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PRIMEIRA PARTE 



SERTA.O 

A Natureza prodigiosa escreveu um poema, se
meando, pelo imenso território brasileiro, o serta.o que 
abrange glebas dilatadas, cujos horizontes, quase que 
inacessíveis, mais e mais se distanciam do solitário via
jor em busca de emo~6es fortes. 

O sertáo, cantado em prosa e verso, enaltecido e 
denegrido simultaneamente, amado e execrado, é cons
tantemente citado, mesmo pelos que lhe conhecem a exis
tencia unicamente através de relatos breves ou através 
das páginas sublimes de Euclides da Cunha. 

Citam-no sem atentar na grandiosidade que a 
palavra encerra. Assim ... unicamente pela satisfa~o 
de pronunciar urna frase sonora, como que prelibando 
um prato proibido, mas intensamente desejado ! 

Sertáo! 
Há certa música nessas seis letras que f ormam a 

designa~ao de um território solitário e agreste. Sertáo, 
para o brasileiro, é a mesma coisa que deserto para o 
beduíno ! Um verdadeiro amor incrustado no íntimo, 
circulando no sangue, vivendo no cérebro ! 

Um orgulho genuíno, dessas glebas ubérrimas e es
torricadas, opulentas e áridas, amigas e agressivas ! 

Sertáo está na maioria das can~6es, das baladas, 
das rapsódias tao nossas ! Sertáo .está na alma de todo 
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o caboclo que forma o enorn1e contingente a1nassado e 
disperso aquém litoral. sertao nao é proprian1ente a. 
floresta. a mata secular, a selva: é o campo, o cerrado 
sem horizontes, retorcido, 111au, chao recortad.o por rni
lhares de sendas traic;oeiras, tabacal estalante, hirto de 
pontas. gravatá que se estende quilómetros e quilóme
tros. E' o deserto arenoso. a caatinga, o chapadao es
caldante, o matagal denso e enxuto, todo galhos des
bra<;ando-se em d,iversas dire<;óes, como que para retar
dar o avan<;o. E ' o oceano brónzeo, sem ondula<;óes, sen1-
pre igual, 1nonótono, terrível. desolador, identico desde 
o romper do sol até o crepúsculo dolente, que póe, nos 
cora<;óes, a gota de acabrunha1nento, fazendo refluir, de 
u111 jacto, saudades imensas. 

Sertao é tambétn o rio solitário, de largas e níveas 
praias, altos barrancos avermelhad.os, cachoeiras que há 
milenios entoam a melopéia adormecedora, ott rugem 
como demonios ! 

Sertao é também a cadeia montanhosa, sem vege
tac;áo, que surge do raso, elevando suas encostas abrup
tas as alturas imaculadas do firmamento, fisgando seus 
cumes altíssimos nas nuvens circulares, como que apon
tando, com dedos ciclópicos, o infinito, o arcano, o 
vácuo! 

Sertáo é o jaguar, é o hidrossáurio, o sáurio, o sel
vagem, o cervo, o ofídio, o corvo, a queixada. Sertao é 
tudo quanto rasteja, corre, negaceia. Sertáo é sol e som
bras atiradas por sobre a terra em grandes pinceladas. 
E' o torn1ento sem igual, é a sede, a fome, a loucura. 
Sertáo é o dia escaldante, pavoroso, a noite fria e or
valhada. E' o vento uivante, o ciclone aterrador, é a 
noite enluarada que se enche de prata, é o céu de cobal
to, onde as estrelas piscam aos milhóes, é o piar lamu-
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riento do curiango, o esturro da onc;a, o guincho da 
capivara, o murmúrio misterioso de mil vozes desco
nhecidas. E ' o '' hórrido-belo" na sua ampla ex¡Jressao. 
E ' a saudade gigantesca que escraviza o homenl. é a 
cacha<;a que en1bebeda, é o hipnotismo absorvido pelos 
poros~ é o doce Yeneno que atrai, q_ue jan1ais larga, que 
enche de desespero, que exacerba, que acahna, que ador -
mece, que a placa ! 

E' o deslumbra1nento de crepúsculos inacreditáveis ! 
Todas as nuanc;as 111ais suaves e 111ais violentas se ca
san1 estupendamente, em borróes espalhados a mancheias 
pelo firmamento. Urna orquestrac;ao de cores que exalta 
o espírito mais refratário, a saudar, na infinita harmo
nía de conjunto, o mergulho do astro-reí , cansado de 
seu ciclo diário. 

E' o dealbar lívido, madreperláceo, logo mais d.ou
rado, majestoso, intenso. E' o mesmo Sol que, ao entar
decer inelancólico, af undara no horizonte, rubro e pos
sante, a reaparecer do lado aposto: outro fluido inundan
do a terra orvalhada ! 

Quebra-lhe a monotonia, de quando e1n vez, a res
tinga de mata que orla os cursos dos rios caudalosos, 
o capao arbóreo, providencial, a lagoa solitária, relu
zente como chapa de ac;o polido, a campina nivelada de 
altas ervas cortantes, o buritizal sen1pre ondejante, ati
rando para o alto a juba verde. Oasis que a Providencia 
espelhou em tamanha solidáo, sabiamente, com arte in
finita e prodigiosa. 

A aproximac;ao de um río, o aspecto muda repen
tinamente. Em doses gradativas, a flora vai aumentan
do em tamanho, mudando em qualid.ade. A tortuosidade 
de um rio que, serpenteando, perde-se ao longe, é mar
geada pela mata secular. Sao aspectos fantásticos que 
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fazem lembrar con tos de Edgard Poe e Hof fman. Tú
neis esverdeados, troncos retorcidos como maldic;oes 
materializadas, galhos nodosos, brac;os d,e gigantes, a 
cata do amplexo mortal! 

Depois, novamente o cerrado, novamente o chapa
dao. até o infinito, sempre igual. 

* 
Todos os mistérios lá estao. Todos os imprevistos 

surgem. Todos os espécimes da flora e da fauna vivem 
no ambiente milenar, sereno e terrífico, grandioso e 
mesquinho. O deserto arenoso e a floresta acabrunha
dora casa-se co1n a campina verdejante. O tabocal dila
ta-se até os buritiza:is generosos, os pantanos confi
nam comas prad.arias de ervas ondejantes, os ríos unem
se as lagoas que sao poemas de íncubos; as serras e as 
montanhas erguem-se de súbito, paredoes graníticos do 
chapadao nivelado! 

Corredeiras, travessóes, cachoeiras, pedrais, fontes 
térmicas, mananciais frígidos e puros, entoam o canti
c~ dos Gnticos nesse recanto sem igual, onde o deses
pero de horas atrozes transformam-se em placidez tran
qüilizadora e sedativa! 

* 
A parte d.o sertao de Goiás, que se dilata desde as 

margens do rio Araguaia e o sertao de Mato Grosso, 
que se estende pela rede hidrográfica do Garc;as, Pin
daíba, Mortes etc., tem sua vida, seus costumes, suas 
leis, que dif erem bastante das arcaicas dos demais ser-
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toes nordestinos, por serem glebas d.e arriba~o e se po
voarem aos poucos, coma vinda de sertanejos d,e outras 
plagas, atraídos, em sua maioria, pelas jazidas diaman
tíferas. 

Formam-se, assim, quistos de desbravadores que, 
lentamente, num avanc;o contínuo, vao conquistando ao 
gentio as terras ubérrimas que lhes ofertan1 a incalcu
lável riqueza de seus veios. Enriquecem ou perecem, 
sempre altivos porém, cenho fechado, olhar fisgado no 
solo, na busca eterna, a cata dessa efemera felicidade 
que se a presenta sob a forma de urna pedra coruscante! 

Podem fracassar, e sao muitos os que fracassam, 
mas nao arredam o pé, encrustados a terra dadivosa ou 
madrasta que regan1 com o suor de penosos trabalhos, 
ou que a alvejam com os próprios ossos dispersos pelas 
sendas jamais trilhadas ! 

Garin1peiros, boiadeiros e mariscadores, eis os tres 
tipos básicos de habitantes desses sertóes ainda tao pou
co conhecidos. Tipos que f ormam a sociedad e que se re
ge pelas leis improvisadas e respeitadas como nunca. 
Um aglomerado de seres humanos que grita, que canta, 
que chora, que se lamúria, que se entrega as orgias mais 
esbanjadoras, que reza, que mata e que se descobre ao 
ser pronunciado o nome da Virgem ! Sociedade primiti
va, altiva, rude e generosa, misto de altruísmo e ban
ditismo, de paixoes desenf readas ond.e a palavra covar -
dia nao é conhecida, e onde a honestidade é u1n sacer
dócio ! 

* 
O garimpeiro dessas paragens é o tipo genuíno de 

sertanejo. Faiscador do Garc;as, do Jacutinga, do 
Pindaíba, do Marabá, estóico, sóbrio, valente, vingati-
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vo, honesto, a vanc,;ando paln10 a palmo, vencen do todos 
os obstáculos, a procura do diamante c.iue ornará os de
dos das senhoras de todos os continentes, ignaras 
das lágrimas, esforc;os e dramas que o mesmo custou, 
em longínquas paragens. 

Ao meio, adapta-se o garin1peiro com pas1nosa fa
cilidade. Verga as necessidades imperiosas, aceitando-as 
como conseqüencia lógica, ja1nais se queixando por ter 
tomado a resoluc;ao de se embrenhar pelas sendas des
conhecidas de um território in1enso e onde se guia uni
ca1nente pelo instinto de ho1ne1r1 primitivo! 

Se fracassar definitivamente, abandonará o garim
po, maldizendo-o com frases fortes. Mas nao abando
nará o sertao ! Passará a ser boiacleiro, guardiao de ma
nadas dispersas pelos cerrados e campos, em luta eterna 
contra a onc;a devoradora, apascentando com os olhos 
as reses do patrao e as que lhe cabem: co1110 recompen·· 
sa, usufruindo unicamente da cría! 

E se boiad.eiro nao se torna, ei-lo a n1ariscar pelas 
bócas d.as lagoas, pescando pirarucus, tartarugas, co
lhendo ovos de quelonios nas praias solitárias, ou pilo
tando embarca<;6es. Remeiro, aluga sua vigorosidade 
aos que por ele indagan1. Engenha-se ern tnil maneiras 
para ficar, para nao se distanciar do sertao que o fasci-
110U e que o escraviza, fazendo-o sof rer e delirar ao 
mesmo tempo ! 

O pequen o vilare jo que surge, tín1ido, todo ranchos 
mal alinhados, a trai o primeiro masca te, aparece a pri
meira vendinha, depois o bar, o a~ougue, mais tarde o 
cabaré, a casa con1ercial de certa importancia, o turco 
empreendedor, o comprador de diamantes, o "cometa". 

Assim, no meio do sertáo, centenas de léguas dis
tante de qualquer povoado, forma-se o quisto que acima 

1 - Nos meandros liquido~ 
do Araguaia. 



2 - Componentes da Missáo Salesiana, 
em pleno río das Mortes. 
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citei, iso1ado, bastando-se, poré1n, vegetando durante a 
sua meteórica existencia. 

Um novo veio descoberto mais acin1a tornará o 
habitado um amontoado de casinholas abandonad.as aos 
escorpioes, as aranhas caranguejeiras, aos répteis asque
rosos. Até que o T empo se encarregue de nivelá-lo a 
poeira ! 

* 

Vejamos con10 un1 ho1nen1 se torna gari111peiro e 
con10 vivem nos garimpos, en1 pleno sertao desolador. 

l\1uitas vézes, durante minhas peregrinac;óes, espe
cialmente no rio Araguaia, topava com minúsculas ca·
noas que, forcejando contra a correnteza, avan~avam: 
desde o romper do sol, de Norte a Sul. Iam, nessas frá
geis embarca~oes, quase sempre, quatro pessoas : dois 
homens e duas mulheres. Os míseros trastes, colocados 
em pilha no centro, em balaios ou, raras vézes, em bau·· 
zinhos de f ólha-de-flandres, ostentavam a fortuna e os 
haveres dos solitários navegantes. 

A maioria vinha lá do 1\!1aranhao, vencendo milha
res de quilómetros, demandando o Garc;a, o riozinho 
alucinador, o El-Dorado do século atual, o ber<;o de me
donhas tragédias, de riquezas inacreditáveis, d,e tortu-
ras infinitas, de vitórias e fracassos, de prazeres exul
tantes e desesperos negros ! 

Dois homens e duas mulheres. Dois casais. Mari
dos e esposas? Nao! Agrupados por simples contrato, 
estabeleciclo dessa forma: os dois homens, tendo ouvi
do falar em diamantes, em fortuna fácil, ou por teren1 
visto o conterraneo regressar bem munido de cédulas 
gordas, após anos de ausencia, ouvidas as histórias mi-
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rabolescas, agigantadas pelo narrador felizardo pela ne
cessidad.e organica de mentir, nao titubeiam: arranjan1 
a canoa, recolhem numa canastra os poucos haveres, 
socam a passoca, enfardelam a farinha de puba, adqu1-
ren1, com sacrifício, o querosene para o indefectível lam
piaozinho, compram fumo, palhas, isqueiros, anzóis e 
despedem-se dos entes querid,os. 

Na véspera da partida sao procurados por duas 
mulheres da localidade ou das adjacencias. Há urna 
proposta: elas seguem tambén1 rumo aos garimpos on
de, para o sexo frágil, a fortuna é fácil, assim como 
também a morte. Comprometem-se, durante a viagem 
que dura meses, a cozinhar, lavar roupa, remendar, au
xiliar na remada ou na zingada, servir de esposas du
rante o trajeto. Pagam a passagem como próprio corpo 
e com as atividades caseiras. Aceitam sempre, seguem 
e man tém a pala vra. 

Chegadas, porém, a terra dos garimpos, um sim
ples saudar, urna despedida fria, sen1 saudades, final
n1ente libertas para cairem na escra vidao do vício tor
pe. Desfeito o contrato, nada a haver ou pagar. 

Um "modus vivendi" comum, naturalíssimo, apro
veitado largamente pelas partes. U m concubinato co
mercial que redunda em respeito 1nútuo, f indo a áspera 
jornada! 

* 
Quantas agonias, entretanto, antes de chegar a 

Terra Prometida! Nem todos alcan<;am-na ! Muitos pe
recem ao longo do caminho. Naufrágios trágicos, pro
vocados pelos "banzeiros" trai<;oeiros, chacinas levadas 
a efeito pelos Xavantes ou Caiapós, maleitas derru
badoras, palustres desapiedadas, inf ec<;óes mortais. U ma 

i 

• 
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seqüencia de males que chumbam o ousadq ao solo, fa
zend,o-o morrer como um cao, na imensa solidao ater
radora, já na metade do percurso e quando sonhava, de 
olhos abertos, um regresso triunfal, urna abastan<;a 
compensadora de tantos sofrimentos ! 

Mas a maioria chega. A popula<;ao cresce, desdo
bra-se. Como cogun1elos, os vilarejos se espalham pela 
bacia diamantífera, emoldurando a vila primitiva. 

Enquanto a mulher encontra abrigo imediato jun
to a mercadora de prazeres, o homem entra em combi
na<;ao com o "turco" do armazém. Ad.quire, a crédito 
as bateias, as batedeiras de fios de arame em tres ta
n1anhos, a picareta, a pá, os manti1nentos para o pri
n1eiro sustento. 

Ergue um rancho, afunda na mata, imerge seu cor
po na água frígida do córrego e escava, escava, extrai 
o cascalho que amontoa, e que no último dia util lavará. 

Perscruta, com olhos ávidos e gulosos, as "infor
ma<;oes do pedruc;o que junta a margem. "Dentes de 
cao", "fígado de galinha", "ferragens", "palha de 
arroz" cada seixo temo seu nome, a sua nomenclatura. 

Lava, separa o cascalbo, vira a bateia, e, no cume 
que se forma, se diamante há, aparece de súbito. Para 
cada virada de bateia, um pulsar no corac;ao: "será 
agora?" Preces íntimas sao elevadas ao Altíssimo. Ba
teia retirada, cascalbo puro! Desilusao momentanea. 
No próximo, quem sabe? E assim anos a fio, sem des
canso, te1nendo abandonar o local justamente em vés
pera de urna oportunidad.e. E vai vivendo com o "chí
bios" que colhe, pequenas pedrinhas de meio quilate. 
Logo que pode compra o "Smith" calibre 38. Garim
peiro sem o "38" é homem desprezado. Vive a mar-

N- , .d d 1 gen1. ao e cons1 era o .... 
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Ao con1prar a arma experin1enta-a atirando para 
cima, en1 posic;ao vertical. Se nao falhar é porque nao 
se pode eluvidar ele sua legititnidade. Un1 cartucho que 
f al he e a arma nao será aceita, nem dada! 

E~-lo a~ora mais contente. Can1isa esf arrapada, 
chapelao batido na testa, cal\as arregac;adas para cima 
do joelho, facao na cinta e "38" ao lado! Enfrenta o 
in undo, seguro ele sua pontaria e do seu valor ! 

* 
Un1 dos prin1eiros cuidados do pariinpeiro é con

seguir urna pena de asa de jaburu. Fica com a parte 
cartilaginosa da base, cortada no con1prin1ento d,e un1 
palmo. E' o "pacutú" do faiscador. O orifício do canu
~o esbr~nqui<;ado serve para medir o valor da pedra: 
cinco quilates exatos ! Se fór maior e nao couber tanto 

' 
melhor. 

A pedra grande é conhecida por "bamburra". 
~amburrar nao é i;nuito fácil e representa, para o ga
rtmpo, um acontec1mento. 

O garimpeiro, ao voltear a bateia, lobriga a pedra 
bem no cimo da pequena pira1nid.e que se forn1ou. 1're
mem-lhe as maos. O corac;ao está pulsando f orte na 
gargant~ .. Experimenta identico sobressalto, augustio
so e dehc1oso ao mesn10 tempo, do jogador que acerta 
a parada em cheio ou que, ao "filar a carta" do po
quer, leva de vencida os parceiros~ pela entrada feliz e 
milagrosa. 

Come<;a o estranho rito, estritamente observado: 
com a cuia que enche de água, atira por cin1a do montí
culo, em leque, o líqüido cristalino. Um fai sca r intenso 
no len<;ol áqüeo que se desfaz, rebrilha ao revérbero 
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el.a g en1a que lá está. O gariinpeiro olha para a água e 
nao para a pedra. 

Obtida, dessa forma, a confirma<;áo de que nao 
se trata de miragem, o homen1 apanha a pedra e coloca-a 
na bóca. Insulta -a com os mais baixos impropérios. 
Xinga-a co1n os nomes mais feios, pescoc;o erguido, 
olhos cerrados. Ass1111 terá a certeza de que ela nao de
saparecerá ! 

O eco solitário enche-se desses insultos gritados 
con1 verdadeiro f renesi pelo homem que, sozinho, no 
meio do rio, imerso até o umbigo, parece delirar as por·· 
tas da loucura repentina. 

Cumprida essa segunda parte do progra111a, retira 
o " pacutú" e n1ede a preciosidade. E' urna "ba1nburra" 
das boas ! E' o dinheiro, a farra, a orgia, as boas bebi 
das, as adula\Ües, os comprimentos, as notoriedade ele 
t11n día, o prin1eiro passo para a "boa sorte" e, com ela, 
a for tuna r ápida ! 

E ntao puxa o r evolver e, cadenciada1nente, dis
para para o ar seis tiros : pum ! pun1 ! pum ! 

As explosoes retroa1n ao longe. Imediata1nente to
dos os den1ais garimpeiros se imobilizan1, abandonam 
o traba1ho, saca1n das arn1as e disparan1 também os 
seis tiros d.o tambor! Un1a fuzilaria intensa que é ou
vida no casario distante, onde comec;a111 a f ervilhar os 
boa tos e a surgir as hipóteses: 

- Há "bamburra" na terra, nünha gente 1 
- Bag unc:;a grossa ho je ... 
Pelas ran1ifica<;6es líqüidas dos n1eand.ros verdes, 

o. garimpeiros, já de regresso, pois que nao mais lavan1 
em hon1enagem ao felizardo, cruzam-se com estes di-
zeres : 

Fulano " ba1nburrou" ! 
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- Eta homem de sorte ! . . . Fais dois mes que 
aqui veiu e já está de "bamburra". 

- Toca, meu povo . . . V amos "moiá os óios" a 
noite toda ... 

* 
Assim ~' efetivamente. O comprador de d,iamantes, 

que representa naquelas solid5es os trustes holandeses 
e britanicos, faz a oferta, rigorosamente dentro das 
oscilac;5es de um cambio estabelecido e de conf ormi
dade com a qualidade e pureza da pedra. 

O negócio é fechado, o d.inheiro recebido. Meta de 
é para a bebedeira geral, para as "damas", para o 
"fandango" ... 

E lá se váo, em poucas horas, contos e contos de 
réis. Mui*as vezes a quantia é toda gasta na orgia. De
pois será o que Deus quiser ! Haverá mais diamante3, 
que diacho! 

As companheiras gratuitas de ontem saberao tirar 
proveito e ficar com bastante cédulas do crédulo e in
genuo, além de generoso sertanejo ! 

* 
O roubo é completamente desconhecido no garim

po. Se algum roubo houve, ele f oi de tal forma casti
gad.o que a coisa nunca mais se repetiu. Mas há o cri
me de sangue, o assassínio, o homicídio f rio, cruel, de
sapiedado ! 

A vida de um homem vale itnicamente o pre~o da 
bala que o abate. Nada mais ! 
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- Fulano me "acustou" mil e quinhentos - diz 

0 matador, referindo-se ao semelhante que estendeu pa-
ra sempre, sem a menor vacila~o. . 

A mulher, quase sempre, é a causa dos. ~rimes. 
Maltratar urna rameira, praticar o ato inacred1tavel de . . ,.,, 
bate-la é incorrer na morte certa ! O gar1mpe1ro nao 
perdoa ' o "desabusador" de muié". Mata-o como cao le-

proso! , . 
E quando nao é o rebento de Eva que da or1gem 

ao crime, é o álcool que se encarrega do conflito. 

* 
V ou narrar, aquí, dois episódios que coincidiram 

com minha passagem pelo serta o bra vio: 
Num dia de "bamburra" houve baile. Um dos con

vidados nao se comportou muito bem com determinada 
inulata que exibia um vestido alucinador , chamando to
das as atenc;óes desses semibárbaros embriagados. Nao 
den1orou o "vingador" que, arrancando a vista de to
dos o "malcriado", derrubou-o a porta do salao, mace
tando-lhe a cabec;a coro o grosso talo de coqueiro. Feito 
isso, e sem que ninguém se incomodasse, voltou a d.an
c;ar, admirado pela maioria, temido pelos outros. 

Passadas urnas duas horas, o criminoso, para se 
certificar, foi até a sarjeta onde o caido esta va agoni
zando, soltando fracos queixumes. Com calma arrepia
dora, empunhando novamente o talo, acabou de matá
lo, fazendo esguichar a massa encefálica! 

Instado, pela mulata de roupa régia, do porque de 
nao ter morto o desafeto com um tiro, sacudindo os 
ombros e sorrindo, calmo, respondeu: 

- Pruque? . . . Ele nao valia mil e quinhentos ... 
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* 
Outra vez o caso foi mais sério: os baianos, que 

nos garimpos mantém certa superioridade, seja devido 
ªº desembarac;o com que agem, se ja devido a f orc;a que 
lhes provém do número, desprezam completamente os 
d.emais nortistas, que apelidam de "nortenses". Para o 
baiano, só baiano é nortista puro ... 

Po is bem. Certa noite de farra grossa, um grupo 
de quinze baianos resolveu fazer un1a "lin1peza" no 
"arraiá". Sairam em bloco e mal topavam com um ga-. . . . . 
rimpe1ro, 1nqu1r1am: 

- Tu é do Norrrte? 
- Sou, sim .. . 
- Sou nao .. . 
- A tao tu é "nortense", peste ? Morre bandido! 
E lá ia o tiro certeiro que abría mais um olho na 

testa do infeliz. Assim, dessa forma, liquidaram uns 
vinte homens, pelo crime de terem nascido em outros 
Estados, mais ao Norte da opulenta Bahia ! 

* 
Crin1es horrendos, tragédias pavorosas, cujas his

tórias jamais passan1 dos limites da zona d.os garimpos, 
sucedem-se. Volta e meia aparece un1a escolta do Exér
cito e prende os portadores de armas. A fuga é geral, 
o conflito é tremendo. Salvam-se os garimpeiros atra
vessando um rio dilatado ou embrenhando-se no sertao, 
onde viverao, como feras encurraladas, durante todo o 
largo tempo em que a Escolta permanecer no local, go
z&ndo os ócios de Cápua ... 
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N essas ocasioes, o garimpeiro f oge exclusivamente 
para nao perder a arn1a que adora, que 1nima como coi
sa viva, que faz parte do seu ser. Prefere arcar com a 
existencia pária e todas as suas consequencias a se des
f azer do "38" que "tem tanta história pra contá" ... 

Depois regressará, passado o perigo, e recomec;ará 
sua rotina. Um belo dia um sertanejo, que avanc;ara 
muito adentro do território desconhecido, surgirá com 
a estupenda nova : 

- Garimpo grosso, minha gente! "Bamburra" 
pra dá cum pau ! 

O exodo será imed.iato. Tudo será abandonado pa·
ra a nova jazida distante. Em breve, onde durante sé
culos reinou a solidao completa, ha verá o barulhar de 
um núcleo hun1ano a se instalar até que ... 
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DRAMA NA SELVA 

Ba-ho-ari e Kruramu aprontaram a canoa. Fize
ram-na deslizar por sobre a areia fofa da praia, embi
cando-a a margem contrária. Machados e f ac5es, f is
gas e anzóis. Urna caba<;a contendo água fresca, um 
"pau saran" queimado lentamente, a fim de proporcio
nar f ogo a qualquer momento, e castanhas de baba<;u, 
para acalmar o eterno apetite. 

Iam, os d,ois carajás, buscar urna "landí" para a 
grande ubá de que necessitavam. Sabiam eles que na 
margem contrária topariam com a colossal árvore, as
sim como sabiam que os Xavantes nao andavam pelas 
redondezas. Tinham-se tranquilizado, quanto a isso, 
depois de urnas "escutas" prolongadas. A necessidade 
imperiosa de un1a ubá para seis guerreiros impelía-os 
a f ac;anha de pisar um território pro1bido e onde, por 
urna ironia da sorte, abundavam as "landís" tao neces
sárias ao fabrico das canoas. 

Ba-ho-ari e Kruramu eram irmaos. Ambos atléti
cos, externavam em todo o seu esplendor a beleza da 
ra<;a Carajá. Te-ha-oro, cacique e pai dos jovens guer
reiros, olhara em silencio os aprestos da expedic;ao. Su
gando o seu "ari-cocó", dele extraía densas fumaradas. 
Impassível como convinha a um bugre, nada dizia e 
nem sequer recomenda<;5es tinha a fazer. Também ele 
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compenetrara-se da necessidad,e urgente de urna ubá 
grande, ainda mais que se aproxima va a época da pos
tura ?as tartarugas e faltavam embarca<;5es para os 
cruze1ros ao longo do majestoso río. A incúria a indo
lencia e a negligencia fizeram com que a mai~ria das 
canoas da aldeia se desbei<;asse e apodrecesse. Convinha 
agora reparar o mal, daí a cata da "landí". 

Antes d.e se aventurarem pelo território Xavante 
os dois guerreiros carajás tinham palmilhado as fl~ 
restas até as margens do rio J avaé. Tinham dado com 
urna ou outra "landí", mas de grossura medíocre e mui
to distante da aldeia. Depois disso resolveram procurar 
na "margem proibida". 

Kruramu esta va noivo. J á tinha lutado com o "pi
rarucu" a entrada da lagoa, aprisionando com seus bra
<;~s possantes o gigantesco peixe. J á tecera a sua es
te1ra dupla, com fibras de babac;u, enfeitando-a com 
urna franja de inadiá que tingira com genipapo. Fal
ta~a-lhe a~~ra preparar a ubá grande e d,epois levaria 
a JOvem .P1ududo para a sua choupana. Despiria entao 
os bra<;a1s vermelhos e passaria a ser um casado to-

' mando parte nas quest5es palpitantes da sua tribo, 
abandonando a taba dos solteiros. 

Seu irmao Ba-ho-ari ia auxiliá-lo nessa última 
quadra. e com ele atacaría, no silencio da selva o tron-

d "l d'" ' co a ~n 1 , escavando-o com o enxó e com o f ogo. 
De~o;a:1am um lua, se tanto. Assim, pelo próximo 
ple,~·11Iun10, estariam de volta, rebocando o novo ba
letao. 

Os arcos e as flechas que levavam, garantiriam o 
sustento. ~ mata forneceria o mel, o gravatá, as cas
~a?has, o. Jatobá, ~s veados campeiros, os tucuns, os 
Jaos e os Jacus; o r10 e qualquer lagoa doariam a man-
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cheia os peixes mais gostosos, as tartarugas carnudas, 
os "tingás" comestíveis. 

No pacatu levavam asas de colheireiro e de gaviáo, 
cera dentes de on<;a e de queixada. f ios de algodáo. ' . 
Com isso fabricariam as flechas, em caso de necess1-
dade. As f isgas eran1 destinadas aos pirarucus e aos 
pintados. Os tacapes para a própria defesa ou para 
abater a cac;a grossa. 

Maloá, o pagé, pelos exorcisn1os n1isterios.os de 
sua ciencia, profetizara amplo sucesso. Nada ma.1s fal
tava. Assin1, confiantes, com un1 simples grunh1do de 
despedida, cortaram em diagonal o largo curso d' água, 
aproveitando a correnteza para atingire1n a margen1 
esquerda e atracarem numa praia ampla e deserta, es
pécie de vestíbulo a mata milenar que a ·orlava, en1oldu
rando-a, com o negror de seu vercl,e tupido e úmido. 

* 
Logo após terem enterrado profu~damente ª. zii:

ga na areia e amarrado a canoa, banharam-se sat1sfe1-
tos, brincando como duas crian<;as nos tnergulhos pro
longados. As longas cabeleira~ pretas esparrai:iavam
se pelas costas robustas e ass1m, de longe, ma1s pare
cian1 duas n1ulheres deliciando-se con1 o frescor da 
água. Satisfeitos, acomodaran1-se próximo a canoa. 
Correram as máos pelos cabelos, expurgando-os da 
água. De urna garrafa colhera1n o óleo de babac;u con1 
que encharcaram as bastas cabeleiras. O pente de ponta 
de taquara correu célere e, auxiliando-se mutuamente, 
encaparatn no estójo de fibra de indaiá, estreitamente, 
a grossa tranc;a que f icou penden do do ocipital. 

Passa.ndo a fibra larga pela testa, suspenderan1 
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as cestas oblongas onde tinham colocado os mantin1en
tos e os apetrechos necessários. A tiracolo, as caba~as 
cheia de água. Nas máos robustas o arco, as flechas, 
0 tacape e, atravessados no cinto de couro de anta, o 
facáo e o tnachado rebrilhando ao sol escaldante. Des-
ª for1na, completan1ente equipados, tendo dividido 

co111 sabedoria o peso da carga, forcejando com os mús
culos do pesco<;o retesado para suportar o volu1ne da 
cesta que caía as costas, en1brenharam-se na mata afun
dando no 1abirinto. 

TrilharanJ, desde o início, u111 carreiro de anta. 
M·ais acliante desviaran1-se a esquerda. Sob as frondes 
0 calor abranclava e mais expedito era o passo dos dois 
irn1aos. Nada os denunciava. Pisavatn sen1 produzir o 
menor r uído, ouvidos bem abertos, olhos atentos, des
viando os cipós, contornando as capoeiras. Um rumor 
qualquer, que lhes soasse como suspeito, imobilizava-os 
repentinamente. Nao trocavam un1a palavra, um olhar 
sequcr . Estacavam, escutavam e seguiam. 

O crocitar intenso dos casais de araras Carandi
rus, o pio dos mutuns, o longínqüo matraquear das man
díbulas de u111a queixada, ron1pia1n de quando em vez 
o silencio pesado e completo. Os ecos transportavam 
para longe esses ruídos que logo 1nais rnorriam como que 
abafados pelo peso medonho da floresta. 

Onde a mata se abria um bocado no alto, infiltra
va-se o sol pintando desenhos estranhos pelu chao, alon
ganclo sombras delgadas, refletindo a cópia dos cipós 
pendentes das árvores altíssimas. As moscas bisogós e 
os pernilongos zuniam, embebedand,o-se aos raros raios 
solares, procurando na epidern1e dos dois selvagens o 
sangue nutritivo. Mas a camada de óleo de anta, espar
gida pelo carpo, afugentava-os. 
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U m bando de guaribas estrondeou pelas vizinhan
<;as. I sso deu maior seguran<;a aos dois irmaos. Macaco 
quando brinca e grita é porque nada o preocupa. Por
tanto. índio Xavante nao rondava pelas cercanías. As
sim, nun1 zigue zague constante, durante horas, como 
duas son1bras peran1bulando pela selva trai<;oeira, os 
dais índios chegaram até urna g·igantesca "landí" que 
atirava para o firmamento a sua fronde, juba verde e 
poderosa, encimando o tronco reto e amigo. 

Tinham encontrado a árvore necessária. A pri
meira etapa estava concluída ! 

* 
Verif icaram os silvícolas, e com certo contenta

mento, que apesar d.a longa caminhada, encontravam-se 
bem próximos ao ria, ha via horas abandonado, e isso 
devido ao serpentear do grande curso d'água que, fe
chando en1 arco, formava a grande curva, vindo lamber 
a floresta que an1bos percorreram quase em linha reta. 

U ma légua, se tanto, distavam do ria e gra<;as ao 
acaso fortuito, urna vez preparada a canoa, pouco tra
balho teriam em rolá-las até a margem, abrindo previa
mente a picada necessária. 

O sol já d,escambava no horizonte, tingindo-o de 
púrpura. Um punhado de raízes de mandioca, urna ca
ba<;a contendo mel, urnas castanhas e algumas bananas, 
acalmaram os estómagos esfomeados dos dois bugres. 
Em seguida acenderam um f ogo e, estirados próximos 
as chamas e as brasas, já noite fechada, dormiram por 
turno, revezando na vigilan'Cia necessária. Nada d.e 
extraordinário veio interromper a quietude da floresta, 
que também adormecera. 
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Aos primeiros albores dirigiram-se para a mar
gem do rio, mergulharam nas águas frias, retemperan
do os músculos e as energias com as prolongadas imer-

,.., 
soes. 

- Irmao - falou Kruramu - Vá buscar a ca
noa e traga-a até aqui. E' melhor ! 

- Hum. . . hum. . . respondeu Ba-ho-ari co-. ' 
nlo resposta, aceitando o alvitre. E sem perder mais 
tempo, alcan<;ado o pauso noturno, cingiu o f acao, se
gurou o 1nachado, d,esaparecendo dentro da selva, tri
lhando em sentido inverso o percurso do dia anterior. 

Sozinho na imensidáo da mata, Kruramu come<;ou 
medindo o tamanho da "landí", calculando-lhe a capa
cidade e a inclina<;ao propícia ao tombo. Verif icou, cau -
telosamente, se nao apresentava algum nó na altura ne
cessária, coisa essa que traria futuras dificuld,ades. Mas 
o tronco era magnífico, limpo, ereto. Maloá, o feiticei
ro da aldeia, acertara quando profetizara que tudo cor
rería bem. Lá estava a realidade inicial, com aquele es
pécime soberbo da flora, que permitiría o fabrico da 
melhor canoa de todos os tempos. Com dois rápidos gol
pes de machado, o índio retirou a casca de um retangu
lo irregular e passou o d.edo no tronco desnudo, úmido 
e liso como a<;o polido. Sorriu satisfeito. Madeira de fá
cil ~orte, nao resistiría ao enxó nem ao f ogo e, em breve, 
seria escavada completamente. Quanto orgulho sentía 
afluir no peito o jovem carajá, antegozando a glória 
que o aguardava quando, rebocando a nova embarca~o, 
seria recebido a praia pelos companheiros, parentes e 
pela noiva exultante. O seu peito robusto e generoso 
alargou-se, cl.ilatando-se com distensao dos pulm6es re
tesados pelo ar aspirado violentamente, quando desf e
riu o primeiro grande golpe, iniciando o corte seguro! 
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- Ahn !. . . Ahn !. .. 
Cada golpe cc:rteiro era acon1panhado pela toada. 

Dessa forma o índio ritmava o seu trabalho, como se 
um pendulo lhe acompanhasse os gestos sempre iguai3. 
O eco da floresta repercutía duas, tres ou mais vezes, 
com pancadas violentas desf eridas ao longe, em setor 
oposto as machad.atlas : patn ! pam ! pam ! 

As vezes Keruramu suspendía subitamente um gol
pe para ouvir a repercussao do mesmo, segundos de
pois, dentro dos n1eandros da floresta. Sorria entao sa
tisf eito, como crian<;a numa brincadeira. 

O suor escorria-lhe pelo corpo, lustrando-o con10 
un1 ídolo d,e bronze. Toda a f or<;a, toda a pujan<;a, toda 
a beleza da outrora poderosa na<;ao Carajá, resplandes
cia nele, hercúleo, magnífico, identificado con1 o meio, 
enchendo o quadro maravilhoso do ambiente. 

* 
Quando Ba-ho-ari chegou com a canoa, já a tarde 

ia avan<;ada. Guiou seus passos pelo barulho das ma
chadadas sempre identicas que retroavam do fundo da 
1nata. Para nao alertar o irmao, en1itiu o grito d,a coru·· 
ja, por tres vezes. Identico grito respondeu-lhe e logo 
depois os dois guerreiros estavam juntos. O recén1-che
gado apontou para o rio e com isso disse tudo. Depois 
verif icou o trabalho do mano. Pouco resta va cortar para 
a queda da "landí". Logo na manha in1ediata, os dois 
juntos, trariam ao chao o gigante já f erido de morte. 
Do enorme corte chanf rado, coa va abundante e resina 
que, pelos invisíveis veios internos, descia desde o alto. 
l \ seiva pegajosa formava bolotas no chao e seria lar
gamente aproveitada na ulti1na<;ao dos trabalhos. 

3 - 1ndios perambulando pela 
floresta do Araguaia. 



4 - Jovern india Carajá, 
da ilha do Bananal. 
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Ambos os irmaos estavam cansados. Um, por ter 
clesferido, horas a fío, n1achadadas no tronco robusto; 
outro, por ter marchado e remado quase o dia inteiro. 
l revendo nao pod,erem supo.rtar urna vigilancia pela 
noite adentro. resolveram demandar a canoa para, na 
orla do río, mais seguros e mais tranquilos, descansa
rem da f adiga. 

i\ proveitando os últin1os lampe jos de tun dia ra
dioso que terminava dentro de un1a sinfonía incompa
rável de cores violentas e delicadas, pescaratn, iscando 
cotn o 1niolo de tucu1n, u1na tartaruga tracajá de alenta·
do porte. Etn breves n1inutos ar111ara1n o jirau, acen
deratn a f ogueira e, por sobre os paus esticados, deita
ram de costas o pobre quelonio. De nada va~eran1 as 
incrí veis contor~óes dos 1nembros breves e da cabe~a 
endoidecida do reptil. Em breve cessou de vi ver, cozen
do-se por sobre as labaredas, assado vivo. 

Retirado o escudo ventral, os dois bugres delicia
ran1-se corn as carnes tenras da tartaruga, sugando gu
losan1ente os ossos para nao deixar urna fibra sequer 
do quitute. Depois, arrotand.o ruidosamente, deitaram
se en1 silencio sobre a areia fofa e morna. 

E mais urna noite estendeu seu manto frígido por 
sobre o Araguaia. A última noite para os dois jovens 
carajás ! 

* 
Antes um estalido, depois urna seqüencia de ruídos 

sen1pre rnais fortes e, finalmente, o ruído ensurdecedor 
do despeda<;arnento d.o tronco. O madeiro equilibrou
se por um r ápido momento, já sem base, seguro pelos 
cipós altos e pela ramagen1 densa. Depois ton1bou, co1no 
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un1 trovao, enchendo o espac;o como seu grito agónico. 
A chicotada imensa que rasgou os ares ribomLou até o 
infinito! Na queda a "landí" abriu urna clareira, arras
tando troncos mais débeis no abrac;o fatal de seus ra
mos que desbrac;avam numa larga periferia. 

Depois do ruído ensurd.ecedor, o silencio prof un-
do, numa brusca transi<;ao que maior o tornava. Os 
dois índios contemplara1n a obra sorrindo. Com as n1aos 
n1eio entorpecidas, retiraram, descrevendo um círculo, 
o suor dos rostos alegres. Sentaran1-se sobre o tronco 
vencido, plenamente satisfeitos. A prin1eira fase do la
bor esta va terminada. Agora era descansar a árvore, 
tomar-lhe o justo comprimento para decepar-lhe a parte 
superior, iniciar o corte da proa e da popa, calcular en1 
sua justa medida o equilíbrio e sua altura de bordas, 
assegurar a estabilid,ade. Sem necessidade de cálculos 
geométricos, sem álgebras ou logarítmos, os dois índios 
mediram, calcularam, desenharam com trac;os toscos e 
seguiram trabalhando. 

Quando julgaram próxima a hora do almo<;o, 
guiando-se pelo regresso aos ninhos dos casais de ara
ras, suspenderam o traba!ho. Kruramu, munindo-se do 
arco e das flechas, pondo a cinta o facao e o machado 
indicou ao irmao a mata: 

- Vou matar uinas araras. Preciso f azer u1n co
lar bonito. Enquanto isso, podes aguardar meu regres
so pescando uns pintados. 

- Tá bem ... 
Separaram-se, seguind.o em direc;óes diametral

mente opostas. Já na praia, Ba-ho-ari desamarrou a ca
noa, dirigiu-se a um baixio pouco distante e, de fisga 
em punho, iniciou a persegui<;ao aos pintados, conse
guindo um par em pouco tempo. O almóc;o estava asse-
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gurado. Era só aguardar o regresso do irmáo mais ve
lho para f azer desaparecer os do is saborosos peixes. 

Enquanto isso Kruramu avanc;ava em silencio, 
olhos no alto, perscrutando entre a folhagem das ~rvo
res, as aves de que necessitava para o diadema que 1nau
guraria nas próximas festas do Aruanan. 

Quando deu pelos índios Xavantes, atocaiados, 
na espreita assassina, já era tarde para retroceder ! Viu
os, 1nuitos agachados nas moitas baixas, olhos rebri
lhando de sanha sanguinária, rictus medonho nas fa ces 
dilatadas pela taquara. Imobilizou-se, sentindo o terror 
invad,ir-lhe o corac;ao ! Sabia-se já cercado e perdido 
sem ren1issao ! Entre Xavantes e Carajás nao havia 
quartel. A luta era de morte e a sua nac;ao desd~ ?á 
um século que experimenta va todo o horror desse odio! 
A partir dos tempos em que os Carajás foram expuls?s 
do rio das Mortes, após tremendas batalhas campa1s, 
os Xavantes assenhorearam-se de toda a margem es
querda do Araguaia, matando impiedosamente os in
cautos ou os temerários que lá se arriscassem. 

Muitos d~ seus irmaos de ra<;a tinham perecido 
pelas maos dos ferozes e impiedosos bugres d.os cerra
dos. U ns tinham sido vingados exemplarmente, outros 
ainda clamavam pela desforra ! Como um relámpago 
passou-lhe pela mente a falencia completa dos prognós
ticos do pagé Maloá e mentalmente o amaldic;oou ! Ten
tar urna fuga era impossível. Deixar-se matar sem es
bo<;ar um gesto de defesa teria sido simplesmente ridí
culo. J ogou f ora o arco e as flechas, empunhou o macha
do e, dando um grito medonho, aceitou a sua sorte, sem
pre soberbo, altivo, já preparado para o grande sacri
fício. Respondeu-lhe um grito, um urro de cem boc~s 
retorcidas. Levantou alto o machado, deixando-o ca1r 
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sobre o prin1eiro assaltante. i \ poderosa arn1a que cler
rubara a ·' lanclí ", f ende u o cr.ánio do bárbaro, f uln1i
nando-o na arrernetida ! Virando-se rápido, abateu ou
'cro. E n1ais outro ainda, antes que a pritneira cacetada 
o alcan\asse de raspa o. Con1 as f orc;as centuplicadas 
pelo desespero, d.eu com o machado betn no alto da ca
be\a de um gigante. Viu o cranio abrir-se en1 duas par
tes, con10 se f ora un1a nlelancia. Viu a sua arn1a descer 
sobre o peito do agressor. Notou con10 o pCSCO\O tatn
bém se separava nitidan1ente. l\!Ias quando quis retirar 
a arma, nao p6d,e. Segura pela carne dilacerada, pelos 
ossos partidos, por ter afunclado demasiadamente na
quele corpo já sem vida, n1as ainda de pé. gesticulando, 
negou-se a voltar as n1aos ele Kruramu. Agora urna ca
cetada alcanc;ara-o nas costas. Seu tronco en1itiu un1 
som cavo. Cambaleou. Outra colheu-o na cabec;a, fa
zendo jorrar o sangue. Mais outra dilacerou-lhe urna 
orelha. o líquido rubro e quente descia-lhe por sobre 
os olhos. Nao queria a inda morrer. Perdido o machado, 
deu mao ao afiadíssimo facáo. Um único golpe bastou 
para decepar o brac;o direito de um g uerrei ro inimigo 
que levanta va o taca pe para o golpe de n1isericórdia. 
O brac;o, sen1pre en1punhanclo a borduna, volteou peJo 
ar, indo cair distante enguanto que o n1utilado, con1 u 
horror pintado nos olhos esbugalhados. a tirava-se ao 
chao., urrando ele desespero. 

Ante tao desesperada resisténcia e ante tao terrí
ficos efeitos das artnas de a<;O que os Xavantes nao pos
suiam, estes titubearan1 um instante. F oi o bastante va
ra Kraramu escapulir do céreo, f lechado, con1 todas 
as suas f or<;as. rumo a praia. Iniciou-se en tao un1a per
segui<;ao feroz. Todas as energias do rapaz cstavan1 
nos seus pés, na sna pernas. Sabia qua o f an1osos cor-
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redores eram os xavantes. Mas o desespero criava-lhe 
asas e 1nantinha a distancia, breve se quisern1os, mas 
suficiente. Quando já enxergava a praia, urna bord.una 
atirada por esperto, atingiu-o. Trope<;ou, perdeu terre
no, fni alcanc;ado ! 

l u tan do COCT10 U111 doido desferÍU golpes de f acao a 
torta e a direito. Para prevenir o irmao do perigo, gri
tou-lhe pelo nome, desesperadamente. Gritou para que 
se afastasse, para que fugisse, para que fosse narrar a 
taba distante a últin1a tragédia ! 

* 
Justamente nesse momento Ba-ho-ari, acocorado 

na praia. junta va un1as astilhas e uns paus secos para 
acender o f ogo, f riccionando o " pau saran" para obter 
a centelha inicial. Virou-se rápido e percebeu, em todo 
o seu horror , o drama que se lhe deparava . Viu o irmao 
lutar como um gigante, com o bra<;o esquerdo despeda
<;ado, pendendo como farrapo ao longo do corpo. Assis
tiu os últitnos momento da tragédia quando, caindo 
de joelhos, o valen te Kruran1u, já sem f Ür<;as, abaixava 
a cabe(;a para receber o d,ertadeiro golpe que lhe esmi
gall·1(1U O cranio, fazendo jorrar ao longe a n1atéria en
cef fdica. Viu tuclo isso. assim con10 percebeu o enorme 
perigo que corría, caso nao chegasse a empurrar a em
barcaGáO parb. longe; distanciando-a por sobre as águas 
~alvadoras. 

]\i'.fas nao empurrou a canoa, nao pensou em fugir! 
Con10 o irmáo, se~urou f ortemente o g rande machado 
e como o irn1áo c 1! :· ·-cntou a horda enfurecida, sequiosa 
de sangue. bebada ele ódio. Agigantou , na praia, sob os 
fl,rdentc · raios do sol, fazendo cintilar o ac;o, d.escreven-



.. 

36 WILL Y A URELI 

do círculos, levantando-o e descendo-o com f úria me
donha. Em seu derredor os corpos tombavam como que 
fulminados pelo raio. Estava literalmente coberto pelo 
sangue xavante que jorrava e esguichava dos medo
nhos ferimentos. Mas era um só contra urna centena! 
Com um grito de guerra, o grito da sua na\áo outrora 
tao poderosa e tao importante, d.esferiu o último golpe, 
quase que separando em dois um adversário. Nisso dez 
bordunas atingiram-no ao mesmo ten1po. Caiu de joe
lho~, tentou gritar ao céu, a Natureza, ao seu mundo, 

, . 
n1a1s urna vez o 1mpeto guerre1ro, mas a voz n1orreu-
lhe na garganta para sempre ! 

V AIJENTIA DE SERT ANEJO 

o cavalo tropec;ou urna, duas vezes, quase que 
cuspjndo Severiano da sela. Depois vergou sobre os 
joelhos dianteiros. 

- Tá no f in1, peste? 
Severiano levantou-se. J á o animal estira va-se ao 

comprido. Seus grandes olhos pardos olharam para o 
cavaleiro como que querendo transmitir-lhe algo de do
loroso e definitivo. 

- Tu vai morre, nao é? - monologou o caboclo, 
olhando ao derredor, para calcular a distancia que o se
para va do rancho mais próximo. 

- To quaxe em casa ... 
Tres léguas, se tanto, separavam-no do mísero ran

cho onde outros boiadeiros se reuniriam, f inda a tare
fa. Esses dezoito quilometr.os, entretanto, sob a soa
lheira impiedosa, no meio do cerrado agressivo, hirto 
de perigos, representavam enorme distancia. De mais 
a 1nais, nao podia abandonar a sela nem os arreios. Urna 
fortuna para qualquer lidador de gado. O cavalo ia fi
car para sempre. Mais urna semana e somente urna os
sada branca, limpa pelos corvos e pelas formigas. 

"Malhado" tinha dado todas as suas energias an
tes de baquear. Galopara como o vento, para distancia1· 

• 
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Severiano da horda dos Xavantes que lhe vinhan1 nv 
encal~o, raivosos, vingativos, maus. 

Topara-os quando buscava un1a ponta de gado des
garrada que se perdera na itnensidáo da mesopotamia 
forn1ada pelo A raguaia e 11ortes. Chegara a rnolhar 
os pés no r io Cristalino, tao longe o Ie,·ara a perseg tü
<;ao contínua, esquecido de tudo, 1nente posta nas noYi
lhas que lhe caberiam em pagamento ao sucesso. 

Há dois días que vinha 1netenclo a " chilena", sen1 
dó nem piedade, no lombo da montaria, sangrando-o ~ 
dilacerando-o. A furiosa arren1etida dos bug res, fan10-
sos corredores, abrigara-o a rnaltratar o pobre an!n1al, 
seu amigo f iel de mu itas jornadas pelo serta o afora. 

"Malhado" pareceu compreender que a vida de Se
veriano dependia unicamente da velocidade C0111 que 
rompia impetuosamente por dentro dos arbustos da 
caatinga. O boiadeiro, depois de ter encurtado a jugu
Jar, formara o capacete de couro enfrentando os galhos 
fustigantes, salvand.o a cabe<;a e o rosto. Só noite alta 
parou nun1 descanso curto. fe jto de sobressaltos para 
o hon1e111 , de sono]éncia para o animal esf alfado. 

Cinco vezes Severiano fizera fogo contra os ín
dios, a curta distancia e quando, chegados por atalhos 
que somente eles conhecia1n, lhe tomaratn a dianteira, 
atocaindo-se na espera febril. Agora só lhe sobravam 
tres tiros. Os demais gastara-os com " sabedoria", fir
me na pontaria rápida e certeira. Dessa forma salva
ra-se n1ilagrosan1ente, pulanclo com a montaria por ci
ma dos corpos caidos. Sozinho no sertao imenso, longe 
d.e qualquer amparo, guiando-se mais pelo instinto do 
que pelo run10 certo, deYora va o chao calcinado por 
muitos incendios e pela seca da época~ rápido, nun1 ga-
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lo pe frenético, r u1110 ao rancho da faz en da recentemen
te aberta etn terri tór1 o proibido. 

Mas o nobre bruto nao res is ti u a f acliga imensa ! 
Caiu quase ao chegar, abandonando o seu dono no limiar 
da salva<;;ao. Agora lá estaYa. arfando, com enorme di
f iculdade, pelas narinas dilatadas e espumantes. 

- T u tá baqueado de viez, "l\1aiado" ! Deus assim 
quis e N ossa Senhora tan1bém ! Eu vou tocando que o 
ten1po aperta ! 

Assiin falando, n1uito les to, Severiano f oi retiran
do a sela e os arreios. Deu urna palmada no pesco~o do 
anin1aJ, despedindo-se com o cora~áo partido. 

- In té nunca mais, "Maiado" ! 
E afunclou no cerrado, carregand.o as costas os . 

arre1os. 

* 
Quil6n1etros e mais quilo1netros. O sol já descre

\·ia a parábola descendente, beirando as altas palmeiras 
franjando ao longe. 

P asso rápido, tniudp. O acúleo do perigo iminente 
dava-lhe f6rc;as novas. Nao sentia o peso dos arreios 
ne1n das ar111as. Abandonara a bissaca com rapadura ·~ 
passoca de farinha, para ter os movimentos n1ais d.esem
bara<;aclos. Suspendera, por cin1a da sela. que levava 
dobrada nas espáduas, a carabina com os tres últimos 
projéteis no bojo. 

- Se mi alcan<;arem - pensava - tres bugres 
levo comigo. . . Depois será o que Deus quisé ! 

Agora já reconhecia o chao que pisava. Seu cora
<;ao acaln1ou-sc. E stava perto. Urna légua. Dentro de 
urna hora estaria a salYo. Avisaría os con1panheiros pa-
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ra alertá-1 os, soprando no chifre oco que trazia a tira
colo. 

F oi ao passar junto a urna capoeira de espinhos 
que a canguc:;u pulou com a rapidez do raio, alcanc:;an
do-o as costas e derrubando-o brutalmente. Valeu-lhe 
a sela, que do contrário teria ficado com as vértebras 
partidas. Rolou uns metros, levantando-se lépido, olhos 
desmesuradamente abertos, arfando, sangue coagulado 
no corac:;ao generoso. 

O felino, enorme e esfomeado, arremetia nova
mente. Desviou-se em tempo para sacar do f acao, pois 
que a carabina jazia longe, con1 os arreios. 

- Bicha <lanada! Era só o que me falta va! 

Esperou-a, firme, luzindo a lamina polida e cor
tante. Como u1n bólido, o jaguar investiu pela terceira 
vez, alcanc:;ando-o em cheio, recebendo, porém, tremen
d,a facada na barriga. 

Mas também a patada certeira arrancou parte da 
face direita de Severiano, pondo-lhe a dentadura a mos
tra, lateralmente, tornando-o hórrido! Cairam, homem 
e felino, levantando densa poeira, rolando pelo chao 
estorricado, emaranhando-se nos arbustos, quebrando 
galhos com estalid,os secos. 

Ora por cima, ora por baixo, Severiano desferia 
golpes com toda a forc:;a. Percebia a lamina penetrar 
nas carnes duras, da onc:;a enfurecida e sentia as pró
prias carnes dilaceradas pelas unhas do terrível inimigo. 
Agitava doidamente a cabec:;a, para livrá-Ia das presas 
enormes. O baf o do jaguar, fétido e quente, tolhia-lhe a 
respirac:;áo. Olhos postos nos olhos estriados de verme
lho, segurando coma máo esquerda as guelas rosnantes, 
o misero sentia-se ,enfraquecer pela enorme perda de 
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sangue. Reunindo todas as f orc:;as, centuplicadas, nesse 
arranco, pelo desespero, chegou a levantar o corpo da 
onc:;a e af un dar o facáo a altura do corac:;áo, até o cabo. 
Sentiu o enorme e aveludado corpo estremecer. Sentiu, 
pelo tacto, esvair-se rapidamente aquela vida formada 
por u1n f eixe de energías brutais. Depois, d,esf alecido, 
caiu ao lado, deixando a arma mergulhada no peito da 
canguc:;u. 

Seu últin10 pensamento, antes de desmaiar, foi: 
- Se os bugres chegam, tou morto ! 

* 
Os últimos lampejos do astro-rei iluminava ainda 

a gleba quando Severiano acordou do prolongado des
maio. Acord,ou para se despedir da vida, essa vida mi
serável mas cheia de grandeza$ rústicas do nosso ser
tanejo. 

Deitado, como estava, de costas, tao fraco que mal 
e mal podia abrir as pálpebras, viu as jubas verdes de 
uns buri tis próximos espanar o ar ªº sopro da brisa 
ligeira do entardecer. Pareceu-lhe que as palmeiras agi
tavam os grandes brac:;os, acenando-lhe o adeus. 

Com esforc:;o virou a cabec:;a. Olhou para a onc:;a 
caida, bem próxima, patas já hirtas pelo "rigor mortis". 
Viu o cabo d,o facáo "jacaré", a arma predileta que lhe 
abrira tantos caminhos por dentro das capoeiras, emer
gir do ferimento fatal, e sorriu. Teve forc:;as para es
boc;ar o sor riso com as faces dilaceradas. U ma careta 
medonha, de onde gotejavam sangue e cartilagem, for
mando gosma. 

- Conheceu hon1e? Conheceu? "papuda" ... • 
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Alargou o sorriso, cora<;ao satisfeito por ter ven-
ciclo o f el in o enorme. E com es se sor riso quedou para 
sempre, bra<;os abertos em cruz, co1no que pregado ao 
solo, pobre Cristo anónimo, 1nigalha ínfin1a, perdida na 
grand,iosa solidao daquela latitude deserta. 

Mergulhou no abismo do Nada absoluto. ~ orrindo 
a própria valentia do caboclo ! FLORESTA El\tI CI-li\1\1AS 

A Serra da Piedade, assim batizada pelos primei
ros salesianos que se aventuraram até aquela altura do 
rio das Mortes, elevava sua mole gigantesca e rubra 
bem a nossa frente. 

Ma<;ic;o enorme de quartzo e mármore, coberto por 
urna vegeta<;ao estorricada, rasteira e retorcida. Para 
aJcan<;á-la haveria necessidade de penetrar urna capoei
ra , um tabacal denso, depois enorme estiráo de cerrado, 
A princípio, atravessando um bosque de jatobás, cor
tado por sendas fundas abertas pelas antas gulosas, 
urnas bra<;as de campina verde pern1itia alongar o olhar. 
Depois vinha a barreira. Inittiln1ente procura1nos urna 
vereda niais fácil, u1n carreiro aberto pelos tapires. 

Resolve1nos aproveitar o leito de um riozinho d,e 
águas termais que se engolfava na mataria marginal, 
serpenteando doidamente. Mas logo após a primeira lé
gua desistitnos, tais e tantas as voltas e curvas, tanta 
a lama e areias movedi<;as, tantos os mosquitos terrí
veis, as arraias e os vestígios d,e enormes sucuris. 

A máquina cinematográfica era transportada pelo 
Lineu. enquanto que o tripé ia as costas do Argus. 
Mas, com o calor e o acún1ulo de fa digas anteriores, o 
peso tornava-se demasiado, razao por que resolvemos 
suportá-Io um de cada vez e de meia en1 meia hora. A s-
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sim, essa sobrecarga aos equipamentos e armamentos 
seguia sem que se ouvissem demasiadas lamúrias. 

Acompanhando o leito seco de algum riacho ab
sorvído pela canícula do estio, seguimos em diagonal 
para, logo adiante, galgarmos o barranco friável. Des
sa forma, aproveitando todos os "limpos" possíveis, an
damos un1a hora para regressarmos ao mesmo lugar do 
leito pedregoso, com grand.e desespero da tur111a já es
falfada. Isso de regressar sobre os próprios passos é 
comum no sertao e nao sao poucos os casos de loucura 
que narran1 os matutos. Anda, o homem, na certeza de 
continuar sua jornada e regressa, passadas horas, de
pois de ter descrito um círculo perfeito, sem dar pela 
coisa, ao ponto de partida ou a outro lugar qualquer, 
pisado muito antes. Tenta orientar-se. Rompe nova
mente em d.ire<;ao mais segura e ... torna a voltar ao 
mesmo lugar! Lendas comuns, no sertf ') goiano, dizem 
que é o "espírito mau do cerrado e da .floresta" que 
assim o quer ! Seja o que for, o fato é sumamente desa·
gradável, ainda mais quando se pisa um terreno pau-

, . , 
perr1mo em agua. 

Eu, que ia encabe<;ando meus homens, depois de 
ter verificado o acontecido, tratei de orientar-me o mais 
possível e escalei urna sér1e J,e barreiras sucessivas, em
bara fustando, sem vacila<;Ües, numa capoeira que íamos 
a brindo a golpes de f acao. Assim andamos urnas horas 
quando, lan<;ando um verdadeiro urro de desespero, v~
rif icamos que tínhamos retrocedido insensívelmente, pi
sando as nossas pegadas dentro do riacho seco! 

Mandei que os homens descansassem meia hora. 
Isso para acalmá-los e para acalmar-me. Um chefe nao 
pode falhar e eu nao devia fa!har mais,mesmo que to-

• 
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dos os "espíritos das selvas" conjugassem seus esforc;os 
malignos ... 

Quando julguei suficiente o descanso, reiniciei a 
ca111inhada. Tracei urna trajetór ia em minha mente e, 
bancando o anta, comecei a romper mato, sem me inco
n1odar como resto. Urna linha quase reta que nos deve
ria desviar de vez do labirinto traic;oeiro. Assim alcan·
c;an1os, dei~ando farrapos de nossa indumentária pelos 
galhos espinhosos, o sopé da .Serra da Piedade. 

* 
Monólitos enormes, como que transportados e aca

valados por cíclopes, forma vam a base da montanha. 
Difíceis de serem escalados. Ginástica doida, alpinismo 
incipiente, resvalos perigosos, tombos dolorosos, quedas 
desastradas. Abismos apavorantes abriam suas bocas 
desmesuradas aos nossos passos, quando já nos encon
trávamos a certa altura. Túneis insondáveis também 
escancaravam as suas misteriosas entradas, num con·
vite demasiadamente tétrico para ser aceito. Vacilando 
aqui, segurando acolá, ic;ando-nos reciprocamente, aos 
poucos, contornando blocos enormes e mal equilibrados 
sobre as bases escavadas pelas chuvas, conseguimos o 
primeiro cimo e, de lá, um pouco reanimados pelo exito, 
atacamos o cume mais alto, subindo em fila indiana, um 
empurrando outro, companheiro puxando companheiro. 
Nova fadiga pela aspérrima e íngreme encosta. Mas, 
quando o homem quer, tudo alcanc;a, e alcanc;amos o 
telhado da Serra má e agressiva. 

De lá vislumbramos um panorama que compensou 
os trabalhos. A nossa esquerda o río Pindaíba, luzindo 
suas águas ao revérbero do sol intenso. Estiróes de bu-
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ritis, eniileirados corno tropas en1 revi sta, seguia1n-lhe 
o curso misterioso e jamais sulcado. A sud.oeste os pri-· 
meiros barrancos graníticos do rio Manso, já próxitnos 
a cachoeira da Fuma<;a. Ao norte a "selva selvaggia~' 
de Dante, o oceano verde~ igual , identico, sen1 f im ! E 
ben1 a nossa frente, in1ponente e terrífica, a Serra do 
Roncador. paredáo imenso, a tirando para a s nuvens 
seus cun1es distanciados de léguas e léguas, con10 colu
nas a suportar o peso da abóbacla celestial! 

Até onde os binóculos pernlitiam, viamos o pare
dao vertical do Roncador, a nossa esperan<;a, o nos so 
escopo ! Corclilheira medonha, inclevassada, virgen1, re
positório dos maiores mistérios, sereia pétrea atraindo 
homens generosos, sequiosos em devassar o 1nistério 
mi1enar e que morriam mordendo o pó da estrada soli
tária, exalando o último suspiro no desespero louco do 
completo isolamento e abandono! Quantos já havian1 
perecido? Quantos perecerian1 antes de alcanc;á-la? 
Seríamos nós os eleitos? Nada nos podía fazer r etro
ceder! Iríamos até ela, sen1 dúvida ; para tanto tínha
mos chegado já pelas proxin1idades, se bem que a pala
vra "proximidade", no serta o, signifique centenas de 
léguas ... 

O sol rutilante e alto, senhor absoluto do firma
mento embaciado pela demasiada luminosidade, vertía 
sobre a terra as torrentes de f ogo e de luz. o silencio 
sepulcral esmagava. Estávamos, únicos seres viventes, 
naquela solidáo, sentindo a dor fí sica des se silencio me
donho, completo! Tudo parado, tudo imerso numa le
targia profunda, tudo tresandando a mistério, morte, 
cilada, in1previsto, tocaia ! 

Por sobre o cun1e arred.ondado da Serra da Pie
dade, quedamos largo tetnpo, sen1 desgarrar o olhar do 
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l~oncador . De poi · un1a espécie de neblina desceu lá lon
g e, fechando lentamente o palco estupendo e hórrido ao 
n1esn10 tempo, sun1indo ele nossa v jsta ! 

* 
De súbito, ben1 lá e111baixo, r eparan1os numa cha-

111a majs rubra que o rubro pintado pelo sol sobre o 
granito vern1elho da serra. Uns cstaliclos, a fuma<;a em 
espiral e, nurn abrir e fechar ele olhos, itnensas labare
das la111bendo o n1atagal séco. 

} 'og-o ! Fogo atcado por n1ao 1nisteriosa ou por 
con1bustao espontanea? F'ican1os indecisos. As labare
das esta va111 ainda distantes, n1as pela velocidade com 
que a s chamas . e espalhava111, era ele supor que breves 
minutos bastarian1 para virar aquilo tuclo num bra · 
seiro ! 

N enhu111a escapatória se o f ogo vi es se ' em nossa 
dire<;ao. Fica1nos sen1 saber o que dizer , tnudos especta
dores de u1n espetáculo extra e d,e um imprevisto jamais 
calculado. 

N isso, para 1nal de nossos pecados, comec;ou a so
prar un1a brisa bastante forte, vinda do rio das Mortes, 
a mesma que, pouco antes, fizera descer por sobre o 
R oncador a cerrac;ao útnida e cinzenta. 

O f ogo. ali mentado dessa forn1a, recobrou etn vio
lcncja e agora era111 estaliclos e n1ais estalidos, co1no se 
ccm metralhacloras estivessem f uncionand.o. Boa parte 
da 1nataria baixa já estava sendo devorada e o oceano 
rubro avan<;aYa iinpetuoso con10 un1a ''pororoca" a111a
zonica ! 

Urgia to1nar urna providencia, pois do contrário 
em breve estarian1os r eduzidos a fachos ! Tentamos al-
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can<;ar a encosta oposta a nossa subida, mas verifica-
1nos que também de lá galgavam, hiantes e furibundas, 
as chamas altíssimas, orladas pela f ranja negra da 
fumac;a ! 

Retroceden1os entao. Mandei que se abrisse um 
buraco no chao. Os facües lutaram contra os pedregu
lhos. N esse depósito colocamos todas as 111uni<;6es, a 
máquina cinematográfica e o celulóide. Para salvarmos 
a água restante dos cantís, já a meio sorvidos, urina
n1os sobre a terra amontoada. 

En1 seguida, como último recurso, rnandei lan<;ar 
fogo á nossa frente. Como pólvora, o cerrado do cun1e 
incendiou-se. Ateamos fogo em vários lugares e a pa
rede ígnea avanc;ou, precedendo-nos, rápida, tre111enda ! 

Recuamos bastante para salvarmos a nossa pele 
d.a combustao. Nunca julguei que entes humanos pu
dessem suportar o martírio que suportamos ! Das en
costas vinha-nos o calor abrasador da imensa f ogueira 
já sem limites, destruindo tudo. A nossa vanguarda o 
fogo feito por nós instilava-os outra dose insuportável 
de calorias. O sol encarregava de cegar-nos e cozi
nhar-nos lentamente. 

Em breve a água dos cantís evaporou-se. Assim 
como evaporava todo o suor de nossos carpos. Sentía
mos a epiderme rugosa, os olhos fundos, as línguas en
grossadas A densa fumarada dos incendios queimava·· 
nos o globo ocular, mas nenhuma lágrima deslizava 
pelas pálpebras, porque os nossos organismos já nao 
tinham mais água a verter ! 

O sangue circulava desordenadamente em nossas 
veias e artérias. Entumeciam, estas, a flor da pele, de
senhando cordames nos pesco<;os e nos brac;os. Faltava 
o ar. O ambiente tornara-se irrespirável. 
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Dessa forma, cambaleando, como fantasmas den
tro de un1 cenário inacreditável, comec;amos a marchar 
atrás da parede do nosso fogo, pisando as cinzas e as 
brasas recentes. A nossa salvac;ao dependia unicamente 
da celeridade con1 que o "nosso" incendio se distan
ciasse do outro incendio, que subia rápido, que galgava, 
co1110 provecto alpinista, as encostas da n1ontanha ! Bas
taría um sin1ples capricho do vento para terminar, na
quele n1omento, e de maneira nada agradável, a nossa 
existencia. 

Ninguém falava. Avanc;ava-se lenta111ente, passo a 
passo, volta e meia olhando para trás, para o in1piedoso 
inimigo que nenhuma for<;a humana poderia paralisar 
e fazer recuar. Assim procedemos, entre dois mares re
voltos de chama, no meio do barulhar sinistro das ex
plos6es dos troncos e galhos, segurando os nossos cora-· 
c;óes enlouquecidos com as maos espalmadas por sobre 
o peito ! 

Depois paramos, quando julguei suficiente a cla
reira aberta. De lá apreciamos a derradeira avan<;ada 
do fogo adverso, seu declínio, sua morte ! 

* 
Estávamos salvos! 



TRAGÉDIAS SERTANEJAS 

O barranco de Piedade, no rio Araguaia, tres lé
guas abaixo de Sao José, é um lugar desolado. Do lado 
goiano, a ribanceira cinzenta, grandes pedras aflorando 
das águas remansadas. A beira, urna nogueira solitárja 
esforc;ando-se por alongar sua sombra protetora, e mui
tos arbustos baixos. Do lado mato-grossense, um pan
tanal, um capao de mata, urna longa praia branca. No 
n1eio disso corre o Araguaia para, na primeira curva 
d.o caminho, tornar-se mais belo, mais amplo, recon
quistando a sua realeza. 

No plató, formado pelo barranco goiano, a duas 
centenas de metros da margem, um sólido casarao e 
mais dependencias. Meia centúria de caes ferozes, tre
mendan1ente magros, furiosos, assaltam o viajor. Um 
perigo, e dos n1aiores, es ses cachorros famélicos que 
pouco encontram para comer. 

Casarao e dependencias, galpoes e barracas, for-
1nam o conjunto de um Pósto Ad.ventista. Um casal 
e urna filha. Um mosquetao a mao, muita maleita, mui
ta bondade, muito estoicismo. O mosquetáo serve para 
aba ter as de1n asiado numerosas on<;as que surgem; a 
muita bondade e o muito estoicismo para suportar a 
existencia dolorosa da catequese dos índios. 

' 
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Alfredo Straube, o adventista, recebe-nos com um 
belo sorriso. Seus olhos azuis-cinzentos perscrutam se
renos. Mechas de cabelos louro-espiga escapan1 da boi
na. Nao usa batina, nao empunha o crucifixo. Metid0 
num resto de maca<;ao, traz, a tiracolo, o mosquetao. 
Misto de missionário e guerreiro, emoldurado pelos 
cinqüenta caes que ladram endoidecidos. 

Nós, cá de baixo, dentro dos barcos, saudamo-lo, 
apresentando-nos ao mesmo tempo. Sabíamos que o 
adventista lá estaría, pronto a hospitalidade, ªº socorro, 
ao auxílio que elarge a todos, sem distinc;ao de cred.os, 

A 

cor ou rac;a. 
Logo após, un1a senhora moc;a, gorda e bem posta, 

surge ao lado do marido e nao tarda a f ilha do casal, 
urna meninota de seus 15 anos, trancinhas apertadas a 
nuca e divergentes com dois ganchos. 

Aquietada a cachorrad.a, desembarcamos para su
bir o barranco. Acolhid.a amiga, p-rof undamente since
ra. No alpendre do casará.o caiado de branca, descan
samos da soalheira impiedosa. Água e limao desseden
ta-nos. Depois é um chá de canela, pois que os adven
tistas nao tomam café, nao fumam, nao bebem. A in fu-
sao sabe-nos bem. Conforta os estómagos. Trocam-se 
impressoes de viagern. Há indagac;oes, respostas, ex
plana<;oes. Os cachorros, fora da cerca, rosnam. Os 
nossos caes ficaram na orla do barranco, te1nerosos. Só 
o "Skip", o valente policial, quis acornpanhar-nos, mas 
foi vencido e lá devia estar ele, Iambendo os lanhos pro
fundos. 

- Tenho um hóspede que está passando muito 
mal - diz o sr. Straube. E' um nortista que apraiou 
aqui. Ia com mulher e f ilha para os garimpos. Mas 
apanhou um~ venérea e quando chegou já estava em 
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petic;ao de miséria. Fiz o possível para lhe minorar os 
males, mas tem piorado sensivelmente. 

O nosso médico prontifica-se e segue. A compa
nha-o. N uma casinhola mal arejada, formada por um 
único c6n1odo e urna espécie de cozinha, encolhid,o como 
enorme aranha por sobre um catre, está o que resta de 
um homem. Anquilosado, maos aduncas, pés retorcidos, 
joelhos enormes, tumef a tos, separando em do is as coxas 
e pernas completan1ente descarnadas. 

Seus olhos negros e grandes interrogam. D os lá
bios coa un1 gen1ido. Barba emaranhada, costelas en1·
purrando a epiderme, como se quisessem esca pulir . U nia 
ruína, un1 quadro doloroso e repelente ao nlesmo tempo. 

- Reun1atismo gonocócico - sentencia o médico, 
a entrada da porta. - Reumatismo e suas conseqüen-. 
etas . . . 

O mísero monologava frases incompreensíveis. O 
mal já lhe ating ira a garganta, e a traquéia estava de
vastada. O tnédico fez um ligeiro exame e saiu, nao sen1 
deixar a esmola de urna esperan<;a: 

- Eu vou fazer um re1nédio para voce e em bre
ve estará novamente bom ... 

J á distantes o suficiente para nao sermos ouvidos, 
o facultativo confessou: 

- Caso perdido ! 
- Mas nada poden1os fazer? - inquiriu o nosso 

anfitriao. 
- N ad.a que se f a<;a dará resultado. Em todos os 

casos, vou minorar-lhe os sofrimentos. 
Sob as frondes de urna laranjeira estava sentada 

urna linda crian<;a. Tres anos, se tanto, olhos imensos, 
negros como jabuticabas. 

SE RTO ES BR A V IO S 

E sta menina é a filha do doente ... 
Que lástima! Coitadinha ! E a mulher? 
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Seguiu numa canoa con1 outros garimpeiros. 
Disse que " ia defender a vida e que nao tardaria, en1 
D eus querendo, regressar para buscar a f ilha" . Sao 
dramas do er tao ... 

A cariciamos a menina e mandei que utn dos n1eus 
hon1ens fosse ªºbarco a cata d.e um brinquedo, urna yez 
que leváva1nos alguns para os índios. A boneca vejo, 
un1 pouco a1narrotada pelo 1nuito viajar con1primida, e 
f oi u1na dádiva para a nossa pequena amiga. Agarrou 
o presente co1n as n1aozinhas tremulas de en1o<_;ao. E 1ni
t iu gritinhos de pura f elicidade e correu esconder-se ao 
abrigo da grande forja, na usina, onde f icou n1imando 
a "fiinha do cora<;ao". 

* 
U rna inje<;ao de mor f ina, propinad.a ao doente, ali

viou-o dos males cruciantes, permitindo-lhe urna le
targia. 

- O coitado descansará un1as horas e isso já é 
a lgun1a coisa - disse o médico, regressando com a se
ringa a inda gotejando. - Nun1 caso <lestes a eutanásia 
passa a ser urna necessidade ! Eu sei, meu caro sr. 
Straube, que isso soará aos seus ouvidos con10 utna 
blasf en1ia, n1as ante a crua realidad.e dos fatos, chega
se a esta conclusao. Para que permitir que um hu
n1ano sofra todos os horrores de urna agonía atroz, se
manas a f io, sem a menor esperan<_;a, nao digo de res
tabelecimento, mas de simples alívio? P ermitir o pro
longamento de urna tortura, de um martírio, em certo 
modo é coniver num crime ! 
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- Deus sabe o que faz - jnterron1peu o adven
tista. Sna infinita sabedoria acerta nas nünudéncias ... 

- Pode ser; e eu nao estou aqui para contestar. 
Mas a n1iséria hu1nana é clen1asiadan1ente grand.e para 
que se aceite con1 estoícisn10 cris tao, ésse estoic isn10 
que derrubou o paganisn10 romano, a constatac;ao irre
futáYel do "pe ·o 111or to" da hun1anidade liquidada pela 
incurabilidade ! 

Seguiu-se un1 prolongado silencio, até alcan<;ar
n1os novan1entc o alpendre refrescante pela son1bra das 
trepad.eiras. 

- o sr. eleve ter presenciado casos dolorosos, nao 
é verdad e? - interrog-uei eu. clir ig indo-n1e ao anf itriáo, 
ma1s para ron1per a pausa. 

- ::V.Iuito ·. Ali (e aponton con1 u111 largo gesto do 
brac;o musculoso para o fundo ele suas terras) , ali está 
enterrado un1 oficial revolucionário. Ele f oi in orto den
tro de n1inha casa, ele forrna trág ica ! 

- Con te ... con te co1110 f oi ! 
- Isso se passou na época revolucionária de 1930. 

Pelo Araguaia come<;aran1 a sugir barcos cond.uzindo 
fugitivos e perseguidores. Cruzavan1-se pelo can1inho, 
demandando o Norte ou vindos do Norte. Certo dia un1 
grupo de tres ho111ens veio a 1111nha casa: um tenentc 
e dois .rapazes. Vinha1n do J'VIaranhao e pelas notícias 
que me chegavatn pela boca dos índ.ios, vinham depre
dando as malocas dos Carajás, nada respeitando. Rece
bi-os como recebo a todos, franqueando-lhes minha ca
sa, onde se aboletaram sem niais aquela. Traziam des
pojos. Brigava1n. O tal de tenente, un1 energúmeno, 
n1altratava de f orn1a inquisitorial un1 dos rapazes. Eu 
mesmo revoltava-1ne no íntin10 qnando assistia, por 111e

ra casualidade, cenas reprováveis. O rapaz era surrado, 
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vilipendiado, enxotado. Suportava tudo en1 silencio e 
nada dizia . Mas as lágrimas que vertia de quando em 
vez, olhando ao longe, para o horizonte distante, diziam 
do amargor do seu ínti1no. Un1a tarde o tenente avan
<;ou, de "parabelun1" ein punho, contra o rapaz. Eu ouví 
os gritos ameac;adores e os in1propérios: 

- "\T ou te dar cabo do canastro, " seu" malan
dro ! Tens que 1ne obedecer e fazer tudo quanto eu 
quero !" 

- Voce quer ine depravar ao último e eu n1e re
volto contra isso !" 

- "Tu és 1neu escravo e tens que n1e satisfazer !'' 
Nisso ouvi un1 rumor de luta. Os dois atracavam

se. Surpreendi-me bastante, pois que a passividade do 
rapaz afastara qualquer hipótese de resistencia. Diri
gi-n1e ao quarto, para evitar n1aiores males. Mas quan
do cheguei a porta, estaquei de súbito : acaba va de tes
temunhar u1n crin1e ! O tenente levantara a arma para 
disparar. Nis so o rapaz, agarrando um facao afiadís
simo, acionou a arma com rapidez el.o raio, decepando 
a cabec;a do algoz ! Enquanto que a cabec;a rolava pelo 
chao} com estranho barulho, o corpo acéfalo permane
ceu ereto cambaleou como un1 pend.ulo para, afinal, 
desabar ! O crin1inoso, olhos des1nesuradamente abertos, 
olhava para a sua trágica obra, tartan1udeando algo de 
incompreensível ! Podem calcular perf eitamente qual a 
1ninha situac;ao. Depois de desarmar o rapaz, completa
mente abobalhado pelo sucedido, com o auxílio do ter
ceiro personagem d.o grupo, enterrei o tenente. Arrolei 
todos os seus ha veres e levei uns di as para chegar a 
velha capital, levando o assassino, os bens e um relato 
do ocorrido. Durante dois n1eses tive que aguardar o 
julgamento, afastado de n1inha f a1nília, pensamento 
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pósto neste lugar entregue a energia de minha mulher 
~ ' ' tao-somente ... 

* 
No dia imediato, quando reiniciamos a nossa via

gem run10 ao rio das JYiortes, ao despedirn10-nos do 
Str.aube e sua f anülia, sabían1os que deixarían1os un1 
amigo bom, um homem de carater reto, un1 semelhante 
que encarnava a dádiva providencial, ein tao solitária 
paragem. 

O médico, ao se despedir, disse: 
- "Seu" Straube: o seu cemitério particular vai 

aumentar ... 
- Como assim? 
- Nao dou 24 horas para o sr. enterrar o nor-

tista. E stá nas últimas. 
- Coitado! 
E quando os nossos batelóes já iniciavam a larga 

curva do. rio, aind.a vislumbramos a pequenina amiga, a 
pobre cr1anc;a, ein breve orfá, segurando de encontro ao 
peito a boneca, encostada a urna perna de Straube, o 
protetor seguro e certo ! 

A CARANGUEJEIRA 

Depois de largo estirao pela planície desolada, che
gamos a balsa, a fim de sermos transportados para a 
outra n1arge1n do caudaloso rio. 

Os ca val os relutaram bastante, para ceder ein se
guida, narinas abertas e olhos esbugalha,dos. Posta
mo-los aos lados d.a plataforma fixada por cima de do1s 
barcos de ferro, afagando-os com carícias e palavras, 
temendo ve-los mergulhar nas águas pardacentas, após 
um pulo n1agistral por cima do balaustre ... 

A travessia fez-se sem maiores empecilhos. Guia
das pelo cabo de ac;o, as carretilhas da balsa findaram o 
percurso, seguras pelo dispositivo automático. Desen1-
barca1nos. 

·un1a vereda tortuosa conduz-nos a clareira recen
temente aberta na mata secular. Ranchos provisórios, 
paióis de milho, terra lavrada de há pouco, ond~ tre
mulam as primeiras folhas verde-escuro dos algodoei
ros, prometendo farta e compensadora colheita. 

Enorme chique~ro, com duzentos capados na en
gorda, ocupa todo o vertente descambando para pan
t~no . Grunhen1 os suinos, espantados con1 o nosso sur
gir e f ogem baloic;ando os far tos toucinhos pelos lom
bos e espád.uas. 
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Seis léguas, num único estirao, muito sol, muita 
poeira, muita sede. Da casa do capataz é trazida a bilha 
refrescante. Logo depois surge este, rosto medonho 
pela falta de pálpebras. Um pensamento atroz: 

- Será leproso? 
Cessa a sede como por encanto e o últin10 jacto 

extravasa pelos lábios fechados, inundando o peito. Os 
olhos buscam as maos do homem : retorcidas ! E agora? 
O suor frio perola as frontes e súbita palidez espalha-se 
pelos semblantes. 11as o caboclo serena os ánin1os, ten
do compreend,ido o ten1or: 

- Descansem oceis . . . N UlTI sou aquilo que oceis 
pensam ... O mardito do reu111atismo 1ni deu nas n1ao ... 
Adispois apanhei urna trocoma dos quinto. . . Podetn 
bebe a vontade ! 

Nao adianta ! A sede acabou de vez ! 

* 
Tínhamos resolvido eliminar un1a on<;a pintada que 

estava matando, de um a um, todos os capad.os da en
gorda. Atrevida e colossal, a "rajada", conforme ape
lidaram-na os ca bocios, indiferentes as enormes fo
gueiras acesas a noite para mante-la distanciada, pene
tra va no estaqueado e carregava, periódicamente, con1 
um porco. Prejuízo sério, tanto mais que a bicha obri
garia a n1udanc;a local, caso nao déssemos cabo dela. 

Daí a nossa cavalgada pelo cerrad.o até as matas 
virgens, prestes a serem desbastadas pela necessidade 
de aumentar a produc;ao agrícola em pleno sertao. 

Os madeiros macic;os, vetustos, enormes e possan
tes, já caíam sob o machado devastador, desde a orla 
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do rio. Mais urna seJva a desaparecer nessa fúria van-
dálica que assoberba todps os espíritos. ,. 

O capataz, já menos horrível agora que a ele nos 
acostumáramos, explana : 

- A "bicha" anda braba mes1no. Inda onte1n an-
dou por aqui ... 

Fez estragos? 
Carregou com um capado de quinze arrobas ... 
Puxa! 
N.áo é o priineir.o e nem há de ser o último. 
Quantos f oram? 
Onze, com o de onten1. 

Os olhos sem pestana engo1em gulosamente as nos
sas armas. Outros matutos acercan1-se e indagam pelo 
potencial das carabinas. Há comentári?s. Nisso a co~
panheira do capataz surge a porta, .mu1to murcha,. mu1-
to pálida, carregando urna bandeja com canequ1nhas 
de ágata. O eterno gesto hospitaleiro: café . Sorvemos a 
rubiácea e, em seguida, comboiados, demandamos ut? 
ranchinho, depósito ~e material de pesca e ... dorm1-

, . 
torio. 

Quatro caminhas estreitas, ao longo das paredes. 
Suspenso, no centro, um lampiá? .ª óleo. Por .sóbre a 
cama que me cabe há urna especie de pratele1ra con1 
inúmeros canic;os, linhas e anzóis, distando um palmo, 
se tanto, do n1eu corpo, urna vez deitado. 

Colocamos nossos pertences em ordem, refresca
mo-nos num riacho próximo e ficamos aguardando o 
jantar, enquanto que o sol d.escia sereno na quietude 
da tarde morna. 

Juritis, de dentro da mata, enviavam o pio dolente 
e urna araponga teimava em "bater no malho", lá em
baixo, nas margens do rio. 
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V éspera de Sao Joao. Convite para assistirmos o 
" catirete" e o "chiba", no rancho do Fulgencio, o fes
teiro daquela data tao cara aos caboclos. Lá fomos, 
t ropec;ando por dentro da escuridao, guiados pelo tre
mular d.e luzinhas ao longe. 

Rancho acachapado, fun1arento, cheirando n1al, 
repleto. Todos os trabalhadores da derrubada lá esta
vam. Mulheres e n1oc;as tan1bém, ex ibindo chitas bara
tas, de cor es vistosas. O nosso surgir trouxe un1 certo 
acanhamento no ambiente. Os hon1ens calaran1 e as n1u
lheres tombara1n o olhar no piso endurecido, co1n o que 
desejando sondar as entranhas da terra. 

- Bás noite ! 
- Bás noite ... 
E fican1os nisso. O capataz " sem pestana" avisou 

a festanc;a , quebrando o gelo, com uns guinchos na vio
la. P egou fogo e logo mais a cad.encia, ora apressada 
ora ritmada, acompahanda pelo bater das palmas em 
uníssono, dizia a solidao daquelas paragens agrestes 
imersas no mistério da noite longa, que o "cat irete" ti-
nha come<;ado ... 

Fican1os urna hora, se tanto, e, depois de bebermos 
o quentao, despedimo-no~, com viva satisfac;ao da ma- . 
tutada, agora liberta dos intrusos. 

J á a grande f ogueira acesa pelas proxitnidades da 
engorda, norteava os nossos passos. 

- Amanhá, se Deus quiser, o pessoal poderá pou
par lenha .. . 

- Voce conta como certa a "bicha"? 
- Se conto ! Oceis váo ver. . . Trilhei a pintada 

e vamos dar certinho no ponto. 
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Luís nos precedera de dois dias, " sondando a zo· 
na", armando o jirau com paus retirados a urna légua 
de distancia, para nao despertar as suspeitas do felino. 

- Dei com n1etade do últin10 capado cober to com 
f olha, logo após da F igueira Branca. o· ras to da onc;a , 
onde cabiam os meus dois punhos fechado ·, iam per
dendo-se pelos lados da Encruzilhada do Saci. P ela ma
drugada ela voltará para levar o resto do porco. Cal
culo lá pelas t res horas, mais ou n1enos. En1 saindo da
qui, logo a meia-noite, teremos tetnpo para chegar , al
canc;ar o jira u e esperar pela novidade ... 

- Quer dizer que ternos un1as quatro horas para 
descansar .. . 

- E ' . . . 
- Sao oito horas, nao sao? 
- Mais ou menos. Em todos os casos é bom dor-· . 

mir. 
Acendemos o pequeno lampiao a óleo, dependu

rando-o na trave do centro. Cada um se acomodou nas 
caminhas estreitas, cheirando mofo. Em breve dormi
mos, embalados pela cadencia dos cantos distantes. O 
rumorejar da corredeira confundía-se com o "bate-pé" 
dos matutos, semelhante a um piláo socando pela noite 
adentro. 

··'· .. -¡ . 

Tenho por costume acordar sem sobressaltos, di
remos assim, docen1ente. Foi dessa forma que acordei, 
despertad.o por urna sensac;ao de opressao. ] á os cantos 
e a batucada tinham terminado, pairando o silencio eter
no, de bilmen te esf rangalhado pela nenia da casca ta dis
tante. 

Abri os olhos lentamente e dei com a luz do lam-
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piaozinho, con10 que separada por barrotes. J_.etnbro 
perf eitamente o fato e, por estar a inda meio in1erso na 
dormencia, nao atinei, de súbito, con1 a causa. Foi log·o 
depois que percebi , por sobre o meu rosto, algo el.e n1edo
nho, repugnante, horrível ! 

Desde a testa até o queixo senti pequcnos cstren1e
cimentos. Alguma coisa se movia en1 círculo. 1 ao tar
dei a perceber, em toda a sua amplitucle, o horror da 
situa<;ao : sobre o meu rosto pousara u1na aranha ca
ranguejeira, dessas enormes, peludas! J\ranha f en1ea, 
pois que trazia o ventre hojudo devido a próx in1a cría, 
ventre que ro<;ava na ponta do 111eu nariz, csfregando-o 
perigosa1nente, a ponto de n1e for<;ar a um espirro. 

Fiquei gelado ! Senti toda a angústia el.o mo1nento 
centralizar-se no plexo e na espinha. Mcu pensarnento 
transportou-se a certa visita f eita ao Butantá de Sao 
Paulo. T odo o cor tejo ele n1utilac;óes medonhas, de re
sultados trágicos, de n1ortes tre1nendas: pelas picadas 
das aranhas, acudiu-me de pronto, elevando inais e n1ais 
o pavor do momento ! 

Comecei retendo a respirac;ao o n1ais possível, ca
nalizando para os puln16es o estrito necessário para vi
ver. Temia um 111ovin1ento qualquer, um aspirar ou res
pirar 111ais profundo; temia espantar a taran tu la e so
f rer as conseqüencias. Impossível descrever todo o tor
mento! Os segundos pareciam horas e os minutos dias 
intérminos ! Lá estava eu, acordado plenan1ente, a un1 
passo ele tres con1panheiros, in1obilizado pela carangue
jeira, impossibilitaclo ele um gesto, de um chan1ado, so
frendo, despertado, os ef eitos de um íncubo infernal! 

O roc;ar contínuo da barr iga f el pu da no nariz, obri-
gava-me a u111 esf or~o inacreditável para reter a ex
plosao do espirro. Sentia arder os pulmócs, 1atejar as 

5 - fndios Xavantes. 
do río das Mórtes. 
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6 - Na mata, após urn día de 
trabalhos estafantes. 
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frontes, o suor frio deslizar em grossos pingos pela tes
ta orvalhad.a. Sentia a angústia apertar minha gargan
ta, os músculos rebelarem-se na ansia louca do pulo, da 
a<;áo imediata ! Sentía meu cérebro vacilar ante a reali
dade pavorosa! 

O aracnídeo parou de girar. Pareceu escavar com 
suas patas dianteiras por cima das minhas sobrance
lhas. Depois imobilizou-se. Minha pituitária sof ria os 
ef eitos do nauseabundo cheiro de alguma secre<;ao. Pela 
ligeira fresta das pálpebras, via a luz do lampiáo esmo
recer aos poucos. la ficar no escuro, a sós com o peque
no monstro, numa luta feita de resigna<;ao e pavor, pro
curando d,oidamente manter os nervos a postos, que dis
so dependia a minha salva<;áo ! 

* 
A migala ( 1) subiu um bocado. Sua barriga ta

pou-me a visual. Mexeu nos meus cabelos. Depois re
gressou ao ponto de partida e ficou imobilizada, como 
que auscultando qualquer rumor. Duas patas fixaram
se na comissura dos meus lábios. N ovamente girou, fa
zendo do meu nariz o centro dessas evolu<;óes. 

Minha resistencia estava chegando ao mínimo. Um 
companheiro balbuciou qualquer coisa em sonho. De
pois mexeu-se na cama. A aranha ficou nervosa. Agru
pou as pernas. Distinguí perf eitamente as ramif ica<;óes 
peludas, da grossura de um dedo, eri<;ada pela raiva 
súbita. Pedi mentalmente a Deus que restituísse o sono 

( 1) Migala é a maior aranha da América do Sul. Chega a medir 
30 cm. de diametro. 
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tranquilo ao com2anheiro de cac;ada. Acompanhei, com 
crescente pavor, todos os movimentos e barulhos. 

Tudo voltou ao silencio primitivo e a caranguejei
ra, refeita do susto, distendeu as suas patas por s?bre 
o meu rosto, como que descanc;ando. Arf ava, sub1ndo 
e descendo o ventre. 

Que horas seriam, meu Deus? Há quanto esta va 
eu assim, contando os minutos da agonia atroz ? 'rer-se
ia imobilizado o te1npo, mantendo-se a Terra nas tre
vas? Calculava as horas desde quando deitamos e a ho
ra em que deverían1os acordar. Meia noite aincla nao 
<lera, portanto. Sabia também que ao p~itneiro cantar 
dos galos, lá pelas 23 e trinta, Luis acordaría imprete
rívelmente. 

Senti estremecimento no couro cabeludo. Gosta
ria poder tactear meus cabelos, para ver s.e estavam eri
c;ados como espetos. Sim, devia ser is so! E se eu f izesse 
um gesto brusco, inesperado pela aranha, arrancando-a 
com a máo? Daria resultado? Mas se falhasse, Os ca-

. nic;os, a um palmo do meu rosto, poderian1 interceptar a 
manobra ! Tinha urna certeza : a aranha viera pelas has
tes dos bambus, onde provavelmente tinha o seu ninho. 
Maldito lugar que escolhera para dormir! O meu cora
c;ao batía descompassadamente. Experimentava receios 
1nuito sérios de qu~ o barulho do generoso músculo 
pudesse ser pressentido pela tarantula. 

Medo horrível ! Pavor estrangulador! Um uivo es
tava engatilhado em minha garganta e os olhos rebe
lavam-se dentro das pálpebras, desejando pular, esbu
galhad,os, para beberem com a visual todo o horror do 
momento! 

* 
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E agora ? Que fazer? Continuar assin1? Impossí
yel ! Eu era forte demais para desmaiar e fraco em de
masia para enf rentar serenamente a situac;ao que se 
prolonga va. Imagina va os resultados de urna picada 
no rosto ! E se a aranha injetasse o seu veneno nos meus 
olhos? Ficaria cego ! Cego pelo resto da vida! Mergu
lharia nas trevas eternas, dentro das trevas ! Nao 1nais 
o encantan1ento dos panoran1as silvestres e belos ! Nao 
1nais o sol radioso palhetando as águas d.os rios ! Nao 
mais a silhueta distante e azulada das serras altaneiras ! 
Nao mais os sen1blantes dos que n1e eran1 tao caros! 
Vía-me como nutn filme, órbitas escavadas e tétricas, 
avanc;ando cauteloso, tacteando com o bastao, imerso 
na noite sem fim ! 

E se nao fosse nos olhos? Ficaria deforn1ado, ros
to repelante, asqueroso a vista! Fugiriam de mim, tor
nar-me-ia espécie de pária . . . E se morresse da picada? 
Dar um adeus a vid.a, de forma inglória ! T erminar a 
existencia sobre aquel e catre mofado, levando para o 
tún1ulo, como última visao, as pernas nervosas e pelu
das do frio matador e os gomos alaranjados da luz 
bruxuleante do lampiáo. 

Quanto horror! Quantos pensamentos desencon
trados e macabros! Quantos desf ibramentos enquanto 
me esforc;ava por conduzir meu espirito a serenidade, 
desejand,o aceitar o imprevisto com estoicismo! 

Oh! Poder soluc;ar, gritar, agitar-me, pular, cor
rer, distanciar-me desse pesadelo que me chumbava 
inerte e apavorado ! 

As juntas do corpo doia111-me pela imobilidadc 
forc;ada. Tinha necessidade imperiosa de ar. Mas sa
bia que un1 único movimento podía decretar a minha 
perd.i<;ao e permanecia como estava, verdadeira está-
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tua do desespero! Eu era como Gulliver no país dos 
an6es : um gigante escravizado por um pigmeu ! Mas 
que pigmeu! 

* 
A aranha n1exeu-se, deslizou para o lado esquerdo 

do meu rosto, enfiou duas ou mais patas na orelha, de 
pois nao mais a sentí! 

Teria ela ido embora? Teria descido para o peito? 
Estaria fazendo urna excursáo pelo corpo, para regres
sar, despótica, má, cruel? Raia va a esperanc;a louca. 
Nao sentia mais cáibras dolorosas d,os membros an
quilosados. Estava todo tenso, concentrado espasm0di
can1ente para a provável trajetória do aracnícleo. Se
ria oportuno um pritneiro movimento? Agora? Ou de
via aguardar ainda, imerso mais e n1ais no tormento 
insuportá vel ? 

Via, entáo, em todo o seu esplendor horrendo d~ 
' ' costas para mim, deslizando pelos canic;os de pesca ! 
Enorme, apavorante. Luziam-lhes no dorso os olhinhos 
perversos e frios ! Tinha tamanho descomunal e bas
tava o seu aspecto para fazer correr calaf rios pelo cor
po. Andou, parou, e, oh meu Deus ! retrocedeu ! Viria 
novamente ou se deixaria cair, desde onde se encontra
va, sobre meu rosto contorcido? 

Nao controlei mais os nervos. Os músculos pro
pulsores agiram pelo reflexo do subconsciente e me 
atirar~n1, horizontalmente, para fora do leito onde 
sofrera a terrível agonia ! Estou de pé, frenético. Acor
do os co1npanheiros, aponto-lhes o monstro peludo que, 
celeremente, tenta se esconder. Sibila um chicote no 
ar. ·A aranha é apanhada e pula, medonha, maior a inda 
pelo eri~ar de todos os pelos. Nova chicotada e lá jaz 
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ela, encolhendo as pernas no derradeiro espasn10 da 
morte. 

1-Iá comentários. Narro, fragn1entada, a 1ninha 
aven~ura. Urna luz busca o meu rosto. Tenho um líqui
do v1s~oso espalhado pela epid.erme. Depressa os com
panhe1ros destampam urna garrafa de cacha<;a e 1ne 
la varn. Depois bebo um largo trago. 

A re~<;ao .nao tarda. Sinto fraquejar as pernas. 
Sento-111e a sole1ra do rancho e, olhando para 0 céu mar
chetado de estrelas, choro silenciosamente deixando 
des.tizar as lágrimas pelo pesco<;o abaixo, i~ensamente 
feliz por n1e sentir vivo, liberto do horror incólume t 

O primeiro galo rasga o silencio com 'o canto vi~ 
brante. ~ara ~lém da ~igueira Branca o jirau espera. 
E tambem nos, atoca1ados, encolhidos como aranhas 
gi~antescas, aguardaremos o felino, protagonistas de 
n1a1s um drama da selva !· 
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UMA A VENTURA QUASE TRÁGICA 

Benedito Martins, rijo filho de Leopoldina, por 
vários anos um dos membros da Con1issao Rondon, 
ocupando hun1ilde lugar, mas portando-se á altura, de
vido aos seus nobres dotes d.e caboclo goiano; Benedito 
Martins, que por duas vezes foi g-uia seguro e fiel em 
minhas penetra<;5es pelo Araguaia, Mortes Kuruá e ou
tros, depois de ter esgotado o caneco de cacha<;a com 
F ernet, passando a lípgua pelos bigodes baixos, narrou, 
na sua jocosa algarávia sertaneja: 

- Num ve vassunce que certo día andou por aquí 
urna "alin1oa" do Norte América, urna dessas fe:.!:eas 
que usan1 car<;a de home e pita cigarro qui nem xente 
grande. Eu estava largado, sem rumo, esperand,o día 
mió. Assuntara urna ro<;ada no Dumbá-grande, na fa
zenda do doto Caramuru. N em dinheiro pra "moiá os 
óio" eu tinba. E quando eu nao móio os óio, tou triste! 
O Aparício, o niardito turco do armazem, num queria 
f iá cacha<;a e, sem ela, como podía "moiá"? Vai daí, 
quando 1ni aprocuraram pra desee inté o rio Tapirapé; 
aceitei log·o, mas fui <litando o meu dese jo: cincoenta 
adiantados ! Naquela noite moiei os óio até caí ! Foi um 
esparramo dos demos! Depois dos aprestos dos "trens", 
fumo descendo o Araguaia. A muié e mais os treis 
home de sua ra<;a, falavam o dia inteirinho coisa que 

• 
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ningué1n entendia. Eu e mais o Tertuliano, que lidava 
com o motor, ríamos muito. Mas os "alimao" eram di
reitos e davam boa bebida". 

Benedito refería-se a certo antropologista "yan
kee" que fizera urna experiencia pouco agradável com 
os índios tapirapés para, urna vez em sua terra narrar 
mui~a coisa sobre costumes de índios carajás, 'n1as si
lenciar a sua aventura maior ... 

-. Quando chegám? a Santa Isabel - prosseguiu 
Bene~1to - onde e~ fui d~ra?te cinco anos o guarda 
do Posto de ~rote<;ao aos Indios, e inté hoje espero 1) 

pagamento, de1xan10 o motor e seguin10 viaje en1 duas 
canoas que o Valério, o índio coxo, emprestou. Assitn 
~dispoi: de uns . dias, . ch~gamo ao rio Tarirapé e pu; 
ele sub~mo na z1ng~, 1nte. chegar no lugá onde come<;a 
o carre1ro que leva a alde1a dos bugres. Os índios arre
ceberam muito bem os "alimao" e mais a mim e Ter
tuliano fizeram muita festa, que eu conhecia aquela 
peste toda ! V ~ssunce sabe os costumes dessa bugrada, 
num. s~beA? Pois bem: logo de cara o cacique, adispois 
de tira todas as arma, inté os canivete, que guardou 
ntuna"~alho~a,,rente a su~, deu ui;ia muié donzela para 
cada 1ngre1s . _Dela pod1am f aze quantos f ios quises
sem ! Era prupried,ade dos hóspede e mais a rede onde 
a india, adispois de estender o novo dono deitaria tam
bém I?ara catá carrapatos no corpo br.anc~. do "alimao". 
Eu d1sse prú Tertuliano: 

V ai ha ve increnca, cumpadre ! 
- Vai, sim. . . - arrespundeu ele. 
- Índio dá muié mas também qué .. . 

T
, . 
a-1. . . 

- Os "alimao" num sabe do costume e vai have 
porretada grossa ! 
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Se vai ! 
Mece deveria avisá ... 
Quá! 
N um tá bem deixá a mo<;a suf ré a s con sequen-. 

c1a ... 
Quem pita pito aguenta o fumo! 

- In to van10 d,eixá corre a água ... 
- V a1no, compadre; é mió! Quando chegá a ho-

rinha a xente intervem, nao é verdad e? 

E' . - , s1m ... 
"Os "alin1ao", pelo jeito, nao gostaram das bugri

nhas e arranjaran1 urna discurpa "para logo mais". Eu 
achoque eles estavam tnas é co1n vergonha no rosto da 
cara por causa da muié de sua rac;a ! Bem boas eram 
as indiazinhas e o mardito do bugre véio num ofereceu 
nem a mim nem ao Tertuliano um botaozinho daqueles ! 
Logo de tarde a muié mi chamo prá cunversá. Falava 
muito mal mas eu entendia. Foi d,izendo: 

Meus companheiros tem que dormí com índias? 

Tem, sim senhora. 
Nao podem dizer náo? 

indio fica brabo ! 
Entao ... 

Falou com os "alimáo", que riram muito. Logo ao 
escurecer, cada un1 deles foi desaparecendo e a "ali
moa" f icou sozinha, debaixo da lona de sua barraca. 
Eu e mais o Tertuliano ficamo pelas redondezas. Chei
rava mal o ambiente e eu sabia que índio ia infezá. Dito 
e feíto! Quando o luá já vinha subindo, o cacique e 
mais uns frexeiros foram a barraca da m0<;a. Assim 
f alou em sua língua: 

- Tu, muié de branco, vai drumi comigo ! Mi-
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nhas muié já drume cum branco! Nós vai misturá a 
ra~! 

A muié nao intendeu a fala mas deu pela coisa e 
f icou cum medo. Me chamou e eu fui lá. 

Que este indio quer? 
Quer vassunce, uai ! 
A mim? 
Sim, senhora ! 
E pra que faze? 
Pra faze um fio! 

"Coitada da mo<;a ! Fiquei cum pena dela, agaran
to ! Abriu um oiao desta marca e quase chorou. Nisso 
rnais indio tavam chegando. Todos queriam experi
mentá a muié branca! Também nao podiam compreen
d.e pruque que a "alimoa" num queria, se eles tinham 
dado muié de sua ra~a aos "alimáo" ! 

* 
Benedito ! - chamou a m~a. 
Ehm? 

- V oce diga ao índio que em minha terra nao 
usa i.sso ! 

"Falei ao bugre. Le1nbrei nossa véia amizade, pro-
1neti arranjá outra muié, mas o safado tava com os 
óio na pele branca da m~a. 

Eu quer ela ! 
Mas num pode! 
Pode, sim ! Eu quer ela prú bem ou prú mal ! 
Entao deixa eu falá cum ela ... 
Deixo! 

"Pedi ao Tertuliano pra ir acordá os safado dos 
"alimáo". Os treis vieram logo. Que foi, que náo foi? 
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Fumo d.izendo. Ficaram preocupados. Já todos os fre
cheiros esta vam perto, cum cacete nas máos e frechas no 
arco. O tempo 1a esquentá. Armas nao havia, que to
das estavan1 guardadas com o cacique em sinal de ami
zade. O diabo da muié num queria sabe de faze um fio 
con1 o bugre e nois estava lá, pertinho prá apanhá urna 
sova de pau ! Tertuliano falou: 

E' mió dá o que ele pede, num acha, cumpadre? 
Diga isso a ela ! 
V anee tá besta ! 
N um tou, nao! Bes ta está esse bugre do Infer

no que deu pra quere a muié ! 
"Nisso, entre o "alimáo" e os bugre come<;ou u1na 

conversa longa. Os home dera1n tudo quanto tinham 
no bor<;o. Ad.ispois dispiram a camisa e deram tam
bem. A muié tambem deu a jaqueta e ficou com as ma
ma de fora ! Mas os bugres, <lanados cumu eles só, que
riam mais ! Int6 os "ingreis" tiraram as car<;a e f ica
ram pelados ! E a muié tirou também as can;a e f icou 
cumo E va no Paraíso! N um tinha mais nada a dar ! 
Mas os indio queriam mais ! Os "alhnao" num cumpre
endiam que aquilo era safadeza e truque de bugre ma
nhoso ! Eu disse ao cumpadre: 

- Agora vao pedir a vassunce as car<;a tambem ! 
Meto urna bala na testa do bugre ! 

- Uai ! Cade bala? 
- Tá-i ! Peste d.o Inferno; I agora pra saí? 
"Um "alimáo" me chamou e foi dizendo: 
- Benedito: diga a bugre que canoa tem muito 

presente. Vamos até lá. Muié embarca e mais dois. De
samarra e foge. Nois fica e resiste e <lepois foge tam
bem ! 

- Sim, senhor ... 
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"Apercebi o plano e gostei. 1"'á-i um homen1 de co
rage ! Olhei de esgueia prá muié loira que tapava co~ 
a máo o que nao devia ser visto. Coitada! Entáo fale1 
con1 o véio bugre e disse que havia presentes na canoa. 
Ele aceitou e todos fumo descendo na escuridáo. U1n 
mundáo d,e índios e os "alimáo" branquinhos co1no f io
te de aribú 1nal nascido ! Quando chegamo a canoa, os 
índios tirara1n tudo. A muié entrou e fingiu que escoía 
coisa. Dois ho1ne tan1bém. Nisso largara1n a canoa, que 
desceu o r io l A bugrada gritou de raiva e cor reu atrás, 
pela n1arge ! Aproveitan10 o n10111ento e tan1bén1 entra~ 
ino na "ubá", pulando fora da bugrada ! Nunca reme1 
tanto en1 n1inha vida! Metia o ren10 nágua e mais o 
'Tertuliano con10 para fugir do den10. A. bugrada ber-
rava ! Atiraram frechas n1as num pegaram ninguén1 ! 
Os "alitnáo" da f rente corriam como viados, remando 
for te . • \dispois parámo. Ta va tudo nu e mosquito comia 
do bom nas teta da m0<;a ! Tirei o paletó e dei a ela. En
táo ela chorou coitada! Chorou ... chorou que corta va 
o cora<;ao da gente! Quando chegamo ao Ara.guai~ e 
incostamo na ribanceira de uns cabocos gar1mpe1ro, 
os "alimao" estavam que era só pipoca. A n1uié arranjou 
urna saia com urna nortense e os home urnas car<;a 
emprestada. Assim foi que eles f icaram conhecendo 
bugre do Tapirapé ! 

- Voce nunca mais f oi ao Tapirapé? - indaguei. 
- Nunca! Se lá apare<;o algum dia, o véio bugre 

mi mata na certa ! 



LUT A DE TITAS 

A lu1ninosidade intensa daquele dia senegalesco 
incendia va a ter1~a, de onde se desprendia1n ondas de 
calor. As imensas e alvas praias reverberavam a luz 
~olar, imped,indo que por sobre suas areias pousassen1 
os olhares. O rio majestoso também laminava, co1no 
a<;o polido, reenviando aos céus, em parcelas, o cintilar 
que dele recebia. Marasmo completo, sonolencia da Na
tureza acachapada pela temperatura alta, subjulgada 
pela canícula intensa. 

Um ou outro barulhar súbito, nas águas do rio; 
baques surdos que nao encontravam eco na atmosfera 
af o ni ca. Eram grandes antas ou velozes galheiros pro
curando, nas águas, o frescor necessário e o resguardo 
momentaneo a impiedosa perseguic;ao dos mosquitos. 
"piuns" e das 1noscas "bizogós" . . 

Nenhu1n rumor nas florestas n1arginais. Tudo 
~uedava muelo, silente, imerso na letargia. Os raios so
lares mais pereciam dardos lan<;ados com desmesurada 
f or<;a, desde o alto, procurando penetrar nas entranhas 
da terra ressequida, estorricacla, sedenta d'água, iinplo
rando umidad.e ! 

Numa ponta de lan<;a, formada pela saliencia da 
praia, escavada pelas águas quando da vazante perió
dica, dormia, boca encancarada, um jacaré "cabe<;udo", 
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feliz por sentir sobre sua horrenda carapa<;a dorsal, o 
f ogo celestial. 

Toda sua estrutura apavorante, alongada na areia, 
parecia um aviso aos incautos. Representava o símbolo 
d,os monstros de outrora, da era palenteológica e, como 
seus antepassados, de arcabou<;o bem maior, lá estava 
ele, rebento de espécies desaparecidas há milhoes de 
anos, enchendo o ambiente de pavor. Enxames de mos
cas e 1nosquitos transitavam pelas fauces enormes, lo
cupletando-se com os restos putref a tos do último ban
quete trágico. 

De súbito, a orla da floresta, surgiu urna on<;a 
canguc;u. Surgiu imediata, como que fixada por urna 
proje<;áo cinematográfica num "ecran" f antasmagóri
co. A f or<;a potente d.o f el in o, 1nascarada pela elegancia 
e flexuosid,ade, dizia bem da sua realeza inconteste. Os 
olhos amarelos-esverdeados, iluminados pela luz inter
na, com a pupila sumida em f restazinha, varreram a 
praia e fixaram-se sobre o jacaré adormecido. Um ros
nido curto, breve como urna linha do alfabeto Morse, 
externou a satisfa<;áo do felino. Suas orelhas eretas 
castanholaram num "tac-tac" ritmado pela convulsao 
da cartilagem agitada. 

Agachou-se, ergueu-se, tornou a agachar-se. Son
dou o ambiente, mediu as possibilidades, come~ou a se 
arrastar sobre as quatro patas, deslizando. Volta e meia 
para va e olfatea va o ar. Sempre desconfiada, temerosa 
de um imprevisto, avan<;ava para atacar, mas preparada 
para a defesa. 

O hidrossáurio sonhava ... Sonhava, qui~á, com 
um espécime gordo de pirarucu, que mais tarde iria 
abocanhar na lagoa próxima. Fechado hermeticamente 
no escudo de sua pele refratária as balas, nenhum cui-
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dado torr1ara a nao ser colocar-se ben1 próxitno a água, 
seu ho1nízio seguro. 

Algo, entretanto, continuava deperto no n1onstro, 
algo que o avisou da proximid,ade de algum perigo, pois 
que de outra forn1a nao se explicaría o seu súbito des
pertar. Os olhos repelentes, ele f ixidez estranha a arre
piadora, abriram-se a luz. Sen1 se mexer, assin1 mes1no 
todo o seu conjunto tomou urna fei<;ao de expectativa 
intensa. Logo, lentamente, também se arrastando, apro
ximou-se d' água. 

A cangu<;u, pela larga experiencia, sabia que a 
"camouflage" da lentidao nao passava de um truque e 
que, instantes depois, o jacaré, com um velocidade pas
mosa, frecharia para a água, como urna seta despedida 
pelo arco retesado de um silvícola. 

Armou o pulo, já preparado desde o início, e vol
teou no ar, indo cair sobre o dorso do réptil, enquanto 
que as patas, pontilhadas pelos punhais das unhas, agar
ravam o inimigo ancestral a altura dos olhos, a fim de 
cegá-lo ! 

Inutilmente o "cabe<;ud.o" procurou morder late
ralmente. ·As unhas penerando-lhe nos bulbos oculares, 
enlouqueceratn-no de dor, f azendo-o estacar e rodopiar 
sobre s~ próprio, com se f ora un1 gigantesco e grotesco 
piao. Seu rabo dentado, arma possante e mortal, espa
danava o ar, na ansia incontida de abater o rival. Sabia, 
a onc;a, que um golpe bastaría para enviá-la desta para 
melhor e, colada ao dorso, segurava-se desesperada
mente, afundand,o cada vez mais os estiletes nos olhos 
do jacaré. Estranha cavalgada de dois monstros, a pou
cos palmos da ágna, a poucos metros da floresta. Es
tranha cavalgada, mas luta épica de dois representantes 
da fauna, dois príncipes de setores opostos. 

SERTóES BRAVIOS 

Sabia a onc;a que, se levada a água, terminaría con1 
a sua carreira de nomade d.as selvas, dos cerrados, dos 
barrancos. Un1a rabanada atirá-la-ia para o ar e tudo 
cessaria sob o len<;ol das águas trai<;oeiramente tran
quilas. 

Sabia disso e forcejava com as patas dianteiras, 
escavando cada vez mais, fazendo o jacaré chorar o 
próprio sangue ! Con10 cocheiro, afrouxara ora a di
reita ora a esquerda o dilaniar das carnes e, dessa for
n1a, conduzia o adversário, cego pelas rédeas da dor, 
levando-o a seu talante, para longe das águas temidas. 

O hidrossáurio conheceu toda a extensao do peri
go. N um esforc;o titanico arrastou-se numa direc;ao que 
lhe pareceu acertada: Agua! Agua ele queria para se 
salvar, para destruir o seu destruidor ! Abocanhou a 
on~a de um lado do pescoc;o, estriturando-lhe as carnes, 
arrancando urna posta sangrenta. As vozes dos dois lu
tadores misturara-se em pleno furor. Rosnidos, estur
ros, roncos, miados. O recanto tao plácido há pouco, 
rev~lvia-se pelas nuvens de areia que o rabo do jacaré 
env1a va aos ares. 

Vendo inúteis os seus esforc;os, o réptil, firmando
se na cauda serrilhada, virou num tombo súbito e trai
c;oeiro, esmagando a onc;a com seu enorme peso. Esta, 
porém, pondo o espinha<;o em arco, suportou a queda e 
nao largou. Lanhou profundamente as pálpebras já 
inúteis, arrancou os olhos já sem luz, mordeu com mais 
forc;a e cavalgou novamente o seu horrível ginete, desta 
vez impotente para freá-lo, impossibilitada de desee-lo, 
tal o ímpeto da última arremetida do hidrossáurio ru
mo a salva<;ao ! A luta cotinuou terrível no meio do 
ondejar espumoso das águas revoltas. Os papéis inver
teram-se. Agora era a canguc;u vendo seu próximo oca-
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so, arrancando brutalmente do seu elemento para outro 
instável e estranho. Agitou-se furiosa, endoidecida, pa
vorosa no aspecto, pelo hirto, formando-lhe um colar 
ao pesco\O. Mordeu, abriu os flancos do jacaré, afun
d.ou urna pata no ventre, pela abertura lateral, arran·
cou-lhe, numa dentada, o bra<;o dianteiro, tornou a mor
der, hidrófoba e impiedosa! 

O "cabe<;udo" mergulhou, girou célere e, reunindo 
as suas últimas energias de moribundo, f alado ao pas
to das piranhas já próximas, desferiu o golpe com o 
rabo. Colhida no meio do corpo, a on<;a viu-se lan<;ada 
fora d'água como um projetil. Contorceu-se corn rara 
elasticidade, procurando distanciar-se na queda, mas 
caiu em cheio entre as mandíbulas do jacaré. U m "crac~' 
sinistro, um agitar-se convulsivo de águas, urna onda 
de sangue, depois o redemoinho e, em seguida, a placi
dez de sempre ! 

7 G ' uerreíro da famosa tribo Xavantes, 
em companhia de seu filho. 



8 - Rumando o río das Mor'tes. 

NOITE DE ÍNCUBO 

De todas as aventuras por que passamos, durante 
a nossa primeira expedi<;ao ao rio das Mortes, a que 
vou narrar é, sem dúvida, a mais estranha. 

Certo dia, já de regresso de nossa prolongada es
tada no reinado dos Xavantes, f omos visitar a aldeia 
Carajá de Guariroba, distante urnas léguas da embo
cadura do Mortes. 

Mambiora, o grande amigo carajá, cuja morte tan
to nos penalizou, passados uns dias, reiterara o convite 
e lá seguimos, eu, o tte. Gabriel, Lineu, N elson, Aris
teu e Henri. 

Fomos recebidos com sinceras manifesta<;óes de 
agrado e o velho Guariba, índio matreiro, náo perdeu 
tempo em solicitar tudo quanto lhe ocorria a mente. A 
má fama de Guariba era imensa e todos os carajás o 
conheciam como gatuno empedernido, sagaz, e a tal 
ponto que eles próprios, fáceis em surrupiar tud,o quan
to lhes cai as maos, avisavam: 

Oce toma cuidado com Guariba ! 
- Uai! Por que? 
- Ele é muito ladrao. . . muito mesmo! 
Para saciarmos os desejos do velho carajá, que, 

apesar da idade, ainda sustentava duas jovens esposas 
e meia dúzia de pimpolhos, f omos logo entregando um 
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cobertor e urnas camisas. Ficou contente, narrou urna 
história muito longa, riu muito, e acabou indo buscar 
urna cabac;a de mel silvestre. 

Mambiora acolheu-nos sob o teto de sua palho~a. 
Deu-nos água fresca, contid.a em potes de barro guar
dados a sombra, pos a nossa frente urnas raízes de ?1~n
dioca e desencavou, de um canto escuro de sua res1d~n
cia precária, um punhado de nozes de babac;u, mu1t0 
gostosas. 

Depois lembrou que deveríarnos ir visitar o ínclio 
Antonio, seu tio, cacique da outra Guariroba, pastada 
quase em frente, no alto de um planalto, al?,eia onde no 
inverno os de Guariroba-de-baixo se recol1~1an1 . 

Fo1nos dar con1 o gigantesco António deitacl,o na . . 
esteira, mimando urna jovem enquanto que sua pr1me1-
ra mulher, encarquilhada, ultimava o "calogi". 

A moc;a retirou-se imediatamente, meio confusa, 
e o índio, sorrindo serenamente, foi dizendo: 

- Precixa brincá urn pouco com muié ... 
Nada tínhamos corn o peixe e fomos entrando na 

cabana conf ortá vel, imersa na sombra deliciosa. Nao 
tardaram muitas jovens, e todas belas, virem a nossa 
presenc;a a fim de solicitar colares e anéis. Fizen1os ~
distribuic;ao e recebomos, em troca, num gesto gentll 
de cortesia, n1uita mandioca doce. 

Logo depois o panelao de "calogi" veio parar no 
n1eio da esteira e com as conchas de n1adrepérola, fo-

' A 

mos comendo a miscelánea, fechando os olhos todas a~ 
vezes que Antonio e sua velha companheira cuspian1 
no recipiente os resíduos das raízes. 

Essas cusparadas, sobrenadando o caldo, punham 
um nó em nossas gargantas e somente com um esf Ór<;o 
gigantesco é que conseguimos sopitar a ansia de vó-
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mito. O nosso heroísmo culminava quando, afastando 
com a concha essas "ilhas salivares", continuávamos a 
nos servir de caldo, cetendo-o na bóca ! 

Caíssemos na asneira de rejeitar o tnanjar ! Prova 
de suprema distinc;ao tinha sido o convite e devíarnos, 
fazendo das tripas corac;áo, corresponder a expectativa! 

Un1 largo sorvo de água frígida e urnas fatias de 
abacaxi serenaram os nossos esto1nagos. Agora pales
tra va-se mais com a n1ímica do que com palavras. Quan
clo eu falava o ínclio calava-se, conforme o costun1e, e 
quando ele retrucava, quem calava era eu, para nao dis
crepar. 

U111a hora depois regressávamos a aldeia de Man1-
biora, nao sem antes reverenciar a velha megera e as 
jovens carajás. A chusma de n1oleques bronzeos, iden
ticos a todos os pirralhos deste planeta, acompanhou
nos recebendo, por causa dessa constancia amiga, bons 
pedac;os d.e rapadura. 

* 
J\1ambiora quando soube do meu desejo de enviar 

Aristeu até Mato Verde para adquirir uns mantimen
tos na f azenda do Lúcio, escolheu dois índios: Alexí e 
Rrrambú. Iriam remando a ubá e receberiam duas ra
paduras e n1ais cinco mil réis cada um. 

Fechado o negócio e enquanto os d;0is carajás pu
nham a embarcac;ao nágua, passei o dinheiro ao Aristeu. 

- E' melhor dar escondido - disse-me ele. Des
confiar dos Carajás é um dos segredos por que ainda 
estou vivo após tantos anos de viagens por este Ara
guaia. Sao loucos pelo dinheiro porque sabem que com 
ele muito podem comprar ... 



82 WILL Y A URELI 

Fiz conforn1e Aristeu quis e éste, depois de carre
gar a sua " Winchester", enchendo-lhe o depósito de 
balas, tomou lugar a cannoa, garantindo que, "se nada 
houvesse", em quatro dias estaría de volta. 

Quisemos também regressar ao nosso acan1pan1en
to, mas Mambiora tanto pediu e tanto insistiu, que ter
minamos ficando por urna noite. D e mais a mais o pagé 
Maloá, também nosso grande amigo, fez delicada pr es
sáo para que ficássen1os. Como r esistir a se1nelhante 
convite ? Ficamos. De outro lado eu poderia colher n1ais 
dados preciosos quanto a vida dos carajás. Há sen1pre 
alg o que escapa a longa investigac;ao e, podendo-se bu
rilar urna primeira in1pressao, é coisa que ven1 a 
calhar. 

Os índios se encarregaram de arranjar-nos bons 
peixes, depois de terem posado para a objetiva do H en·
ri. Prontif icaram-se levá-lo, no dia imediato, para o 
interior da Ilha do Bananal, a urna lagoa onde havia 
miutos " pirarucus". 

Mambiora, o índio mais inteligente que eu já co
nheci, alcanc;ou logo o mistério da cinematografía e foi 
déle que partiu a idéia da filmagem da grande pescaría: 

- Oceis podem mostrá a "turís" cumu índio ca 
rajá pega "pirarucu" ... 

D epois, dando evidentes mostras de ter-nos em 
grande apré<;o, g uiou-nos a "Casa dos Mistérios", on
de a aldeia g uarda, sob estreita vigilancia dos solteiros, 
a s vestes sagradas do Aruana e as grotescas máscaras 
feítas co1n cabac;as de abóboras. 

Assim, num perambular constante pela aldeia, 
chegan1os a noite estrelada e fresca. Para alegrarmos 
os índios cantamos várias canc;óes e logo quisemos ulti
mar a festa, soltando uns f ogos de artifício. 
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A tribo toda ficou observando os manejos do apres
to e o Henri escolheu um foguete "aviáo", desses que 
sobem em espiral, rodopiando nas hélices de papeláo, 
espalhando chuva de ouro. 

Quando o f oguetao subiu assobiando, d.eu-se o ter
ror panico na aldeia ! Um corre-corre geral, urna grita
r ía infernal e a seqüéncia de tambos nágua ! Ficamos, 
estupefatos, a olhar para 11ambiora e Maloá que, im
passíveis continuavarn sentados, se bem que possível
mente sentissem o 1n esmo desejo de correr! 

- Uai ! Tua gente fugiu? I sto é bonito ... é brin
cadeira ... 

- Minha xente muito boba mesmo! - retorquiu 
Ma1nbiora. 

Em seguida confabulou con1 Maloá. Desse diálogo 
resultara n1 uns chamados guturais, urnas frases rápi
das e o regresso dos amedrontados, que nao quiseram 
saber de explicac;óes. Nada de foguetes ! 

* 
F omos dormir na outra extremidade da praia, dis

tan tes uns quinhentos metros dos carajás. Estendemos 
os cobertor es e sobre os mesmos nos deitamos, alinhados 
como sardinhas. Nada de sentinela, mas as armas amar
radas ao pulso direi to. 

Mergulhamos no son o e quando d,esper tei, mu itas 
horas já se haviam passado. 

Costumo dormir, no sertao, com "um único olho", 
conf orine se diz. O subconsciente vigia a tivan1ente e é 
ele q:..:e nos chan1a a realidade no n1omento preciso. 

Assim f oi que despertei, alta madrugada, sentindo 
um mal-estar súbito. A Lua enorme, já em declínio, 
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espargia luz amarelenta e su ja, pondo urna infinita to
nalidad e de tristeza no ambiente. Cenár io apropriado 
para urna novela tétrica onde fantasmas, mor tos e duen
des comparecessem como personagens principais. 

Nunca vi noite tao feia nem tao suja ! Parecia coar 
do alto urna f uligen1 terrosa, esporcalhando tu do. A 
floresta, imóvel e negra, orlando por baixo o luar ma
leitoso, parecia a franja de un1 enor111e cemitério. E 
nós, estendidos con10 estávamos, os corpos nt.un necro
tério ! 

Foi nesse atnbiente irreal que abrí os olhos, lenta
mente, chamado a realidade das coisas pelo cheiro for
tíssin10 que os felinos en1anan1. V irei-me lentan1ente, o 
maís lentamente possível e vi o inacreditável ! 

Urna esplendida on<;a "malha estreita" estava fa
rejando, no momento, a cabe<;a d,o Lineu ! Possivel
mente já tinha farejado todas as nossas, antes de se de
ter junto a do companheiro, cuja calva incipiente bri
lhava opaca a luz do luar. 

A onc;a, no 1nínin10 atrapalhada na escolha e apar
valhada por encontrar semelhante exposic;ao de "quitu
tes" jamais sonhada, ficara indecisa e ainda nao abo
canhara algumas cabec;as, arrebentando-as como sitn
ples a velas ! 

Levantei-me com a rapidez do raio ! Destra vei o 
mosquetao e atirei, passand.o a bala a u1na polegada se 
tanto, por cima da cabec;a do Linneu. O felino, quan
do viu que eu me erguí, estatelou, apavorante ! Mas 
quando atirei, já tinha dado um pulo lateral, perd,endo 
se a bala. Atirei novamente, quando ele descreveu Utn 

arco perf eito no ar . A tingi-o no costado 1nas nao o aba
tí. Com dois saltos fenomenais alcanc;ou o río e nele 
mergulhou, desaparecendo na sombra carregada con-
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t ra luz. Ouviu-o forcejar no barranco fronteiro onde 
eu e os companheiros, já acordados, enviamos urna des
carga. 

Minutos depois, Mambiora estava ao nosso lado. 
Olhando para o chao e verificando as pegadas, n1ono
logou: 

- Onc;a veiaca ! 
E foi tudo ... 



ESCORPióES 

Benedito, surgindo das trevas, trouxe o bule com 
o café. Distribuiu as canecas, verteu a saborosa rubiá
cea e regressou para dentro da escuridao, rumo a sua 
misteriosa cozinha. Preto como a noite onde tornara ei 

mergulhar, Benedito sabia faezr um café gostoso, a 
moda sertaneja, enfiando o tic;ao rubro no meio d,o re
cipiente onde, por sobre o pó, jorrava a água em ebu
li<;ao. A reac;ao provocada pelo tic;ao, apagando-se na 
mistura fervente, agrupava ao fundo o pó, deixando a 
bebida perf urna da e de ótimo paladar. 

Sentados a roda da f ogueira, enrolados em nossas 
palas, sorvemos a pequenos tragos a confortante bebi
d,a. O ac;úcar de há muito que se acabara e da rapadura 
tínhamos, desde há dias, raspado com os facoes, as tá
buas das caixas, retirando os derradeiros resíduos de 

• • doce. Café amargo, portan to, mas ass1m n1esmo multo 
bom. 

Picamos o fumo, encapando-o na longa palha. O 
fogo correu de mao em máo e as volutas subiram len·· 
tas, rumo as estrelas piscando no firmamento sereno. 
Chegara a hora das narrativas, dos projetos, das recor
dac;oes. Assim todas as noites antes do descanso, en
quanto a sentinela, postada ao longe, vigiava atenta. 

O velho missionário, nosso hóspede fortuito, o ún i-
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coque se negava a pitar a palha, cofiando a longa bar
ba emaranhada, narrou : 

- Vinha descendo o rio das Mortes, depois d~ 
urna estada prolongad.a no antigo rancho, próximo ao 
Pindaíba rancho esse que os senhores conhecem. Rema-' . 
da firme, boa velocidade, gra<;as a correnteza. Aprove1-
távamos grande parte da noite, após o jantar, para lu
crarmos mais urnas léguas, especialmente por termos 
um luar maravilhoso. E' esplendido viajar durante a 
noite, já repararam? Quantas e quantas surpresas tes
temunham-se en tao! Po is bem, conforme dizia, vínha
n1os demandando o Araguaia. Os primeiros efeitos da 
malária já me tinham avisado da falta total de recur
sos e meus dois companheiros instaram comigo para o 

' ~ . 
regresso imediato, ainda mais que nossa permanencia . . . , 
tinha sido prolongada e de mtuto ma1s co1sas carec1a-
mos. Certa tarde calorosa, sol abrasador, sem o menor 
vento ar completamente parado e tao imóvel que nem 
seque; a velocidade da canoa conseguía agitá-lo, defron
tei-me com o horror! 

O missionário silenciou. Passou novamente a máo 
pela barba, fisgando seu olhar pela negrida~ d-?' noite, 
como que revivendo, pela visual, um quadro tetr1co. 

Nós todos, calados, ficamos pendendo de seus lá
bios. Tínhamos experimentado todas as surpresas e dis
so sabia o missionário. Portanto, se algo ia narrar, de
via ser muito forte e inédito. Calejados a todos os im
previstos, escapos de mil mortes, nao nos impressiona
ríamos facilmente com urna aventurazinha qualquer. 
Com sua estupenda voz baritonal, o religioso continuou : 

- Conforme disse, o ar estava parado. Prenún
cio de que o tempo mudaria. Iniciava-se a transic;áo 
entre a seca e os f ortes temporais periódicos. Vínhamos 
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já pela altura do arquipélago do Mortes, que abre enor
mes bra<;os num verdadeiro labirinto e no ponto onde 
se espraia bastante. Ro<;ávan1os a margem direita, apro
veitando ao máximo a correnteza. De onde me encon
trava, no centro da ubá, olhando para a margem con
trária, estranhei, assim d~ súbito, o quadr.o que se me 
deparava. Urna colossal trepadeira, cinzento-sujo, ~o
bria literalmente grande estirao de mata. Nunca vira 
trepadeira semelhante e tinha absoluta certeza d~ que 
a n1esma jamais existira naquela altura. Nao pod1a ter 
crescido en1 poucos n1eses. Mas o que mais e 1nais cha
mou a minha aten<;áo, foi o movimento ondulatório des
sa planta. Con10 podia ser, se nao havia vento? De que 
forma aquilo se agita va etn ondula<;6es rítmicas? Man
dei que os companheiros parassem coma remada e apon
tei-Ihe a raridade. Maneco, homem branca e simples, 
nao se conteve e d,esembuchou a heresia : 

- "Aquilo é obra do Demo !" 
- "Tá doido, home, falar assin1 na presen<;a do 

Pé!:dre ?" - insurgiu-se Joáo Torto, o outro remeiro, 
muito mais cometido no falar. 

- "Quero que Nossa Senhora da Concei<;áo me 
tire a fala se aquilo nao é obra dalgun1a aln1a penada!" 

- Nao blasfeme, M~neco ! - intervim - Voce 
nao abre a boca sen1 dizer asneiras ! 

- "Vassunce há de me adiscurpá - respondeu 
aquela bela alma de caboclo - mas prú tnim, trepa
deira cinzenta no sertáo é coisa do Capeta!" 

- Ora ... ora ... Vamos d,eixar de "infancias". 
Melhor é aproximarmos a canoa para ver mais de perto. 

Dessa forma, cortando a correnteza em diagonal, 
fomos para a margem contrária. Eu nao tirava os olhos 
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daquilo que, no momento, era indecif rável. Tudo me 
ocorria a mente, afora a tremenda realidade ! 

Nova pausa. Bom psicólogo, o missionário sabia 
onde devia interromper a narrativa, para mais e mais 
in1pressionar. E, diga-se de passagem, <lava em cheio ! 

Aproveitamos a ligeira pausa para reacendermos 
as palhas. Tal fóra a nossa atenc;áo que deixáramos 
apagar os cigarros. O velho pad,re mudou de posi<;áo, 
escavou a areia com a máo, abrindo un1 sulco, onde 
depositou seu corpo rijo e possante, apesar da idade. 
Mais acomodado, reiniciou : 

- J á a uns trezentos metros da margem, além de 
um estranho movimento convulsivo, a tal de trepadeira 
deixava escapar um som indef inível, espécie de atrito 
com papel de lixa. Mais perto agora, verificamos, na 
amplitud.e do pavor e do asco, a realidade medonha ! 
Milh6es e milh6es de grossos escorpi6es, numa migra
<;ao gigantesca, unidos entre eles, forma vam a cortina 
que, de longe, me parecera urna trepadeira ! Horríveis 
e pavorosos, seguiam rumo desconhecido, trepando pe
las frondes, unindo-se de galho em galho, cobrindo os 
troncos, os ramos, formigando pelo chao, pelas copas 
altas. Apavorante barreira ! Era a Morte, numa das 
suas formais mais trágicas e enlouquecedoras que cami
nhava, lenta e segura, representada pelo exército de 
escorpióes ! Sen ti - e meus companheiros conf essaram 
ter experimentado o mesmo - eric;aram-se meus ca
belos na nuca! Fiquei, assim de princípio, aparvalhado, 
chumbado no centro da canoa, sem poder esboc;ar un1 
gesto, sem emitir um som ! Toda a minha vida estava 
concentrada nos meus olhos ! Bebia, se me permitem o 
termo, pela retina, esse sonho doentio que martelava 
meu cérebro ! Sentía vontade imperiosa de me distan-
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ciar, de fugir, de colocar a nlaior distancia possível en
tre a 1ninha pobre carne arrepiada e aquel e pavor alu
cinante! Quedei assin1, nessa espécie de extase doentio, 
durante um minuto qui~á, urna eternidade ! Mas feliz
mente, recobrei o sangue frio. Em tempo, pois que a 
canoa, abandonada a si mesma, urna vez que os dois 
caboclos estatelaran1 de horror e nleclo, seguía para a 
margem, impulsionada pelas águas. Fugir, distanciar
se, era obra de minutos. Bastava remar. Mas teria sido 
um crime nao tentar destruir as legi5es d,e pequenos 
assassinos repelantes ! O sertao é habitado por n1tÜtos 
índios. O que acontecería a urna inaloca se pilhada de 
assalto durante a noite? E o que poder ia acontecer a 
algum viajor dessas paragens solitárias, que porventu·· 
ra andasse algures? E onde terminaría essa migra~áo? 
J\lcan<;ar:a algum povoado, passados 111eses ? I.Jevaria o 
desespero, a morte, a loucura, em muitos ranchos hu
n1ildes ? Ninguém pode decifrar todos os segredos do 
sertao? Resolvi, entao, tentar o impossível: deter, des
truir os milh5es de escorpioes ! 

* 
Benedito tinha-se aproximado, inadvertido, do 

grupo. Surgira novamente da escuridao, ficando a mar·
gem do círculo de luz emanada pela f ogueira já em 
declínio. Ninguétn <lera por ele e ao se mover, dentro 
da nova pausa do narrador, f riccionou os pés na areia. 

Sobressaltamo-nos involuntaria1nente. Corremos 
os olhos perscrutadores pelo chao, sentindo nas vérte
bras um sopro gelado. Alguém deu com os pés de Be
nedi to e bradou: 

- Raio de Zulu ! Que susto voce me deu ! 
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No negror da noite surgiu a linha branca dos den
tes do Benedito. Nunca um sorriso se materializou de 
tal forma! Limitou-se a sorrir, abrindo un1a mancha 
clara no breu absoluto. 

Procuramos disfar~ar o nosso n1ovimento de ner
vosismo. Mas o padre tambén1 sorria. Sabia do efeito 
produzido e regozijava-se com isso. Urna vaidade sa
tisfei ta, sem d.úvida .. . 

- Estávamos - continuou - confor111e disse em 
plena seca. Tudo estorricado, tudo sequioso de águ~. O 
sertao era un1 depósito de pólvora. Bastava alcan~ar 
um fósforo e aquilo vira va um braseira. F oi o que me 
ocorreu. Madei que os homens, agora manobrando os 
varej5es,. subis.sem urna légua. A margem, nesse ponto, 
estava a1nda hvre. Em todos os casos, quando desen1-
barquei, fi -lo com extremos cuidados. Fui penetrando 
no cerrado e a uns quinhentos metros, acendi o primei
ro f ogo. Depois, retrocendo, de cinqüenta em cinqüen
ta metros, fiz a mesma coisa. Quando tornei a entrar 
na canoa, já o incendio irrompia violentíssimo ! Agora 
tratava-se de descer a toda e em breve estávamos urna 
légua abaixo dos últimos escorpioes. Renovei a mano
bra. Dessa forma cercava com o fogo destruidor, o 
exército fatal! Todos sabemos que o escorpiao, quando 
cercado pelo f ogo e vendo a impossibilidade de urna fu
ga, suicida-se. Era com isso que eu contava. Um suicídio 
em massa, um suicídio coletivo, como jamais houve ! O 
fogo, encontrando fácil elemento, alastrou-se de forma 
violenta célere, quase em demasia. Iria destruir milha
res de alqueires de cerrados retorcido, terminaria a orla 
dos rios e das lagoas ou quando dos primeiros aguacei
ros. Mas em compensac;ao purif icaria o ambiente, tu do 
destruindo ! E foi o que aconteceu ! Posso garantir que 
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nem ao n1enos ~m escorpiao escapou a imensa foguei
ra ! O cheiro nauseabundo daqueles n1ilh6es de corpi
nhos assados, provocava ansias d.e vomito, mesn10 quan
do já nos encontrávamos bem distanciados! E o fogo 
bendito, durante ainda muitas noites, iluminou o nosso 
percurso, acompanhando-nos na descida, enquanto que 
o lado oposto ia incinerando tudo na subida! 

*· 

Naquela noite quase ninguén1 dormiu. E os que 
conseguiram conciliar o sono, confessaran1, 1nais tarde, 
tremendos pesadelos, vividos inconscientemente! 

N ú PCIAS DE BRUTOS 

Tinha resolvido penetrar um igarapé, pouco dis
tante do acampamento, noite alta, para deitar um espi
nhel. Armaria, assim, a tocaia aos tucunarés e aos ma
trichás e teríamos, no dia imediato, um prato verda
deiran1ente delicioso, ainda mais porque o Benedito era 
mestre em certo molho apimentado ... 

Colocados os espinhéis na canoa, fui, mais um com
panhei ro, a f aina. Plenilúnio varrendo a regiáo com a 
luz fantasmagórica. Tu do era caro-escuro. Tudo pratea
d,o com reversos negros. Nunca, como em noites seme
lhantes, tem-se a impressáo da terceira dimensáo. 

Lua enorme, festejada nas malocas distantes pelos 
silvícolas. Lua atraindo os uivos dos lobos das campi
nas e as lamúrias dolentes dos nossos caes. 

Imersos nesse banho de luz fluida, deslizamos por 
sobre as águas db rio, que parecía, por sua vez, enorme 
avenida de a~o líquido. 

Nas pequenas ensead.as ao longo das praias sem 
f im, níveas, e altas, os botos marulhavan1 ruidosamente, 
encurralando os peixes para a janta tardia. O espada
nar violento rompia assustadoramente a calma sobe
rana. 

Sob os "sarás" baixos, varrendo as águas com os 
ga1hos mais rasteiros, os curiangos emitam o dolente Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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pio: "amanha vou. . . amanha vou ... ", triste a ugúrio . . , . 
aos 1mpress1onave1s. 

Enormes jacarés deslizavam como troncos amor
fos cabe<;as repelentes afloramento por cima da corren
tez~. Da floresta emana vam os perfumes exóticos de 
flores desconhecidas e as árvores alonga vam as su as 
son1bras ao longo das barreiras. 

O igarapé unia, estreito e quase que vedado pelJ. 
vegeta<;ao luxuriante, dois bra<;os d.o rio, circun?~ndo 
a ilha onde pousávamos naquela noite. Lugar, .ot1mo, 
segundo os entendidos, para esticarmos os anzo1s; que 
recolheríamos pela madrugada, carregados co1no ca
chos. 

N ele penetramos com certos cuidados, pois nu~ca 
se sabe com que se pode topar nessas estranhas lat1tu-
des. Nao queríamos a proximidade molesta dos colos
sais hidrossáurios, muito atrevidos a noite. Também 
nao nos agradaría o encontro intempestivo com alguma 
sucuri, urna vez que esses enormes répteis adoram os 
f un is úmidos e propícios. 

Mas nada havia. Estava o local preparado para a 
nossa vontade e o nosso desejo. Entao iniciamos o tra
balho, em silencio, vogando de margem a marge1n, afun
dando, amarrando, segurando. 

* 
Estava quase finda a tarefa, quando o esturro da 

on<;a, es turro bem próximo, alertou-nos ! .º rosnar, so
noro e asmático ao mesmo tempo, ench1a os espac;os. 
Enchia os espa<;os mas nao tinha ecos, morrendo logo 
adiante, como que atraído pela terra, molestada com o 
barulho. ' , 
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Pelo volume da voz, devia tratar-se de um belo 
espécime. Seus poderosos pulmoes lan<;a vam o chama
do, silenciando qualquer outra manifestac;ao de vida. 

Vimo-la, logo depois, descer a praia. Soberba, 
enorme! Lanc;ava seu urro, seu chamad.o de femea se
quiosa, atraindo o macho. Efeitos do pleniiúnio ... 

A "canguc;u" percorreu largo estiráo, para regres
sar do nosso lado, sempre esturrando, cabec;a levantada, 
olhos postos no disco lunar que parecia urna enorme 
pastilha grudada no azul-preto do céu. 

Em breve, outro urro respondeu ao chamado. Dis
tan te e sonoro, vindo em ondas cada vez mais nítida3. 
O macho, o senhor, o reprod,utor ocorrendo ao convite! 

Surgiu, silhueta negra, contra luz, na orla do bar
ranco fronteiro. Desceu, meteu-se nágua, nadou vigo
rosamente, atravessando o rio. Farejou a femea a dis
tancia e quedou-se imóvel, esculpida num bloco negro 
por sobre a areia branca, esperando. 

O macho saiu gradativamente do rio, emergindo 
aos poucos, engrossando como urna mancha. Sacudiu, 
como f azem os cachorros, a água do pelame, perolando 
ao seu derredor um diadema de brilhantes . ... 

A femea acercou-se lépida. Esfregou o seu corpo 
alongado e flexível ao longo do costado do companhei
ro tao ardentemente desejado. Antes de um lado, de
pois do outro. Rosnava de prazer. A carícia prolongou
se durante minutos. O "ron-ron" d,os dois felinos soava 
como ritmo de um contrabaixo num conjunto orques
tral. ~le, conscio de sua superioridade, aceitava sereno 
a homenagem daquela que lhe seria esposa por breves 
instantes. Quando abria os olhos, eles reluziam ªº re
vérbero da Lua. Lampejos rubros, rápidos, punhaladas 
na noite. 
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Imóveis, retendo a respira<;áo, olhávamos o qua
dro estupendo que a poucos foi dado observar. Íamos 
assistir, em seu maravilhoso esplendor, a reprod.u<;áo 
da espécie dos reís da floresta ! Assistíamos o prelúdio 
desse amor que, no domínio dos felinos, só conhecía
mos através do desagradável encontro entre gatos, na 
orla dos telhados. 

A cena agora movimentou-se. Como os gatos, ta1n
bém esses gatees terríveis come<;aram a brincar. Ro
laram pela areia, perseguiram-se. ~le avan<;ava, dese
jando o amplexo, sem mais tardan<;a, e ela negaceav.a 
com extrema alegencia, contorcend.o-se toda, esgue1-
rando-se, deslizando por entre as patas dianteiras do 
macho robusto. 

Golpes que tériam descadeirado um cavalo, eram 
desf eridos pelos bichos. Patadas fofas, felpudas, que 
nao faziam barulho, mas que faziam rolar o atingido a 
vários passos de distancia. Carícias, sem dúvida, e apre
ciadíssimas, pelo jeito ... 

* 
A certa altura o macho achou que a brincadeira 

tinha chegado ao termo. Com um pulo sobrepós-se a 
femea. Mordiscou-a no cangote, segurou-a com as pos
santes presas, imobilizando-a ! 

Ela foi se achatando, acomodando-se, para auxi
liar o companheiro na uniao identica em todos os seres 
vivos. Diante dos nossos olhos a Natureza mostrava
nos um dos seus capítulos. O amor físico, esse amor 
que é a razáo de ser d.e todos os racionais, lá se reali
za va, emoldurado pela indescritível beleza da noite 
arcana. 
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Parecía que da terra surgia, naquele mon1ento, 
urna sinfonia de hosanas, um hino poderoso a procria
<;ao ! Absolutamente tranqüilos, senhores incontestáveis 
do território imenso, os felinos fluiam na sua plenitude 
ºª~ . 

A longa continencia fazia-nos palpitar as f antes 
e os pulsos. Embrutecidos pelo largo contacto com a 
selva, sentíamos o desejo ardente de nivelarmo-nos aos 
brutos do serta.o e com eles urrar pela companheira em 
noite de lua cheia. 

Espécie d,e f ebre corria pelas artérias, secando a 
língua nas bocas, encrustando-as no paladar. Mas nao 
tirávamos os olhos do espetáculo inédito. Havia dema
siada beleza naquele encontro de dois seres da mesma 
espécie, para que algo de ignóbil turvasse as nossas 
mentes, a ponto de interrompermos os dois amantes 
ful vos. 

Quando o macho, saciado o seu apetite, desligou 
ªº lado, arfando pelo esf or<;o, e a f emea espojou-se, 
patas erguidas ao alto, o companheiro levantou o mos
quetáo. Tiro admirável, sem dúvida, a tao curta dis
filncia, troféu de inestimável valor para o ca<;ador. Mas 
eu segurei-lhe a mao e murmurei-lhe, ao ouvido: 

- Deixa ! Sejamos humanos! 
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• Fazia semanas que o último pedacinho de carne 
tinha sido devorado. Perpectiva de cac;a, nenhuma. Os 
grandes incendios, ateados pelos índios, tinhan1 e vi
nham destruindo as florestas, tudo calcinando. A fauna , 
apa varada, procurada algures o ref úgio necessár io! dis
tanciando-se lentamente para ru111os ignorados, de1xan-

, . . 
do-nos a brac;os com a penuria e com os pe1xes, nem 
sempre dispostos a abocanhar os anzóis e isso também 
devido aos efeitos do elemento ígneo que afugentava, 
pelas mar gens, a fauna ictiológica. 

Demais a mais, estávamos já cansados de tanto 
peixe. Peixe no almóc;o, peixe no jantar,. pei~e de i:na
nhá, peixe a noite. Pacus e pintados, mat~1nchaos e p1ra
canjubas, ben1 poucos. Quase sempre ptranhas verm~
lhas e, de quando em vez, urna preta, de carnes ma1s 

abundante~. , . . ,.. . " . 
Depo1s da quase trag1ca exper1enc1a com as p1ra-

raras", último rercuso devido a falta total de gord~1ras, 
víamos qualquer veixe com olhos de poucos ~m1gos. 
Simplesmente enjoativos. E o percur.so em desc1da, ~e
los cálculos, levaria ainda muitos dtas, antes d.e atln
g irmos o Araguaia e, urna. vez lá, Mato,.. V er~e, onde 
adquiriríamos algum manttmento, um res, ac;ucar ou 
rapadura. 
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A nossa alimenta~ao resumia-se nis to: pela manha, 
urna café forte sem a~úcar; as dez horas, feijáo com 
arroz, sem gordura alguma; a tarde, um pouco de cha 
de congonha, que é um mate delicioso, mas também sem 
ac;úcar e, a noite, urna mistura de arroz com feijao, o 
" n1inestrao", assim batizado, verdadeiro desespero da 
turn1a. 

N·ao f 6ssem os pavorosos incendios que punha1n 
as nossas vidas en1 constante perigo, aumentando t re
mendarnente o calor, tornando-o siinp]esmente insupor
tá vel, e obrigando-nos a prolongados n1ergulhos de dez 
ein dez n1inutos, carne nao f altaria. Antas, ca pi varas, 
queixadas, patos, mutuns, jaós e jacus teriam fornecido 
o suficiente. Mas, conforme relatei, tu do d,esaparecera. 
O rio era verdadeiramente o rio das Mortes ! 

Nesse desconf6rto, que aumentava diariamente, 
azedando os espíritos prontos a zanga, remava-se dez 
horas diárias e já sem aquela pujan~a dos primeiro~ 
días, quando a cozinha se encarregava de reconfortar 
os estómagos famélicos. A avitaminose já <lava o ar de 
sua gra<;a e a maioria 1nal e mal podía deglutir os ali
mentos, tantas as feridas na língua e na bóca. Nossa 
única esperanc;a era o rio Araguaia. Antes mesmo de 
conseguirn1os os alimentos em Mato Verde, podería
mos encontrar, na aldeia de Guariroba, com os índios 
Carajás, raízes de mandioca, um bocado de mel, urnas 
bananas, suprema delícia que povoava os nossos sonhos 
agitados. 

Ninguén1 devia citar, sob pena de severo castigo, 
a lembranc;a de quitutes, d,e pratos gastosos, macarro
nadas ou pe rus com f arof a. . . Tínhamos observado os 
efeitos nocivos dessas brincadeiras. N em todos as su
por ta vam e houve até dois ou tres casos que ninguém 
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quería lembrar, pelo bizarro, ridículo e profundamente 
doloroso. 

Remando sempre na toada costumeira, já hábito 
em nós todos, fu mando o tabaco de corda, encapad.o em 
páginas de livros ou restos de papéis, un1a vez que a pa
lha tinha acabado, víamos levantar o sol todos os dias, 
assim como lhe acompanhávamos a trajetória implacá
vel até o fim. 

* 

Naquela manha alcan<;amos um setor ainda nao 
apanhado pelo dilúvio rubro que rugia distante. O ver
de das matas e das campinas marginais alegrou-nos 
bastante. A possibilidade de alguma cac;a também re
conf ortou os nos sos cora<;6es. 

Na tarde anterior, quando pousamos na lan<;a de 
un1a praia, onde o rio se abria em dois bra<;os, os nossos 
cachorros deram com urna ninhada de preás, esses ra
tos que todos conhecem. Em breve, entre caes e rapa
zes, numa perseguic;ao feroz, conseguimos uns trinta 
preás. Devoramo-los, esf orneados. Mas vários dos nleus 
hómens torceram os rostos, enojados. Preferiram pas
sar forne ao. . . qui tute de última hora. 

Vínhamos justamente falando sobre os preás, 
quand,o um mugido longínqüo despertou a nossa aten
~ao. Nos dois batel6es a rea~áo f.oi a mesma e os que 
nao estavam de servi<;o nos remos, ergueram-se para 
melhor escutar. 

Novo mugido, distante mas nítido! 
- U m boi, minha gente! - gritou o Aristeu. 
- Urna res tresmalhada por este mundáo! 

juntou o Martins, caboclo do Araguai. 
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\ - Meu Deus ! Carne fresca ! - murmurou Dar
cy, passando a língua pelos lábios. 

- Bife! "Filet mignon" ! Fígado ! - urrou Henri 
J ulien, o maior amante de urna posta sangren ta de car
ne verde. 

- Vamos parar com esse barulho? - intervim 
- Dessa forma náo ouvimos nada e nao nos podemos 
orientar direito ! 

As duas guarni<;óes calaram. N ovamente o n1ugi
do longínqüo mas nítido: Muuuuú ... Muuuuú ... ! 

N enhuma dúvida ! Trata va-se, naturalmente, de 
urna dessas reses tao abundantes nos sert6es goianos e 
matogrossenses. Um desses bois-brabos que desgar-
ram e vivem em estado selvagem, piores do que qual
quer fera, terrivel nas arremetidas, maus, sanguiná
rios, possantes. 

Para nós, urna verdadeira dádiva dos céus ! Carne, 
e quanta ! . . . Imaginem um boi ou urna vaca inteirinha 
a nossa disposi<;áo ! Dias de f artura, de churrasco, de 
conforto! Proteínas que nos chegariam pelas quatro pa
tas do bovino! 

O mugido repetiu-se. Vinha da nossa esquerda, 
onde se abría a entrada de urna grande lagoa. En1bica
mos as nossas embarca<;5es por esse lado, forcejando 
nos varejóes desencavados das estivas. Tudo se fez fe
brilmente e, em dez minutos, as zingas estavam em ,.,, 
a<;ao. 

O Aristeu fica incumbido de atirar no boi ! 
Tá bem ... 
O Henri ajudará, caso haja dificuldades ... 
"All right" ! 
Entáo toca, "macacada", que o almO<;o está a 

nossa espera ! 
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Um "hurra" para o boí-salvador! - incitou 
Nelson, levantando a casquete! J 

- Hip-hip-hurra ! 
O grito reboou ao longe. Grito exultante e selva

gem, grito de estómagos esfomeados, de desejo ard.ente, 
de paladares antegozando o prazer próximo! :J\1il ener
gias nos membros lassos ! Carne! Carne fresca! 

* 

A lagoa nao oferecia boa navega<;ao. A grande 
seca diminuira assustadoramente o nível das águas e 
muitas vezes fomos obrigados a pular na lama esver
deada, palmo e ineio sob a quilha, para aliviarmos os 
bateloes. 

- Cuidado comas arraias ! 
- Arraste111 os pés ! Nad,a de pisar "por cima". 
De urna feíta Clóvis deu um pulo. Saiu da água 

como que impulsionado. Ficou verde e agarrou-se a 
borda, penetrando no barco. 

- Que foi? 
- U m puruquere ! 
- Um peixe elétrico? 
- Tal e qual. . . Se duvida, pise onde eu pisei ! 
Esfregava as pernas entorpecidas pela d,escarga. 

Aos poucos voltaram-lhe as cores. 
- Puxa ! Pensei que meu cora~ao explodia ! 
- Doeu? 

Sei lá se isso é doer ! V oce já pisou em fio da 
Light? 

N em pretendo f aze-lo ... 
- En tao nao "assunte" asneira ! 

\ 
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- Vamos parar com isso? Olhem a "vaca", ir
maos ! A ela ! 

- Vou bancar o toureiro - exclamou Argus. Há 
un1 trapo vern1elho por aí? Vou apanhar o bicho pelos 
chifres ! 

M . h . ? - as va1 . . . eim . 
- Voces vao ver ... Urna vez, em Pira<;ununga ... 
- Deixe a sua terra e pense na zinga. Meta mús-

culos nesse varejáo. Toca! 

O "Co1npadre"', o velho carpinteiro, ria. Suas fa
ces enrugadas como urna carta em alta relevo desenha
vam o eterno cinismo que o ferreteava. 

- Pira<;ununga. . . puesh ! - e cuspiu nágua -
Se dissesse P iracicaba ainda bem ! Peao, só na minha 
terra ! Gado chifrudq_ nao dá ein Pira<;ununga ! 

- V oce e sua Piracicaba que se a1nolem ... 
- Po is sim. . . pois sim. . . Mas é conforme eu 

digo. Vaca, heim ? Boi sonso, heim? Voces váo lamber 
a inda muito "calango" . .. 

- O velho parece corvo! - sussurrou Linneu, já 
seriamente indignado. 

Q 
. , . , . , . ,, c 

- uta ... quia ... quia ... - ria-se o ompa-
dre", inclinando-se sobre o varejao, impulsionando o 
barco pela lama pega josa. 

O mugido agora era mais claro. Vinha de um pon
to estável. Um chamado forte e lamuriento ao mesmo 
tempo. 

E' vaca que perdeu bezerro, minha gente t 
Pra mim é touro chamando a companheira ! 
Seja o que for, é carne, nao é? 
E os sos para f azer sopa pros doentes ! 
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WILLY AURELI I 
Tudo isso denotava aleg__ria. Nenhum obst~culo po-

1 
deria parar o ímpeto da arrancad.a! N em arra1as, nem 
jacarés, nem peixes elétricos, nem lama, nem nada! 

Duas horas para cobrirmos, nesse esf or~o tremen
do, a relativamente breve distancia até a orla f ronteira 
da lagoa. 

, 

* 

Quando galgamos a rápida encosta, em vao lan~a
mos os nossos olhares pela campina sem fim. Nada de 
hastes, nada de boi. 

-Deve estar deitado. Cuidado que arremete co
mo um doido! 

- Eu estou esperando - retrucou Aristeu, que 
era o infalível atirador. Que "venga el toro"! 

Indagamos com os olhares. Nada ! Paramos a es
pera do próximo mugido orientador. Ele veio, mas a 
nossa direita. 

- Bicho mardito ! J á andou um peda-;o ! 
Seguimos rápidos para o lugar. Quando lá chega

mos, na certeza absoluta de pormos fim a nossa agonia 
e a vida errante do bovino, o mugido chegou-nos da 
marge1n oposta ! 

Entreolhamo-nos confusos. Outro boi? U ma ma
nada? Que f azer? Melhor ir atrás do novo mugido, 
deixando o boi matreiro, que se escond.ia, para mais 
tarde. Galopamos entre as altas ervas, rápidos, agru
pando o resto das energias. Mas quando lá chegamos o 
mug ido veio, nitidíssimo, da margem que tínhamos 
abandonado ha vía pouco ! 
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- Jesus! 
- Que foi? 
- Olhem para aquela árvore ! 
Olhamos. Um esplendido socó-boi pousava sobre 

um galho baixo. 
- Entao? 

- E' esse maldito que imita o mugido da vaca ! 
Estamos ludibriados ! Maldi~ao eterna para essa peste ! 

- Mas voce está certo? 

- Se estou ! Ou~am ... 

Nisso a pernalta soltou o mugido baixo, longo e 
cheio, identico ao mugido das vacas. Perfeito na tona
lidade e no volume ! Era ela a causadora da nossa efe
mera alegria e do nosso negro desespero! Ela que nos 
fizera remar como condenados, correr como desespe
rados, ansiosos, frenéticos! ~sse socó desprezível de 
cor terrosa, longo bico apontando para algures, empo
Ieirado no galho, refletindo a sua elegante silhueta nas 
águas paradas do lago? 

- Peste do Inferno ! Toma! 
O tiro partiu e o socó caiu nágua, seudo imediata

n1ente abocanhado por um grosso jacaré. 

- Maldita praga dos demos! Maldito fogo, mal
dita expedi~ao ! 

Explosao violenta de ódio contra tudo e contra to
dos. Sentamo-nos por dentro das altas ervas, sem co
ragem de olhar um Rara o outro, tao abatidos e desilu
didos estávamos. Mais cava a fome, mais profundo o 
desalen to! 

Do erval espesso a casquinha d.o compadre ele-
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vou-se no silencio, onde só o pulsar de nossos corac;óes 
" exacerbabos poderia ser distinguido. 

- Nao disse? Qual vaca qual nada ! E novamente 
deu urna gargalhada. 

Em todos os cérebros passou a idéia assassina. 
Nesse día o "Compadre" salvou-se por obra da Divina 
Providencia ... 

A MORTE DE MAMBIORA 

Sentamo-nos, eu, Maloá e Mambiora. Forneci o 
fumo com que os do is índios encheran1 os "aricocós" 
e eu o meu cachimbo. Fumamos em silencio duran~e 
uns cinco minutos. Nesse período eu acompanhava a 
parábola que as cusparadas dos dois silvícolas descre
viam para cair na areia absorvente. Quando o fumo 
acabou, Mambiora e 1\tialoá ingeriram as cinzas, deli
ciando-se com o petisco ... 

Depois, entao come<;amos a palestra: 
- Eu preciso de oito carajás para zingar os nos-

sos barcos até Sao Pedro. 
- Uhm ... uhm ... 
- Pois bem. 
- Uhm ... uhm .. . 
- Iremos devagar .. . 

Num pode! 
Pode sim! 
M uie num dexa ... 
Dou anel e contas brancas pra "cuñata" ... 

- Uhm ... uhm ... 
Os d.ois índios conf abuJaram largamente. Eu, quie

to, com ares de quem nao demonstra demasiado inte
resse e nem pressa. Depois da conf abulac;ao, Mambiora 
interpelou-me: 
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Oce amigo da xente. . . Quanto paga ? 
- Dou trinta rapaduras grandes. um saco de fa

r inha e mais cinqüenta mil ... 
Espalmei as maos, como os dez dedos bem estica

dos e, por cinco vezes, abaixei-as. 
- Uhm ... uhm ... 
Nova confabulac;ao. Maloá, o pagé, industriava 

Mambiora, o cacique. Éramos muito amigos. Gostava 
imenso de Mambiora, cuja estatura rija e cujas feic;óes 
rudes, lembravam estranhamente o artista de cinema 
William Farnum. Tinha o mesmo porte, o mesmo sor
riso másculo, os mesmos gestos sóbrios. 

- Oce dá canta branca pra "cuñata", anel tam
bém, rapadura também, f arinha também, mil réis tam-
b , ? em .... 

- Dou! 
- Oce dá espingarda também e bala também ? .... 
- E' muita coisa; nao posso! 
- Intó oce vai sem índio inté Sao Pedro! 
Calamo-nos. Nunca a gente <leve mostrar despeito 

ou irritabilidade quando trata um negócio com os ín
dios. Mesmo aborrecido, <leve-se aparentar fisionomia 
alegre. 

- Entao paciencia! Vou com meus homens. Até 
logo, Mambiora, até logo, Maloá ! 

- Inté ... 

* 

De regresso ao acampamento, f alei com Ara tuna 
que, em companhia dé sua jovem esposa, seguiría co
nosco a té Pied.ade, onde ia construir seu ninho de amor 
e edificar a chácara costumeira. 

• 
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- Aratuna, voce <leve ir ter com Mambiora e di
zer que "capitao" Willy está muito zangado. Muito 
mesmo! Diga que Mambiora nao é bom amigo. Eu já 
dei roupa, cobertores, comida, anzóis, f arinha, f erra
menta e ele nao quer arranjar oito índios para zingar 
até Sao Pedro. Diga que eu estou muito zangado! 

- Eu diz a ele xim ! Eu fala para ele dar patrí
cios para zingá, diz xim ! 

Momentos depois Aratuna descia o rio até a aldeia 
próxima, de ond.e eu regressara depois de f racassar 
na primeira tentativa. Estava dependendo de Mambio
ra para iniciar a subida do Araguaia até Sao Pedro 
onde, com Buriti, o jovem cacique, arranjaria outra 
muda de índios até Sao José. Lá, com o Ta-ho-iri, ar
ranjaria outros até Leopoldina. Contava, assim, cobrir 
o percurso em subida, contra-correnteza, em 30 dias, 
mais ou menos. Seiscentos e vinte quilómetros, metro 
por metro, na exasperac;ao d,a len ti da o inf inda! 

Nao podia pedir, aos meus homens, tamanho sa
crifício e esfórc;o. Todos estavam esfalfados da longa 
vigem pelo rio das Mortes e a perpectiva de urna zin
gada de seiscentos quilómetros alquebrava-os comple
tamente. Andavam raivosos, tristes, irritados. Só quem 
trabalhou nos longos varejóes, na periclitante borda de 
um barco, rio acima. é que pod;e calcular o que isso 
signifique! Trabalho de forc;ados, de galés! J á, num 
percurso de setecentos quilómetros, tínhamos forceja
do, meses a fio, sobre as zingas. Nossas maos teste
munhavam esse trabalho de escravos. Agora estávamos 
desnutrido, terrivelmente magros, uns com maleita, 
outros com avitaminose pronunciada, outros chagados. 
Argus, Clóvis e Darcy eram Qs únicos que poderiam 
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ainda auxiliar, co1no de fato auxiliaram. O resto estava 
entregue! 

A notícia da recusa de Mambiora correu célere 
pelo acampamento e os homens mais e mais aborreci
dos se mostraram. Fazia quatro meses que eu enviara 
urna solicita<;áo a Sao Paulo, para que mandassem um 
motor, em substitui<;ao ao que se entregara. Mas inutil
mente aguardan1os, durante quinze idas, na emboca
dura do rio das Mortes, a chegada dos dois Benditos, 
nossas únicas esperan<;as. Eu nao podia protelar a de
mora, ainda mais que os aguaceiros e temporais suce
diam-se co1n extrema violencia. Permanecer mais urna 
semana teria sido esperar o avolumar das águas e, d,es
sa forma, nem sequer poderíamos contar com os vare
jóes, pois que faltaría fundo no leito do rio pelas mar
gens em zigue zague. Subir um rio, como o Araguaia, 
com cordas e roldana, enlouquecer-nos-ia ! 

O tenente Gabriel, meu subchefe, acercou-se: 

- Se o sr. quer, eu vou conversar com Mambio
ra. Eu também vou tentar demove-lo. . . Nao custa 
tentar ... 

- Pois nao. . . Olhe aquí: eu estou decidido ca
pitular. V amos dar a Mambiora o mosq uetáo curto e 
urnas muni<;5es. Assim resolvemos o caso e tocare
mos logo para a frente. Teimar nao é negócio ... 

- Eu acho que ele pede demais ! Un1a arma de fo
go nesta altura vale um milhao ! 

- Mas ele é senhor da si tua<;ao . . . Em tod.os os 
casos, tente e seja feliz. 

Minutos após também Gabriel descia o rio, em 
companhia do Argus. 

9 Sulcam-se as águas 
do imenso Araguaia. 



l O - Ca~al de índios Carajás,, pescando 
na ilha do Bananal. 

SERTO ES BRAVIOS 111 

O sol descambava, num mergulho de sangue, quan
do tres canoas surgiram na curva. Duas nossas, com 
Arutana e Gabriel, e outra com Mambiora, Maloá e 
mais tres índios. 

. . . tarde! 

Oce zangado, capitáo? 

Assim... assim ... Eu sou muito amigo de 
voce, Mambiora, e voce nao é 1neu amigo! 

- Sou, xim ! Eu vim dize que vou ! N um 
prexixa dá espingarda, eu gosto de "lobó-lobó" mas 
num quero! 

- Mas eu dou, agora, Man1biora ! Eu dou "lobó
lobó pra voce ! 

Estava inteiramente satisfeito e teria dado mais 
ainda, pois a prova de amizade do brónzeo irmáo co
movia-me sobremaneira. Era o testemunho d.o quanto 
pode essa amizade entre o civilizado e o bugre quandJ 
há urna comunháo de idéias e estima recíproca. 

Todos os homens, reunidos, riam agora, contentes. 
Dos embornais sairam presentes. Todos queriam elar -
gir, <loar, num impulso emotivo de generosid.ade. 

- Toma! Ve lá esta camisa! 

- 'I'á qui urna par de car<;a que en1 Piracicaba 
custaram vintáo - dizia o velho carpinteiro, o irredu
tível piracicabano. 

- Olha este len<;o pra voce, Maloá ... 
Assim os índios iam cobrando com juros aquilo 

que antes regateavam. Sem qualquer imposi<;áo, rece
biam o triplo do desejado. A vida tem dessas coisas. 
Minutos antes, Mambiora e sua gente eram odiados no 
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fundo de todos os corac;óes. Agora eram mimados 
como amantes. . . Gabriel, ainda carrancudo, segredou: 

S
, . 

- uc1a ... 

* 
Os aprestos demoraram tres dias. E' que as mu·

lheres muito manhosas, retardavam a partida dos ho
n1ens. Iriam Mambiora, Maloá, Alexí, Xerrí, Kuha
hara, Guariba, José Bugre, Xiribe-mmbá. Oito lata
goes com exce<;ao desse último, muito magro e mirrado. 

- Xiribé aguenta? 
- Aguenta! 
- Entao está bem ... 
Sornando os oito índios e n1ais Arutana, contando 

comigo, Argus, Darcy e Clóvis, podíamos distribuir 
as turmas. Quatro no meu barco, oito no batelao gran
de e Maloá na ubá que traria de volta os índ,ios, finda 
a taref a de oito dias, assim calculada. 

Separei as rapaduras, a farinha, dei o mosquetáo 
com pentes de balas, ensinei Mambiora e Maloá quanto 
ao funcionamento da arma, coisa essa que os encantou, 
e fiquei de dar, no fim da jornada, os cinqüenta mil 
réis. Tod,a a tribo veio ao nosso acampamento na vés
pera da partida e conosco pousou. Tínhamos n1ais hós·
pedes: o Lúcio e tres seus companheiros que vieram 
desde Mato Verde para adquirirem urnas "Winches
ters" e munic;oes, sempre no caso que delas quisésse
mos nos desf azer. 

Choveu forte a noite toda e logo pela manha des
pedimo-nos definitivamente. Iniciamos a subida do rio, 
zingando por turno, corac;oes alegres. No batelao gran
d.e todos cantavam. No nosso, também. A esposa de 
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Arutana ia sobo toldo da popa. Fumava como chaminé, 
enrolando cigarros após cigarros ou chupando o "ari
cocó". 

O rítmo das zingas monótono e sempre igual, era 
o compasso da subida. Momentos havia em que nós, da 
turma dos civilizados, porfiávamos comos bugres. Urna 
verdadeira regata que terminava em gostosas risadas 
ou apupos, conforme a torcida. Isso fazia com que ga
nhásse1nos mais léguas. Dessa forma passaram-se os 
primeiros quatro dias. 

* 
Foi na noite em que ruiu estrondosamente o alto 

barranco fronteiro, corroído em suas bases pela cor
renteza violenta, que Mambiora deu os primeiros si
nais do mal. 

Acordados pelo estrondo apavorante do desmoro
namento, já refeitos do susto, notamos urna estranha 
atividade no grupo dos indios. Indaguei, e Maloá res
pondeu: 

- Man1biora está com feitic;o ! 
Eu sabia o que isso queria dizer : Mambiora estava 

com maleita. N enhum índio conf essa d.oenc;a. E' sempre 
o resultado de qualquer feitic;o, "mau olhado" de algum 
desafeto, mandinga de algum despeitado. 

Fui visitar Mambiora. Estava junto a fogueira, 
tiritando e suando abundantemente. 

- Que é isso, Mambiora? 
- Feitic;o ! - respondeu sombríamente, arrotan-

do con1 violencia. 
- Voce quer remédio? Quer? 
- No ... reméd.io de "turí" nao presta! 
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Cha1nei o Henri, solicitando-lhe urnas pastilhas de 
11.. tebrina. Mas Man1biora nao quis. Maloá, instado por 
nós, limitou-se a atirar as past ilhas ao fogo e mandou 
que o doente aspirasse a fuma<;a. 

- Mas, Maloá ! Eu garanto que se Mambiora to
mar essas pastilhas ficará bom ! 

- Num f ica! Foi feiti<;o! Mitn xabe ! 
Inútil insistir. Esperávan1os que, conhecendo con10 

conhecian1 todos os segredos da flora, os índios arran
jassem um lenitivo para o ... f eiti<;o. Mas is so nao se 
deu e logo pela manhá constatamos que o estado do po
bre bugre tinha piorado sensívelmetne. 

- Quá ! Nao diga asnices ! 
- V oces náo ver! Se o índio nao to1na um remé-

d.io, nao aguenta o repuxo ... 
Impressionado com esse vaticínio, consultei o 

H enri. 

- T ernos que convencer Mambiora ! E le está mui
to mal e jama is me foi dado verificar urna queda tao 
brusca num organismo! Vamos prometer tudo para que 
ele deixe injetar um "Paludan". 

Passei de um para outro batelao e durante horas 
tratei de convencer o doente. 

- Mambiora. . . Eu dou cobertor, dou barraca 
pra voce ... T oma remédio que doutor quer dar ... Vo
ce f ica bon1 . vai comigo para Sao Paulo. Voce verá ca
sas grand.es, carros que andam sem boi, luz que acende 
sem esf regar "saran" ... 

- Num dianta, "capitao". Remédio de "turí" eu 
num toma! I sso é feiti<;o ! Eu sei ... Eu sei ... Quando 
voltá Guariroba eu mata feiticeiro ! 
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Con10 se se tratasse de urna cr ian<;a, f izen1os o 
possível para lhe despertar a cobi<;a, a f im de que, para 
conseguir o prometido, se deixasse tratar. Mas foi em 
váo ! Irredutível ele, irredutíveis os demais de sua ra<;a ! 

Mais un1 dia e Man1biora, o colosso robusto e ri-. . ' 
jo, ma1s parec1a un1 amontoado d,e carnes podres ! Di-
n1inuira ern volume. Parecía que sua vida se esvaía com 
os constantes e for tes arrotos que escapavam pelos lá
bios enegredidos. O n1ísero suava abundantemente. Era 
de se ver co1n quais cuidados Maloá o tratava. Retirava 
água do rio, inundava-lhe as faces escavadas, molha
va-lhe a longa cabeleira, ajeitava-o a sombra do toldo. 

- Vamos fazer o possível para chegarmos com 
ten1po a Sao Pedro - disse-me H enri . 

- Por que? 

- Lá poderemos obrigá-lo a se tratar. T enho me-
do que ele morra de um momento para outro ... 

Quando acampamos, para o almóc;o, N elson trou
xe um caldo de "mutum" que preparara, cozinhando-o 
lentamente durante toda a noite, depois de ter abatido 
a ave. 

ben1 ! 
rf oma, Mambiora. Bebe este cald.o que faz 

- N um quer! 

- I sto nao é remédio, nao! Isto é comida gas
tosa ... 

" .T omou uns goles. Logo depois votnitou tudo. Um 
von11 to negro, f étido. 

- O bugre está pondo o ba<;o pela boca - disse 
º. " compadre". L á em Piracicaba eu já vi coisa pare
cida . . . 
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Logo depois de termos iniciado a subida, após o 
almo~o, Arutana, lá da proa do batelao, disse-me : 

- Willy, lá vem os dois Benedito ! 
Dei um pulo! Olhei firme até a pon ta do estiráo 

do rio e nada percebi. 
- V océ está sonhando, Arutana? 
- Num sonha no! Lá vemos dois Benedito numa 

"montaria". Benedito preto vem na proa. Eu vejo! 
Binóculo na nlao tremula pela emoc;ao, lobriguei 

um pontinho preto no meio do cintilar ~as águas; 9ue 
olhar o do índio, santo Deus ! Mas p~ura va a cluv1da. 
O índio sabia de nossa espera e podía n1uito ben1 se en
ganar. 

-Eu conhece a remada de Benedi to branco. To 
vendo ele na patroagem ... 

Assim era, de fato. Urna hora depois, já bem mais 
próx imos, os da canoa atiraram para o ar. Responde
mos com tiros e com gritos de imensa alegria! Era o 
motor que chegava ! Eram notícias dos nossos ! Eratn 
mantimentos ! Era café, ac;ucar, farinha ! 

Quando nos abordamos, pulamos todos dentro dá
gua, nun1 baixio. Abrac;os, interpelac;5es. Con10. por 
obra do encantamento, surgiu um garrafao con1 pinga. 
U m trago para cada um. 

- Veio o n1otor, chef e! - disse-n1e o Benedito. 

- E os meus f ilhos? 
- Todos bons ! Trago cartas! 
- De-mas! 

Imerso até o umbigo, dentro dágua, rasguei o en
velope. A carta de minha esposa relatava tudo o que eu 
dese java. Vinham duas f otografias. Lágrimas emba-
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ciavam-me a vista. As letras dan~avam e nao podia 
continuar a leitura. Enfiei tudo no bolso e mand~i en
costar na praia mais próxima. Lá recebi o motor, um 
poderoso "J ohnson", man timen tos, guloseimas que a 
nlinha patroa enviava, cigarros, roupas, jornais, revis
tas. Um delírio de contentamento. 

Os dois Beneditos relatavam: 
Foi urna jornada con10 nunca. Agora vínhamos 

descendo dia e noite, sem parar. Fizemos essas oitenta 
léguas em tres dias ! Chegamos atrasados mas em 
tempo! 

Havia notícias para todos. Todos alegres e, por 
mo1nentos, esquecemos o pobre Mambiora, já a sombra 
de u1na barraca rápidamente levantada pelos índios. 
Benedito foi ver o bugre, seu velho conhecido. Achou-o 
muito mal e nao escondeu sua aprensáo. 

- O diabo do bugre vai estourar, coitado! 
- Vocé acha que está muito mal? 
- Quando um homem apanha maleita negra, está 

nas maos de Deus ! 
- ~le nao quer tomar remédio. V oce, que é mui

to seu amigo, f ac;a com que nao mais resista as nossas 
sol ici tac; o es. 

- Num adianta, chefe. Eu so filho destas para
gens e conhec;o bem estes bugres. Nao tomam remédio 
de cristao. N em que os rachem ao meio ! 

A hora do jantar Benedito, ref erind,o-se a Mam
biora, narrou : 

- Eu era empregado no Pasto de Protec;ao aos 
índios em Santa Isabel. Depois da revoluc;áo de 30, to
do o mundo deu o fora e fiquei sozinho, mais minha 
muié. Disseram para que tomasse conta do Posto. To
mei durante cinco anos e até hoje nao me pagaram ... 
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Um dia tive que dar o fora tan1bém. Entáo arrumei os 
trens e fui dar com os costados em Leopoldina. V ou 
contá como isso se deu e com Mambiora, esse bugrc 
que aí está morrendo. Certa noite eu percebi que a bu
grada estava <lanada! Espiei pela janela e vi todos os 
índios em torno do Pasto. Minha mulher comec;ou a 
chorar. 

- Num chora, peste do inferno ! Eu vo assuntá 
pra sabe o qui há ... 

Abri a porta e dei com Mambiora, que já era chef e. 
- Que tu qué, índio <lanado? 
- Mim qué arma, mim qué mantimento, mim qué 

tua muié! 
- Tá louco, Mambiora? 
- N um tá, no! Tu vai morre, Ben edito 1 índio 

num qué sabe de oce ... 
Dei um pulo para trás, fechei a porta, agarrei a 

"Winchesters" e dois 38 que meti na cinta. Disse para 
minha mulher : 

- Oce fica junto de mim, tá ouvindo? Se a bu
grada se fizé de besta, eu atiro e oce me ajuda. Toma 
urna "44" e mete-lhe balas no bandulho ! 

Tornei abrir a porta. Havia para mais de cem bu
gres, tu do brabo ! In to f alei; 

- Mambiora ! Oce num pode matá Benedito. Eu 
sempre fui amigo de tua gente. Sempre dei mand.ioca, 
sempre dei milho, sempre dei melancia ! 

- Oce vai morre ! Nos qué tudo isso. Is to é de 
índio ! Tu é safado, Benedito ! 

- Safado é oce, bandido! Tu dá um passo e eu 
te mato como cachorro! 

- Tu tá sozinho e nois muito ! Muito mesmo! 
- Faz mal! Tenho bala pra oceis tudo ! 
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Levantei a carabina e atirei para o ar. A bugrada 
foi de fasto ... Eu ta va a dois passo da morte. Pru
mi num me importava. Tinha pena de minha muié. In
tó eu disse prá ela: 

- Se a bugrada avanc;a, atira baixo, pega na bar
riga! 

-Benedito, minha Nossa Senhora ! Que tristeza! 
- Cala a boca muié ! Num adianta chorá ! Esta-

mos sós com Deus nosso Senho i ele há de nos vale ! 
Assim foi. Os bugres trocaram fala e depois Mam

biora veio e disse : 
- Vá drumí, Benedito e mais tua "cuñtá". Nojs 

f ica bom outra veis ... 
Fiquei a noite toda de arma em punho. Logo pela 

n1anhá arrumei os meus tro<;os, tranquei tudo bem 
trancado e vim embora. Os índios nao mexeram em 
nada e Mambiora continuou sen do meu amigo ... 

Enquanto Benedito narrava, eu o olhava. Admi
rava desde há muito esse caboclo rijo, forte como <> 

a<;O, corajoso a temeridade. E via-o, agora, sozinho, 
numa noite escura, no alto do barranco de Santa Isa
bel, cercado pela centúria de índios retrocessos a bar
barie, pronto a morrer como um bravo, d.efendendo os 
haveres do governo e a sua esposa, companheira dedi
ca.da de todas as horas. 

* 
O motor conduziu-nos rapidamente até Sao Pe

dro. Que maravilha poder navegar sem fazer fórc;a ! 
Urna verdadeira volúpia ! Em Sáo Pedro d.esembarca
n1os e levamos Ma1nbiora para um rancho. Ajeitan10-lo 
numa cama improvisada. Acendemos urna fogueira, 
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cobrimo-lo com cobertores e tornamos a lhe solicitar 
que tomas se Atebrina. Nao f oi possível. E quand,o 
quisemos tratá-lo a forc;a, para salvá-lo, os índios in-. 
surg1ram-se. 

- Deixa Mambiora cum feitic;o ! N ois no que sa
be de "turí" ! 

Ficamos a noite toda junto ao bugre já agonizan
te. Urna vigília dolorosa. Maloá estava triste, mas re
signado. Lá pela madrugada despedin10-nos. 

- Adeus, Mambiora ! Que vocé fique logo bom ! 
- In té ... 
- Maloá, fica com os cobertores. Cubra bem 

Mambiora, ouviu? E, olhe aqui: ve se consegue que ele 
tome o remédio. 

Deixamos um tubo de Atebrina e seguimos via
gem, após termos saldado nossa <lívida. 

Quand.o chegamos em Sao José, j á a notícia nos 
tinha precedido: 

- Mambiora morreu ! 
Ficamos todos profundamente entristecidos se 

bem que aguardássemos a triste nova. Mais um carajá 
extinguia-se miseravelmente. Mais um amigo apaga
va-se para sempre. 

Alguém desceu a meio-pau a bandeira que sempre 
flutuava no mastro do batelao grande. Derradeira ho
menagem ao bugre ! 

O JAGUAR 

D.ealbava. 
O livor da n1adrugada cinzenta entristecia ainda 

mais a paisage1n, por si só be1n triste. Havia ven
tado fortemente a noite e os vestígios do vendaval 
ainda estavam estampados na flora rasteira e r·e
t orcida. Os arbustos, semidespidos de suas folhas, 
permitiam a vista penetrar mais e n1ais pelos 
1neandros do cerrad.o ressequido. 

O acampamento apres-enta'va, também, um 
aspecto desolador. As lonas das barracas 1 arranca
das várias vezes pela fúria do vento, jaziam desa
linhadas, apesar dos esfor<;os. 

Vários objetos tinham sido carregados para 
longe e os homens iam buscá-los, confundindo-se 
com a arboriza<;ao retorcida e breve. Da enorme e 
aleo-re foo-ueira acesa na noite anterior, sobravan1 

b o ' 
un1as cinzas dentro do reconcavo e un1as brasas 
escassas que as sentinelas mantiveram para o café 
n1atutino. Sobre essas brasas o cozinh.eiro da ex
pedi<;a.o despejava o esfor<;o de seus r obustos pul-
1n6es, estufando as bochechas e lacrimejando devido 
a fun1a<;a. 

Os barcos muito seo-uros nas estacas afundadas 
' o 

na praia, nao t inham derivado. Tínhamos tido a 
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precauc;áo de colocá-los numa espécie de enseada, 
formada pela reentrancia da praia e onde .o maru
lhar violento das águas nao chegava. 

O 'vento nao tinha amainado de todo, mas 
estava mais brando, se bem que nos obrigasse a 
andar muito curvados, proteg·endo .os olhos da areia 
~m redemoinho. 

A azáfama do acampamento fazia esquecer as 
má~ horas atravessadas durante a noite, quando o 
ciclone nos pilhara em cheio, já adormecidos. Tudo 
estava emporcalhado pela areia. Utensílios, ar1nas, 
nlercadorias. Os dentes trincavam partículas de 
saibro. Tínhamos areia nos olhos, nas orelhas, no 
nariz. Sentíamos .o incomodo pela epidern1e, e a 
língua pasto~a deambulava pelo céu da boca, como 
que a cata de um refrigério. 

As peles das onc;as e das antas, estaqueadas a 
tarde com muitos cuidados, rolaram toda a noite 
pelo areao e agora dependia de uns dias de sol o 
salvarm.os os trof éus de magníficas cac;adas. 

Eu, particularmente, estava deveras aborrecido 
pois que, de maneira quase trágica, conseguira 
2bater enorme canguc;u na margem de urna lagoa 
e desejava manter, como recordac;ao, o magnífico 
n1anto marchetado, já liberto da legiao de carra
patos. 

O fato passara-se desta forma: vínha1nos, em 
subida pelo rio, vergando nos 'varejoes robustos, 
barcos sobrecarregados com o peso de duas antas 
colossais e urna pintada, morta logo p-ela 1nanha, 
quand.o tentava atravessar o curso d'água. Depois 
do almoc;o, no local escolhido para o pouso rápido, 
resolvi nao mais pross~guir viagem e isso com larga 
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satisfac;ao dos 1neus homens, que antegozavam um 
descanso ext ra. 

Logo adiante, a direita, abria-se espécie de 
canal de águas lamacentas, cuja continuidade era 
vedada por u1na curva fechada. Desde há muito que 
eu andava desejoso de apanhar un1a sucuri e nada 
me impedia fazer essa tentativa naquele funil. Tudo 
indicava a presen<;a de um réptil gigantesco. Man
dei _preparar a "montaria". Nela coloca1nos fisgas 
robustas, urna rede, c.ordas. Benedito ia na patro
nagem, eu na proa e Lineu no centro da pequena 
embarcac;ao. 

E nquanto que o resto dos homens dividia as 
suas atividades, seja na prepara<;ao dos couros, seja 
na cac;ada as ariranhas ou, ainda, na pescaria de 
abundantes piranhas, seguimos pelo canal a dentr.o, 
numa remada calma, atentos, vigilantes. 

Alcanc;ada a curva, contra toda e qualquer es
pectativa, deparou-se-nos um quadro deslumbrante 
de plena beleza ! Por debaixo de um portal verde
jan te, fomos penetrando nu1na lagoa, de forma 
irregular, enorme, plácida, margeada por túpica 
floresta, onde os gigantes das selvas expunham toda 
a pujanc;a das frondes e dos troncos macic;os. Fes
t5es de cipós ligavam as árvores, numa decora<;ao 
fantástica de arte natural. Parasitas rubras como 
sangue e orquídeas roxas, pontilhavam o verde 
carregado ou brando da mata. Grandes ipes, desde 
as margens, despindo-se do ouro carregado de suas 
flores, atiravam as pétalas as águas, fortnando, 
assim moldura finíssima e encantadora nas orlas 
baixas. U ma ou outra clareira, permitindo aos raios 
solares curiosar no interior da ·selva, abria-se para 
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o encantamento dos .olhos. As folhas avermelhadas, 
tapizando o chao, ao revérbero da luz solar , forma
vam mosaicos de indescritível beleza ! Lindíssimas 
garc;as brancas, mergulhóes cinzentos, pavóes mul
ticores, jaburus enormes e tranqüilos, postad.os sob 
a capa das árvores, maior encanto emprestavam ao 
quadro que nenhum pintor jamais poderá fixar. 
numa tela! 

Silencio profundo, silencio 1norno, embalad.or, 
sob o jorrar da luz intensa, verdadeiro ouro fluido. 
Por sobre o espelho da água in1óvel, os perfis e as 
silhuetas asquer.osas dos hidrossáurios. E nor1nes 
jacarés gozando a tranqüilidade secular, senhores 
absolutos da lagoa indevassada, desde que o inundo 
~ mundo! 

Um ou outro "papo-amarelo", de alentadas pro
porc;óes, estirado ao longo das margens, mandíbulas 
estridulantes escancaradas, jazia caído nutn sono 
profundo, ignaro do perigo que o homem represen
tava no momento. Um, especialmente, pela sua mole 
apavorante, fez e.oro que eu lhe apontasse a carabina 
e disparasse o tiro mortífero. A explosao da arma 
quebrou o encantamento, chicoteou o ambiente 
como látego raivoso, expandiu-se pelo silencio mi
lenar, rompeu o marasmo, rasgou os ares tépidos, 
alertou, horr.orizando-o, aquele mundo que en1ergia 
da sonolencia num farfalhar ensurdecedor de asas 
e num agitar louco de águas revoltas pelos súbitos 
mergulhos de monstro~ ! 

O caitnao, atingido pelo balac;o, agitou-se p.or 
um minuto para, em seguida, achatar-se de encontro 
ao chao, manando sangue do ferimento atroz, pero-
1ando com rubis a grama esmeraldina. 
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A c.on'vulsao provocada pelo tiro aquietou-se . , 
aos poucos. Aves e jacarés, amedrontados a pr1nc1-
pio, mas curiosos em segu_ida, retor?aram para 
espiar, para indagar da nov1dade. ~ss1m, ~as~ad?s 
uns cinco minutos, em que nos mant1vemos imove1s, 
tudo retornou ao aspecto primitivo. 

* 
Continuamos a deslizar. Muitas vezes a pá do 

remo batia de encontro a cabec;a de algun1 jacaré 
ineio submergido. Dava-se entáo um reboli<;o súbito 
e a inelma negra do fundo da lagoa vinha sujar, 
num estira.o de várias bra<;as, a água. 

Estreitava-se a lagoa para abrir novamente em 
magnificente largura, formando, assim, espécie de 
a.lgarismo oito. Foi justamente ao atravessarmos 
essa espécie de estreito que algo de misterioso re
volveu as águas sob a nossa frágil embarca<;á.o, 
quas.e embarcando-a! Ondas de lama foram mor
rendo as margens, sem barulho, con10 se f ossem de 
chumbo derretido. Um monstro agitara-se no fundo. 
Que teria sido? Sucuri ou um descomunal jacaré? 
Ou algo de apavorante pertencente a épocas distan
t.es? Ficamos com o corac;ao pulsando a boca e, 
prudentemente, ro<;amos a margem, prontosªº pulo 
salvador. Nao c.otnentamos, nada dissemos. Tudo 
quanto acontecía era o inevitável, previan1ente 
aceito. Durante uns segundos eu fiquei indeciso. 
Nao sabia se devia retroceder ou continuar. Mas a 
curiosidade pode mais que a prudencia e fiz sinal ao 
Benedito para continuar, enquanto eu mesm.o rit
mava a remada, desde o extremo bico da proa. 
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Lineu al~ara a robusta fisga, pronto para o que 
desse ou viesse. 

Logo adian te Benedito exclamou: 
- Há coisa ... 
- O que v.oce viu? 
- Olhe prá frente. Tá vendo urubu na árvore 

morta? 

Realn1ente, logo adiante, na margem direita do 
segundo espelho d·e água, formando a lagoa, erguia
se desnudo, tétrico, desbrac;ando-se como que nurn 
g·esto de fúria imp.otente, um gigante da floresta. 
Fulminado por algum raio destruidor, mantinha-se 
ereto ainda, contrastando singularmente corn as 
demais ár'vores verde jan tes. S·óbre ·os seus galhos, 
dezenas de negros urubus. 

Faltavarn unicamente urnas cordas e uns corpos 
humanos bal.oic;ando para estarmos a frente de urna 
dessas xiiogravuras oprirnentes que ilustrarn os 
contos de Púe. Poucas vezes em minha vida dei com 
algo mais repulsivo . . Parecia que o gigante morto 
c1nanava um aviso, um grito de alarma, ao n1esmo 
ternp.o atraindo com fórc;a poderosa, verdadeiro ímá ! 
Como mancha, naquela beleza tóda, chocava tre
menda1nente. Sentí a vontade de poder lin1par, com 
um gesto, aquela deformidade. Todo o encanto de 
pouco antes desvaneceu. Só tínhamos olhos para o 
esqueleto' de outrora soberbo jequitibá. Aos poucos 
um cheiro pestilencia! chegou até nós. Cheiro de 
podridá.o, de carnic;a, insuportável ! Que contraste, 
santo Deus ! De nada mais 'valia o sol rutilan te, nada 
adiantavam as gar~as brancas, os colhereiros cor
de-rosa, os pavóezinhos rnulticores, as borboletas, 
as orquídeas, as parasitas, os festóes entrelac;ando-se 

\ 

11 - fndia Carajá com a sua prole. 



12 - Pausa na longa caminhada ... 
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n.o eterno abrac;o. Como numa virada de cenário, 
transmudara-se o quadro. 

Toca de onc;a. . . estou apostando! 
Será? 
E o que pode ser en tao? 
Homero. . . neste sertao tudo é possível ... 
Vamos dar urna espiada? 
Vamos ... 

Torna1nos a remar. Devagar, cautelosamente. 
J á a~ águas haviam baixado e a lama preta vinha 
grudada na ponta dos remos. Lugares havia onde a 
quilha da embarcac;áo deslizava sóbre o fundo e os 
remos viravam varejoes, empurrando para a frente 
a canoa. Paramos diretamente sob a árvore desnuda, 
inclinada _sóbre as águas melmosas. E stava a lhe 
calcular a altura quand.o Benedito, numa espécie de 
sópro violento, chichiou lá da proa: 

- Olha a bicha! 
Virei-me. O companheiro estava com as feic;oes 

alteradas. Por ser preto acreditava na predilec;ao 
do felino. Ac.ompanhei a direc;ao do seu brac;o e 
nada vi. Lineu também informou, baixinho: 

- Lá está ela ! Que tamanho 1 
Tornei a olhar. Entao dei con1 a canguc;u. Sua 

enorme cabec;a apoiava-se na forquilha formada por 
dois ramos baix.os. Olhava ser.enamente para nós, 
estranhos espécimes de bichos jamais vistos. Depois 
comec;ou a castanholar as orelhas num "clac-clac" 
nervoso. Esta va ficando inquieta. Entre ela e nós 
medravam, no máximo, cinco metros ! Mas justa
mente nesse momento a canoa encalhara, por estar 
demasiadamente próxima a margem, e um pulo 
naquele limo esv-erdeado significa'va enterrar o corpo 
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até o pescoc;o. A onc;a ficava-me pelas costas e, en
colhido como estava, bem na proa da canoa, era-me 
imp.ossível virar bruscamente. De mais a mais a 
carabina também estava deitada as minhas costas 
e nao podia alcanc;á-la com facilidade. Disse entao 
ao Benedito: 

- Dá pá-trás, homem ! Vira a canoa! 
O meu bagageiro forcejou. Eu também o auxi

liei, atirando o pe.so do meu c.orpo sobre a extremi
dade do remo. Mas nao saímos do lugar. Nisso o 
Lineu cotucou-n1e os rins com o cano da minha 
arma. Virei-me, num equilíbri.o louco e apontei. Se 
falhasse o tiro a on<;a viria "pela fun1ac;a" e, en tao ... 

* 
Mas nao cheguei a atirar. O felino desapareceu 

de súbito, escondendo-se atrás dos tronco~. Foi 
quando verifiquei o poder do mimetismo. O sol, 
atravessando o entrelac;amento dos galhos, pintava 
manchas douradas no escuro da mata. Malhas iden
ticas a~ da onc;a que, dessa forma, passou-nos rente, 
sem ser vista. Ao alcance da má.o ! Só quando a sua 
silhueta desenhou-se mais acima é que a vi pela 
S·egunda vez. Atirei, mas sem resultado. Nao podia 
fir1nar a pontaria e a cangu<;u já galopava. 

Perder semelhante oportunidade nem sequer 
me atravessou o pensamento. Com um esforc;o her
cúleo conseguimos enc.ostar ainda mais a canoa, 
pulando logo a n1argem, afundando até os joelhos. 
Fui a frente, carabina em punho. Seguia-me Bene
dito, segurando a fisga, arma terrível em suas maos 
e logo o Lineu, c.om urna espingarda de grosso 
calibre. 
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Topamos com urna capoeira que nos obrigou a 
rastejar. Rasgamos a_s roupas e a epiderme. Guia
va-nos o cheiro medonho da p.odridao. Iríamos dar, 
fatahnente, com o homízio do senhor das selvas. 
Agora um campo de curta largura. Uns pulos por 
cima de troncos caíd.os. Nova capoeira e, finalmente, 
a toca. No chao, un1 enorme boto, ainda sangrando. 
Logo adiante os restos de outro, apodrecido. Muitos 
.ossos, vestígios de repastos pantagruélicos. Só quem 
conhece a velocidade com que os botos se movimen
tam dentro das lagoas é que pode avaliar a rapidez 
da on<;a e seu golpe de vista para apanhá-los no 
mergulho ! Do enorme peixe escorria ainda sangue, 
de .onde supormos ter sido apanhado quando de 
nossa entrada na lagoa. 

A toca da onc;a ficava sob as altas e robustas 
raízes em arco de urna ár'vore agigantada. Espécie 
de choupana natural. O chao, du~o e pisado, dizia 
cla·ramente da longa estada do felino naquele lugar. 
N otava-se, também, o local exato onde ele costu
n1ava se espojar, para se livrar dos carrapatos. Chao 
lustroso, cheio de pelos avermelhados. Muitas fezes, 
forte cheiro de urina, tudo isso misturado com a 
putrefa<;ao do~ restos do delfina. 

Arfando pelo esfor<;o, sentamo-nos no ... trono 
de S. M. a on<;a. U1n rápido descanso para acalmar 
as pulsac;5es e tomar urna orienta<;áo. Catinga de 
on<;a andava por todos os cantos. E por todos os 
lados abria-se o labirinto infindável da selva virgen1 ! 

Nisso o Lineu, quem sabe por qual carga 
d'água, levantou o olhar para os galhos superiores. 
Nao chegou a dizer nada, mas .o dilatar de seus 
olhos traduziu nitidamente a sua 1mpressáo. 
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Deitada sobre urna saliencia arbórea, estava a 
onc;a, muito quieta, 9uic;á matutando so~re o ~ue 
deveria fazer ou ensa1ando um pulo assass1no. Vista 
assim, por baixo, apresentava o peito branc.o no 
meio do fulv·o de seu pelo. Repousava sobre as suas 
patas robustas, grossas como troncos, como o fazem 
os gatos na sesta. 

Eu e o Lineu levantamos as armas -e deflagra-
1no-las ao mes1no tempo. Benedito pulou de lado, 
no justo momento em que a onc;a despencava, ful
n1inada, vindo .. estatelar-se aos nossos pés. Por 
causa da dúvida, o valente companheiro avan<;ou 
e enterrou a fisga no cangote do mais belo espécime 
de canguc;u que até hoje vi. Media exatamente 18 
palmos, desde o focinho a ponta do rabo sedoso. 
Foi depois de morta que a on<;a deu grande traba
lho. Carregá-la até a embarca<;ao, regressando pelas 
duas capoeiras, galgando os troncos abatidos e 
afundando na lama, foi tarefa árdua e sumamente 
fatigante. 

Quando, já ic;ada a bordo da embarca<;ao, que 
com essa sobrecarga mal e mal afl.orava um dedo 
da água, embicamos para a saída, a companheira 
da morta, a femea que a partir de entáo iría chorar 
a sua viuvez nas noites de plenilúnio, lan<;ou-nos 
dos meandros da selva, o anátema, rosnando so
turna e r.ouca de ódio, o seu ranéor e o seu 
desespero! 

FOI NUMA MANHÁ ENSOLARADA ... 

O frio mordiscava a epiderme das máos e <lo 
rosto. S·e bem que a remada fosse puxada, manten
do-se num ritmo acelerado, dada a necessidad<; de 
se alcan<;ar o pouso no prazo mais breve p~s~1vel, 
0 calor parecia fugir dos corpos. O vento s1b1lava 
por entre as ramagens da floresta marginal, e de 
quando em vez as lufadas raivosas lambiam as 
águas, encrespando-as. , 

Um ou outro relampagb longinquo lan<;ava 
pelo horizonte invisível daquela noite de breu, 
livores curtos, piscantes. Reboava, as v~zes, o ron~o 
do trováo, perdendo-s.e como um mugido nos abis
mos da escuridáo. 

O rio nao espelhava nenhuma estrela. Seu curso 
também arrasta'va águas pretas e era mais pela 
intui<;áo do que pela visáo que .os remadores guia
vam-se dentro das tenebras. 

N urna curva fechada, onde a correnteza bramia 
de encontro ao barranco, o esturro do jaguar rom
peu, de súbito, como um apelo rancoroso e lamu
riento ao mesmo tempo. Respondeu-lhe outro, na 
margem fronteira. Mais acima, o tombo de urna 
anta dentro d'água, pos um tra<;o d~ pausa nos 
miados. A canoa, impulsionada com vigor, raspou 
a ribanceira e o patrao da frágil embarca<;áo, en
quanto que ~om mao segura fazia a mesma descrever 
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um arco perfeito, lan<;ou o olhar perscrutador a 
borda invisível, na esperan<;a d-e vislumbrar a 
"bicha". 

* 
Mais uina légua, outra ainda. Reinada na toada 

inicial. Respira<;oes cortantes. Os reinos, raspan
do a borda da "ubá", lan<;avam o chiado ao longe 
anunciando a passagem. Rasp ... rasp. . . rasp .. : 
rasp ... 

- Noite <lanada! - resmungou um dos re-. 
111e1ros. 

D d " " " - ana a memo . . . - respondeu o índio 
que lá na pr.oa forcejava como um tita. 

- D.eixa de prosa "oceis" - in terveio o ca
pataz. Aguentem a remada. . . Porquera! In té 
parece que tao batendo melado ... 

O silencio caiu novamente. As vezes urna 
ren1ada salpicava as roupas e os rostos. ~le, 0 ca
pataz, encontrava-se encolhid.o no e.entro da canoa, 
tolhido en1 seus movimentos, sentindo fortes caibras 
nas pernas. U1na dor insuportável alcan<;a-lhe as 
costas: Suava frio, nao pela te1nperatura baixa, 
mas s1m pelo tenazar do torn1ento físic.o. O rema
dor, logo a seguir, as vezes batia-lhe con1 a haste 
do reino na espinha dorsal e ele devia engolir o 
urro de dor que tentava escapulir dos seus lábios 
exangues. 

Tinha caíd.o numa cilada, a tarde daquele dia, 
e quando, nada suspeitando, vinha rompendo a 
1nata secular em demanda ao ponto onde deixara 
os companheiros. O primeiro índio caiu-lhe desde 
cima, ;>nd~ estava atocaiado entre os galhos de 
urna f1gue1ra braba. Estatelou no chao e con1 a 
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fór<;a do desespero centuplicando as suas energias, 
Iivr ou-se do agressor, atirando-o a distancia, depois 
de se erguer rapidamente. 

Um g.olpe, nesse momento, atingira-o as costas, 
tolhendo-lhe o fólego. Outro e mais outro ! Ergueu 
os bra<;os, para salvar a cabe<;a e os golpes impie
dosos chovera1n, com fór<;a brutal, sobre esse res
g uardo! Nunca soube c.on10 conseguiu, na agonía 
daquele momento, retirar do coldre o revólver e 
fazer vários disparos sucessivos, sem apontar, sem 
mira, a esmo. Isso bastou para afugentar os Xa
vantes, enquanto que do pouso provisório, tiros 
respondiam aos seus tiros! E, logo depois, o auxílio 
e1n tempo. Ao ver os seus companheiros, desmaiara. 
Ag·uentara-se, até entao, por um esfor<;.o sobre
humano, pois _sabia que, se caisse, seria para sempre ! 

Quando acordou, a noite já havia vestido a 
praia com o seu manto escuro. Foi ent~o que se 
decidiu alcan<;ar o acampamento, c.om presteza. Lá . , . 
-en con trar1a os socorros necessar1os. 

Estava com 'várias fraturas. A tortura era 
imensa. Doíam-lhe as costela~ ao simples aspirar. 
A dist!ancia, medrando entre o local da agressao ~ 
.o aca1npamento, parecía nao ter fitn. As horas pas
savam com pausas de séculas. Cerrava forte1nente 
os lábios para nao deixar escapar a la1n úria quei
n1ando na garganta. Nao queria fraquejar. Segurava 
COlTI OS dentes esses frangalhos de resistencia que 
ainda possuia. Teria dado urna fortuna para encostar 
e deitar na terra úmida, deixando-se morrer ! Pedira 
iss.o urna única y,ez, mas o J oao, rude e amigo, 
resportdera: 

- Quá nada ... Tocar é para a frente! Mais 
um estirao e lá estamos ... 
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Os relámpagos tornaram-se mais vivos e mais 
freqüentes. Trovóes prolongados enchiam os espa
<;os. Vinham apostando corrida com .o barco e, atrás 
deles, a tempestade. Afinal os elementos em fúria 
venceram e o aguaceiro colheu-os de repente, vio
len to. A água caía a cantaros. Meio minuto e tod.os 
estavam encharcados. Um dos remadores, com a 
cuia, co1ne<;ou a despejar a água do fundo da canoa. 
O seguimento, c.om isso, diminuiu sensivelmente. 

Mardita ! 
Só falta va esse molho ... 
Inté parece praga ... 
Toca, canaiada ! - rugia o capataz. Nada 

de es1norecer ! Vanee deixe-se de tirar pingo de 
ch uva. Meta o remo na água e fac;a f orc;a ! 

Como náo basta~se a chuva violenta, o vento 
também, girando em redomoinho, pilhava-os pela 
proa, retardando a velocidade. Ondas cresciam 
nessa largura imensa do rio, agora revolto. O fundo 
da "ubá" chapinhava com for<;a por sobre as águas, 
todas as vezes que urna vaga mais vigorosa a le'van
tava, n1antendo-a em suspenso p.or um rápido 
instante. 

Cada balanc;o, cada sacudidela, um martelar: 
doloroso nas suas fraturas. O bra<;o esquerdo pendía 
flácido ªº longo do corpo e ele ajeitara-o por sobre 
a coxa, como se esta f ora urna almofada. Mas onde 
sentia o inferno devorando-o em vida era nas e.estas, 
a altura dos rins. A água da chuva, trazia-lhe um 
pouco de lenitivo. Acalmava, as vezes, as ferroadas 
e podía respirar melhor. 

* 

SERTOES BRAVIOS 135 

N urna rápida pausa dentro do fragor da tem
pestad e, ouviram nitidam.ente, se bem que fraco e 
distante, .o latir de um cao. Mas por muito que 
fisgasse o olhar indagador na cortina negra da noite 
medonha, nenhuma luz denunciava o acampamento. 

- A chu'va apagou a fogueira ... 
- Cuidado, oceis. . . num vamo passá em 

frente e depois vurtá ... 
- Vanee num tem um foguetáo na bissaca? 
- U ái ! Tenho sim ... Inté me ia esquecend.o .. . 

Me segura o chapéu para tacá fogo nesse troc;o .. . 
A canoa parou, marulhando. Duas sombras 

curvaram-se na popa e logo depois, flechando o céu 
por dentro a chuva diluviana, subia .o foguetáo que 
arrebentou furioso, como un1a blasfemia lan<;ada a 
face da tempestade. 

Um minuto, dois minutos, urna eternidade ... 
- Quá. . . num deram pela coisa ... 
Nisso, pouco distante, a esquerda, um lampejo 

seguido por um estr.ondo. Urna carabina atirara 
pelo ar. A sentinela do pouso respondía ao apelo, 
alarmando, ao mesmo tempo, o acan1pan1ento. 

* 
Sombras movimentand.o-se a orla da praia. In-

dagac;óes atiradas por dentro da escuridao. 
- Há coisa? 
- Há, sim... Os "pelados" apanharam o 

chef e ... 

difícil? 

Como? 
O chefe tá machucado! Tou dizendo ! 
Encosta! 
Ajuda xente <lanada! Tá vendo náo qui tá 
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As son1bras entraratn n'água e agarraram os 
bordos da "ubá ". Ros tos ansiosos curvaram-se. 

José! 
- Emm ... 
- 'I'u tá ferido, co1npanheiro? 
- Tou, sim ... 
- F oi bugre, f oi? 
- Foi ... 
Um longo gemid.o. O barco, agora arrastado 

por vinte bra<;os robustos, deslizou pela areia e 
imobilizou-se a praia. Com extremos cuidados, o 
ferido foi retirado. 

- Ai ! N ossa Senh.ora ! 
- Paciencia. . . Cuidado, oceis aí ! 
- Me larga g,ente de Deus ! Oh! me larga que 

nao aguento ! 
- Tamo em casa. . . Mais um instante ... 
Carregaram-no como um fardo, dois homens 

sustentando-lhe o peso sobre as maos entrela<;adas, 
e outr.o amparando-o as costas. Un1a lanterna elé
trica, a frente, iluminava o caminho. 

- Que f oi, eh? 
- .Borduna comeu grosso no lombo! 

Fraturas? 
Muitas ... 
Só Deu~ nosso Senhor é qui xabe ... 
Marditos bugres ! Peste <lanada dos quinto! 

Ag.ora, sob a lona repuxada em forma de 
telhado, todos queriam ser úteis. Os cobertores 
amontoavan1-se em pilhas, formando cama fofa. 
j\lguétn acendia um fogo próxin10. 

Venha u1n café forte. . . oh! cozinheiro ! 
P .. ,..,,V·¿ - rec1sa gritar, nao. .ou 1n o ... 
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O ferido, palidíssimo, abandonado pela extra
ordinária re~istencia que o sustentara durante o 
percurso acidentado, gemia, olhos cerrados, lábios 
apertados, maos crispadas aos lados do leito im
provisado. Sentia-se morrer e disso estava certo. 
N enhuma ilusao quanto a qualquer possibilidade de 
salva1nento. Momentos havia en1 que lamentava 
nao ter perecido lag.o quando do ataque. Dessa 
forma ter-se-ia livrado de tao atrozes sofrimentos. 

Corria, com o pensamento, a plagas distantes, 
a sua terra, a sua cidade querida, a tudo quanto 
abandonara para penetrar aquelas terras proibidas, 
e.traído pelo arcano do desconhecido, ébrio de 
aventuras. 

O·s homens, algo distanciados, conferenciavam 
com o capataz. Qu.eriam ouvir navidades. 

- Por mim ele está frito, coitado! Logo apóis 
que demo com ele, foi um tar de v.omitá sangue qui 
num parava ! Ou quebraram-lhe o ba<;o ou o fígado ! 

· Súcia de bugrada ! Home tao bao! 
- Vanee num teve jeito de derrubá um pelado? 
- Quá ! Quando chegamo, os bugre já tava 

longe ... 
- E se .o home morre? 
, U'. - at ... 
Nisso uns companheiros do ferido, que com ele 

tinham vindo da terra distante, aproximaram-se aos 
caboclos. 

- Voceis aí? Devemos tomar urna providencia 
imediata ! 

- Pois sim ... 
- Remando dia e noite, quanto tempo leva-

remos para alcan<;ar Mato Verde? 
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] oáo fechou o cenho, no esfor<;o do cálculo 
rápido e mental. Depois olhou para o negr.or da 
noite e, finalmente, disse: 

- Daqui in té o Araguaia quatro dias. . . De 
Guariroba a Mato Verde, um dia puxado. Cinco 
dia e cinco noite tamo dando com os costados na 
fazenda do Lúcio ... 

- Entao é nao perder tempo. Vamos partir 
já ! Estáo de acordo? 

. - Ora se nao! Inté ía1no deixá 1norre um 
mortal? 

U ma inje<;á.o de n1orfina acalmou as dores cru
ciantes do ferido. Espécie de sonolencia fe-lo dor
mitar enquanto que o acampamento, dentro da noite 
e sob o diluviar da chuva, era desfeito rapidamente. 

* 
Al ta madrugada, pararam. O temporal tinha 

dado lugar a placidez completa. Os primeir.os raios 
solares douravam os cimos das altas árvores ribei
rinhas, de onde, como gemas puríssimas, gotejavam 
os resíduos da ch uva represada pelas f olhas. Pérolas 
caindo ininterruptamente, num rápido rebrilhar. Da 
terra úmida saía um cheiro f.orte, embriagador, 
gostoso. 

Encostaram numa saliencia arborizada, de chao 
limpo. O encarregado acendeu rapidamente o f ogo, 
preparando o café. Ninguém falava. Sob a lona de 
um batelao, jazia .o ferido. Assim, do lado de fora, 
para quem olhasse, vislumbrav·a-se uns contornos 
indecisos e urna mancha branca: o rosto afilado do 
moribundo. 

Majestoso e possante, o s.ol ganhava altura, 
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espalhando generosamente seu calor e sua luz fes
tiva. O horror da noite anterior nem sequer era 
mais lembrado. Urna alegria sá invadia a todos. E 
com essa alegria, urna esperan<;a. 

- T empo bom, remada b.oa ... 
- Inté tou apostando que vamo chegá ma1s 

depressa ... 
- Ora! E' só apostá ! 
Veio o café, sorvido lenta1nente e con1 indis

far<;ável prazer. Uns restos de virado também desa
parecera1n logo para "refor<;ar" .os corpos ... Utn 
dos companheiros do ferido chamou1 : 

- Quatro homens aqui, por favor! 
- Que houve? 
- .O chefe quer ser desembarcado! 
- Ora essa! 
Os homens requeridos f.oram. Com mil cuida

dos, pondo aten<;ao maternal na faina piedosa, reti
raram o mo<;o. A morte já estampava naquela 
fisionomia nobre o seu marco inconfundível ! 

. - C,oitado ! Coitado ... 
Todos esta'vam comovidos e um dos compa

nheiros "da banda de lá',, chorava silenciosamente, 
enquanto segurava a cabe<;a do infeliz. 

- Deitem-m.e aqui ... por favor. . . quero ver 
o sol ... 

Deitaram-n.o. Ouro fluido, em torrentes, enyol
veu-o. Ajoelhado, sempre segurando a cabec;a, o 
amigo procurava represar a sua como<;ao conta
giosa. Todos, agora, em semicírculo, deixando a 
frente livre, agruparam-se, silenciosos. 

Vou-me embora ... para sempre ... 
- Tenha esperan<;a que chegaremos a tempo. 
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Nao adianta, meus amigos. 
Assim, longos minutos. Tao perfeito o silencio 

que se ouviam os pingos esborrachand.o-se ao solo, 
vindos da copa das árvores. A mata também cho
rava ! 

O ferido comec;ou a estertorar. Som cavo, 
rouco, saía-lhe da garganta. 

Sor.oroca ... Tá no fim ... 
- Coitado .. . 
- Bugre dos inferno ! Tá í um home acabado! 
O espetáculo era em demasía doloroso e muitas 

fei<;oes rudes estavam transtornadas. Hom.ens afei
tos a todos .os perigos, experimentados em cem 
brigas, homens que tinham presenciado a morte 
sob mil maneiras, nao resistiam, no entanto, ao 
quadro do tnom.ento. 

zante. 
Laura. . . Laura. . . - murmurou o agoni-

Tá chamando a noiva, dele, in té aposto ... 
Lau ... 

O resto ficou para sempre na garganta. Um 
ligeiro estremecimento e nada mais ! 

* 
Antes de entrar na curva, que para sen1pre 

vedaría a cruz tosca, espetada por sobre o mon
tículo de terra, os barcos pararam. 

- Adeus, companheir.o ! 
- In té! Cum N osso Senhor ! 
Cabec;as descobertas, retomaram a remada. Rio 

abaixo, rumo ao mundo civilizado ... 

MATER DOLOROSA 

Vinte e dois corpos exanimes pontilhavam 
sinistramente a praia. Vistos da .outra margem, 
mais pareciam trouxas abandonadas a esmo, sem 
dire<;áo. E na margem de cá, toda a tribo, estarre
cida, permanecía imóvel, rígida, como urna assem
bléia de estátuas, devorando com os olhos sem 
lágrimas, o quadro tétrico f.ormado pelos parentes 
trucidados impiedosamente por um magote de 
Xavantes. 

Muito cedo ainda, logo ao romper da aurora, 
mulheres e crian<;as tinham-se transportado a gran
de praia fronteira a taba. Tinham atravessado em 
longas ubás o largo curso d'água. Os guerreiros 
quedaram na aldeia, e~p,erando a colheita de ovos 
de "virac;áo" que as índias trariam, passadas horas. 

As "cuñatans" que nao participaran1 da tra
v·essia prepararam os paneloes de barro sobre os 
tripés fincados n.o solo, fervendo a água para o 
cozimento do manjar tao ansiosamente aguardado 
durante o ano todo. 

Um pequeno grupo de "solteiros", distancian
do-se das malocas, sentara-se na b.orda do alto 
barranco, pernas pendentes por sobre o abismo, 
vento brincando na~ longas cabeleiras, acompanhan-
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do de loge as alegres correrias das crianc;as na praia 
alvíssima e o trabalho das mulheres que escavavam 
a areia fofa, buscando os ninh.os e deles extraindo 
milhares de ovos, transportados logo as canoas. 

Foram esses jovens Carajás que primeiro se 
aperceberam do que estava acontecendo. A princí
pio, quando .ouviram gritos estridentes, julgaram 
estar no auge a brincadeira. Mas logo a seguir 
notaram que os pequenos e as mulheres corriam 
desesperadan1ente para um único lugar, con10 que 
procurando refúgio onde este nao existia. Depois 
viram os brutos dos cerrados surgirem trágicos, 
agitando os taca pes assassinos ! T ambém gritaram, 
iinpotentes, e atrairam o resto da tribo a margem, 
espectad.ora muda e apavorada do acontecimento 
medonho ! 

Bastaram breves minutos para que os Xavantes 
chacinassem os inocentes, deixando-os caídos, 
amontoados. Impiedosos e ferozes, massacraram 
uivando de prazer ! E esses uivos, 1nais altos ainda 
do que o~ gritos aflitivos das vítimas indefesas, 
repercutia1n co1no golpes de bumbo no íntimo dos 
Carajás guerreiros. 

Tempo nao sobrava para levar .o socorro, que a 
largura do Araguaia era enorn1e e a corrent.eza 
forte. De mais a mais a maioria das ubás tinha sido 
utilizada pelas mulheres e dois ou tres barcos 
insignificantes ficaram no ancoradouro. E havia 
mais urna razao: nao sendo ein grande número, os 
Carajás jamais se teriam atrevido a travessia para 
enfrentar os odiados inimigos. 

Dessa forma limitaram-se a olhar, mudos, 
horrorizados. E viram esposas, filhos e irmás, pe---
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recerem sob os golpes destro<;adores dos bugres 
selvagens ! ' 

* 
Xiarú-Rrambú, que permitira a ida do único 

filho de poucos an.os a outra margem, em compa
nhia das demais crianc;as, viu como um Xavante 
levantava o rebento pelas pernas e lhe esfrangalhava 
a. cabecinha de en con tro a urna tranque ira da praia. 
Sentiu, dentro de sua . cabec;a urna dor pavorosa, 
con10 se fora ele o atingido pelo choque brutal. Quis 
gritar, mas de sua boca escancarada nenhum som 
saiu. A seu lado a jovem esposa Djarrima, brac;os 
erguidos como que fulminada, olhos saltando das 
órbitas, também .olhava, fisgando a visual sobre o 
pontinho escuro que jazia agrupado junto ao tronco 
morto da árvore arribada a praia, destroc;o flutuante 
de um cataclisma distante. 

Karindu, a alegria da palhoc;a, o menino bre
jeir.o que c.om apenas tres anos já sabia danc;ar o 
'' arruná", deliciando nao só os pais 1elizes mas todo 
o resto da tribo, estava lá, nao muito distante, mas 

• 
infinitamente longe, terrivelmente distanciado dos 
carinhos maternos e dos afagos paternos. 

Sua almazinha já den1andara o reinado de 
Tupa, deixando na aridez do desconsolo os que 
tanto o amavam ! 

Mísero amontoado de carnes ainda sangrando, 
formando, no conjunto, um simples ponto averme
lhado na alvura das areias ! E, como ele, outros ! 

Xiarú-Rrambú, olhos fitos na praia fronteira, 
n1ovimentou-se. Como automato dirigiu-se, sem 
desviar o olhar, ao ancoradouro. Entrou na canoa, 
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tomou do remo e forcejou, sozinho, cortando em 
diao-onal a correnteza. Flechava por cima das águas 
enc~espadas pelo "banzeiro", levantando bem alta 
a proa. 

Chegou. O cora<;ao diminuiu, tornou-se sin1ples 
avela etn seu peito robusto quando levantou o cor
pinho a inda morno, aconch·egando-o. Um solu<;o 
<lesesperador explodiu-lhe as lágrimas, grossas como 
punhos, brotando daqueles olhos que ja1nais cho
raran1, foram misturar-se com os pingos de sangue 
a.inda c.oando do horrendo ferimento ! 

As maozinhas do cadáver, pendentes dos brac;os 
flácidos, acariciavam os flancos do índio com o 
balouc;ar do andar apressado en1 retorno ao barco. 
Era a última carícia ... 

* 
Cruz.ou, sem ver, outras canoas pejadas de 

guerreiros que iam buscar os corpos na praia e 
reaver as ubás abandonadas. Djarrima, no sopé do 
barranco, aguardava o esposo e o cadáver do filho 
a.dorado. 

Entregou-lh.o, mesn10 antes de descer da canoa. 
Fechou os olhos para nao ver a espantosa caranto
nha de dor que transfigurava a beleza soberba da 
india. Sentiu que Karindu lhe era arrancado dos 
brac;os e abaixou-se na proa, mergulhando en1 sua 
profunda d.or, sem um queixume, sem olhar, sem 
querer ouvir, tapando as orelhas com as maos. 

Assim ficou horas intérminas, e assim colhe
ram-no as primeiras sombras da noite brusca. 

Da aldeia chegavam as lamúrias altíssimas que 
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se in terrotnpiam como que obedecendo a batuta de 
um musicador de prantos. Carpiam, as mulheres 
sobreviventes, sua tre1nenda dor coletiva. 

Diluian1 -se na densa penu1nbra os contornos de 
Djarrima, ajoelhada junto aos restos do menino já 
rígido e v ioláceo. Desceu entao da embarcac;áo. 

* 

1..J enhun1 lamento dos lábios de D jarrima. 1'J e
n huma lágritna 1nais, que todas tinha vertido, em 
catadupa, sobre o corpo d.o querido pin1p6lho. 
Assim, ajoelhada como frente a um ídolo, anqui
losada em suas ar ticulac;óes pela postura incómoda 
e forc;ada de horas a fio, a pobre máe consumira-se 
ern seu incomensurá:vel desesper.o ! 

O frio da noite arrepiou-lhe a epiderme nua. 
Estremeceu e lentamente desfez o nós que lhe 
agrupava a nuca a basta cabeleira. Espargiu-a, 
abaixando-se ainda sobre o corpo exanime, cobrin
do-o con1 os cabelos corvinos. Formou u1na redoma, 
resguardando o filho do frio noturno, do orvalho 
ch.orado lá do céu estrelado. 

Junto a ela, er.eto, mais parecendo figura escul
]!ida em bronze, Xiarú-R:rambú ta1nbém ficou. 
Assim até a n1adrugada, quando o livor de um 
dealbar anunciava ao mundo n1ais um dia radioso, 
cheio de sol. 

E quando chamou Djarrima, quando tentou 
pa ssar-lhe o brac;o amigo e protetor pelos ombros 
curvados, notou que abra<;ava o cadáver daquela 
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q_ue o fizera delirar de amor nas noites em que o 
ipe florescia as tnargens do grande rio. 

* 
Entao Xiarú-Rrambú escavou un1a única cova. 

E nela fechou, para sempre, o seu cora<;ao de pai e 
de amante! 

.. 

o CANTO· n,o CISNE 

Raimundo prepar.ou a cesta, esticou os tirantes, 
engordurou a carabina, verificou a carga de 11 tiros, 
sorveu o cafezinho ralo, que o pó estava acabando, 
e "caiu no munclao", deixando escancarada a porta 
do pobre ranchinho levantado a margem da "estra
da" que ele próprio abrira no seio da selva. 

Todas as 1nanhas as mesmas coisas. os mesmos -
cuidados, os mesn1os gestos. Nada que viesse que-
brar a angustiosa monotonia de~sa existencia de 
castanheiro perdid.o na imensidao do "inferno 
verde", enfrentando s-Ozinho tudo quanto a floresta 
lhe podía apresentar de mau e agressivo. 

N aquela n1anha, como todos os dias, percor
reria quilómetros e quilómetros d,e "estrada,,, olhar 
rastejando o chao a cata do estójo de castanhas. 
Depois, curvado ao peso extenuante da carga pre
ciosa, pisaria sobre suas próprias pegadas, de retorno 
ao rancho onde urna lasca de "jabá" e u1n punhado 
de farinha lhe acalmariam o es ton1ago poderoso, 
convulsionad.o pelo jejum de horas. 

Regressaria com mais um carregan1en to com
pleto. Aun1entaria, dessa forma, o "grosso" da 
colheita. Mais tarde, as margens do Tocan t1n s, de 
onde viera desiludido, mas na.o vencido, encontraría 
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o comprador, o ac;ambarcador da castanha. Com 
isso, mais um fardo de carne seca, 1nais uns litros 
de fa rinha, dois dedos de sal, uns quilos de café e a 
indispensável rapadura, alé1n do fumo e da palha. 

Depois, no'vamente, as caminhadas diárias, ein 
círculo, por debaixo das árvores ciclópicas, a ten to, 
nervos a flor da pele, cuidando nao cair na cilada 
dos Caiapós, os bugres infernais, os ferozes mata
dores, mestres insuperáv.eis em armar a tocaia . 
assass1na. 

Zé da Boiada e Manduca Ca.olho já haviam 
perecido naquela mesma "estrada". Ele próprio, 
em duas épocas diferentes, tinha-lhes enterrado os 
corpos ao pé de urna mangabeira. T eimara em ficar, 
pois que a " zona" era compensadora e com ele 
bugre "destrocido" nao tira va vantagen1. 

Essa c.oragen1 indómita, magnífica e con1pleta 
do caboclo brasileiro, vivia nele. Sabia-se sozinho, 
nurn, raio de muitas dezenas de léguas, mas isso nao 
lhe tolhia o sono nem o impedía de percorrer a " sua 
estrada" e apanhar os frutos que despedac;ava esti
vando as castanhas triangulares, até a b.ord~, até 
nao poder n1ais com º' peso. 

Maldizia, isso si1n, o jacaré que lhe abocanhara 
o "Teimoso", o cao fiel. Nao fora o "mardito" 

' estaria c.om un1a companhia segura e um guarda 
atento. Mas o destino, que lh.e fora cruel nos garin1-
pos de Marabá, perseguira-o até a orla da floresta 
milenar. 

Durante a estac;ao propícia tinha trabalhado em 
vários "poc;os", a cata de diamantes. Como ele, n1i
lhares de outr.os. U ns con1 rara felicidade, outros 
tal qual el.e, penando sobre o cascalho, na lavagem 
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sem resultado. E' verdad e que no primeiro "arranco" 
conseguira uns "chíbios". Mas a alegria fora tama
nha que en1 breve a "branca" tinha levado tudo, 
numa orgia· de semana. Julgara poder estar setnpre 
com pedras preciosas ao alcance da n1ao. Vira os 
a.lemaes do garimpo vender dia1nantes por duzentos 
contos encontrados num único poc;o. Ora, se eles 
encontraram, por que é que ele nao enc.ontraria? 
Mas debalde andou secando huracos, represando 

' ' águas, escavando catas. Debalde, até seten1br?, 
lavou cascalho. Nada! N en1 clian1ante, netn ma1s 
crédito para tuna simples nesga de carne seca! 

Garimpeiro falido, no T ocantins, envereda para 
as castanhas. Deixa passar a época ruim, cleixa 
passar as águas, remedeia-se c.01n a colheita da 
fruta, vai vivendo e depois regressa, para tentar a 
sorte mais urna vez. 

Salvara do "naufrágio" a "44", um punhado 
de balas, a canoa mal escavada, uns trastes misér
rimos. S·obra'va-lhe, porém, coragem e decisao. A 
zona era virge1n, boa para ser explorada e, antes 
dele, muitos tinham afundado na selva catand.o pelo 
chao o sustento. E' verdade que desses n1uitos, a 
inaioria nao 1nais regressara. Mas nao estava escrito 
qu·e també1n ele, o Raimundo de Pirambóia, viesse 
a deixar os ossos nas maos dos Caiapós. Medo pro
priamente nao sentia, que do contrário estaria longe 
da "estrada". Receio, sim, e 1nuita desconfianc;a. 
Empunhando a sua "oitavada", era capaz. de en
frentar o mundo e rir-se dos risc.os. Con1 .ela andava, 
com ela trabalhava e com ela dor111ia. An1iga fiel, 
jamai's lhe negara o an1paro a últin1a hora. Firrne 
na pontaria, nunca desperdi~ara um tiro. Que o 
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dissesse "Corisco ' ' , o bra<;o direito de Lampiao, 
quando <lera pelas bandas de seu lugarejo. Baqueara 
quatro "cabras"' éle sozinho, a tirando pelas frestas 
da jane la, em def esa do "seu coroné", d.o q ual era 
capanga desde que se conhecera "home". 

Foi depois disso, e "para evitar aborrecin1en
tos" , que carpiu no pé, dando com os costados no 
T .ocantins, aproveitando a oportunidade de urna 
descida para os garimpos. Tempo fazia que experi
mentara o Garc:;as, tirando unicamente o necessário 
para viver. Cuidara de boiadas também, nos tetnpos 
ruins, e, finalmente, descera o Araguaia, indo para 
Marabá, o novo El Dorado. E ag.ora, sem compa
nheiros, nem o cáo de estimac;áo, tremendam-ente 
só, amontoava, con1 a operosidade da formiga, as 
castanhas encontradas ao longo do percurso, des
pencadas do alto pela maturac;ao con1pleta e ne-

, . 
cessar1a. 

* 
Chovera a noite toda e das copas altas das 

árvores enormes, pingos grossos, represados pelos 
labirintos das folhas, caíam ag.ora, como chuva 
remanescente, molhando-o e molhando o caminho. 
O frio penetrava-o, pelos pés descalc;os que chapi
nhavam no limo feito de podridáo vegetal. Guiava-se 
mais pelo conhecimento do percurso do que pela luz 
propria1nente dita, pois o cinzento que deveria andar 
por cima da capa verde da floresta, mal e mal dei
xava filtrar um branco-sujo, único sinal de que 
dealbava, Iá no alto ... 

Silencio, silencio profundo, que se tornava dor 
física, de tao completo, cercava-o. Volta e meia 

j 
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algum galho, algum ramo decepado pelo desgaste, 
despencava do alto, algures, pondo ecos longínquos 
s.ob a abóbada negra de tao verde. 

E se algum rumor, mais suspeito, chamava-lhe 
a aten<;áo, parava, indagava, imobilizado na expec
tativa. Depois seguia. Aqui e acolá apanhava as 
castanhas. Também o eco das pancadas breves e 
surdas, desferidas sobre o invólucro, multiplicava-se 
a distancias incalculáveis. Um ou outro rastro de 
anta, capi'vara .ou onc:;a, retinha-o por momentos. 
Farejava como perdigueiro. Um bando de "tocan
tins", de bicos enormes, rumore java pelas proximi
dades. O s tucanos iam-se em seguida, caindo tudo 
no marasmo milenar. 

Horas e mais horas, curvando-se aqui, pr.o
curando acolá, erguendo a vista aos castanheiros 
para calcular as próximas quedas. Cesta quase pela 
metade quando iniciou a curva que lhe marcava o 
re gr.es so em circular. En ta.o parou. Parou para o 
descanso, para a frugalidade de u1n quebra-jejun1. 
Deu-.se ao luxo de urnas pitadas do longo palha, 
grosso como um charuto. Baforadas densas, espan
tando o inferno dos m.osquitos. Meia hora se tanto 
e, novamente, a caminho. Cálculos de colheita, de 
estoque e de venda. Cálculos infantis para o futuro. 

* 
Muito aquém, .onde a senda em círculo s·e ligava 

novan1ente a estrada que finda'va a porta do rancho, 
na reta anunciadora da proximidade do pouso pau
pérrimo e amigo, os Caiapós curvaram-se ao solo. 
Tinham saído das brenhas, silenci.osos como fantas
mas. U m punhado de bugres horríveis, ros tos onde 
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todas as degenerescencias de urna rac;a estavam 
estampadas. Brutalidade, ferocidade, remanescen
cias de canibalismo, centelha assassina nos olhos 
injetados de sangue, estriados como os das hienas. 

De pequenos balaios tiraram grossos espinhos, 
enormes, de um palmo, eric;ados de pontas e1n dia
g·onal , breves, como ferróes de arraia. Cuidadosa
mente, ouvidos atentos, espetara1n-nos no meio da 
':estrada", dissimulando-os cuidadosamente. O 
olhar mais atento e acostu1nado, dificilrr1ente darja 
co1n essa cilada de centímetros de altura, pronta a 
vitimar o incauto. 

Tern1inado o trabalho, retrocedera1n um pouco 
para verificar se a .obra estava perfeita. Depois 
sun1iran1-se pelas margens, quedando in1óveis, atrás 
dos troncos, na espera ansiosa que lhes fazia pal
pitar os corac;óes onde a piedade jamais se albergou 
e jamais ~e albergara! 

o sol devia inclinar-se sobre o horizonte, atrás 
das nuvens do dia cinzento e atrás da capa hermé
tica da floresta, quando .o canto nostálgico de um 
homem rompeu de súbito o siléncio. 

Pela pritneira vez, tocado pela saudade de seu 
lugarejo distante, Raimundo sentiu a necessidade 
in1periosa de da~ largas a angústia que lhe opri111ia 
o corac;ao. Dentro do túnel verde que vinha ron1-
penclo, vergado ao peso do balaio já repleto, forc;ado 
a olhar para o chao, pela posic;á.o incomoda, vinha 
cantando u111a modinha da terra natal, onde a 
suc;uarana, a morena, a seca, o luar, misturavam-se, 
entrelac;ando-se no ritmo dolente e pressago. Media 
o andar de conformidade c.om o ritmo da· canc;áo. 
E, ao cantar, seu pensamento voava distante, en-

• 
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chendo-lhe o cérebro de visóes queridas, de épocas 
distantes, boas e más. 

Viu entáo o terreiro da fazenda onde derrubara 
os "cabras" quando da investida, viu as f estanc;as 
grossas nos dias escolhidos, sentiu um cheiro gos
toso das ca brochas que enlac;ara nos " bate-pés" , 
recordou com paixao ardente a troca de juras de 
amor con1 a Iaiá do Engenho, a morena cor de 
jambo que se fora, levada pelo "mal fino". 

E na mesma intensidade das r,ec.ordac;oes que 
afluiam con1 o vigor de un1 espumejar de ressaca, 
alteava a voz. Ora vigorosa, ora plangente. Com 
isso, abandonara-o o instinto de vigilancia extrema 
e nao 1nais sondava o paln10 de terra onde iria pou
sar o pé. Poucos dias ainda ,e depois estaria a 
1nargem do grande rio, vendendo o produto do seu 
extenuante trabalho. Veria outr.os homens, trocaria 
dois dedos de prosa, sorveria urna pinga taluda, 
tomaria parte, possivelmente, nalgum . desafio de 
viola ... 

Esta va contente, pois a "zona" tinha sido ca
marada. Poucos castanheiros p.oderiam of erecer 
tanta fruta. Via-se comboiando o comprador e a lhe 
indicar, com gesto decidido, a pirámide de castanhas 
e embolsar as cédulas. Quic;á pudesse regressar até 
Marabá, com aquele resultado, e "se aguentar" uns 
tempos até nov.o garin1po. Enfim ... tudo era pos
sível ... 

* 
Raimundo soltou um grito quando a planta do 

seu pé direito assentou pesadamente sobre espinhos. 
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Fóra in tensa a dor, tao lancinante, que trope~ou, 
fazendo jorrar e.orno un1a cascata, as castanhas de 
dentro da cesta. 

Ao seu grito responderam outr os gritos e 
fig uras escuras pularam das margens, empunhando 
g rossos taca pes. Na queda, os joelhos e as n1aos 
fora1n também penetrados por longos espinhos. O 
sangue escorria e parecía fogo líquido, tanto quei
n1ava os ferimentos. Assitn 1nesmo levantou-se 
rápido, liberto do peso, mas con1 a cesta grudada 
as costas. Deu o pri1n,eir.o tiro, abatendo o índio a 
dois passos. Nisso tornou a pisar nos espinhos 
sabian1ente colocados a distancias certas. C'amba
leou e nao teve jeito para acionar o fe ch.o da cara
bina. Quis, dentro do desespero n1udo, "saltar de 
lado", n1as a cac·etada o colheu ein chei.o, derru
bando-o agónico. Outras e outras choveram sobre 
aquela pobre cabesa, já agora urna posta sangrenta 
e disforme. Retesou, na agonia, parecendo alongar
se em tamanho. 

Os índi.os tiraram-lhe a cesta, ench,eram-na con1 
as castanhas r oladas pelo chao. Ergueram1 o cadá
ver do bugre fulminado pelo tiro e sumiram na 
selva. Sen1pre silenciosos, como son1bras n1alclitas ! 

SEGUNDA PARTE 

"MAPINGUARI'' 
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MAPINGUARI 

N oite pegajosa. Visguenta. Tudo parecia im
pregnado de algo graxento. Sentía-se na epiderme 
a viscosidade daquela escuridao impenetrável que 
eu inutilmente, aguc;ando a vista, tentava sondar 
nem que fósse a metr.o de distancia. Tudo era ne
g·ridao profunda, tétrica, silente. 

Mesmo os grossos troncos que eu sabia estarem 
a minha fr~ente, por te-los avistado ainda quand.o 
sobrava algo de luz, diluiam-.se no negror que tudo 
envolvía, como que engolindo o ambiente pelas 
fauces que se adivinhavam, mas nao se viam. 

No en tanto .o sol brilhara radioso desde o 
alvorecer quando surgira na fímbria do horizonte 
para executar o seu ciclo diário. Deixara intensa
mente a paisagem 'vertendo, do alto, a sua chuva 
rutilante expargindo generosamente o our.o quente. 
A própria floresta, tao impenetrável, deixara-se 
desventrar pelos punhais de luz embarafustando 
por dentro aos interstícios da folhagem, desenhan
do círculos ou losang.os no chao, marchetando-o 
como se fóra lombo de onc;a. 

Fazia dias que a caminhada ia-se processando 
entre mil dificuldades por dentro da selva "sel
vaggia, aspra e forte ". Tudo conjura va a necessi-
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dade de se transpor rapidamente aquele trato de 
Inferno Verde. Enormes troncos caídos pelo apo
clrecimen to das bases ou cortados cerce pelos raios 
de dilúvios passados. Capoeiras intricadas, espi
nhentas, hirtas de acúle.os dilaceradores. Festóes 
e1naranhados de cipós estranguladores. Savanas 
abrindo-se de repente aos pés. Charcos. Extensóes 
de areóes onde se afundava até o tornozelo, agar
rando como tornos. Falta total de água. Vespas 
loiras assaltand.o aos milhares, grudando a pele, 
subindo pelas narinas, avanc;ando até a garganta, 
penetrando pelos ouvidos, teimando em se abriga
rem sob as pálpebras. 

De permeio a fadiga tremendamente acrescida 
pelo calor senegalesco e úmido, a tensao pela aten
~ao a ser dispensada em tod.os os sentidos, trans
formando o cérebro num verdadeiro radar a fim 
de captar os menores rumores suspeitos. É que· 
estávamos atravessando urna zona perigosa pela 
possível presenc;a dos .odiados Caiapós. De momento 
a momento aguardávamos o surgir das silhuetas 
sinistras desse gentio desapiedado, pronto a matar, 
negaceando sinuosamente por dentro da tnata mi
lenar que lhe é homízio, abrigo e m.orada. 

Ao chegarmos, quase já noite, a providencial 
clareira onde um minúsculo charco oferecia água 
estagnada, mas sempre água, · mandei fazer alto a 
fim de acamparmos. Seria mais urna noite atra
vessada em silencio, sem fogO', numa vigília desfi
bradora, alternando-nos, dentro da modorra geral, 
a guarda atenta, protetora. 

A necessidade imperiosa que nos obrigava 
mantermo-nos na tnais completa escuridao, a fim 

13 - Quando o Araguaia 
está plácido . . . 



14 - As vezes o río estreita-se 
e forma corredeiras. 

SERTOES BRAVIOS 159 

de nao atrairmos os índios, privava-nos do fogo 
acalentador, hipnotizador, benfazejo, amigo de to
das as noites injetando, no íntimo de cada um, boa 
dose de tranqüilidade. Nada como urna fogueira 
após u1n dia de marcha. As labaredas atraem fasci
nando. Pode-se olhar horas a fio para as línguas 
ígneas sem o menor tédio, sem o menor cansa<;o. 
É um espetáculo que se renova constantemente, 
desde o~ primeiros albor.es do Mundo e quando os 
homens das cavernas encontraram o meio de incen
diar a matéria dando, c.om isso, o gigantesco passo 
inicial para evolu<;ao da espécie humana. 

* 
Várias as noites que tínhamos atravessado no 

amago da floresta, porém nenhuma tao negra, tao 
impenetrável, tao rancorosa em seu tudo, como 
aquela. Tínhamos a impressao de termos penetrado 
num território estranho dentro do mistério que nos 
envolvia e engolfava até os gorgomilos. De estar
mos no centro de urna zona adversa, feita de ín
cubos impalpáveis, povoada de seres invisíveis, 
porém pressentidos, seres deslizando gosmentos, 
em contorsoes grotescas, .espécie de en.orn1es vermes 
cuja cor as nossas in1agina<;oes fixavam-na no livor 
es-verdeado dos cadáveres. Havia nervosismo cole
tivo sen1 lhe alcan<;ar o motivo justif icável. 

Os índios da nossa turma, fiéis c.on1panheiros 
de rudes jornadas, filhos da valorosa tribo Carajá, 
ao contrário do costumeiro, tinhan1-se agrupado no 
centro das tralhas colocadas em círculo. Deitados 
de bruc;os por sobre as esteiras, cochichavam em 



160 WILL Y A URELI 

murmúrios, quase que colando os lábios aos ouvi
dos do interpelado. Mantinham as carabinas gru
dadas aos flancos. 

Meus h.omens já tinham literalmente desabado 
pela fadiga e, em várias posi<;óes, aconchegavam-se 
junto aos pertences, cabe<;as apoiadas as mochilas 
pejadas. Antes que a noite engolisse tudo nu1na 
bocada, ainda tive tempo para inspecionar a peri
feria da clareira. Fi-lo em companhia de Arutana, 
o fidelíssimo irmao brónze.o. 

Nada de pegada? de Caiapós? - indaguei. 
Nada irmao ... 
Voce acha que ... 

- ... mim num xabe nao ... 
Devoramos a farinha e a rapadura bebendo 

depois das águas do charco providencial que sabia 
a salóbro e a mofo. Houve quem fumasse, rosto 
inclinado rente a terra. Ninguém falou e se alguém 
o fez, usou o método dos índios, indo "soprar" as 
palavras a orelha do c.ompanheiro. Eu fui de um 
para outro a fim de recomendar e também para 
escolher os turnos da guarda que deveria manter-se 
atenta, vigilante, sem se afastar, entretanto, do 
grupo. A única diferen<;a esta va nisso: as sentinelas 
poderiam se manter sentadas ou de pés, enquanto 
os demais quedariam estirados e.orno que absorven
do, do solo adubado naturalmente desde que mundo 
é mundo, o "humus" das energias necessárias ao 
dia imediato. 

* 
Tínhamos - já fazia quinze dias - partido 

das margens do rio Araguaia, dirigidos a.o Deseo-

.. 
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nhecido. Pretendia, eu, alcanc;ar, cortando en1 
ligeira diagonal, a zona virgem contida entre os 
paralelos 11 e 12, o lendário rio Sumiassu onde, 
estando com as narrativas sertanejas, existiam 
ruínas de alguma civiliza<;a.o pulverizada pelo tem
po. Eu, pessoalmente, ouvira muita coisa narrada 
pelos velhos caciques: falavam num rio de :águas 
turvas onde havia pedras brilhando como estrelas 
en1 noite limpa " , g randes " malocas de cristao" já 
caídas, esfareladas quase pela.s intempéries. Os ín
dios velhos, que já tinhatn tido c.ontato con1 os 
n1issionários em suas andanc;as pela "jungle'', fala
vam em "casas de civilizado". E, de permeio a tudo 
isso, sobrenadavan1 histórias terríficas de monstros 
apavorantes, de onc;a e jaguares d·e alentados portes, 
de símios be111 maiores, em estatura, a corpulencia 
de un1 hon1em. Mas o que mais alimentava a fan
tasía desses narradores

1 
verdadeiros menestréis do 

sertao, era o Mapinguari, esse diabólico "mau-es
pírito" dos índios Caiapós, esse espectro apocalítico 
que nas noites escuras como breu, r.ondava a cata 
de gente para lhe devorar o cérebro. 

Era de se ouvirem essas narrativas, coando dos 
lábios de velhos bugres, com as pausas que se per
n1itiam para a chupanc;a dos cachimbos e para as 
cusparadas "dirigidas" com arte de longos treinos 
e que caíam em ogiva ao derredor dos ouvintes 
atentos e, entre os quais, eu muitas vezes . 

Mapinguari era sinónimo de terror, de Caiapó, 
de cilada, de tortura, de pavor elevado ao máximo, 
de estertores mortais, de loucura. Em agonia, era 
Morte, alucina<;ao materializad.a.! Era tomar con
tato - e um só - com o Horror. Olhá-lo de frente 
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era ficar hipnotizida pelo caos medonho de feiuras 
consubstanciadas num únic.o rosto . Era morrer mil 
:vezes num rápido minuto, sentindo toda a matéria 
dilacerada pelas dores mais alucinadoras ! Era 1ner
gulhar, para nunca mais voltar a tona, no charco 
do medo enregelador ! 

* 
Há, na mitologia terrífica doss índios, tres 

espíritos maus", Jurupari, .ou "senhor da Marte", 
esse que provoca o "Otonó-jurupi" que ven1 a ser, 
literaln1ente traduzido, a 1norte pela tosse, ou seja, 
a tuberculose. Dizem-no de tamanho descomunal ' 
morceg o com o grito e bico arcado da coruja. N u-
tre-se de sangue humano: o sangue de suas vítimas. 
A origem dessa lenda vem dos índios Aparaís que 
habitam as margens do rio Jari, coafluente do 
An1azonas. 

Outro monstro é "I.oloch", o Deus do Mal dos 
índios Urucuianas dos ríos Mapaoni e Polo1néu, no 
Amazonas, jaz nas proximidades da Guiana Fran
cesa. 

Ioloch é o Diabo pronto a abocanhar e levar 
para o reino das trev·as as suas vítimas. Há, contra 
esse duende, entr.etanto, um antídoto que é o "Pia1'\ 
o feiticeiro-médico da tribo ou das trib.os ligadas 
pela origem ao mesmo tronco. Cabe exclusivamente 
ao "Piaí", quando pressente Ioloch, armar-se, ir a 
floresta .e degladiar-se, num tremendo combate, 
com o m onstro. Ouvem-se entáo gritos altíssimos, 
roncos, gemidos, estertores. Sempre o "Piaí" re
gressa ao aldeiamento com as máos tintas de san-
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gue para provar que "realmente feriu gravemente 
ou ma tou" o Diabo restabelecendo dessa forma ' ' 
por um período de tempo mais ou menos longo, a 
tranqüilidade entre a sua gente ... 

O terceiro e mais tétrico "espírito-mau" é o 
Mapinguari. É ele - estando com as narrativas 
veementes do gentío - um velho índio amaldi<;oado 
pelos 1naiorais da rac;a, sanguinário, mau até onde 
p.ossa alcanc;ar a maldade. Transformou-se nun1 
"b. h 1 el " d tc o pe u o enorme, esengonc;ado, espécie de 
gorila criado a f orc;a de vitaminas, tal a sua cor
pulencia. . . R,onda, a noite, a floresta, anda pelas 
proxitnidades dos aldeiamentos ou dos acampamen
tos de-marcha. Ten1em-n.o de forc;a alucinadora os 
Caiapós, os Paracanás, os Gorotirés os Kurniatiras 

' ' os Djorés, os Xicris, os Gavioes, os Kraos, os 
Parakantiras, os Okás, os Surunis, todos perten
centes ao tronco Ges. Suas andanc;as váo desde as 
margens do Araguaia ao Xingu, ao rio Fresco, ao 
Tocantins e ao Gurupi. 'fi senhor de imenso terri
tório onde F'ranc;a e Espanha poderiam se acomo
dar tranqüilamente. Espalha o mais genuíno terror 
entre esse gentío belicoso. Nao existe, infelizmente 
para ele, em seu meio, nenhum "Piaí" qu.e se arme 
e enfrepte o malvado. Com isso a sua impunidade 
continua completa e total. Ningué1n que o enfrente, 
ninguém que o persiga, n.enhum exorcismo tribal 
para lhe dar cabo ou simplesmente mante-Jo dis
tanciado. É suportá-lo com fatalismo. 

N ós está vamos justamente palmilhando o 
amago desse território em que Mapinguari desen
volvia a sua nefanda tarefa de se nutrir com a 
massa encefálica dos .outrora seus sen1elhantes. 
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Rezavam e rezam as lendas que ele nao faz distin
Gªº entre índios, negros, brancos ou n1ulatos. Sendo 
"que a sua especializa<;áo alcan<;ou essas últi1nas 
ra<;as após o descobrimento do Brasil ... Antes era 
s(Hnente miolo de bugre e nada 1nais. Conforme eu 
disse, ele costuma rondar aldeiamentos e acan1pa
n1entos-de-andan<;a. J amais perde a ocasiao que se 
lhe depara: podendo abocanhar um desprevenido, 
nao perde tempo. E desprevenido é todo .O ser que, 
desafiando ou ignorando o perigo, dea1nbula após 
o escurecer. A generalidade dos índios citados ja
n1ais sai de suas malocas a noite. Raja o que houv.er. 
Per1nanece trancada nas cho<;as, desde que as som
bras tombam por sobre a terra até ao alvorecer. Se 
sentem a imperiosa nec.essidade de urna" delivrance" 
fisiológica, levam-na a efeito dentro da própria 
choupana, bem no centro. 

As narrativas sobre as fa<;anhas do Mapinguari 
·1 d "f t '' , 1 eram 1 ustra as com a .os , epocas e nomes e u-

g-ares. Pela manha era encontrado o corpo flácido 
do infeliz, sem a abóbada craniana, sem o menor 
vestígio de cérebro e sem mais um pingo de sangue 
pois que Mapinguari, alén1 de comer, bebía tan1bén1 
.e, para tnatar a sua sede, nada tnelhor do que ,O 

líquido rubro de sua vítima ... 

* 
De tanto ouvir falar em Mapinguari, de tantas 

afirma<;5es (e nem sempre por parte de índios) , 
acabava-se quase-quase acreditando na existencia 
desse monstro. Entra'va ele em todas as nossas pa
lestras e, quase sempre, por obra e mérito dos 

< 
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Carajás do nosso grupo que temiam realmente um 
encontro noturno com esse senhor da escuridao. 

N esse dia a nossa marcha tinha sido mais e 
rnais desfibradora. Tínhamos, a duras penas, atra
vessado urna zona áspera em demasía. Capoeiras 
nascendo por dentr.o da floresta obrigaram-nos a 
urna luta constante com os cipós, com o emaranha-
1nento incrível de ervas e fetos, com os afobamentos 
súbitos de terrenos fáceis ao ceditnento, com os 
grossos troncos caídos e atravancando a can1inhada 
lenta e' desfibrante e que requería um cuidado todo 
especial ao serem transpostos urna vez que os índi.os 
Caiapós, para ·pilharem de surpresa os viajores de 
tao solitárias latitudes, usam espetar, em posi<;ao 
estratégica, do lado onde acaba o pulo da transpo
si<;áo d.o obstáculo, largas pontas de lan<;a envene
nadas, que infalivelmente penetram na sola dos pés 
dos incautos ou desconhecedores desse ard il assas-. 
sino. 

Quando nao essas pontas de lan<;a, entao g ru
pos de "cobras pr€gui<;osas", altamente venéficas, 
irritadas de antemao pelo gentío, prontas a dentada 
mortal. Essas cobras, que nao ultrapassam dos 
trinta centímetros, sao carregadas, pelos Caiapós, 
nu1na cestinha arrcdondada e largadas ao longo da 
vereda por onde eles suspeitam dever passar o "in
vasor", o per~eguid.or ou o inimigo, após irritarem
nas o suficiente para que se transformem, d·e répteis 
sonolentos, em áspides truculentas e más. 

O calor massacrante, a umidade densa, a quase 
irrespirabilidade nos túneis verde-negros da selva, 
as picadas das formigas-de-fogo, o acúleo infernal 
dos marimbondos, o cuidado con1 as aranhas ca-
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ranguejeiras, a aten<;ao máxima a possível surpresa 
de topar com alguma surucu<;u, que é a maior cobra 
venenosa do mundo, altamente agressiva e contra 
'cuja mordida até hoje nao existe antídoto, as mil 
precau<;oes para com os índios que "adivinháva
rr os" a nossa frente, aos nossos flancos, a reta
rruarda a sede atormentadora, o trabalho insano 
b ' 
de erguer e abaixar o bra<;o armado com o facao a 
fi1n de abrir caminh.o no intricado da capoeira e 
dos cipós, os cortes dolorosos do "capin1-navalha", 
o estra<;alhamento da epiderme pelo "arranha-gato ", 
tudo isso elevando a irritabilidade ao máxin10, c.o
lheu-nos, no escurecer, totalmente esfalfados espi
r itual e fisicamen te. N ossos cérebros pareciam 
baloic;ar dentro dos cranios, entrechocand.o-se com 
as paredes ósseas, quase que nos tolhendo a capa
cidade de pensar, discernir, avaliar. Embrutecidos 
totalmente pela fadiga, pela raiva surda que sen
tíamos contra tudo e contra todos, quase que de
sesperan<;ados em atingirm.os a fímbria dessa selva 
tremenda, agressiva, hirta de citadas e que muito 
bem poderia se transformar num grande túmulo a 
nossa ousadia de penetrá-la a fim de lhe conhecer
n1os os segredos ciosamente guardados séculos após 
séculos. 

Tínhamos p.ela nossa frente a grande incógnita 
e, logo ao dealbar, quando a luz leitosa filtrando 
das altas copas dos gigantes da flora, esses que im
pediam a entrada do sol, nos anunciaría o come<;o 
de mais um dia de tortura, surgiria a imperiosa 
necessidade de continuarmos, urna vez que retro
ceder significaria o fracasso ! 

A perspectiva nada tinha de risonha e sen tía-

• 

,.1 
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m.o-nos amparados unicamente pela esperan<;a de 
desembocar, definitivamente, nas pradarias esme
raldinas que adivinhávamos algures sem, entre
tanto, t ermos a certeza de suas proximidades. 

Essas campinas de altas ervas ondejantes ao 
sópro das brisas, era tudo quanto desejávamos no 
momento. Espécie de náufragos da selva ansiando 
para alcan<;ar urna ilha de repouso onde o sol vol
taria a jorrar sobre os nossos organismos depau
perados o calor a1nigo e reconfortador, dando-nos 
a certeza de e~tarn1os ainda viv.os e podermos 
continuar a viver. 

E ntao vastos horizontes voltariam a tonificar 
os nossos cora<;oes e voltaríamos a sentir corr.er, 
pelas nossas veías e artérias, a seiva da energía 
que nos sustentara em tao desfibrante éalcanhar. 

Mas naquela noite em que a escuridao poderia 
ter sido cortada a faca, naquela escuridao pegajosa 
e visguenta, naquele silencio estranho e tumular, 
os nossos corac;oes tinham caído para o fundo das 
cal<;as, apenas represad.os pela orla das botas ... 

Meia, noite já passara e por tres vezes eu <lera 
o cambio as sentinelas que, ªº se deitarem para o 
suspirado descanso físico, esfregavam com os pu--\ 
nhos os olho$ endurecidos pelo fisgament.o cons- , 
tante por dentro da parede de negrume, buscando ' 
um "écran" ainda nao iluminado que lhes poderia 
ter trazido visoes de íncubo, silhuetas de algo que 
se adivinhava, mas que nao surgia. 

Até lá eu me mantivera desperto pela "sur
menage" da fadiga e ag.ora sentía-me cair numa 
modorra gostosa e torturante ao mesmo tempo. 
N enhum barulho, por pequeno, por ínfimo, vinha-
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nos aos ouvidos atentos, protesos na ansia de 
"ouvir algum son1 ". Nada, absolutamente nada ! A 
floresta dormia a sua noite soberana e nada havia 
ta1nbé1n que lhe deturpasse o seu silencio espectral. 

F oi justan1ente nesse m omento que dentro do 
negTor das ténebras avistei, a breve distancia de 
mitn, 1nancha mais negra ainda, espécie de borráo 
sem contornos, movimentando-se. 

Mancha enorme, descon1unal, gesticulante 
como se se tratasse de um polvo, tantos os bra<;os 
que julguei entrever. Simultáneamente a minha 
pituitá ria sentiu-se ferida pelo nauseabundo cheiro 
de carni<;a exalado por aquela monstruosidade im
precisa, avan<;ando na minha dire<;áo, sem o 1nenor 
estrépito, len ta e inexoravelmente ! 

Sent i meu cora<;áo paralisar, antes, para, em 
seguida, disparar descontrolado. T odo o pavor que 
un1 ser humano pode experimentar, senti-o agru
pado como um punho de a<;o no meu plexo. Máo 
adunca e fria agarrou-me pela nuca, desceu pela 
espinha dorsal enquanto que dedos macios segura
ram-n1e pela garganta para impedir o urro bestial 
pronto a irromper do mais fund.o do 1neu íntimo 
enregelado. 

t' Quis 111e levantar. Debalde ! Quis alongar a 
máo en1 busca do mosquetáo. Ein váo ! Estranha 
para lisia tolhia-me qualquer movitnent o. De costas, 
C01110 que crucificad.O aquele chao Úmido onde me 
deitara, vi a sombra avanc;ar e ouvi, perfeitan1ente, 
o casquinhar de mandíbulas! Nao conhecett mais 
limites o meu terror! Tantos companheir os ao meu 
lado e nenhum auxílio me poderiam dar! As sen
tinelas nada viam, qui<;á adormecidas pelo cansa<;o. 
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Num esfor~o desesperado tentei gritar , clamar por 
~ocorro. So1nente um regougar agónico coou dos 
n1eus lábios, caindo como pedrinhas esfareladas no 
cha.o fofo. Pus todas as minhas energías para erguer 
um bra<;o, para esboc;ar um gesto que teria sido a 
1ninha salvac;áo. Nada entretanto eu pude faze r ! 
J\1eu cérebro mandava 1nas os meus r eflexos nao 
e,.bedeciam ! 

Co1necei entáo - conforn1e t antas e tantas 
vezes ouvira nar.rar - morrer mil vez.es num mi
nuto, experimentando toda a angústia inenarrável 
de me ver sacrificado ao Mapinguari, que estava a 
minha frente, materializado, enorme, satanico, ba
bando-se de gozo supremo pelo quitute que tinha 
v indo procurar e ·que encontrara! 

Con1 a celeridade fantástica do relámpago eu 
revivi, em minha mente, se bem que conturbada, 
toda a minha ex istencia, desde, os primeir.os dias de 
minha infánc ia rememorada. Recordei, num calei
descópio tumultuante e vorticoso, episódios os n1ais 
intensos de outras épocas de minha vida. Vi-me 
in teiran1ente perdido e chorei a minha incomensu
rável desdita, sentindo grossas lágrin1as escorrega
rem pela comissura dos olhos saltando das órbitas! 

Nao tive te1npo para elevar urna prece. Nao 
tive t.e1npo para pensar em nada a nao ser no tneu 
desespero de me entregar sem defesa ao Mapinguari 
que, ao certo, vinha-me vig iand.o desde há muitos 
dias, prefer indo-me aos outros por ser, eu, o chef e! 

Entre fra<;oes de segundos lamentei comigo 
mesm o morte tao inglória deixando, empós, todos 
.os m eus afetos, todos os meus amores, todas as mi-
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nhas esperan<;as de dias melhores ou de tranqüili
dade adquirida após tantas e tantas vicissitudes ! 

* 
Quando aquelas maos monstruosas, peludas e 

frias como as maos de um cadaver, seguraram a 
n1inha cabe<;a, erguendo-a para que o holocausto se 
consun1asse, senti liberta a minha garganta da garra 
que a atenazara até entao. Soltei, num diapasa.o 
que fez vibrar os ecos da floresta imersa no sono 
atocaiador, um grito altíssimo, um grito de suma 
agonia, um adeus a vida, um estertor em que sú
plica, maldi<;ao, adeus, despedida, f ormavam mis
celanea ! 

F.oi um uivo que deve t.er feito estremecer as 
ieras noturnas em suas andan<;as assassinas na 
busca de alimentos. 

Foi um urro apavorante que os contrafortes 
ua cordilheira distante devem ter recebido para-' 
csfrang·alhá-Io, estilha<;ando-o pelas quebradas e 
penedias. 

~sse urro, essa faculdade de poder en1itir un1 
so1n, restituiu-me, co1n.o por encantamento, toda a 
agilidade e toda a for<;a física. Ergui-me de tun 
pulo, tentando afastar a n1inha. cabe<;a da bocarra 
monstruosa do terrível atacante. Cambaleei e ... 
acordei seguro por dois dos meus homens que in
dagavam ansiosos: 

- O que foi chefe? O que lhe ac.onteceu? 

I 

RIO ARAGUAIA, 

ESSE DESCONHECIDO ... 

Indiscutiveln1ente o Rio Araguaia é a via fluvial 
que sempre mereceu, e merece, constantes r eporta
gens, narrativas, odes poéticas, tal a sua magnifi
cencia, a sua beleza, a sua grandiosidade de 
conjunto. 

- É , - diga-se de passagem, - um dos rios 
mais bonitos do mundo. Já .o general Couto de 
Magalhaes, embriagado com o esplendor dessa 
imensa avenida cintilando ao sol ou bramindo as 
tempestades, dedicou-lhe páginas em que extrava
sava O seu entusiasmo, esse mesmo que .O levou a 
constru<;ao de pesados barcos de ferro, logo aban
donados pela impossibilidade de aproveitamento. 

Assi111 como .o ilustre general, que tanto se 
bateu para que as famosas cachoeiras e correcleiras 
viesse111 a ser contornadas, para transformar o Rio 
Araguaia na mais prática via de escoa.mento, ou
tros e ou tros en tregaram ao papel as im pressoes 
pess.oais. Entre esses outros, eu, que por ter sul
cado durante tantos anos o Beroka, conhe<;o-o a 
fundo, tendo-lhe sondado todos os mistérios, pe
netrando-.o onde jamais outros o tinham penetrado, 
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dentro do labirinto que, as vezes, apresenta no seu 
súbito espraiamento, irrequieto como é, buscando 
eternamente um leito fixo para se "deitar" em 
definitivo. 

E espraiamentos espetaculares apresenta 
quando da época das grandes chuvas unind.o-se, 
pelas mesopotamias existentes, com outros rios, 
com os milhares e n1ilhares de lagos, formando 
um oceano impressionante pela ~ua amplitude, pela 
sua f ereza, pela sua turbulencia. 

O brac;o direit.o da Araguaia, esse que forma, 
com o esquerdo, a enorme Ilha do Bananal e que 
eu percorri, realizando-lhe o meticuloso levanta
men to no ano de 1946, chegou até a exacerbar pela 
sua beleza indescritível ! 

• 

* 

O Rio Araguaia é, coro.o mulher bela, capri
choso, emotivo, cheio de manhas. Da placidez 
marmórea de suas águas passa, numa transic;ao 
brusca, a fúria indomita, tremenda, destruidora ! 
Ondas espedac;ando tudo, tumultuando, en1pres
tando ao ambiente a terrífica beleza da Natureza 
irada. Depois, com a mesma rapidez, con tr.ola-se, 
aplaca-s.e e torna a exibir a tranqüilidade, como 
caricia ou pedido de perdao pelo mal feíto ... 

O viandante solitário, o navegador avanc;ando 
pela solida.o de tao lindas paragens, quando apa
nhado pelo "banzeiro" busca lépido o encosto. 
Entao, da margem onde i<;ou a embarca<;ao que 
as águas zangadas tentam-lhe carpir, torna-se 
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espectador de um dos quadros mais impressio
nantes. 

As areias das praias níveas e imensas, levan
tadas pelo vendaval sibilante, vesgastavam-lhe o 
rosto, as maos, as partes expostas, como no Saara 
o "simoun" vergas ta os beduínos. E dessas praias, 
as vezes com extensao de léguas, levanta-se a cor
tina arenosa, cont.orcendo-se em formas aloucadas 
para terminarem no afunilamen to provocado pela 
absor<;ao do ar quente. 

A floresta marginal curva-se numa genuflexao 
espanando, pelas frondes baixas, as águas espumo
sas. O cerrado sem limites, retorcido e f eio, pis
cando a orla dos altos barrancos, fixa-se pelas raízes 
n.o chao, aguentando o embate, transformando a 
sua ramagem assimétrica em cordas tangidas pelo 
vento que arranca harmonias bárbaras! As campi
nas imensas, dedilhadas t2.mbém pelo vento, emitem 
harpejos dolentes, juntando-se a orquestrac;ao sel
vática cujos ecos ~e ouvem a grandes distancias. 

- Garc;as imaculadas, "uari-uarís" níveos, 
jaburus des.engon<;ados, arrastados pelas lufadas. 
volteiam no ar como flocos de algodao, dispersan
do-se ao longe, dando a impressáo de um estrac;a
lhamento cruel. Depois tudo volta rapidamente a 
calma. Tudo serena. E o viajor torna a embarcar e 
singra as águas demandando algures. 

* 
O trecho compreendido entre Aruana e Con

cei<;a.o do Araguaia, percurso de dois mil quilóme-

1 
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d 'd " " u t tros, po e-se cons1 erar manso . m ou ou ro 
pedral de fácil transposi<;ao; um ou outro rebojo 
que nao causa suficientes temores. A partir da 
confluencia com .o rio das Mortes, cujo volume 
imenso de águas translúcidas aumenta considera
velmente a importancia do Araguaia, o rio torna-se 
realmente poderoso até quando se junta ao rio 
Tocantins onde, p.or un1a injusti-;a geográfica, 
percle o nome. 

~1as, de Concei<;ao até o reencontro da placidez 
que o torna inesquecível, o Araguaia transmuda-se 
na fúria constante pelas suas cachoeiras tremendas, 
uivantes, Molochs agigantados exigind.o constante
mente o tributo de vidas hun1anas. 

Em doses gradativas, a partir da Barreira de 
Santana, penetrando-se na cachoeira do Caiapó, 
embarafustando pelas Landu e Santa Maria, alcan
c;a-se a cachoeira do Caldeirao, genuíno caldeirao 
fervilhante de águas ensandecidas que, em carreira 
alucinante, despejam-se para a corredeira das Tres 
Pontas, cuja travessia faz c.om que os cabelos da 
nuca endurec;am como fios de arame. É apenas o 
prelúdio daquilo que aguarda a gente! 

Ei-la a perigosa corredeira de Santa Maria 
Velha que após um trato mais ou menos calmo, 
une-se a do J oaocao e as do ] acu e do Pacu. Pedras 
pontiagudas, monólitos apa'vorantes, mavalhas 
agu<;adas emergem, hiantes, famélicas, atraindo 
como ín1ás, tetricamente convidativos ao abrac;o 
1nor tal ! 

Segue-se para Pau d'Arco. De lá para a Pias
saba, C.orreirinha, Correiráo, Flor de Cautchu, 
Pedra Branca, Pedra Freta, Itaipava, Sao Miguel, 

15 - Família Carajá, da ilha do Bananal, 
vendo-se os apetrechos por ela fabricados. 



16 - f ndio Carajá, confeccionando 
um co-ca.r. 
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Remanso dos Botos, Cachoeira Comprida. Chega-se 
entao a corredeira dos Martírios ! 

Tremenda! 

* 
Aqui o rio Araguaia estreita-se insólitamente. 

Setenta metros e tanto. Verdadeiro funil por entre 
as paredes a pique, exudando eterna utnidade vis
e.osa, paredO.es que ostenta1n, esculpidos por n1aos 
misteriosas fases do Martírio. 

N um galope furioso, bramindo, espun1ando, 
uivando cd'1no centenas ou milhare;; de alcatéias de 
lobos hidrófobos, as águas precipitam-se na ·ansia 
de se sobrepujaren1 na passagem estr.eita, cuja pr.o
fundidade jamais foi sondada. 

A tra vessar o;; Martírios é padecer todos os 
n1artírios possíveis nun1 lapso de te1npo relativa
mente breve. :É participar da fúria, na orgia do 
perigo, da .loucura desenfreada ! É gritar também 
todo o pavor qpe estra<;alha o íntimo. É perder a 
no<;áo das coisas, numa embriaguez atordoadora 
provocada pela inje<;ao do medo! 

Quando, soluc;ando pelo nervosism"o ating indo 
a. exasperac;ao sai-se da hórrida passagem, tomba-se 
ein plena cachoeira Santa Isahel, cujas cinco léguas 
sao o íncubo que abre o sulco do pavor nos c.ora
c;oes mais temerários ! 

* 
U 1n estirao calmo ... 
Pausa mo1nentanea para se refazer o ritmo do 

corac;ao em disparada. Dep.ois novamente a agonia 
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intérmina da nav.ega<;ao aos saltos, das imers6es 
súbitas de onde julga-se nao mais poder sair, da 
emersáo galopante, dos corcovos da embarcac;ao 
que se transforma num potr.o bravio desejando 
cuspir da sela o domador. 

Surge a Sao J oao das Duas Barras. D epois ve1n 
a T auru. Logo adiante a Marabá e a Taurizinho 
de vinte léguas amargas! Já os cabelos comec;an1 a 
etnbranquecer nas pontas. Já o .organismo nao mais 
poreja o suor frio. Esgotou-se ao longo dos peri
gos já at~avessados. J á se acredita realmente no 
n1ilagre e espera-se o milagre que permita a tra
vessia da Capitariquara que oferece tres canais 
como bocas sequiosas de monstros ein jejum de 
1nuitos dias, prontas a devorar, esmigalhar, tritu
rar, reduzir a nada! 

O sol empresta a sua luz fulgurante para fazer 
rebrilhar as rendas do espumejar das águas fervi
lhando. Doira os respingos da Morte que se enfeita 
com a mantilha cheia de lantejoulas. Assiste imper
turbável, desde milenios, ao espetáculo insuperável 
pela sua brutalidade sel'vagem, a Juta titánica do 
homem c.ontra os elementos embriagados pela pró
pria potencia e fórc;a esmagadora ! 

É justamente aí que se to1nba em pleno Canal · 
do Inferno ! 

* 
O nome diz-lhe perfeitamente do valor intrín

seco de sua maldade, de sua estrutura diabólica! 
É a baderna das Fúrias que convencionara1n 

no local! É o ácme da bestialidade líquida também 
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conduzind.o para tres canais enganadores e que 
son1ente o ólho adestrado do piloto sabe discernir 
no meio do can-can orgíaco que rítma ao som de 
tan-tans e de gongos golpeados por Titas invisíveis ! 

* 
Finalmente a Itaboca. Dez léguas. Sess-enta 

quilómetros de pesadelo onde as águas entrecho
cando-se éom violencia inaudita mais parece1n 
tentáculos de octópus agarrando, sugando pelas 
ventosas, estritulando, pu¡-ando para o fundo, de
belando qualquer resistencia! 

* 

Agora a amplitude insuperável do rio T .ocanL 
tins, tranqüilo até Belém do Pará. Desceram-se os 
degraus aos trambolhóes, aos saltos, aos gritos, aos 
soluc;os, desesperadamente agarrados as bordas, 
trancando as bocas para i1npedir o vón1ito do 
corac;áo! 

Olha-se para o céu límpido, sorridente, ameno. 
Busca-se freneticament.e un1a silhueta impossível: 
a do Todo-Poderoso, para se Lhe dirigir o agrade
cimento pela grac;a obtida ! 



'· TORODU-IORONA" 

Entre os rios do Coco e Tori-Beró, no bra<;o 
clireito do rio Araguaia, estendem-se, a perder de 

. "C d d K . " 1 " vista, os ampos e ca<;a e ananx1u\va o e eus 
Carajá. Situa-se em território goiano e faz frente 
para dois grandes Estados: Mato Grosso, já no seu 
limite máxin10 a.o Norte e Pará, no seu con1e<;o ao 
Sul. 

Deus (nao o deusinho C'arajá) mas o nosso, 
quando fez o mundo atirou, nessas alturas, punha
dos de esn1eraldas que se transfor1naran1 nos cam
pos 'verdejante~ de altas ervas que, acariciadas pelas 
brisas, cantam dolentes nenias, tn-elopéias adorme
cedoras. Dizem, os índios, que sao os queixumes de 
Kananxiuwa. Queixumes brandos, con10 afagos por 
mao de n1ulher. 

Capoes de mata~ verde-escuras surgetn aqui e 
acolá, quase sempre en1oldurando lag.os da cor do 
topázio. U n1a ou outra restinga de floresta também 
dá o ar de sua gra<;a ladeando leitos de riachos ou 
:n1argens ele afluentes. 

Ga1nos esbeltos, en1 quantidades incríveis, per
correm aos saltos a pradaria. Antas corpulentas 
Yem de dentro das capoeiras arrastando tudo en1pós, 
na fúria cega de alcan<;ar utn lugar qualquer. 
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Bandos de capivaras sonolentas qu.edam as 111.ar
gens das águas, prontos ao mergulho uníssono ao 
primeiro barulhar suspeit.o. Cervos agigantados, 
exibindo a magnificencia de suas ramagens ósseas, 
buscam frenéticos a "sussuapara", chamando-a 
com o bramido que é misto de ameac;a e súplica. 
] aguares atocaia111-se. Ratos-do-banhado, cotias, 
pacas, preás, sulcam o chao como que desejando 
desenhar o solo por onde flecham rápidos con10 o 
pensamento. 

Araras vern1elhas, azuis, pretas. Papagaios, 
periquitos, baitacas, estridulam na galharia en
quant.o que macacos realizam as suas acrobacias, 
silhuetas bizarras nos volteios que executam entre 
as ra1nagens. ] aburus medida ti vos medetn a largos 
passos o vaivém, com o andar característico, a 
distancia já percorrida. Inhumas desengon<;adas, 
com o corno rinocer6ntico na raiz d.o bico e os 
tren1endos acúleos nas pontas das asas robustas, 
esparram os pés enormes e adul1cos, tao largos que 
poderia1n perfeitamente suportar o pés.o de moles 
bem mais alentadas. 

Gaivotas nervosas, gritantes e irritantes sobre
voam seus ninhos a flor da terra enquanto que 
gavioes majestosos itr1obilizam-se no ar diáfano 
perscrutanclo, lá de cima, o que 1hes interessa. Gar
c;as de brancura imaculada, e.orno que esculpidas no 
verde-negro da flora, quedam estáticas, re fletindo 
a própria image111 erguia e delicada nos espelhns 
de água. Outras, cinzentas, sacodem as aigretes con1 
os movimentos elegantes das cabec;as enquanto que 
os pequenos pavóes deliciam-se com o abrir das 
asas, exibindo, na multicolorosidade das penas, os 
círculos rubro-azul, quedando itnóveis sob a caricia 

• 
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d Sol Milhares de "papa-capins" levantam o voo, o . , . 
escapulindo do homízio das ra1~e~ para 1rem pousar 
logo além, em curta rev.oada p1p1ante. . 

Lagartos corpulentos, gordos, ?besos, abe1-
rain-se dos trilhos escavados pelos tapires, cortando 
em todas as direc;óes. Camaleóes de perfis horren
dos resíduos de faunas arcaicas, atiram suas longas 
Hni uas pegajosas para o aprisionamento f~lmíneo 
das moscas "bizogó", das moscas esbranqutc;~das e 
dos mosquitos. U ma ou outra serpente desliza ou 
n1antém-se enrodilhada, formando o amontoado 
pec;onhento de onde emerg~m, em sendo cascavéis, 
os o-uizos sinistros. Lacert1lhos de todos os tama-º A , • nhos de todas as cores, de todas as especies, em-' . . . 
barafustam rápidos salt1tantes, 1rrequ1etos, ame-
drantados. Aranhas 'tecem rendas de incrível suavi
dade enquanto as caranguejeiras espreitam dos ?c~,s 
das árvores ou dos "olhos" das casas-de-cuptm . 
Para suavizar visáo tao arrepiadora, nuvens de 
borboletas emprestam amenidade ao ambiente como 
n t1111 esf orc;o para espac;ar ªº longe a visa o do 
aracnídeo venenoso. Exércitos de formigas-fogo, 
tocandiras, saúvas, correic;áo, avanc;am .ou retroce
den1 abrindo sendas e veredas por onde passam. 

'Nos lagos plácidos balouc;am, feito tro;ic~s 
a1norfos o-rancies J. acarés alentados em corpulencia 

' o ' . 
e idade. Tartarugas emergem das águas, espre1tan1 
e v.olvem a desaparecer. Piranhas sulcam velozes, 
dentro da fulgurac;ao rubro-prata. Pirarucus enor
mes voltam a tona volteiam rumorosos e somem ' . 
na profundidade de onde vieram. T~cun~rés, ~in-
tados, pacus, piaus, cachorras, matr1nchaos, p1ra
raras tuiús revolvem-se n'água, matando ou sendo 

' ' mortos. 

, 
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No fundo dos lagos há estremecimen tos súbi
tos A melma reflúi enodoando a limpidez. Parecem 
1no~imentos telúricos explodindo s.ob o lenc;ol ~íqui
do Sao as sucuris as anacondas, que se ag1tam. . ' . , . 
Desejam vir a superfície para o espojamento diario 
dentro da luminosidade do dia resplandescente. 
Formarao festóes identic.os aos cipós pendendo das 
ramarias ou enrodilhados nos troncos ou baloic;ando 
das frondes. 

* 
O calor é itnenso, soberano. Fervilha o chao 

sob o látego caustican te e dele se eleva. tenue n:
blina transparente fazendo com que, co1sas lobr1-
gadas a distancia, se destorc;am como se vistas 
através de um vidro venoso. Tudo jaz no marasmo 
das .coisas imobilizadas. Apenas os pequenos sáurios 
festejam o sol in1piedoso. Redoma abafativa gr~vita 
sobre a terra. o "revérbero" das águas lam1nam 
como se fossem imensos alfanges de ac;o polido. , . 

Vou em companhia de .Li\.rutana que me e guia 
nestes campos. 

Éstou pisand.o o sagrado "Iorodu-Ioroná". 
Demanda1nos o lago grande onde, segundo a lenda, 
Kananxiuwa após ter feíto o sol, a água, o vento 
e a chuva, e~quecendo-se do fog_?., einbevecido com 
as cabriolas dos peixes sem rumo, acabou co1npa
decendo-se colocando-lhes a cauda que os possibi-
litou, daí por <liante, ter direc;ao desejada. " 

Tudo isso Arutana narra-me dentro da caden
cia sempre igual de sua voz. Explica-me toda a 
magnitude do local que estamos atraves~and.o e 
faz-me sentir ser, eu, no momento, um prev1leg1ado 
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pois que sou "o pri1neiro cristao" a macular a 
"terra san ta" vedada aos infiéis ... 

Até que beiramos o extenso lago, lenc;ol enorme 
estendendo-se pregui<;oso dentro de contornos ver
dejantes que lhe sao moldura. Foi aquí, neste exato 
lugar, que Kananxiuwa aperfei<;oou a fauna ictio
lógica. Foi a·qui, e em nenhum outro local, que o 
deus Carajá se esqueceu de inventar o fogo, fazendo 
com que os descendentes de Kboi, o Adao silvícola, 
se vissem obrigados a comer tudo cru até .o encon
tro das "mnala be" e "tnnala-urá" - respectiva
mente a pedra preta ,e a pedra branca - de onde, 
chocando-se fortemente, extrairam as primeiras 
faíscas que lhes proporcionou o fogo ambicionado 
e salvador. 

Tudo isso o meu brónzeo Cicerone me narra e 
eu ou<;o-o atentamente. Jamais um professor teve 
um aluno tao compenetrado. E stamos os dois: eu, 
o supercivilizado e Arutana, o índio do sertao ara
guaiano, lendo as páginas de um passado remotís
simo da mitología tribal de urna ra<;a soberba e be1a. 
Eu estou aprendendo. Arutana pontifica, sereno, 
contente em poder me d·emonstrar a sua erudi<;ao. 

Segura-me pela mao, como costuma fazer e 
delicadamente c.onduz-me, como crian<;a grande, 
para outro sítio onde há restos de argilas desbei
<;adas pelas intempéries. Noto uns pot.es em n1elhor 
estado e indago, ainda mais que há vestígios de 
restos-de-comida. 

- Pouso de Kananxiuwa - segreda-me quase 
ao .ouvido - Qui cúme, qui drúme, qui bebe. Meu 
xente trais cumida. :Ele gosta e cúme ! 

Há nele - e o noto - a beleza da crenc;a 

I 

,, 
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serena, sincera, pura. Su as f eic;óes tranq üilas tem 
aJgo de sobrenatural neste ambiente que é o Paraíso 
Terrestre da sua ra<;a. Sente-se tocado pela gra<;a 
divina daquele deus qu~ escolheu o mastodóntico 
Kboi para lhe gerar os descendentes. 

* 
Quand.o de regres~o, após já ter visitado todos 

os recantos preferidos pelo "Senhor do sol-chuva
vento-água", Arutana, sorrindo como devem ter 
sorrido os mártires lan<;ados as feras, suplica-me: 

- N um fáis barúio irmao ! N um pisa forte ... 
Alude ao meu calcanhar pesado pelos coturnos 

ferrados. Noto en tao que ele anda na pon ta dos pés 
descal<;os para nao despertar o seu deus, naquele 
momento qui<;á gozando da sesta. 

Fa<;o o mesmo, ando na ponta dos pés e sigo 
o mais silencioso possível para nao conturbar a 
infinita paz do ambiente e a alma puríssima de 
Arutana. 



A LENDA DO BOTO AMAZONIGO 

Quando me atirei a grande aventura, sulcand.o 
as glaucas águas do imenso Ar~guaia,_ quan?o na~a 
do que hoje existe por lá ha'v1a, ouv1 a af1rma<;ao 
sobre os "filhos de boto" ªº me s.er apresentado, 
em certa localidade ribeirinha, um petiz magérrimo, 
opilad.o, sustentando g-obre as suas gambitass secas, 
a enorme barriga. 

- ~ste aquí é filho de boto . .. 
- Engra<;ado o apelido que deram ao pai do . 

menino. 
- Nao é apelido, nao senhor ! É mesmo filho 

de boto! Quer dizer que .O marido da mae dele é 
um boto aqui do rio ... 

Assim de súbito, julguei que o sertanejo me 
quisesse fazer de bobo. Mas logo percebi a má~ima 
seriedade nessa afirmativa que é crenc;a enraizada 
entre aquela gente simples e rude, misto de pagaos 
e relig ios.os, benzendo-se a cada passo e levando a 
efeito os mais espantosos exorcismos tribais. 

Depois vim a conhecer, nas minhas longas ca
minhadas muitos "filhos de boto", que nós, os 
civilizado~, com ligeira altera<;ao de sílabas, apeli
damos quase que de forma identica ... 

! 
I 

' ' 

l 
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Apega-se, aquela boa gente, para todos os efei
tos e especialmente as "prediletas" do cetáceo em 
questáo, a essa lenda generalizada pelos meandros 
tortuosos do sertao bravio. 

Quando urna mo<;a engurgita de forma ~ns?
fi smá vel e nao tendo como explicar a entumescenc1a 
ventral, lanc;a mao do ... boto e, dessa forma, salva 
a sua reputac;ao periclitante, mantendo limpos os 
brasóes da família. E de tal forma se exprin1e, narra 
e pormenoriza, que todos acabam acreditando, e 
ela também, (pela forc;a da autosugesta~ e pela 
veemencia da pormenorizac;áo) de ter hav1do real
mente ac;~ viril do sacripanta do boto que, em 
realidade "tem definidas predilec;óes pelo sexo fraco, ' . 
conforme muitos macacos que ensandecem e gu1n-
cham em vendo urna mulher. 

Tive várias ocasióes de verificar essa predile
c;ao do grande ce táceo e quando, a A beira •dos rios, 
mulheres e moc;as lavam roupa. O boto ex1be-se em 
todo o seu esplendor masculino, passando rente a 
n1argem. 

* 
É, 0 boto que habita os grandes ~ios for1i:ai:do 

a imensa rede hidrográfica da bac1a amazon1ca, 
um d·elfinídeo, mamífero afim do golfinho n1aríti
n10 diferenciando-se bastante na estrutura bucal e 

·na 'colorac;ao . . É ele o obs~eno "Uiára" das lendas 
indígenas que, filtradas, chegaram e se encrustaram 
junto aos civilizados; ~É enfi~; para. os que. ?'ost.a~ 
das definic;óes cient1f1cas, o Sotaha bras1hens1s . 

Os índios desde os primórdios e quando no 
' • A e resto do mundo ninguém sonhava com a ex1stenc1a 
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d.o nosso Continente e isso n1ilhares e 1nilhares de 
anos antes de Cristóvao Colo1nbo armar a "Pinta", 
"Niña" e "Santa Maria", já conheciatn o ''Uiára", 
ésse Casanova fluv ial que deliciava e a1nargurava 
a vida das donzelas an1azonicas. 

Diz a lenda pura que esse 1nan1ífero, grac;as a 
mav iosiclade do seu canto, atraía as n1o<;as a mar
g·e1n do rio. Em seguida, transformand.o-se em 
belíssin10 guerreiro, fecundava-as, desapareciendo 
para o todo e se1npre, cleixando en1pós a prole 
bastarda. 

Diz a lenda deturpada, mas em uso como 
n1oeda corrente, que .o boto mantém mais ou menos 
o n1esn10 truque para, as n1argens de um curso 
d'água, apanhar n1o<;as desprevenidas, banhando-se 
ou alvejando roupas. Nao canta esse boto que, pelo 
visto, tornou-se afónico com o andar dos tempos. 
Mas transforma-se em moc.etao fogoso, cheio de 
encantos pessoais, concorrendo poder.osa1nente para 
o aumento das estatísticas de1nográficas nessas 
longínquas latitudes ... 

Para a comodidade do amigo leitor irei narrar 
essa lenda ·em toda a sua plenitude. No setor fol 
clórico de nossa terra nordestina e do norte ela 
ocupa Ul11 lugar de destaque, 1nes1no devido a sua 
procedencia ancestral que lhe en1presta sabor bár
baro e o aron1a das brenhas. 

O boto teria sido valente joven1 guerreiro qu.e 
desagradando um Tupa qualquer, quic;á invejoso 
de seus dotes n1ásculos, transf ormou-o en1 cetáceo, 
condenando-o a viver nos rios e nos lagos margi
nais. Acontece que esse " deus" vingativo e desa
piedado deixou ao boto os atributos masculinos, 
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visibilíssin1os a qualquer n101nento aos que nav·egam 
as grandes avenidas líquidas. E deixou-lhe também 
a brejeirice o poder acentuado de se aproximar 
(como realmente acontece) das mulheres quando 
tanto lhe é possibilitado pelo acaso fortuito. 

Foi 1nais longe esse Tupa vingativ.o : teria 
permitido que, en1 determinados n1omentos, o ma
mífero voltasse as feic;óes humanas e, com isso, 
passasse a gozar todas as de lícias do an1or pleno. 
Nao julg ue o leitor que ésse "deus" teria tido algum 
rasgo de clemencia em sua ac;ao vingativa. Muito 
pelo contrário: nessa transforma<;ao transitória, 
permitida ªº odiado gala de priscas eras, volta ele 
novamente a ser 1nísero cetáceo e a viver no seu 
"habitat" ictiológico, após rápidos momentos de 
éxtase, sentindo, co1n isso, mais e mais profunda
mente a sua imensa e eterna desdita ! Urna cruel
dade própria dos índios ... 

O civilizado-branco que habita as estepes do 
serta.o central, "civilizou" também o boto, empres
tando-lhe feic;óes a seu gosto, banind.o-o, morfologi
camente falando, da ra<;a vermelha. "Desbravou-o" 
como fez com a " jungle", plasmando-o mais a con
tento da própria inclina\ao. Aceita, com essa filo
sofía que lhe é tra<;o predominante, com essa crenc;a 
que lh,e é alicerce fundo, um filh.o, un1 neto, vindos 
diretamente do boto ! A realidade, conforme o leitor 
já deverá ter percebido, é que a lenda torna-se 
comodíssima para certos rasgos extraconjugais ou 
para mascarar escorregadelas iniciais cuja cura, na 
totalidade d.os casos, dura exata1nente nove n1eses ... 

Entretanto há realmente, e eu constatei-o de
zenas de vezes, estranha atrac;ao exercida pela 
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mulher sobre esse cetáceo que se possuisse pluma
gem esplendorosa, dela faria alarde para mais e 
mais agradar a visual das filhas de Eva. Mas a 
falta dos adornos maravilhosos com que a Máe
N atureza dotou apenas as aves e os pássaros, enge
nha-se, o boto, a seduc;ao mediante cabriolas que 
executa dentro d'água, virando-se de lado, nadando 
sobre um dos flancos, quando já bem próximo a 
margem se encontram as representantes do sexo 
débil, a fim de que este ateste e veja ser ele, no que 
lhe diz respeito, identico ao homen1. Fá-lo desca
radamente, com um cinismo total, en1itinclo roncos 
que mais parecem bufar de locomotiva ao dar en
trada numa estac;ao terminal! 

N enhum pejo o assalta. N enhuma vergonha o 
inibe. Nada, emerge, submerge, revira-se, bufa, 
lanc;a para o alto, como minúscula baleia o jato 
vapóreo que expele de seu puln1ao, raspa quase a 
orla, teimando em "esclarecer" ao mulherio a quanto 
ele possa chegar se lho for permitido ... 

Entáo é de se ver as moc;oilas, as n1ulher-es, 
mesmo as velhas, grimpando rápidas o barranco, 
fugindo aos gritos, tapando o rosto com as rnáos, 
mas deixando largos interstícios entre os dedos ... 

- Boto quie pegá a xente ... 
Pegou na minha fía? 

- Quaxe ... 

* 
Tido e havido como poderoso afrodisíaco, o 

ólho d.o boto é procuradíssimo e é tomado em infu
sáo pelos que já deslizam ogiva ~baixo na parábola 

SERTC>ES BRAVIOS 189 

da existencia, por obra do senhor Tempo que é 
implacável e justo. Também os atributos masculinos 
do cetáceo sao deglutidos pelos esperanc;osos, em 
doses homeopáticas, após triturados. Usando e 
abusando do "cipó-sobe-e-desce", da "catuaba", 
julga o sertanejo manter-se longamente no verdor 
de sua virilidade. Mas enquanto esses dois espécimes 
botanicos sao relativamente fáceis de serem encon
trados, o olho-do boto passa a ser preciosidade e 
isso devido a dificuldade de abate-lo, seja a tiros, 
seja com o arpao .ou apanhá-lo numa rede. N egaceia 
magistralmente. Imerge aqui para tornar a tona etn 
lugar jamais suspeitado, se bem que a breve dis
tancia. 'É matreiro e dá a exata impressáo de se 
divertir com o atarantamento dos que lhe deseja1n 
"fazer a pele" para lhe carpir, ávidos, os dois órgaos 
preciosíssimos que o homem sertanejo transform.a 
em gáudio próprio e lhe serve para manter o equ1-
líbrio conjuga!. 

No sertáo, nesse sertáo bravío, tao cheio de 
encantamentos bizarros, quem possui um olho de 
boto, p.ossui um capital que rende pingues juros ... 

F I M 
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