve, 
de quando e1n vez, largar os ensaios para acudir u1n ou -outro 
morador da localidade. 

- Seu Os1ná! 
- O que é que há? 
- O f iio de dona Xandoca está com dó de barriga ... 
- Diga prá f azé 1nassagen1 ... 
- Já ~eis ... 
- Entao espera. que vou ! . 
Mal regressa da can1inhada, após ter acalmado os espasn1os 

ventrais do petiz, eis novamente: • 
- ·Ü enfermeiro está? 
- Para que o quer? 
- JVIinha muié está com estupor ... 
- Vá tocando que logo mais lá estarei para. destuporar ... 
Acomoda-se a son1bra, após mais essa saída, soletrando a 

parte que deverá declamar ante a objetiva, quando nova.mente: 
- Seu Os1ná ! 
-. Puxa ! Inté parece praga ! O que que há? 
- A 1nenina do Chico Viola tá con1 (JS oio revirados ... 
- Será que viu saci? 
- Sei lá. . . Tá com os oio qui inte parece ovo cozido ! 
O "artista" larga 1nais u1na vez a papelada e vai consertar 

os olhos da menina. Regressa bufando, jurando que lhe será 
itnpossível dese1npenhar a contento o papel que lhe f oi imposto. 

Outro "artista", o Morais, chega-se e pede licen<;a para 
interromper os "estudos". 

- É que está na hora de deitar anzol e eu tenho um 
"f ilhote" de olho, desde ontem a tarde ... 

- Que vá. . . pega o "f ilhote" mas pelo a~or da "mamae
zinha'' trata de estudar a parte. 
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- Nao se impressione. J á decorei e posso recitá-la de 
trás pra <liante ! 

Tretnendos esses meus "artistas"! 

* * * 
Firmino Ciottola, que se destina a estudos superiores, 

( assim pelo menos pretende), é incu1nbido. da minuciosa .co
lheita de a111ostras de madeiras para o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de Sao Paulo. Aco111panhan1-no um ín.dio e um 
sertanejo para que anote a nomenclatura dos n1a_?e1ros, con: 
fonne an1bos definen1 e conhece111. O trabalho desse rapaz e 
perfeito e diariamente regressa de suas incursóes pelo cerrado, 
pela selva, pelos can1pqs, trazendo o resultado das !buscas,. coro 
as anota:<;óes claras. As vezes, traz, juntan1ente aos pedac1nhos 
classif icado~, dais patos ou un1a paca. Dessa íorma abastece a 
cozinha. . " . 

Nas horas de f oiga o sargento Maura pesca, com paciencia 
de J ó as íscas que deveráo servir logo a noite ao Sampaio e 
Morais considerados os melhores pescadores da turma. Os 
índios trazem constantemente grandes quantidades de mandioca. 
doce, bananas, quelonios ou postas de piraruc1:. Chegam ·e 
ficam a espera do "biroxi" com profundo desgosto por parte 
d.o Benedito que resmunga: 

- Quando acabar ·o arroz é que seráo elas ... 
Osn1ar todas as vez es que ten1 um minuto de f alga, es

creve. · Nu~ca vi cidadao escrever tanto em n1inha vida jorna
lística. Tudo quanto é papel serve ao rapaz': até papel de 
e111brulho. Canhóto, dá a impressao de realizar tremendo es:
f on;o ªº alinhavar os capítulos. 

- Com aquela barba e com todos esses calhamac;os de 
papel, parece um profeta escrevendo, sozinho, outro Velho 
Testamento - diz Paulo. 

- No mínimo, é o diário dele. . . nota<;óes. 
Lerto dia, Osmar esquece - ele tao cioso de seus escritos 
um capítulo sobre urna das caixas. Sem querer leio ~ 

pri1neira página: trata da minha pessoa. Tra~a-me um perfil 

• 
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magnífico: sou néscio, cretino, incapaz, e coisas sen1elhantes. 
Nada mal, que se diga, para um escritor em potencial. 
Co111penetrcr-me, assitn, do valor intrínseco desse rapaz que 
amparo desde há n1uito. Nisso ele chega. Aponto para 0 
escrito e digo-Ihe - Co1no crítico voce pertence a classe dos 
"a1nargos". Nao está nada mal. Aliás, cada un1 <leve dizer a 
própria mancira de sentir ... 

Fica rubro como to1nate. Desajeitadamente, guarda o 
"Velho T estamento" e munnura: 

É de n1itn qu~ f álo. . . Estou tra<;ando o 111eu "ego" ... 
Nao sabia que o set¡ "ego" era 1neu xará ! 

* * * 
Noto que a tur111a está bastante desgostosa con1 o sub-chef e 

que é; em caráter tr.ansitório, o veterano Paulo. Há certos 
azedumes repontando aqui e acolá. Farejo no ar essa anin1osi
<lade e t,01110 precau<;Óes para evitar algo desagradável, esse 
~lesagr~dave1 que realn1ente acabou por acontecer, de forma 
imprevista. 

Os aborrecitnentos de um chef e acumula1n-se aos poucos, 
em doses gradativas . . É duro tratar com homens que atravessam 
a quadra do "teburé,, esse "cafard" infernal do sertao. Deve
se apertar a disciplina e nen1 sen1pre pode-se ser gentil. 
Q~ando u1n elen1ento beira o histerismo, éntao a a<;ao deve ser 
rápida e v·iolenta: Dessa fonna, recolocan1-se os nervos a 
postos e tudo serena. 

San1paio superintende o acarnpamento que vai de .vento em . 
pópa. Querido por todoS', o quare11táo sabe impor-se. Está 
tan1bén1 de ólho nun1 "filhote" de ibon1 tamanho que viu nadar1 

a beira <lo barranco. Prepara. a linha forte e o grande anzol. 
- Se Deus quiser, será hoje a noite. O bicharoco nao 

n1e escapa desta vez ! 

~eahnente, já noite trancada, San1paio dirige-se a margem ,.. 
do no. Ergue-se por sobre urna laje lambida pelas águas e 
lan<;a a Iinha. Como ísca um "papa-terra''. De repente algo 
abocanha. Sa111paio ainda está com a linha enrolada na mao 

.., 
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esquerda, grave descuido esse num pescador. o "algo" que 
engoliu isca e anzol juntos espadana co1n fór<;a espetacula~. 
E111 seguida, guinando contra-correnteza, passa rente a laje e 
arranca Sa111paio como se fóra un1 boneco de pano! Vejo o 
corpulento veterano descrever perfeita ogiva no ar e to1nbar 
ruidosamente no rio. Em seguida, percebe-o arrastado, pois 
está preso pela linha que se aperta cada vez 1nais ! 

1foacir, que está próxilno, executa un1 salto circense e 
atira-se tan1bén1, chegando a agarrar as pernas de San1paio. 
Segura-as ·co111 a esquercla enquanto que con1 a direita procura, 
na cintura, a faca que sen1pre o a.companha. 11as, para o rnal 
<los seu.s pecados, .a rn.n1ina saiu da bainha e percleu-se nas 
profúndezas do riD, na hora do pulo! Agora sao dois os 
hon1ens arrastados co1no por tun torpedo, rio-acin1a. 

- É piraíba ! Piraíha minha gente! 
T odos acoden1, todos ataranta1n. Peixe enorn1'e, de fon;a 

1nonstruosa eis o abocanhador da isca do Sampaio. J á estamos 
correndo para .as providencias, quando a linha se ro1npe, liber
tando o aprisionado. Está com a mao ein pandarecos e muito 
custará sarar. 

- Sáfa que aventura! Até pensei que fósse tubarao ! 
Ri contente por ter escapu sem n1aiores consequencias e 

sopra por sobre os f erin1entos incendiados pela a<;ao do desin
f etante. 

3 



CAPÍTULO IV 

Os "artistas" con1penetra1n-se dos papéis que deveráo exe
cutar. Tambén1 Uataú e Arutana sao "envolvidos" na trama. 
Deverao dese111penhar partes itnportantes e os índios ansei.am 
para come<;ar "111atar cristao", que é o que deverao fazer du
rante a filn1agem. 

É para "matar _de !brincadeira" ... 
N uis xabe. . . Só maxúca pouco, nao? 
Mas ben1 pouquinho ! .. 

Riem, os n1alandróes. Saben1 perfeitan1ente agitar-se frente 
a urna objetiva por tere1n tomado parte já ein vários documen
tários por mim filmados e1n anos anteriores. Mas gostam de 
brincar ... 

Logo a noite, realizamos urna reuniáo plenária. Os atores 
principais, os técnicos, os principais comparsas, os índios. Sen
ta111os e1n círculo, no chao. Pontifico, explano, explico, exorto. 

- O fihne, que iniciaren1os, é apenas u1n "f ihne-pilóto" 
para se verificarem, posteriormente, quais e quantas as possi
bilidades para a cinem::itografia nacional. É 1nais um concurso 
desinteressado da "Bandeira" aos futuros. Naturaltnente, con1 
11111 aparelha1nento incipiente, falta total e absoluta de n1eios 
apropriaclos, nao conseguiremos u1na obra-pritna. Deveren1os 
suprir todas essas deficiencias con1 doses de boa vontade. 
Entendido? 

- Entendido ! 
- O interesse básico de nossa f ilmagem é experin1entar, 

nestas latitudes, a película em cores. Interessam sobremaneira 
as paisagens e tudo quanto diga respeito ao "modus vivendi'' 
dos índios. Urna sequencia com enredo. ~sse enredo será a 
história de tres garimpeiros em busca de jazidas dian1antíferas 
e tu do quanto sucederá depois. Dessa forma provaremos, aos 

-
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civilizados, quanto custa un1a gema. f ulgindo no colo de urna 
dama ou as que lhes adornam as n1áos. Quais e quantos os 
sacrifícios, os dramas, as dolorosas jornadas dos gari1npeiros 
perdidos neste n1undao ! lVIoacir : a voce ·a parte de n1aior 
responsa bilidade. 

Pode estar tranquilo chef e! 
E voces, os "artistas", un1a chance para sere1n, no 

futuro, contratados pelos estúdios norte-a111ericanos . .. 
Vetn o caf ezinho. Está encerrada a sessao. Osmar, 

Morais e Avelar vao saindo juntos, repetindo os pritneiros 
diálogos que deverao d'izer amanhá e que serao gravados. 

. Procuro a minha rede e come<;o arquitetar todo o enredo, 
po1s que apenas se n1e esboc;ara o come<;o. Nada de "escript", 
nada de roteiro. Tudo deverá surgir na hora. Deverei tomar, 
cotno "di retor", extremos cuidados para manter o sentido de 
dire<;áo, que é muito in1portante ntuna f ilmagem, especial
mente quando ,.é interrompida por ser de ·longa metragem ou 
por outros f atores. 

O sono assalta-n1e traic;oeiro e vou indo calmamente para 
o mundo beatífico da miragem, vendo-me envolvido em 
grandes estúdios. como diretor-ranzinza, apenas aplacado pela 
beleza das "estrelas" curvilíneas ... 

* * * 
Foton1etro em punho, máquinas assestadas, repeti<;ao dos 

diálogos em prova final, dá-se o comec;o. Trato de afastar os 
:1~rioso~ p~ra nao einbarac;ar os "astr~s" principais que. pelo 
Jeito, ficanan1 co1n cara de " tna1nao maduro" vendo-se alvo ·da 
"specúla". Con1 o tempo ficarao n1ais desembara<;ados e há o 
f ~tor ele ~u; nao posso ~e:der urna polegada sequer do pre
cioso ,.tecn1color que adqu1n en1 Sao Paulo no iean1bio negro, 
de acordo com a honestidade do meio-am'biente ... 

o primeiro dia da filmagem corre as mil maravilhas. 
Muita luz, mu_it~ metic1:losidade por parte do Moacir que nao 
quer dar urna un1ca man1velada sem antes consultar o fotómetro 
e, sobretudo, muita "bronca" por parte do diretor ... 
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Pelo vilarejo fervilham os comentários. Especialmente 
~ntre os comparsas locais. Verdadeiro acontecin1ento para 
essa gente que jamais viu cinema, mas que assitnila com 
estranha rapidez todo o arcano da sétima arte. 

Assim van1os indo. Há cenas em que Moacir é obrigado 
entrar na água até o pesc0<;0. Por sobre a cabec;a, em equilíbrio, 
coloca o indefetível f ot6metro e, arriscando-se com as piranhas, 
cinematograf a, erguendo os ·brac;os. em posi~áo verdadeira
mente incomoda e inédita. Ouando eu <levo auxiliá-lo em 

~ 

certas cenas, grita-1ne de longe qual a abertura da objetiva, de 
a:cordo con1 o angulo ele luz. 

Eu desejaria ver, nesses morúentos, os 111agnatas da cine-
1natografia internacional, esses que, ªº n1andare1n girar un1a 
cena ele breves nietros, devem sentar en1 determinadas poltronas 
"nao-me-toques", garrafas tern1os com as bebidas prediletas ao 
alcance das máos, sais para cheiros, abanos para ref rigeraGÜes 
piégas. óculos de várias tonalidades para nao irritar a visual, 
tneia dú1ia de assistentes, um mundo intrincadíssitno de apare
lhos, contornados, emoldurados pelo servilismo raste jante pró
prio dos estúdios. Estamos, aqui, no meio <leste setor agreste, 
executan<lo cenas que dificilmente poderao ser superiores aos 
filmes "yankees". Acontece que no Brasil, como setnpre, os 
homens sao "paus para qualquer obra" e, assim sendo toca-se 
o "bonde para a frente", realizando verdadeiros milagres. 

J á estamos nas cenas das fbrigas violentas. Voatn sopapos, 
. socos, há ton1bos, annas sao empunhadas. A onda acompa
nhante dos curiosos nao esconde o "frisson" e agita-se, fasci
nada, acon1panhando como autómata, os gestos dos protago
nistas. A. n~ite, recomec;an1 os con1entários e eu ou<;o os qüe 
n1e alcanGan1 vindos de um rancho vizinho : 

- Viu nao como o tár levou sopapo? 
- Vi e gostei ! Hon1em "bao" o tar só sargento! l\fete 

o bra<;o que é gostusura ! 
- Cumigo era tiro na troca ! Ve la si sou home prá 

levá pancada ! , 
- l\f as é tu do de brincadeira - intervem um terceiro, 

msJs "adiantado''. ' 
\ 
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Brincadeira? Oxe nun1 viu o tar de Ostná rolá e l~vá 
pontapé ? 

- 1\1as era o chef e que manda va, oxe nun1 viu nao? Era 
só prá ficá grudado tudinho na n1áquina do seu 1\IIoací ! 

- Se nao ... 
- É tar e quá rapais ! Intó oxe pensa que os índio vao 

matá de verdade? 
S . - 1 - e1 nao .... 

bordun::t ... 
Os "pel_ado" sao 1Capais de mete a 

- 'fu tá C0111 os n1ioio mole. . . Tu xabe nao que Arutana 
é ir111ao do chef e? 

Irn1ao co1nu? A ni a e do chef e "desc.ansou" Arutana? 
1\1 é burro rapais ! É ir111ao de cora<;ao ! 
Ahn . .. 

* * * 
Os acontecin1entos precipitaran1-se. Calor infernal. Es

ta1nos, agora, as voltas COffi <?S Índios que deverao atacar Q 

acampan1ento dos garitnpeiros. Fa<;o éxortac;oes: 
- Uataú. Explica bem aos teus homens que a briga deve 

ser grande, n1as nao para inachucar. . . muito. Podem quebrar 
tu do, 1nas nao quebrem "crista o'~! 

- ~1im xabe ... . mim xabe... Mas eu chef e, nao? , 
- Claro ... 
- Intó eu ganha 111ais, nun1 ganha t 
- Certo ! I\{as quero tudo direitinho, conforn1e expliquei 

e conforn1e ensaiamos. 
Aureiiri ! (está bem) 

Sin~ronizamos o gravador con1 as ff].áquinas e dan1os inído 
ao ... ataque. A fúria dos Carajás, inesmo e1n brincadeira, é 
algo de .amargar! Lonas resistentíssimas sao esfiapadas co1no 
trapos ?e chita pelas máos robustas desses índios que se di
verte111 1n1enso co1n a trama da f iltnagem, sem deixar entretanto, 
de dar insof isn1ável de1nonstrac;áo da quilo que "poderian1 fazer 
de verdade" ... 
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1.f orais <leve lutar a brac;o curto para se livrar dos apertos 
e há n1on1entos ein que a briga assume proporc;óes verídicas, 
logo reprezadas pelos gritos de advertencia. 

Destroc;ado o acampan1ento, "n1orto" o pobre Osn1ar, que 
dessa forn1a sai do enredo, passando a ser cón1odo espectador, 
pastos em fuga os remanescentes no meio de muita gritaria, 
muito tiro, va1nos para o repouso. J\1orais diz : 

- Estou moído ! Levei pancada a bessa ! Isto de ser 
·"artista" de cinerna nao é Iá grande privilégio. Os índios 
gostavam de me ... acariciar, 1netendo o brac;o a valer. Pudera l . 
Oportuniclade assim só mestno com a "Bandeira". 

·Osn1ar, que f oi "flexaclo"; ao receber o impacto as costas 
perfeitan1ente blindadas con1 u1na chapa de ferro oculta sob as 
roupas deu involuntarian1ente dois passos a frente. Agora, 
comenta: 

- Nao· sei como a flecha deixou de atra vessar o n1etal ! 
Puxa que golpe! Quase que saí galopando do lugar onde 
deveria cair ! 

- Olhe lá que o índio nao n1eteu toda a sua forc;a. Es-
tava compenetrado de que deveria ser extremamente delicado .. . 

- Tive a impressao de ser o filho de Guilherme Tell .. . 
Esperava a flechada con1 o sorvetinho correndo pela espinha 
dorsal! 

* * * 
As seis horas da mc¡.nha, pela R.ádio Nacional de Sao 

Paulo receben1os o recado de Darci. Que está tudo bem e 
que en1 breve o terían1os entre nós. A esta~ao está perf eita 
- . assim diz - recuperada pelos técnicos da Rádio Patrulha. 

Calculo o clia da chegada do rapaz. Urge tern1inar o 
filme que, logo depois, bem DUtro será O enredo. J á OS dias Se 
tornan1 a1neac;adores. N uvens pesadas toldan1 de repente o 
grande lampadário do f irn1an1ento, obrigando-nos a esperas 
enervantes. Cenas, . que de manha sao tomadas com o sol a 
Leste, devem continuar a targe, con1 o astro a Oeste, visto 
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que nao ten1os parque elétrico que nos possibilite a mudanc;a 
de luz, de acordo con1 as necessidades. 

Estamos no f ün. Agora a questao vai resolver-se entre 
Arutana e Avelar. É o que sobrou de todos os "artistas". 
Tipo sanguinário esse Avelar. Foi matando para ficar sozinho 
com os diamantes! Vejam só o que pode acontecer no decorrer 
de um enredo ! o fato é que o índio está da nado por ter o 
sargento, nas vestes de garin1peiro, assu1nido ares de tarado lá 
na choc;a do selvícola, como se fora um degenerado qualquer 
do asfalto, desses que pululam na Paulicéia. . . O n1étodo de 
agarrar n1oc;as, estrangulándo-as, pondo a Polícia en1 ca1nisas 
de doze varas, atarantando-a con1pletan1ente, nao é do gósto 
de Arutana que, bancando n1agistrahnente o enfurecido, após 
ouvir religiosan1ente as instruc;oes, sai no rastro do. sobrevi
vente da turma dos garirnpeiros. U1n corre f ugindo, outro 
·corre perseguindo. N ós corren1os con1 as n1áquinas para tomar 
as cenas. Aristides corre con1 a aparelhagen1 do som. Auxi
liares corre1n con1 os badulaques. Isso tudo co1n o tern1ometro 
n1arcando 43 graus a sombra ! Tu do é questao de velocidad e ... 

Acontece, porém, que o civilizado <leve ir brecando aos 
poucos a sua carreira. . . vertiginosa ein busca da salva<;ao, 
para dar te1npo a que o índio o alcance e o agarre. Se nao como 
é que vai terminar toda essa fita en1 tecnicolor? Assin1 dá-se 
realn1ente, após u1na série terrificante de peripécias. Briga de 
eric;ar os cabelos na cabec;a de um calvo! Branco e vermelho 
!bufan1, rolan1, n1eten1 o muque e termit~a tudo (finalmente) 
C0111 O civilizado dea1nbulanclo sozinho no árido deserto, indo 
1nori·er de sede algµres, c.ondenado a ésse fitn medonho pelo . 
exasperado vingador de derme vern1elha que prefere, . con10 bon1 
sibarita, gozar até o f in1 da tortura do garin1peiro conspurcador 
de sua cho~ a n1eter-lhe, gorgomilo abaixo, a afiada la1nina 
da faca. Tu do is so acontece en1 pleno m.eio dia e <levemos 
esperar o por-do-sol para as derradeiras tintas do quadro 
son1brio en1 que o sargento vai boquejando, como filhote de 
urubu, pelo areiao sem horizontes, clan1ando por água, essa 
n1esn1a que poderá beber a vontade, Iogo 1nais, afundando no 
Araguaia ... 

-



Tennina tudo ! Estará tudo bem? Somente, após a re
vela<;áo nos Estados Unidos é que poderemos dizer. Até lá 
é só mantermo-nos dentro da esperan<;a de nao termos perdido 
todo o nosso la.tim . . . Enquanto isso, van1os beber urna cerveja 
cada um, que é o "Osear" da tunna, cerveja essa que nos 
chega as n1áos borbulhando como água pronta para f azer u1n 
cafezinho ... 

. -

CAPÍTULO V 

Regressa Darci e, con1 enonne espanto, traz no bojo 
da canoa o inef ável Clóvis, vestindo a clán1ide ·dos arrepen
clidos. E traz mais "coisas" o Darci: um novo racliotelegraJista, 
Francisco Nunes Viana, que, sub1netido em Sao Paulo a vários 
testes, se saiu ben1. 

- Trago-lhe um sub.stituto dofl nosso "alan1bique" ... 
- Mas Q "ala1111bique" veio junto. Por que? 
- J urou que se comportaria ben1 ... 
Instalainos a esta<;áo e f a<;o os cha1nados. O novo radio

telegrafista, cearense, liga-se com Osmar, que também é da 
te~ra do Padre Cícero. Fuma um toquinho de cachimbo, en
gole espantos.as quantidades de farinha, n1etendo-a num car
tucho para facilitar a caída na boca, toca divinan1ente violá-0 e 
tem perfil de troglodita, com a fronte f ugidia e prognastisn10 
de nossos ancestrais danvinianos. 

Sai-se ben1 da incun1beucia. Clóvis roi-se de inveja por 
ter sido colocado a margem. Essa inveja fará que o meu 
fígado engurgite bastante, a ponto de, certa noite, ser obrigado 
a submeter o "aposentado" a tuna lavage111 drástica, até deixá
lo k. o. Descubro que . pos~o f.alar en1 fonia e, a un1 chamado 
inicial, responde a PY 2 C'. W., de Anápolis, do capitao Ar
n1ando Costa, que será o esteio hertziano a nos amparar, com 
generosidade ímpar, durante toda a jori1ada. Essa· descoberta . 
rasga novas horizontes para mim, que agora poclerei prescindir , · 
dos telegrafistas. Solicito ao ca pitao Armando urna comuni
ca<;áo que envio ao sr. Ministro da Viac;ao para obter, em 
caráter de urgencia, a necessária licenc;a da Labre para poder 
funcionar na faixa de rádio-an1adores, em onda de 40 metros. 
Trabalharei co111 o cristal de 6.660 kilociclos, coisa essa que 
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nen1 todos os an1a.dores alcan<;arao, o que é verdadeira pena. 
A licen<;a é concedida co1n brevidade, ainda 1nais que a pene
trac;ao pelo Solidao está amadurecendo. Agora regalo-1ne con1 
as co1nunicac;6es que obtenho. Dessa forma, passo a conhecer 
urna das classes 111ais abnegadas, n1ais solícitas, mais amigas : 
a dos rádio-an1adores. Incrível o espírito de solidariedade e 
de altruisn10 dessa gente, que cobre, nun1a rede invisível de 
comunica<;óes, todo o Brasil! 

Recebo incontáveis chamados. Sao os "corujas" de n1inhas 
conversa<;óes con1 o capitao Ar111anclo. At~ndo a todos e 
sint~1ne feliz,. prof undan1ente c_ontente e1n corresponcler-111e 
con1 an1igos dcsconhecidos, 1nas an1.igos de fato! 

Pela 111anha, logo ao alvorecer, chega-nos a palavra an1iga 
e fraternal, vinda de Cuia;bá, da PY 9 AC, operada pelo sr. 
Ribeiro, funcionário do Banco do Brasil. En1 seguida, eis a 
PY 2 BBVv, ele Agudos, do juiz de Direito dr. José Teixeira 
Pon1bo, o homen1 que nos in jeta ondas de entusiasn10 sadio: 
Estreitan1os relac;óes co1n a PY 4 ZK, de Monte Cannelo, en1 
Minas Gerais, do a1nigo Geraldo Alves M unditn e com a PY 
2 UU (Uruguai-Uruguai) de Ipameri, em Goiás, operada pelo 
sr. Pitágoras Barros de .Niorais. Grac;as a esses amigos 
entramos em contacto con1 outros, e assitn surgem as esta<;óes 
de PY 2 WV de Goiania, manipulada pelo dr. Celso Hermínio 
Teixeira, Procurador da República;~ a PY 2 BGU, da E sta<;ao 
Evangelista de Souza, na. Sorocabaüa, operada pelo sr. Cristino 
Antonio Murillo; a PY 2 UJ, do dr. Abelardo de Velasco, 
en1 Goiania; a PY 2 AVD, de Jaú, do sr. Eurípides l\1aselli; 
a PY 2 IT, de Sao Paulo, operada pelo general Carlos Villaca, 
que tan1bé1n foi 11111 dos sólidos esteios da "Band:eira", incan
sável e a111igo; a PY 2 UH, ele Goiánia, operada pelo tenente 
Bossa; a PY 2 BEL, de Sorocaba, do atnigo Raul de Godoy; a 
PY 2 HK, de Sao Paulo, · capital, do sr. Laurentis Soares 
Couto; a PY 2 JP, de Ar.araquara, do grande an1igo, se1npre 
atento, scmpre prestativo, Júlio Malagoli; a PY 2 AN11, de 
Rio Pardo, operada pelo sr. Oto Bittencourt; a PY 1 AES, 
do Rio de J aneiro, do .an1igo Joao Bui, que tantos servi<;os nos 
prestou; a PY 2 UI, de Anápolis, sempre prestativa e pronta 
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a substituir, nos in1pedin1entos, o caro Annando Costa, da 
n1es1na ciclad e, o "arauto" da Bandeira Piratininga, o incan
sável ! 

Diarian1ente, an1plia-se o raio ele escuta. Nosso receptor, 
un1 Halicrafters, tem potencia ótin1a, n1as o que espanta é a 
potencia de nosso transmissor, pequeno nias valente, al~a~<;a~do 
<:6n1ocla1nente os Estados mais distantes, rasgando distancias, 
provocando a admira<;áo de quantos se inteiran1 de sua po
tencia: apenas 12 'vats em fonia ! Depois con~egt~in1os P.Y 2 
FK, de Valparaíso; PY 1 Ul\1T de Uberland1.a, ouv1111os 
perfeita111ente PY 7 ABI, de Petrolina, en1 Per~a1_nbu~o, en.
tran1os em contacto co1n a PY 2 BKI<:, do dr. Rogeno Gianettl, 
de Araraquara, e PY 2 AQR, de H aroldo. , Lon1?ardi, o 
hon1e111 de risada tnais sonora e alegre que eu Ja ouv1, com a 
sua esta<;ao na capital de Sao Paulo, no Alto da ~apa. E ~un 
dia surgirá a poderosa PY 2 FC (Fran<;a-Canada) do amigo 
Arnaldo Meireles, o "cucaracha", que para nos receber melhor 
em Sao Paulo con1prou mais un1 receptor especial, enrique
cendo, assitn, a sua já riquíssima estac;ao. Trocan1os, ta1nbé1n, 
pequenas mensagens com . PY 2 ATB, de Sao Paulo, PY 4 
l\1G, de Juiz de Fora, PY 2 AZC, de Sao Paulo~ PY 2 A~(V, 
também de Sao Paulo e muitas outras. Surpresa agradavel, 
que n1e falou ao corac;ao, foi certa nianha de domingo ouvir 
chamar a PY N8 (prefixo da minha esta<;ao) de Monte 
Aprazível. Era a PY 2 JJ, operada pelo Padre Nu~es, o 
caro an1igo que encontrei no ano de 1937, no alto R10 das 
Mortes, integr~ndo a Missao . S~lesiana. ~ osso e?contro no 
espa<;o é o n1a1s co1novedor poss1vel e o n1a1s cordial. Fluem 
len1branc;as de jornadas rudes, épicas, no período do desbra
van1ento da terra dos Xavantes. Un1 báls.an10 para a alma e 
para o cora<;ao essa tertúlia C()l11 o suave sacerdote que tanto 
nos in1pressionou, quando do nosso encontro. 

En1 breve, estou "mestre" ein opera<;ao. Sei que QSO 
quer dizer co1nunkac;6es; QSJ, sinais fracos ; QRX, "espere 
tun pouco"; QRl\1, que há interferencia, barulho, que nao 
se ouve lbem; QRK, pergunta se os sinais estao claro~ e -
chegan1 ben1; QRN, que há estática; QRA, pedindo o pref1xo 

• 
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da estac;áo, 1101ne do operador; CvV, para ir e111 telegrafia; 
QSB, que os sinais sao variados, saltitam; e QRV, "as ordens". 
Depois vou assin1ilando com muita presteza tudo quanto diz 
respeito a estac;ao, a forma convencional de soletramento de 
determinadas frases ou palavras. É que quero independer, 
definitivari1ente, de terceiros nesse setor. I-Iei de 1ne bastar 
e hei de n1e livrar das infinitas dores de cabe<;a oriundas dos 
rádios-telegraf istas. Verdadeira maravilha a ra9iofonia ! 

* * * 
No dia 20 de Noven1bro de 1942, fundarnos esta localidade 

de Sao Felix, no alto do barranco habitado pelos Xavantés. 
I-Ioje transcorre o 10.0 aniversário e iren1os festejá-lo. Já de 
n1adrugada, todos os n1eus hom·ens trabalha111 para enfeitar a 
localidade. 1"'rouxemos, de Sao Paulo, grande quantidade de 
bandeiras nacionais e paulistas, déssas fe itas de papel imper-
1neabilizado, usadas para adornar os palanques dos políticos na 
hora da. . . f ala<;áo. A qui . sabem 1nelhor e emprestam, ao 
an1biente, um ton1 de alegria desusada. Também o saláo onde 
funci-ona o Grupo Escolar foi fartamente enfeitado. Aristides 
ideou arabeocos modernos e Clóvis instalou lampadas que, li
gadas ao nosso gerador, proporcionará.o luz suficiente, desco
nhecida nesta terra onde as candeias ou as velas de carnaúba 
sao os únicos meios para espac;ar as trevas. 

Realn1ente, a-0 acordarem, os sertanejos emb::i.sbaca111 ante 
a 1nagnificéncia da ornmnentac;ao. I-Iá muita gente vinda de 
fora e tan1bén1 ba.stante boiadeiros e peocs que deverao con1~ 
1boiar as . ·boiadas algures~ após can1inhada · de tres · n1eses por 
estas terras desahitadas. 

Possidonio, gordo boiadeir{) que veio de Uruassu, fazendo
se acornpanhar por tin1 magote de capangas, paga a rodada 
1natinal. 11etido ein amplas bragas de couro vermelho, con1 a 
barriga sobrando por cin1a do cinto, de onde pende o 38 cano
longo, Possidonio é o protótipo do senhor feudal. Adáo 
Branca, outro con1prador de bois, perambula com a eterna e 
infinita tristeza estampada no rosto de nobilíssimas f ei~oes. 

O RIO DA SOLIDAO . 49 

J uarez, o terceiro, moc;o alto e espigado, faz sal titar -ª sua 
montaria nervosa com o espoucar dos foguetes. Os peo.es ;de 
outras terras, aqui de passage1n, quere1n mostrar as propr~as 
habilidades, sendo constatados pelos n1oradores que tainbem 
sao destorcidos. . 

- O Possidonio está com um homem que gosta de acabar, 
a tiros, com os ?ailes - avisan1-n1e. - É cabra de f azer suar 
santo de patt ... 

- Voce é capaz de mo indicar? . 
- É aquele loiro acolá. 
Rapaz de seus vinte, anos, metido en1 roupas de boiadeiros, 

carabina 44 nova em Jol~a pende~dq do an;,ª'? da sela, 38. ao 
lado e longo punhal n1etido na cintura. Fis1ca111ente bonito, 
si1npático, olhos azuis brilhantes por baixo das . larg,as a?~s 
do chapelao. Já te1n várias n1ortes nas costas e n1nguem dina 
que essa cara de :boneca fósse o tal. .. 

Sargento Moura ! 
Pronto! 
Fa~a o favor de dizer aquele cidadao (indico-o) que 

desejo falar com ele. 
- Sitn senhor ! 
Logo depois regressa acompanhado pelo fascínora. Entra, 

tira o chapéu e cu1nprimenta: 
> - Bon1 dia, chef e ! 
- Bon1 día. V an1-0s abanear. 
- O sr. quer falar comigo? 
- Quero si111. É o seguinte: hoje a noite, a "Bandeira 

Piratininga" oferece um . fandango a todos. Ouvi dizer que 
voce costun1a apagar as luzes a tiros e termina os baile~ 
barulhentamente ... 

Sorri, exibindo bela dentadura. É o tipo escarrado do 
cínico, do fanfarráo. E1n todos os seus gestos, suas poses, 
se bem que repeitosas, nota-se esse demao de bamba. 

- Nem tanto assin1 chefe ... 
-:::_ Bem. ~1andei chamá-lo para um aviso an1igo: nao 

_f a<;a nada hoje, compreende? Mes1no porque quero · que me 
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respeite e respeite cssa gente boa da terra que lhe está dando 
hospedagen1. Alén1 do mais, voce toparia un1a en1preitada 
errada! 

Oll}.a-n1e, n1eio sério e me10 sorrindo. Gira o chapelao 
nas máos e retruca : 

- Sou filho de boa família, seu chefe. Minha gente é 
de Uberlandia. Pode toni<;tr inforn1ac;óes. Eu é que sou ruitn 
da ra<;a e ando rolando por este n1undo. J á tirei 111eu ten1po 
de escola e sei ter educa~áo. Pode ficar sossegado. Nao farei 
nada. 

- Que111 <leve ficar sossegado, 
voce e nao eu ! 

pelo aviso que recebeu, é 

- Be111. . . é claro ... Slffi .•• 

- Isto nao quer 
para to111ar un1 trago. 
bon1 sano para voce. 
nao é verdade? 

dizer que nao seja nosso convidado 
lVIas depois disso, quero rede e un1 
Estamos entendidos, definitivamente, 

- Totaln1ente entendidos. Agora, chefe, quera 
mostrar, en1 sua homen:igem, como sei montar a cavalo. 

- Entao, van1os lá ! 

lhe 

Saio e ele exe-cuta genuínas acrobacias em cin1a do anin1al. 
Sobe e desee em plena carreira, executa volteios asson1brosos, 
colhendo as palmas que desejava. 

Há u111 churrasco e muita pinga. Recomendo aos n1eus 
ho1nens n1anterem-se juntos e seren1 sóbrios. Até o Clóvis, por 
incrível que parec;a, nao se deixa etnbalar pelo "canto da 
sereia" e f ica en1 estado de. . . confianc;a. 

Benedito ! 
- Sinh6? 

- lioje voce vai bancar o cabo-de-guarda. 
porta do fandango e passará revista en1 todos. 
ninguén1 annado no baile i 

Ficará a 
Nao quera 

- Tá prá n1in1, chef e! Quem se mete co1nigo, 
cabo Benedito, vai cunhece cabra do norrrte ! 

co1n o 

• 

• 
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- Tá bem. Mas é c-0111 educac;ao que voce cumpnra a 
sua missao. 

Teje descanc;ado . .. 

* * * 
A noite afluen1 os convidados. T odos n1etidos en1 roupas 

linipas. DoÍs tocadores de sanfona, um violao e u1na rabee~, 
f abricacla pelo próprio tocador. Nos bancos ~olocados rent~ a 
parede, ·sentan1 as donas. Os ho1!1~ns bebencan1. Benedtto, 
n1etido ein sua farda e con1 as d1v1sas de cabo sobrando da 
largura das 1nangas, está firme etn seu posto, cenho carregado, 
conforn1c a ocasiao obriga. 

- Tudo be1n, Benedito? 
- Seis peixeiras, do is f acoes, urna garrucha, es se mundáo 

de pau-de-fogo e inté urna pica-pau ! 
- Oue arsenal ! ,.., 

- Pois é. . . ~sse tár que trouxe a pica-pau, será- que 
pensa va en1 í cac;ar pernilongo? 

- É pra se defender quando voltar. 
- Mas o home quería era daná con1 esse estupor as 

costas! 
E daí? 
Eu falei: óia aqui cabra safado ! 

- Mas eu reco1nendei ser educado ! 
- Fui ! óia aqui cabra safado ! Ou tu deixa essa 

desgrac;a con1igo, que sou o cabra da guarda ou inté cha1no 
escorta e tu vai preso ! 

- Puxa, que energia ! E ele o que resl?ondeu? . 
- Oi6 prá mi111, como quen1 óia prá saracura e ttrou o 

can u do das costa. N un1 f alou nadinha e tá lá ele: carminho 
cumo cordeiro de mamadeira ! É que conheceu ho111e: cheirou 
1nacho ! 

Está tudo em ordem. Eis que chega, já cambaleando, .bem 
alto, o fascínora que se tinha compron1etido manter hnha~ 
Cha1no con1 u1n olhar uns dc·s n1eus hon1ens. nf esn10 porque , ' . 
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ele ven1 acotnpanhado por outros, em nao n1elhores condi<;óes 
de . . . saúde. 

- Bás noite ! 
- Boas .. . 
- Chef e .. . aqu1 estou prá to1ná o trago que o sr. con-

vidou .. . 

- A con1hina<;ao foi esta e n1ais o resto ... 
- Eu sei. Vou bebe a sua saúde e depois vou para a 

rede! Con1binado é con1binado ! 
Bébe a pinga. Péde rnais u1na. 'forna a beber e 

depois despede-se. Seus acompanhantes fazen1 o 1nesn10. Váo 
rcal111ente donnir. 

- Só 1nes1110 o sr. poderia ter conseguido isto -- diz-1ne 
R,ain1undo. - Por causa dcssa gente é que vien1os armadDs ... 

- Nao se preocupem. Nada haverá, 111csn10 porque os 
111eus hon1ens estao atentos. 

Nad1 houve. Até a madrugada, os tocadores deliciaram 
os pares com as n1elodi.as sertanejas. Severiano, Ateneu, 
-Newton, Sindó, Bento, Lió, J\1artins, os inaiorais da terra, 
dan<;an1 e se diverte1n. Tennina em santa paz aquilo que 
poderia ter virado num ti::oteio se nao f6ssen1 as medidas 
to1nadas con1 antecedencia. Tenho a confinna<;ao, logo pela 
n1anha, quando o "terror Ioiro", ao se despedir para ir a Ilha 
do Bananal, onde está agrupada a boiada, diz-111e: 

' . 
- É a prhneira vez que nao tertnino un1 baile a tiros e 

nao furo U111 qualquer ! Nunca fui dorn1ir, en1 noite de fes-
tan~a, tao cedinho .. . . . 

Estencle-n1e a 1nao que aperfo. Nunca n1ais n1e ser~ dado 
faze-lo, pois que ein Uruassú o n1ataran1 co1no cao, com tres 
tiros en1 pleno rosto, quando desejou dar largas a sua valentía! 
Pobre rapaz ! / 

CAPÍTULO VI 

Nesse n1eio ten1po, conforme reportei en1 outr-0 capítulo, 
a anünosidade contra o sub-chef e da expedic;ao se avolun1ava. 
Veterano de quatro costados, con1pan~eiro cen1 por cento, 
dedicado e fiel, Paulo nao sabia, entretanto, n1anter a disci
plina da f ornia con1 gue deveria ser 111antida. Ou explodia 
en1 brutalidade ou di1uia-se em bondades e aten~óes que nao 
ia111 bem a un1 chefe. A rapaziada da "Bandeira'1 escondia-n1e 
ou julgava esconder-rne o descontentamento. Eu estava vigi
lante, porém, e n1antinha as coisas en1 dia, esperando apenas a. 
chegada de Darci para lhe passar o sub-comando. 

Certa noitc, entretanto, a c-0isa explodiu e:. a desaven<;a 
assumiu proporc;óes assustadoras entre o sargento Avelar e o 
Paulo. Un1 derradeiro mal-entendido que f éz eclodir o rancor 
longa111ente sopitado. · Foi urna .passagen1 grave que eu trun
quei in1ediatamente e na qual quase perdí a vida, pois Avelar, 
já alucinado, ccme~ou a fazer disparos com o fusil, visando a 
todos. Enfrentar, desarn1ado, u1n hon1e1n que já perdeu o 
controle e ainda n1ais acionando um fusil, nao é brincadeira 
de crianc;a. E no día seguinte eu fui "nan-lorar" nas paredes 
de adDbo os buracos dos projétis que tinham raspado aJ , 1n~
nhas orelhas .. . 

Paulo foi reca1nbiado imediatarm.ente. Mal ro1npia a au
rora e já estava subinclo o Áraguaia, amargurado corn o. acon
tecido. Distanciá-lo era a única medida que se n1e afigurou 
clef initiva: n1es.mo porque, rapaz brioso, · te ria tirado des forra, 
o que nao fez na hora porque estava, c-0mo eu, desarmado. 

O sargento, arrependido pelo que fizera, veio penitenciar
se. Havia realmente néle o ar contrito de que1n sabe ter 
procedido n1al e infringido a disciplina. P ara ele eu reservara 
\tn1a n1edida salutar, assim como para os que lhe tinham sido 

... 
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, 
simpáticos na refrega. Agora, tratava-se de separar os "polos" 
para evitar "faíscas". Posterionnente, haveria o fecho final. 

* * * 
V ou desligar da "Bandeira" o sargento A velar, u sargento 

l\iloura, Moacir, Sa1npaio, Clóvis, Ciottola, o novo rádio- tele
grafista que, certa noite, de plenilúnio, enguanto admirava a 
Lua espelhando-se nas águas do imenso Araguaia, faz-me essa 
pergunta: 

- . Chef e: é verdade que a Lua é habitada? 
- Creio que nao ... 
- -1\!Ias eu creio o contrário. O que n1e intriga é saber 

. onde irá n1orar esse povo quando a Lua está en1 quarto cres
cente ou n1Ínguante ... 

Olho-o, pensando que ele está pilheriando. Mas o rapaz 
fala sério e insiste e1n querer que lhe desvende o 1nistério. 
Fa<;o-o, reca1nbiando-o para Sao Paulo, onde poderá estudar 
cómodan1ente ... astronomía! Envio um rádio ao dr. Aden1ar 
de Barros, solicitando a vinda de u1n aviao, o Dragon, pilotado 
pelo con1andante Nery, ·que já conhece a rota e que é an1igo. 
Recebo resposta in1ecliata de que Q aviao seguirá no dia i1ne
diato. Baixo boletiin e o desligan1ento estoura co1no u111a 
bon1ba atómica entre os hon1ens ! Quem goza é o Benedito 
que, já "cabo", nao demora en1 n1e dizer: 

- Agora sim ! O mais graduado serei eu com a ida dos 
sargentos ... 

Os hon1ens indaga1n, nao de 1ni111, o porque do desliga-
111ento élrástico. Aos que .regressan1, como Sa1npaio, Ciottola e 
Moura, por· exe111plo, por estare1n adoentados, forne<;o expli
ca<_;óes. Aos den1ais, nada. Eles já sabe1n os motivos. 

Assitn é que oito hon1ens abandonan1 a "Bandeira". Pi
caremos poucos, firn1es para a grande empreitada do Solidao. 
Um alívio para nii1n independer do rádio-telegrafista. Sinto-
111e mais leve, i11ais alegre, con10 se tivesse tirado das costas 
o Everest. 

* * * 
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. 
Chegam '\Veber e J ulinho. Tostadíssimos, quase negros! 

Regressan1 do Alto Tapirapós, aonde fora1n,. "sponte-sua", cons
truir utn aca1npan1ento para facilitar a entrada aos Caiapós. 
Tan1bén1 ess'¿s do.is rapazes, cheios de .entusiasn10, regressaráo 
a Sao Paulo. Fa-lo-ao de barco e con1 eles a rapaziada que 
aqui encontrei e que recambio as fa1nílias. 

Ficamos, para a penetra<;áo do Solidáo, eu, Darci, Aris
tides, Osmar, Morais, Ben edito e Arutana. É "segurar o 
touro pelas guampas" e as decisóes devem ser irnediatas. Sete 
homens - o 'bastante para enfrentar a incógnita de urna 
viagem longa. Sete homens que sabem onde ten1 o nariz e 
que · valem un1 bocado. 

Recebo, de Goiania, un1 rádio do comandante Nery: 
'' Cheguei, 1nas demorarei dois dias por ter furado un1 pneu 
do aviáo. Espero sobressalente de Sao Paulo pela Vasp." 

Ton1amos as necessárias inedidas para a cobertura radio
fonica da viagem do "Dragon" e desde já prepara1nos as 
acomoda~óes para o famoso aviador que, aproveitando o ensejo 
e por ser u1n grande namorado do Araguaia, trará a esposa e 
um filho até o nosso a-campamento-base, a f im de que se 
extasiem co1n a beleza do ambiente. 

J ulinho e Weber of erecen1 o "copo da despedida" e reina 
grande can1aradagem entre todos. Clóvis abusa desse "copo" 
e ultrapassa o "paralelo 38". Un1a pena! Rapaz de extraor
dinário valor, fidelíssimo, inclinado aos melhores sentimentos 
que urna pessoa possa evidenciar, embrutece-se com 'Ü álcool a 
ponto de nausear a todos ! 

Arrepencle-se, quando refeito, e chora de vergonha, pro-
1netendo jan1ais reicindir. Nias ~ apenas u1na boa vóntade 
passageira. o tren1endo vício atenaza-o e ele nao resiste. 

Outro rádio de Goiania informa a partida do aviao. Mais 
tarde, de Aruaná, o próprio Nery entra em comunica<;áo co
nosco. A esta<;áo fica no ar e pelas constantes comunica<;óes, 
antes em rádio-telegrafia e posteriormente em fonia, tra<;amos 
o inv1sível caminho no espa<;o. Passadas un1as horas a voz 
troante <le Nery chega-nos aos ouvid9s: 
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- Estou sobrevoando a desembocadura do rio das Mor
tcs ! Mais uns minutos e estarei aí ! Saúde· a todos ! 

Desligamos e corremos ao campo de aterrisagem. Lá vem 
o esplendido bi-motor roncando, cintilando em sua imaculada 
brancura ao revérbero dos raios solares. Executa vários- cír
culos por sobre o campo que preparamos, deixando-o li1npo 
con10 urna sala de visita. Há, no fundo, grande mata que 
ob.stacula, er;i . ·certa tnaneira, a visao do aviador. Mas Nery 
sa1-se n1agn1f1~a1ne~te. e pousa con1 leveza junto a nós, que 
eleva1nos os tres class1cos "hurras"! 

Sao Felix em peso lá está para dar as boas vindas ao 
cnro at1'1igo e seus acompanh;;tntes. Muitos ínclios vieratn d~ 
aldeian1enf'o e tan1bé1n abra~am o N ery, que . já conhecem por 
ter estado conoséo em 1950. Recebo as n1er·cadorias solicita
das: bRnha, pixe, asfalto para calafeta<;ao, cigarros e quejandos. 

Benedito esn1era-se para o jantar. I1nprovisa pratos su
culentos con1 a assistencia de Sampaio. Quando visito a. co
zinha, diz: 

- Nao é só feijao e arroz que eu sei faze.. . De urna 
oiada a este 111óio de ton1ate. Inté parece o intaliano ... 

.Foi l~~ verdadeiro banquete, sem dúvida, e Nery, .que 
dese3a dehciar-se com o A.raguaia, pern1anecerá quatro dias. 

O rádio-te}egrafista do aviao é un1 camarada estupendo e 
alegra o ambiente. Unem-se ·a ele os meus dois rádio

telegrafistas e f ormam o grupo de especialistas que entra em 
.contacto até com l\1:arte, tantas as inovac;óes introduzidas na 
estaGáo ... 

Os clias p~;san1 · r~P,idament; e ao alvorecer do quinto, . 
da cbegada do Dragon , sao f e1tas as despedidas. O aviab 
decola~á, devido ao p~so, do campo da FAB, na Ilha do. Ba
na?a~, ·para. onde N

1

ery .º conduzi~ na véspera. O transporte, 
ate la, do pessoal. e fe1to nos do1s batelóes. Entrego ao sar
gento Moura, que por ter apanhado un1a infec<;ao intestin;¡l se 
ve obrigado a r-egressar, cartas, oficios, indica<;óes. ~ ele o 
hon1em niais disciplinado da "Banqeira". Sampaio vai terminar 
a cura da máo dilacerada pela "piraíba". J á há do is dias 
We~ler e Julinho subiram de barco, run10 Aruaná. ' 
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Sao seis horas e n1eia quando o "Dragon" sobrevoa o 
acan1pan1ento, f azendo trés círculos ein sau<la~ao. Depois, fa
lamos pelo rádio. Vai carregadíssin10. No ca1n po da F órc;a 
Aérea Brasileira sobrou o rádio-telegrafista Viana que, entre
tanto. en.contra lugar no aviao n1ilitar que está passando nesse 
n1omento. J untar-se-á aos companheiros etn G~iania. 

U111a calma extraordinária, urna tranquilidade desusada 
ton1ba sobre o nosso acampa111ento. Benedito varreu, lavou, 
lustrou tuclo e a gente sente-se ben1 nun1 an1biente cluplamente 
arejaclo ... 

Pelos cálculos, o aviao deverá estar en1 Goiánia as 15 
horas. De lá, devere1nos receber a comunica¿üo. A clerra
deira nDs é enviada · já pelas proximidades de Sao . José dos 
Bandeirantes.. Depois, as f ortes interf eren das in1pedem ouvir 
111ais. Estan1os atentos, con1 os fones ao ouvido, a partir -das 
16 horas. Goiania informa ainda nao ter chegado o "Dragon''. 
Anápolis diz a 111esma coisa. O capitao Ar111ando está ' atento -
tan1bén1 e en1 contacto con1 Goiania e conosco. Passam-se as 
horas! Annando já está apreensivo etn Anápolis e nós, aqui, 
ceon1ec;an1os a entrar na fervura da ansiedade. As 20 horas, 
ainda nada do aviao ! N inguém sabe informar. Violentos 
temporais sucederan1:..se na r-0ta. Agora, con1e<;a a nossa 
agonía ! Sao horas tremendas as que vivemos ! T eria caído? 
Terian1 morrido todos? -As 21 horas, chama-nos o capitáo 
Armando para inf orinar que está envidando todos os esf orc;os 
para entrar ein con tato co1n a estac;áo da "CruzeJ.ro do Sul", 
en1 1\ruaná. Netn Goi3:nia, nen1 Anápolis saben1 informar 
nada. 0$ rádio-relegrafistas da esta<;ao da Vasp e~tao ,no ar, 
bu3cando contacto con1 o aviao ou con1 qtten1 possa dar notícia.~ .. 
Já quase nao aguentq ri a tensao nerv-0sa. Nao ten1os n1ais . 
tuihas para roer e as úossas gargantas estáo secas como o 
deserto de Ghobi. Olhan10-nos nos olhos, en1 silencio, agru
pados en1 torno da estac;~io. A notícia correu célere e já aqui 

' estao, tan1bén1 silenciosos, apreensivos, os rudes sertanejos que 
se ligara111 -a nós por fundos de a1nizade. Duas can.o as encos
ta1n no barranco e delas descetn magotes de índios para saber 
o que aconteceu. T a1nbém ao aldeia1nento chegou a notícia do 

( 
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desapareciniento do a.viao e os carajás dao claras de1nonstra
c;óes de nervosisn10, pois que, contrariamente ao hábito -
eles f ala1n até os cotovelos - esta o silenciosos. Antes da 
partida do a par elho, haviam pintado urna mensage1n enderec;ada 
Q.O dr. Ade1nar de Barros, de quem sao amigos incondicionais. 
Pintaram-na no f ocinho do aviao que levanto u voo cheio de 
estranhos arabescos. 

Sao quatro horas da n1adrugada quando nos chega outra 
vez a voz do capitao Armando: 

- Tenho notícias para voce Willy ! 
- Entra, Annando. Estou r-ecebendo cen1 por cento ! 
- O aviao, apanhado por um grande te111poral ... 

. ,~or~e interferencia corta a con1unicac;ao. Sao as estac;óes 
sov1eticas q~te entra.in na f aixa de 40 1netros con1 forc;a dia
bólica, a partir das 23 horas, ac;an1barcando todo o espa<;o. 

Sentin1os, todos, un1 baque no corac;ao. Sinto-me empali
decer e vejo D.arci e Aristides embranquecerem. Estan1os 

·desde as 16 horas na n1esma postura, sen1 alimentac;ao, sem 
abandonar o lugar, vivendo intensamente todos os 111inutos. 
Será agora que receberemos a triste nova? 

O r~eptor come<;a a frigir. Muito distante ouc;o urna 
voz. Chan10 : 

- Aló. . . Aló. . . Alo. . . PY 2 Canadá Washington ! 
Repito até perder o fólego a cha1nada feita con1 cadencia 

· ~ t_ransfiro o can1bio. Parece que o canal desentupiu, pois 
que Arn1ando entra con1 f 6n;a no an1pliador: 

N ery teve que regressar a Aruana e pausar ra
pida1ne11te e ein te1npo para evitar tren1endo desastre! Nao 
f óra a sua habilidade, terían10s que registrar a n1orte de 
tantos atnigos ! Estáo todos ein Aruaná e an1anhá seguirao. 
Esta infonnac;aó veio da "Cruzeiro do Sul" ! , 

Un1 viva frenético, espontaneo, sai das nossas gargantas. 
Abrac;an10-nos aliviados. Os índios riem contentes e buscan1 
as canoas para o regresso ao aldeiamento a f in1 de levar a boa 
nova. 

- Benedito ! 

/ 
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Sinhó? 
Café! Café en1 abundancia para todo csse povo ! 

* * * 
Por volta das 10 horas, é o próprio con1andante Nery que 

1ne saúda e diz da feliz chegada a Goiania. Os hon1ens f oran1 
recatnbiados para un1 aviao de carreira da Vasp e já estáo ·a 
can1inho de Sao Paulo. ~le seguirá an1anha. Digo-lhe de 
nossa agonia e responde que reahnente fora apanhado, ao 
decolar de A ruana, run10 a Capital de Goiás, por Ut11 f ortís
sin10 ten1poral que o abrigara a regressar i111ediatan1ente. 

- Foi de an1argar - diz o v.alente piloto - n1as tudo 
ieorreu be111 ! · 

Agora é meter 111aos a obra . e fazemo-lo co1n vercladeiro 
entusiasn10. Aparelhamos dois barcos para a entrada do So
lidao. Novas coberturas con1 matéria plástica, estiva<;ao de 
n1ateriais, acomoda<;ao de tudo quanto será necessário, calaíe
ta<;áo perfeita, instala<;ao a bordo da estac;ao de rádio, revisao 
dos n1otores. Receben1os, de todas as partes do Brasil, pela 
nossa esta<;áo, parabens pelo feliz exito da viagen1 do 
"Dragon". Isso quer dizer que centenas de rádio-an1adores 
ficaram, ansiosos, na escuta, acompanhando todas as peripécias 
da 1nadruga.da cinzenta. 

Fazen1os as despedidas. Tupy escolhe o seu lugar a bordo. 
Divido as tripula<;óes e, depois de un1 últin10 adeus, Jarga1nos 
e1n sincroniza~ao, Ar3guaia a'baixo, run10 a Barra do Tapirapés. 

Donnitnos na praia de Mato Verde e no dia itnediato 
siugran1os as . águas. Lá pe1as 11 horas, lobriga111os os cimos 
dos morros que estrangulan1 o grande rio na confluencia con1 
o rf apirapés. Nao tarda entrarn1os no lago qpe nos conduz 
as terras ele D. Ines, onde agiganta o pomar. 

O run1or dos n1otores atraiu os índios Tapirapós, que 
estáo apinhados a margem, acenanclo an1istosa1nente. Lá está 
Praxuí co1n a sua nova espósa, un1a velha horrorosa! Lá 
está.o l{a111am-mim-tchaú, Tampiri, e, por incrível que pare<;a, 
o rancoroso Anton-huy, que veio exclusivamente para me 

r 
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abra~a:l. Den1onstra<;áo de grande e sincera an1izade por 
parte desse índio que vive em constantes desaven<;as com Deus 
e todo n1undo. 

Enxameian1 os T apirapés, na ansia de nos serem úteis. 
Descarregam o que era para descarregar e levam, as costas, os 
Yoltunes. Regougam de alegria quando desencavo, das estivas, 
os cóf os de f arinha e as caixas de rapadura que lhes destino. 
Tambén1 s-0111os recebidos festiva111ente por D. Ines, o tipo mais 
puro de heroína dessas plagas. \ Tai para trinta anos que aqui 
se en contra con1 os f ilhos, lutando brac;o curto contra todos os 
in1previstos que teria111 derrubado gigantes! I-fá dessas jóias 
puríssi111qs nestes sertóes e atravessa111 a existencia heróica 
dentro de u1n anoniinato hennético. Sao ,figuras vivas de 
pcrsonagens, cujo valor intrínseco ja1nais ocorreu ·ne111 ocorreria 
a ro111ancistas. , 

Acan1pamos nun1 rancho meio cambaio, nlas que se presta 
a necessiclacle. Erguemos as antenas, situamos a esta<;ao, ins
talan1os a cozinha, arn1amos as redes. Para breve tempo, pois 
que a viagem <leve ser co1ne<;ada se111 titubeamentos. De mais 
a mais, os te1nporais rugem e é bom aproveitá-los por causa 
das enchentes. 

Praxuí nao n1e sai de perto. Gruda-se a minha ilharga e 
narra 111uitos fatos acorridos entre a sua gente e os Caiapós. 
De súbito, diz-me: 

- Inná Pereira aí ... 
- Irn1a Pereira? Onde? 
Sendo que nós conhecen1os Anton-huy por Antonio Pe

reira, julgo que Praxuí se refere a urna in~1á 'do truculento 
írtdio. · 1f.as un1 caboclo da terra desvenda o "rebus" para: 
111im, dizendo : " 
~ - file ref ere-se as irmas freiras que esta.o no aldeia-
1nento ... 

- Freiras por aquí? 
- Siin, tres delas. . . . 
Con10 é que essas religiosas terao chegado a estas alturas? 

É coisa que saberei logo mais, pois pretendo ir até o aldeia-
1nento dos Tapirapó~, nao muito distante. Digo-o ao Darci. 

' 

' 

-· 
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- Ql1á ! Eu é qüe nao vou. Deve111 ser tres velhas ran
zinz.as. . . Lidar com religiosas e ainda por ci1na velhas, nao 
é do meu gasto . . . . 

Darci é um rapaz que cuida do seu físico e te1n, nas veias, 
uns glóbulos de casanovismo. Gosta de se sentir admirado e 
gosta de admirar o belo sexo, desde a africana cafusa a pari
siense refinada ... 

* * * 
No dia in1ediato, vou acon1panhado ao aldeian1ento dos 

T apirapés. É grande a 1ninha surpresa quando surgep1 tres 
ir11:1ázinhas de Jesus, 111o~as de vinte prin1averas, belíssimas, 
meigas e af áveis. Francesas transp]antadas. nun1a transi<;áo 
brusca, da Europa a este sertao bruto, a .breve distancia de 
surpresas as 111ais dolorosas, pois que estas terras sao incur
sionadas pelos Caiapós, en1éritos raptores de 1nulheres civili
zadas, de que sao totalmente gulosos ... 

A prin1eira estupef ac;ao pelo inesperado do encontro, so
breve111 a curiosidade do repórter e urna entrevista, nesta lati
tude e desse porte, nao pode ne1n <leve ser desprezada. 

As tres religiosas estao vivendo na maior penúria ! Co1nem 
aquilo que os índios con1e1n e, olhen1 lá, si há un1a tribo que 
co1na "sujo", essa é a dos Tapirapés ~ 

Olhos que n1ais parece111 estrelas fulgurando na lin1pidez 
de un1 céu profundo, perscruta111-nos, sorrindo. Trazem ,es
tan1pada no rosto n1acerado pelas vicissitudes, a infinita bon
dade que .as leva ao sacri fício sublin1e de se dare1n totaln1ente 
a causa abra~ada. ' 

Sao as Irn1azinhas de J esus Genoveva, Dionizes e Clara. 
P ertence1n a Orden1 de Padre Foucauld e, após a Segunda 
Grande Guerra, ·surgira1n para as l\1issóes. U1n estágio de 
cin<:o anos, peregrinando pelos territórios mais inóspitos do 
mundo, e depois tomam o hábito monacal, em definitivo. 
Espé9ie de tirocínio em que deveráo evidenciar os pendores 
naturais. 
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Essas religiosas vieram substituir os protestantes das 
Novas Tribos que aqui estiveram e que foram obrigados a 
abandonar o lugar, pela pressao que sofreram. Já a família 
J ennings \i\Tilliam, qpe eu conheci, introduzira grandes bene
fícios entre os índios e agora as Irn1ázinhas de J esus an1plia111-
nos granden1ente, especialn1ente no que diz respeito a higiene. 
Sao genuínas sanitaristas e os Tapirapés deveráo aproveitar 

, ,. - ' ' ,. ao max1mo, nao so1nente os ens1namentos, mas a pratica a 
que estao sendo submetidos, especialtnente as mulheres. Hoje, 
os Tapirapés nao n1ais matam a prole, conforme o uso que 
já expux exaustivan1ente em outra obra. Deve-se essa torc;ao 
dos ritos bárbaros a estas moc;as, que aqui suportan1 todos os 
n1artírios, senda que o dos n1osquitos, na época das chuvas, 
é tre1nendo ! 

Após certa relutancia, deixam-se cinematografar e foto
grafar, ainda mais que eu derrubo as derradeiras resistencias 
lembrándo: ' ,... 1..., -¡1 

- Sua Santidade o Papa é fotograf ado e cinematografado 
todos os dias ... 

Capitulam e sorriem-angelican1ente, pondo a n1ostra dentes 
perfeitos, que ilu1nina1n os rostos aristocráticos. Ttajam azul
cinzento, C0111 U111 grande crucifixo a altura do peito e, na 
ca!bec;a, toucas que atiran1 as pontas as costas. Sao adoradas 
pelo gentio. Por onde andem, a crianc;ada segue atrás, ja1nais 
despregando. 

Visito, a convite, o rancho que habitam, construído pelos 
Tapirapós. c1ue sao verdadeiros arquitetos. Tudo brilha em 
limpeza e há un1a dependencia onde está localizado o altar. 
Dois .troncos brunidos pdo muito esfregar sustentam larga 
tábua. A rotundidade dos pilares faz o que se parec;.a, n1uitís
sin10, a un1 altar Budhista. Um Corac;ao de Jesus é iluminado 
diuturnamente pelas velas de carnaúba e respira-se paz espi- · 
ritual neste retangulo augusto onde sao f eitas as preces. 

De regresso ao acampamento, mando entregar_ as religiosas 
uns mantimentos e chocolate que, por serem franceses, muito 
agradarao. J?arci, que estivera pescando, interpela-me: 

- ·Que tal as f reir.as, chef e? 
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' 
- Horrorosas ! A mais 1noc;a <leve ter no mínimo a idade 

de Mathusalem ! 
- Nao disse? Ve lá se estou para aguentar rabujices ... 
- Por f alar nisso : esqueci de entregar a elas u1n ' saqui-

nho de farinha. Vá até lá e f a<;a a entrega. 
Darci obedece e volta, urna hora depois, con1 os olhos 

fusilando de raiva : 
- Bonito·! Fui para lá nesse estado! Imagine a itnpres

sáu que deveráo ter tido de mitn ! Puxa, con10 fiquei. Voces 
ainda me pagam ! 

Ferido ein sua susceptibilidade, sofreu realmente tun rude 
golpe, pois a sua be1n alinhada barbinha estava en1aranhada e 
os cabelos corvinos revoltos con10 espanador ... 

* * * 
. 

- Tudo O. K. - diz-me Aristides, por volta da pri-
meira hora da 1nadrugada ... 

• 
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É sob un1 verdadeiro dilúvio que abandonamos o pouso, 
penetrando no pélago intrincadíssimo do delta do T ap1rapés. 
D eve-se conhecer a fundo esse labirinto para nao embarafustar 
.por vias líquidas que nos I.evarian1 a perda de horas e con1bi1s
tível preciosos. Navega111os rasgando in1ens0s tapetes ele ne
núfares, onde ja.carés se hon11zia111 con1 o noss~ aproximar, 
n1aculanclo con1 o perfil odioso a beleza pura das plantas aquá_, 
ticas. Vitórias-régias sobrenaclam, tac;as et1onnes, verdes, 
lbaloi\ando sobre as águas agitadas pelos motores. -

Os clezoito quiiometros que nos separam da entrada do 
Solidáo sao galhardani_ente vencidos, malgraclos os percal<;os e 
a te1npestade. 

Agora, já em pleno Solidao, comec;a a aventura! Curvas 
e inais curvas. É alucinadora a quantidade de aves, já em 
plena e111igra<;áo, que topan1os a cada metro. Aproveitamos, 
lá pelas 11 horas, urna estiage1n para o altnóc;o. Logo a seguir, 
novamente en1 marcha até as 14 horas quando a tempestade 
recrudesce de tal f orn1a que so1nos obrigados ancorar no meio 
do rio. I s so nao tolhe que :J\1f orais e Arutana deixe111 de 
apr~veitar a opqrtupidade para n1atar quatro alentados peixes 
pintados. :Oarci, que nft.o quer ficar atrás, sobe a tolda do 
batelao, .:f uln1ina cotn a sua 22, un1 p.ato gordo que teve a 
inf elicidadc de buscar hon11zio sob os galhos de u t11 arbusto, 
na n1argem. 

1\1ais tarde, seguin1os, n1as para pouca distancia, un1a vez 
que a noite vem caindo e deyemos aproveitar a praia que surge 
an1iga, para nos ins talarmos. 

Scm 1naiores novidades, reiniciamos a navegac;ao no dia 
seguinte. As paisagens suceden1-se, agressivas e an1enas. Nao 
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estamos ainda na zona dos grandes lagos que alcan<;aremos 
passados dias. O rio é urna sinfonia intérn1ina de curvas. · 
Florestas n1arginai_? dáo espac;o, de quando em vez, a campos e 
cerrados. Barrancos altíssin1os de um lado, praias de outro, 
alternativamente. J\iiais um pouso, junto a pedral hirto de 
pontas e onde provavelmente existe um garitnpo dian1antífero, 
tais as "inforn1a<;óes" colhidas na peneira. Outro día de 
viage111 e alcanc;o o ponto máxin10 atingido e1n 1945. A 1nes1na 
lindíssima praia, ein forn1a de "f erro-de-cavalo" lá está, hos
pitaleira e sombreada.. i\qui Ievantarernos as antenas. Entro 
cn1 con1unica<;ao c-0n1 PY 2 CvV, de Arn1ando. Depois falo 
con1 l\~alagoli de Araraquara e co1n PY 2 BBW de Agudos. 
Recebo notícias e envio despa•chos. O sol resolve sair. Que 
alegrao ! É d-01ningp .. e ha verá áhn6<;o ref or<;ado, especiahnenté 
co1n a quantidade e qualidade de 1)eixes que ten1os. U1na tar
taruga ven1 n1elhorar o abastecin1ento culinário e dela se en
carrega Arutana que a _preparará a moda carajá. 

- Inté dá p rá injoá de tanta bóia - diz o Benedito, 
cscan:ando OS peix·~S a 1nargem da praia - prá que co111e tanto? 

- Aproveita rapaz! - cliz-lhe Aristides - ''pau de arara" 
te1n que con1er pa:ra criar as banhas que deixou nas caatingas ! 

- J á tou de sodade lá de minha terra ! 
- Acredito. Ouando voce voltar a Sao Paulo vai ser ...... . 

"papagaio arrependido". J á foi arara, nao foi? 
A piada de Aristides é glosada por todos, até pelo Benedi~o 

que ~nruga a cara na convulsao da risada. 
Logo ao tomar contacto ieom a esta<;ao, recebo con1 nitidez 

a· PY 2 WR de lVlinas Gerais e depois posso ouvir o general, 
mas <levo recorrer a 2 \i\TR para transn1itir. Ouc;o as palavras 
111ais entusiásticas e n1ais encorajadoras que 1ne fora dado 
ouvir ! O vozei rao do ·general chega a esta altura como se 
fosse um bálsan10. Avisa-me de que a PY ZVV do Dops está 
tentando entrar em contacto conosco, colocando-se a disposi<;ao. 

* * * 
- Podemos ir do outro lado para ver se matamos um 

veado? - solicita Morais, com ares de ca<;ador consumado. 
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"Pode111os" quen1? 
Eu e Osn1ar ... 

- Estejam de volta para o aln10<;0 e nao se perca111 ! 
- Nao há perigo ... 
Mando atravessá-los a ontra margen1, no alto barranco 

fronteiro a praia onde estamos a-campados. Seguem e desa
parecem. 

A n1anha está linda, toda rendada de luzes balou<;ando no 
infinito. A praia, que segue a curva do rio, alta e nívea, entra 
suavemente na água . que reflete o azul-de-anil do céu limpo 
co1no se por ele tivessem passado u1na vassoura. Do outro 
lado. o vern1elho-ruhro do chanfrado do barranco ta111bén1 
espelha-se na água. Cores contrastando, 1nas casando-se cotn a. 
hannonia insuperável da paragem -agreste, caln1a, profunda-
111ente tranouila, convidando a conte1nplacáo. 

Ouco dois tiros espac;ados, betn ao longe. Depois, mais 
dois. U111a p1usa e mais tiros em rápi&t sucessáo. 

- Puxa ! - diz Benedit-0 - T ao dando cabo dos 
veados. . . Ou será "bugre"? 

- Tudo pode acontecer ... 
- Tou con1 meu " pau-de-f Of!;O" que tá urna lindeza de 

limpo. Se for prá ajudá, cumeu i num leu, tou eu na dan~a ! 
- Vá buscar a sua arma. Quero ver a tal de "lindeza". 
Benedito dirige-se a u1n dos batelóes, curva-se, busca. re

mexe em tudo e do cavername úmido extrai a 44 enferrujada, 
suja de todas as .;ujeiras de bordo! ' 

- Uái ! Tá a ve que o Capeto meteu o dedo nisso ! Inté 
onfe táva que parecía noiva em vespra de casá ! 

- Pois trata de · banhar essa "noivan para lhe tirar o 
cascáo. . . Do contrário, se houver dan<;a de casório, ela 
desmerece ... 

·O almoco está pronto. Benedito acocora-se e co1ne<;a a 
lirñpeza da Winchester, enquanto Aristides e Darci pescan1 
.belíssimos pacus. Arutana, impassível, deitado a sombra de 
curvado arbusto, tece as fibras de pacutu privativo. 

Os ca<;adores nao dao sinal de vida. Almosamos. As 
horas passam. J á sao 16 horas e nao tardará a escurecer. 
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Prolonga-se en1 de1nasia a ausencia dos dois "matadores de 
gan1os" e resalvo f azer do is disparos, distanciados entre eles, 
para lhes chamar a atenc;áo e dar-lhes a dire<;áo sempre que se 
tenhan1 extraviado, coisa corriqueira num cerrado. 

~epito a <lose das explosóes e nada. Darci também dis
para seu nlosquetáo e já comey.imos a ficar preocupados, 
quando os dois rapazes surgem a nossa di reita, arrastando as 
pernas de tá-0 cansados. Ben1 frente a praia, indagatn em altas 
vozes: 

- 'fe1n bastante bóia, Beneclito? 
- Cá tá o dedo prá assá o viado que niataran1 ! 
De fato, os dois ven1 de n1ao abanando. QuP,r dizer que 

o tiroteio f oi etn vao. An1bos dirige111-se a baixada Dnde fican1 
aguardando o ba~elao para a tr.avessia rápida. E, sentados, 
f Íca111 até trancar a noite, de ·Castigo, por nao teren1 obedecido 
a orde111 recebida. 

Aprescnta111 desculpas de se teren1 extraviado do run10 e 
atiraclo nun1a on<;a, en1 vários veados, 1nas que "as annas nao 
prcstan1 e estao descalibradas". 

Na manha seguinte, solicito de Morais a sua carabina. 
A ponto para t1111 toco de arbusto aflorando a ce1n metros, no 
barr.anco e digo-lhe: 

- Van1os ver o descalibran1ento clessa arn1a. Espia para 
aquele alvo ! 

Levanto rápido a ~inchester, disparo e atinjo em cheio o 
pequeno alvo. Repito o tiro co1n o mesmo resultado. Passo a 
.anna ao joven1 a quem digo: 

- Acho que andas con1 os olhos descalibrados, isso sim ... 
Benedito, que já litnpou a sua "noiva", apresenta-n1a e 

pede para que a experiinente. 
- Outróra, os senhores feudais ta1nbém recebia1n as 

noivas para a experiencia. Com a diferen~a que naqueles 
tempos "elas" nao tinha1n este calibre ... 

A \i\finchester do cozinheiro está afiadíssima. Boa arma, 
deveras. 
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- Tens un1a "noiva" cein por cento rapaz! Trata de 
nao lhe estragar · o enxoval de hoje P!á frente, entendidos? 

- Tá! 

* * * 
Há algo que n1e atorn1enta: a provável falta de gasolina 

quando estivertn os a vários dias de viage111 en1 subida. Ocorre
n1e a possibilidade de ser, este rio, ben1 n1ais t-0 rtuoso e com
prido do que se sup6e. Mando fazer urp levanta.mento da 
gasolina existente e verifican1os a exiguidade do estoque. Es
ta111os ainda relativainente p~rto do acan1pamento da Barra 
e designo Darci e Arutana para, num dos barcos c-01npleta-
1nent·e descarrcgado para torná-1o . mais rápido e leve, desceren1 
até lá e regressaren1, se111 perda de un1 minuto, con1 quanta 
gasolina houver. E screvo u1n bílhete para o Severiano de Sao 
Felix e recomendo entregá-lo a un1 índio da Barra a fim de 
que o f a<;a chegar ·a seu destino. N esse recado, pe<;o que 
mande1n descer, até o a-campamento, seis caixas de gásolina dos 
1neus depósitos. D essa f onna, ao regressarmos, encontraremos 
combustível suficiente Pjra a subida pelo Aragu.aia correntoso 
e in1petuoso, pois que ja estaremos em plena che1a. 

- En1 tres dias, no n1áxiino, estarei de regresso -
assegura-111e o veterano Darci. . . 

Serao tres dias de inatividade e de ociosidade nesta prata. 
'Ü que vale é o lugar escolhido. 

Na segunda noite de espera, Tupi, ci.ue se al-0ngara ein 
suas ahdan~as n.oturnas ao longo da 111arge111, desperta a nos~a 
afen<;ao co1n prolopga<los latidos de alerta. Logo depó1S, 
ouvin1os un1 forte barulho dentro da água. 

- }acaré .. . 
- Pirarucu .. . 
Nisso, o rio é vergastaqo con10 que por imenso chicote. 

Os latidos aun1entam em furor. 
- Sucuri ! Baita sttcuri pessoal ! 
Realmente, o enorn1e réptil, abrigado pela escuridao, dá 

larga a sua animosidade, espadanando as águas. Quando diri-
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gimos a luz das nossas lanternas para o lugar, nada enxergamos 
a na? ser pequenas ondas agitadas. Depois, silencio. 

Urna hora, se tanto, eis o "estouro" bem no poc;o formado 
na curva escavada pelas enchentes entre a nossa praia e o 
barranco. Identico ao "estouro" de um rebojo. Corremos. A 
sucuri (provavelmente anaconda) numa explosáo de ódio, 
transforma o estreito profundo nun1 liquidificador. Giram as 
águas, en1 vórtice e bolhas espun1osas afloram, denunciando a 
presen<;a do n1onstro. Uns tiros, se1n alvo, dados por dar e o 
espetáculo termina entre co1nentários e histórias inverossímeis 
de sucuris quilo1nétricas ... 

Eu, que dorn1ia no batelao ren1anescente, conf orine n1eu 
costume, prudenten1epte busco dois robustos galhos onde armo 
a rede acolhedora ... 

* * • 

Matematicamente, como se tivesse medido a distancia com 
a fita métrica, Da rci surge no estiráo de vasante, as 14 horas 
do terceiro dia. Setenta e duas horas cronometradas. Verda
deiro recorde de pontualidade ... 

Traz a gasolina e dois cachos de bananas. Arutana, para 
nao perder totalmente o seu tempo, flechou pelo caminho dois 
"pintados" que logo mais iráo a panela. 

Sao u111a dúzia de caixas de gasolina, agora. Os n1otores 
· de 2 HP, económicos, deveráo poupar con1bustível, é o nosso 
cálculo. Seis caixas para cada . batelao. Doze latas, p-0rtanto, 
etn dota<;ao a cada motor e a sulbida está garantida, assim con10 
o regresso, ou grande parte dele. Pelo menos itnaginamos 
naquele 1no1nento. 

F eitas as novas estiva<;óes, acomodado tu do, tomado pro
longado banho nas águas profundas e libertas de piranha~, 
servido um cafezinho que o Benedito achou oportuno oferecer, 
seguimos viagen1, dobrando a curva que em 1945 eu encontrara 
c-0mpletan1ente seca, barreira intransponível a minha penetra
<;áo de entáo. 

5 
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Devemos procurar o canal, zizagueando. Incríveis quanti
dades de grandes "pintados" deslizam como setas pelo leito 
arenoso. Centenas, milhares desses maguíf icos peixes, num 
verdadeiro estouro a n-0ssa passagem. Mataría densa em 
an1bas as n1argens. Pequenos estiróes e curvas, n1ais curvas. 
Logo adiante, o rio abre numa magnificencia insuspeitada. 
Estirao 1nagníf ico até ú111a esp&:ie de portal que estreita, es
trangula - direi con1 n1aior propriedade - o Solidao. Duas 
colunas erguendo-se como esteios fincados por gigantes. A 
clireita, outra correnteza deseÍnboca. 

- A fluente? 
- Brac;o do n1esmo rio? 
- Quic;á conduza diretamente a Serra da Tristeza. 
- Veremos ao regresso. Agora, va1nos .entrar "pela.s 

portas-a-dentro" .e tocar para a frente. E stou co1n palpite que 
se3a este o curso principal. 

E era mesmo. 

' • 

C.c'\P1TULO VIII 

,..-e: 
O batelao chefiado por Aristides já vai bem n1ais a frente. 

Por ser mais leve, ganha distancia, apesar da mesma potencia
lidade do n1otor. Eu e Darci revezan10-nos na patroagen1, 
enquanto ·Morais e Tupi disputam os breves espa<;os para se 
estirarem sobre as caixas. 

Nisso, bem a frente, algo agita-se na água. To1na forma 
tubular, surge e imerge em festóes aterrorizantes. Parecem 
duas ou tres rodas, nun1 moto contínuo, emerg-indo e submer
gindo cadenciadamente. A grossura desse corpo f usi forn1e 'é 
exatamente o <lo tambor alimentador do 1notor: <Jl!arenta cen
tímetros de diametro. 

- Sucuri gig-ante a frente! 
- Meta o motor em cima dela, D arci ! 
ComeGa a persegukao. O monstro vai suléando em estra

nho e grosseiro galope, em subida. as águas correntosas do 
estirao. O motor forceja para alcan<;á-lo e, minuto a 1ninuto, 
a distancia diminui. O outro bateláo tá des~pareceu de nossas 
vistas na curva distante e inútil seria tentar chamar-lhe a 
atencao, pois que qualquer grito ou tiro seria sufocado p,elo 
barulho do tnotor, sen1 escaRamento, contrari.an1ente ao nosso, 
que é silencioso. . 

Agarro e seguro com forGa nervosa o 1nosquetao. Vamos 
ter urna aventura sen1pre sonhada: matar ou agarrar un1a sucuri 
de enonne proporc;ao, dessas que somente conhecemos por ouvir 
dizer. 

Prá mim ela tem mais de vinte metros - sentencia 
Darci, que se esmera na _ patroagem, tirando vantagens das 
menores oportunidades para diminuir ainda mais a distancia. 

- De um jeito nesse motor! Fa~a-o andar mais depressa l 
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Está dando o máximo ... 
Morais també1n mune-se com seu mosquetao, deixando de 

lado a Winchester. Arma mais segura e a altura da necessi
dade. Tupi, pelo eric;ado no pescoc;o, em pé sobre as caixas, 
n1ugula baixinho, deixando, de quando e1n vez, escapar urna 
espécie de soluc;o. Olha para o meu lado e regouga, agitando 
a grossa cabec;a. 

Antes da curva, que se avizinha, abre-se, em frente a 
reta percorrida, mais urna entrada suntuosa do imenso lago, 
verdadeiro dédalo líquido,4como os demais que já encontramos 
e que fren1os encontrar, nu1na sucessao infinita. Para esse 
lago, dirige-se a sucuri, aumentando as espirais no esfórc;o 
aloucado de escapar. 

- Está tudo muito bem - diz-tne Darci - Mas o que 
faren1os quando a alcanc;armos? Poderen1os com ela? Pelo 
tamanho é bem ca paz de engolir até o .barco 1 · 

Reahnente, nao me tinha acorrido o que poderia acontecer 
ao tomarmos contacto com o monstro. I sso, entretanto, nao 
faz esfriar o dese jo ardente de alcanc;á-la. 

- Será o que Deus quiser ! 
- Prá n1im dá na mesma - retruca Darci - Topo qual-

q uer parada e vamos a esta ! 
A sucuri embarafusta no lago. Estamos a breve distancia. 

Nao atira1nos, pois ainda ternos a esperanc;a de ve-la alcanc;ar 
um sítio seco. Entao, as coisas se enquadrariam de acordo com 
as necessidades. Mas, a <lanada mete-se com a rapidez de 
relá111p3go, por se encontrar e1n águas paradas, por debaixo do 
tremendo emaranhado da mata aquática marginal. So1ne, de
saparece. Apenas marolas que vem de encontro ao costado 
do barco denunciam a sua passagem. Bordeja1nos, corac;ao na 
boca, a ramage1n retorcida. Fisgan1os os nossos olhares e 
apelamos para o faro de Tupi, que, incitado, rosna, ladra e 
baba ... 

Sumiu de vez! Lá se foi a nossa raríssima oportunidade 
de constatar a existencia de sucuris bem maiores do que os · 
dez metros clásskos. E lá se f oi a oportunidade de f azer urna 
comunicacsáo ao Butantá e · clizer. ao dr. Afonso Hoge: 
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Capturamos urna sucuri com vinte metros ! Aguarde a 
pele e o esqueleto ! 

Paramos o motor e comentamos a aventura. Cada um 
externa a sua maneira de pensar e de ver. 

- A revista "Life" dos Estados Unidos oferece um gordo 
premio a ·quem capturar urna sucuri maior de dez metros. 

- J á li isso. Mais interessante seria apanhá-la viva para 
expo-la em público. Daria urna fortuna! 

- Se daría! O diabo era poder transportá-la até Sao 
Paulo, desde aqui ... 

- Dava-se um jeitinho ., .. 
- Jeitinho somente en1 fil111es, C01110 fizeram C0111 O l{ing-

l{ong ... 
Restava alcanGar os con1panheiros. Reiniciannos a marcha 

e quando acampan-los, narra1nos o ocorrido, deixando o pessoal 
con1 água na boca ! 

- Acho melhor navegarmos se1npre pertinho - diz Aris
tides que, entre outras coisas, aciana a máquina cinematográfica. 

- Eu tan1bém acho n1elhor ... 

* * * 
Vamos seguindo, dia após dia, até que ao cair de certa 

tarde, notan1os, no alto de um barranco, um grande telhado de 
palha entrelac;ada, com fortíssima caída. 

Grimpamos por esse costado natural do rio, nao sem al
guma dificuldade e visitamos a moradia dos Caiapós, recente
n1ente cvbandonada. A estrutura do rancho é solidíssin1a. Ca
pengou, clevido as <ehuvas, de tun lado, mas isso nao in1pede 
que se verifique com quanta arte sabem esses índios perigosos 
e negaceadores que devem andar pelas redondezas, fabricar as 
suas n1oradas. En1 certos esconderijos da habitac;ao coletiva e 
abandonada, Arutana desencava "matérias primas" para o fa
brico de flechas. Colhe-as para suas provisoes. Também en
contramos <luas longas agulhas f eitas com o cerne de bur·iti, 
um pacote de penas de gavia.o, restos de urucu. Nenhum 
rastro. Apenas urna vereda batida pelo constante uso. Essa 



WILLY AURELI 

espécie de barracao erguc-se ben1 a orla do barranco, por 
sobre o río que, aqui, ten1 bastante largura e rola suas águas 
cristalinas num inurmúrio lento. 

Vamos novan1ente rio acima, após f eita a constata<;áo. Nao 
tarda um grande jacaré a investir cóntra o barco de Aristides. 
É fuhninado com certeiro bala<;o que o envia desta para nlelhor. 
1v1~1 acaba de ser eliminado esse loricata e eis que outro, ainda 
ina10:, dese1nboca por baixo das ramagens com claras intenc;óes 
de v1ngan<;a. Tem o mesn10 fim e agora sao dois a iniciaren1 
a longa viagem ... 

. ~ praia que nos acolhe é linda: alta, branquíssima, .fron
teira a frondosa floresta que se espelha 11-0 ren1anso. Morais 
agarra, no sopé desse barranco, um fllhote de queixada, aban- -
donado pela genitora apavorada com o ruído do motor. A 
por·ca?~ está n.a orla, castanholando as terríveis dentuc;as e o 
bacunz1nho va1 para o acampainento, onde os rapazes i1npro
v1z~n1 un1a chupeta, diluem leite condensado e se transf orn1am 
em a1nas secas. 

Encontra1nos covas de tartarugas "vira<;ao" e1n plena eclo
sa~. Sao· milhares d_e pequenos testugos que vem aflorando, 
apos excavarem, verticalmente, o caminho a vida. Feíto isso, 
corre1n céleres para a água, onde desaparecem. Enchemos urna 
peneira deles apenas para ef eito de cine1natografia. Arutana, 
entretanto, "esconde" dúzia deles para mastigar, deliciando-se 
con1 o "pitéu" providencial. Aquj ocorre um pequeno desastre, 
porén1 sumamente ihcomodo : quebra-se urna válvula do motor
gerador ! Agora, adeus· esta<;ao de rádio ! Nada mais de co-
1nunicasao. O isolan1ento .torna-se-á, com isso, bem maior. 
Nao n1ais teremos as P<l:lavras ian1igas dos rádio-amadores, fato 
que nos acabrunha sinceramente, pois que, com as comunicac;óes 
quase diári.as, ternos a irñpressaq de estarn1os próxi111os aos 
centros habitados, ou, por outra, nao totalmente desa1nparados. 

É preciso ter atravessado quadras assim e em te.rritórios 
con10 este que esta1nos penetrando, para se experimentar o 
valor enorme de um conforto espiritual. 

. Noite to~a Tupi ladra aos jacarés que ronda1n a praia. 
Tiros de f us1l reboan1 quebrando o silencio. Durante urna 
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pausa <le latidos do nossG cáo, Darci o uve o latido furioso de 
outro, no an1ago das terras f ronteiras onde estamos. Chama-
1ne e pede para que preste atenc;áo. Realn1ente, o latido repete
se e f inalinente distancia-se. Tupi tarnbém presta atenc;ao, 
movi1nentando as orelhas ponteagudas, tor·cendo o pescoc;o ro
busto a favor do som que lhe chega. 

fndios ... 
. Nao pode ser cutra coisa .. . 

Caiapós? 
Ontros nao poden1 ser. 

Fico nlatutando: os índios, e1n sua generalidade, nao andan1 
a noite. Te1n, a quase totalidade das rac;as indígenas, . verdacleiro 
pavor de entes sohrenaturais, que, segundo as lend~s, andariam 
peran1bulando na escuridao. Os Caiapós acreclita1n no "Mapin
guari", monstro horrendo que se nutre do cérebro dos bugres 
ap:inhados fora de suas choc;as. Quic;á se encontrc, a distancia 
do son1, u1n acampamento desses íncolas. Assin1 pode-se ex
plicar o ladrar do cao que, alertado pelo éco dos disparos f eitos 
pelas sentinelas contra os jacarés, denuncia a sua presenc;a, logo 
depois "cancelada" por vontade dos do nos. O fato é que 
daquele n1undo perdido, na 111ais ampla expressá.o da palavra, 
chegou-nos a voz canina, revelando a existencia de seres. 

- Olhos vivos a margem fronteira - recomendo. 

* * * 
J á estamos a bra<;os com as barreiras de troncos caídos 

e1n eras distante$ e re~en.tes, Muralhas 1que s~o desf eitas a 
1nachaclo. T rabalho desfibrante é esse, tanto o de cortar · esses · 
gigantes da flora como ren1ove-los para abrir passagem aós 
t>arcos. Terrível emaranhado de arbustos, galhos, espinheiros 
que dilaceratn nossas carnes. Vai para muitos dias que eu 
venho sof rendo ein alta escala de dores nas costas. Assim 
n1esmo tenho que comparecer com o n1eu quinhao de penas. 
Também estou com os pés cobertos de frieiras dolorosas, trans
formados em extremidades elefantinas <lado o inchac;o. 
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Sucedetn-se as barreiras naturais e a jornada con1e<;a a 
· render pouco. As vezes, após aumentarmos o volume das águas 

com os pingos do ·nosso suor, desembocamos em estiróes 
imensos, n1agníficos, contrastando violentamente com os estran
gulados tratos por que passamos há pouco. Quelonios da espécie 
dos cágados sao encontrados a miúde. Lagos, cada vez maiores, 
abre111-se a esquerda e a direita. Profundos, imóveis com seus 
espelhos de água que tomam tonalidades do negro pelo reflexo 
das matas 1narginais. Executamos f ilmagens. Volta e meia 
magotes de capivaras surgem e son1em e1n desabalada carreira. 
Un1 deles atira-se do barranco, num tombo espetacular. Bandos 
de patos selvagens levantam voo, indo pousar logo adiante da 
pri1neira curva para reinkiarem a fuga quando nos avizinhamos. 

O pouso é péssimo. Forn1igas "ta-ta'' afugentan1-nos. Fi
camos acordados, obrigados a mudar de lugar a cada hora. 

Já navegan1os na zona das grandes antas. Realmente so
berbos esses tapires do Solidao. Pertencem ao grupo da 
"anta-real" : pretos, cabe<;as enonnes, patas altas e magras, 
diferenciando-se assim dos outros tipos conhecidos. Sao muitas 
as antas nesses estiróes e nestas curvas. Especialmente ao cair 
da tarde. Ca<;amo-las com a máquina cinematográf ica porque 
abate-las seria verdadeiro crime. Qsses paquidermes levantam 
ondas espumosas quando fogem céleres e e1nbara'fustam na 
mata, galgando com rara agilidade as ribanceiras, as vezes bem 
altas e íngremes. 

Nao n1e espanto com essa explosao incrível de vigor reve
lado nos corpos pesadíssimos que se afiguram aos hipopótan1os 
dos rios africanos. É que nos momentos críticos os anh:nais 
selvagen:3 segregam, pelas suas glanqulas supra-renais, grandes 
quantidades de adrenalina que lhes emprestaiñ estranho vigor, 
possibilitando-os até mesmo as acrobacias incríveis executadas 
sob os nossos olhos. Tanto na anta, como na on<;a, ou qualquer 
outro espéciine da fauna, esse fenómeno se constata. Até no 
hcme1n , nos mon1entos de perigo iminente. 

Urna ou outra sucuri desliza encostada a margem e é 
necessário o olhar experimentado e atento de Darci para 

, 
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discerní-la no meio das ramagens baixas, de n1istura com as 
f ólhas reprezadas que lhe tem a mesn1íssima cor e arabescos. 

Cateitus, queixadas, .antas, capivaras, cervos, veados, on<;as 
pintadas, pardas e pretas, cotias, ratóes de banhado, pregui<;as, 
macacos em bandos, jaguatiricas, jacarés, tartarugas, socos, 
patos, marrecos. jacus, mutus, jaes, manguaris, n1ergulhóes, 
pavóes, gar<;as, ariranhas aos bandos, barulhentas como elas só, 
pirarucus enormes, estourando nos po<;os, tudo isso em sucessao 
entre o estridor das araras vennelhas, pretas, azuis e milhares 
de papagaios e . periquitos, sen1 contar co1n a fauna canora 
que trila suas can<;óes por dentro da inata, últimos harpejos 
de despedida, até a próxima pr1111avera. · 

* * * 
A n1agnificencia insuspeita <leste rio salta aos olhos. Im

possí vel descrever os cenários que se sncedem numa sequencia 
se1n fin1, deixando-nos boquiabertos. Somos hon1ens calejados 
as surpresas do sertao e assim mesmo sentimos em cheio o 
encantan1ento portentoso dessas paisagens que se ahrem ao 
nosso penetrar. Lagos, que parece terem sido construídos para 
n1odelos, sucedem-se. Uns prolongando-se até perder de vista, 
bifurcando-se em outros, que por sua vez se bifurcan1 também, 
tonteian1 pela inigualável ·harmonía do conjunto. Outros, me
nores, circulares, f eitos a compasso, qua se sempre exibindo 
minúsculas ilhotas, convidam a penetra<;ao, ofertando, como 
atrac;áo, a fauna volátil, .de variegadas cores, saltitando pelas 
margens verdejantes ou voando rente as águas tranquilas n1as 
que, entretanto, sao ciladas per~gosas. 

Sangradouros vertem suas águas drenadas a distancia de 
difícil cálculo, in1provisando pequenas cachoeiras que cantam 
no n1eio dos arbustos. O rio segue em curvas. A pós os estiróes, 
praias imaculadas, sombreadas urnas, ensolaradas, outras. 

Barrancos rubros, a verter sangue, cortados a pique pela 
navalha das enchentes, sustentam sobre os on1bros as pradarias 
de esmeralda, cu jos horizontes o diluem na bruma . da distancia. 
Florestas espelham-se faceiras nas águas translúcidas do So-
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lidao, como que curio~ando o leito, as vezes arenoso, as vezes 
pétreo. Bosques surgindo no ineio das campinas ou erguendo
se altaneiros no cerrado. Bafüac;uais vigorosos, verdadeiras for
tunas semeadas pela l\1áe Natureza, empapa111 o solo <:01n as 
castanhas riquíssin1as em gorduras. Buritis agrupados, parecem 
formar congressos de leque~ estupendos, com os cachos de 
frutos avermelhados pendendo em doce abandono. 

Landis soberbas, rainhas das floras, levantam-se a pres
crutar mais vastos horizontes, quic;á esperando a vinda do 
ho111e1n para se lhes oferecer, como fémeas generosas, a carícia 
do n1achado e do fogo a transfor111á-las ein ubás deslizantes. 

Matas de pindaíbas, · ágeis e retas, se111 rugosidades e S'etn 
nodosidacles, dilata1n-se até. perder o fólego. 

O pau-d'arco roxo e branco, acasalam-se. l\1eritn, gonc;alo, 
cajá an1argoso, turun1á, curundurú do sangue, pajaú, negra
mina, misturam-se no emaranhado da selva. O pau-candeia 
enf cita-se <:Otl) as velas vegetais que o tr.ansforn1am ·nu1na árvore 
de Natal adornada. O arbusto da pimenta-de-biriba surge aqui 
e acolá, f ornecendo o condimento que sabe a pünenta do reino. 
Depois é o capitao-do-ca111po, o 61ho de boi, o faveiro, a tam
buri, o genipapo, a diti-seca, o lachadao, o comati, o oiti, o 
café-de-anta, a angélica, o mu,rici copado e amigo, o páu-capeta. 
E em todas as curvas do rio, as umbaúbas esgani~adas, as 
"dóo" dos índios, de onde se extrai o produto necessário ao 
fabrico de explosivos. E as margens, numa continuidade sem 
fim, as goiabas de chapada, goiabinha do can1po, carregadas de 
frutas estr.anha1nente sen1elhantes as cerejas, saborosas~ mas 
que comidas em ·grande quantidade provoca1n febres altas. E 
centenas e centenas qe outros exemplares dessa flora ímpar a 
alegrar a vista. 

As vezes, urnas azedinhas sao identificadas e entao 
encostam-se os :barcos para a colheita da deliciosa fruta, que 
dessedenta com generosidade. E, em se alongando o olhar pelos 
cerrados bronzeos, vem-se os cajueiros carregadíssimos de frutas 
amarelas ou vern1elhas, agarradas, pelo gancho da castanha 
adunca, ao ramo imóvel ou agitado pelo vento. 
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Cipós da grossura de um bra<;o ou da circunferenci~ de 
urna coxa,. atiram-se em festóes por dentro da n1ata, erguendo
se rígidos ou ein espirais estranguladoras, entrela~ando-se, 
cruzando-se, misturando-se em espécies ou espessuras, dentro 
do engrovilhamento indestrincável. Outros, delgados, pendem 
das alturas dos gigantes arbóreos, f orinando cortinas. Fusi
f onnes, octagonados, se:>...'iavados, triangulados. Verdes, mar
rons, cinzentos, pintalgados. Dentre eles o cipó-de-água, o 
"1nata-se<le" que é preciso conhecer e saber aproveitar, pois 
se cortado en1 baixo terá toda . a sua seiva benéfica e refrige
rante, imediata1nente sugada no alto. Urna espécie de aspirador 
que a menor ' ~meac;a da integridade, retira, nu1n chupao enér
gico, o líquido, privando o necessitado da água f ~enetica1nente 
bns.cada. Para se aproveitar esse bendito cipó, <leve-se antes 
corrá-lo o 111ais alto possível, com um único golpe de facáo e 
depÓis decepá-lo rente ao chao. Entao, ele aplacará qualquer 
sede· vertendo diretan1ente na boca árida o ref rigério do seu 

' conteúdo. 
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Arutana, que é capaz de enxergar um alfinete a dez léguas, 
acena para a n1argem onde vamos encostar. Quatro grossos 
troncos sc111i-quein1ados exibem grotescos desenhos de perfis 
humanos. En1 todos esses vultos, o nariz assume propon;oes 
espetaculares. :fisses desenhos foram gravados nas cascas re
cente1nente con10 recentíssima é a cinza da fogueira de acampa
mento do grupo Caiapós que esteve no local a um dia de 
distancia da nossa chegada. 

O lugar apresenta depressao, que acompanhamos até 
dar111os co1n un1 quadrilátero que <leve ter sido o pouso, pro
priamente dito, e onde os índios dormira1n. Palhas espalhadas 
em todas as direc;óes. Tres pontas de flechas que Arutana 
identifica como "nao sendo de Xavante". 

V oce nao sabe se sao flechas de Caiapó ? 
- Min nao abe pruque num cunhece Caiapó. 
- Nunca viu flecha deles? 
- Viu nao. . . só viu borduna. 
Feita a constatac;áo, estamos novamente navegando, nao 

sem antes ter n1orto uns jacarés atrevida<;-0s. Assim, até ao 
priineiro escurecin1ento, quando penetramos nun1a enseada que 
f or111a porto natural, be1n abrjgada. Praia alta, pequena, mas 
c61noda, e nela un1 grande troJ;lCO que é banco para sentar, mesa 
para con~r, bancada para trabalhar. O lugar é ótimo e no 
reconcavo formando a baía, milhares de peixes denunciam a 
sua presen<;a. · 

- Tenho água ben1 próximo para o lume ! - diz Benedito . . ' 
ev1denc1ando a sua erudic;ao em portugues casti<;o e f azendo-nos 
esbugalhar os olhos. 
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Vou colocá a cozinha bern rente a essa "jóc;a". Assim 
posso cozinhá e pescá - continua, desfazendo a priineira im
pressao que causara o seu linguajar. 

- Voce até deveria pagar aluguel por usuf ruir semelhantes . . 
pnmaz1as ... 

- Posso pagá, mas vo cobrá a "xepa". Tá bem ? 
Cabe-me o primeiro quarto de guarda : das 22 as 24 horas. 

A pequena enseada onde nos abrigarnos abre-se, em frente, para 
o rio e, aos lados, prolonga-se a direita e a esquerda, estagnando 
as suas águas no meio dos "sarans" e goiabeiras silvestres. 

As frondes das árvores iinensas quase beij:im o espelho 
líquido e esses ramos táo a sabor durante .o día, por serem 
resguardo a <:anicula, assurne1n proporc;oes de íncúbo ná escuri
dao da noite. Borra-se, da me1nória, toda a paisagem tao co
nhecida que assurne a noite, proporc;6es de desconhecido, inse
guro, tétrico. 

As chamas da f ogueira e o revérbero dos restos incandes
centes do f ogo da coz in ha a beira do barranco arenoso espelham
se na quietude das águas in1óveis, negras co1no a noite que se 
expande pelo céu sem estrelas. As vezes, um ligeiro fren1ito 
perpassa o len<;ol áqueo. Algum peixe. Piranha, na certa. 

A solidao é completa. O silencio pesa nos ombros. Sinto 
a n1esn1íssirna sensac;ao experin1entada, há anos, no alto rio das 
Mortes, quando o silencio parecía me es1nagar, de tao absoluto. 

Nada que fira os tímpanos, por leve que seja o rumor. 
Nada absoluto, soberan-0 ! Nem sequer o suave n1urmúrio da 
correnteza do rio, lá adiante. Penso, ·comigo, enquanto deam
bulo pela orla do :barranco: 

- Será que o rio está dorn1indo, confonne dizem os índios? 
Será que as águas se in1obilizara1n no curto período do· des
canso que o gentio acredita haver em todos os cursos? 

Gostaria de seguir para f ora da pequena baía e lanc;ar no . 
líquido un1a fólha branca de papel para constatar o fenómeno. 
~las os dois barcos estáo pejados e firmemente amarrados as 
taízes rnarginais. Mesmo porque nao sinto vontade de executar 
li experiencia. Estou moído d~ cansa~o e desej o ardenternente 
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terminar a guarda para ir deitar no estreito banco lateral do 
barco, meu pauso predileto. · 

Nisso, chega-me a pituitária o cheiro ahniscarado tao nosso 
conhecido: jacaré por perto. Deve ser de alentado porte para 
exalar tao forte aroma. Dirijo a luz da lanterna para o ponto 
que 1ne chan1a a atenc;ao e vejo a enorn1e cabec;a do loricata 
aflorando, olhos pérfidos incendiando-se ao embate com a lá
mina luminosa. Mergulha rápido e silencioso. Está ben1 
próximo a beirada do barco que me serve de moradia. Um 
vizinho perigoso, especialn1ente nesse rio onde os jacarés se 
mostram sumamente agressivos. 

, - Vou te "f azer a pele", resmungo. 
SHenciosamente, quanto possível, atqcaio-me e espero. 

Deixo correr os intermináveis minutos e depois, colocando a 
lanterna por baixo do cano do mosquetao, aciono-a, dedo firme 
no gatilho, para o tiro mortal. Mas .antes de deflagrar a arma, 
o in1enso réptil afunda novan1ente e silenciosan1ente como se . ' 
af undasse num mar de óleo. 

- Tu nao n1e escapas - munnuro. - És n1atreiro, n1as 
eu vou vencer a tua argúcia ... ,. 

Sou veterano nessa questáo de matar jacarés. Tenho-os 
liquidado as centenas, especialmente a noite. Vou deslizando 
ª? !ong-o do batelao e a lcanc;o o lado da popa. Agacho-me, 
diln1ndo-me na escuricláo total. Retenho até o respiro, ouvidos 
atentos ao menor .rumor, por ínfimo que seja. Dentro daquele 
breu vislumbro mancha mais negra ainda. Emere:e. desliza, 
h1ovimenta-se lentatnente. con1 extremos cuidados. Nao restam 
dúvidas: esse monstro iá deye ter conhecido, algures. antes . de 
buscar homizio neste rio indevassado, o homem. Daí o seu 
ódio em querer abocanhá-lo e, ao n1es1no tempo, os cuidados 
para nao ser apanhado. . 

• . .Espero mais uns minutos e quando julgo te-lo no "paoo", 
1lum1no o campo de tiro e disparo. ~le é mais rápido também 
desta vez! A íbala chicoteia. a água, levantando pérolas por 
dentro do feixe elétrko que mantenho fixo no ponto onde 
submergiu aqueta cabe\a med'onha. 

, 
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O tiro alerta os rapazes. Das redes surgem as interpela-
<;óes. É que todos estao dormindo con1 um olho só ... 

- Nada de novo - digo - apenas u1n j acaré <lanado! 
- Pegou? 
- Q uá ! É <lanado COlTIO ele SÓ ••• 

Tudo recai no 1naras1no de antes. Apenas, agora, alertado 
pelo disparo que o éco reproduziu em série, alcanc;ando dis
tan :::ias, u1n guará uiva ao lDnge. Depois, tambén1 se aquieta. 

Chega finalmente a hora de despertar Osn1ar. Tres ou 
quatro vézes Q hidrossáurio ronda pelas cercanias do ba.teláo. 
' ~11as tao estrategica111ente colocado que me in1pede qualquer 
iniciativa. 

- Tudo bem, chef e? Navidades? 
- 1-Iá un1 grande jacaré rondando o batelao. Esteja de 

olho nelc e no barco. Vou ferrar no son o e pode ha ver 
surpresa ... 

- Quer que lhe amarre urna rede? 
- Seria capitular ante un1 bicho desprezíveL Bala nele 

se aparecer. Jvlas nao se iluda, nao! É sabido como seiscentos 
cliabos. Boa noite e guarda firme! 

Nao quer tomar um caf ezinho antes ? V ou coar um 
pouco. 

Oue venha! ....., 

Sorvo o sempre benvindo café e vou deitar a carca<;a por 
cin1a do 1nadeiro da embarca<;áo. Des<;o as cortinas laterais e 
ferro 11u1n son o profundo. 

·* * * 
U1n raio de sol brinca no interior do barco. Desenha 

arabescos de acórdo com a assimetria da fresta que separa as 
duas cortinas laterais. Tenho todo o esqueleto dolorido pela 
atitude f or~ada entre caixas, canastras, latas de gasolina. Urna 
chave de parafuso andou querendo se inflirtar nas 1ninhas 
costelas e so1nente agora descubro o malestar experimentado 
durante a letargia. 
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Tuclo é linclo ! 1ifaravilhosamente helo ! Benedito está as 
voltas como vasilhame e nao tarda o café conforta<lor. Arutana 
pesca p;:icus e piranhas enquanto que Aristides. Darcj e Morais 
discutem sobre o conserto a que será submetido o motor 
gerador. 

Osmarl ' 
- Senhor? 
- Qne tal o jacaré? 
- Bicho esperto ! Nao teve jeito! 
- Voce o viu? 
- Andou cheirando o barco a noite toda, . conforme .os 

out ros dizen1. E olhe que a guardé!- f oi mais para cuidar do 
seu son o ... 

Morais aproxin1a-se e diz: 

- Quero ser quelonio des~vando .en1 praia de pedra se 
eu nao matar esse patife ! Fiquei tao embevecido ieom a espe
ranc;a de matá-lo que até acabei tirando a guarda do Darci ! 

Aristides, que é capaz de fabricar urna engrenager:i com 
um peda<;o de pau, des1nonta, auxiliado pelos companhe1ros, o 
gerador. Un1a das válvulas está quebrada. Pec;a torn~ada 
com um xanfrado periférico. Difícil, eis o que quero d1zer. 
Lanc;o u1n suspiro desesperanc;oso. Mentalmente dou un:i .adeus 
as nossas transn1issóes. Por n1uito ·que conhec;a as hab1hdades 
de Aristides, julgo impossível qualquer acomodac;ao. 

Co1no eu estava enganado ! O rapaz busca, procura, re
volve tudo e acaba encontrando urna foice. Mete dois pregos 
no tronco da árvore caída, transformando-a ein bancada de .me
cánico e con1ec;a a serrar. Em breve te1n. o pedac;o aln1eJado 
e inicia o paciente trabalho de limar, esm~rilhar, sempre ;o~d
juvado pelo Darci, que tam~ém tem conhec1mentos de n1ecan1ca. 
Passam as horas. Papamos o almo<;o, f azemos a sesta enquanto 
os dois continuam limando, esfregando, praguejando. 

Noto que estao montando tudo de novo. ~ ada me diss~
ram, sinal evidente que o caso gorou. M~s e1s q~e o ,tos.sir 
convulso das explosóes do motor e, em segu1?a, o ruido :1tm1co 
de sua rota<;áo, dizem-me que houve um milagre ! Esta novo 
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o gerador e a válvula fabricáda com meios tao incipientes 
ainda boje funciona n1aravilhosan1ente, muito melhor que a 
original! 

Arutana é quem n1ais goza com o resultado. Nao gosta de 
n1e ver acabrunhado. Alegra-se e, co1n f úria, abate ran1os, 
galhos, troncos delgados para abrir a área necessária ao levan
tamento da antena. 

A noite, entro ein contacto cotn o nosso amigo Canadá
Vvashington. A voz de Armando chega-nos com a do<;ura de 
u111 pedac;o de goiabada. Todos contentes receben1os e trans
nlitii11os recados, reportagens. 

Sabían1os que haveria, no dia irnecliato, urna separa<;ao. 
N.o acampamento f icarao Mora is', Osn1ar e Benedito, com Tupi. 
Eu, Aristides, Dar1ci e Arutana seguiremos rio acín1a, até suas 
nascentes, num único tlarco e co1n o resto da gasolina. Nao 
existen1 outras alternativas e doe-me o corac;ao em ser abrigado, 
pela dura contingencia, largar os tres rapazes neste local tre
n1endamente solitário e totalmente desconhecido. Mas essa é 
a única solu<;áo. 

Digo-o ao Armando; solicitando transmissao ao meu jornal. 
A n1ensage1n é curta, esclarecedora. Diz textualmente : "Con
tinua1nos subida Solidáo que parece nao ter firn pt. Afigura-se 
incrível río tan1anha importancia nao constar cartas pt. Somos 
primeiros penetrar esta vía líquida pt. Zona totalmente virgem 
pt. Onten1 encontramos prirneiro acan1pa1nento abandonado 
índios Caiapós pt. Sou obrigado por falta gasolina deixar tres 
homens e batelao acatnpados pt ·Sigo con1 outro$ tres compa
nheiros pt Custe o que custar d.evo alcan~ar nascentes . <leste 
incrível río pt. Somente poderei enviar novidades depbis re
gressar acampan1ento pt. Willy." 

Pelos n1eus cálculos, o · rio nao poderá se alongar ainda 
muito. Ou desembocaremos no rio das Martes, provando a 
existencia d~ outra enorme ilha fluvial, ou daremos, em breves 
días, con1 as misteriosas nascentes do Solidáo. 

Há palpites, suposi~óes. Cada un1 externa o seu n1odo 
de ¡rensar. 

6 
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- ·Nunca vi rio igual - díz Darci - Horas há que a 
gente julga ter chegado ao fim. Mas eis que ele de repente 
se alarga e estamos novamente nos grandes estiróes que mais 
parecem do Araguaia ! E toma estiráo ! Ton1a largura! 
Depois, nova1nente o estreitamento, mais lagos, 1nais estiróes e, 
quere1n saber? Eu acho que este rio nao tem fiin ! Esta1nos 
condenados a viajar nele para os restos de nossos dias ... 

- De1nora nao - interven1 Arutana - n1ais treis sois 
tan1os lá ! 

- V oce acha Arutana que daren1os no río das .1\1ortes? 
- Sei nao... Lá no Mortes tem riozinho que ninguén1 

subiu. . . Tá a calhar. Solidao botar sua água pur lá ..• 
- Seria urna grande cofsa aparecer en1 Sao Felix, dés-

cendo 9 Mortes ! 
- Grande coisa nada - diz Osmar - e nós aqui? 
- Homem. . . é verdade ... 
- Voces podem descer o Solidáo e ir para a Barra 

exclama Aristides - Lá, nós mandamos buscá-los, descendo 
gasolina. 

- E como vamos saber se voces f oram pelo Mortes? 
- Verifican-do que a gente nao vol ta mais ... 
- E vamos ficar aqui a vida inteira? 
- N em tanto assi1n. . . basta um mes, mais ou menos! 

* * * 
N aquela 1nesn1a noite, tratamos de separar os materia~s 

que segu1nqm e os que deveriam ficar. Depois de muita 
discussao, resolvemos ir com o :barco chefiado pelo Aristides 
que é mais leve e, portanto, gastará inenos gasolina. C~da 
gota do precioso líquido é un1a preciosidade. Separo duas 
latas como reserva para a volta: urna para o motor gerador, a 
f im de que nao venha a faltar a energía elétrica para as trans
missóes e outra para usá-la no derradeiro lance, quando alcan
<;ado o rio Tapirapés, sempre que nao venha a ser encontrada 

, 
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a saí~a para o l\!Iortes. Se isso se der e nós descermos por 
essa ~men:a estrada líquida, entáo a rapaziada poderá usar a 
gasolina toda para o motor, a fin1 de descer o Solidao até 
alcanc;ar o acampamento da Barra. 

Estivamos tu do, separamos tu do, f a<;o mil recomendac;óes. 
Antes que escurec;a vamos dar urna "volta" para certificarmo
nos de queA estamo~ realtnente nun1a ilha, tres partes cercada 
por um pantano intransponível. Assitn senda os rapazes 
estaráo en1 relativa seguran<;a. ' 

Nao fi.c~ bem positivado se teríamos coragem de deixar 
os companhe1ros, mesmo en1 encontrando a saída no Martes. 
E1n todos os ca~os,, sempre haveria um meio para comunicarino
nos. O essen~1al e alcanc;ar as nascentes do Solid.áo ou a tal 
de abertura ligando-o ao 1\1ortes e, dessa forma, transf or
n1ando-se num bra<;o desse. importante rio. 

~ambém nessa noite tentamos matar o jacaré que desejava 
expe.nmentar o meu ... couro. Nao houve jeito. E, na manha 
seg~1nte, ao me despedir dos companheiros, recomendei-o com 
n1u1to en1penho a pontaria dos mesmos ... 

I 

... 

• 
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CAPÍTULO X -
Navegamos, sem parar, o dia inteiro. Curvas, estreita

mentos, rápidos, estiróes enormes, lindíssimos, e novamente 
túneis estreitos, verdadeiras cobras verdejantes. Os lagos vao 
desaparecendo e a água torna-se quase gelada. Nao vimos 
peixes, sina1 evidente que nesta temperatura nao se ambíetam. · 
Lutamos dentro de urna pássagem difícil, tal a ·forc;.a da corre
deira. Saímo-nos bem. As matas de pindaíbas cerram com
pletamente o ambiente. Paredóes verdes, barrancos altos. 
Singramos dentro de um canal, maravilhoso pelo .aspecto. 

Estou novamente com febre. Tenho a impressao que me 
arrebentaram as costas a tiro de fusil. Tomo analgésicos e 
suporto, porque outro nao é o remédio... Já navegan1os 14 

·horas sen1 parar. Deu para chover violentamente. Dilúvio. 
As águas do rio sobem .assustadorainente e, co111 isto, a cor
renteza redobra em sua fúria. O valente motorzinho luta e 
vence. Antes de sair, falei novan1ente com o Armando e 
passei-lhe todas as mensagens de Natal aos meus caros. O 
mesmo fazem os homens e quando chega a vez do Benedito, 
há explosao de risos pois que o endere<;o que ele manda, lá na 
santa terrinl1a do Norte, é para o beco do Cano T-0rto! Parece 
até piada, mas a seriedade que se espalh'ou pelo rosto moreno 
do f acihnente abespinhável alagoano nos deu a c~rteza de que 
era esse o nome do beco e daí o aumento das gargalhadas 
sem freio. . . . · 

- o~eis inda querem experimentá a peixeira do nor-
tense. . . · 

- Quá ! Eta nem sequer serve para descamar piranhas t 
O cozinheiro acaba rindo também, contagia"do pelo bom 

humor de todos. 

• • * . 
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A tarde, f izemos un;Ja parada junto ao alto barranco. 
Para orientan110-nos, visto que nada podíamos vislhmbrar· 
dentro do rio estreito, abrimos a · f acá o urna vereda e, depois 
de attavessannos alta -capoeira, entramos no can1po sen1 fim. 
J ulgava poder enxergar o perfil severo da Cordilheira do 
Roncador e f iquei desiludido co1n a. . . limpeza do horizonte. 
Entretanto, subindo no alto de u1na árvore, Aristides ve, ao 
longe, por dentro da bruma acinzentada, os contornos de urna 
serra. Desaparecem, assin1, as hipóteses surgidas a última 
hora, devido a frialidade da água, de que o Solidáo nascesse 
na famosa Serra, que tantos paclecimentos nos custou akan<;ar 
etn 1938. Dcssa forma, as possibilidades que ·se n1e apresenta
van1, con1 o avan<;ar da penetra<;ao, já eran1 tres:· liga<;ao com 
o Mortes, nascentes nas quebradas da Cordilheira e nascentes 
ein qualquer outro lugar que encontrarían1os fatalmente. Un1a 
desfazia-se agora. Nenhuma dúvid a. restava de que o contorno 
avistado pelo Aristides era algun1 contraforte do Roncador. O 
eixo do rio desvía-se para leste. 

Ao descermos do barranco, Dar-ci deixa escapar o 1neu 
facao Solingen pe<;a de raro valor. Desaparece nas profun
dezas das águas e eu fic-o· furioso com a pouca sorte. Artttana 
diz-me: 

- Mitn vai buscá facao oxe ... 
M~rgulha. Volta batendo os dentes como castanholas. 

Torna a mergulhar e a ressurgir sem nada! Fa<;o-o descansar. 
Darci 1nergulha também e nao dá coma preciosa arn1a. Resolvo 
P~:de-la definitivan1ente. N~o vale a pena· teimar. Há possi
b1hdade de algurna pneu1n9n1a. Discute-se qµando a trajetória 
que o fadio teria f eito ao ·c?ir dentro da água. _ Arutana teiina 
em descer n1.ais un1a vez. O rio é inuito fundo neste local. O 
índio realiza uns. cálculos. Tranca a caratonha, enruga a testa, 
n:ede tudo com os olhos e de súbito n1ergulha em lugar ben1 
dtf erente d~s primeiras in1ersóes. Volta com· os olhos fusi
lando de alegria : encontrou o f acao. 

.Desanuvia-se o an1biente. Pe<;o desculpas pela rispidez e 
seguimos, que outra coisa nao poderían1os fazer. 
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Transforn1a-se co1npletan1ente o espetáculo. Agora esta-
1nos navegando por dentr0 da grande floresta. O rio espraiou, 
extravasou e podemos escolher os trechos que parecem 111elhores. 
Há obstáculos que devem ser a:batidos a machadadas. De um 
tronco cortado, jorram várias gera<;óes de caranguejeiras. To
mamos cuidado para que náo penetrem no barco e saf amo-nos 
rapidamente, passando justo por dentro da abertura feita. 

Extensóes infinitas de pindaíbas a esquer~a e a direita. 
Depois, n1atas seculares, onde os colossos da fauna se exibe111 
outra vez. J á ªº cair da tarde encosta111os a 1ninúscula ilhota, 
formada pela enxurrada que bipartiu o curso do rio. Poucos 
pahnos de terra Pél:ra podennos acender o fogo e boas árvores 
para arn1arn1os as redes, bem altas, a fim de que, em caso de 
enchente de surpresa, ficarmos a salvo. 

Cozinhamos o jantar. Antes tomamos um banho nas 
águas límpidas e saín1os dos mergulhos f eitos pinguins ... 
Coma friagem, minhas dores acentuam-se sobre1naneira. Estou 
quase entrevado e outra carga de analgésicos minora o padecer, 
restituindo-me os inovimentos. 

E1n dia de sol, o local onde nos encontramos nao deixaria 
de apresentar facetas estupendas. Mas, assim no entardecer 
chuvoso, com as águas mugulando sinistramente, sem saber o 
que nos poderia esperar logo a curva próxima, o panora1na nao 
é lá muito convidativo. 

Sobre as nossas redes, esticamos os resguardos de matéria 
plástica. Até o dilúvio que tornou Noé um dos tnais antigos 
navegadores nao nos incomodaría. E, realmente, o dilúvio que 
desabou durante a noite toda, apenas teve o poder de nos f azer 
enco}her lllaÍS e tnais no aéonchego . das redes e cobertores, 
pouco se nos dando o ribon1bar dos terríficos trovóes. 

V olta e meia, quando desperto por um tronitroar n1ais 
poderoso, fac;o pender o brac;o da rede para ver se as águas já 
amea~am lamber o homizio. Mas nada há e pela n1anha, ao 
pular., entrei num banho frígido até o umbigo ! Mais un1 paln10 
e tena tomado um banho de assento durante a noite toda! 

A violenta enxurrada nada tinha carregado, pois, pruden
temente, havíamos guardado panelas e objetos no interior do 
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batelao. Tu do salvo e tu do a post os, servido o café, teiniciamos . 
a v1agem. 

- Tenho a impressao de estar viajando no metro -
comenta Darci. 

- Metro de onde? - indaga Aristides. 
- De Buenos Aires. . . Por que? Voce conhece o de 

Paris ou o de Londres ? 
- Só por ouvir dizer. . . !>.1as ainda pretendo conhecer, 

vai ver! 
Parecía realmente estarn1os navegando por dentro de un1 

longuíssimo túnel. Por cima de nossas cabec;as a floresta 
abra<;ava-se estreitamente, nu1n an1plexo apertado. 

- · ~ste é u1n infernozinho verde ce1n por cento ! 
- Só falta Dante Alighieri ... 
- Em compensac;ao ternos o Arutana que vai cantar o 

A ruana. 
- Mim canta nao! 
- Agora nao, mas logo maís a noite ... 
- Ahn. . . Noite xim ! 
- Bem - intervenho eu - se voces estao com saudade 

da Divina Comédia, posso citar uns trechos. 
- Melhor seria um trago, que estamos n1olhados como 

pintos ... 
Entao, parodiando,, direi : 

em meio do ca111inho de nossa vida 
eu descobri unia garrafa cheia 
que eni. breve esvaziou e ficou a meia 
dada a sofreguidao 
com que o gárgalo 
passou de niao eni mao . .. 

. . 

- Taí urna coisa que Dante nunca provou : urna pinguc;a 
no rio da Solidáo ! 

...:.... É. . . As vezes, um "calorífero" · vale mais que um 
poen1a ! . ' . 

' 
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- Mas urna branquinha na hora "H" é u1n verdadeiro 
poema! 

Assim, nesse ten;ar de frases jocosas, evidenciando a 
n1elhor disposic;ao de espírito, f omos seguindo. 

Duras penas custava atravessar curtos lances. N enhuma 
dúvida 1nais que estan1os a 'breve distancia das nascentes. Por 
nada nesse inundo haveria mais a possibilidade de novos esti
róes- e por nada neste planeta iría1nos dese1nbocar no rio <las 
Mortes. Enfun1ac;ava-se, assin1, un1a grande esperanc;a que eu 
vinha acalentand0 no meu íntin10 ! 

Mas, apesar <lisso, era Ulna vitória inconteste alcanc;ar a,s 
suspiradas nascentes, f ixando-se, dessa f orn1a, nas cartas, n1ais 
un1 curso de real importancia, jamais penetrado por outrem ! 

Realn1ente, por volta das 16 horas, urna parede intranspo
nível de árvores, um dos bosques inais trancados que meus 
olhos já viram, surgiu a nossa frente. Por dentro dessa mata 
jorrava abundante água -cristalina, formando o curso caudaloso 
do estranho rio. Encostamos na derradeira ilhota cujo nariz 
esfregava a orla da mataria. Estávamos todos en1ocionados. 

Atravessamos o curto espa.<;o e galga111os o harranco. 
Imenso capinzal de altas ervas estendia-se até aonde a vista 
podia alcan<;ar. Nada de serras, nada de montículos, nada de 
matas. Urna 1nesa de bilhar, onde gigantes poderiam jogar 
urna partida de snooker ... 

Logo adiante, depressao acentuada ia fonnando agigan
tada ta<;a esverdeada. Brejo espetacular, pantano enorme de 
léguas ·e léguas. Lá 11ascia ·o Sc>lidao. Desse brejo, desse tre
medal, borb\llhavan1 as mirtas alimentadoras do rio en1 seu '· 
início. Fontes jorrando das profundezas da terra, nesse recon- ·: 
cavo esn1eraldino, au1nentadas .consideravelmente pelas chuvas 
da invernia. Prova velmente, no período da grande seca, tudo 
isso nao passe de barro gretado, árido, inorto !; 

N enhun1 sinal de f ogo recente ou antigo. Nada que de
nunciasse a passagem do homem por esse local. Nada de 
encontrar vestígios ígneos, tao comuns em terras virgens, 
apenas cakanhadas pelo gentio que, em épocas certas, ateia 
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chamas as pradarias para simplificar o trabalho de encontrar 
cac;a necessária ao sustento. 

Respiramos ar que nenhum outro civilizado respirou. 
Parece-me mais leve, 1nais perfumado e, ao 1nesmo tempo, 
com sabor acre. Batemos forte com os coturnos aque]a terra 
conquistada. Deixamos as pegadas fundas na argila do bar
ranco. Levantamos u1n pequeno marco geológico e erguen1os · 
a bandeira nacional. Foi um n1inuto solene. Depois, fomos 
descansar na ilhota, .ainda mais que um solzinqo, já descan1-
bando para a can1a, brindava-nos com os seus raios aver-
1nelhados. · 

Arutana1 a quem nada escapa, encontra un1 tucunaré ex
traviado nessas águas frias. Veio refon;ar o jantar que cozi
nhamos com certos cuidados especiais, para f estejarn1os o 
término de un1a subida que nos. pareceu, ainda há dois dias, 
nao ter f Íln 1 

A noite tranca as suas mandíbulas rapidamente. · Poucas 
v€.zes e1n minha vida atravessei horas tao estranhas, encurra
lado ~m breves palmos de terra ilhada pelas águas run1orejantes 
que se escoavam por dentro da floresta fechando em círculo. 
Aguas lín1pidas vindas do charco, das fontes, das enxurradas 
já filtradas no pélago fiorestal, in1enso, soni.brio, indevassável. 
Ba'rreira hermética, absolutamente in1penetrável, tal a sua 
densidade. 

Antes do anoitecer brusco, fixo nas cartas o charco que é 
nascente · do Solidao. Preparo-n1e para o levantamento do 
percurso, trabalho esse que entregarei, em chegando ªº acam
pamento, ao lVIorais, o topógrafo da expedic;ao. 

Dores c.ruciantes nas ' costas, que se al~ngam para a nuca 
e para as espáduas impedem-me o sono. A nenia cantada pelas 
águas é harmonia que sornen te a privilegiados é dado ouvir. 
Parece can e; a o de Ninfas com intercala<;óes de sonoridades 
sincopadas dos Faunos. Há cadencia que recolho após deter
minado tempo, prestando, como estoú, profunda atenc;áo. Nada,
além desse gorgulhar. Quatro homens pousam onde jamais 
ningtfém pousou, desde que o Mund.:> é Mundo. Retrocedemos 
de milenios, naquele momento, hóspedes de un1 trato de gleba 
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áspera pela sua imaculada virgindade. Há essa beleza violenta, 
sincera, das coisas puras e selvagens. 1-Iá u1n sabor indescri
tível no conjunto de que, agora, fazemos parte, por te-lo 
violentado. Estamos no cora<;áo de ... , a ... quilómetros de ... 

:Rsse sentimento impalpável, que n1e assalta, que nao posso 
definir, au111enta agora com o trovejar, longínquo antes, e 
próxin10 já, deflagrando mais un1a conflagra<;ao nas alturas. 
Até os trovóes e os relampagos lívidos e intensos sabem dif e
ren temen te. Raios abrangendo toda a cúpula celeste sulcam-na 
en1 contors6es raivosas, con10 que desejando despedagá-la com 
a fór<;a brutal con1 que for.an1 gerados pela Natureza embra
becida ! 

Nas rápidas pausas ou~o, aqui e acolá, o ge111ido do tronco 
que se despeda<;a e ton1ba, arrastando na sua 1norte outros 
mais dé beis que lhe sao vizinhos. O estridor f ófo das frondes 
que se <lilaceram, pelo imprevisto, parece la1núria de coisas 
vivas, atiraclas num apelo agónico, despedida derradeira. 

Depois, a chuva violenta, e111 ,catadupas, rumorejando por 
cima das copas da flores ta impassível, adestrada pelos séculos 
as can1biantes das esta<;oes. Pausas breves. Reinício das con- . 
vulsoes epiletóides. Horas que se esvaem lentan-:ente, enquanto 
o vento, ~oprado pelas goelas da Cordilheira distante, come<;a a 
uivar a sua sinfonía impressionante, sibilando pelos interstícios 
da selva que o represa. Sete homens e um cáo, perdidos nessa 
in1ensidáo desconhecida. Quatro aquí, tres apenas léguas abaixo, 
en1 co1npanhia de Tupi, que neste n1omento deve estar rodando 
pelo acampamento. Sete ho1nens e un1 dío, enonne1nente <lis~ 
tanciados de qualquer local civilizado ou sen1i-civilizaclo, sen1 
saber o que lhes acontecerá amanhá ou daqui há pouco. Vive-

' se intensamente nestes momentos. Viven1-se anos en1 poucas 
horas. Ab.sorvem-se, pelos poros, pela visao, pelo olfato, pela 
auditiva, mil facetas desencontradas de --sentin1entos, de pensa
mentos, de realidades e constatac;oes. 

Sete hon1ens e um cáo, nessa gleba que é terra de tribos 
belicosas; Xavantes e Caiapós. Que é repositório da fauna 
mais agressiva e perigosa. Sete homens e um cao num terri
tório que, se de u1n lado apresenta angulos de beleza incrível 

... 
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e indescritível, de outro lado arma a cilada a cada passo e onde 
poderemos perecer, sen1 que o éco de nossos gritos ultrapasse 
brevíssima fronteira ! 

Mas encontran1os, em nossa fraqueza, fór<;a imensa para 
suportarmos os eventos. Fórc;a que nos acalenta, que nos dá 
energías renovadas constantemente, que nos norteia no sentido 
de cumprirn1os o dever por nós mesmos Ílnposto, de vencer 
onde outros fracassaram, de aguentar, de unhas e dentes, os 
momentos niais torn1entosos, que sao n1uitos. 

Corro con1 o pensan1ento, nessa noite insone, aos grandes 
centros habitados, a Sao Paulo especialn1ente. Vésperas de 
Natal. Luzes, bruhaha, moviI11ento intenso de gentes que 
buscan1 tudo quanto é necessário a grande data internacional, 
essa que te1n o poder de reunir a Fa1nília. Ruas, prac;as, 
avenidas festivas, regurgitando. Alegria estan1pada e1n todos 
os rostas. Preparativos para a grande N oite en1 que todos 
lembram o nascimento do Nazareno. Presépios, árvores sim
bólicas, adornos. Em todos os lares, a esperan~a de um Pai 
N oel generoso. Em todos os corac;óes, urna can<;ao. Em 
todos os olhos, urna centelha viva, estranha, palpitante. E nós 
aqui, isolados de todos e de tudo, apenas ligados a esses 
mesmos centros pelás ondas hertzianas de nossa esta<;ao que 
funciona sen1pre que o motor gerador tambén1 funcione. Tenue 
cordáo umbelical unindo-nos a essa civiliza<;ao tun1ultuante, que 
nos desconhece. e que, se amanha, souber de um trágico <lesa--.. 
parecimento, se liinitará a pronunciar os clássicos pesa1nes. 

Ocorre1n-me sen1elhafltes pensan1entos nesta noite insone 
e penso agora nos tres companheiros que deixei isolados no 
acan1pamento. Se tudo correr bem, se nada acontecer, mais 
dois días e estaremos novan1ente unidos. 
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CAP1TULO XI 

A correnteza ajuda-nos e atrapalha-nos, especialmente nas 
curvas estreitas. Bússolas constanten1ente verificadas. Dis
tancias observadas rigorosamente. o trabalho nao dá descanso. 
Rio q incrível", pois que, navegando, run.10 Norte, depois · de 
curto lance, desvia1no-nos para o Sul,i Leste, Oeste, Nord-Nord
Oeste, Sul, Este e Leste; numa continuidade impar. No .papel, 
o tra<;ado desenha o percurso aloucado do Solida.o. Somos un1 
piao rodopiando ao prazer do curso que gira ein espirais, que 
flete a direita, a esquerda, que retorna sobre seus passos, que 
toma urna reta para, logo en1 seguida, f azer-nos girar urna 
"conga" elicoidal. 

Léguas e léguas de percurso que, se medido em linha de 
, ar, daria breves quilómetros. Muitas vezes, em determinadas 
passagens, notamos a distancia de vinte metros, o rio correndo 
em sentido contrário. Para chegarmos lá, deveremos andar 
duas horas ... 

Durante ésses últitnos dias, o rio encheu assustadoratnente. 
Todos os obstáculos que tínhamos atravessado, passando por 
baixo das aberturas feítas a tnachado entre os troncos caídos, 
agora deslizan10-los cón1odamente por cinra l 

De todos os lados 1 sangradci,res verten1 suas águas no curso 
principal. Aguas de lagos distantes, regurgitando líquido. 
Aguas de pantanos quitrinosos, de riachos ou nascentes espou
eando •COJ11 as grandes chuvas. 

Quando o .barranco é alto, entáo forma1n-se pequenas 
cachoeiras de belo aspecto. Devemos to1nar certos cuidados 
e1n detern1inadas curvas pois a torrente tumultua e amea<;a 
despedac;ar-nos de encontro aos gigantes da floresta ou aos 
barrancos. Arutana manobra sabia111ente e é auxiliado, nesses 
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niinutos críticos, pelas zingas que eao en1punhadas com valor 
e determinac;ao. 

N en1 sempre a manobía resulta boa. Entáo, i;enetran1os 
coino flechas no emaranhado das ramagens. Sua-se pat;a 
retomar 0 curso, arrancando do alvéolo improvisado o barco 
resistente a todos os choques e colisóes. Perder urna vista ou 
af un dar 0 tórax nun1 desses embates, é a coisa n1ais fácil <leste 
inundo, pois galhos robustos entram . por baixo da cobertura 
fráP"il buscando-nos com sanha assass1na ! 

0 j á quase libertos de certo trecho atravessado em subi~a, 
genníno labirinto de bra<;os diverg~ntes e con:re:gentes do no, 
penetramos nos estiroes que denunc1am a prox11111dade do nosso 
aca1npamento. . . . .. 

O n1otor silenciou, po1s na desc1da aprove1tan1os a for<;a 
propulsória natural. Dessa ~onna, os r~pazes n.ao ~os ouven1. 
E111 co1npensac;áo, son1os nos que ouv1n1os do1s dlsparos de 
mosquetao. 

- Caiapós? 
- Espero que nao ! 
- Vamos prestar aten~áo. Se houver mais tiros, acione 

o n1otor! . 
Mas nenhum outro disparo se ouve. J á estamos próximo 

e resolvemos também fazer dois disparos, para avisar o pessoal 
de nossa chegada. 

Tínhamos imaginado .chegar de sopetáo, gritando a moda 
· selvícola, para n1eter um susto nos rapazes. Mas resolvemos 
desistir, pois que, apanhados de surpresa, con1 os nervos tensos, 
como deveriam estar, poCleriam abrir f usilaria, transf orn1an:do 
a brincadeira em trao:édia. · Ainda 1nais que, no i:nomento, 
deviam estar empunha~d·o as annas, cujos disparos aca;báramos 
de ouvir. · 

Aos nossos tiros, respondem itnediata1nente os latidos jo
cosos de TL~pi. Eis a entrada da pequena baía e os tres 
Robinson Crusoé acenando. 

- Já de volta? 
'-::.._ J á 1 Viemos a jacto na descida l 
- E as nascentes? 
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-.... - Encontradas a dois días de navega<;áo. 
_-_.Puxa, que azar! - -queixa-se Osmar - Tao pertico 

e nao t1ven1?,:; º. prazer de estar juntos no mo1nento culn1inante. 
Pac1enc1a, que f azer? 

Serra ou passage1n ? 
- Charco apenas. E por aqui, algun1a novidade? 
- Apenas essa aí - diz lVIorais - apontando para co-

lossal carcac;a de jacaré, abatido minutos antes pelos <lois 
disparos que ouvíra111os. 

É? "n1eu" jacaré, o n1esmíssin10 que já me tinha prelibado 
na tocata preparada para u111a ceia pantagruélica . 

. - Cace1-o nestes quatro· dias, sen1 perder nenhun1a opor
tu_n1~ade - continua lVIorais, justamente orgulhoso por ter 
ehn11nado sen1elhante monstro - N egaceou, mas acabou na 
n11ra ... 

Me<le quatro metros e centímetros. Corpulento. Cabe<;a 
enorme. Um século n1ais ou menos. Senhor inconteste da
quelas paragens agora libertas. Dois tiros. 

- Parabens, Morais. Belos tiros ! 
Tupi saltita, alegre e impetuoso. Acaricio-o, acalmando-o. 

T_odo~ estamos C?n;en.tes. Poucas novidades. Os rapazes, para 
nao Ílcaren1 na inercia, andaram navegando pequenos trechos 
embarafustando na 111argem oposta, em busca de cac;a ~ 
aventuras. • 

Benedito prepara urna refei<;ao especial. Enquanto isso 
traz o café e a palestra generaliza-se. Passo ao Morais 0~ 
ªP?ntamen_tos e os trac;ados executados; entregando-lhe a tarefa 
da1 por <liante. Pausaremos mais esta noite e amanha pela 
manhá, run10 a Barra ! 

- Acontece que deveremos fabricar os remos e os lemes 
- anuncio. - Voce Arutana procurará pouso de pindaíbas 
para podermos encontrar páus bons. 

- 1viim xabe irn1ao ! 
-: T~mbén: vamos mudar um pouco as tripulac;óes. Aru-

tana he.ara com1go e Morais passa para o outro barco. Dessa 
f orina ele poderá executar o levantamento com maior como
didade. 
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- O. K. chef e! 
- Amanhá é véspera ele Natal. Van1os ver se consegui-

tnos alcan<_;ar aquela linda praia alta, fronteira ao barranco 
vermelho, numa curva, le1nbran1? 

- Len1bramos ... 
- Pois é lá que passare1nos o nosso Natal. Lugar ótitno 

para un1 pouso, nao acha111? 
- Bom mes1no ! 

* * * 
Mal desponta a 111adrugada, já esta1nos descendo o rio, 

valendo-nos dos dois pares de remos-carajás, apropriados para 
canoas, mas incómodos para um 1batelao, como aquele em que 
estou, de bordos altos e pesado. Mas nao há pressa e deven1os 
realizar o levanta1nento que requer pouca · velocidade, ainda 
111ais que os arabescos do Solidao em nada, absoluta1nente, 
f acilitam a taref a. 

Enquanto Morais executa sua 111issao, no barco que vai 
adiante, eu ta1nbé1n vou fazendo o 1neu levantamento para 
confrontá-Ío com o outro. Nao pode nem <leve haver erro. 

A hora do jantar encontramos tuna pindaibeira. Fabri
can1os os ren19s para o meu batelao. Pesados, n1as eficientes. 
Agora é saber sofrer até a Barra, remando 14 horas diárias. 

J á em plena tarde, Aristides encosta e desee no barranco 
para 111atar um pato. O nosso bateláo avan~a e distanda-se. 
Seguitnos até a grande praia das tartaruguinhas onde encos
tarr.os para esperar o ontro . barco. Mas, antes de alcan<;ar a 
praia, beiro por outra e atraco, pois que na areia avoluma urna 
cestinha tranc;ada COlTI f olhas.de buriti e, nela; frutas silvestres, 
1naduras. É, indiscutivelmente, um balaiozinho de índios Xa
varites. N enhu111a pegada na .areia, sinal de que os agigantaqos 
selvícolas passaran1 por lá, ou pousaram antes da chuva da 
noite anterior. 

Recolho o balaio e jogo fora as frutas que podem ser urna 
cilada, como j á aconteceu con1 o pessoal da trágica expedic;ao 
Pimentel Barbosa, no rio das Mortes. 
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Estamos já boa hora aguardando os companheiros quando 
ou<;o o barulho do motor em descida. ' 

- Uai ! Há coisa por aí ! Aristides jamais gastaria gaso-
lina sem extre1na necessidade. 

- Índios ! - diz Darci. 
- Possivehnente ... 
Eis o ·barco que chega . . Aristides d l d' t esem Jarca e 1z, a.go 

alvoro<;ado: 
- Os Xavantes estao Iogo n1a1s acin1a ! Tresa<;u está 

com eles! 

. - Pux~ ! Quer dizer que entr~os na casa dele pela 
por~a d:° qu1.ntal ! Isso prova que o a1nago do território dos 
1nd1os e aqu1 mes1110 ... 

. - Tresa<;~ disse-me que ven1 "corren do atrás do barulho" 
va1 para uns dJas. Ouviran1 os inotores, lá nos aldeiamentos e 
agora apareceram. 

- Vamos subir, entáo. Tenho uns machados e urnas 
foices para ihes entregar. 

Légua, se tanto, mais aci1na da praia onde Aristides me 
enconttou, dou co1n o n1agote de .Xavantes alinhado na orla 
do ba.rranco. , E?costo e subo" seguido pelos de1nais. Benedito, 
que a~nda esta c1nzento -de medo, dese ja pern1anecer no · barco, 
carabina em punho. · 

·- Podes guardar esse pau-de-fogo rapaz! t.sse gentio é 
nosso conhecido. ' 

- Guardo nao'! Bugre é bugre aqui e e.m qualque.r lugar. 
. N arrar.an1, depojs, que ao avistar os índios acenando e 

gntando desd~ o barranco, Ben edito quase sof reu um desmaio, 
apanhado. ass1m de surpresa. Realtnente, para um novato, 0 
encontro ~nesperado de fortes núcleos de índios, espe<:ialmente 
quartdo te1n _fania de m~ta,d~res desapiedados faz que 0 plexo 
acuse o senhmento que tnuttlmente se tenta disfan;ar. 

Abra\:o º. colo;sa~ Tresa<;Ú. Está n1ais gordo e parece mais 
alto. Uns v1nte 1nd1os estao com éle. lYias, por baixo das 
ramagens lo~o ~<liante e etn círeulo, noto a presen«i;a de urnas 
centenas de 1nd1os agachados. · 

O RIO DA SOLIDAO 101 

Com dolorosa surpresa verifico a devasta~áo feíta pela 
varíola em muitos désses rostos varonis ! Ainda o ano passado 
deixara-os e1n boa saúde e agora ... 

Rie1n os índios. Tresac;ú, se1npre carrancuclo, jan1ais n1e 
olha nos olhos. Mas tudo nete diz da satisfac;áo de me encon
trar. Quando eu desvio o meu olhar, sinto o dele mergulhado 
na ininha nuca e, ao me virar, para encará-lo, ele desvía rápido 
a cabe<;a, espiando ao longe ou por cin1a de minha estatura. É 
que se ele metesse os seus olhos nos meus, era sinal de briga ! 

índios trazem flechas que oferecem. Urn deles dá-me um 
arco, n1as exige en1 troca urna peneira. Entrego ao chef e meia 
dúzia de esplendidos tnachados "Colins" e outra 1neia dúzia de 
foices. Nun1a n1Ílnica expressiva, de n1istura co1n as poucas 
frases que conhe<;o do linguajar Xavante, dig:o-lhe da minha 
vontade: ir até o seu n1isterioso aldeian1ento, que até hoje nin
guém localizou. ~le compreende, faz o gesto de querp come e 
dorme, mas no fim desvía-se do assunto, inventando puerilida
des. Aos poucos vou compreendenclo a explica<;áo que me dá : 
já faz dias que ve1n perseguindo o barulho dos motores. 
Desde que a sua atenc;ao. f oi despertada lá no longínquo ac.am
pamento. Ficou estarrecido, pois ja1nais pensara na· possibili
dade de civilizados . penetraren1 naqueles territórios. Esc-0lheu 
os n1elhores guerrei:ros e veio na batida, obrigado a enorn1es 
desvíos devido a intrincadíssin1a réde dos lagos e a tortuosidade 
do rio. As vezes perdía o rasto auditivo. Era quando pará
vamos durante un1 ou mais dias ou quando resolve1nos econo-
111izar a gasolina. 

Agora está satisfeito en1 ter-nos encontrado. lYiostra suas ..... 
robustas pernas, e a dos aco1npanhantes, cheias de la1na que 
ta1nbém salpi·cava o peito dos guerreiros. Isso quer dizer 
-marchas longas, corridas, travessias de tremedais. 

Depois de ter recebido os machados, as foices, objetos 
vários, pede o fa ca o. 

- Torá ! Torá ! 
Aeontece que os facóes ( duas dúzias) a ele destinados, 

ficaran1 no acampan1ento. Sei que os índios, nao seudo satis
feitos na hora, en1brutecein rapidatnente. Sacrifico un1 dos 

7 
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nossos facoes e duas facas de cozinha. Quer mais e pede de 
cenho carregado. . 

A mímica, a boa vontade de Aristides em leinbrar palavras 
xavantes que aprendeu no rio das Mortes, o pouquíssimo que 
eu sei, formam a discurseira que foi mais ou menos isso: 

.:..__ Espera vinte vezes "bodo" (sol) que eu levo para 
voce os "torá" ! 

Aceno para o alto e depois para Suleste, onde nós nos 
encontramos en1 1951, após men1orável jornada. Repito. Con1-
preende e acaba aceitando a realidade dos fatos. Nao há f acáo 
no n101nento. . . De súbito diz-n1e: 

- Suhuri? 
Olho en1 1neu derredor a procura ·da sucuri. Digo aos 

rapazes: 
- Tem sucuri por perto. Fare1nos ótin1a f ilmagen1. 
Intervem o "intérprete" Aristides que, rindo, explica: 
- Suhuri quer dizer mentira. :file pergunta se nao é 

mentira a promessa dos facoes. ' 
· Agora sou eu que rio da involuntária "gaf fe" e asseguro 

ao agigantado índio, a certeza de que receberá os facoes. Nisso, 
no cfünbio que se processa entre índios escondidos e índios que 
já estiveram conosco, reconhe<;o os que n1ataram tres dos meus 
ho1nens e ferirain grave1nente outro, na localidade de Caracol, 
e111 1951, quando tudo levava a crer estare1n, os Xavantes, vi
vendo dentro da melhor harmonia conosco. A brutal ocorrencia 
deu-se da seguinte 1naneira: agrego, a n1inha Bandeira, homens 
naturais do lugar, que prestan1 excelentes servi<;os. Quando 
regresso a civiliza<;áo, esses ho111ens fican1 no sertao. En1 Sao 
F elix, onde n1antenho o n1eu acan1pan1ento central e ~nde 
floresce un1a cidadezinha, •conforme está relatado em meu hvro 
"Terra sem Son1bra", após 1nuitos sustos, correrías, aproxi1na
<;6es, depreda<;óes, assaltos e incendios, chegamos as boas com 
Tresa<;Ú, o "Indomável", e seus guerreiros. Enterrado o ina
chado de guerra, passou-se a vi ver em boa paz. J oao Irineu e 
seus dois f ilhos, Augusto de Luciano ficara1n radicados na -
localidade. Ficou também Pedro Tapirapé, caboclo que n1e 
prestara inestimáveis servi<;os. J oáo Irineu, espécie de gigante, 

,.. 
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possuidor de um corac;ao de ouro, an1igo cem por cento do 
gentio, nao teve dúvida em franquear o seu rancho, acolhendo
os de brac;os abertos. K os períodos propícios, J oao Irineu cul
tiva va largo trato de terra, plantand? cana e, pelas suas maos 
robustas, construíra um engenho que era verdadeira obra-prima. 
Ficava esse rancho, espac;oso e acolhedor, distante quatro léguas 
de Sao Felix, distancia essa preferida pelos moradores da 
localidad e citada, pois que as terras eran1 f érteis e as roc;as 
produziam abundantemente. .AJbandonadas, com a saída dos 
Xavantes, tornaram a ser habitadas pelos desbravadores, <liante 
do retorno da tranquilidade. Pedro Tapirapé tan1bém possuía 
rancho, pelas in1edia<;oes, e também tratava os índios com afa
bilidade, senCio comuns, os terríveis Xavantes, dentro de .sua 
cho,a. Outras moradias pontilhavan1 por dentro da mata e nas 
clareiras abertas onde seus moradores semeavam. 

No rancho de Joáo Irineu, aboletaram-se oito Xavantes. 
Entre eles, um jovem guerreiro que Joao batizou com o nome . 
de Camilo. Tratou-o de grave enf ermidade, como se f ora o 
seu próprio filho. Os índios ajudavam-no no corte e na 
moenda da cana e nada f azia prever a tragédia que desabaria, 
de forma brutal e imprevista, destruindo urna família exe1nplar, 
dedicada ao trabalho, ao desbravamento. 

Quando eu, terminada a jornada de 51, regressei com o 
gros so dos homens já a bordo do batelao mestre, f iz urna 
recomendac;ao a Joao Irineu: 

- Joao, o sr. facilita demasiado com os Xavantes. É 
melhor ficar con1 um pé atrás. Todo o cuidado é pouco e, 
olhe lá, confiar é bom, mas desconfiar é 111elhor. · 

Rindo-se sonoran1ente, o gigantesco caboclo respondeu : 
- Vá tranquilo chefe ! Nada poderá acontecer. Se há 

algun1 amigo dos índios, esse alguém sou eu. 
Vi-o pela última vez, no alto do barranco, agitando o seu 

chapelao, num adeus amigo e fraternal. Passado um ano so
mente me restaria rezar por ele, a margem da cova raza onde 
o enterraram f 

* * * 

' 
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Pedro Tapirapé já colpera parte de sua r0<;a, ajudado no 
rude trabalho por un1a irn1á que sen1pre se f azia acompanhar 
por duas f ilhinhas, urna de do is anos e outra de cinco. Em 
íins de outubro, após terem enchido uns cac;uás con1 juiritnuns 
e raíze·s de mandioca, os <lois innáos resolveram descansar por 
un1 día. Isto é: Pedro ficaria no rancho e a irmá comboiaria 
os aniinais até Sao Felix, deixando as duas n1eninas. l{egres
saria no clia in1ediato. Quando ela voltou, encontrou o irn1áo 
assassinaclo, caído nun1a po~a de sangue coagulado. Sua filha 
111enor, pisada pela fúria selvagem dos índios, estava irreco
nhecível. A n1aiorzinha, deixada como marta, apesar dos gra
víssimos ferimentos, sobrevivía. A pobre mulher deu o alarn1e 
e todos os que fora1n ao local, reconheceran1, nas bordunas 
deixadas pelos assaltantes, índios Caiapós ! Essa santíssima 
ingenuidade custou a vida de mais dois homens e ferimentos 
tren1endos ein outro ! J amais os índios Caiapós se teriam 

. arriscado penetrar tao profundamente em território habitado 
por Tresac;ú e suas hostes aguerridas. As bordunas deixadas 
para despistamento fora1n-no de caso pensado pelos inteligentes 
Xavantes que, dess'arte, desejavam f.azer que nao se vissem 
envolvidos ne1n responsabilizados pelo horrível crin1e ! . É que, 
de posse dessas terriveis armas caiapós, obtidas sabe Deus como 
e depois de quais e quantos combates, com elas abatera1n Pedro 
Tapirapés e as duas crian<;as, sendo que a n1enorzinha ficou 
literaln1ente esf rangalhada pelo furioso batet dos pés cla n1alta 
endoidecida. 

Algué1n aventou a hipótese de serem Xavantes os 1nassa
cradores. Mas .. J oáo Irineu, que pontifica va, espac;ou para 
longe essas dúvidas, aliás amenizadas pelos próprios Xavantes, 
que realizaran1 ver_dadeira panton1ina de ódio e rancor dirigida 
aos odiados Caiapós. 

A distancia de um mes, com essa paciencia evangélica que 
ós índios possue1n, capazes de aguardar .infinidade de tempo 
até o golpe do trucidamento, cercando-se de todos os cuidados 
para go~arem de absoluta impunidade, decretaram a morte de 
J Qao Irineu e de tóda a fan1ília. . 
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Augusto e Luciano estavan1 trabalhando na roc;a. J oao e 
sua esposa, d. Rita, encontravam-se, com os índios, no rancho, 
estivando rapaduras que, no dia imediato, seriam conduzidas 
para Sao Felix, no carro-de-boi. Sabian1 os índios, que essa 
ida a Sao Felix significaria a ausencia de seus anfitri6es du
rante largo te1npo. Foi isso, provavelmente, que os decidiu. 

Sabiam, também, que todos os días, a determinada hora, 
Joao Irineu saía do rancho para soprar na buzina, chamando 
os f ilhos para o ahnóc;o. Durante meses tiveran1 te1npo de 
estudar os costu111es daquela família, minuciosa1nente, 111edindo
lhe os gestos, os passos, a maneira de proceder, a forma de 
trabalhar, descansar, repousar durante a sesta, dormir. Sabian1 
onde guardavam as arn1as e 0~1de as mesn1as era111 deixa~as e1n 
determinadas horas. Quando tivera1n certeza de que nada 
f alharia no plano engendrado, deran1-lhe execu<;áo. 

J oao Irineu, tomando da buzina f eita de chifre de boi, saiu 
para o atalho. Os oito índios seguiram-no, alegres, contentes, 
disfar<;ando dessa f orn1a seus verdadeiros objetivos. Nao es
tranhou J oao Irineu esse acompanhamento visto que desde há 
días assin1 procediam, volvendo todos ao rancho, entre risadas 
e cantorias, pois os Xavantes adoram cantar. 

Depois de Joao Irineu ter soprado no chifre, emitindo os 
sons sincopados que foram respondidos de dois pontos dife
rentes, os índios, sen1 a menor transi~ao, pelas costas, deram
lhe a pritneira tacapada no alto da cabe<;a. Tudo leva a · crer 
que J oáo Irineu, 1nalgrado a fórc;a brutal do golpe, por ser 
ho1nem de imensa fón;a física, esbrn;asse um gesto de defesa, 
arrancando do facao, única arma que levava no· momento. 
Quatro golpes poré1n, desf eridos com f úria ass.assina, derru
baran1-no. Feito isso, os indios arrastara1n o corpo para a 
orla da n1ataria e esperaram a cheg.ada dos dois rapazes. 

O prin1eiro a chegar f oi Augusto. Vendo os índios, 
acenou-lhes alegre1nente de longe. Quando próxhno, caiu ao 
primeiro golpe; alinhara111-no junto ao progenitor, cuja rigidez 
cadavérica já se processava. 

Nao tardou surgir Luciano. Vinha com o revólver a 
cintura, mas encapado por un1 len<;o, a fin1 de evitar a poeira 
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da ro<;ada. Pela atitude dos índios, cuja fisionomia já se 
transn1udara pelo sabor do cri1ne, o jovem sertanejo titubeou, 
pondo a máo na arma e tentando desimpedi-la do invólucro. 
Sabendo que se a arma chegasse a ser empunhada,_ vários deles 
iria1n desta para 1nelhor, os índios investiram. O primeiro 
golpe de tacape atingiu Luciano. Apesar de tremendamente 
f erido, o rapaz agarrou-se ao índio Camilo, lutando feroz
n1ente. Deixara cair a enxada que, apanhada por un1 dos índios, 
serviu-lhes de clava. Con1 tacapes e flechas, mataram-no. 
Antes de cair, gritou desesperadamente para alertar seus pais 
e innáo, qu'e acreditava reunidos no rancho. 

Os índios segurar.an1-no pelos pés e arrastaran1-no para o 
lugar onde já estavam esticados os dois corpos. Feíto isso, 
silenciosa1nente, dirigiram-se ao rancho, a f im de acabarem 
con1 a mulher. 

Os gritos de agonía emitidos por Luciano alertaram a 
corajosa sertaneja, calejada na rude vida da jungle. Percebeu 
de imediato estar acontecendo algo de irreparável e, sem perder 
ten1po, embarafustou por dentro da mata, fázendo perder as 
suas pegadas. 

Enlouquecida pelo temor de ter perdido seus entes queridos, 
deu uma volta enorme até vislumbrar, por entre as ramagens, 
os corpos estirados. Entáo í-umou para Sao Felix, correndo, 
caindo, arrastando-se naquelas quatro intern1iná.veis léguas de 
cerrado e de campo, muito aun1entadas pelo ziguezaguear a 
f itn de fazer perder o seu rasto. 

F oi ao cair da noite que, e~farrapada, alucinada, morta de 
sec;le e de terror, surgiu na localidade, uivando C01110 doida ! 
Todos acorreram e con1 frases ~ntrecortadas por solu<;os secos, 
que lágrimas n1ais nao tinha, narrou o sucedido. . 

• 

CAPÍTULO XIII 

Ficaram os homens válidos de Sao Felix atarantados 
sobre o que fazer. A noite já vinha descendo. Ir ao local, 
naquela escuridáo, significava cair ein alguma citada. Resol
verain aguardar o ron1per do dia. Severiano Neves, chefe da 
grei local, organizou un1 grupo. A esse núcleo de hon1ens 
juntara1n-se trinta índios Carajás, chefiados pelo cacique Uataú, 
revoltados com a notícia. Estimavan1 muitíssin10 J oao Irineu , 
e estavan1 loucos para urna desforra com os odia.dos Xavantes. 

Nesse meio tempo, já noite alta, Luciano recobrou os 
sentidos. Set¡ estado era simplesmente n1iserável. ·O rapaz, 
mais pelo instinto do que pela lucidez, foi se arrastando em 
dire<;ao ao rancho, onde, após urna hora de se movi1nentar 
como lagarto, chegou. Sempre se arrastando pelo chao, atingiu 
urna rede que procurou penetrar. Faltando-lhe as for<;as e 
des1naiando novamente, ficou atravessado como um fardo. 

Nessa atitude foram encontrá-lo os hon1ens chefiados por 
Severiano e os índios Carajás. Ao se aproxin1arem do rancho, 
f izeram-no con1 extremos cuidados, temendo alguma e1nbos
cada. Severiano narrou-me, posteriormente: 

- Quando dei fé, já estava dentro do rancho. Vi algo 
que me pareceu gente por riba de urna rede e, no chao, sangueira 
con10 ela só ! Penetrando n1ais, dei com o l .,uciano. Agarreio-o 
nos bra<;os, lágri'mas me caindo dos olhos ! ·Chamei pelo meu 
povo e metemos o rapaz na garupa de urna besta, f azendo 
que alcanc;asse imediatamente Sao Felix para uns curativos. 
Depois, fui a procura dos mortos, que encontrei mais adiante, 
já comec;ando a cheirar mal. .. 

Luciano foi transportado para Sao F elix. Lá, na falta de 
outros desinfetantes, lavaram os ferimentos com creolina. 
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11oscas vareJeiras já tinhan1 poluído o ferin1ento da -cabec;a e 
as n1ulhercs, suavemente, f oran1 retirando os ovos da mos
cara da! 

Em seguida, enquanto os hon1ens enterravam os dois 
n1ortos e iniciavam o regresso, alguéin foi ao Pesto de Protec;áo 
aos índios, em Santa Isabel, urna légua distante, para solicitar 
un1 lugar para o ferido, no aviáo que reabastece o local, a fim 
ele ser levado, com a n1aior brevidade, · para Goiania. Nao 
sendo possívcl, en1baicaran1 entáo o ferido nu1n bateláo im
pulsionado por u1n motorzinho de popa e iniciaram os sete
centos qui16n1etros de subida· nas n1ais precárias condic;óes de 
higiene. Após seis clias de navegac;ao ininterrupta Luciano 
alcanc;ou, co1n vida, a localidade de Aruana, ónde o ex-n1e1nbro 
da '' Bandcira Piratininga", I-Ieririque I-Iitnelreich, lá radicado 
desde 1940, realizou u111 curativo a altura, reanitnando o ferido 
•Co1n injec;6es, higienizando-o completamente. Em seguida, 
n1eteu-o nun1 aviao de carreira, levando-o para Goiania, de 
onde n1e foi expedido un1 telegran1a urgente, dando conta do 
sucedido. " ¡ i , . 

En1 Sao Paulo, providenciei imediatan1ente ,a ida a capital 
de Goiás de outro membro da "Bandeira", o jovem Dankmar 
Wolfang, levando ofício ao dr. Pedro Ludovico, em face de 
estar o pessoal do Servic;o de Prote<;áo aos Índios, amea<;ando 
de represália o pobre Luciano, para in1pedi-lo de conceder 
entrevista aos jornalistas, coagindo-o a assinar docun1ento a 
que se recusou terminantemente. 

Qt1ando Dankmar, que levava dinheiro e passagens, chegou 
a Goiania, nao 111ais encontrou .Luciano. Horas antes, pela 
interferencia do an1ígo .Getúlio · Ferreira, ligado a "Bandeira 
Piratininga", achara de bon1 alvitre .colocar o rapaz nu1n aviao 
da Vasp e re1nete-lo para Sao Paulo, f azendo-o acompanhar 
pela sua esposa que Ihe serviu de enfern1eira durante o per
curso. U n1a vez na capital, entreguei-o aos cuidados de espe
cialistas que e1n entrevista aos jornais espantaram-se com a 
resistenc.ia física do rapaz e1n face da gravidade dos ferimentos 
e da f orn1a co111 que suportara a extraordinária viagem nas 
condi<;óes narradas. 
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O dr. Ademar de Barros, sabedor do acorrido, detenninou 
um tratan1ento especial no Hospital das Clínicas, onde eu havia 
internado Luciano, com urna opera<;áo plástica que redoou ao 
infeliz as fei<;óes hu1nanas, encontrando outro resguardo para 
a sua caixa craniana, feíta de platina. O dr. Ademar custeou 
essa opera<;ao. Eu custeei o resto. 

• 

* * * 
Esto u eu, agora, f ace a f ace con1 un1 <los trucidadores de 

tao bons a1nigos e auxiliares. Nao posso negar o sentitnento 
que 1ne agita no n1omento: vontade de arrancar as orelhas de 
Can1ilo. Mas é coisa de momento e até t enho vergonha de ter 
pensado nisso. O que os índios fizera1n é fruto da mais absoluta 
ignorancia ern que. viven1; nao passam, as vezes, ele bichos. 
Chamo-o, pois, ele pára prudentemente ao largo. Faz-111e sinal 
de "nao" com a n1ao. Insisto. Quero falar-lhe, dizer-lhe do 
n1al feíto, pois o maganao, en1 convivencia .com a f amília Irineu, 
aprendera bastante portugues. Mas ele nao se move. E 
quando et~ avan~o uns passos, corre a bo1n correr, sumindo no 
n1eio das árvores. Tresac;ú ri e os outros o acon1panha1n na 
desabrida gargalhada. U111 anciao do grupo bate-n1e an1igavel-
n1ente as costas e faz un1 gesto para dizer certamen te: 

1 

- Deixa. . . Nao te incon1odes ! 
" Realmente, nao adianta me inco1nodar. De inais a n1ais, 

o n1al já estava feito e eu _aprDveitaria a dura li~áo para 
exen1plificar a todos, os perigbs do excesso de confianc;a e 
boa fé. · 1 

; 

A escuridao vem caindo · rapidarnente. Despediino-nos dos 
índios e vamos buscar, num trato· de terra cercado por Uff\ 

lago, o pouso para aquela noite de véspera de Natal. 
Escolho esse lugar estratégico, pois que, f ronteira, <liante 

de nós, pela breve largura do rio, surge capoeira intrincadíssima, 
que nem 1nosquito poderia passar. É, para nós, un1 escudo 
contra qualquer s.urpresa. Sei que Tresac;ú nao ficou muito 
convencido cotn a minha promessa de entregar os "torá". " 
Basta que um índio se desgoste e passe a ~ruminar o caso, 
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para que baja turbulencia. Eu d~~ej? evitar qualquer im
previsto. Valho-m·e da velha expenenc1a e do meu profundo 
sentido de precau<;ao, que me salvou incontáveis vezes e aos 
meus companheiros. 

Natal está _ aí. Bímbalham, neste momento, en1 todos os 
quadrantes do mundo, os sinos, e ecoa1n os gritos alegres das 
111ultidóes f estantes. Wienos aqui, a margem do rio Solida o, 
nesta nesga de terra ú1nida onde nos encurralamos de caso 
pensado, vigilantes, prontos a ·un1a fuga rio abaixo, dentro da 
noite, se o caso requerer. 

Sete hon1ens e um cao na poi te da N atividade. Un1 pouco 
de arroz, utn feijao que sobrou do aln1óc;o e un1 trago de pinga 
of erecida pelo Morais, que trazia, para a solenidade, u1na gar
rafa escondida. 

A meia noite, fac;o distribui<;ao de goiabada e ton1a1nos 
chá com b-0lachas. Um festáo ! 

* * * 
A lua parece forcej ar por dentro do oceano de nuvens 

p.egras a fiin de dar urna espiadela aqui em ibaixo. Tanto lida 
e tanto faz até que consegue urna abertura e entao o seu caráo 
cheio e lu111inoso n1anda-nos o sorriso das coisas tranquilas, 
infundindo-nos serenidade, pois que deven1os saber o Mundo 
nao ser tao feio como o in1agina1nos. Se é verdade que un1 
dia de sol faz esquecer todos os dias de chuva, também é ver
dade que un1 dia de ch uva faz olvidar todos os dias ensola
rados. Portanto, depois de días intérn1inos sob o látego das 
águas inclementes, tínhamos esquecido a radiosidade das horas 
atravessados iinersos em banhos de luz doirada. Agora, aqueta 
lua amiga, parecendo piscar brejeira lá de cin1a, en1oldurada 
pelos farrapos da nuvem estra<;a_lhada, faz-nos refluir a vida 
nonnal. Será por brev·es minutos, embora, tnas o bastante para 
sabermos que o firn1amento, além dessa capa plúmbea, está 
cheio de estrelas ! 

Lá se vai a pálida e melancólica Deusa, fechando sobre si 
o pano de boca de um palco imenso. Retorna aos bastidores, 
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apagando, aqui en1baixo, a luz diáfana que nos ilun1inou. Nao 
está chovendo, n1as o tempo é amea<;;ador. Nao vejo, mas 
adivinho, ao Norte, maior massa de nuvens, mais pretas, mais 
escuras, mais amea~doras, dessas que trazem no bojo a arti
lharia pesada de longo alcance ... 

Assin1 é efetivamente e os estampidos nao tardam, previa
mente iluminados pelos jatos de luz intensa dos rela1npagos. 
Estamos aca1npados num cotovelo de 'rio estreito. Be1n em 
frente, quase a ro<;ar-me no nariz, a floresta envolta e1n seu 
manto indecif rável. Logo abaixo, represadas pelos troncos 
arrancados nas enxurraclas, as águas silvam e iborbulham C()mO 
catarata. 

· Ando medindo o comprimento e largura clesta pequena 
vez, meclem o tempo . . 

pra1a, a passos igua1s que, por sua 
escoando-se na guarda. 

Os ponteiros luminosos do n1eu relógi-0 inarcam un1a hora 
e vinte minutos. Iilais quarenta minutos e depois sacudirei os 
01nbros do companheiro que me deverá substituir. Nao ine 
agrada arrancar do sono pesado e reparador os rapazes. Mas, 
que fazer? 

Eis que a chuva assalta sem avisos. Densa, violenta. 
Tanto se me dá. Estou abrigado pela an1pla capa boiadeira 
impermeável e os pés metidos e1n altas botas de borracha. 
Pode vir o dilúvio que celebrizou Noé e sua Arca! Podem 
despejar, lá de cima, quanta chuva quiserem que eu estou 
hon1iziado. Agora, mal e n1al enxergo a dois passos. Lobrigo 
un1 vulto, ben1 perto. Dou un1 pulo para trás. Levanto rápido 
a carabina. Apenas u1n susto. É Tupi que, apesar da tem
pestade, ven1 ro<;ar minhas pernas, balan<;ando a cauda. Abrigo
º sob a ampla capa e ele senta-se tranquilo, obrigando-1ne a 
imobilidade. J á está na hora de cha1nar o co1npanheiro. Mas 
<X>n1 esta chuva? Surge o conflito: disciplina férrea e corac;áo. 
Bem que eu poderia ficar mais um pouco, até acalmar o tempo. 
Mas nao posso nem <levo dar mostra de complacencias inúteis. 
O remédio é chamar o hornero e eu o fac;o, respingando-lhe as 
barbas com a água que escorre dos ombros até a ponta dos 
1neus dedos. 
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- Já? 
N h ' . - o orano ... 
Puxa que chuva ! Onde será que "arranja1n" tanta 

água? 
Qui<;á na represa de Santo An1aro. . . Por causa disso 

há crise de fón;a na capital ... 
Vamos juntos sob o telhadinho que arn1an1os quandn da 

atraca<;ao. O café está quentinho e servitno-lo ibeatificamente. 
Eis que nos chega a voz 9e 1\1orais: 

- Tá sobrando, nao? 
- O botequin1 está aberto. Funciona dia e noite. . . Tire . 

a ficha na caixa ! 
Lá ven1 Morais e, con10 se f ora a sua so111bra, Darci, en1- · 

bu<;ado na capa escura. 
- Está a ver que eu nao ficaria para lavar as xícaras. 
- . Lógioo, mesmo porque nao há xícaras aqui ... 
Há um trovao que, entretanto, nao consegue abaf ar o 

bocejo do Aristides, que se esP.icha sob a barraca. Nao tarda 
tambén1 esse "f regues" e o hule está vazio. 

- Benedito ! Oi Benedito ! 
- Tá na hora? 
- Nao. . . É servi<;o extra. Ve1n cá ! 
Benedito ven1 com os olhos empapu<;ados. Arutana nos 

seus calc~nhares, enrolado numa lona, chapinhando. 
- Faz um café Ben edito. 
- Oue horas sao? ,.., . 
- Horas de nao f azer perguntas. 
Resn1unga o -cozinheiro. 11eio tonto de sono, n1anipula a 

chaleira, o bule e o coador. Depois pragueja: 
- Bicha$ dos quinto ! Peste dos inferno ! 
-- Que foi? 
- Tá duro de fornuga chef e! Tá ansim. Virge ! 
Pula para longe, sacudindo a capa e batendo forte as botas. 

Milh6es de formigas-fogo avan<;am con1pactas. A vanguarda 
estava entretida com a caixa de rapadura e Benedito enfureceu
a. Agora é o exército imenso, destruidor, que vem sobre nós. 
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- Para os barcos ! Rápidos ! Deixem tudo ! 
Pulamos nas einbarca<;oes. O fulgurar das lanternas diz

nos que estamos livres dos terríveis insetos. É urna corre<;áo 
de forn1igas tangida pelas enchentes. Bilh6es, trilhóes delas, 
nessa migra<;ao f or<;ada pelo imprevisto. Perigo tremendo nao 
encontrar refúgio imediato quando cercado inadvertidan1ente 
por urna dessas invasóes. 

Desamarramos e atravessamos para o outro lado, la<;ando 
uns galhos que també1n sao vis!oriados co1n a lu_z das lanternas. 

- l3enedito ! 
- Sinhó? 
- Procura un1a lata de álcool solidificado e ferva água. 

rfemos chá e a<;úcar a bordo. 
- Si fonniga cheirá o súcre, tán10 frito ... 
- Di to - interpela alguén1 - ten1 f onniga na tua terra? 
- Tem nao ! Lá só dá canga<;o. 
-·- Arutana, voce já viu formiga assin1? 
- Já... Mim viu duas veis. Cháo ficou preto con10 

noite. · Minha xente correu. · Formiga co1neu tu<lo. . . Mas 
nao foi chuva nao. Feit i(_;O de índio que mandou .bichinho ... 

··* * * 
• 

Revezando-nos na guarda "dos galhos", para evitar sur-
presas da invasao por ésse caminho pensil, akan<;amos <' 
madrugada lívida e exangue. Das f ormigas, em nosso acam .. 
pan1ento, apenas u.ns restinhos . atrasados. Poucos estrag~s, na 
verdade. A chuva fortíssitna <leve te-las ac;oitado. Un1as lonas 
retalhadas nas fin1hrias, rapadura sun1icla, alimentos volatizados. · 
Embarque rápido dos salvados. Nada de con1unica<;6es boje, 
que as forn1igas poderia1n fazer meia volta e regressar. Nada 
como colocar muitás léguas entre nós e elas ! Assin1 o fizemos 
e durante o dia todo desf ibran10-nos nas manobras rudes e 
perigosas das incontáveis curvas onde as águas, raivosas e 
avolumadas, atiravam-nos como projéteis. 

A remada é dura. Os toscos remos incham as nossas maos. 
Darci na voga, eu na proa, numa puxada de cinquenta minutos 
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e dez de descanso, desde o raiar do sol até ·o anoitecer. Urna 
hora para o almóc;o quando deixamos o barco deocer de bor
bulha, a favor da correnteza, atentos apenas as curvas aperta
díssimas onde as águas tun1tlltuantes atira1n-se furiosas de 
encontro aos paredóes ou a floresta. 

Deve-se ter uni. golpe de vista certeiro, na proa, empu
n.h~ndo a longa zing~, que é fincada nun1 ponto a f im de que o 
piloto possa, inetendo no remo-len1e todas as enero-ias desviar 

d , o ' o casco o obstaculo. 
. O rio enche cada vez mais. Isso liberta-nos do emaranhado 

d~ tro~1cosA caídos que at.ravancavan1 o can1inho. Passa-se por 
c1n1a,, as vez_e~ co1n veloc1dacle de un1 bólido. Os grandes lagos,. 
~a1nben1 c~~1os, apresenta1n outros aspectos. Majestosos, 
11nensos, ag1tan1 e encrespam as suas águas pelo fervilhar de 
tartarugas, tucunarés, pirarucus. É a festan<;a da fauna ictio
!ógica _dentro daquela abundancia líquida que lhes permite 
tncursoes vedadas quando da seca. É um mundo de incrível 
an1plitude que clá largas a pletora de vida, saltitando, pulando 
alto por f ora do len<;ol líquido, caindo co1n estroncios, levan
tando colunas de água que se desfazen1 em chuvas copiosas 
abrangendo o círculo de 1naior ou 111enor an1plitude, de acórdo 
con1 o ta1nanho do peixe acróbata. 

, J á as aves su111iram. Apenas u111 ou outro n1anguari ou 
soco. Patos, n1arrecos, gar~as, pavóes, po1nbas, mutuns, jaós, 
galinholas, "fogo-apagou", tudo isso tomou rumo ignorado, 
indo atravessar a invernia algures, onde o dilúvio nao as 
alcance. 

Tambén1 os felinos, os tapires, as capivaras, os lobos, os 
macacos, f oran1-se. Ficam os cervos, as sussuaparas, os cam
peiros, escorra<;ando, senhores absolutos, as pradarias de ervas 
altas e gastosas. 

Pousar num resto de praia, que ainda teima em se subtrair 
a inunda<;ao, é arriscar a ser apanhado pela invasao das 
formigas-fogo, as tocandiras, as "n1aes pretas" que, expulsas 
de seus meandros subterraneos pela invasao das águas, buscam, 
raivosas e frenéticas, n1aiores alturas a fün de se livrarem do 
desastre. Quantas vezes, altas horas da noite, somos abrigados 

.. 
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a procurar ho1nizio nos barcos, debe.ando para o despontar do dia 
o recolhimento das barracas e dos mosquiteiros. 

Os jacarés també1n nao sao mais vistos no curso do rio. 
Preferen1 a placidez dos lagos onde a fartura é infinita. Tan1-
bém as grandes sucuris quedan1 nas reentrancias e recóncavos 
das lagoas, se111 necessidade de se estiolarem para os repastos. 
As piran has, essas sim, pela f acilidade que se lhes a presenta 
com a junc;ao de lagos e ríos, pululan1 ensandecidas por todos 
os cantos, devorando, estrac;alhando, empanturrando-se na orgia 
sanguinolenta que parece nao ter f im nem descanso. 

A praia que eu tinha adrede escolhido para passannos a 
noite de véspera de Natal, só a alcan<;atnos por volta das dez 
horas do dia de Natividade. Mas o aspecto, que na subida era 
simpiesmente 1naravilhoso, dada a hannonia de conjunto ini
gualável, desf ez-se com a enchente. Assim mesmo res~a ainda 
um bom trato de areia e nos canais naturais, a resguardo da 
correnteza, situa1nos os barcos. · 

Aristides e Darci embarafustam pela mata, alcanc;am o 
campo e abaterp un1 veado. ·O cabrito é trazido retalhado e 
Dar.ci, cujos méritos culinários sao deveras soberbos, prepara
nos os pernis a sua n1oda suculenta. En1 face . de estarmos 
cada vez inais nos aproximando do acan1pamento-base da Barra, 
permito que, por ser Natal, seja1n feítos "estragos" na des
pensa. Es1nera-se Benedito na confecc;ao do aln1ó~ e, real
mente, temo-lo saboroso, abundante e variado. 

Descanso co1npleto de vinte e quatro horas que aprovei
tamos para lavarmos nossas roupas, lhnpannos os barcos, 
consertarmos desperf eitos. Bem ·a. nossa frente, ergue-se, 
1nagnífica, a densa floresta. Barranco altíssi1no, que a enchente 
ja111ais poderá cobrir, representa un1 setor devera~ aproveitável 
para u1na coloniza<;ao futura. Darci e1nbevece-se co1n a ma
jestática beleza daquela mata e diz: 

- Chef e, voce quer marcar no Ievantamento esse ponto? 
- ??? . . . 

Ainda pretendo algum dia me estabelecer com fazenda 
aquiL 

* * * 

' 
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Faz días, já, que nao conseguimos contacto co1n a PY 2 
CW. Boje, tentaren1os novamente. Erguemos, com certas 
dificuldades, a antena. Depois receben1os o presente de Natal: 
despachos de casa, notícias, a palavra amiga e confortadora do 
Annando. Remeto reportagens ao n1eu jornal, a Rádio Ban
deirantes, ao presidente da República e ao governado: ~e Sao 
Paulo co111unicando ter alcan<;ado as nascentes do Sohdao. 

ó te1npo torna-se an1ea<;ador e nao tarda o agua-ceiro. 
Continua e segue noite a dentro. Estan1os todos perf eitamente 
abrio-ados. As pequenas horas da 1nadrugada Tupi ladra com 
fúri~. Agarro o n1osquetao e saio a chuva. O dio está 
próxin10 a orla do rio. . J acaré .na certa. Realn1ente, um 
grande loricata enquadra-se na luz de n1inha lanterna. Despe<;o
o <leste vale de lágri1nas co1n certeirb tiro e regresso ao 1neu 
aconchégo, tiritando de f rio. Lá fora, Tupi late novan1ente. 
Mas, desta vez, nao me incomodo e deixo a tarefa de liquidar 
outro caiinao ao Darci que nao perde tiro. 

Depois tudo tomba novamente no silencio, apenasn1ente 
pontilhado pelo rumorejar confortador da chuva sobre as lonas 
herméticas. 

Ro1npe a aurora, cinzenta, úmida e fria. Nao desejamos 
n1ais quedar, pois que a enchente avoluma. Segui1nos, na 
reinada, firn1es. ílsse dia 26 de dezen1bro f oi fatigante ao 
extre1no ! Obrigados as espeta<:ulares manobras para evitar o 
esfrangalha111ento nas nlil curvas do rio, em breve estamos 
exaustos. Mas deven1os seguir, cobrindo largas distancias a 
favor da correnteza. També1n foi clia favorável porque, assi111 
o creio, 1natan1os o derradeiro 111utun1 que se atrasara no expdo, 
o úÍtitno pato clessas plagas ~ u111 jacu ! Parece cjue ós deuses · 
benignos quiseran1 proporcionar-nos sen1elhante colheita quando, 
dentro de un1 perímetro de mil milhas, nao haveria nem sequer 
um tico-tico ! Também 1natamos grossa caninana por confundi
la com outra cobra nociva. Custa árranjar um ·pouso. Final
mente j á a tioite topamos com praia pedregosa, verda:deiro 
depósito de murissocas ! Valeu o jantar a "la carte". 

Deve'1nos suportar estoi-camente ·o tormento dos hemató
fagos. N uvens densas, picadas exacerbadoras. So111ente sob 
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os n1osqu1teiros é que encoñtramos pausas ao. padecimento. 
Mas lá nao podemos permanecer, enquanto há trabalho a fazer, 

. ªº resguardo tenue, mas intransponível a praga. 
Pior é a hora da guarda. Sao 120 n1inutos de vaivém em 

cadencia acelerada para se despistar os mosquitos infernais. 
Sao duas horas intérminas praguejañdo, b~tendo con1. as 1naos 
nas maos, nas fa ces, no pesco<;o, esn1agando ou tentando es
magar as n1uriss6cas. Depois, vem a con1pensa~áo: o mosqui
teiro que, nestas latitudes, se afigura a tnelhor alcova de todos 
os tempos ! 

Estou alin1entando a fogueira, abrigado pelo telhado tosco, 
rapidarnente fabricado, para evitar que a chuva tern1ine con1 
a "alegria do acan1pamento". Ao levantar utn pau, qu.ase 
coloco a n1ao sobre asquerosa caranguejeira. Con1 o safanao, 

, atiro-a as labaredas que a conson1e1n in1ediatan1ente. Pelo siin 
e pelo nao, vou a tirando alimento ao f ogo, valendo-me do 
mosquetao con10 alavanca. 

Tupi está frenético. Anda, corre, late e ladra, rosna e 
choran1inga. Da orla da n1ata ven1 ter aos meus pés. Olha-me 
nos olhos, rnugola para me transmitir o que tem a dizer e 
nova1nente dirige-se a mata, onde pára, fincando as patas dian
teiras na areia, teso no esfor~o de se in1obilizar quando a sua 
vontade é correr a frente. 

- Que será? - pergunto aos n1eus botóes - on<;a? 
Porcada? 

Indiscutiveln1ente algo está na escuridao da sel va, próxim9 
e distante ao mes1no tempo. 

- 1ndios? Caiapós? 
Sinto sorvete correr pela espinha dorsal. · Teria eu des

cuidado da guarda para ser apanhado con10 novato? Os 
homens estáo imersos em sono profundo que ne1n sequer os 
rugidos de um lea() teriam o poder de clespertá-los, quanto 
mais os latidos, se bem que furiosos, de Tupi. J á disse que a 
jornada tinha sido cansativa em demasía e os resultados aí 
estavan1. 

Vou junto ao cáo, que abana o rabo, contente por ter-me 
ao lado. Incito-o, manten do-me prudentemente f ora do re-

8 
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: 1ér.bero da fogueir~, p_ara nao servir de alvo. Mas, apesar dos 
1ncita1nentos, Tupi nao se abalani;a. On<;a nao é que do 
contrário estaria ele as voltas com o jaguar nun1a luta épica 
En tao é índio . . . · 

Fai;o um disparo para dentro .... da mata. O eco dilacera 0 
silencio do ambiente. Pan. . . pan. . . pan. . . e esmorece ao 
longe, nas insondáveis profundidades daquele inferno verde. 

Oui;o barulhar confuso que também se distancia. Pelo 
volu1ne deven1 ser vários os especimes ou indivíduos. Para 
maior segurani;a desfecho novo tiro. Silencio. Tupi ainda 
solta uns rosnidos baixos e depois aquieta.· 

Devo quase que arrastar para f ora do seu 111osquiteiro 
Os111ar, para acordá-lo e 'entregar-lhe a guarda. Recomendo-lhe 
aten<;.ao máxiina. Com os olhos einpapui;ados e :barba em 
clesahnho, o rapaz achega-se ao fogo e sorri, dizendo: 

- O n1eu tern1cn11etro é Tupi. Conforn1e "sobe o 111er-
, . '' . . cuno , ass1m eu me cuido ... 

Dou-lhe boa noite e vou mergulhar nuin sono reparador 
que somente é interro111pido quando Benedito con1unica estar 
pronto o café da inadrugaáa. 

* * * 
~a}s ti es días de reinada tipo "trabalhos-f orc;ados". 

Darci da 1nostras de exacerbac;ao e torna-se bastante n1alcriado. 
Chamo-o a realidade e reconhece estar con1 os nervos em 
frangal~os pela fadiga, pela monotonidade das etapas, pela ,.. 
chuva inclemente que nao dá descanso. Esportivan1ente 
desculpa-se. Eu sou, entretanto, quem mais padece pois que 
as dores nas costas au111entan1 diariamente, mais e 111ais avolu-
111adas pelo exercício violento do remo. Mas nada há a f azer 
nen1 a dizer. Desejamos chegar aos "estreitos", n1as apesar 
dos esf orc;os en1pregados, somos obrigados a parar ben1 mais 
acima, junto a mata. A Serra da Tristeza surge quase ao 
alcance da mao. Faltan1-no~ f on;a para alcanc;á-la nun1a 
n1archa de nao 111uita extensao. Dada a incrível tortuosidade 
do Solidao, essa Serra solitária, itnenso repositório de s,urpresas, 
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Serra que en1 1945 alcan<;atnos após grandes padecin1entos, 
mas que nao penetramos devido aos imprevistos surgidos, as 
vezes está próxin1a, outras vezes distante e, outras ainda, de
saparece completan1ente ! Parece fazer parte de u1n cenário 
giratório, movimentado a bel prazer por um gaiato ! 

Sondamo-la com olhos ávidos de novidadés. Soberba, 
coberta pela mais luxuriante vegetai;ao que me foi dado ver 
neste mundo de Deus ! Dista do lugar onde estan1os, por sobre 
o barranco galgado com dificuldade, por ser xanfrado a pique, 
urna légua se tanto. Mas a vontade nao corresponde a curio
sidade e as pernas negam-se -a mais esse esfon;o ... 

Sondamo-la com os olhos e, depois, con1 o binóculo. 
Reservo-111e o direito de vasculhá-la totaln1ente, etn algun1a 
outr~ jornada, se existir, eu, até l~. Nenhun1a dúvida que o 
fare1, etn podendo regressar por estas bandas solitárias e vir
gens. Sinto-1ne estranhamente atraído pela serra-111enina que 
surge sen1 a menor ondula<;áo de contrafortes do razo perfeito. 
Alteia-se, espraia-se na distancia que calculo de tres quiló
metros, na exata posic;ao de Leste-Oeste. Nao é divisora de 
águas, nao é elo de cordilheira. · É apenas urna serra isolada, 
vestindo o manto do misteri9so con1 "M'' inaiúsculo. 

O tempo amea<;a novamente. Rápido é realizado o cozi
mento dos alimentos que sao devorados já debaixo de espeta
cular chuveiro. Agora é o vento que toma parte na barafunda. 
Cicl;>ne, para melhor definí-lo. Apesar dísso tudo, Benedito, 
n1etldo em sua capa e altas botas de borracha, parte do equi
pamento que recebi do Ministério da Marinha para poder 
enfrentar, con1 os meus homens, o duro período das chuvas, 
serve o café, levando-o a.'?, barracas e ao 111eu barco, onde n1e 
estendo para 111inorar as punhaladas que 1ne trespassam as costas 
e a nuca. 

Noite infernal, cheia de trov5es, ululados de vento frené~ 
tico investindo contra os colossos arbóreos que, itnpassíveis, lhe 
suportam o en1ba.te, apenas espadanando doidamente com os 
ramos epiléticos. 

O rio cresce em ondas e o barco balouc;a co1no bebado, 
obrigando-me ªº agarramento para nao rolar pelo banco abaixo. 

f • 
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Resalvo a situac;ao passando um cinto ao corpo, prendendo-me, 
com a la<;ada, a urna das argolas de bombordo. Assim posso 
tranquilizar-me quanto a estabilidade. ' 

An1anhcce, sen1pre chovenclo a cantaros. Seguir é impe
rativo do momento e assim o fazen1os, ron1pendo novamente a 
navega<;áo. Pela tarde, após tern1os atravessado o estreito 

' que s~ desbra<;a por outro canal e forma, con1 isso, grande ilha, 
a ma1or do Solidáo, chegan1os ao acan1pamento <la "Curva" 0 

n1esn10 onde, na subida, aguardamos a chegada da gasolina 
mandada , bus·ca; na Barra. Ainaina o ten1po e a noite, após 
longo p~nodo, e-nos dado ver a senhora Lua em sua plenitude ! 
Aprove1ta1nos o luar para erguennos as antenas. 

As sete horas da 1nanhá f.a<;o a prin1eira tentativa e chamo 
a PY 2 C\V. Inutiln1ente. Para poupar o restinho da o-aso
lina, mando apagar o motor. Fac;o a segunda tentativa b as 8 
h~ras e, c:inco. ininuto.s, l~go após o "Reporter -Esso", que nos 
da not1c1as internac1ona1s. Armando atende e diz de sua 
apreensao pela falta de notícias. Incrível esse amigo· cem por 
c~nto ! Co,n~orta-no.s, n1anda a sua palavra de encorajamento, 
?a-nos noticias ,preciosas, recebe e transmite tudo quanto dese
Jamos ! Incansavel, atento, prestativo. Sua apreensáo é sincera. 
Sabe que estamos num mundo estr.anho, a .bra<;os com todos os . . , . . 
1mprev1stos possrve1s e ,por 1sso, amargura-se ao máximo. Na-
turalmente qu~, em faltando contacto, ·julga-nos já no espeto 
dos índi~s . ~. Tranquilizo-o e digo-lhe de nossa exata posi<;ao. 
Gra<;as a f <;>rc;a da corrent,eza poderen1os cobrir na descida a 
remo, clois dias de subida a motor. Qui<;á, ainda, e sempre que 
os .meus cálculos nao falhem, devere1nos estar, na noite derra-
de1ra do ano, na Barra. ' , 

Assin1 acontece realmente. As 14 horas do dia 31 de 
dezen1bro desembocamos no rio Tapirapés, saudado con1 braclos 
de alegria. Paramos para um café extra e eu son10 as dis
tancias do 1neu levantamento, confrontando-as co1n as do 
J\1orais. Acuso 331 quilómetros e 500 metros. 11orais exibe
me as su as anota<;6es : 331 quilómetros e 450 metros ! Perf eito ! 

- Ganhei de cabec;a, Morais ..• 

. 
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- Pois é. Foi "barbada"... Agora iren1os para o "ólho 
A • , , 

mecan1co ... 
Ternos quatro litros de gasolina. Dois litros para cada · 

n1otor. Dosados, inspecionados, medidos com ampla fiscaliza
<;áo das duas tripulac;6es. Roncam os motores ! Que delícia ! 
Que lTIOinentos de extase poder navegar Sem a obrigatoriedade, 
já odiosa, ,dos remos! 

Sao exata1nente 18 horas e quando os motores con1e<;an1 a 
tossir, dando-nos aviso de que o carburante está nas últitnas 
gotas, encostamos no ancoradouro da Barra, recebidos fcstiva
n1ente pelos índi-0s Tapirapés. Ouvira111 ·os 1notores e vieran1 
solícitos. Carreg.am . tudo quanto necessitan1os clescarregar. 
Esta111os nos ranchos, ao resguardo da chuva, acalentados pelas 
fogueiras que enxuga1n nossas roupas, cobertores, 1nosquite1ros. 
As panelas borbulhan1. I-íaverá bolinhos e abundante café a 
meia-noite, quando 1952 irá repousar, passando o pesado fardo 
das responsabilidades ao novo ano de 1953. 

Ten1os uns foguetes de sinalizac;ao e a ineia-noite solta1no
los rasgando a escuridao entre estampidos e chuvas de estrelas 
verdes, vermelhas e brancas. 

- UUUIII ! Uuuuuuiiiii ! - exclan1am ruidosamente os 
índios, correndo com as má-0s tesas para apanhare111 as estre
linhas que a chuva apaga antes de chegarem ao chao. 

Abra<;amo-nos, desejando-nos feliz ano novo. 

• 1 

.. 
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Pri1neiro de janeiro de 1953. Dia luminoso que faz es
queccr todos os dias cinzentos, todas as chuvas, todas Cl;S te1n
pestades de dezembro. A gente sente-se ben1. Parece que 
despin1os u1na casca grossa e os raios solares acarician1 co1n 
n1aos de a111ante. Tudo sai ao sol, festejando-o: aves, lagartos, 
ho1nens. Tudo se espreguic;a voluptuosa1nente. As flores sil
vestres, com as últin1as lágrin1as de chuva represadas nos caules, 
abre1n as pétalas para absorverem n1ais e mais a luz, o calor, o 
af ago tépido. 

Cigarras enormes, escondidas nas frondes gotejantes, en
toam o estridor que terminará com a morte. Limam as asas, 
numa velocidade espantosa, enchendo o a1nbiente com o zunido 
que se prolonga ao infinito. 

, Passarinhos de todas as cores, saídos dos ninhos ou dos 
nichos ·das árvores, esvoa<;am, ébrios de alegria, pipiando, 
chilreando, descrevendo elicoidais na ahnosf era translúcida que 
pern1ite, ao olho hun1ano, afundar no infinito, percebendo-lhe a 
incomensurável an1plitude. 

Os índios ajudan1-nos a estender tudo ao sol, esse sol que 
será in1enso espanador varrendo todo o n1of o acu1nulado. 

Morais canta, Osmar assobia, Darci prepara a linha para 
pescar, Ben edito encontra meios para sorrir aos. indígenas que 
o auxilian1 no carregamento de água para a coz1nha. 

Aristides inspeciona o maquinário cine1natográfico, en
quanto Arutana busca objetos e coisas para consertar. Tupi 
está feliz : no aca1npamento existem varias cadelas a quem 
presta suas ho1nenagens, despertando o ódio dos machos qu~ 
lhe exiben1 a denfu<;a sem, entretanto, atreverem-se a 
arremetida. 

, 
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Eu estou confahul~ndo co1n uns índios Carajás que tan1-
bé1n vieram trazer o abra<;o, desde o aldeiamento do Araguaia. 
Acabo contratando um deles para ir até Sao Felix e trazer, de 
lá, a gasolina de que necessitamos para podern1os regressar. 

Enquanto aguardamos a volta do Carajá com a sua carga 
preciosa, teremos tempo para dedicarn10-nos a outros afazeres 
e, principalmente, para descansar um bocado. 

Consultamos os nossos apontamentos. Tratan1os de dar 
ordem aos papéis para enf eix~-los nu1n único bloco que nlais 
tarde, nas n1aos do sargento 1VIoura, se transf orn1aráo en1 
desenho nítido. 

O rio da Solidao, que desemboca no rio Tapirapés, en1 
sua n1argem direita, a 16. 400 metros da j un<;ao deste rio co111 
o Araguaia, é um río sem afluentes. Alin1entado por 157 
lagoas enorn1es, é rio fadado a desaparecer con1 o andar do 
ten1po e quando a lenta transf orma<;áo geológica dessas terras 
terciárias desviará, nao somente as nascentes do grande .charco, 
mas secará os lagos Ílnensos. Essas nascentes situam-se entre 
o rio das Mortes e a Cordilheira do Roncador, a 215° SSO e 
o rio, propriamente <lito, projeta-se em dire<;áo NE, terminando 
a 300. É um río com leito firn1e, parte arenoso e parte lajeado. 
Transforma-se, no período das ch uvas, durante seis meses, 
numa ótima via áquea, estrada líquida de fácil escoamento. 
Verifico, pelo levantamento, que existe1n 98 :barreiras altas, 
12 ilhas, 34 sangradouros, 6 pedrais, 3 furos, urna nascente, 
urna vertente, muitos estreitos e rebojos. Possui esplendidas 
praias e fertiliza imensa gleba. A Serra da Tristeza, opulenta 
e magnífica, repositório de n1agnificente flora equatorial, setn 
ser diviso'ra de águas, serve como ponto de referencia, situada 
con10 está, a meio ca1ninho, entre o Solidáo e o Tapirapés. 
Piscosíssin10, é també1n repositório de incakulável fauna. Para 
a cartograf ia nacional, mais um ten to. Para os aviadores que 
cortam os céus dessas zonas desertas, mais um ponto de refe
rencia seguro e orientador. Nisso está a satisfa<;áo do nosso 
trabalho ! 

Restabele<;o as comunica<;óes, enviando reportagens e men
sagens. Ainda conservo tres litros de gasolina e aviso o 



124 WILLY AURELI 

·. 
Arn1ando da precariedade da situac;áo,, inarcando hora certa em 
dias certos, para rapidíssin1os encontros no ar. Digo-lhe que, 
quando em Sao Felix, poderei manter verdadeiras palestras e 
"tirar a barriga da miséria" em virtude da gasolina lá deposi
tad::i, nao n1uita, mas suficiente para c..s necessidades da estac;áo. 

Outros índios chegam, com as famílias. Trazem cófos 
cheios de melancias, mamóes, mandioca doce. Retribuo com 
rapaduras e farinha. Dou fumo em corda e bugigangas 
variadas. 

Separo um saquinho de farinha de trigo, un1a lata de 
goiabada, duas latas de geléia, un1a lata de palmitos, um vidro 
de carne co11centrada e um pacote com tabletes de ac;úcar. 
Pouco, n1:.is tudo precioso nesta latitude. Destino isso as tres 
jovens religiosas f rancesás que irei visitar. Sei, pelas informa
<;oes, que estáo ]utando com verdadeira penúria.. ~!Iais nao dou 
porque estou tan1bé1n esgotado e1n inantiinentos. Divido apenas 
o que possuo. 

Fica marcada para o dia imediato a nossa ida ao aldeia
mento Tapirapés. Faren1os algun1a filmage111. Efetivamente, 
assiin f aze111os e as meigas irmazinhas de J esus recebem com 
verdadeiro júbilo o meu pobre presente. Cinen1atografamos 
cenas e aproveitamos filmar as religiosas e seus trabalhos. Os 
índios desejam proporcionar-me urna . danc;a e executan1-na. 
Antonhy, o "1nau" da aldeia, nao está presente. Vive en1bre
nhado na mata, com as suas tres esposas, ciu1nentíssimo e 
desconfiado. 

Continuan1 as cortesías dos índios, que nos abarrotam con1 
os generosos produtos da terra por eles cultivada. Vou-me 
desf azendo de mu ita coisa: pilhas para lanternas, canivetes, 
latas vazias, bornais, anz~s, gulosein1as. Depois aviso Praxuí, 
o ohcfe, que farei distribuic;ao de sal. Isso significa que amanha 
assistiremos urna cena bíblica. Reahnente, quando lhe entrego 
o sal, distribuí-o em partes iguais, colocando-o dentro de f ólhas 
de bananeira e entrega-o as tnulheres que, de cocora, aguardam 
a vez. Reserva para a sua velha espüsa os últimos punhados. 

Há certo rito nessa cerimónia simples e evocativa. Todo 
o aldeiamento está presente. Os homens, os jovens e as crian91s 

O RIO DA SOLIDAO • 

observa111 em silencio. Son1ente as "donas de casa" é que se 
colocam em círculo, entregando as fólhas de bananeira ao 
chefe. Todos estao sérios, contrariamente ao hábito. Há algo 
de patriarcal nessa distribui<;ao do sal e <leve vir de n1ilenios, 
a esta gente diferente do demais gentío, semelhante prática, 
qui<;á dentro de rito já deturpado, mas sempre mantendo a 
nlajestade dos princípios. 

Tenninada a tarefa, Praxuí levanta-se, lava as 1náos numa 
cuia com água e faz um gesto, despedindo o inulherio. Segue, 
este, lépido para o aldea1nento, a f in1 de condimentar os 
alimentos. O sal é por elas guardado com verdacleiro ciúme e 
somente é usado em determinadas épocas pois que os índios 
acreditan1 perderen1 milito de sua f ór<;a física se o uso ' f or 
constante. Aliás - é fato provado - o gentío que con1e<;a 
a condimentar os alin1entos cotu sal, con10 o civilizado, perde 
o f6lego, esse fólego rnaravilhoso dos índios que faz um 
"cristao" ficar boquiaberto mu itas vezes. Certa f eita, criti
cando de Uataú o seu súbito es111orecitnento numa remada 
puxada, ouvi : 

- Tou cumendo muito sal... Vó deixá prá ganhá fórc;a ! 
J á tardinha, vem encostando urna canoa e, nela, o famoso 

"Negro Grande", ao século Miguel Souza. Pretáo com quase 
dois n1etros <le altura, 84 anos, carapinha branca, en1pertigado, 
sadio e lépido. Acompanha-o o genro Manoel, desdentado, 
desengonc;ado, desses tipos que enganam a primeira vista pois 
que sao feítos de ac;o e energía. Poderia ter servido de modelo 
a Euclides da Cunha, quando fez a descric;ao do sertanejo. 

"Negro Grande" soube da minha chegada e a sua visita 
é ho1nenagem que me .presta. Traz, a cabec;a, un1a palheta 
minúscula, que lhe empresta esse ar grotesco que estamos 
acostun1ados a ver nas fotografias feitas por exploradores 
junto aos n1onarcas africanos. Urna carabina 44, oitavada, 
um bornalzinho e o indef ectível "teren de roupa" enrolado em 
peple curtida de veado. 

O genro empunha urna carabina 22, de um tiro só. Fa~ao 
a cinta, alpercatas de couro de anta, chapeláo de palha, ro1do 
as orlas. Ao nos cumprimentar escaneara a boca desdentada, 
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nu1n esgar de satisfa<;ao e, de tal forn1a, que enxergo perf eita
n1ente a "can1painha'' rosada no fundo da garganta. 

"Negro Grande", com fata muito empolada, para demons
trar certo traquejo da vida, desmancha-se en1 cumprimentos, 
chamando-me de coronel prá cá, coronel prá lá. J á o genro, 
n1ais prático, limita-se a me rebaixar para "n1ajor". Inda 
íben1 que o séquito nao é numeroso que, dessa f onna, iria a 
anspec;ada . . . 

Abancam-se. Sa-0 .conhecidos vel4os dos n1oradores da 
localidade onde está radicado, próximo, um pasto do SPI. 
Vem o cafezinho pilado, ad0<;ado con1 rapadura. Trocan1os 
fun10 e palhas, fala1n~s do mais e do menos. Depois, deixo-os 
a vontade, para "se refrescaren1". Lago n1ais teremos 
"cunversa das boa!. . . · 

* * * 
Fumega1n as candeias. Joao Oliveira, gen'ro da dona Ines, 

sertaneja da mais pura cepa, j~nta-se ao grupo. Também é 
ca<;ador de onc;as e sei que a palestra descambará, após passar 
pelas histórias dos índios, para os grandes felinos. Vai ser 
urna gostosura ! É "Negro Grande" que rompe a "conversa". 

- Tá prá bocado de tempo qui tou esperando o "Seu" 
coroné. Me disseram de sua chegada e nego véio aqui está 
pros préstimos ! 

- Obrigado ! 
- Gradec;a nao, "seu" coroné. G¡adec;a nao que nóis 

temo que gradece va<;unce ter arribado inté cá. Pra nóis é 
prazer grande conhece a ilustreza vossa ! Ta1no conhecendo 
de 111uito, plo que dize111 de vac;unce. Desde a barra de Con
cei<;ao inté as ribas do Xingú e por esse n1undao de Deus ! 
Mece é n1uito 1nais conhecido do que itnagina ! Vai daí, quando 
um próprio n1e assuntó de vossa chegada, eu deitei f alá prá 
eu 1nes1110 : "coroné tá prá chegá? Pois in to vamo esvaziá a 
canoa, prepará o picúa e singrá as água". Cha111ei meu genro 
qui aquí está: "Vamo tocando rio abaixo meu fio ! Coroné já 
<leve ter dado co1n os costado no rancho da Ines ! Vá assuntá . 
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cun1 os índio !" Foi e vorto: " Tá de chegada n1emo, n1eu 
sogro ! Tá na horinha de4 nois 1nete brac;o nus reino!" Axim 
f oi que viémo coroné! 

- Foram muito gentis e eu agradec;o de pleno corac;ao. 
Aliás, meu prezado amigo, eu tan1bén1 já o conhecia de fa1na 
e tinha muita curiosidade em conhecé-lo, ainda mais que estou 
na batida dos Caiapós ... 

• - Aí que tá as coisas coroné! Aí que tá ! Me disseram 
que o sinho tá cu1n gana de chegá aos grande aldea1nento dos 
"pelados". Intó eu falei prá eu 111esn10: "Tá í home destro
cido 9ue 1nerece f é e merece indica<;áo !" Coroné: eu so préto 
véio, tou quaxe cun1 nuventa ano. Num presto 1nais. Si fara 
en1 tern'pos outro, n1eu bra<;o e 1ninha "papo a111arelo" táva as 
orde ! Mais agora quaxe que nao 1nais inxergo direito. 1\1as 
se avexe nao coroné ! Prá n1ais de duzento ho1ne tao sperando 
o coroné prá i pros Caiapó. N otícia correu inundo, coroné, e 
vac;uncé ten1 duzento ho1ne de verdade ! Tao roxinho da silva! 

- Muito ben1 ! Isto me agrada saber! 
- É que o coroné nun1 xabe da estima que ten1 por estas 

bandas! Xabe nao! 
- Isto me alegra muito, creia. Poder contar com gente 

como voces, é contar com sucesso garantido ! 
- Po is vá contando cum éle, coroné! Duzento e, se f or 

n1iúdo de pouco, teremo milháo ! 
Puxa ! Isto é muito ! 

- Bem. . . · Quer dizé ... 
- . . . milheiro - interven1 o genro que, respeitoso, deixa 

o velho falar. 
- Isso ! Milheiro. É que négo véio nu111 tá lá 111uito 

lbom das mimória. . . Milháo ! Vóte ! Cá de capi111 prá milháo 
de cavalo cume? Tá bexta ! Num ve vac;uncé, coroné, que 

· todo mundo tá pra acertá conta co1n Caiapó? Cá éste nego 
véio, i fais muito ano, já foi guarda frorestá nus tempo da 
borracha boa. Intó, os Cai.apó davan1 prá daná ! Táva eu de 
porte altivo, fuzil engraxado, perneira de couro. Cumigo era 
brasa no f ogo, coroné! fndio safado num ronca va prosa nao! 
Mais quanta xente eles matáro? Mundáo ! · 
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Eu conhecia a fama do "Negro Grande", que já fóra 
terror dos índios. Terror feíto carne, ossos e músculos, pon
taria certa, firme numa perseguic;áo. Tempos heróicos, se 
quisermos, quando os seringueiros buscavam, nas florestas do 
Xingú, o f amos.o cautchú, a melhor borrac?a do mundo~ . 

Escorra<;ados de suas aldeias, perseguidos como ~n1n1a1s 
raivosos, os .Caiapós, cac;ados ern todas as veredas, rev1davam 
e revidan1 ao tremendo insulto. Guerrilha que nao tem f im e 
que somente terminará C0111 O extermínio, ?o gentio,,.. seja a 
hala, seja pelas doen<_;as ou pela problemattca abson;ao num 
calclea1nento de ra<;as. 

Aqui está u1n dos sÍtnbolos de . eras distantes: feudalisn10, 
capanguismo. Hoje, velho e alquebrado, encor:tra ~tenuantes. 
próprias da idade. l\ifas -0utrora? Parece-me ve-lo, impetuoso 
e itnpiedoso, palmilhando as sendas tortuosas das selvas e dos 
can1pos, encabe<;ando as "expedic;óes puniti~as': até dar con1 
o alvo. Que1n poderá convence-lo de que os 1nd1os, se maus se 
tornaram era devido a agressao sofrida pelos invasores de 
seus terri~órios ? Há ódio latente nesse vetusto matador, ainda 
n1ais que, perseguido como o é, pelos índios da n1esn1a rac;a 
que tanto ajudou a anemizar, nao mais. ;n.contra ~ossego, ge
nuíno judeu errante destas plagas sohtanas, obngado a se 
homiziar aqui e acolá para nao terminar da forma brutal a 
que es.tá destinado. 

Servem urna rodada de café que eu n1andei fazer. ~Surgem 
uns bolinhos de polvilho "para ajudar". Há urna pausa. 
Pican1os fumo e pitan1os os palhas. O velho pigarreia, cospe 
ao longe e reto1na o fio da conversa: ·. 

- Certa veis o barracá-0 do majó Safustiano, esse que 
adispois abriu comércio no ri9 Madeira, foi assalt~d? pelos 
"pelado". N um deixaro nadinha ! Mataram o pessoa 1 carre
garan1 cum tudinho ! Táva, nas roupa que leváro, cem conto 
de réis. Dinheiro toda vida! Majó chamó eu i faló: "Nego 
Grande" oxe vai no rastro dos bugre e me sarva os ce1n conto ! 
Déis sao prá tú te adiverti, tá bem ?" Arrespondi: "Tá no 
góto" ! Adispoi arrumei o povo que eu percisava e fui acampá, 
cortando caminho, rente a urna passage do rio Xingú por onde 
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' 
os índio tinham que passá, que outro nu1n tinha. Marramos 
as rede, acampa1no e preparamo a tocáia. E u táva certinho 
que os "pelado" viriam e viéro ! Táva, o Xingú, de água 
poquinha. Largura máió que o Araguaia, mas clava só prá 
moiá os imbigo naquele lugá. Porc;ao de bugre ! Viéro com 
as trouxa nas costa, numa bruta fileira que eu deixei chegá 
inté o n1eio do rio. Entáo fiz a "encon1enda" ! 

E scaneara. a boca, glosando ainda a terrível cena desse 
drama sen1 écos, exumado após quase meio século 1 Baba-se 
de gozo ao relen1brar a f or111a con1 que f uzilara1n o gentío 
atarantado, sem escape possível, to1nbando na água rasa, logo 
cn1 seguida devorado pelas piranhas ! 

- Peixe do Xingú engordou prá dois ano coroné ! Teve 
carne de fartura ! Nu1n sobró un1 safado prá contá a história. 
N un1a das trouxa encontrei os cen1 -con to de réis. Marradinho, 
juntinho que era urna beleza 1 Arretirei os "déis" contos da 
e1npreitada que 1netí no emborná. 

- Nao teve pena nao? Nao lhe doeu o corac;ao por ter 
morto os índios que também sao f ilhos de Deus ? 

Abre as pupilas e envolve-me en1 seu olhar espantado 
como para sondar, em mim, um possível ataque de loucura. 
Pena ? Con1paixao por ter eliminado índios ? Filhos de Deus? 
E~taria eu blasfemando? Ou .falaria l~nguagem estranha ao 
meio? 

Virge, coroné! fndio desse tipo, fio de D'eus nosso 
Sinhó? Inté parece ouvi padre falando i mece tá longe de ser 
padre! Benza Deus ! N um há coisa pió do que ~aiapó cor?n~ ! · 
N em onc;a parida! Inté agora tou sen do cac;ado como annT)a ! · 

- Como assim? 
- Os índio tem raiva de eu ! Tou correnclo fais uns 

vinte ano dessa bugrada, agora que nao sou mais otoridade ! 
Inda f ais pouco te1npo, aqui pertico, no Cadeto, me cercaran1. 

Narra a sua derradeira aventura de há un1 ano. Cadeto 
é urna localidade que dista apenas tres léguas do lugar onde 
nos encontran1os no momento. Aí "Negro Grande", sempre 

- perseguido, julgando ter deitado bastante distancia entre ele e 
os Caiapós, armara o seu rancho, plantara a sua ro~a, erguera 
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o seu pon1ar, esplendido em verdade. Junto co111 os filhos e 
os genros, trabalhando de sol a sol, conseguira fon11ar ótima 
fazencla. Certa noite, em fins de 51, seu rancho foi cercado 
pelos Caiapós que lhe tinha111 descoberto o homizio. Un1 dos 
filhos de "Negro Grande" foi baleado a altura dos rins. Outros 
fora1n f eridos. Com o tiroteio. que se estabeleceu, os Caiapós 
acabaram fugindo, nao sem incendiar uns galpóes e a ro<;a. 
Aqui do local onde ouc;o a narrativa petética e impressionante, 
partiram os socorros, dentro de f ortíssimo temporal. Chefiava 
o grupo o reverendo protestante William J ennings que ia para 
salvar a vida periclitante do rapaz balea<lo. Operou-o no 
rancho, a luz de urna candeia fumegante, entre o estronclar dos 
raios e os uivos da caenzacla alertada pela invasáo dos índios 
que, já longe, gritavatn frenéticos, enchendo a noite trágica de 
íncubos. 

No dia itnediato, "Negro Grande" e seus fan1iliares aban
donaran1 Cadeto. Abandonaram tudo: roc;as, pomar, plantac;óes, 
ranchos. Tangeram o gado e carregaram os trastes indo se 
localizar na Ilha do Bananar, dentro do Lago Seco, na certeza 
de que estariam a salvo, definitivamente. 

- Mas as coisa nttm tao boa num sinhó - diz "Negro 
Grande" após a narrativa do ocorrido. - Tá boa nao que os 
Caiapós já deram cum meu novo rancho. Inda a sutnana 
passada tive certeza pois que demo com rastrinho de horas na 
roc;a ! Sei nao o que fazé ! Só 1nemo va¡;unce me livra deles! 

- Como? 
- Indo inté o aldeian1ento grande onde tao os tais de 

civilizado cativos que o coroné tá percurano ! Tou lá en1 casa 
. com a sobrinha Maria, que teve bocado de ano cativa dos 
· Caiapós ! M uié destrocida, coroné, e tá as orde prá levá o 

sinho inté lá ! 
Lá ven1 outra narrativa interessante. Assitn como Car

minha de J esus que no ano de 1945 eu topei lago após ter sido 
salva de longo cativeiro e que dera a notícia extraordinária da 
existenci~ de 22 civilizados presos no grande aldea1nento dos 
Caiapós, ta1nbém a sobrinha de "Negro Grande", após 11 1011-
guíssimos anos de aprisionan1ento e escravidáo, salvara-se mi-
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lagrosamente e estava, agora, as minhas ordens, para tne 
comboiar ao n1isterioso aldean1ento que conta com cerca de 
"nove mil almas" e onde, estando com o depoin1ento de ambas 
as egressas, vivero vinte e dois hon1ens brancas, entre os quais 
possivel111ente Fa wcett ou seu f ilho J ack. 

Confesso que sinto pruridos, e nao é de hoje, alcan<;ar essa 
cidaclela. J á envidei esf orc;os para tanto. !vfas barreiras 
intransponíveis sen1pre me impediram. 

Dizem que tenho duzentos homens a minha disposic;áo. 
Que faria com 200 han1ens? Tomaria parte nun1.a carnificina ! 
Que1n re f rearia o ín1peto desses sertanejos que tem, no passivo, 
n1uito parente degolado pelos ínclios e, no ativo, inuita morte 
de einboscada levada a efeito? O que adiantaria isso? A 
luta co1n os índios clesse aldea111ento eleve ser tuna luta de 
astúcia, de inteligencia, possibilitando aproxin1a<;ao pacífica 
para a constata<;ao quase in1possível. Nisso estou pensando, 
buscando resolver o "re bus" vai para anos. En1 círculos 
COllCentrÍCOS, COlTI paciencia evat)gélica, VOU-me aproximando, 
cada vez n1ais para cada ano que passa, devassando territórios 
de periferia, para conhece-los be1n e me bastar se cheO'ar o 
dia da grande aventura. Meu len1a é nao esn1orecer. s°e fór 
eu o ho1nen1 destinado a desvendar un1 dos grandes mistérios, 
nenhuma fór<;a humana me poderá destolher daquilo que já 
está trac;ado ! 

A noite vai alta e as n1ur.issocas incomodam bastante. Está 
na hora do "ber¡;o'' e van1os deixar, para amanha, o resto das 
coisas que serao ditas. Despec;o-1ne dos presentes e digo ao 
"Negro Gr.ande", para confortá-lo: 

- Vou pensar no assunto. Eu <levo trac;ar os n1eus 
planos e, para urna jornada destas, há de111ora que as coisas 
nao poden1 ser feítas de afogadilho. Atnanha conversare111os 
"Negro Grande" ! Boa noite a todos ! 

- Bás noite ! 
Inté minha. 

- Inté .. . 



CAPITULO XV 

Calor saariano. Inércia, 111oleza ein todos os membros. 
H.edes esticadas a son1bra do imenso po1nar que sertanejos, en1 
outras épocas, aquí plantaratn. Arfa-se, sú.a-se e. . . f tun.a-se. 
Deixa-se correr o marfim que nem sequer vontade de abrir ós 
olhos a gente tetn. Isso significa algu111a te1npesta<le extra e, 

. na realidade, antes do n1eio-dia ela ve1n com fúria desencadeada 
em seu seio. Explode como atómica, f azendo estren1ecer terra, 
ar e ria l Calculamos a precipita<;ao das águas : para cada metro . 
quadrado um n1etro cúbico por minuto ! Dá para se co111pre
ender a a ventura de Noé e sua Arca. ,, 

Duas horas de sinfonia tocada pelos senhores dos ventos, 
do trovao e da chuva, forn1ando o jazz n1ais cacofónico dado 
de se ouvir. Depois o sol novamente, mais brando, mais 
límpido, n1ais amigo. Esperamos o sum~c;o das enxurradas e 
depois trabalhamos. Assitn até a calada da noite, quando nos 
reunitnos outra vez para um ".bate-papo,,. 

· Hoje, os Caiapós e índics sao relegados ao passado. Te1nos 
histórias sobre cac;adas de· on<;as, histórias essas tao de agrado ' 
aos sertanejos. Co1nec;o eu, estranhando nao ter tido o ensejo 
ele 111atar nenhun1a on~a durante a penetrac;ao do Solidáo. 
. - É de estranhar ·na verdad e - interve'n o genro de d: 
Ines - pois que o tar de rio que o sinho chama de Soli?ao é 
zona das mais ricas em on<;.a. Peste de onc;a preta qui tem 
prú lá ! 

- Pois desta vez ficamos sem siquer ver-lhe o rastro ... 
- Prá dize a verdade, tou maginando qui táva duro de 

índio intao ! Inté pintada sóme quando os "pelados" 
aparecem ... 

P ois eu creio que foi devido as grandes chuvas. 
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- Taí ! Pode se, sim sinho. Mas certa feita, memo con1 
chuva que Deus nosso Sinhó mandava, fumo prás banda da 
Conceic;ao, cortando aquí pru dentro. Táva. eu, táva o cumpa
dre Balarmino, táva o cumpadre Oséas e táva o cu1npadre 
Serafim, esse que perdeu o óio. 

- Foi n1uita disgrac;a prú mísero - sentencia "Negro 
Grande", hoje simples ouvinte. 

- Se f oi. . . Agora só pode chorá cum oio só ! 
- Mece tá sempre de brincadeira ein riba dos outros 

"seu" J oao ! 
- Pois é ! I-Ion1e con1 óio só, leva te1npao prá chorá. 

Prú causa disso é que é disgra<;a ! Bem, táva tudo. cun1padre 
andando quando Oséas viu baita parda atravessada no caininho . 
Onc;a <lanada de braba e parda de lombo _negro t Colosso de 
bicho, esparramada na picada, con10 se fósse a sía dona daquilo 
tu do! Quando nos viu ·"buzinou f eio" e 1neteu a sacudí o 
rabáo. Gritamo e ficou parada. Adispois "bateu a pestana" 
e meteu o oiao para riba <la gente, sinal que ia armá o pulo. 
Todos nois fizemo fogo e n1ete1no bala na bicha que "correu 
arrependida", mas já sem tempo! Diantou nao! 

!vfanoel, o "boca larga", levanta a cabec;a que n1antivera 
pensa sobre o peito e entra na lic;a: 

- Oxeis tudo cunhece1n o Ateneu da Parca Roxa, 
cunhecem? 

- Cunheten1D ! 
- Po is. . . Fa~.s do is n1eis eu i . n1.ais ele fumo pró mato 

pra n16rde pudé dá co111 os trito de gai.éiro, que Ateneu tinha 
encomencla dos paclre que queria1n levá. prá capitá duas ott tres. 
gaiáda grande prá enfeitá parede da Igreja. 

- Parede de igrej~ nada, "se" Mané '! Igreja é lugá de 
Santo e nao de corno de animá ! 

- Sei lá. Padre qneria e casa de padre é igreja, ou 
num é? 

- É xiin , mas tá suparada. 
- Ahn. . . Fais má nao! Tava eu dizendo: fumo e 

demo con1 tróc;o monstro de pintada! Macharráo bonito cuino 

9 
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ele só ! Cachorro deu em ri.ba e f oi logo estripado. Outro 
mete u focinho e levou tamanha maozada que f oi se arrebentá 
110 tronco pertíco ! Foi quando a bicha foi se esconde no 1neio 
do espinhá rasteiro. Capoeira dos Den1~ ! J untinha qui nen1 
os dedo de n1inha n1áo trancada! Eu dtsse pru companho: 

- "Mió a xente tocá prá fente "seu" Ateneu ... " 
- "Mió nada ! Into eu vó perde o couro dessa bicha? 

Tá variando cun1padre ?'' 
- "1"'ou nao. l\1as 111ece tá Cl1111 esse pau-de-fogo do 

ten1po <los Af onsinho ... '' 
- "Vai ve só ele cuspi fogo !" 
u hon1e tinha un1 pau-de-fogo, "seu" n1ajó que nunca 

nino·ue111 viu: cano cun1prido con1 boca de sino, pederneira, 
esc;rva, fornilho prá pórva ! Me ale1nbra que un1 dia o padre 
clisse: "Ateneu esta arma tem bruto valo ! É prá n1useu e 
nun1 é prá ca<;á porco !" Mas Ateneu nu1n quis sabe de vende 
pru padre. Ficou com ela n1emo e <lava cada estroncio que 
parecia trovoacla ! N aquele dia Ateneu teimou em queré o 
couro da bicha. Meteu a barriga no chao e foi feito lagarto 
prá dentro da capoeira. I eu atrás! Foi arrastando, foi 
andando, i eu atrás com minha 44 prontica prá deit.á f uma<;a ! 
l\.1as o lugá num <lava prá dois hóme e axim, se a on<;a cun1esse 
Ateneu é que eu poderia atirá ! Fun10 andando inté que den10 
com a cara da on<;a que táva inchada de raiva. Ateneu met~u 
a pórva no fornilho, n1eteu a pédra, escorvou e foi alongando 
o espingardáo, "seu,, majó, que parecía nunca acabá ! Foi 
ernpurrando tanto que chegou a cotucá o f ocinho da bicha. 
Intó risco u f ogo e f oi aquel e baruiao ! Lhe garanto "seu" 
1najó que fiquei cum febre dispois: n1as de n1edo ! 

- Era grande a on<;a? 
- Bruta .ele enor111e ! Se a cabe<;a tivesse sobrado in1pois 

do tiro de arcabus, 1naior inda seria ! 
Continua1n as histórias, cada vez mais interessantes e jo

cosas, ainda 1nais que a algaravia dos ho111ens encanta sim
plesn1ente. Dizem tu do de forma singela, sitnples, honesta, com 
essas pitadas de hu1norisn10 inato no sertanejo. 

* * * 

" 
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Estou ansioso pela chegada do índio com a gasolina. Pelos 
cálculos deverá chegar amanhá, sempre que na;> se atrase 
nalO'um aldea1nento e tome parte nos festejos da epoca. Tiro 
um~ fotoO'rafia de "Negro_ Grande" e pron1eto-lhe tuna cópia. 1:1 

- E~ to de subida coroné. Deixei minha véia suzinha e 
tó com cuidado . . . I cumu f ican10? 

- Ou<;a "Negro Grande": eu voltarei logo que me seja 
possível. Antes n1andarei um próprio para lhe avisar. Entao 
estudaren1os o plano. En1 todos os casos, diga aos ho1nens 
<leste sertao que n1ttito vou precisar deles ! . E n1:tito obr.igad~ 
pela visita que n1e .fez. Logo que me seJa poss1vel arnbare1 
ein seu rancho. 

Despeditno-nos .cariµhosamente. A·companho-o até ~ can,?ª 
e o velho desn1anci1a-se em desculpas para n1e dar aquele 
t b ,. " ra a10 . 

- N um se avexe coroné ! 
- Para n1im é un1 prazer "Negro Grande" ! 
Metem o ren10 e somem na curva do lago, den1andando a 

desembocadura do ·T apirapés-Araguaia. 
Cruzam vejo-o, com outra canoa que vem pejada, bordas 

be1n a flor dágua. Logo depois reconhe<;o o Carajá: é o qµe 
verr1 com a gasolina. Realmente, descarrega tres caixas e, duas 
garrafas co1n pinga. Pago-o e parte logo, contente, apos ter 
contado e recontado o dinheiro. Ufa ! Ternos o carburante! . 
An1anha seguire1nos para o nosso acampan1ento de Sao Felix ! 

Colocamos o motor de 12 HP no barco-mestre que deverá 
rebocar o outro 1nais carregado con1 materiais. Repousam, 
agora, os clois valentes motores de 2 HP que n<?s. levaram 
.durante tanto tempo Solidao acin1a. Feitas as despedidas, log? 
pela 1nanha, entramos no Araguaia apó~ cur~? .Jane:_ do Tapt
rapés. Desejamos escapar da ventan1a diana desse kica}, 
ventania que levanta espetacular "banzeiro" sumamente pen
goso. O rio tem largura imensa e está lívi,<lo. pela enchente. 
Seguimos en1 boa n1archa, a pesar da f ortiss11na correnteza. 
Paramos a tarde apenas para trocar urna vela do motor. Errt 
seguida, sempre a frente, até Nlato Verde onde apraiam~s ao 
descambar do dia. Noite limpá, sem mosquitos. Dormimos 
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na praia, rente aos barcos, sem necessi<lade de resguardos, 
estrelas piscando brejeiras lá no alto. 

* * * , 

Nosso regresso a Sao Felix é sauda<lo com verdadeira 
alegria por essa gente boa que o habita. Fazem-nos verdadeiras 
festas e todos desejan1 colaborar para a descarga dos barcos, 
que é feita nu1n abrir e fechar de olhos, tantas as máos que 
agarran-:i. tudo e carregam para os depósitos. Ureari está até 
doente de saudades. O jovem índio abra<;a-me e choran1inga. 
Está mais gordo. Logo mais descubro a causa clesse avolumat 
de carnes: comeu várias .latas grandes de bolachas, abrindo,..lhes 
o fundo, para disfar~ar o furto ... 

A gente sente-se em casa e como é bo1n ! Aqui cada un1 
de nós tem o seu cantinho preferido e é nesse cantinho que, 
logo a noite, dormimos o sono dos justos, após táo grande 
f adiga de. . . di as nas aventuras. 

PY 2 CvV avisa-me: "O rvfinistro da Aeronáutica vai 
mandar buscá-lo nu1n aviao que colocou a sua disposi<;ao. PY 
2 IT do general Vila~a quer entrar em contacto. Vou ficar 
na "coruja" e voce fale diretamente !" 

Encontro a PY 2 IT. E recebo do general Carlos Vila~ 
n1ais urna confirma~ao da próxima vinda do Beechcraft. Em 
séguida, ouc;o o caro an1igo dr. Muniz de Aragáo e mais tarde 
o cel. Irapuan1 . Saturnino de Freitas, Secretário Geral da 
"Bandeira Pirat~ninga". Todos dizem que está.o ansiosos pela 
n1inha volt.a. Novan1ente, o cap. Armando entra co1n a sua 
CW e prepara-se para a cobertura do aviáo que deverá descer · 
no can1po do SPI, na Ilha do Bananal. 

~1ando preparar o pouso para os aviadores. Das ro~as 
dos Carajás vem grandes melancias e das águas do rio retira-
111os porc;ao de pacús. Assim oferec;ere1nos aos nossos hóspedes 
o refrigério de fruta gastosa e urna peixada con10 manda o 
f igurino. Estenden1os redes cómodas e tomo outras medidas 
para que os aviador€s hajam a atravessar urna noite tranquila 
e serena. 

• 
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As 13,40 horas, o pássaro de ac;o surge no horizonte. 
Descreve uns círculos por cima de meu acampa1nento e desa
parece para os lados da Bananal. rvleu batelao segue rio abaixo, 
a fim de ir buscar os aviadores. Vou recebe-los a borda do 
barranco. Alto, elegante, espigado, muito jovem ainda, eis o 
tte. cel. N ey Gomes da Silva. Robusto, risonho, estreita-me a 
mao num aperto franco, o ca pitao Hilton Manes. Ve1n nas 
pegadas o sargento mecanico Jorge Juarez Cardoso. 

O co1nandante da aeronave diz-n1e da itnpossibilidade de 
atravessarem a noite. Razoes in1periosas obrigam-no ao in1e
diato regresso. Devereinos levantar vóo o mais rápido possível. 
Apanhado, assitn, de surpresa, t.rato de ultitnar os preparativos. 
Fac;o as derradeiras recomenda~oes 1 aos que fi·cam e mando 
einbarcar as caixas que desejo levar. Comigo váo Osmar, 
Benedito e Morais. O cel. Ney Gomes da Silva diz-n1e ter 
regressado do Chile na véspera e, sem ter podido descansar, 
veio diretamente para o meu acampamento, sobrevoando pela 
prüneíra vez esta parte do sertáo bruto. 

Mando servir as melancias e um café. Depois, deseemos 
o rio no batelao mestre. No campo, estao todos os Carajás 
que se despedem. 

- Volta logo Wirry? 
Volto sim ... 

- Nois sodade de oxe ! 
- Eu tambén1, e muita ! 
O coronel, a certa altura, chama o encarregado do can1po 

e diz-lhe: 

- Ainigo: vamos :bombar n1ais u1n tan1bor de gasolina. 
O senhor - diz a n1im - mande descarregar u1nas caixas. 
Estou corn palpite que é necessário 1n.ais esse tambor de car
burante. Pelo shn e pelo nao ... 

1'Iando descarregar seis caixas de objetos. Deverao subir 
o río pelo batelao, rnais tarde. Enquanto estamos aguardando 
pacienten1ente que a gasolina se acomode nos depósitos, sobre
vem um desses temporais que ficam para sempre gravados · na 
1nemóna ! Parece o mundo vir abaixo e, agachado, sob as asas 
do possante aviáo, atravessamos hora ~ meia nessa agonia. J á 
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sao quase dezoito horas quando o tempo an1aina. A distancia 
a ser percorrida é grande. . . quilon1etros e a noite nao deverá 
tardar n1uito. Embarcamos. O aviáo percorre a pista e já 
ben1 na orla do barranco despreende-se da terra, f azendo que 
no peito o cora<;ao diminua um bocadinho ... 

• Eis. a~ora lá embaixo o Araguaia, Sao Felix, Lagoa. 
Tuao 1n1nusculo, co1no se tra<;ado nun1a carta topográfica. O 
capitáo embica o nariz do aviao para dentro da Ilha do Bananal. 
Atravessa1nos zonas tempestuosas e outras serenas, nun1a al
ternativa contínua. · · Vejo agora o brac;o direito do Araguaia 
que ·eu percorri e cujo levantamento 'realizei en1 1946. A ilha, 
sob os 1neus olhares, exibe-se en1 toda a sua magnificencia. 
Incontáveis lagos e inúmeros riachos esburacam-na e cruzam
na. l\1atas densas e campos imensos: O ten1po vai escoando. 
Noto que o coronel está consultando cartas, espiando de quando 
em vez para baixo. Sei que encontra dificuldades enormes 
para dar com pontos de reí erencias pois que as cartas sao 
incipientes e os nossos aviadores devem suprir essas terríveis 
!acunas com a viva inteligencia e um sexto sentido de orienta
<;ao. Tam.bén1 os meus homens notam qualquer coisa e vejo-os 
nervosos, indagando com o olhar. Lá, na fimbria do horizonte, 
surge um grande curso de água: o Tocantins. O <!oronel 
retifica a rota e o aviao ruma pelo can1inho certo. As 19,30, 
já escurecendo, descen1os en1 Goiania ! O jovem comandante, 
sorrindo, diz-me : 

- Valeu a pena ou nao valeu meter n1ais duzentos litros 
de gasolina? 

- Se. valeu ... 

* * * 
Maravilha das 1naravilhas a aviac;ao ! Eu levaría, nesta 

época, pelo menos vinte dias para alcanc;ar a jovem capital 
goiana. No entanto, ein duas horas e minutos, aquí estou ! 

Mais tarde alugo un1 táxi para levar-me até Anápolis, 
distante sessenta quilómetros. Nao conhe<;o pessoahnente o 
cap. Armando Costa e desejo abrac;á-lo pelo muito que nos 
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valeu. Levo-lhe um papagaio manso como presente. As 23 
horas, bato-lhe a porta e O abra<;O apertado que trocan1os, diz 
tudo. Hora imprópria para visitar um amigo, mas nao havia 
outra alternativa. A conversa é gostosa e o café com bolinhos 
também. Regresso lá pelas 3 horas da madrugada e as 7 
horas já estou em pleno voo a fim de alcanc;ar Congonhas, 
onde chego as 11,50 horas. 

Haverá urna pausa e, novan1ente o sertao, para ultin1ar 
os trabalhos ! 

I 



CAPÍTULO XVI 

J á se passaran1 ineses e estamos etn fins de 1953. Estou 
novan1ente em meu acampamento-base, com Os1nar, sargento 
~iioura, Morais e Aristides. Estamos completando os trabalhos 
de levanta1nentos que nao ultiman1os no decorre~ .do ano pas
sado. Jací acompanha-n1e até aqui e irá, depois, até a Barra 
do Tapirapés, pois que tenho uns con1promissos com os índios. 
Desejo realizar fihnagens de. documen~ários, nesse meio te1npo. 
Ta1nbém, por ter sido "eleito" festeiro por unanimidade e pela 
imposi<;áo da entrega da flor das .festas de f unda<;áo desta 
localidade que tanto amo, pois que a vi crescer, desde ()S 

primórdios, sob os meus olhos, tendo-lhe emprestado todos os 
meus esfor<;os e minha dedica<;áo, <levo desincumbir-me a 
oontento. Idealizei urna jornada esportiva que transcorre com 
grande entusiasmo. Darei como pren1io urna carabina Win
chester a quem vencer a corrida a cavalo, numa distancia de 
quase légua. Alinham-se os_ rapazes e a porfia é deveras 
etnpolgante. O vencedor abrac;a a arma co1no se abra<;a urna 
n.an1orada. Coam-lhe chispas de alegria dos olhos cinzentos e 
noto, nos olhares dos clemais, repóntar um tiquinho de inveja ... 
O churrasco transcorre ótimamente assim con10 o indefectível 
baile a noite. Aristides prepara tudo, conserta t1.1do, fiscaliza . 
ttído. Depois dessa· festan<;a, . va1nos a Barra' do Tapirapés. 
Viage1n cahna, t ranquila, com o grande bateláo con1pletan1ente 
remodelado, con1 a sua cabine catita ,e suas dependencias amplas 
em den1asia para tao pouca ·gente. Morais transforma-se· em 
cozinheiro e prepara, em viagem, bons almo<;os e j anta res. 
Osmar encarrega-se do café. Eu, Aristides e J ací revezamo
nos na patroagem. 

Depois de curta estadia na Barra, granden1ente festejados 
pelos índios Tapirapés e pelos índios Carajás dos aldeamentos 
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vizinhos, regr-essa111os, ainda n1ais que J ací deverá akan<;ar 
Aruana de onde, pelo aviao da Cruzeiro do Sul, alcan<;ará 
Sao Paulo. Assim sucede realmente e eu vou percorrer tratos 
de terras que ainda nao · tinha visitado. Sozinho, despindo 
teda a roupa, cingindo a cintura Q revólver e o facáo, atravesso 
.bosques, areióes, praias, rr..atas, cerrados e campos. O sol 
tosta-n1e a epidern1e e sob a sua violenta carícia, percorro 
léguas e léguas, senhor absoluto de inim próprio, cantando se 
me dá vontade ! 

Enquanto Tupi. descansa, sou acon1panhado pelo "Cavalo", 
1nastin1 onceiro assin1 batizado pela sua brutalidade de atro
pelar nas den1onstrai;6es de afeto e alegria. Certo dia dissera1n: 

- :ltste cáo é bruto eon10 un1 cavalo ! 
O apelido f kou e será sempre "Cavalo" este dio fidelís

simo, que jamais n1e largará nas n1inhas andanc;.as e que, 
quando está com fome, cac;.a por conta própria, aplacando-a 
perfeitamente, este ja onde estiver ! 

J á consertei a <;.an1pa, onde jaz meu irmao· Aurélio. No 
dia 13 de dezembr0, fez ,oil() _ anos que aqui o deixei. A se
pultura, situada no alto do barranco, olha sempre para o 
Araguaia que corre a brevíssima distancia. 

Agora, trataremos da derrubada de landís em localidades 
distantes para servirem de esteios as construc;óes do acampa
mento definitivo. Derrubar os enorn1es troncos, lavrá-los e· 
depois puxá-los até a rnargem do grande rio onde, ·de borbulha, 
amarrados em jangada, chegaráo em perfeito estado, é trabalho 
insano 1 Os enonnes paus,- con1 50 ou 60 palm-0s, af undan1 
com f acilidade. Mas há urna simpatía d0 · sertáo : martelam-se 
dois grandes pregos· nas pontas opost(;ls. Feíto isso, poden1 
largar o tronco que fi'ca fliJtuando ! Experi1nentem os des
crentes e verao ! 

Be1n no alto do 1norro que domina vasta zona, permitindo 
afundar com o olhar a imepsidade da Ilha do Bananal a nós 
frontcira, construimos um c6modo e espac;oso rancho, sólido, 
fadado .a durar décadas. D-0u a e1npreitada a Maloaré que 
se faz ajudar por outros índios. Tudo perfeito o que sai das 
maos dessa gente e agora os moradores de Sao Felix váo em 
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romaria ao coooruto do n1orro, para se deliciarem com· a vista 
magnífica que desde lá se descortina. 

Ta1nbém estamos ampiiando o campo de aterrisagem. Em 
breve, haverá outro, pois que o governo de Mato Grosso co
me<;a a se interessar por esta terra que estamos desbravando e 
que reponta com forc;a desusa_da, grac;as a ~enacidade com 'que 
os valentes sertanejos a ainpliam. Num pequeno aviao da 
Fundac;ao Brasil Central.chega o deputado federal dr. Athaide · 
Bastos, que enche os olhos com a n1agnificencia do ambiente e 
se extasia com o dinamisn10 ímpar nesse sertao bruto. É ele 
o aval quanto ao campo de aterrisagem. Realmente, esse campo 
foi executado e boje S. Felix possui tres ... - Para o futuro podere1nos, assin1 aparelhados, irradiar as 
nossas penetra<_;óes. Teremos base, teremos chao, conforn1e se 
costuma dizer e mu itas facilidades encontraremos em nossa 
movimentac;ao. Mes1no porque poderen1os, como pioneirqs, 
of erecer ao Brasil outra faceta de atividades fu turas, para 
quen1 as aproveitar: o turismo no a111ago pela nossa terra. 

* * * 
O sarampo faz estragos entre os Carajás. Sao Felix -sofre 

as consequencias da contan1ina<_;ao e tres quartas partes , dos 
moradores tombam con1 a irritante doen<;a. Nao ternos máos 
a medir para acudir todos. Nos adultos a manifesta<;áo é bem 
mais grave. Contrariamente ao uso, mando ventilar todos os 
ambiente3 em que haja doentes. Custa convence-los de que o 
trancamento de qualquer via de arejamento é prejudicial. 
Tern1inam conf orn1ando-se, -evidenciando, nis so o profundo 
respeito em que n1e tem. · 

Estao as coisas nesse pé quando chega a notícia de que en1 
Sao Pedro, vinte e cinco léguas aci1na, irrompeu a varíola ! 
Aí está um perigo bem maior. Poderá propagar-se com a 
rapidez do raio. Tomq todas as providencias: todas as f ossas 
assepticas sao largamente desinfetadas -com DD·T e as casas 
lavadas con1 creolina. Trapos, lixo, resíduos, tudo é queimado. 
A correic;ao é rigoro$a e todos devem se submeter ao impera-
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tivo do momento. Pec;o a PY 2 CW enviar u1na mensagem 
urgente ao Nlinistro da Saú~e, dando-lhe ponnenores. Solicito 
envio iinediato de vacinas e descrevo a situac;áo de outras loca
lidades e quais os meios práticos, aqui neste sertao, de se levar 
a efeito urna vacinac;ao geral. O sr. Ministro Pinotti envia as 
vacinas que sao entregues no Posto do SPI a urna enfermeira 
estrangeira, de maus bofes, irritadi<;a e 1neio esquisof renica. 
Nega-se peren.1ptoriamente a entregar: o volu111e re<;ebido. 
Exige que todos os moradores de Sao Felix atravessem o rio 
para receberem a vacina. Nesse meio tempo, seja <lito a bem 
da verdade, ela vacina todos os índios. A romaria do pessoal 
daqui é contínua e todos regressam segurando o brac;o como 
se f ora coisa preciosa ... 

· Repito meu ráclio e finalmente recebo 1nais vinte mil va
cinas, grac;as a interferencia do Armando e sua insaciável PY 
2 . CVv. Separo tuclo em pacotes e mando descer o rio os 
portadores para Lago de Pedra, Mato Verde, Barra, Porto 
Aurélio, Furo de Pedra, Santa T'erezinha e Lago Grande. 
Vacinas e instru~óes. Dessa forma, debelamos o grande perigo 
que fatalmente teria aberto vácuos imensos entre civilizados e 
índios. Estan1os atravessando urna quadra incrível: sarampo, 
varíola, inundac;óes, falta de brac;os para as colheité).s de n1an
clioca, n1ilho, arroz. .Penúria de mantimentos. Falta. comp]e
tan1ente a<;úcar. Distribuo o que posso. Até o ri-o, dadas as 
enchentes, nega-se fornecer, en1 quantidade, o peixe. Cac;a 
pouca, que nesta quadra as aves en1igram. Um ou outro 
campeiro, algum pato selvagem. Rezes sao abatidas. Nao há 
gasolina p~ra se ir buscar algures os mantimentos. F or111amos 
urria escolta e ·van1os as antigas roc;as que foran1 abandonadas 
com a calada das hordas de Tresac;ú. Conseguimos bastante. 
Mas nao suficiente. Devido a falta de combustível, estamos 
quase que ilhados. Solicito do Ministério da Aeronáutica, por 
empréstimo, um ta1n:bor de gasolina de aviao. Envio um 
S. O. S. a Fundac;ao Brasil Central para que n1ande descer 
pelo rio dois ta1nbores desse ultra-precioso líquido. Atrevo-me 
a tantó por ter o sr. Presidente da República· n1andado que essa 
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autarquía esteja a min~a disposi<;ao no que fór preciso. Mas 
também na Brasil Central falta completamente gasolina! 

Resta aguardar a chegada de Severiano, que faz dois meses 
subiu o rio para compras. Dele deverei receber o suficiente 
para poder subir o Araguaia e alcan<;ar Aruaná. É só ter 
paciencia .. . 

J á Osmar e Morais e o sargento Moura, aproveitando a 
boa vontade d.e un1 oficial da F AB, regressam, tenninados os 
servi<;os. Em breve será a minha vez e deverei, também, des
cansar um pouco que a jornada foi bastante rude. Preparo, 
nesse meio ten1po, a volumosa bagagem que me deverá acon1-
panha1·: cera1nicas de índios, enfeites, armas selvícolas, colheitas 
de hematófagos, de lacertilhos, répteis e insetos. A clessidra 
marca inexorável o tempo que se esvai languidan1ente. Lavo a 
minha roupa, cozinho meus alimentos, dean1bulo pelas cerca
nias, vagueio pelo rio e pelos lagos, sozinho, as vezes, interpe
lando a N atureza, como namorado que sou dela. Arutana está 
melhorando e visita-me a miude. Quando deixa de aparecer, 
envio-lhe, pelos meios fortuitos, mantimentos e fortificantes. 
Muitos sao os índios que n1e buscam, sabendo que cncontrarao 
lenitivo imediato as necessidades. As vezes, surge1n altas horas 
da noite, egressos de alguma pescaría no rio das Mortes. Entáo 
trazem-me uns peixes ou uni:a tartaruga : 

- Para oxe Wirry ... 
- Obrigádo, irmáo. 
Fa<;o sempre urna pausa, enquanto os índios permanecem 

estáticos a minha frente, sinal evidente que desejam algo. :tlsse 
"algo" eu o conhe~o. 

- Voce está con1 fome,? 
- Fume grande. . . fu111e muuuiiita ! 
-- En tao van:ios fazer comida. Voce acen<le o f ogo? 
- Min fais ! 
Acende1n rápidos. Vou ao depósito, retiro urnas tantas 

latas de feijao que despejo na panela. Basta isso e farinha 
de mandioca para ver esses rapagóes felizes. Mastigam ruido
san1ente e depois váo lavar o vasilhame que me entregam li1npo. 
Despeden1-se e somem na escuridao, cantando enquanto remam. 

O RIO DA SOLIDAO 

Acon1panho-lhes o cantar e o derradeiro "taterean" que me 
atiram ao alcansarem a curva dQ rio. Depois, volto a 1ninha 
rede. 

* * * 
Nessa noite, após a despedida dos índios, comec;a chover 

con1 fón;a. Chuva e vento uivañdo pelas frestas, berrando sua 
raiva entre as ramagens das árvores distantes, n1as nao tao 
longe que tne impedissem ouvi-las ge1ner sob o vergaste do 
temporal. 

Nada há de tao gostoso como sentir-se perfeiíamente abri
gado numa noite tempestuosa. o barulho da chuva sobre a 
cobertura do rancho assume proporc;óes musicais e a gente 
sente-se. singularment~ ben1, ao sentir-se protegida. Con1 essa 
disposic;ao amena, que alcan<;ava o espírito, coloco o lampeáo 
a querosene bem junto ªº punho da rede a fim de receber, em 
cheio, nas páginas do livro que iría ler, luz suficiente. Estava 
lendo no momento "Candido, o otimista", de Voltaire, livro 
esse que merecería um capítulo a parte para poder narrar da 
forma COlTI que veÍO ter as minhas máOS em pleno sertao e 
onde Voltaire jamais teria sonh3:do poder algu1n dia, mgsmo 
rernotíssimo, ser encontrado. 

Delicio-n1e coin ¡ts aventuras do herói de tao ext~aordi
nário relato, quando u1n sextD sentido ine avisa estar ocorrendo 
algo anormal. · 

Lentamente, levanto a vista da página que estou lendo e 
dirijq-a a parede lateral, a minha esquerda. Parede de adobos, 
parda, feia, cheia de protuberancias, con1 son1bras de barro 
r'etorcendo-se nas costuras .. ·O que vejD me petrifica o cora<;áo; 
afluí, de u1n jato, metade do meu sangue ao cérebro e a tal 
ponto que o ·sinto entumecido! Avan<;ando lentamente, c~I?1º 
arauto de n1orte horrQrosa, espetacular aranha carangue1e1ra 
vem em direc;ao ao punho de n1inha rede ! Ao revérbero .do 
la1npeao, que enviesa a sua luz para esse ángulo, ben1 n1aior 
parece o asqueroso aracnídeo, pois que ele, receh:ndo a luz 
projetada em diagonal, aumenta a sua apavorant~ stlhueta. 
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Todos os que leram o meu livro "Sertóes Bravios'' sabem 
do incrível tormento por que passei devido a urna dessas 
aranhas. Desde entao, esse trauma agiu e age sobre mim de 
forma incrível. 1'enho lutado comigo mesmo para me libertar 
désse COfl'.lplexo, com betn poucos resultados. Entretanto, as 
vezes, para corresponder a expectativa, mesmo que quase ater
rado, apanho espécimes de vários tamanhos para o Butantá. 

* * * 
Fico estatelado, olhos fixos nessa visao dolorosa, sentindo 

f remir todas as células do n1eu organismo. Tivesse entrado, 
naquele n1on1ento, no angusto espa<;o que ocupava, tuna on<;a, 
u1na vara ele queixada~, un1a cobra, por venenosa que fosse, 
nao teria experimentado tamanho susto. Para min1, nesse 
mon1ento, a caranguejeir.a, cujas listras n1arrom--negro se des
tacam nitidarnente, assume propor<;óes de Leviantá ! Sinto f rio 
na medula e o cora<;ao dispara como bomba descontrolada. J_,á 
fora, ruge o te1npora1. Aqui dentro sopra o medo! 

Urna única coisa eu <levo fazer: matar aquela visao 
n1acabra. Com, ou sem corage1n, a solu<;ao era urna só ! 

Deslizo lentamente da rede, fazendo menos movitnentos 
possíveis para nao alertar ou espantar a visitante. Conhecendo
a como a conhe<;o, sei que essa espéci~ de aranha pula con1 
incrível ~lasticidade e, num desses pulos, pode atingir-1ne per
feitan1ente. Penso tnatá-la a tiros, como já na infinita solidáo 
de urna pradaria, em 1945, quis n1atar outra, enorme, que 
sub ira no n1osquiteiro do cinematograf ista da expedi<;ao. U1n 
tiro certeiro destro<;aria com ela, mas acontece que o meu 
revólver está dependurado, justamente, a um paln10 da aranha ! 

N um canto do cubículo, há um reino indígena. Alcan<;o-o · 
com extremo cuidado, movendo-me aos poucos, sem jamais 
tirar os olhos do pequeno monqtro. Há também várias caixas 
contendo materiais, acumuladas ao longo das paredes e roupas 
dependuradas. Depende do certeiro golpe que pretendo des· 
ferir, a elimina<;áo do mensageiro do mal e, se tal me acontecer, 
ficar aguardando a chegada do companheiro da caranguejeira, 
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nÚi.cho ou femea, pois que sempre andam aos casais, se bem· 
que nunca juntos. Matando-se urna, é só aguardar o apareci
mento da outra. Portanto, a noitada se me transformava ~m 
vigilia agoniante, deixando escorrer a areia da ampulheta mi
nuto por minuto, até ao amanhecer. 

A questao itn~diata é matar esta que aqui está e que 
enche a niinha visual de horror. Levanto o reino, calculo a 
distancia e desf iro o golpe! Fra<;ao de segundo, antes de ser 
apanhada e achatada de encontro aos adobos, a infernal aranha 
pula, 1nergulhando no escuro de utn ángulo 1norto, cngrossada 
pelo eri<;ar. do pelo, que n1ais e mais medonha a torna. Sinto 
balou<;ar o globo ocular nas órbitas con10 se os bulbos se 
xacoalhasse111 nun1 invólucro demasiadamente grande. Seguro 
tao f.ortemente a haste do ren10 que as juntas dos dedos 
chegan1 a cloer. Apanho a lanterna elétrica e lan~o o jato de 
luz fortíssin1a na dire<;ao onde o aracnídeo se escoflde. Nada 
vejo. O acavalan1ento dos materiais forma barreira. Giro 
sobre n1im n1esmo, perscrutando. o 1nonstrozinho <leve estar 
próximo, irritado, fitando-1ne co1n seus olhinhos pérfidos, en
gendrando a 1naneira de me colher de surpresa. . . Há um 
solilóquio e eu digo-me nun1 murmúrio: 

- Voce nao <leve ceder . . É vergonhoso que se de por 
vencido apenas por estar aqui urna caranguejeira ! Procur.e -e 
111ate-a !" Afinal de contas, que ho1ne1n voce é? 

Era isso que eu tratava de n1e impor, antepondo ao panico 
oriundo do traun1.a razoes suficientes. Mas, ao 111esmo ten1po, 
ocorre-n1e a le1nbran<;a de ter testen1unhado, quinze dias antes, 
a n1orte de un1a novilha mordida por u;na caranguejeira idéntica 
a esta que agora está brincando de "cabra-cega" con1igo. A 
novilha, pastando rente a urna "casa-de-cupin1" f ora mordida 
no focinho. Ora, se un1a vitela deixara o couro com ta1nanha 
facilidade, um sujeito do n1eu tamanho iria fatalmente pelo 
1nesn1íssin10 caminho. 

Dessa f onna eu esto u pensando. Apanho n1eu imper-
1ueável, sacudo-o com todo o cuidado, visto-o e saio a intem
périe. Sento num ba!lqttinho tosco, distanciando-me da parede 
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e suporto, horas a fio, o diluviar que son1ente ªº amanhecer 
abrand-0u. Em n1iin, o sentimento da derrota ... 

Horas depois, eu, Aristides e Jorge levantan1os as cabcas 
a cata da aranha. No interstício entre dois volumes encontramo
la, exibindo-se etn toda a sua asquerQsa f ealdade. Enorn1e ! 
Os dois compar. heiros esbugalham os olhos e váo chamar mais 
pessoas a fim cíe que testemunhem o tan1anho descomunal da . . 
carangu e J e1ra. 

- Isto é o aconcagua das aranhas r - sentencia Aristides, 
que acaba matando-a con1 relativa fa_cilidade, pois que, por ser 
da espécie das "noturnas", jaz imersa na dorn1encia que so

, breven1 co1n o surgir do 4ia. 
- Agora compreendo porque o sr. donniu no retento. 
- Donnir?. . . Ao relento?. . . Pois saiba que, acor-

dado, tornei o n1aior banho de d1uveiro <leste planeta! 

" 

CAPÍTULO X\TII 

O calor intenso afugenta até os lagartos da n1arge111. O 
sol escalda de tal forma a terra que é in1possível, sem o res
guardo de grossas solas, pisá-la. Calor fora do comum, · pre
nunciando algum tempora_l violento. Sao mais · ou menos onze 
horas. O rumor de n1otores · trabalh.ando en1 uníssono, mas 
·com ritn1os diferentes, chega-me aos ouvidos. Nao se esperava 
nénhu1na en1barca~ao vinda do Norte e a curiosi<lade espica<;a 
os brios de n1uita gente que se conduz até a orla do barranco, 
a fitn de curiosar, tangida tan1bém pela esperan<;a da possibili
dade de um abastecimento, dada a penúria en1 que vivia. 

Eu tan1bén1 arrasto-n1e, quase sem vontade, até a porta do 
rancho. Para q~e1n é obrigado a viver dias seguidos iinerso na 
pasn1aceira, qualquer novidade é um aconteci1nento. 

Logo a curva, quase que raspando o paredáo, surge un1 
bateláo de cobertura baixa. Realmente, dois motores de pópa 
iinpulsionavan1-no e sua proa abre linda bigodeira na correnteza 
contrária. Noto que os curiosos, se1npre afoitos quando da 
chegada de en1:barca<;oes, no lugar de despencaren1 barranco 
abaixo, retiran1-se co1n certa pressa. 

N.ao atino, assim de súbito, com esse estranho proceder 
dos sertanejos. Também nao atino com a chegada, aqueta 
hora, de u1n batelao pejado de pessoas, que já Iobrigo distin
tan1ente, se bem que a distan.cia. Viajar, cotn sol a pino, as 
11 horas da n1anha, sob urna cobertura bai'xa, quase que se111 
ventila<;ao, nao é para todos os días. 

Sornen te quando o barco atraca ben1 em frente ao meu 
rancho que deslindo a razáo da retirada rápida dos sert~nejos 
e o porque da viag.em fora de hora : a bordo vem, estivados 
co1no sardinhas, dezessete hansenianos ! 

10 
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Dezessete ho1nens e mulheres, numa pro1niscuidade dolo
rosa, agachados, a<;oitados pelo calor insuportável. Saf ra 
dolorosa dos remanescentes tocados pela inaudita desdita, 
reunida pelos encarregados da prof ilaxia. 

Há na popa do batelao urna separa<;ao de madeira. E111 
sentido da largura, em tao restrito espac;o, um catre. Spbre 
ele um homem dormitando. É o f uncionário que chef ia aquela 
carga humana desfazendo-se aos pedac;os. Junto aos motores 
está um hon1enzarrao de aspecto suspeito. Na proa, empu
nhando cotn os restos dos dedos urna longa zinga, está un1 ser 
humano que já foi homem perfeito e que agora exibe, en1 
todo o seu horror, a d~vastac;ao do terrível 1nal. Logo atrás, 
sentados de cócoras, mais dois hon1ens, it11óveis con10 estátuas 
esculpiµas no próprio batelao. -

Sob a tolda, quatorze pessoas de an1bos os sexos, aperta
díssitnos, 1nisturando os farrapos itnundos. Desse a111ontoado 
exala-se un1 cheiro azedo que agarra a garganta. Várias 
mulheres f umam em curtos cachitnbos. Todos mudos. Todos 
olham sen1 nada dizer e há, nesse .olhar, algo que fere profun
damente, que faz sentir, no mo1nento, nun1 ser sadio, vergonha 
de se-lo! 

o motorista, meio cíebru<;ado por sobre a amurada, 
interpela-me, que sou eu o único a estar presente: 

- Há gasolina por aqui ? 
- N e1n un1 pingo .... 
- Pois preciso n1uito de duas latas, pelo n1enos. A que 

trago nao sei se dará ... 
- Por que usa dois n1otores? Um só faria economía de 

carburante. 
- Estamos "vexados" para akanc;arn1os Aruana. É 

muito longe ainda? 
- Cento e cinco léguas. 
- É um bocado de caminho ! · 
O encarregado da turma nada diz. Continua estirado no 

catre. I-Iá nele um profundo desalento, itnenso como o rio que 
percorre. Urna longa pausa. Novamente o motorista me 
interpela: 

I 
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- Sabe nao se encontrarei gasolina mais arriba? 
- Pode ser que en1 Sao Pedro arranje. Ou entao em 

Sao José dos Bandeirantes ... 
- Muito longe isso tud9? 
- Sao Pedro f ica a vinte e cinco léguas e Sao José a 

setenta e quatro. 
- Puxa ! Cada distancia nessa desgrac;a de rio ! 
Cospe co1n f orc;a, vomitando um f orte in1propério. O 

homen1 está com os nervos a flor da pele, nao tem dúvida. 
Tambén1 nao é para menos. 

- Quic;á a 1ninha gasolina ainda de para chegar? 
- Se eu tivesse, daria de bom grado - digo - n1as 

acontece que estou sem u111 pingo sequer e também a bra<;os 
com urna situa<;ao e1nbarac;osa. Deveria ter subido o rio e me 
encontro ilhado ... 

- É o que acontece, as vezes... Fosse outra a "c~rga" 
eu lhe daría lugar neste barco. . . Bem: vou andando que o 
prazo é curto ! 

- Espere uris minutos, sim? 
Subo o barranco, vou ao acampamento, apanho uns metros 

de fumo em corda, bolachas e un1 punhado de caramelos que 
me sobravan1. Regresso e entrego ÍS$0 tudo as tñaos retorcidas 
que se estendem. 

- Brigado mo<;o ,- - diz-me urna velha cujas gengivas 
pretas se diluem no negror da cavidade bucal. 

- De nada, sía dona ... 
- Deus que lhe pague! 

Amen1 ! Váo com Deus nosso Senhor ! 
Inté ! 
Inté ! 

In té quando? Só no dia do J uízo Final, quando esses 
míseros ressurgiráo para terem o lugar a que faze1n jus pelos 
pade~imentos ! 

* * * \ 
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Run1orejam os motores e segue a triste e inedonha carga 
rio acima. Das portas e janelas do lugarejo ao }(lngo do 
barranco einergem cabe<;as. Olhos acompanha1n a lenta marcha 
da embarca.~áo. o pavor de um contágio fez que todos que
dassem no interior das moradias. 

Lá se vai, diminuindo a (llhos vistos, o barco dos gemidos, 
em cujo interior navegam, agarrados a última coisa que morre: 
a Esperan<;a, 1nais dezessete infelizes, cuja "via crucis" está 
lónge ele terminar ... 

* * * 
Eu, Aristides e Arutana, tudo quanto sobra no mo111ento 

da "Bandeira Piratininga", urna vez recan1biados os hon1ens 
para Sao Paulo em face dos ten1porais e chuvas ininterruptas, 
que impede111 qualquer penetra<;áo, alcan<;amos o aldeamento 
de Fontoura ao cair da tarde, após rápida navega~áo, gra~s 
aos do is motores enganchados na -popa do batelao. Arutana 
está ainda se ressentindo de longa doen<;a. O atlético índio, 
que vai para 17 anos me aco1npanha com fidelidade ímpar, 
está magro e abatido. Apesar dissó, nao quis ficar· e tomou 
lugar ao leme, penetrando no dédalo líquido, com essa segu
ran<;a que lhe é peculiar. 

Acost~1n1ado a ver Q' aldeiamento en1 determinado sítio, 
fico estupefato ªº dar com ele no alto de um barranco, muito 
bem arranja.do, casas espa<;osas, clareira enorn1e, aberta a 
n1achado, ro<;a florescendo. Tudo num estupendo alinhamento. 
Palha de pia<iaba recente, cór de ouro, dand<? aspecto 1alegre ao 
an1biente. 

O run1or dos motores chan1a a aten<;ao dos índios que, 
aos 111agotes, acenam lá do alto. A correnteza é fortíssima e 
encostamos con1 dificuldade. , Dez máos procura111 agarrar a 
ponta do cabo. Solícitos, os índios busca1n ser· úteis. 

Des~o. Ve111 ao meu encontro Uarí, o cacique. Sósia da 
principal personagen1 dos divertidos Tres Patetas, que todos 
conhe~emos através das estrepolias cinematográficas. A mesma 
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franjinha, o inesmo tique nervoso, os mes1níssi1nos aden1anes, 
além da impressionante sen1elhan<;a. 

Abra~a-me. Tartamudeia o "taterean", embargado pela 
como~áo de me rever após tanto tempo. Arutana, como que 
raptado pelos seus, sorne das vistas e, quando indago, me 
apontam vasta cho<;a, residencia do tío do meu "irmao Carajá". 

- Irmáo teu tá lá ! 
Quase que rastejo para entrar na angusta portinhola. O 

"igló" dos esquimós tem abertura semelhante. Lá, para nao 
deixar entrar o frio, aquí, para impedir a entrada do calor ... 
Onde se ve que tudo é relativo. 

O' velho Kumux! faz-1ne mu itas festas. As n1ulheres ~ 
e sao mtiitas ·nessa cho<;a - prepatam-111e 1nacaxeira cozida, 
amendoim, mamáo, bananas. A velha traz-n1e o pote de água 
fresca e todos sentam ao n1eu redor, sat_isfeitos, olhando-me 
con1 o so~riso esteriotipado nos rostos bronzeos. 

A petizada também vem ver o "primo" branco. E1n ver
dade, de branco nem sequer vestígios, pois que o sol e as 
intempéries escureceram a minha epiderme. Sou tao moreno
vermelho, quanto estes apreciabilíssimos Carajás. 

Conv~rsa vai, conversa vem. A mímica entra com grandes 
doses. Depois, o "tio velho" leva-me em visita<;ao as demais 
cho~as, ufano em exibir o "sobrinho" cristáo que j á . tantas 
v~zes exibiu. Mas o espetáculo é sempre novo ... 

Em todas as cho<;as sou obrigado a experi111entar algum . 
manjar. Em todas elas, vejo-me na obriga<;áo de desf azer 
metros e metros <;le fumo en1 corda. Ai de miin, se esquecesse 
esse co111ezinho princípio de "~tica social" ! Seria renegado 
pela tribo. 

Parte111, rápidos, em canbas que mais parece111 agulhas, de 
tao esguias, os jovens do aldeamento. Vao, a ordem de lJarí, 
pescar pirarucu e outros peixes para a festan<;a en1 n1inha 
honra. Tardan1 un1a hora e já estao de volta, entregando, a 
outro grupo, que nesse meio tempo se fantasiou co1n .as vestes 
"sagradas", o resultado da pescaria. Essa parece ser "mil~
grosa", tamanha a abundancia do pescado colhido em tao curto 
cspa~o de tempo . 

• 
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- Para n1itn essa gente tem algun1 reservatório de peixes 
diz-me Aristides, que nao perc_le vaza para piadas. 

Entrego a Uarí apreciável volu1ne de retalhos grandes pe 
fazendas estampadas. As índias enlouquecetn e disputa1n bra
vamente o bonito tecido. Entrego tan1 bé1n um punhado de 
facóes e mais fumo. Depois, uns duzentos anzois. É a vez 
dos hon1ens enlouquecerem de ansia. 

- Wirry bom... Wirry migo grande! 
Fumamos. Trocan1os palavras. Todos queretn narrar 

algo. Ou<;o, espero e respondo. É muito apreciada essa ma
neira de proceder. Jan1ais se <leve interromper ·o linguajar de 
um índio ou interferir, ne1n sequer con1. un1a exclama<;áo, em 
sua disserta<;áo. Diga éle o que quiser. 

- Hoje vamos ter festa grande - segreda-me Arutana 
- Prá oxe irmáo ! 

- Muito bem. Quer dizer que teremos muito peixe 
moqueado? 

~1uito mesmo 1 
I 

* * * 
Vou até a "casa dos mistérios", onde sao guardadas as 

vestes das dan<;as e onde o !'bicho" tem seu resguardo. Um 
enorme giráu f oi levantado e, sobre ele, centenas de gostosís
simos peixes está.o send-0 cozidos ao fogo lento. Grandes postas 
de pirarucú, ainda ~angrando, ficam de pern1eio. Os dan<;a
rinos, já agrupados, garantem-me urna· "dan<;a especial". De
verá durar a noite toda e o dia seguinte, atravessan~o a tarde, 
penetrar outra noite e mais un1a madrugada até o esfalf amento 
dos bailarinos. 

Prep?.ramo-nos para :i vigilia. Estamos acostumados e 
aguentaremos. Para confeccionar os nossos alimentos, desee
mos o barranco e vamos a praia fronteira, já em grande parte 
ton1¿¡.da.pelas águas da cheia. Armamos os mosquiteiros, antes, 
metemos os alin1entos ao lume depois. Sucede que o tempo 
muela de repente. 11al acabamos de devorar o jantar, o vento 
vioJento arranca as barracas. A chuva náo tarda. Metemo-nos 
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no bateláo. Aristides prefere ficar sob a protec;áo do len<;ol 
de matéria plástica. Eu e Arutana arn1amos, rapidamente, os 
resguardos. Depois, tomba do alto o di.lúvio. 

* * * I 

Desta vez o temporal vai durar n1uito tempo. Parece que, 
lá de cima, inilhóes de seres invisíveis estáo despejando água 
co1n baldes. As lonas protetoras do barco nao resistero e 
comec;am a gotejar, a princípio; en1 seguida transformam-se 
em torneirinhas. O vento arranca un1a cobertura. Em casos 
semelhantes, Arutana, con1 pulo· felino, já estaria dentro da 
água. Agora, porén1, permanece inerte, deitado no banco la
teral, que lhe coube na divisa.o de espac;o. 

- Está ficando velho, irmao? - digo-lhe. 
- -Tá. . . - responde, envergonhado de sua atitude. O 

rapaz está fraco e seria exigir demasiado. 
Pulo rapidamente pela borda e consigo agarrar a preciosa 

lona, quando a correnteza a ia levando. Antes molhado, agora 
encharcado, deito-me, rivalizando com Arutana em. . . f ilosofia. 

Aristides está na praia, pouco se lhe dando . o dilúvio pois 
que a pe<;a de matéria plástica o resguarda perf eitan1ente. 
Do_rmir é itnpossível e as horas transformam-se em verdadeiro 
tormento. Arutana está inquieto. Lan<;o-lhe sobre o carpo 
urna capa. 

- Dianta nao, irmáo - diz-me - eu já está 1noiado ... 
- Vamos f erver água? Faren1os um café ... 
- Oxe fais irmao. . . Eu tá fraco ... 
.Acendo o ákool solidificado. Demora a f ervura. O resto 

é fácil, grac;as ao produto concentrado, que facilita sobrema
neira a confec<;áo do cafezinho. SentiJno-nos melhor. Levar 
café ao Aristides é impossível. Eis que, de dentro da escuridáo, 
no meio das águas revoltas pelo "banzeiro", surge urna canoa. 
Nela está Uari. 

-=- Oxe vai drumi na casa. . . ~qui muita ·aiuva. Mim 
pensa ~rande . . . 

, ' 
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- Taetetcheco ( obrigado) Uari. Agora quase dia ... 
Chuva vai acabar. Fica aqui e toma café. , 

Realmente, a chuya amaina e, aos primeiros albores, cessa. 
Dessa forma a festan~a noturna nao - foi levada a efeito e 
indago: _ 

- A chuva estragou o 1noqueio? 
- Estraga nao . . . Guarda tudo. . . " 

* * * 
Quando chegan1os ao aldeamento, reatravessando o rio, já 

dezesseis bailarinos, de ambos os sexos, estáo a nossa espera. -
O sol radioso faz esquecer toda a chuva. Ninguén1 111ais 
lembra da noitada negra. 

Os "Idjareni" váo a frente, abrindo o cortejo. Sao os 
que trajam saiotes pretos, feitos de fibras maceradas na lama, 
a fim de que se tornero da cor fúnebre. Representatn os velhos 
guerreiros que a tradic;ao quer valentes, invencíveis. Seguem
se os "Idjac;o", que sao os "saiotes brancos", mais numerosos 
em qualquer Aruaná. As "Hautehorí", que sao as roupagens, 
f eitas com todo esmero, tem no alto máscaras tubulares, onde 
a arte inata nQ gentío é aplicada amorosamente. Penas e 
penugens das aves 1nais betas lá estao distribuídas con1 gasto. 
Nenhum "Idjajac;6", que é o Aruaná, poderá ter exito con1-
pleto se1n que. os adornos, ciosamente guardados na "Ida~o
reto", a "casa dos mistéríos", venham .a ser ad1nirados pela 
assistencia, que se extéri:ará com grunhidos, valendo cotno , , :· · 

. aplausos de urna platéia civilizada. 
Também o "Tha-iinerii", "cabec;áo", figura diabólica no 

conjunto, saltita brejeiro, realizando estranhas piruetas. E as 
"Idjadoma" das mulheres, enfeites mais sin1ples, pois que 
poucas polegadas da epiderme cobrem, alegrarao os olhos. 
'¡odos os hon1ens en1punham os "ueru"; qile sao os maracás. 
Os "ierude", tocadores desses instru111entos pritnitivíssimos, 
f azein verdadeiro curso no. . . conservatório musical da aldeia, 
antes de receber o diploma que os habilitam em definitivo. 
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Moc;as maravilhosamente adornadas de enfeites estupendos 
permanecem nas choc;as de onde partiráo quando os dan<;arinos, 
que lhes couberem por escolha, farao a longa série de salama
leques, convidando-as a saída. 

Assim procedem e de urna das cho<;as saem duas n1o~s 
tao belas, tao surpreendentemente lindas, que chegam a tirar 
o folego ! A graciosidade dos ademanes, dos gestos, da 1nímica 
expressiva, nessa sequencia de ritn1os que faz a beleza do 
"A~uana", realc;a o esplendor feminino dessa rac;a estupenda, 
fadada a desaparecer se, em tempo, medidas nao fore111 to
madas para diminuir a n1ortalidade oriunda de tnales que a 
civilizac;áo distribui gratuitamente .•. 

Outras, tainbé1n, belíssimas surgem e dan<;atn. 
Revezam-se os casais, horas a f io, dentro do canto gutural 

e o ruído dos n1ara.cás. Há pausas. Dan<;arinos substituem 
os que sentem cansac;o. Isso nao se dá com as moc;as, que 
devem aguentar até o ·fim, buscando refrigério nos breves 
intervalos, a sombra dos interiores das choupanas ou junto a 
bilha de água fres~a. 

Nesse meio tempo, os giraus, pejados de peixes, aguardam 
o despojamento total. Os cozinheiros estao atentos, impedindo 
que as brasas queimem em den1asia a carne saborosa. 

Desejamos tomar urnas cenas do alto. Há urna árvore 
bem ao lado do terreiro e basta externar essa vontade para 
que os indios espectadores se precipite1n a cata de paus e 
embiras, para formar escada segura por onde sobe o cinema
tografista. 

:O sol é mais alto agora e doira o aldean1ento. Lindíssi
n1as araras vennelhas trocan1 suas impressóes nos galhos baixos 
de tun jatobá frondoso. Papagaios reclamam, estridulando. 
Caes surgem e desaparecem, exibindo-nos a dentuc;a ponteaguda. 
Enquanto do lado de cá nos divertimos, enchendo os olhos con1 
a 1naravilha das danc;as e a oeleza das bailarinas, do lado de 
lá o 1nulherio prepara o "calogí" para o almoc;o. Tudo é 
azáfama, tudo é trabalho, tudo é gritos, chamados. Crianc;as 
divertem-se de nlil fonnas. indios trazem canoas pejadas de 
cocos de tucun e baba~ú. Formam pequenas piramides a orla 
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do barranco. Será para fabricar o óleo destinado a conserva
~º dos cabelos. 

J á vimos muito e o cansac;o nos assalta. Con1unico a Uari 
meu desejo de seguir viagem. Distri.buo entre os bailarinos, 
em partes iguais, ~erca de quinhentos cruzeiros. Há explo
sóes de contentan1ento, pois que, con1 isso, poderáo adquirir, 
dos civilizados, fumo, rapadura e outros. 

-Agora, trazem-nos presentes: pequenas bordunas enfei
tadas, flechas, adornos de penas de arara, cestinhas. Quem 
nada tem · promte "para outra vez". Fortes p:ilmadas nas 
costas traduzem o júbilo dessa boa gente. Na divisao do 
dinheiro, foi esquecida urna das bailarinas e justamente - a 
mais lin<la. Ela vem reclamar de mim o seu quinhao. Olha-me 
com as duas jaboticabas rolando na órbita e estende a mao 
Dou-Ihe -as moeclas e digo-lhe: 

- Que Kananxiuwa te de todas as felicidades e te con~ 
serve a beleza ! 

Ri gostosamente, mostrando a perfeita dentadura por 
entre os láhios sensuais. Rindo, faz saltitar os pomos dos seios 
perf eitos. Recordo um trecho do Cantico dos Canticos ... 

O "tio" ahra~a-me longamente . e encomenda-me um 
ch:lpéu. ~ um desejo que satisfarei com prazer, pois que esse 
velho de avanta iariíl estatura, semp~e que o encontro, ·me cerca 
das maiores gentilezas. 

Urai, o cacique, para nao ficar atrás, encomenda-me um 
par de "cal<;a curta". Prometo. Na primeira curva do rio, 
somem todos da minha vist~ acenando fraternalmente. 

..... 

I 
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CAP1TULO XVIII 

N essa quadra de muita água, nesse período de longo e 
enervante aguaceiro, as on<;as tornam-se rancorosas, irritadas, 
especialmente os velhos macharróes, já por índole inisantropos. 
Sao,. esses felinos, em extraordinário número no rio das Mortes, 
na Ilha do Bananal ou ao longo do Araguaia, perigos latentes, 

· a ,qualquer momento. 11as muito n1ais perigosos se tornam, 
quando suas lapas, seus retiros ou espojadouros, sao tl.'mados 
pelas enchentes. Expulsos, atarantados, de come<;o, iniciam a 
perambula<;áo, a cata de outros sítios. Fácil é, entáo, dar com 
on<;as pretas, pardas, malhadas, na orla . dos barrancos que 
afloram, ou, entáo, nos montículos esparsos has eleva<;óes. 
11as, também é con1um encontrá-las nas ilhas flutuantes, des
garradas pelo rompimento provocado por súbita enxurrada. 
Acossadas, as on<;as atiram-se a água, atravessam o rio, 
buscam algures a eleva<;áo protetora e providencial, onde ficam 
esturrando de ódio ! 

Eu poderia citar, aquí, dezenas de episódios, todos eles 
interessantíssimos. \ 7 ou limitar-me a dois, recentes. 

Hélio Borjay, nosso companheiro, vinha pilotando rio 
abaixo um bateláo. Dois outros homens, na proa, matavam o 
tempo, na pasmaceira de olhar para paisagens cinzentas ·e 
monótonas. , 

Ao fechar urna curva, tres onc;as de malhas largas foram 
quase atropeladas pela proa do barco. Urna delas, num pulo 
fulminante, grimpou a proa e instalou-se no .breve espa<;o 
dianteiro, espojando a água. Os dois rapazes, como que mo
vidos por poderosas molas, penetraram por estreita janelinha 
no interior do bátela.o, ficando o piloto sozinho na popa, atento 
a difícil manobra, pois que. naquele trecho, aléin de um rebojo, 
Laviam paus sobrenadando o rio. 

\ 
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As duas outras oru;as, romo que combinadas, Iadearam a 
popa e ambas forcejaram para subir, agarrando-se com as 
poderosas unhas e com as presas aterradoras ao madeiro. 

Sen1 poder largar o leme e sem ter nenhuma arma a 1náo, 
Hélio perspegou, na mais af oita, so lene pon tapé no focinho, 
derrubando-a, uivante, na água. 

~ Nesse meio tempo, enquanto o rapaz se desfazia te1npo
rarian1ente de utn dos invasores, a segunda onc;a ton1ou pé 
com as patas dianteiras. Era questáo de segundos estar ela á 
bordo, para se atirar ao tripulante. 

- "Fiqttei com os cabelo"s em pé - n.arrava,-me depois· 
o valoroso rapaz - A on<;a que eu tinha derrubado esforc;ava- · 
se para alcan<;ar o bateláo. A outra já estava quase dentro. 
A terceira, que se tinha instalado na proa, estava com ares de 
vir ao meu encontro. por cima da tolda! Pensei atirar-n1e ao 
rio, a fim de escapar a investida. Mas, se tal fizesse, o barco 
desgovernado iria esfr~nga.lhar-se de encontro ao barranco e 
os dois · companheiros pereceriam miseravelmente. E lá se 
iriam, também, a carga e o resto! Ocorreu-me, entao, arrancar 
o cano do leine. Com ele arrumei com todas as minhas fórc;as, 
acrescidas pelo desespero, violenta pancada na cabec;a do can
gu<;ú. Bastou urna, chef e! E foi tao f orte a pancada que a 
on~a ficou presa pelos dentes superiores no piso do barco, pois 
que OS mesnlOS ·Se enterraram ha madeira! Quanto a on<;a 
que estava na proa, foi abatida· a tiros pelos companheiros que 
encontraran1 as carabinas no interior. Tínhatnos liqqidado dua s .. 
Faltava a terceira que, muito estitpidamente, vinha na . esteira _ 
do !bateláo. Essa foi fácil. Dei urna volta c:ompleta,· chegu~i- · "' ' · 
111e a ela e os outros a fultninaram. Aí estao os tres despojos,: ' 
Se as coisas nao tivessem corrido dessa forma, quic;á as onc;as 
exibissen1, agora, os nossos troféus ... " 

O segundo episódio teve como protagonista um casal de 
índios Carajás, muito meu amigo. Contrarian1ente ao <;ostun1e, 
a esposa acompanhou o n1arido na cac;ada aos porcos, no rio 
das Mortes. Terminada a fac;anha, vinhatn de regresso, junto 
com os demais, mas distanciados entre canoas. 

r 
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J á quase na en1bocadura do Araguaia, alentada on<;a surgiu 
nadando, na ansia de atravessar de margem a margem. Ac;arí, 
o índio, por mera fanfarronada, embicou a canoa em direc;ao 
ao felino. A mulher ia sentaQ.a a frente e ele remava na popa. 
A ubá ia muito carregada, com o produto da cac;a, e com as 
melancias colhidas na roc;a. Espac;o, propriamente <lito, nao 
havia. 

Nao era intenc;ao de Ac;ari colidir con1 a onc;a. Apenas 
espantá-la, num gesto de brincadeira. Sucede que o jaguar, 
vendo-se acossado, girou sobre si mesmo e avanc;ou. Quando 
o Carajá quis safar-se, 'já era tarde. O enorme bicho ( un1 
macho de 14 paltnos) agarrou a proa da canoa com as presas. 
Forcejando com as patas, fácil lhe foi entrar na esguia e1nbar
cac;áo que oscilou perigosamente. A índia, apavorada, depois 
de lanc;ar uro grito agónico, pulou na água, antes de ser vítima 
da ()nsa. Ac;arí equilibrou-se por verdadeiro milagre. Aban
donando o remo, que lhe ei;a -leme ao mesmo tempo, ergueu a 
sua estupenda estatura. Os dois inimigos de morte olhara1n
se fitos nos qlhos. O índio empunhou a inseparável borduna e 
a on~a, alongando-se, avanc;ou cautelosamente para abocanhá
·10, esturrando baixo. 

Quando a teve a distancia necessária, Ac;ari desfechou o 
ataque, apanhando-a, com rápidos e violentos golpes, na cabec;a. 
O felino achatou por cima da carne de porco e caiu. Sem 
atírá~l~ ~tora da borda, Ac;ari retomou q remo e dirigiu a 
embarcac;ao onde se encoutrava sua esposa~ lutando com a 
correnteza do rio. I.<;ou-a a l)brdo, sentando,..a, por sua ·vez, 
por cima da onc;a. Assim, dessá forma, encostara1n en1 Sao 
Felix, próxin10 ao barranco, onde estávamos. 

Um dos sertanejos da localidade, após con1entar o ocor
rido e citar, <:orno era de se esperar, outros casos, virando-se 
disse-me: 

- O sr. nao sabe? A onc;a entra nos barcos quando se 
" f . "l ,, a rige a ... 

' 
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No mínin10 quería dizer "quando está aflita'~. A partir 
desse dia, o caboclo passou a ser conhecido por "compadre se 

f . 1 " a rige a ... 

* * * 
O sr. já viu os Carajás numa partida de futebol? 
A nao ser o arrernedo de futebol na "Bandeira", 

quando os Carajás davam evidentes de1nonstra<;óes de serem · 
"players" natos, nada vi ... 

- Entao, boje a tarde, o sr. poderá assistir a u1na_ ver- ~ ' 
dadeira partida de f utebol. 

Essa conversa foi em Sao Felix, ·certa manhá do1ningueira. 
Existe, na localidade, u1n time f utebolístico de se lhe tirar ' o 
chapéu, u1n campo rigorosamente dentro das medidas oficiais, 
urna bola com a can1ara de ar remendadíssima, cal<;6es, pés 
descal<;os e "camisas-de-pele", pois os componentes do esqua
drao acham que expor a epiderme ao sol dá melhores resul
tados. 

J á tinha visto essa rapaziada, entusiasta, bater bola. J á. 
tinha assistido aos treinos e maravilhava-me com o andamento 
das partidas "familiares". · Tin1e que poderia figurar em qual
quer campo paulistano, tal o profundo conhecimento da arte 
de pontapés na "redonda" conforme diz Geraldo José de 
Almeida que, mesmo naquelas solitárias latitudes, é ouvido 
atentamente, quando irradia jogos de importancia. 

Agrupam-se os sertanejos em torno do único aparelho · 1á 
existente, um rádio de pilhas, <losado, hon1eopaticamente, 
quando nao tem a f acilidade de ()UVir O desenrolar de alguma 
pugna, pelo receptor da minha esta<;ao. Torcidas '1verdes'' e 
"roxas"' discussóes, fas desconhecidos de determinados clubes. 
Um encanto! 

Fico, entáo, aguardando o choque entre civilizados e índios. 
Mais tarde, convidam-me para ser o árbitro do jógo. Aceito, 
naturalmente, mesmo porque, tanto jogadores como assistencia .. 

t 
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passana111 por cüna dos lapsos e n1esn10 porque. todos acreditam 
em 1111111 e nos meus -conhecin1entos en1 n1atéria ... 

* * * 
O grande batelao do SPI, por volta das 16 horas, sobe o 

rio trazendo etn seu b<?jo o rumorejante titne selvícola, sua 
torcida e os reservas. Vem os índios, barulhando alegres e, 
ao to1naren1 pé no barranco, grita1n: 

- Tory ( cristao) vai panhá grande huje ! Panhá tnuiito 
mex1110 ! 

É que da últitna vez, conf or111e venho a saber, os 
Carajás perderam pela contagem n1ínin1a. Urna far-pa na 
garganta dos índios. Fárpa essa que desejava1n expelir para 
encravá-la na garganta dos "torys,.. ... 

Sessenta índios. N uvem de gafanhotos que invadem meu 
acampa1nento aos gritos de; 

_..:.. Tatereá Wirry ! 
, 

- Cumi vai Wirry? 
- T á bom \i\Tirry? 
Correm aos potes d'água. Depois, querem fumo. Buscam 

algo para reter sob os dentes. Sentam-se, conversam, mexem 
em tudo, mas deixam depois tudo em ordem. Pedem licen~ 
para guardar objetos, que procurarao após o jogo. 

- Oxe é juiz Wirry? 
- Tá b01n ! Bom mex1no ... 
Aridoroi ·conf essa ter feito "f eiti<;o" para que os civili

zados percam o jógo. Diz que "conversou" a noite toda1 com 
o "diabo vermelho" e a coisa dará certo. 

Com pequenas variantes, acontece no sertao o mesmo que 
no Pacae1nbu, onde os goleiros dependuram, num canto das 
traves, o Santo Antonio. 

Nesse meio tempo, o time da terra prepara-se. Flamulas, 
cantoria.s, exibi<;óes de agilidade. . . Newton, o ca pitao, con
grega os "rebeldes", encaminhando-os ao campo. As vezes, 

'· 
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un1 desgarra para ir ton1ar utna "branquinha". Gasolina para 
o motor ... 

* * * 
Sou eu que agora sopro no apito. Ñlomentos antes, reti

ramos urna cascavel que passeava pelo campo·. . . O time 
Carajá está a postos: Harahuá; Aquari e Telohonde; Bobixi, 
Ureari e Assari; Uareá, Kurina, Kuriala, Nadjaumai e 
Marueri. 

Onze n1ocetóes esculpidos. e111 bronze. On~e atletas per
f eitos, n1usculosos, ardentes. O time civilizado é ~composto de: 
Manoel, Juca e Ne·\vton; Lió, HéliQ e Morais (da "Bandeira"-) ;. 
Domingos, Juarez, Aristides (da "Bandeira"), Zé Eduardo e 
Lupércio. 

Tiramos a sorte. Escolhem os índios. Prudentemente, 
fican1 com o sol as costas. Fa<;o as recomenda<;óes de estilo: 

- Voces, Carajás, nao podem matar ningué1n, nem co1ner 
os civilizados no espeto 9u moqueados ! 

Riem gostosa1nente'. Acham grai;a extraordinária na piada 
e transmite1n-na, em f orte linguajar, a. torcida que se enovela 
de tanto rir. Os dois quadros tomam os respectivos lugares 
e a saída cabe aos civilizados, que impulsionam a pelota. 

Desenvolvem os Carajás jógo inteligente, de passes curtos, 
costurando admiravelmente. Driblam espetacularmente e do
n1inan1 o campo adversário, sendo apenas infelizes nos arre-
1nessos f inais. J uca, o zagueiro direito, súa em bica para 
devolver a bola com seus tiros troando <:01110 canhona<;os. 

, Quando Kuriná pega a pelota é um Deus nos acuda! 
·Todo o time civilizado se lan<;a contra o espetacitlar meia
esquerda, que parect;! ter dois motores a jato para impulsioná
lo. Veloz como um corisco, pula, driblando. Nao · quer saber 
de passar a bola aos companheiros melhor colocados que lhe 
chamam a aten<;áo. Vai direito ao escopo e esbarra fatalmente 
na dupla Juca-Newton, vendo fracassar todos os seus nobres 
propósitos de varar a porta adversária. Nao se agasta. Ri e ~ 
dirige gracejos aos "cristaos'' que chama de "sabidos" quando 
na realidade desejaria dizer: espertos ... 

.... . 
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Eu aco1npanho correndo o flutuar da partida e sou obri
gado a disparar atrás de Kuriná, pondo os bofes pela boca ... 
As vezes, pilho o time Carajá "au complet" em "of f-side". 
Estao todos agrupados perto do gol para nele entrar com bola 
e tudo, malgrado os protestos do goleiro que esbraveja numa 
algaravia local, misto de portugues e Carajá. 

A torcida f reme. Quando é Kuriná quem pega a bola e 
escapa, os civilizados gritam: 

- Mata o Carajá ! Chu<;o nele ! 
Dizem-no aos gritos, em brincadeira, bem entendido, e 

isso para espica<;ar os bríos da torcida vern1elha que, vendo 
Aristides de posse da bola e, com isso, noventa probahilidades 
de gol a favor dos "torys", esbravejam: 

- Mete f adío nele ! Tira tripa! 
Felizmente, contra o juiz até agora nao há nada. Arcos, 

flechas, bordunas, carabinas, "ferros", tu do continua a sombra 
do arvoredo ... 

* * * 
No descanso, após o primeiro tempo que tern1in<Ju zero 

a zero, todos procuram a margem do Araguaia para beber ou 
para o banho refrescante. A torcida índia acompanha o time 

. e, con1 ele, mergulha, dentro de esplendida solidariedade, nas 
águas aplacadoras. 

Na segunda fase, eu já nao corro tanto. Fa<;o funcionar 
o apito co1n maior frequencia. Há um pouco de tudo: má0 
na bola, bola na máo, jógo perigoso, tiros livres, impedimentos, 
faltas, penais. Estamos dois a dois e o tempo se esgota. A 
partida torna-se furiosa. Os civilizados queren1 ganhar, ton.:.., 
firmando assin1 a supremq.cia. Os índios pref eren1 morrer 
pisados mas queren1 levar, rio aba'ixo, a vitória. Onde essa 
gente vai tirar tamanha quantidade de fo lego é um mistério. 
Após quase noventa minutos de jogo, estáo todos lampeiros, 
ligeiros como gamos, cabritando pelo gramado, metendo o 
"dedáo'' com fé, esperan<;a e sem caridade nessa esfera que, 
por verdadeiro milagre, nao se esvai de um momento para 
outro. 

11 
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- Está blindada de tantos remendos -:- explica-me Aris
tides - É 1nais provável arrebentarmos os dedos dos pés do 
que estourar a bola ! 

O esfórc;o para o desempate é tremendo. Capin1, gravetos, 
estrepes, tudo rodopia pelos ares. Suor escorrendo aos hecto
litros pelos troncos humanos. Torcida rubra, entusiasmada, 
incitando. 

Eu estou de ólho no cronó111etro e apito, aliviado, o f i1n 
da contenda. Dois a dois. Honras divididas na. . . tarde 
n1e1norável. Todos satisfeitos. Assim é que deve ser! Já 
me dirijo para a orla do campp, quando os Carajás n1e cercan1. 
Estertdem-me a mao, num cun1primento cordial, dando a n1ais 
clara, bela, insofis1nável prova de espírito esportivo. ' 

Sou um juiz felicíssimo ..• 

... 

.. 

I 

CAPÍTULO XIX 

Vai para muitos anos que eu ouvi falar do "Tigre do 
Bananal". Assin1 desejam identificar u1n felino ferocíssitno 
que habita a maior ilha fluvial <leste planeta. Descreviam-no 
descomunal, presas enormes, pelame fulvo intenso co1n qua
driláteros escures, negros, no. lugar dos anéis comuns nas 
on<;as. Malélosa, cruel, nao titubeava en1 atacar o homem e 
já se contam pel-0~ dedos os índios e brancos abatidos pelo 
monstro. Embora incomum, nao era rara e, a tal ponto 
temid~, que toda urna aldeia de índios J avaés se havia mudado 
para a localidade de Imutí, pref erindo erguer novo aldean1ento 
a enfrentar o temível animal, astuto, 1nalígno, pérfido, nega-
ceador e f ulmíneo nás arre1netidas. · . 

Havia o caso da crian~ arrancada brutal111ente dos brac;oi 
da india estarrecida, que até hoje ficou abobalhada. E o do 
boiadeiro sumido misteriosamente e cujos "{arrapos" foram 
encontrados muitos dias após· o seu cavalo ter regressado a01 
pagO-', sem o dono. Na ocasiao, deram com o rastro do enorme 
animal. Nas margen§ do córrego Negro, no Jaburú, sito no 
ámago da Bananal, quatro índios J avaés servira1n de banquete 
ao "tigre", no espai;o de breves sen1anas ! N ovilhas, garrotes, 
poldros, carregados pelo ~onstro a distancias incríveis, desbas
tando os rebanhos de criadores de Sao Pedro, na periferia da 
ilha. Os restos das •carca<;as encontrados tao l-0nge pelos 
boiade.iros, testemunhavam a fór<;a espetacular do jaguar, fato 
que da va o que pensar ~os mais af oitos eliminadores de onc;as, 
aos mais destemidos. 

Pelos meados de outubro de 1938, em companhia de ras
trejadores famosos, conduzindo caes onceiros de absoluta c-0n
fian<;a, penetrei no interior da Ilha do Bananal, na esperanc;a 
de encontrar o "tigre". A alucinadora abundancia da ca<;a, no 
território riquíssimo da ilha, surpreendeu-me. E, para me 
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surpreender, essa abundancia era realmente anonnal en1 face 
de estar eu, nessa época, regressando de longas peregrina<;óes 
pelos territórios dos rios das Mortes, Pindaíba, I<uruá, onde 
a gente só nao ca<;a se nao quer. 

Cervos, antas, capivaras, sussuaparas, campeiros, lobos, 
on~as, pardas e pretas, malhas-largas e estreitas, jaquatiricas, 
macacos, coatís, pacas, cotias, "mao-peladas", pregui<;as, 111u
tuns, jacús, patos selvagens, marrecos, jaós, pon1bos, rolas, 
gavióes espetaculares, arar as de todas as espécies e cores, 
bandos in1ensos de papagaios, infinita quantidade e qualidade 
de aves lacustres, revoadas de pássaros os mais magnificentes, 
jacarés seculares, giboia-S e sucuris monstruosas. Nos can1pos 
sen1 litnite ou nas "etnpucas" verdejantes, a 111arge1n dos 'rios 

· ou córregos, lagos ou igarapés, a fauna surgía pelos Seus 
incontáveis representantes, mais curiosa do que espantada e, 
muitas vezes,. tranquilizada pois que continuávamos a nossa 
rota sem molestá-la. 

Engra<;ado era se ver essa curiosidade elevada ao máxin10, 
q'uando os grandes cervos, de galhos agu<;ados, ramificando-se 
em punhais afiadíssimos formando coroa, atraídos pela cor 
vermelho berrante de certa camisa vestida por um dos m~us 
acompanhantes, paravam a breve distancia, rolando os grandes 
olhos nas órbitas, estáticos pelo ineditisn10. 

Poderíamos, nesses momentos, te-los seguro pelas guan1pas, 
de tao próximos. Bastava, porém, um gesto brusco, agitando 
os b'ra<;os, para· que os grandes gamos rodopiassem e disparas
sem aos saltos, assen1elhando-se aos kangurus. 

N ossa ansia era outra: encontrar o f an1oso "tigre", abate
lo e trazer o precioso troféu para exibi-lo e, com isso, galgar 
nlais um degtau na escala dos "grandes ca<;adores de on<;as". 
Nao que desprezássemos abater urna ott outra cangu<;Ú que .. . 
ieruzava111 a nossa andan<;a. 1\i1as o nosso escópo era dar com 
a bicha, tao somente ! Abatíamos os felinos, deixando ·a. beira 
da senda os couros espichados a sere1n recolhidos ao regresso. 
Demarcávamos: dessa f.onna, o nosso percurso e, se algu~1 
viesse empós, fácil lhe seria ir ao nos so encontro. 

* * * 
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Ao cair de certa tarde, após termos atravessado o córrego 
Negro, resolvemos pousar na planície coberta por ervas altís
simas, a ponto de cobrirem um hornero. Roc;ainos regular 
espa<;o para evitar que as chamas de nossa f ogueira ateassen1 
f ogo na pradaria, erguemos os nossos mosquiteiros e, depois de 
um jantar improvisado, prepara1110-nos para atravessar n1ais 
urna noite. 

Plenilúnio. Noite de beleza incrível. Co1110 enonne pas
tilha grudada no firmamento, a lua jorrava prata fluída, em
prestando algo irreal ao ambiente in1erso no silencio total das 
coisas mortas. Através do algodaozinho do meu 111osquiteiro, 
deitado em decúbito dorsal, olhava embevecido para Astartéia, 
rolando vagarosamente pelo espac;o sideral. Tao intensa era a 
luz lunar, tao clara a noite, que s~ experhnentava a sensa<;áo 
de poder apalpar a luminosidad e fria. Ao exacerba111ento de 
urna caminhada sob a soalheira tremenda, ªº tormento da sede 
durante horas intérminas, ao cansa<;o desfibrante, sobrevinha a 
calma total, soberana, completa! 

Paz no cora<;ao como raramente sentira até entáo. Todos 
os n1eus sentimentos, todos os n1eus pensamentos, os n1ais ín
timos se adoc;aram transformados em fa vos de mel. Banhado 
pela luz prateada, num mergulho completo de cintilac;óes ar
genteas, sentía-me o melhor dos homens, capaz de feítos os 
n1ais humanitários possíveis. Sentia, ein mim, nu1n crescendo, 
amar tudo e todos. As explosqes ou represan1entos de raivas, 
oriundos da ' fadiga, do calor, da poeira, da sede, diluiram-se 
totahnente para dar lugar a indina~áo clen1ente de tudo perdoar 
nesta vida, de an1ar o próximo dentro dos preceitos evangélicos. 
Como eu, os den1ais também devian1 experimentar as 111esmas 
inclina<;óes. Benedito, o rude sertanej o, homem que ti vera 
um passado dos mais turbulentos, que sempre vivera e vivia 
f ace a f ace com os mais absurdos imprevistos dentro de um 
mundo agressivo, nao resistindo a maravilha do momento, 
rompeu o silencio exclamando : 

- Que lindeza! Inté mexe com os cora~o da xente ! Dá 
sodade, num dá? 

.. 

' I 

·. 
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Ora se nao. . . sodade muita ! - respondeu outro, sob 
o mosquiteiro onde se encontrava. - Tou maginando lá no 
meu rancho ... 

O suspiro que se seguiu traduziu a intensa nostalgia da 
companheira que naquele n1on1ento, quic;á, longe onde se en
contrava, também estivesse olhando para o satélite, pensando 
no "ho1ne" em áspera jornada. 

Se existe tipo sentimental, esse é o sertanejo. Tudo o 
encanta. Encontra motivos de beleza e harmonía até nas 
tren1ulas hastes do capim. Adora a Natureza. Sonda-a en1 
todos os sentidos. Disserta com propriedade em torno - de 
determinada coisa que observou e que lhe cha1nou a atenc;ao. 
Há estranha poesía no · linguajar sonoro do homem tosco, 'tud-0 
casca engruvinhada, mas portador de C()rac;áo nobilíssímo, de 
sentimentos hun1anos até onde cheguem, de inclinac;ao inata 
ao belo. É a personificac;ae do <litado: "as aparencias en- · 
ganan1". Da boca de um desses centauros mal constituídos 
pela morfología assimétrica, brotam cascatas rutilantes de nar
rativas amenas onde a observac;ao pessoal entra con1 a f.orc;a 
de um ariete. 

- As favas com os mosquitos ! - disse e saí do resguardo, 
· P.,ára auferir em sua total magnificencia a noite esplendorosa. 

Quería, libert() do abrigo, gozar a carícia lenitiva de todos os 
males. Queria agitar-me nesse mundo irreal, nesse território 
virgem que se mostra, de mil f orn1as, prin1itivo, es111agador 
pela pujan~a, pela for<_;a inaudita que emana!· 

N es se justo momento, un1 111isto de rugido prolongado eh / 
de esturro asmático fendeu os ares. H.epetiu-se a .curta dfo- ·11 
tancia, arrepiador. ·um tra<;~· potente a interromper a ql.lietude, 
convulsionando-a. 

- É o "trigue" chef e! É o "trigue!! ! 
O vozeiráo ameac;.ador do felino vinha da margem do lago, 

a esquerda onde, antes do entardecer, pescáran1os belíssimos 
"tucunaré-ac;ú", os grandes tucurtarés de cór ambar, cujas 
carnes deliciosas podem satisf azer aos paladares mais exigentes. 
Nao é muito encontrada essa espécie e somente no interior da 
Ilha do Bananal é dado ve-los nos lagos. Stta carne, depois 
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de salgada e seca ªº sol, rivaliza vantajosamente com o ba
calhau noruegues. l\1uito superior ao decantado pirarucú, o 
tucunaré-ac;ú é prato principesco. Tem modos de agir e de 
se comportar, merecedores dos mais acurados estudos e obser
va<;óes, maxitné em se tratando de un1 peixe quase desconhecido. 

Era o lago, pela sua localiza<;ao, bebedouro obrigatório da 
fauna e provavelmente o ''tigre", conhecedor .disso, transfor- ,. 
n1ara-o em a<;ougue para as suas necessidades. Nada 1nais 
fácil, comodo até, para o· bicho, p9star-se pelas imedia<;óes da 
água e esperar para escolher. a vontade o piteu que inelhor se 
lhe anteolhasse. Provavelh1ente, a r¡.ossa presenc;a o alertara. 
Foi somente depois de termos externado a nossa ad111irac;áo 
pela noite enlua·rada que a onc;a deu sinal de si, aos esturros. 

Os caes ónceiros, ao primeiro sinal da presenc;a do odiado 
inimigo, ergueram-se sobre as patas retezadas, eric;ando o pelo 
do cangote. Nao latiram, que onceiro que se respeite poupa 
muito o seu folego, mas rosnaram, f-0cinhos farejSlrldo o ar, 
esperando, tremulos de emoc;ao, a ordem para a partida. 

- Danada de bicha! resmungou o Ben edito - Tá 
perto e tá longe ... 

- Como assirn? 
- Matreira que -é, chef e! É sortá a cachórrada prá ela 

su1ní ! 
- Vai ficar -0 rastro e a1nanhá poderemos encontrá-la, 

se nao tivennos sorte hoje. O luar está n1aravilhoso e dá prá 
se 1enxergar muit<;> bem. 

- Lá isso é. · .. 

Enquanto falávamos, ían10-nos. preparando para a aven
tura. Dois homet'ls f icariam no acampamento, para vigiar a 
cavalhada solta, porém peada pelas imediac;óes. o resto se
guiria. .Armas nas maos, facóes a cinta, orientamo-nos. 

- Tá <lanado de sujo por aqui ... 

-=- V amos contornar entáo. 
- Vale a pena nao! _ Mió tocá prá írente... Vamos 

''Caipira" ! Toca "Beleza" ! Sús "Lambe-brasa"! 
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Batidas fortes de palma contra palma. Ao incita111ento, ' 
os caes flecharam de imediato. A frente, o "Ca pitao", o 
"Lambe-brasa", mastim lanhado em todas as partes do corpo. 
Nó.3, atrás, que a cáec;alh:1 abria sulco entre os capins, for
mando es~reito canal verde, por onde embarafustávamos. Urna 
trilha funda de antas permitiu-nos maior movimenta<;áo. Nada 
há mais cansativo do que andar por un1 desses imensos ca
pinzais. Deve-se erguer muito as pernas e, ein breves n1inutos, 
além dos músculos das coxas doloridos, come<;a-se a experi
mentar caibras. 

1\!Iuito adiantados, pela velocidade con1 que tinhatn seguido, 
os caes chegarain ao local: Uns latidos fortes de "l,a111be
brasa" e depois o coro da matilha. 

- Tá segura ... 
Rompemos mais af oitos. A f úria de chegarn10.s en1 breve 

f azia que metessen1os o -peito em qualquer obstáculo. Pare
cíamos tapíres a brindo caminho, indiferentes a tudo. J á o 
capinzal ficara as costas. A capoeira intrincadíssima erguia-se 
como parede. Abaixa, levanta, esgueira-se, desliza. l\'Ias, 
avante ! Os f acoes t:ome<;am a cortar cipós e galhos. Vol ta 
e meia é a chicotada brutal de um ramo puxado a frente pelo 
precedente e que, sol to, vol ta com f ón;a, vergastando. 

- - Cuidado com esses galhos ! Quase que perdi um 
qlho ! ... 

Os latidos frenéticos dizian1 o felino ter chegado a arn1as 
curtas con1 a 1natilha. Com as on<;as comuns, nun1 caso desses, 
ouve-se, apenas, o rosnido soturno, tremulo, baixo profundo, 
que, de repente, se eleva nunié!- tonalidade áspera. Cercado 
pelos caes, o jaguar embrenha-se no espinheiro ou num "sujo'' 
e fica atento, amedrontado e irritado ao mesmo tempo. 

Mas o esturro que nos chegava nitidíssin10 era algo espe
cial. Ronco possante de amea<;a, -de advertencia. Voz dif e
ren te de quantas tínhan1os ouvido, expelida pelas goelas rubras 
das cangu<;Ús. 

- É o "trigue". Tá no ·papo! - rejubilavam-se Rai
n1~ndo, pulando de alegria. - "Trig-ue" danaqo de grande há 

\ 
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de se! Van~a "Lan1be-brasa" ! Vanc;a "Caipira" ! Xut ! 
Xuuut ! Pega cachorro! Peeegaaa ! 

Sentindo a aproxima<;ao dos cac;adores, os onceiros redo
braram a fúria e investiram. Houve barulho, ganidos, latidos, 
rosnidos. I)epois, o ladrar distanciou-se. 

- Tá fugindo a bicha, patráo ! 
- Vamos! Vamos andando. 
- Tán10 indo, támo... Mas o '~trigue" é esperto n1emo ! 

Lá se foi ! 
U1n rosário de latidos, agora. Parecia-me ver os caes e1n 

fila indiana, correndo como doidos, perseguindo o monstro. 
Ouvin1os perf eitan1ente o chapinhar dentro da água. 

- Tá varando o lago a mardita ! · 
- Fiia da mae ! Será qui ninguém consegue pegá o 

"trigue"? 
Chegamos a orla do lago. Pequenas ondas agitavan1 as 

plantas aquáticas. Os caes lá estavam, línguas pendentes, cho
ramingando, pulando, como doidos. É que, dentro dessas 
4guas infestadas pelos jacarés e pelas piranhas, jamais se 
atreveriam a entrar. 

- Tá fartando "Caipira''. Ve1n. . . Ve1n. . . "Caipira" ! 
"Caipiraaa" ! 

Buscaran1. Chatnaram. "Caipira" nao aparecia. Retro
cederan1. Derarn cotn o cáo, ou que dele restava. Estava cotn 
.ª cabe<;a co1npletamente esfacelada, como se moída pelo im
pacto de duas grandes pedras. 

- Virge! 
- Estupor de desgrac;ada ! 

(. 

Iluminaram com os f aroletes. 
basta va para esfrangalhar a · grossa 

- Que bóca, minha nossa ! 

Urna só dentada do tigre 
cabec;a do mastim. 

Capais de engolí melancia ... 
Que f azemos agora? 
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Vamos esperá pela manházinha, patráo ! Soltaren1os 
"Lambe-brasa" no rastro ... 

Atiraram a carcac;a do cáo n1orto as águas do lago, que 
pas~aram a fervilhar. Piranhas, as centenas, devoraran1-na. 

Coitado do "Caipira" ! Tadínho ... 
Cáo <lanado de "bao". Mi feis servic;o 1nuito ! 

- Ch ego u a hora dele - disse Benedito, pondo um fecho 
as lamúrias. 

O eterno fatalismo sertahejo evidenciara-se n1ais un1a vez. 
Tudo quanto acontece é porque tinha que acontecer. É o 
"maktub" árabe. . . · 

Na manhá seguinte, o "trigue" desaparecera ... -
* * * 

Posteriorn1ente, en1 anos alternados, jamais desprezei a . 
oportunidade de procurar o "tigre". As vezes, sozinho, outras 
com acompanhantes. Rastros inc-0nfundíveis, porém velhos, sem 
serventia para os caes, eram encontrados. Apenas isso. Quem 
diría que um ~'-jacurutu" possibilitaria, de forma inesperad~, 
abater um raríssimo exemplar? 

Certo dia, consegui um ratíssitno especime de "jacurutu", 
esse estupendo corujáo, de máscara pteta, olhos de Í()pázio, 
enormes, abrindo-se como faróis. É o "Alohbuton,,, "ólho
preto" dos Javaés e dos .carajás. Conseguí essa aye, vinda de 
um longínquo aldeamento J avaé, en1 troca de u1n f acá o e u111 
punhado de cruzeiros. Destinei-o ao a1nigo· Elpídio Reali nesse 
tempo na Secretaria de Esta.do da Seguranc;a Pública, por ser, 
a ave, o emblema da Polícia. Pela minha estac;áo de rádio, 
comuniquei o fato e houve muita recon1en<lac;ao pára traze-la 
viva e sá. 

Devido a essas rec9mendac;ó.es, passei a tratar o "jacurutu" 
com todo o esmero. ·Por ser carnívoro, nutrir-se exclusiva
mente de carne fresca e beber sangue, desprezando água, vi-me 
obrigado a manter um grupo de cac;adores de pássaros, a fim 
de alimentá-lo ~onvenientemente. As vezes, o "jacurutu'' dav~ 

.. 
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as de Vila Diogo. Entao, era perseguic;óes furibundas, jogos 
de astúcia, até aprisioná-lo. 

De grande voracidade, ao lhe serem akanc;ados os passa
rinhos, engolia-os com penas e tudo. Um papagaio, manso e 
faln.dor, que caiu na asneira de passar a noite na cumieira do 
rancho, sumiu tragicamente no estón1ago do "ólho-preto" que, 
se nao lan1beu os bei<;os, f oi porque seu bico recurvo nao os 
·tinha. . . ' 

.. 
* * * 

.. ¡ ' 

Resolvido o 1neu regresso, nao n1ais suportando as chuvas 
inclementes, separaaa· a carga que deveria levar, entregue o 
resto ao Aristides que fica no acampan1ento-base, guarda fi
delíssimo, desatraco rio acima, iniciando a tonnentosa viagem 

' día e noite, para alcan~ar, o mais rápido possível, Aruaná, 
onde pelo aviáo de carreira da Cruzeiro do Sul, despacharía o 
"jacurutu" a Sao Paulo. Tal nao se deu porque a Companhia 
te1n ordens estritas e imperativas para nao aceitar aves de 
espécie alguma. Isso me custou urna viagem de caminhao, pela 
baixada do Aruaná, de trés dias e tres noites de abafar qual
quer cristáo, dadas as inundac;óes, os mosquitos, os huracos e 
o resto. 

Mas antes de alcan<;ar a antiga Leopoldina, vinha o bateláo, 
singrando majestosamente as águas do Berookaan. Cozinhá
vamos a bordo, resolveµdo o nosso problema. Mas para ,.o 
"jacurutu" havia necessidade imprescindível de abater urna 
ca~a qualquer, a fim de lhe fornecer a carne fresca e o sangue. 

Viajo, eu, quando nao estou na patroagem, co1n a carabina 
ao lado, para poder abater algum bicho. Juvencio, o esplen
dido piloto, que rivalizava com o "jacurutu" quanto a sua vista 
rnuito boa, também visa coro a sua 22 algum pato ou mari:eco, 
de quando em vez. . 

-As vezes, coincide abaterrnos o necessário, mas em lu¡rares -
tao impróprios que somos abrigados a abandonar o "supri
mento", dada a Ílll:possibilidade de atraca<;áo. 
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Quando é de todo i1npossíve1, devido ~os temporaLs ~u a. 
chuva, eliminar urna ave, recorremos aos pe1xes ou aos gnl~s
sapos" das praias, com os quais enche o ventre o sempre d1s
posto "jacurutu". Assin1, alcan<_;an1os o grande barranco de 
Sao Pedro. 

* * * 
O remanso, junto ao barranco, fez que raspássemos os 

saraes aflorados das praias submersas. Olhos fitos nas rama
gens e na orla do barranco. Oito horas, 1nais ou menos. Pouca 
esperan<;a de ca<;a, a nao ser urn "cigano" barulhento metido 
nos galhos das árvores n1ais próxhnas. Nisso, por dentro do 
sará, justamente quando o barranco come~ava a altear-se para 
tomar a sua forma retilínea, há mpvimento. Separaram-se os 
ramos, como para dar passagem a "ca<;a grossa". J ulgo ser · 
anta ou capivara. Nada feíto, nesse caso. Ca<;a muito grossa 
para ser aproveitada por quem está desejando tránsformar o 
bateo num aviáo-foguete, tal a pressa. . . · . 

Juvencio é o primeiro a ve-la. Eu vejo-a logo a seguir. 
Isto é: percebo um conjunto fulvo-negro-vermelho, subindo 
com rapidez. Logo em seguida, surge em todo o seu esplendor : 
é o famoso "tigre"! Meu cora<;áo pula e, maos trémulas, 
tat,eio próximo para agarrar a carabina calibre 38. U m tir.o 
de 22, seco, parte da pópa. J uvencio alcan<;a-o, fazendo-o ti
tubear, desgarrar por instantes. O f erin1ento, etnbora graví.s
simo, próximo ao ólho direito, conforme verificamos depo1s, 
nao teria sido, entretanto, suficiente para paralisar o animal, 
possuidor de incrível vitalidade. Admitamos, por barato, _que 
o tiro 22 viesse a ser fatal ao "tigre". Se-lo-ia muito distante 
do local, onde tinha sido alcan<;ado e nao teríamos meios, de 
espécie alguma, de seguir-lhe os rastros no emaranhado da 
ilha, aquela altura. 

Atiro com a n1inha arnia pesada. U rra o "tigre", rodo
piando sobre si mesn10, aparecendo de frente, boca espantosa
mente escancarada, com quatro presas de assó1nbrar ! 

I 

• 
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Mais u1n tiro de 22 do J uvencio e outro meu e a raridade 
é nossa. É macho: 14 palmos. Lindíssimo. As facas tra
balham rapidamente. Cabe<;a, patas, unhas, tudo separado com 
extremo cuidado. Logo . depois, o couro enorme é estendido 
por cima da lona do barco. O sol deverá encarregar-se de ir 
secando e nós deveremos suportar o cheiro desagradável até 
chegarinos em Aruaná . 

N este dia, o "jacurutu" quase n1orreu de indigestao ! 

* • * 
Sao duas horas tj.a 1na<lruga<la, quando J uv€ncio 1ne avisa 

sen1 muitos preambulos : 
- A gasolina vai acabar e nao alcan<;aremos Aruana ! 
Pior notícia nao poderia dar-n1e. Estamos a duas léguas 

do fim da longa vlagem diuturna e justamente agora, quando 
já prelibava o desembarque, eis a notícia dolorosa ... 

- Ten1 certeza? 
- O 111otor 1já está "tossindo" e nao tenho nen1 un1 pingo . 

111a1s ... 
- Imprevidencia, como sempre ... 
- Correnteza forte demais, chef e. Ga&tan1os alén1 do 

previsto. 
Agarro os lampeóes a querosene e despejo, no motor, tudo 

quanto contém. Depois, misturo um pouco de óleo de baha<;u. 
Como se isso nao bastasse, introduzo no depósito meia. lata de 
óleo de oliveira. Só falta sal e pimenta para formar urna 
salada! 

J 

- Van1os ver se conseguimos pelo menos encostar no 
Dumbá. Com essa mistura toda, se o motor nao sof rer indi
gestáo, al<;an<;aremos o barranco. 

- :aste motor engole tudo, chef e! 
cachac;a ! 

Anda até com 

_Realmente, assim é.. E enquanto a incrivel mistura 
aguenta, o "Archimedes" traballia feíto um · relógio ! Encos-

-
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tamos, penetrando nu1na reentrancia onde há urna canoa aban
donada pelos ex-moradores do loc::al. 

- Juvencio ! 
- Sinhó?! 
- Voce e o José ·subam até Aruaná e traga1n de lá u1na· 

lata de gasolina. Arranjem de qualquer jeito! 
Os dois homens metem-se na canoa e somem nas trevas. 

Logo acima, deverao lutar eom a corredeira do pedral. Mas 
sao "cabras destorcidos" do Araguaia e saberáo conduzir-se. 

Fico sentado na proa, com a carabina nos joelhos. ítste 
lugar é célebre pelas on<;as que o infestam. 

Pela madrugada, os dois rapazes regressa1n com a suspi
rada gasolina. .Duas horas depois, .atraco em Aruaná. Quatro 
dias após, estou em Goiania. De lá, pela Vasp, que n1e aceita 
o '' jaieurutu" como passageiro, no meu grande Sao Paulo! 

I 
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Um dos mafores 'triunfos·, editoriais 
dos últimos tempos! 

- ''PORTUGAL'' -
Cronicas de v1agem para adultos e 

cr1an~as 

de 
1\'IARIO GRACIOTTI 

As primeiras noticias da imprensa con
f i't mam as nossas previsoes em tórno do apa
recimento dessa monumental obra sobre o 
p ovo portugués de ontem e de hoje, como 
segue : 

«E parece-nos oportuno acentuar que, 
no genero, é wna das mais completas 
obras até agora publicadas no- Brasil». 

«0 E stado de S. Paulo», S. 
P aulo, 6-6-1957. 

• 
«0 la.n~mento da obra de ~lário Gra

ciotti impo&-se como tuna important.e ef~ 
m éride lit.erária, digna mesmo de um re-
gistro especial . . . - é urna edi~ monu
mental, que honra os prelos braslleiros» -

PAULO DANTAS - «A Gaze
ta», S. P aulo, 7-6-1957. 

«0 escritor paulista fez dessas páginas 
de amor e emogao um cantico de louvor a 
terra dos nossos maiores, evocando em seu 
livro o explendor do périplo das navega~oes 
e reswnindo por assim dizer toda a história 
do século XV.» 

MARIA DE LOURDES TEI
XEIRA, Fólha da N oite, 
S. P aulo, 12-6-1957. 

«A crónica literárla da semana terá de 
registrar o Ia,n~mento de um livro, desU
nado a ma.ior r epercusao no Brasil e em 
Portugal.» 

HERCULANO PIRES, Diário 
da N oite», S. P aulo 8-6-1957. 

Pr~ em todo o Brasil: Cr$ 320,00 
Os nossos associados poderáo solicitar . a 
obra aos nossos R epresentantes e entregá.- ~ 
dores, ou adquiri-la na sede desta. Edit.0~ 
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