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PREFACIO DO AUTOil 

1)11ra11/e os anos de 1934-35, percorri os 1H1stos sertnes, que fica111 
enlre o rio das (;arras e o rio das Morles, i11ct1111bido de fazer para os 
Mission<irios Salesianos i11n fil111e de dir1ulgarlio de seus trnbalhos entrc 
OS Bororo. 

No ano seguinte, aco1npanhei, co1no en·oiado especial da revista 
"A Noite Ilustrada", S. A . Real, o Principe J). Pedro de Alcantara, na 
sua expediriio ao rio Araguaia (Ber6-o-can ), desde Baliza ate Belem 
do Para. 

£111 1938, ro1n Doralice, joveni pernarnburana, cujo p-ai era escan
di11a vo e a 1niie, india brasileira, fi/1nei costu11ies, danras, caradas, etc. 
da tri/Jo dos Caraja. 

No decorrer desta 1ilti111a viage11i, tornou-se grande nntigo 1neu e 
inseparri:uel co1npanheiro, o pequeno Uoni-Uoni , c<nno o apelidei, e 
f icou conhecido na historia que segue estas /in has. Mas seu nome na 
tribo era "Toil<i", f ilho do cacique Dinllirna, da tribo Carajd, na aldeia 
de Siio .I ose. 

"Uo11i-Uoni" tinha 13 anos, 111ais ou 'lnenos. Revelou-se-rne, desde 
logo, ion gun: inteligenle e esperto, fora do conn11n. Contou-11ie in 1ime
ras hist6rias de suns proezas. 1'udo isso e a gnznde dedica~ao que me 
devotou levara1n-1ne a escrever este livro . 

Deixo que ele pr6prio narre, na sua 1naneira "engrarada" e afdvel, 
as suas ave11turas e outras, que acontecerarn nessas paragens, durante 
111i11/ia fil1na ge111, entre estes arndveis indios Carajti. 

Baseia-se ludo e1n fatos autenticos. 0 rouho das "1ndscaras sagrn
das" f oi-1ne con ta do pelo cacique Diahi ma. "A 11iorte de Zavahuri" e 
tentativa de vi ngnnfa, deu-se e1n 1935 e sou be-a pelo cacique Tiaureti. 
da aldeia Mato Verde, q ue f igura neste livro como guerreiro da aldeia 
de Diahi1na. A "colina dos niortos" visitei-a durante a expedir;ao de S. A. 
J~ eal, o Principe D. Pedro de Alcrlntara. A "da11ra do Horuana" assis·ti, 
duas vezes; a pri111eira, quando da expedirao aci1na, e a outra, quando 
da f il111age11i feita eni 1938. 0 rapto das rnulheres Tapirape verificou-se 
e111 1933; 011vi contarern-no nas aldeias dos Carajd, siluadas rio acirna 
e rio a/Jaixo da confluericia do TafJirape com o IJerd-rJ-cdn (Aragua£a). 
"A Jenda do Tahi11a-Cdn" contou-rna ta111f)(f1J1, Tiaureti ea das "estrelas", 
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o feiticeiro dos Orari111'11g11doge, da 11arao Bororo, da aldeia ]arudori, 
no rio Verrnelho, af luente do Sao Lourenro. 

A amizade da gente da aldeia de Diahima para co1nigo foi ao 
ponto, o que me envaidece sobre1naneira, de rne aceitareni co1no um 
dos seus, portanto, me considerarem tarnbem Carajd e 1ne terem pin
tado o rosto com os desenhos do cla do Cacique Diahima. 

0 Aragunia, nesta zonq, j<i tem a Largura de uns JOO a 200 rnetros. 
Corre entre terras quase inabitadas. Suas praias, de un1a areia fina, 
branca e lirnpa, nada ficarn devendo ll afamada praia de Copacabana. Ao 
Longo do rio, de uma e outra nuirgern, estende1n-se, aqui e acold, zonas 
de alta 1nata virgern; outras vezes, o mato cerrado, de chao arenoso. 

0 ano divide-se nltidamente em dois periodoss um, seco, sem chuvas, 
que vai de jun/to a novernbro e, outro, o das chuvas, que corner-a en1 
dezernbro e vai ate fim de maio. 

Em maio e junho, as aguas do Araguaia que transbordaram de 
ambas as margens mato a dentro voltam ao seu leito; as que ficam em. 
depressoes do terreno f ormam temponlrianiente verdadeiras lagoas, 
que o sol vni secando e se tornarn focos do incansavel mal, tormento 
dos que se e·1nbrenham pelos sertoes: a malaria. 

Vivem os Carajd ao longo do Araguaia e no lado ocidental da ilha 
do Bananal, que e a maior ilha fluvial do mundo. Nesta i{ha, na parte 
oriental, vivem os ]avae. Os temiveis Xavantes (Caiamo) vagueiam 
entre o rio das J\.f ortes, o Araguaia e a faladisshna serra do Roncador. 
Os Bororo habitam a regiiio que vai do rio das Carras ate o rio das 
Mortes e as terras do Sao Lourenro e seus afluentes. Os Tapirapl~, 
tribo de que em 1933 restavam somente uns ceni individuos, vivem nas 
aldeias da Anta e do Bambu, no alto Tapirape, afluente da margeni 
ocidental do Araguaia .. de on def ica a seis di as de viage1n, rnais ou menos, 
ern. canoa, Tapirape acima, e dai a dois dias, a pe, mato a dentro. 

0 meu maior contentamento seria qu,e deste livro resultasse um 
pouco de amizade, ou rnelhor co1npreensao dos leitores, para com os 
nossos irmaos de rar;a indigena, que como se sabe sfio os que tem mais 
direito, por assim dizer, a este territc5rio imenso, e que representa1n, 
cento por cento, o Brasil. 

Se isto conseguir, embora estrangeiro, nascido lri longe na Austria, 
na cidade de Salzburg, 1nas brasileiro de corarao, considerar-me-ei con
tente e, tambem, pago de todas ns canseiras, por que tenho passado, em 
meus contntos freqiientes com as nossas selvns e seus f ilhos. 

M. B. 
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Primeira Parte 

EU SOU UONI-UONI 
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Eu sou lJoni-Uoni, filho do chefe de nossa aldeia, que 
fica situada nu1n banco de areia, no n1eio do Ber6-o-can (I). 

Nao tive se1npre este no1ne. Ben1, na verdade, isto nao e 
llln nome, nao e mesn10? ... Cha1navam-me antes Toila. Um 
dia, pore1n, chegou a nossa aldeia um tori (2). Gostei logo 
1nuito dele, que se1npre foi tao bo1n para comigo, mostrando-
1ne tanta coisa bonita, que eu ate ali nunca vira. Acabou por 
ficar grande a1nigo meu. 

Ele percebeu que eu tenho na pele da barriga, hem perto 
do umbigo, duas verrugas. - "Que e isso?" perguntou-me. 
"Uoni" (3) respondi. Riu-se muito. - "6 rneu pequeno atnigo. 
t\gora tu nao seras mais Toila. Vais cha1nar-te, daqui por 
diante, lJ oni-{Joni". Acho bonito esse apelido. Todos OS 

Caraj;1, quc estava1n prescntes, se rira1n a valer, e assim 
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fiquei conhecido por Uoni-Uoni. - Ben1, "Esta historia do 
tori, meu irmao grande" vou contar a voces nlais tarde . 

.E certo que habitamos esta aldeia somente durante o 
tempo seco. Quando vem OS dias das grandes chuvas, vamo~ 
para o cimo dos morros altos, mais afastados do rio, onde as 
aguas da enchente nao chegam. Ai fazemos ranchos mais soli
dos, hem protegidos contra as torrentes <las chuvas. No tempo 
seco, neste tempo maravilhoso, cheio de fartura e encantos, 
passamos os dias alegremente, sob um sol bonito neste pe
queno banco de areia, no nleio do rio quedo. 

Que belos dias! Nern pingos de chuva, sequer. Sol quente, 
que logo que nasce por detras do matos escuros, joga seus 
raios bondosos por sobre a areia alva das praias e seca num 
instante a umidade do sereno, que cai em abundancia. Quan · 
do o sol esta hem no alto, a areia fica tao quente, tao quen
te, que dificilmente consigo correr sobre ela, pois, queima-me 
as solas dos pes, como se fosse fogo. Nestas horas, meio sufo
cantes, recolhemo-nos todos aos ranchos construidos levemen
te de folhas de babac;u e buriti, que nos protegem de sereno 
e dao sombra fresca e boa durante o dia. 

Nossa gente constr6i estas "casas", sempre de tal forma, 
que os ventos, que descem ou sobem pelo grande vale, passam 
pelas duas aberturas que ha de ambos os lados, refrescando
nos agradavelmente. Mas, as vezes, a noite, sentimos tanto frio 
que sahnos dos ranchos e deitamo-nos entre dois fogos acesos, 
cm frente a eles, para poder dormir. 

Por outra coisa tan1bem eu, Uoni-Uoni, gosto desta ten1-
porada na ilha de areia. E que, neste tempo, nao ha mosqui
tos, nem borrachudos, nem muric;ocas, que nos picam e nos 
molestam, como na epoca das grandes chuvas e mais ainda 
nos dias que se seguem ao baixar <las aguas da enchente. Meu 
pai, que acompanhou o "pai branco" (4), antes <las tres ttlti
mas grandes chuvas na sua visita a nossa aldeia, contou-me 
que estas picadas dos mosquitos sao as culpadas de nos sentir
mos mal, de repente, co1no se um fogo nos devorasse o corpo, 
de tremer como . os galhos das arvores de nossas matas, em 
meio as tempestades e suarmos e1n abundancia. Ah, que coisa 
terrivel e isso! Sobretudo quando repentinamente cai o calor 
nas veias e tun frio terrivel enche o corpo, sacudindo-o todo. 
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Areia fi11a, alvissima e resplandecente, sobre a qual sao conslnlidos os ranchos. No 
{undo, a. selva esJnJssa e misteriosa. 
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0 111cu tio, o grandc paje Kuhubara, diz que esla hislo
ria do "pai branco" nao passa de 1nentira e que sao OS espiri
lOS rnaus que entrain no corpo dos hon1ens e os ator1nentam. 
Nunca tinha ouvido c©isa sc1nelhante a essa : que os mosqui
tos poden1 fazer tantos e tao grandes 1nales a gente. Nao sei 
en1 que1n acreditar. 0 n1eu pai quase nao erra, nem quando 
dirige as cac;adas ou pescarias, nem quando faz ouvir sua voz 
no conselho de guerra contra os 1naus Xavantes, nossos maio
res inimigos. Mas, quen1 sabe? 

Kuhubara e paje (5) valente e eu tenho tnuito 1nedo de 
ineu tio, principalmente quando organiza e Iida con1 as danc;as 
dos bichos (6) na alcleia. Dizetn todos que ele e Valente n1esn10 e 
que ja curou muita gente, brigando com os espiritos maus. 
Kuhubara nao gos ta do "pai branco". Diz a todos que lhe 
queren1 ouvir, que as historias deste sao n1entiras grandes. que 
ele nao entende nada dos espiritos, netn dos ruins, netn dos 
hons e que nao sabe contar coisas agradaveis dos bichos da 
1nata. Nao sei, nao sci. Que1n sou eu enfin1, U oni-U oni, para 
decidir isso? Sou pequeno demais por enquanto; quando for 
guerreiro, valente e sabido co1no meu pai, hei de descobrir a 
verdade. Talvezl. .. 

Kuhubara e sen1 duvida un1 paje valente e conhece coisas 
de nossa gente. Sabe co1no os nossos antigos vivia1n e1nbaixo 
da terra e co1no u1n dia sairain de la, atraves de u1n buraco. 
Sabe tatnbem como Tahina-Can (7) desceu do ceu para nan10-
rar a bela jovem In1aheru, e co1no ensinou aos Caraja o plan
tio do bo1n 1nilho, das melancias doces, da 1nandioca e outros 
frutos. Sabe como se derruba a 1nata para fazer as roc;;as. E 
sabe 1nuito n1ais, nao so dos Caraja, mas tambe1n n1uitas coisas 
e hist6rias dos ~f apirape (8). 

Nao e Irace1na mulher ~fapirape? Kuhubara to1nou Ira
cen1a con10 n1ulher, depois do assalto que os nossos guerrei . 
ros fizera1n as aldeias dos Tapirape: as aldeias da . .\nta e do 
Ba1nbu. Que coisa engrac;ada! Nossos velhos trocava1n obje
tos coin OS rf apirape no Pt>rto da Reuniao (9) e OS nossos 
guerreiros dava1n u1na grande volta ao redor deles e assalta
van1 as aldeias para raptar as 1nulheres. Trouxera111 1nuitas 
para os nossos ranchos e casara1n-se con1 elas. Dizc1n que sao 
1nais bonitas que as Caraja. Desde esse ten1po, nunca mais 
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0 caciq1te Dialtima, 111e1t j;ai, e quem dirige as ex/J<:diroes de guerra e as cafadas. 
S1ta fHtla vra e ouuicla CO/It resf1eilo 1W Cu11scllt0 dos (;uerreiros. 
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nos cnconlra1nos coin os Tapirapc no Porlo da Reuniao para 
a grande troca. Infeliz1nenle. Que dias Lao alegres! Que via· 
ge1n! Ela foi feita e111 canO;l.S. E co1no gostei desta viagem! 
Quanla coisa interessante! 

flfru tin h"11/rnbarrt <1 lido como J>aje />oderoso. 'l\' iio cf bom cair 11 0 seu desagrado. 
lracc111n, sua mu /her, ele ra/>10 11 -a da lribo Ta/Jira/Jc! . 

Mas os l~apirape , desde essa data, brigaran1 conosco. Eu 
goslo tan1bc1n clas n1os;as Tapirape. Quando nascia1n suas 
pri1neiras crian\:as, fabricavan1 recles ( 10) para nelas deita-las. 
As lllO~as Cara ja nao con hccia1n a rede e ate hoje nao 
sabe1n faze-la. Co1no eu gosto de ncla n1c deitar c balan~ar! 
E boa e frcsca , e os carrapatos do chao nao consegue1n subir 
nela para picar Uoni-Uoni. 
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... c q11n11do as 111u!ltt'res Tnj>iraj>e raj1ladas litwram os J>rimf'irns filhos, conf eccio-
1iara111, jJGl'ct OS 11/<::Sl/IOS, rcdes fjll e 0 110SSO f>UtlO df'SC011 ftecia. 
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Gosto ta1nbe1n do "pai branco", que, as vezes, nos visita 
por alguns dias. 'T'e1n barba comprida e branca e veste longa 
capa branca (11 ). 'fraz sc1npre coisas bonitas para os indios e 
conta 1nuitas historias. Conta a de un1 espirito que vive no 
alto do ceu azul. E.le nao conhecc o 1-.ahina-Can e os nossos espi
ritos. Sabe 1nuita coisa, que nos nen1 sonha1nos, inas, de outro 
laclo, dcsconhece n1uita coisa nossa tan1ben1. As vezes faz 
inagicas, n1as nao co1no J(uhubara. Arrun1a as n1alas u1na en1 
ci1na da outra e coloca na de citna tuna figura du1n ho1ne1n 
branco, a1narrado e1n dois paus cruzados. Diante dcle, fal::t 
tuna lingua. que nao entenclc1nos. Nao e Caraj<i; ne1n lingua 
dos toris ( 12). Sen1pre aparece sozinho. 

Conhe<;o outro que ta1nbc1n aparece na nossa aldeia. Este 
tori mo<;o vein sempre con1 sua n1ulher (13). Mas nao te1n capa 
branca, ne1n barba grande. Nao tern nenhuma barba mesmo. 
Estes dois "pais brancos" nunca aparece1n juntos. Eu nao sei, 
uao con1preendo tudo o que diz o velho, nem todas as lendas 
do tnais 1110~0. Gosto 1nais do prin1eiro, que ten1 dois livros: 
u1n e preto, n1enor que o outro, e conte1n n1uitas hist6rias 
do ceu e do espirito grancle 1-.upa. Nao te1n in1agens, 1nas te111 
rnuitas coisas pretas pequeninas. Prefiro o outro livro, que e 
de cor das folhas das arvores do n1ato, quase s6 tetn 
iinagens, e inuito pouco, n1uito pouco 1nes1no, claquelas coisas 
pretas inuito pequenas. Existetn la nesse livro, inuitas in1a
gens de bichos: on~a, caititu, cobra, veado, anta e algun'.l 
outros que nunca encontrei no n1ato, ne1n inesmo vi trazi<los 
pelos nossos, de volta clas ca~aclas. 

Encontrei, ai, um bicho inuito engra\ado. Te1n o pes
CO\O comprido e a cara feia. £.ste pobre bicho e tamben1 cor
cunda (14). Diz o "pai branco" que vive em outra terra, e muito 
t'ttil, nao hebe agua, que raras vezes la e encontrada, e a gente 
pode montar nele entre as duas corcundas, como o tori monta 
aqui, em cavalo ou mula. Acho isto engra<;ado, porque ele 1ne 
parece grande de1nais para a gente inontar. Mas o "pai branco" 
me garantiu que este bicho se abaixa no chao para ser n1on
tado. Sera 1nesn10 verdade? 

Perguntei-lhe que significa1n as pequenas coisas pretas, 
logo en1baixo <las i1nagens, e que ha noutro livro ta1nben1, 
quase todo chcio dclas. Rcspondeu-n1c quc e para a gcnte SC 
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le1nbrar do que outras gentes contara1n antes, h<i inuito te1npo 
ja. 1.""' irou tuna folha branca e fez nela tuna pors;ao destas 
coisas, coin un1 pedacinho de pau reclondo, que te1n uni 
caro~o preto no meio (15). Fiquei 1nuito curioso. Quis ver se 
ele falava a verdade e narrei-lhe entao tuna hist6ria, pedindo
lhe que a desenhasse na f6lha. Depois de alguns dias pedi-lhe 
que to1nasse a folha e visse ncla as coisas pretas pequeninas, 
para que ele me repetisse a hist6ria con10 eu contara. £.le 
nao 111e enganou, nao! Leu palavra por palavra, toda a histo· 
i ia, como eu tinha contado no outro clia. Que home1n! 

Uoni-Uoni com o sen veadinho mm1so. 

Entao, pedi-lhe en1prestaclo o pauzinho redondo, con1 o 
caro~o preto e desenhei alguns bichos nu1na ft>lha. A pritneira 
coisa quc aconteceu foi que eu quebrci o caro~o ... Mas o "pai 
Lranco" nao ficou zangado, nao. Encurtou o pauzinho co1n 
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u111a Faca, ate aparecer de novo o caro<;o preto e, cntao, rne 
cnsinou como se fazem riscos pretos no papel branco. Fac;o 
tuna cobra e u1na tartaruga e os ovos desta. Ele riu e disse: 
"A cobra e a tartaruga estao muito bern". Mas nao reconhe
ceu os ovos. S6 depois de eu lhe explicar o que era. e que 
disse: "Ah, sim, e verdade, sao ovos de tartaruga". 

Pro1neteu-me que, quando eu for 1naior, me ensinara a 
fazer as pequenas in1agens. Disse-me tambe1n, que eu sou u1n 
bon1 menino. Mas eu nao sei, nao. Antes quero experimentar. 
Esperarei ate que o "pai branco" volte novainente depois da 
pr6xima grande chuva. Se dessa vez ainda rr1e contar a ininha 
hist6ria olhando a folha branca, ai, sitn, acreditarei nele e 
aprenderei co1no se faz isso. Depois, entao, quero que ele me 
de de presente 1nuitas folhas brancas e aqueles pauzinhos com 
c.aroc;o preto e, naturalmente, u1na .faca tamben1. Faca tern 

. ' . sempre servent1a para nos gur1s. 
Vi neste livro grandes ranchos con1 n1uitos buracos (16) e 

Ulna porta; vi ranchos sobre ranchos (17). Diz 0 "pai branco" 
que nas grandes aldeias onde ele vive se faz ·assim: por que ' 
fazem un1 rancho e1n cima do outro, nao enten<l'o! Ha tanto 
lugar na terra! Disse-me ele que la nao ha tanto lugar e que, 
para que todos tenham um rancho, sao obrigados a construi-
los assim. Pode ser, n1as nao con1preendo. Aqui por todos os 
lados, ate onde alcance rninha vista, s6 vejo terra e mais terra. 
Podem-se fazer n1uitas e 1nuitas aldeias con1 ranchos co1no os 
nossos. 

Hoje descobri uma nova image1n no pequeno livro preto. 
E u1na vista. Na frente tern dois paus cruzados onde esta amar
rado um ho1nem quase morto, do qual ja falei. De ambos os 
lados estao voando moc;as com cabelos compridos e asas de 
passarinho. Que born a gente ter asas! Nunca vi coisa igual. 
Penso que nunca entenderei essa coisa! Mas gosto muito do 
"pai branco" e de suas hist6rias engrac;adas e dos dois livros, 
DlaS Ine parece que 0 botn velho "pai branco" C tatnbem UITl 

pa je grande na aldeia dele. 
Eu o vi fazer uma coisa n1aravilhosa. Un1a noite eu estava 

na barraca dele; ant.es de deitar-se pediQ-tne tun copo con1 
agua; to1nei a caneca e corri para a beira do rio e a enchi. 
Achnirei-1ne inuito de tanta sede, porque, pouco antes, o vira 
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esvaziar o copo ate o fim. Quando cheguei com a agua, agra
<leceu-me, pos o copo ao lado da cama e mandou-me que fosse 
para 0 rancho dos meus pais dormir. J a era tarde e ele tan1-
be1n desejava dormir. 

Le1nbrei-lhe a agua. "Obrigado, nao e para beber". Sa! 
da barraca, dei uma volta ao redor dela e deitei-1ne na areia, 
por det~as dela e levantei de mansinho a Iona da tenda e 
t:spiei. 0 "pai branco" deitou-se por cima dos seus cobertores 
e colocou perto da cabec;a a sua tocha de cera de a be I has ( 18) 
e a caneca com a agua; depois tomou o pequeno livro preto, 
abriu-o: e ficou lendo 1nuito te1npo, resn1ungando coisas c1n 
voz baixa. Depois de ter virado algumas folhas, resn1ungando 
sempre, de repente enfiou a n1ao direita na boca e quando 
a tirou trouxe seguros seus dentes (19) entre os dedos e os colo
cou na caneca. Fiquei pasn1ado, que coisa assombrosa! Nunca 
vi tal coisa. Nein Kuhubara sabe fazer tal feiti<;o. Pensei que 
ele iria fazer outra tnagica. l\fas fechou 0 pequeno livro preto, 

• tocou com a inao direita a testa, o peito e ambos os 01nbros. 
e apagou a luz. Eu tive medo entao que ele, con1 esse feitic;o, 
tivesse cha1nado um espirito e fugi para o rancho dos meus . 
pa1s. 

Hoje ha um barulho danado na aldeia. Que coisa terri
vel: o so~ ja esta alto e as inulheres preparam a co1nida. A 
canoa do Sacriva desce rapidamente o Ber6-o-can, e aborda 
a praia (20). Ouvi entao que Sacriva gritava qualquer coisa, e 
vi n1uitos guerreiros largarem seus afazeres, outros deixare1n 
a sornbra fresca das esteiras, estendidas verticalmente contra 
os raios do sol, e correre1n para a canoa. Tambe1n larguei o 
ineu amigo Soco-ii, com que1n brincava de briga, no mon1ento 
cxato en1 que procurava enfiar-lhe o nariz na areia. Ele e 
rnaior do que eu e sempre contou vantage1n de ser tatnbem 
tnais forte. T alvez seja verdade, pois quase ine venceu, 1na') 
eu fui mais habil e torci-lhe a perna, derrubando-o. 

Corre1nos os dois para a canoa e vimos uma cena horri
vel. Sacriva tinha a seus pes o Zavahuri, gravemente ferido. 0 
ombro, na altura do pescoc;o, estava quase partido em duas 
partes, e o corpo todo ensopado de sangue. Nao podia falar. 
J)e cada vez que ele tentava falar algu1na coisa, saia u1na 
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c.·spun1a cnsangticntada pela boca c nariz. Enlao con1ec;;ou un1:i 
gritaria daquelas! E Tari1naru, inulher de Zavahuri, arrancou 
os cabclos coin as inaos, angustiada que cstava de ver o inarido 
agonizante. Levaram com cuidado o pobrc coitado para o 
rancho e deitaram-no na esteira, na areia. 0 paje e Tarimaru 
exan1inaram c trataran1 a ferida, enquanto os guerreiros inda
gava111 do Sacriv;i co1110 tinha acontecido aquilo. 

Contou Sacriva o seguinte: "Passa1nos quasc tocla a noite 
rernando rio acin1a, ate a praia dos veados, oncle sei q ue e bo111 
lugar para a genre pescar. Puxarnos a canoa para a areia e 
t.ratei logo da pescaria. Zavahuri n1ctcu-se corn o 1nachaclo (o 
que e}e negociou 110 ten1po das t'tltirnas chuvas corn OS ga
rimpeiros que subiatn o Bero-t)-can), na orla da 1nata vizinha 
onde sabia1nos existir un1 velho tronco que tinha, be1n no 
topo, u1na coltneia. Ele queria clerrubar o tronco para 
tirar o rnel. Eu dediquei toda a 1ninha aten~ao a pescaria 
e so1nente ouvia o uniforme toque-toque das 1nachadadas de Za
vahuri . De repente, parou o barulho dos golpes do machado 
e, olhando para o lado de 1neu con1panheiro, vi un1a cena ter
rivel. ()s Xavantes atacara1n-no con1 as suas bordunas, e Za
vahuri clefendia-se con1 o 111achado. Peguei 1ninha bordnna, 
que eslava no fundo da canoa, para corrcr e111 seu socorro, 
quando, co1no lllna cangu\U, rapido, Ulll Xavante pulou-lhe 
nas costas, derrubando-o. Tirando-lhe depois o 1nachado, des
f eriu o golpe tren1endo que o pos nesse estado. Surgindo mais 
Xavantes do 1nato, puxei a canoa para a <1gua e esperei Za
vahuri para f ugirn1os. Este alcan~ou a canoa prin1eiro, dei
xando-se cair dentro dela. Eu n1e pus a re1nar i1nediata1nente, 
con10 urn doido. Os Xavantes, cla praia, atirara1n algun1as 
flechas, inas nenhun1a nos alcancou. 

" 
Zavahuri viveu ainda un1 clia, tuna noite e n1ais un1 dia. 

Nao pt>de falar, ne1n beber agua, ne1n con1er, porque o pes
co\o estava fcriclo. Durante esse ten1po, a espun1a avermelha
da, continuou sernpre a sair pela boca e pelo nariz. Por fim, mor
reu. Enterra1no-lo entao para lin1par os ossos, que depois tira
rernos para colocar no grande pote de barro q uei1nado. Esse 
pote nos levan1os paia a "colina dos n1ortos"' perto da gran
de ilha. 
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Del)(/ixo das drvores esliio as tJesadas unws de barro qtteimado, e denlr o de/as os 
ossos dos quf 111 orrern111. Au /ado, tuna tJequ.ena tigela de barro con/em a "comida 

/Htra os es/>irit os" dura11te a sua viagem j)(lra as />fagas etenws. 

M uitas noites ouvin1os os uivos de 'f arin1aru, que rolava 
na arcia, cheia de dores, la1nentando a 111orte do n1arido e 
inaldizendo os Xavantes. 

Os nossos ho1nens discute1n n1uito. Achan1 os Xavantes 
atrevidos den1ais. Tinha1n assassinado uma n1tllher e tres ho
n1ens de nossa gcnte no ulti1no te111po seco. Quando estes 
clescia1n en1 canoa o Ber6-o-can, de volta do lugar onde se1n· 
pre buscan1os barro azul con1 que se n1oclcla1n os licoc6s(21), 
ouvira1n, vinclo do inato, pios de siricn1a. Abordaran1 e to1na-
1·an1 os arcos e flechas para cac;ar; os pios de sirien1a, porem, 
nao cran1 outra coisa senao u1na ernboscada dos Xavantes, que 
os trucidara1n a todos, exceto u1na n1ulher, que havia ficado 
na canoa e que assin1 fugiu. Neste ten1po seco, roubaram o 
filho de l\.uhubara e agora inataram Zavahuri. E den1ais! Isto 
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Licocos. A esquerda e ci direita (e111 vista de fre11/e e de tJerfil). bonecos de 1un ho
mem. 0 c01·1Jo e mode/ado em barro az.ul secado ao sol. Cnbelos e braros constituem 
uma so /Jera feita de ciJra /Jrefa _ de nbelhns. Os seios a/Jrese11ln111 jJroporroes iguais em, 
ambos os sexos. L ougo batoque labial c siunl iu dicativo de ho111e111, e tauga, sinal 

i1ulicativo de mu/lier. 

clama vingan~a. Meu pai Diahi111a, n1ais Dobare e Ku1narero 
1netera1n-se nu1na canoa e re111aran1 ate a aldeia do chefe 
Maloha, na Ilha Grande (22). Dias depois voltaratn con1 tantos 
guerreiros, quanto eu tenho dedos nas inaos e nos pes, n1ais 
<lois (23). Arrumaratn muito feijao c carnc assada, arrnas e bra
sas de fogo, nu1na pcquena vas ilha de barro, para accndcr os 

23 

I 



Haricoc6s (24) , quando tiveretn vontadc de fu1nar, e partiran1 . . 
e1n canoa, r10 acuna. 

Depois de 1nuitos dias, voltara1n exaustos. Nao achara1n 
os Xavantes. Seguira1n os rastos deles n1uito ten1po e chegaran1 
a encontrar os lugares onde dorn1iam. l)ize1n que, pelas mar
cas, tinhan1 estado ali muitos Xavantes. U1n dia topara1n nu1n 
terreno 1nuito arenoso com u1n ba1nbu que os Xavantes fin
can1 no chao, onde perceben1 que ha agua a pouca profun
clidadc e pelo qual chupa1n a agua (25). Para este fi1n fura1n 
prin1eira1ncnte 0 "111iolo" do ban1 bu, tra bal ho este dificil. 

De outra ocasiao, quando ia1n atravessar t1n1 riacho, topa
ra1n com un1a arvore caida atravessando o rio de u1n ]ado ao 
(>UtrO. 0 tneu pai, que e 1TIUito sabido e conhece a tnaneira 
pela qual os Xavantes fazem guerra, 1nandou prin1eiro exa1ni
nar be1n o lugar, antes de passare1n. Encontrara1n por perto 
do tronco 1nuitos espinhos venenosos, espetados no chao cont 
as pontas para ci1na, bem escondidos coin folhas e capi1n. Etn·
bora tivesse cuidado, u1n dos 1nais jovens guerreiros pisou 
um espinho e ficou com o pe horrivelmente inchado ate a 
altura do joelho. Nein podia andar. 

Meu pai riu-se quando deu con1 a cilada e disse: isto e 
botn para 0 estt'tpido tori, 1nas nao para 0 Caraja. Quando OS 
Xavan tes sao perseguidos pelos toris, agen1 dessa for1na e fica1n 
de ernboscada na rr1ata da outra 1nargen1. Os tori, desconhe
cendo o modo de agir dos Xavantes, pisa1n nos espinhos, o 
que os obriga a sentaren1-se no chao para arranca-los. Nesta 
altura, desprevenidos co1no estao, os Xavantes despejan1 u1na 
chuva de flechas sobre eles, e mata1n-nos. 

Os homens achan1 que pode1nos fazer tuna visita a aldeia 
do chefe Maloha, ja que esta1nos tao perto dela, e ren1a1nos, 
assim, 1nais rio abaixo, rente ao barranco da llha Grande, que 
neste local sobe verticahnente das aguas, ntuna altura de tre5 
;l quatro ho1nens grandes. Va1nos etn tres canoas, cheias de 
gente e seguimos, canoa atras de canoa. \ T ou na ultin1a e me 
assusto bastante, quando, de repente, vejo as outras canoa'5 
desviarem-se rapidamente para 0 largo, C OU<;O a gente grital 
a terracloran1en te. 

Quase no mes1no instante, enor1ne bloco de terra se des~ 
prcnde do barranco c se prccipita coin cstrondo nas aguas! 
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Co111 o /Jarro azufado, as 111ofaS 111odefa111 as bo11ecas licot6s /1ara as crian{.·as. 
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Por uni triz a segunda canoa nao e apauhada. r\ agua fica tao 
agitada que, coin n1uito custo, esta consegue inanter-se en1 
equilibrio. Quando as ondas reYoltas alcans:a1n a nossa en1bar
ca~ao, cla sc poe a balan~ar de n1aneira tal que ine assusto, e 
11ao pouco. 

/\'as """g""·' do lk1<;-ci-oi11. a ania fllt1m·c'11ffl {' "" g1ii11s fiiiissi111os sc: ac111111da, ris 
vc:z.cs, 1111111tt all11ra de lris lio111c11s cofu('(ulos 11111 e111 ci111a du 011/ro. 

Sanahurc, que re1na na tuinha frente, olha desconfiado 
para o barranco e diz en1 voz baixa para Deor6: "E. o grande 
Latu d 'c1gua". E tne explica: "Menino, e tun bicho maligno, 
11111 tatu gigante, inais comprido que duas ou tres canoas liga
das. Vive no £undo das aguas, come gente e quando sente 
lon1c, cspera, perto de um barranco alto, que passe un1a canoa, 
af unda-a e, en tao, pega aqueles que nela se encontra1n e puxa
os para o fundo, onde os clevora" (26). Viro-n1c para tras e olho 
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S<Jbre a t>ele Jii11tarla de vermelho com 11rur11. as 111oras drixn111 J>i11far os si11ais do 
cla com o suro negro de jcnij}(lj>o. 

para o lugar do desaba1nento. Na<la descubro de suspeito. So-
1nente noto un1a leve nuvem de pocira beirando o barranco, 
c u1na 1nancha vermelho-vivo, quc sc clestaca de todo o resto 
do barranco. 
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Pararn as canoas, uma encostada na oulra, no rneio do 
rio. E os hornens discutem agora em voz baixa, olhando, ao 
inesmo tempo, corn suspei<;ao, para o barranco. Depois enchen1 
e acendem os haricoc6s (27), e prosseguin1os a viagem. 

Enfim, alcancamos a aldeia de Maloha. Recebern-nos 
J 

rnuito hem e nos oferecen1 con1ida en1 abundancia. Maloh:l 
diz ao meu pai que chegamos in esmo na hora porque nessa 
noite vai haver a dan<;a do H uruana (28). J a podernos ver en1 
todos os ranchos os preparativos para a festa. Os guerreiros 
deixa1n-se pintar de novo, pelas 1nulheres, todo o corpo, da 
cabe<;a aos pes, de ver1nelho, com urucu (29), e quando a camada 
gordurosa esta completamente seca, pintatn ern ci111a os de
senhos dos clas, com suco de jenipapo (30) azul , tao escuro que 

I A ate parece preto. 
Etn frente de todos os ranchos, as n1ulheres preparatn 

comidas e bebidas e1n grandes potes de barro quein1ado. Toda 
a alcleia esta en1 borborinho. A mulher de l\tlaloh<1 da-1ne un1a 
enor1ne quantidade <le beiju. Depois de o comer, deixo a 
aldeia e vou para a "casa dos bichos" (31 ), onde quero ver como 
se vestem os guerreiros que vao executar o Huruana. Apenas 
dois bichos (32) dan<;arao hoje e ja se enrolan1 nas suas vestes 
sagradas, enquanto alguns jovens varren1, com folhas de pal-
1r1eiras, o caminho estreito, que liga a casa dos bichos a aldeia. 

0 pa je desta aldeia tern uma rr1agnifica coroa toda cor
de-rosa, feita coin penas dos colhereiros, e um enor1ne bato
que enfiado no buraco do labio inferior .. Faz uma cara muito 
feia. Ouvi dizer que ele e 1nuito temido cm toda a aldeia. 
Dizem que nao gosta dos tori, e que somente ele sabe co1no 
desaparecera1n alguns, durante a sua viagern pelo Ber6-o-can. 
·.renho tnuito medo dele. 

Quando 0 sol co1ne<;a a inclinar-se sobre a crista da tnata 
pr6xima, o pa je e Maloha to1nam o cam in ho para a aldeia~ 
Zl frente dos dois bichos. 'I'odos OS da aldeia esperatn-nos a 
cntrada. As 1nulheres e as crian<;as estao sobressaltadas de 
lanto medo. Algu1nas mulheres ate treme1n COITIO as folhas das 
arvores, sacudidas pelo vento. Ouve-se o choro das crian<;as. 
E1n frente a multidao, os bichos paran1 e sacoden1 os seus cho
calhos, fortemente. Aproxin1a-se entao un1a velha , con1 u1n 
grande pote de barro e o poe diante dos pcs dos bichos. Con-
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As 11111/lierrs soram griios de mifho fH1ra obter n fnrinha com que preparani o lieiju. 
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l<.1:111 CSLC a co111ida para OS "cspiritos", que clcs lcva111 para a 
''casa dos bichos". Depois de algum ten1po, saen1 nova1nentc, 
c co1nc<;;a a dan<;;a. Os bichos dan<;;a1n, se1n parar, sacoden1 os 
chocalhos e soltam gritos e berros. Dan<;;a1n batendo os pes na 
terra, primeiro, se1npre no n1es1no lugar; clepois avan<;;an1 e 
recuan1 dan<;;ando, enquanto os guerreiros, e1n redor deles, ba
ten1 palrnas acompanhando o con1passo <la dan<;;a. 

Rlrs <lrwrr1111 sem parar, sem o me11or descanso. E, em seu· redor, os guen-eiros balem 
jJa/mas acompanhando ? comfmsso da dan~a. 

A lua co1ne<;;a a sua viagem sbbre o ceu escuro e as estre
las brilham la e1n cin1a, longe, 1nuito longe. No capi1n, apa-
1ccen1 os vaga-lun1es. Nao para1n os bichos de dan<;;ar, gritar 
e sacudir os chocalhos. '"rodos sc excitan1 cada vcz n1ais. Bebe-
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!)e 1nuito. De quando ein quando desaparecetn os bichos den
tro da "casa dos hichos" e outros guerreiros vestem as masca
ras e sae1n para continuar a danc;a. Os pri1neiros guerreiros, 
que danc;ara1n, joga1n-se ao chao exaustos, cohertos de suor e 
poeira, para <lor1nir. Estou coin u1n sono t.errivel e procuro 
\1111a esteira para deitar-1ne no rancho de Maloha. As vezes, 
~corclo e ou<;o o barulho da clanc;a, q ue nao para . 

No dia seguinte, voltatnos para a nossa aldeia. Os nossos 
estao cansados e deixam, aqui e acola, de re1nar. Bebera1n toda 
a noite e a dan<;a so acabou quando o sol jt:1 ia hem alto. 

Ccrta noite, percehi que meu tio, o grancle paje Kuhu
bara, estava de bo1n hu1nor, porque havia ganho 1nuito fu1no 
de rolo de um tori, que suhiu o rio. Pedi-lhc entao que 1ne 
contasse a historia do Tahina-Can. Ouvi-a 1nuitas vezes, tnas 
gosto tanto dela, que nao 1ne canso de escuta-la sen1pre quc 
posso. E a historia mais linda que o meu tio conhece. Deita-
1nos na esteira perto do fogo, pois fazia muito frio, e me pus 
a comer uma batata doce hem quente, enquanto ele contou () 
seguinte: (33) 

- Antiga1nente OS Caraja nao conheciatn 0 plantio da 
· 1nandioca, nen1 do fumo, nem de nenhu1na outra planta. Vi
viam apenas da cac;a e pesca e da colheita de frutos do mato. 
Certa noite, estava un1a- farnilia reunida, os pais e duas filhas, 
I 1nahcru c l)anace. E I1naheru, olhando u1na estrela solitaria, 
Tahina-C;\n, que hrilhava no ceu longinquo, disse ao pai: "Que 
bela estrela! Eu quero a Tahina-Can para brincar con1 ela". 
0 velho riu-se da ingenuidade da filha e explicou que a 
estrela estava a u1na distancia enorn1e. N inguem podia alcan
~a-la. Mas, para consolar a filha, acrescentou que so havia urn 
meio de ela se tornar acessivel. Seria Tabina-Can, ao ouvir o 
tlesejo for1nulado por ela, descer por sua livre vontade a terra . 

Ora, sucedeu que, noite ·alta, I tnaheru ouviu hen1 perto 
de si uma voz e sentiu co1no que alguem be1n junto de seu 
corpo. A voz dizia assim: "Eu sou Tahina-Can e desci do ceu 
para ser ten 111arido. Queres ser minha esposa?" 
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A jove1n despertou con1 o cora\aO aos saltos e acordou 
o pai, a inae e a ir1na. Que triste surpresa! '"rahina-Can era um 
anciao, un1 velho indio carregado de anos. I1naheru, que era 
orgulhosa, repudiou-o con1 palavras duras: "Nao. Nao serei tua 
n1ulher. Es velho e feio!" 0 velho encolheu-se todo aturdido 
coin aquela rcpulsa, e seus olhos se enchera1n de lagtimas. Vai 
cntao Danace, que era de genio doce c bondoso, se con1pa
deccu do pobre velho repelido. E disse: ..... fahina-Can. Eu 
serei tua rnulher". E, voltando-se para seu pai, pecliu-lhe o 
consen un1en to. 

No outro clia, Tabina-Can disse a Danace que ele iria 
fazer u1na roc:;a. A inulher queria aco1npanhar o inarido, mas 
ele nao concorclou C0111 isso: "Nao, eu vou so, voce ficara e1n 
casa para prcparar a con1~da". Tahina-C;:in clirigiu-se ao Bero
o-can, nele entrando ate aos joelhos. r\i, inclinou-se e recolheu 
se1nentes que as aguas carregavan1 c inudas de plantas uteis, 
partindo e1n seguida para a inata. 

Aconteceu, pore1n, que, certa feita, o inarido den1orou 
e Danace logo i1naginou que ben1 podia ter acontecido al
gu1na coisa, ainda mais em se tratando de um ho1nem de sua 
idade. Desobedecendo a ordem do marido, partiu aflita i sua 
procura. Qual foi a sua surpresa, quando, ao chegar ao lugar 
da ro<;a, avistou Tahina-Can, mas muito diferente daquele 
com que1n se havia casado! 0 Tahina-Can que ela avistava, 
era un1 jovem alto, espadaudo, de be las f eic:;oes. Pareceu-lhe 
de tuna for1nosura jamais vista entre a tribo dos Caraja. Vol
tara1n os dois, jubilosos, conduzindo inilho, n1andioca e folhas 
de fu1no, que '"f ahina-Can havia plantaclo c tratado con1 todo 
o cuidado. 

Ao chcgare1n, l1naheru devorava-o coin os olhos, se1n co1n
prcender o que se passava. E e1n voz alta <lisse-lhe que queria 
ser sua esposa agora. Tahina-Can, pore1n, replicou com fir-
1neza: "Nao. Minha esposa e Danace. Dcsci do ceu para ser 
teu n1arido e tu ine repeliste coin orgulho! Agora pertenc;;o 
a outra". 

In1aheru caiu e desapareceu. No lugar onde desapareceu 
lrnaheru, vira1n todos com espanto un1 urutau (34), pcissaro que 
espalha pelas matas su~s queixas doloridas. 
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AfJroximou-se wna velha, colocando solenemente aos f><ls do cacique Malohti, do 
f1aje e dos bichos o fJole com a "comida fJara os esjJiritos" . 

• 

• 

... \ 



--, -

' 
./ 

Assi1n veio nossa triho a conhecer os beneficios da plan
la~ao dos bons trutos que con1en1os agora. 

Kuhubara enche de novo o Haricoco, e me diz que vai 
contar outra historia, que nao e, pore1n, de nossa tribo. Ouviu-a 
nu1na viage1n que fez as distantes aldeias dos Orarimugu
doge (35), quando ainda era joven1. £Jes ten1 muitas araras ver-
1nelhas, aves estas raras aqui, onde so temos araras de cor azul. 

Contou, entao, Kuhubara : 
- Certo dia, as inulheres <la tribo, tendo colhido n1uito 

1nilho de suas planta<;oes, co1ne<;aram a preparar farinha. En
quanlo fazian1 isto, os n1eninos apanhara1n muitas espigas, 
das 1nais gordas e n1aduras, e levaram-nas ao tnais velho da 
tribo, pedindo-lhe que preparasse beiju. 0 anciao fez o que 
pediam, n1as receosos estes que ele contasse as suas maes 0 
que tinha1n feito - o furto das espigas, - cortaram-lhe a 
lingua. 

Co1no o papagaio falador, ante isso, co1ne<;asse a gritar, 
OS tneninos n1ataram-no. As indias, maes dos meninos, porem, 
descobriran1 o furto e procuraram-nos logo. Porern, em vao. 
Finaln1ente encontraram o velho, incapaz agora de falar. Pelos 
rastos que encontraram, perseguiram os meninos. Os rastos 
iam para a floresta. Quando os meninos viram que estavam 
sendo perseguidos, pediram a um beija-flor, seu grande amigo, 
que voasse bem alto, levando um cipo no bico e la o prendes
se nas nuvens. Assim fez o passarinho e eles se puseram logo 
a subir pelo cipo! De repente, as maes vendo-os, ca de baixo, 
suplicara1n-lhes que voltasse1n. Mas os garotos subiam cada 
vez mais. Elas, entao, por sua vez, pusera1n-se tan1bem a subir 
pelo ci po. Os garotos, vendo-se em perigo, cortaram o cipo 
c as pobres 1naes se despenharam do alto, transformando-se 
e1n ani1nais feiozes. Os guris, nao podendo 1nais voltar para 
terra, se transforinaram em estrelas (36). 

Estou inquieto e irritado. Receio mesn10 que aconte<;a 
algu1na coisa de muito ruim (37). Nestes dois dias temos aqui 
cinco tori. 0 chefe deles e um hon1en1 grande e gordo, que 
anda de rancho en1 rancho, para exa1ninar as nossas ar1nas e 
aclornos. 1~en1 trocado muitos objetos por fun10 de rolo, espe
lhos, rapaclnras, contas e anzois. 
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Nao sei por que qucr tanta coisa nossa . rrodos OS tori 
que passa1n por aqui, de teinpos e1n ten1pos, leva1n coisas nos
sas, mas sctnpre poucos enfeites e tuna ou outra arn1a. J)izen1 
que con10 le1nbran<_;a. Este tori ja tetn a canoa cheia, e ainda 
nao se sente satisfeito, quer n1ais. A nossa gente con1e<;a a ficar 
aborrecida COITI ele. 

Kuhubara nao gosta dcle e anda tnesmo muito descon
fiado. Ouvi co1no perguntou a 1neu pai porque o tori quer 
levar tantas coisas nossas: - "11oje topei com ele perco da 
casa dos bichos. Nao gostei nada disso, pois o tori nada te1n 
que ver con1 os bichos. Queria adquirir u1na vestin1ent.a deles 
e ofereceu-n1e u1n bo1n tnachado e1n troca. Recusei e, entao, 
ine ofereceu dois. Digo-lhe, que os Caraja nao vendem nada 
que pertence aos bichos, coisas estas sagradas para a nossa 
tribo. Mas o diabo do tori nao 1ne deixou e1n paz. Queria 
<lar-1ne mais u1n facao dos grandes. Quando neguei nova1nen
te, ficou zangado. Entao falei , aspera1nentc: - Sera melhor 
que voce se afaste cla casa dos bichos e que nao volte 1nais 
aqui. Tori olhou-me com olhos de cascavel quando quer 
picar, n1as voltou para a aldeia". 

De noite aparece ele no nosso rancho. Da de presente ao 
1neu pai, n1uito fu1110 de rolo e um bonito facao, bem afiado, 
e se poe outra vez a falar dos bichos. Quer a todo custo levar 
u1na. Vejo que ineu pai fica tambem aborrecido corn isso. 

- "Para que as quer? Para que serve a vesti111enta dos 
bichos para o tori?" 

- "Na 111inha aldeia, responde o tori, ha uma casa gran
de (38), onde se guardam todas as coisas dos indios, para que 
todos possa 111 ve-las." 

Eu nao compreendo nacla .<lisso! Penso 1nesn10 que o 1neu 
pai tan1be1n nao acredita. Sc os tori quere1n ver coisas dos 
inclios, pode1n vir aqui. 

Diahi1na diz ao tori: 
- "Nao troca1nos vesti1nentas dos bichos. Fica1n aqui na 

aldeia, pois sao coisas sagradas." 
Kuhubara entra neste 1no1nento no rancho e assenta-sc 

ta1nben1 numa esteira. 0 tori e o paje trocatn olhares de raiva. 
1\1eu pai di z, cntao, ao n1cu tio: 
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- "'l~ori quer u1na vest11nenta dos bichos. Eu dizia-lhe 
que nos nao a dan1os." 

- "Sim", responde Kuhubara. 
- "Mas hei de arranja-las. Se voces nao quere1n cede-las, 

sigo para a Ilha Grande." 

Tw11/)(}111 e11 estou com so1w e j;rocuro no rancho de 1'1alol"i ttlll(t esteira para 
deitar-m e. 

- "Nao adianta, eles tambe1n nao as clarao", responde· 
lhe 111eu tio. 

"En tao seguirei para outra aldeia." 
- "E1n nenhuma aldeia, conseguiras", retruca-lhe aquele. 
0 tori fica bastante aborrecido. Oferece-nos tres nlacha

dos e tres facoes e diz que na outra aldeia nao serao tao estu
pidos como nos. 

Kuhubara riu-se e disse: 
- "Nao, nao trocarao en1 aldeia nenhun1a. Ilen1, ser~1 

1nclhor nao falar n1ais nisso." 
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Eu esLou 111cio escondido nu1n canto escuro do rancho, e 
percebo C01110 se crispan1 OS dedos do tori. Penso que se ele 
pudesse, estrangularia o n1eu tio. N inguen1 fala mais por 
algu1n tern po. 

Kuhubara pergunta a ineu pai, para que o tori quer levar 
as vesLimentas dos bichos. Conta o 1neu pai, entao, o que o 
Lori nos disse : que para guarda-las nuina casa grande, e 1nostra
las, com os ouLros adornos, aos da aldeia dos Lori. Reparo que 
l~uhubara ta111be1n nao acredita nessa historia. 

0 tori levanta-se para sair, 1nas na porta vira-se e diz: 
"Quero dar mes1no a voces os tres 1nachados e os tres 

facoes. Aceita1n?" 
- "Que f aze1n os tori nessa casa coin as coisas dos in

dios?" pergunLa Diahima. 
- "Querc1n ve-las e aprecia-las. Paga1n para isso." 
- "Paga1n son1ente para ve-las? Nao acrcdiLo. Nao da-

1nos", replica n1eu tio. 
0 tori sai furioso. Penso que por causa de tudo isto, a 

coisa acabaria inal. E nao errei, nao. 
Na ouLra nladrugacla, os cinco tori embarcam e segue1n 

destino, rio abaixo. 1\1 as, antes de partire1n, o tori veio ao nosso 
1 ancho, para dizer: 

- "Vejo que nao queren1 dar mesn10 o que pedi. Bern, 
pode ser que nas outras aldeias nao consiga tamben1. Fac;o 
un1a proposta: pararei aqui na minha volta. Isto den1orara 
tantos dias quantos dedos eu tenho em an1bas as maos. Se 
voces tne fizerem durante este Len1po u1na vesti1nenta de bicho 
nova, so para 1ni1n, darei trcs 1nachados e tres facoes." 

Meu pai responde que vai pensar nisso. l\inguen1 pore1n 
fez a vesti1nenta. E, quando chega de vol ta o tori, a canoa de le 
esta ainda rnais repleta de coisas de indio, inas tiao traz 
nenhu1na vesLimenta de bicho. ](uhubara ri diante clisso, se1n 
que o tori veja. Este vai direto ao nosso rancho e quer buscar 
a vestimenta de bicho, nova. Diahi1na fa-lo entencler que nao 
[izeram a vesti1nenta pedida. 0 tori volta para a canoa cheio 
de raiva, e conversa 1nuito tempo com os seus co1npanheiros. 

Percebo que eles queren1 seguir viagetn, n1as o tori gran
de e gordo insiste em ficar. De m<i vontade acabain cedendo, 
e poein-se a arrun1ar a tenda e a preparar co1nida. Nenhun1 
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dos nossos sc aproxi1na deles, ncn1 as crian<;as para peclire1n 
presentes. 

Quando o sol desce, Kuhubara procura n1eu pai e diz que 
sera inelhor inancla-los einbora. Mandam Dobarc, joven1 guer
reiro, dizer aos tori que devem deixar a alcleia. Nao leva muito 
teinpo, Dohan:~ volta coin a noticia de que o tori vira falar 
coin Diahi1na. 

Entra logo a seguir e senta-se na esteira. ·Parece estar 
tnuito resignado e pede a ineu pai que lhes per111ita descan
sar esta noite na praia. Ren1ara1n o dia inteiro e estao cansa
dissimos. An1anha ben1 ceclinho deixarao a alcleia. Falando 
assin1, tira <la b6lsa tnna grande "casa de fogo" (39), ton1a un1 
trago e oferece clcpois a Diahi1na e a Kuhubara, que bebe1n 
ta1nben1. 

Enfitn 111cu pai consente quc passe1n a noite e1n nossa 
ilha. 0 tori, pore1n, nao sai e da outro gole da "•igua de fogo" 
aos dois. Nao de1nora inuito e entra outro Caraja no rancho. 
Eu, clo ineu esconderijo, vejo inuito hem, co1no seus olhos 
avidos procura1n a "casa de fogo". Estou convicto de que Dobare 
quando saiu ha pouco, contou que o tori tern "agua de fogo". 
Agora esta noticia vai espalhar-se por toda a alcleia. E a n1inha 
suspeita tinha razao de ser. Cada vez 1naior nun1ero dos nos
sos vem atras da bebida. 0 tori ja foi por duas vezes a sua ten
da buscar 1nais "agua de fogo". Kuhubara agora ate parece 
gostar do tori, e tainbern <la caneca. 

Eu saio csconclido do rancho e corro pela aldeia. As n1ulhe
res estao aflitas porque os ho1nens estao bebenclo. Co1ne<;a1n 
a esconder as ar1nas, lan1entando-se c te1nendo que ainda venha 
a haver briga entre os ho1nens. Sernpre que a nossa gente se 
etnbriaga COil1 aquela bebida, 0 firn C este: lllll barulho dos 
diabos! Nao sabe1n 1nais o que faze1n. 

Le1nbro-111e de u1na grande briga, que co1nc~ou tan1be1n 
da mesma forn1a, onde se quebrara1n bra<;os e pernas con1 
pauladas de borclunas. 0 bon1 "pai branco" tetn razao quan
do diz que indio nao agi,ienta "'\gua de fogo", e que fica enve
nenado. Nao entendo COlTIO elcs poden1 gostar de u1na coisa 
tao ruirn. Experimentei un1a vcz u1n trago, rnas achei horri-
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Pela nldeia estti corre11do o boato de que ... 

"~Ii Quein1ou-me a boca c a garganta e 1ne engasguei. Cuspi 
tudo fora, quase sufocado. Nao comprecndo C01110 eles gos
tam de beber tal coisa. 

Nao sei o que devo fazer agora. Como posso eu, Uoni
U oni, parar esta coisa danada? Estou convicto de que quando 
todos estiverem bebedos, o tori comprara as vestes dos bichos, 
1nesmo ate se l(uhubara e 1neu pai forem contra. ~le e1nbria
gara tan to os outros com a ''<igua d~ fogo", que lhe concederao 
tu do. 

Que desgra<;a! Que vergonha! Se eu, lJoni-lJoni, um dia 
for chefe <la tribo, nao cleixarei entrar aqui esta n1aldita 
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bebida, nen1 os Lori que a trouxeren1. Por que nao aparece 
agora o born velho "pai branco" para 1ne ajudar? 

De volta ao rancho, verifico que me enganei. 0 tori sai 
com um dos seus companheiros, se1n nenhuma das vestes dos 
bichos. £.les falam em voz baixa e rie1n-se. Mas parece tun riso 
nada bo1n. 

Agora jogam para longe, no n1eio cla escuridao, u1na 
''casa de fogo" vazia e eu ouc;o o surdo baque da garrafa ao 
cair na areia. Um deles diz: 

- "Acho que basta para eles. Ja estao todos bebedos que 
nem porcos". Como os detesto! 

Ap6s eles, saem tambe1n muitos de nossa gente. U ns gri
ta1n entre gargalhadas, outros ca1nbaleia1n e quase nao pode1n 
andar. Vejo u1n que de repente para, e co1nec;a a vo1nitar, tor
cendo-se todo. Acercam-se, timidas e ~aflitas, . algumas mulhe
res, que saem do meio das trevas da noite e carrega1n os n1ari
dos para os ranchos. Os homens ralha1n e xingam as esposas 
c desaparecem entre os ranchos. ~ 

Um cai na areia branca. A mulher ten ta levanta-lo, mas 
em vao; senta-se entao e chora. Depois grita en1 direc;ao a seu 
rancho e aparecem duas moc;,:as que vem ajuda-la. Levantan1, 
o homen1 a 1nuito custo. Quando, enfi1n, conseguem po-lo e1n 
pe, ele as e1npurra para longe de si e tenta xinga-las, mas uma 
dor sufoca-lhe a voz. 

Enfi1n, todos vao e1nbora e eu entro no rancho. Pela luz 
da lua, que entra pela porta do nosso rancho, percebo, depois 
de algum tempo, meu pai, que ronca, deitado na esteira, e 
ta1nbem ineu tio Kuqubara, que se encontra deitado de cos
tas, com os brac;,:os estendidos para os lados, como inorto . . A .. r
rasto-me, de quatro pes, ate a n1inha esteira, e deito-me entre 
ininha mae que soluc;a, e tneus irmaozinhos, que dorn1em pro
fundamente. Enfim, ao menos desta vez nao houve brigas ... 

Parece-1ne que dormi tambe1n. Acordei com o frio. Cau
telosamente, para nao acordar ninguem, arrasto-me para fora 
do rancho, para ver se na fogueira em frente ao rancho ainda 
ha alguma brasa. Revolvendo as cinzas, acho alguns restos de 
brasa. Junto entao um punhado de folhas secas, que encon
tro espalhadas na areia e ponho-as sobre as brasas. l)eito-me 
defronte, e sopro-as ate que se levante tnna pequenina cha1na. 

42 

T 

-
'J 

,.. -

y .. 

-.,. ' 

c 
~ 

I 
1 

.. 



i\rru1no depois os galhos secos ate quc consigo u1n fogo born. 
Quero buscar u1na esteira para dor1nir perto do fogo. 

A lua ja se escondeu atras da inata. 0 banco de areia esti 
quase todo dentro da escuridao. Olho para o rio e, de repen
te, assalta-ine uma ideia. A tenda dos tori desapareceu. Corro 
para a praia - nao me enganei - nada resta da tenda, nem 
da canoa. Nao vejo, ein toda a praia, nenhu1na das nossas 
canoas. Que aconteceu? Quero acordar n1eu pai e Kuhubara, 
inas no 111eio do ca1ninho paro outra vez. E as vestes dos 
bichos? 

Coino uin doido, vou a casa dos bichos. La dentro est~i 

tudo escuro. Apalpo o lugar oncle sao depcnduradas as vestes 
e - nada! Roubaram-nas. \ 'olto para a aldeia, gritando <le 
raiva. Saen1 vultos negros dos ranchos c perguntain o que ha. 
Invado o nosso rancho e sacuclo n1eu pai e n1eu tio. Acordam 
c se assentain na esteira, ineio c~pantados coin o barulho, que 
agora vein de toda a af deia. 

"Os tori roubaran1 as vestes dos bichos e as nossas canoas 
desapareceran1", grito eu. 

Meu pai e Kuhubara soltan1 um urro rouco e, como 
picados por um escorpiao, saltam e1n cima e ine agarram coin 
forca . ., 

"Que dizes, filho?" 
Coin um pulo, saem do rancho e olha1n para a praia 

deserta. Etn redor de nos, ja estao todos OS da aldeia. Gritos, 
berros, urros e n1aldic;oes se 1nisturan1 no ar e, en1 seguida, 
correm uns para a praia e outros para os seus ranchos. 

Orgulho-tne de tneu pai. £.le' e 1nes1no Ulll grande chefe. 
Passando o pritneiro grande n101nento de susto, da ordens deci
didas. Manda arru1nar tochas de fogo e buscar os remos, e 
corre com alguns guerreiros, rio abaixo, ate o fim do banco 
<le areia. La encontram duas canoas emborcadas, que a cor
renteza levou para a agua rasa, encalhando-as. Tira1n-nas do 
rio e viran1-nas. Meu pai mete-se dentro da canoa. Isto feito, 
con1 os n1elhores re1nadores, parten1 i1nediatamente · rio 
abaixo, rapidos co1no flechas. Nunca vi ren1ar assi1n, a nenhum 
dos nossos, con10 desta vez. Os outros volta1n para a aldeia. 
N u1n berreiro danado, as mu I heres xinga1n os 1naridos e 1nes
n10 zo1nban1 deles. 
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- "Sois 111ais cstt1pidos quc os tori", clize1n quasc todas. 
Os ho1nens tentan1 reagir, n1as cala1n-se afinal, envergo

nhados. Nada 1nais de sonhos. As mulheres prepara1n co1nida 
e os hon1ens arru1na1n as bordunas, os arcos c as flechas. Toda 
a aldeia esta alvoro~ada. 

Con1 outros, Kuhubara foi a casa dos bichos, encontran
do la apenas alguns chocalhos abandonaclos no chao. 

Passa o ten1po. Surgem os primeiros raios do ~ol. Nada 
de 1neu pai, nada dos que seguira1n com ele, nada das canoas. 

Bandos de papagaios voa1n dos altos das arvores onde 
dor1nen1 para a 1nata, e as gar~as e os jaburus pescan1 co1no 
todos OS dias, C01110 Se fosse este tllTI clia COITIUl11, igual a todos 
os outros. 

0 sol ja fez quase un1 tcr<;o do seu ca1ninho quando 
Soco-ii ( 40) vein correndo l{t do fin1 da ilha, gritando: 

- "As canoas, chegatn as canoas ! " 
Todos se precipitam da aldeia para fora. E verclade. Aqui 

vein elcs, lutando tenazn1ente contra a correnteza. Os guerrei
ros pula1n nervosos na praia, gritan1 e a1nea~am os ren1adores. 
Mas os que volta1n, parecen1 exaustos. Cada canoa c Lripu
lada apenas por un1 ren1ador. 

Oh, como de1noran1 a chegar! Agora estao tao perto que 
se pode1n distinguir as suas caras. Dobare grita jubiloso: "Aque
la e a 1ninha canoa, vejam! " A medicla que vao reconhecendo 
suas canoas, os ho1nens pulan1, gritando de alegria. Ao todo, 
falta1n duas, a de 'l ' iaureti e a de Sacriv::i, que fica1n cabis
baixos. 

Afinal, quando elas estao q uase na praia, os guerreiros 
vao ao seu encontro dentro d '<igua, para ajudar os ren1adores 
a arrasta-las ate a areia. 'I'oclos ren1a1n en1 triunfo para a al
deia. Ai come<;a un1 nunca aca bar de perguntas, e todos falan1 
ao 111es1no ten1po. Pareceu-1ne u1n bando de papagaios irritados. 

"Onde encontraran1 as canoas?" 
- "De que1n era a prin1eira encontrada?" 
- "Quern viu primeiro?'' 
Quere1n saber tudo. Tiaureti e SacrivLi fica1n consolados 

ao saber que suas canoas foran1 encontradas, e que nao viera1n 
tao-so1nente por falta de ren1adores. Ficara1n escondidas na 
praia das lontras, para sere1n apanhadas rnais tardc. 
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Assi1n chegan1os ao nosso rancho, ondc os q uc foranl, de
vora1n a comida. Meu pai e Kuhubara deciden1 que quatro 
canoas saia1n en1 persegui<;ao aos tori; cada uma coin oito ho
mens e quais as que deve1n seguir. 0 resto fica aqui, e uns 
te1n de ir buscar as duas canoas que ficaram escondidas na 
praia das lontras. E enquanto uns con1cm, os outros prepa
ran1 as canoas q uc deve111 largar e carrcgan1 para elas as ar1nas 
dos guerreiros. Eu levo as de 1neu pai e colocamo-las no £un
do das canoas, cobertas con1 cstciras. 

Quando volta1n OS ho111ens a alcleia, para buscar OS guer
reiros, ve1n-n1e tuna ideia: qucro ver n1atar o tori que roubou 
as vestes dos bichos! Mas ficou Soco-ii to1nando conta das 
canoas e nao sci con10 en1barcar sem que ele me vcja. Enfim, 
resolvo contar-lhc tuclo, pois sci que inc cstima c quc calara 
a boca. Prirneira1ncnte nao quer concordar co1nigo. Diz que 
ineu pai ficara zangado, quc talvez tenhan1os quc entrar e1n 
luta e que isto nao e coisa para crian<;a. Afinal consigo o que 
quero e cle n1e esconcle sob a esteira de sua canoa. Ai e n1uito 
quente e as borclunas, flechas e cestos de comid(l tne incomo
datn muito. Mas que fazer? ... Fico ben1 quietinho. 

Nao den1ora tnuito ten1po e ou~o chegarem os guerrei
ros. E1nbarca1n todos, e o bo1n Soco-ii protege o meu esconde
rijo tao habiln1entc que ninguem n1e percebe. Sinto u1n em
purrao e, depois, o leve balan\ar da canoa. Come<;an1 a ren1ar. 
Nao n1e atrevo a 1nexer antes de estarn1os longe de1nais da 
praia, para nao voltare1n OU ll1C soltare1n na tnargctn do rio. 
Doen1-1ne todos os ossos e quasc nao posso respirar onde estou, 
debaixo das esteiras. 

Escuto alguen1 bater be1n pcrto de n1i1n, con10 u1na coisa 
contra a parede interna da canoa. Pri1ncira1nente nao posso 
in1aginar o que seja. Mas be1n depressa co1npreendo: alguem 
que csvaziou seu haricoc6 (24) batendo contra a en1barcac;ao 
deixou cair uma brasa be1n e111 cima do 1neu pe. Soito um 
grito e ine sacudo todo. Algun1 curioso levanta a esteira para 
ver quern estava ai, e me descoberto por causa disto. Gritam 
logo para a canoa de 1neu pai que se acerca imediatamente 
da nossa. 

Quando n1e v<: faz cara fechada , c acha que o 1neu pro
cedin1ento e n1ais do que atrevido, e 1nanda-n1e passar para 
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, sua e1nbarca~ao. Feliz1nente o meu tio acaltna-o, dizendo que 
cnfi1n fui eu que1n descobriu a tratantada do tori, e assim 
sendo, n1e lcvarao para ver n1orrer o tori. Con1 isso fica resol
vi<lo o caso. Meu pai acaba rindo-se e me da u1n tapa de leve 
na cabe<;a. 

Re1na1n sernpre quatro ho111ens, enquanlo que os outros 
quatro de cada canoa, descansam. Assi1n, can1inha1nos depressa. 
Nao para111os nern para comer. Aqueles que descansan1, devo
ra1n beiju, bananas e peda~os de carne assada, ou bebe1n agua 
e fun1a1n. £.stes, quando un1 dos re1nadores acaba com o seu 
haricoco, tira1n-no dele, enchem-no de novo con1 coti ( 41 ), acen
dern-no e colocan1-no de novo entre os labios do remador. 

Kuhubara calcula que alcancemos de 111anha cedo a canoa 
fugitiva, porque sendo apenas tripulacla por quatro re111ado-
1·es, que nao poden1 descansar COffiO OS IlOSSOS, nao lhes Sera 
possivel anclar inuito depressa. llema1nos se1n parar. As canoas 
parecen1, as vezes, que voam C01110 flechas. Os re1nadores levan
tan1 OS ren1os ao 1nes1no tempo, 1nergulha1n-nos na agua e im
pulsionan1 a canoa, co1no verdadeiros doiclos. 

E1n certo lugar passan1os be1n pr6xi1no a UJU bando de 
lontras, que brincam na praia, entre as raizes gigantescas de 
arvores caidas n1etade n 'agua. Quase que os guerreiros nen1 
repara1n nessa ca<;a tao cobic;a<la por nos. Que bonitas peles 
tern, e con10 brilhan1 ao sol! Podia1nos ganhar n1uita coisa boa 
trocando essas peles com os tori. Mas agora todos pensam t1nica-
1nente na canoa que persegue1n. 

0 sol inclina-se para o horizonte. As so1nbras enco1npri
da1n-se, e as tur1nas de ren1adores ja se revesara1n n1uitas vezes. 
Eu, Uoni-Uoni, ja estou cansado de olhar para o vaivem dos 
re1nos. Acabarei ficando tonto coin isto. !\gora so1nos obriga
dos a din1inuir a re1nada, devido a luz que se vai tornando 
f raca. Logo, u1na co1nple~a escuridao envolve o rio, as praias 
e as n1atas. 

As canoas segue in e1n fila. Nos va1nos na pri111eira. E 
preciso 111uito cuidado para evitar agua 1nuilo rasa den1ais, 
para nao encalhar. Avisamos, em voz baixa, de canoa a canoa, 
quando topan1os obstaculos con10 pedras ou arvores caidas no 
rio. Deito-1ne no chao da canoa, entre arn1as, cachos de bana
nas, cestos de con1ida e as pernas dos tneus con1panheiros. 
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Os i·emos em forma de folha de ba11aneira, corlar/Qs in tefri~os de um jJeda~o de 
lro11co de rirt•ore, slio /Jintarlos habilirlosnmenle /Jela 11ossa genie. 

Tento dor1nir. Nun1 dia tao cheio de e1noc;oes para mim, 
acabo con1 enor1ne fadiga. An1anha pegare1nos a canoa do 
tori con10 Kuhubara anunciou? ... 

No fundo cla canoa estou apertadissimo e1n n1eio a tanta 
coisa en1pilhada. Nern 1nesn10 sei co1no me arranjar melhor. 
Agora aq ueles q ue vao clescansar, procuratn ta1nbem acomo· 
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dar-se. (~ue coisa rui1n e incornocla! l)eiLatn-se uns quase que 
ern cima dos outros. Pareceino-nos com os jacares nas peque
nas lagoas, que coin a vazante fican1 aqui e acoh1, nao 1nuito 
longe do rio. Q.uando o sol vai secando 4 agua, a cada dia que 
se passa, eles vao ficando tao apertados que, nao tendo outro 
ren1edio, co1ne<;a1n a deixar o local. 0 que resta da agua agora 
1nais se asse1nelha a u1n la1na<;al de lodo fedorento. Por isso 
eles e1nigra1n pelo capin1 a denLro, e1n dire<;ao ao I~er6-6-can. 

Nos aqui te1nos que ficar uns be1n juntos dos ouLros, nao h,1 
outro re1nedio. 

Quando aparece a lua, os re1nadores au1nenta1n a veloci
dade das e1n barca<;oes. N inguen1 fala e, nas 1natas, reina o 
silencio ta1nbe1n. Apenas se ouve o mon6tono e abafado mer
gulhar dos remos, e a melodia adormecedora do bater <las 
ondas contra a canoa, e de vez em quando, la nas selvas, o grito 
de um ani1nal. Acabo adormecendo ... 

Acordo de repente, com um soco nas costas, alguem me 
pisa a mao e UITI COfpO trope~a e Cai, gritando sobre 1nin1, atin
gindo-tne a cabe<;a coin o joelho. Nao sei onde estou e o que 
aconteceu. Mas depressa me recordo de tudo: estou con1 o 
1neu pai nun1a canoa, agora dentro de completa balburdia. 
A muito custo, consigo sentar-1ne. Verifico que ja e dia. Todos 
f alam e gesticula1n con10 doidos, ao 1nesn10 te1npo. E que a vis
ta ram algun1a coisa a frente ! 

0 sol ainda estci escondido por detras da mataria. Reina 
urna luz palida e fria. Sohre o Ber6-o-can flutuam trapos de 
neblina rente a agua. Longe, a nossa frente, avisto agora a 
canoa do tori. Ah, enfi1n! Ai de 1nim, que ainda sou apenas 
un1 menino inutil e nao posso ajudar os guerreiros. Oh, que 
vontade tenho de combater como os nossos guerreiros! 

Ao lado da canoa que esta parada, ret1ne1n-se as outras. 
Ate agora os tori nao nos avistara1n. Reinam tranq i.iila1nente. 
Ficou combinado avan<;arn1os canoa atras de canoa e be1n 
pr6ximo ao barranco, a fim de nos expor1nos o 1nenos possivel 
aos olhares dos perseguidos. Somente quando for1nos avista
dos, sera 1nudada esta orden1 e remaremos entao todos empa
relhados, indo as canoas un1as afastadas das outras. Vamos ten
tar pega-los be1n no nosso 1neio e ataca-los pelos dois lados, 
dividinclo assi1n a defesa. 
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Quando reco1nec;a111os a re1nar, a canoa do tori desapare
ceu numa curva brusca do rio. Remamos com toda a forc;a, e 
logo dobramos a volta e nova1nente avistamos a canoa deles. 
Ainda estamos longe, mas temos agora a certeza de que nos 
descobrira1n. l J m dos tori, olhando para tras, deixa de repente 
de remar e grita para os seus companheiros, apontando em 
nossa direc;ao. 1"'odos se viram para nos por u1n instante e vol
tam-se novamente para os ren1os, agora com verdadeira furia . 
Os nossos ai dao tudo o que pode1n. Os que descansava1n ar
ranca1n os ren1os das 1naos dos outros e toman1 os seus luga
res. Adtniro o trabalho dos 1nusculos dos brac;os e das costas, 
e1nbaixo da pele pintada com urucu, da qual co1ne~a a 
brotar o suor. Viaja1nos agora todos em linha, mas separados. 
Cada canoa dista da outra tanto que eu, para alcanc;ar a que 
esta mais perto, teria de jogar uma pedra com toda a for\a. 

A distancia entre as nossas canoas e a dos tori, diminui, 
a muito custo. Tremo de i1npaciencia e de nervosismo. Meus 
dedos se aperta1n a cada arranco dos nossos re1nadores. Quero 
a judar, mas nao sei como. Ou\o o arquejar dos remadores ~ 
vejo ineu pai q ue se coloca a proa, de cocoras, arco e flechas 
na 1nao. Tambem Kuhubara se prepara, apanha a sua cara
bina "44" e a carrega. Ainda estamos longe de1nais, mas meu 
tio acaba deixando a carabina de lado, pois nao te1n la 1nuita 
fe nela, e .apanha seu arco e flecha. Caraja nao gosta inuito de 
lidar con1 ar1nas de fogo: acerta melhor coin as suas armas, 
especialmente neste caso, em que a canoa balan~a tanto. 

Acercamo-nos da canoa inimiga. Os tori remam como 
doidos. Meu pai se levanta, poe uma flecha na corda do grande 
arco. Nas outras canoas acontece o mes1no: um guerreiro, de 
pe, de arco e1n punho. Meu pai puxa com forc;a a corda, mas 
ainda nao solta a flecha, relaxa os mt1sculos e descansa o arco 
sobre o joelho. "Mais depressa", grita aos remadores. 

Agora sin1! A flecha voa, soltada por ineu pai. Tudo foi 
tao rapido, que pouco distingui desta cena. Vemos a flecha 
cravar-se no casco da canoa. Nossa gente solta u1n grito de con
tentamento. Voa1n flechas das outras embarcac;oes. Mas caen1 
todas n 'agua, um pouco atras da canoa dos tori. Oh, como 
1ne orgulho de tneu pai! J<i levanta de novo a sua ar1na, 
quando vejo, con1 afli~ao, que um tori atira o re1no para o 
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chao da canoa e virando-se e1n nossa direcao, <le carabina e1u 
;> 

punho, quer alvejar n1eu pai. No instante n1es1uo do disparo, 
o tori que esta pr6xi1no dele, acerta com o remo a carabina, 
desviando o tiro. Ouvi1nos o sibilar da bala, que passa sobre 
nossas cabes;as. Os tori grita1u com o atirador, gesticulando 
nervosa1nente, deixando de ren1ar por instantes. 

0 tori larga a ar1na, pega outra vez no re1no, e la segue1n 
eles na fuga. 0 que desviou a bala, inclina-se para a frente, 
ergue dois embrulhos e atira-os a agua; a correnteza tra-los ben1 
e1n nossa dire~ao. Kuhu bara grita: "J-\s vestes dos bichos, lar
garan1 as vestes dos bichos! Salvemo-las logo, se nao afundarao!" 

Todas as nossas canoas param de repcnte, por alguns ins
tantes apenas, e acercam-se depois, rapidas, do lugar onde flu
tua1n os dois en1brulhos que recolhe1nos. Nao falta nenhuma 
<las vestes. Os guerreiros olham para ' n1eu pai e para l(uhu
bara, esperando u1na decisao. "Volte1nos", ordena meu pai. 
"O diabo que os leve". 

Meu tio murn1ura con1 u1na cara fechada: "Eu os mata
rei, quando estiver1nos la na aldeia". Toclos nos olhamos com 
inedo para o grande feiticeiro. Sci bem o que eles estao pen
sando. Ouvi falar, na aldeia, que o meu tio possui o terrivel 
pequeno "arco de feiticeiro" (42). Conversa1n, porem, sobre isso 
em voz baixa e com muito medo. Ningue1n, enfim, ten1 cer
teza, se Kuhubara possui n1esmo esse arco n1isterioso. Que1n 
sabera ao certo? Quando lhe ouvem dizer aquilo, todos se 
calan1 e olham para ele disfar~adamente. Reina como que um 
pesadelo sobre OS guerreiros. Sera verdade? Sera Kuhubara 
capaz n1esmo de usar dessa magia terrivel? 

Ren1amos para a praia e, ao fim de pouco te1npo, dese1n
barca111os. Faze1nos um born fogo para assar algu1nas bananas 
nas brasas, e apanhamos tambem a co1nida, que esta nos ces
tos dentro das canoas. Kuhubara estende as "vestes dos bichos" 
na areia, para que seque1n. Co1nemos bastante, e dor1nin1os 
depois embaixo clas canoas, que fora1n recolhidas para a areia 
e viradas, para podern1os donnir na so1nbra. Tarde, quando 
o sol ja nao tern mais for~a, e1ubarcamos novamente, e desce-
1nos 0 rio, rumo a aldeia, re1nando coin cahna e, tnesmo, 
deixan1os ate, as vezes, que a correnteza nos leve, e isto du
rante 1nt11to ten1po. 
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P assa1n-sc os dias: con10 de costu1ne, tranqiiilos e1n nossa 
aldcia, no banco de areia. As vezes acompanho meus pais, en1 
canoa, rio abaixo, para apanharmos e1n nossas ro~as (43), escon
didas na inat.a, n1andioca, batata docc, inelancias, cachos de 
bananas e 1nan1oes. 

N outras ocasioes, u111a tur1na de pcscadores segue para 
tun igarape distante. Traze1n, de un1a feita, tun pirarucu tao 
grande e pesado que foi i1npossivel en1barca-lo, co1110 se faz 
se1npre: puxanclo-se o peixe para dentro da canoa. Este era 
tao gigantesco e pesava tanto que fora1n obrigaclos 1nergulha
ren1 a canoa e trazere1n-na assin1 ate onde se encontrava o 

A 11111ito ttHl o o g iga11lesro /1irnruc11 f oi trazido ti afdeia e estti se11 do jJt>Sl<'jado. 
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pirarucu j<i n1orto, boiando. Isto feito, enquanto uns suspen
diam un1 pouco a canoa, os outros, coin cuias, tiravan1 a agua, 
ate que a canoa flutuasse, con1 o bruto peixe no fundo. 

j a chegou 0 te1n po de a traca ja e a tartaruga po rem OS 

ovos na areia quente, e de que gosto tanto! E1n vao procuro 
rapadura na aldeia. Nao existe mais nem utn pedacinho en1 
toda a aldeia. Co1no e gostosa a mistura da gerna batida, com 
farinha de n1andioca e rapadura raspada! Quern tne dera 
agora o born "pai branco", que sempre traz tanta rapadura. 
Vou rezar ao Tupa dele, que o mande aqui sen1 den1ora . .Elc 
sempre me disse que, quando uma crian<;a boa reza e pede ao 
"Espirito Grande", que esta la no ceu, ele a ouve e faz o que 
c peclido. 

Estou de volta de urn passeio ao longo cla grande praia, 
que se estende rio abaixo. Ai encontrei ninhos de tracaja (44) 
e trago um cesto cheio de ovos. Aproximo-me do lugar onde 
fica o banco de areia de nossa aldeia e atravesso o Ber6-o-can 
com a agua um pouco acirna dos joelhos. Tento alcan<_;ar nosso 
rancho. 

Si1n, trago muitos ovos, 1nas a prece que fiz ao grande 
... fupa do pai branco foi e1n vao. :Ele nao 1ne inandou o bon
doso velho e tive de come-los, sem rapadura. Olho rio acima, 
por onde costu1na chegar o pai branco - mas, qual! Vejo so-
1nente as aguas, que refletetn os raios do sol, e tao brilhantes, 

. que quase nao enxergo nada. Mas, que e aquele ponto preto, 
1novin1entando-se la ao longe? Procure ver n1elhor. Ora essal 
E um batelao dos grandes, con1 toldo de folhas de palmeiras 
no meio, e que vein devagar e1n dire<;ao a nossa aldeia. Sera 
possivel que ele venha ali e traga a rapadura tao desejada pelo 
pequeno Uoni-Uoni? Alcan<;o o banco de areia e corro, como 
u1na flecha, pela aldeia ate a ponta da ilhota, para poder ver 
inelhor. Si1n, parece que nele vein o pai branco. Ha umas 
quatro pessoas ... Nao! Ha mais uma, que surgiu de debaixo 
do toldo. 

Acercam-se agora, retnando rapiclamente. J a n1e e possi
vel descobrir as caras. Nada, nao e o pai branco. Que penal 
Nao conhe<;o nenhu1n deles. Oh, sim! Reconhe<;o agora um 
deles, 0 que esta ao len1e: e 0 Sebastiao, Ul11 velho piloto que 
j~i passou diversas vczes por aqui. Estao sentados, entrc a carga, 
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dois brancos c dois caboclos quc re1na1n. Nao, s6 u1n caboclo, 
• I A 

o outro e uni inoc;;o preto. 
Agora vein o· batelao, be1n en1 direc;,:ao oncle estou. J a 

?.bordan1 e os dois n1o<;;os brancos pula1n para a areia. Percebo 
cntao que nao sao dois hon1ens e, si1n, que ha uma inulher, 
ineticla crn cal<;as co1npridas. Quern ja viu coisa igual? 0 111oc;;o 
1ne da uni tapa leve nos on1bros e pergunta: 

- "Ola, C01110 te chamas? Esta aldeia e a do Diahima? 
Anda, fala. " 

Sinto lllTI pouco de medo 
Tcn1 cara alcgre e fuma u1n 
ser bo1n. 

clele, Illas Ulil pouco SOlTiente. 
enorn1e cachi1nbo. Parece-1ne . 

· . -· "Si1n", respondo, "e de Diahin1a, 1ncu pai." 
. - "A-la-la! entao tu es filho do chcfc desta tribo. Que 

bo1n, lllCU rapaz. 'Teu pai esta ai? Desejo falar com ele." 
Lcvanta-1ne o queixo e 1ne da outro tapinha na cabec;;i. 

Es~ou co1ncc;,:ando a gostar clele. E 1nuito alegre. . • 
- "Nao. l)iahi111a esta ca<;:ando e son1ente voltara a noite, . . . 

ou a1nanha." • - "Que pena l Ah, que tens aqui no ccsto? Ah, ovos de 
tartaruga.1

' • 

· - "Nao sao de tartaruga, sao de tracaja." . 
- _

1'Na():faz inal", diz ele, sorrindo. "Os de tracaja sao 6ti-
1nos tan1be1n, especialmente com farinha e rapadura." 

Quando elc falou em rapadura, lc1nbrei-1ne do que vinha 
pensando en1 voz alta, co1nigo 111esn10, desde que encontrei os 
ovos de tracaja. 

- "Oh ... "si1n ... con1 rapadura ... Mas eu nao tenho rapa
dura , nc1n uingue1n la na alcleia, e por aqui acharnos tantos 
ovos de tracaja." 

- "Que barbaridade! Nao tens, nern ninguem la na al
deia tern rapadura. Mas nos trouxcrnos inuitas caixas de 
querosene cheias delas." 

Depois vira-se para a inoc;;a e fala algu111a coisa nu1na lin
gua que nao entendo. Ela pula para o batelao, procura alguma 
coisa e volta , pouco depois, com tun pedac;;o de rapadura hem 
grande c o entrega ao seu co1npanheiro. 

".E para ti, 1neu guri." 
- "Ah, que bon1!" 
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Rapa;. com f leclws e cavafa clteia d'tigua. 

£.stc tori parece ser botn mesn10. Ponho a rapadura no 
cesto, junto aos ovos, e escolho alguns, oferecendo-os a ele. 

- "Nao,. pequeno, fica C0111 eles. E utn presente que te 
f aco. Mas, de an1anha en1 diante, se ine trouxeres ovos, dar-

J 

t.e-ei en1 troca de rapadura ou outra co1sa. Te1nos n1uitas coi-
sas boas para trocar. Vere1nos a1nanha:" 
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Depois clisto, volta-se para os outros c diz: 
- "Van1os ar1nar as tendas, 6 1ninha gente. 0 sol esta se 

inclinando e, daqui a pouco, estaremos no escuro. Tire1n 
todas as coisas do batelao. Temos de lav;i-lo a1nanha. Esta su jo 
den1ais. Va1nos, vamos! Arrun1e1n as coisas e preparem a co1ni
da. Tenho fome como que!" 

0 f;ate/1io dos tori agora jti es/a bem jJertoJ e chego n reco11'1ecer o q11e estd 11 0 leme. 

E con1e~an1 logo a ar1nar duas tendas e a descarregar a 
e1nbarca~ao. Vejo muitas coisas que ainda nao sei o que sejam, 
1nuito diferentes do que costu1nam trazer os garin1peiros que 
passa1n aqui raras vezes, e diferentes tambe1n das que traz o 
pai branco. Nao sei que especie de gentc e esta. 
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... e q11r111do o sol se jJC)s, Lodo o fJalelli o estrma dnrarregndo. 

A 1110\a de cal\aS con1pridas e bonila. Parece ~ndia, pelos 
tra\OS e cabelos pretos e fortes con10 os da nossa tribo. So-
1ncntc tcn1 a pele um pouco mais clara do que a n1inha. Mas 
que lingua e essa que ela fala COITI 0 1TIO\O? Nao SC parece nada 
coin a nossa. E aspera que nen1 o roncar de urn bando de java
lis irritados. Quando se clirigen1 a tripul a~ao, falan1 a lingua 
do tori que eu entendo. 

Oh, que belo dia o de hoje! c;anhci rapaclura e aqui esta 
un1 batelao cheio de carga extraordinaria e con1 gente tao fora 
do con1u1n. Quantos inisterios para Uoni-l Joni dcsvendar. 

l)epois, o rnoc;;o me d iz: 
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- "Pequeno, volta agora para a aldeia e dize la que, da
qui a pouco, la apareceremos para falar com a tua gente. Tal
vez fiquemos bastante te1npo aqui, vamos ver. Tudo depende 
da conversa com o teu pai." 

Por mim eu ficaria para ver tudo que trouxera1n. Mas, 
atendendo ao pedido do tori, volto para a aldeia. 

. . 

I 
f ( l I I 

\. I 

A mnfa tori, de cabelos de india e ca/fas comJnidas, falou no Conselho dns Gu.er
reiros, f>rocnrando ganhd-los jJara os setts jJ/auos. 

Os nossos ja os tinha1n avistado la da aldeia. As n1ulhe
res e as crian\aS olha1n curiosas, por detras das esteiras e atra
ves da folhagen1 dos ranchos, la para o aca1npa1nento que neste 
n101nento esta quase levantado. Encontro Kuhubara, que in
daga logo o que observei la e o que quere1n. 

- ''Nao sei ben1 o que. 0 mo~o, que me parece ser o 
chefe deles, diz que talvez fique rnuito tempo por aqui e que
re1n falar coin o n1eu pai. 0 velho Sebastiao esta com eles e 
talvez nos possa contar o que vieran1 fazer aqui. A n1o~a ... " 
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"l~ir )" . "N- . l " - v1o~a: pergunta ineu uo. ao v1 inot;;a nen 1u1na. 
- "Sim, titio, vein tuna moc;a COlll eles. Tambem julguei 

gue era hon1en1, pois esta de calc;as como eles." 
"O que? Esta de calc;as?" 

- "Sim, e acho que e india." 
- "f ndia?" 
Rio-n1e da cara de espanto que ineu tio faz. 
Sou um menino ainda, mas que i1nporta! Que1n desco

briu o roubo <las vestes dos bichos? Fui eu, Uoni-Uoni. Quern 
agora traz a noticia da chegacla desta gente estranha? Sou eu. 

Deixo meu tio boquiaberto, la na areia, e corro para con
tar tudo isto a ininha mae. 

A noite, o 1110<;0 branco e a n1oc;a vem ao nosso rancho 
e pergunta1n se ineu pai chegou. Quando a minha mae lhes 
inforn1a que nao, a tnoc;a da-lhe un1 grande pedac;o de bonita 
chita vermelha e as 1ninhas irmas uns espelhos pequenos. lsto 
feito, pedem-me para leva-los ao rancho do paje. L€vo-os ime
diatan1ente e, quando ai entramos, Kuhubara recebe-os, as
sentado na esteira e fumando haricoco. 

Acho este tori muito diferente dos outros. £stes nao nos 
tratam com aquela estupida superioridade, de que nos rimos 
a valer, porque nao existe gente mais desamparada no ineio 
das selvas, do que os tori, que nem sequer podem sentir o 
cheiro de cobra venenosa... Estes se cornportam muito hem 
com o 1neu tio. Pedem-lhe per1nissao para ficar na ilha, ate 
que Diahima volte e entao possam explicar a todos os guer
reiros as suas intenc;oes. Presenteiam Kuhubara com lindo 
facao e coti e Iracema con1 um pedac;o de chita vermelha, e 
reuram-se. 

Quando todos ja dor1nem no nosso rancho, levanto-1nc 
sem fazer o menor ruido e saio. 

Numa das duas tendas, parece haver luz. 0 fogo que 
acendera1n para preparar a co1nida, esta quase se extinguindo 
e, em redor dele, percebo vultos pretos deitados. Devem ser 
os re1nadores e o piloto embrulhados em cobertores, que ja 
dorme1n. Co1no o 1 uar clareia t6da a praia, nao posso n1e 
aproximar do acampamento sem ser visto, caso alguem esteja 
ainda acordado, como me parece. Por isso, dou uma grande 
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Um luar desltu11brante clareava toda a fJraia e o aca111pame11to dos tori. 

Yolta en1 redor do acan1pamento e vou ine acercando, ate que 
as tenclas fiquem entre mi1n e os tripulantes que dorn1em. 

Depois corro para a tenda iluminada e deito-me bem 
cncostado a ela. Meu cora\ao bate forte, n1as a minha curiosi
dade .e enor1ne: quero espiar o que fazen1 la dentro da bar-
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Uoni-Uotti pt·esenteia Ueheden1 coin tuna fl<1cl1a de rafa. 
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raca. Ou<;o um ruido surdo e seco, parecido con1 aquele que 
fazem os grossos pingos de chuva ao cair nas folhas secas 
c duras, no mato, mas muito irregular. As vczes, para Ulll ins
tante, e recomec;a a seguir com n1ais fbrc;a. E i1npossivel itna
ginar o que seja. Levanto u1n pouco a lona da tenda, coin 1nuito 
cuidado, e espio. 

0 1no<;o esta assentado nun1a caixa de q ueroscne e te1n, 
e1n cima dos joelhos, qualquer coisa, em quc bale coin os de
dos, e de onde sai o tal barulho (45). Nu1na outra caixa, a seu 
lado, esta tuna lamparina de querosenc 1naior quc a do "pai 
branco." 

As vezes, o 1noc;o, que fu1na cachin1bo, puxa para o lado 
de ci1na desta "coisa" engrac;ada, que tetn s6bre os joelhos; 
tnas, 0 "bicho" e teitnoso ... nao fica ! Sein pre que elc bate COll1 

os dedos, a parte puxada para o lado, fogc, pouco a pouco, 
para o outro. Que coisa interessante! 

Perto de mim, estao as malas, tunas s6bre as outras, quc 
atiram uma so1nbra hem escura para o lado e1n que n1e encon
tro, e assim julgo nao haver muito pcrigo cm entrar mais un1 
pouco. Arrasto-me devagarinho, coin 1nuilissi1no cuidado c 
consigo penetrar ate os ombros. Nao vejo a n1ulher dele. Deve 
estar na outra tenda. 0 moc;;:o para o seu trabalho, bate 
o cachimbo na caixa de querosene e depois cnchc-o nova1nente 
e o acende. 

Em vez de bater outra vez no "bicho'', pega un1 grande 
espelho redondo, olha por ele com tocla atcnc;ao, larga-o, poe 
o "bicho" e1n ci1na da caixa, perto cla luz c tira o cachimbo 
da boca. 

De repente, levanta-se de um pulo e cai s6bre n1i1n, pren
<lendo-me pelo pescoc;o. Debato-1ne, e1n silcncio, c julgo que 
vai matar-1ne, tnas ele rindo a valer, arrasta-tne para 0 tneio 
da tcnda c assenta-me em uma das 1nuitas caixas. T ren10 de 
1nedo, nao sabendo ainda 0 que ira aconlcccr, tnas elc tran
qi.iiliza-me, alisando-me os cabelos. 

- "Meu pequeno", diz rindo-se ainda, "nao Lcnhas inedo. 
Nao te farei mal nenhu1n. Ouvi un1 barulho fraco, quando 
levantaste a Iona; depois peguei no espelho para ver o que 
se passava atras de n1in1 e descobri a tua cabec;;:<t. Nao gosto de 
ser espionaclo. Se queres algun1a coisa, podcs vir abcrL;:in1enLe. 

6?j 
3 Uoni-Uoni Conte Suo H ist6rio 



Acho quc va1nos ser grandes amigos, pois gosto i1nensamente 
de menino esperto assin1, mas quero que tenhas confianc;a em 

. ,, 
tn1m . 

Depois disto, remexe uma lata, tira um bolinho e tenta 
enfiar-mo pela boca: 

- "Co1ne, pequeno. Con1e, e n1uito gostoso!" 
Co1no hesito, ele come a metade e oferece-me novan1ente 

o resto. 
- "Podes co1ne-lo sem medo." 
Eu tomo o pedac;o do bolinho e cheiro (46). Nao tern cheiro 

ruim, por isso como. E doce e agradavel. Depois disto, per
gunta-n1e: 

- "Que queres ver aqui, 1neu pequeno ir1nao?" 
- "Ah, sin1! " respondo. "Dizes be1n: quero ser teu irmao 

pequeno e tu seras ineu ir111ao grande". Rimos ambos e agora 
uao tenho 1nais receio. 

- "6ti1no, pequeno! Va1nos ser grandes amigos, de hoje 
cn1 diante. Nao achas tambem? Co1no te chamas?'' 

"E T ·1' E :>" - U SOU 01 a. tU ; 

- "Mario ... Mas que tens aqui na barriga?" E passa os 
dedos em duas verrugas que tenho perto do umbigo. 

"Ah, isso e Uoni (3). Se1npre tive isso. Achas feio?" 
"Como se cha1na isso?" 
"U-0-N-I." 

0 rneu novo amigo branco solta uma gargalhada. 
"De agora em diante, meu pequeno irmao, vou cha-

1nar-te Uoni-Uoni ... e muito mais bonito, nao achas?" 
- "Pois seja assim, se tu o queres, meu grande irmao. 

Mas tarnbc111 vou dar-te tun no111e." 
"Q } ;>" ua . 
"Vou chamar-te Haricoc6." 
"Engrac;ado, que quer dizer isso?" 
"Haricoc6 quer dizer cachi1nbo na lingua de Caraja. 

N unca largas o cachimbo ... Nao achas bon1 o nome?" 
- "6timo. De agora e1n cliante : Uoni-Uoni e Haricoc6. 

E engrac;ado mes mo." 
- "Meu ir111ao grande, quero ver este bicho." 
- "Pois nao". E coloca-o de novo sf>bre os joelhos e bate 

coin os dcdos, co1no ja tin ha feito. "'l~ach -Lach ! tach-tach ! " 
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grila o bicho. Ncsla coisa, que vai e ven1, acha-sc presa u1na 
folha branca e, de cada vez que Haricoc6 bate no bicho, cle 
atira u1na perna, que faz u1na destas coisas prctas no papel, 
das quais o pequeno livro do"pai branco" esta cheio. Que coisa 
curiosa e .engrac;ada! 0 bicho ten1 n1uiLas destas perninhas. 
Parece uma lacraia. 

- "E para que o irmao grancle faz isso?" 
- Estou anotando tudo que aconteceu durante a viagem, 

para le1nbrar-me sempre e contar, quando voltar para casa, 
a n1inha n1ulher." 

- "Para tua 1nulher? Mas esla ino~a de calc;as con1pridas 
nao e tua tnulher?" 

"N- ,, ao. 
"E inna tua?'' 
"Tambe1n nao." 
"Entao, que1n e?'' 
"Con1panheira de viage1n." 

.. 

Co1no fac;o um ar espantado, ele pergunta: 

dele?" 

"Ac has isso curioso?" 
"Sirn. Entao tori pode viajar com 1nulher que nao e 

"Pode, e por que nao?" 
"Caraja nunca faz isso." 
"Esta certo. Mas queres ver n1inha 1nulher?" 
"Quero." E ele tira, entao, de un1a pequena mala de 

couro, a i1nagen1 de un1a n1oc;a bonila junto a um grande 
ani1nal. 

Que bicho interessante! Nunca o vi. Ten1 pele parecida 
com a cla onc;a pintada, 1nas a cabec;a parccc a de cachorro. 

- "Que bicho e este?" 
- "Cachorro." 

"E cachorro mesmo? N unca vi igual. Que cor tetn ele?" 
".E branca coin 1nanchas pretas." 
"Como se chama?" 
"l)altnatia. E boa cac;aclora." 
"Por que nao a trouxeste? E tua n1ulhcr te1n cabelo 

branco." 
"N- I 1 " - ao, e ouro. 
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- "()UC l: louro? rrt>clas as l10SSaS tllUlheres te1n cabelos 
'" "' " pretos. 

- "Louro e ... espera ... e como a cor da espiga de milho 
SCCa OU aincla , COlllO a COr da banana 1nadura." 

"Engra<;ado. Escuta, a mo<;a que csta contigo e India .. :· 
- "Nao de todo. E filha de un1 branco coin uma india." 
- "Ah! Ele fez tan1bem co1no os Caraja, que roubaram 

as n1o~as dos ,..rapirape, clas aldeias da .A.nta e do Bambu." 
"Nao. 0 branco nao roubou nada." 
"Dizc, tneu ir1T1ao grande, que vieratn voces fazer aqui?" 
" Muitas fotografias dos Caraja, sc deixare1n." 
"l' "...,,, 'azcr o quer 
"F otografias. In1agens iguais a cs ta que te 1nostrei hii 

pouco, de 1ninha n1ulher." 
.. ·ru sabes fazer isso?'' 
"Sci. l\las, escuta, ja e Larde de1naisl Vamos dorn1ir. 

Olha quc c Lcn1po de voltares para o teu rancho." 
- "Quero clor1nir aqui." ,. 
- "Nao acho bon1. Sera 111clhor voltares, se nao ficam 

assustados por tua causa e vao se zangar depois." 
- "Nao. Pensarao que eu esteja talvez no rancho do men 

tio. As vczcs, passo la a noite." 
- " l3e1n. Con10 queiras. Entao deita-te aqui ao 1neu lado. 

Olha quc vai fazer frio, de madrugada. " 
Isto clito, entrega-1ne u1na coberta grande e hem grossa, 

apaga a luz e deita1no-nos. 
Que dia 1naravilhoso para mi1n ! Quanta coisa esquisita 

aconteccu ! Na escuridao, sinto ainda 111ais o cheiro estranho 
das coisas, q uc enchen1 a tenda. Quero vcr tudo hem direiti-., 

nho, a1nanha. Oh, quando voltar a aldeia, quanta coisa, eu, 
'1'oila - nao, agora sou Uoni-Uoni - poderei contar aos outros 
guris, c La1nbe1n a Kuhubara e aos guerreiros. Ho-ho! Fui eu 
quc1n viu tudo pri1neiro e sou agora o "ir1nao pequeno" do tori. 

De n1an ha, encontro 1neu tio no nosso rancho, conver
sando con1 1ninha n1ae. Quanclo n1e veen1 , perguntam-1ne onde 
estivc t6da a noite. 

"Na tencla de meu a1nigo", respondo cheio de orgulho. 
"l)e Leu arnigo?" 
1'l)e 1neu irmao grande." 

.... -
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llm1i-Uo11i mcxe 11enJOsa111 en te os dedos, porq11e Beliederu estll seg11ra11do errado a 
flee ha. 
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- "Passastc la, na tenda do tori, tbda a noitc?" 
- "Sin1. E vi inuita e n1uita coisa bonita 1nesmo." 
Meu tio faz uma cara seria, passa-ine a inao pelas costas, 

sem dizer uma so palavra e sai do rancho, en1purrando-me. 
Fico logo coin medo. Julgo que vai castigar-me. 

Passamos pelos ranchos e 1neu tio da ordem aos homens, 
q ue nos siga1n. Por fi1n, saimos da aldeia e caminhamos para 
a "casa dos bichos". A coisa parece-ine bastante sombria. Vou 
apanhar, coin certeza! 

Entrainos. Na parede, estao dependurados os "bichos". 
J(uhubara 1nanda OS guerreiros assentare1n, e eles Se acomo
dam, fazendo u1n circulo em ineu redor. Meu tio tambem se 
assenta nu1na esteira. Todos acendem os haricocos, cospem no 
chao, na areia, e aguarda1n a palavra de Kuhubara. Eu ta1n
bem espero, nlas penso em coisas nada boas para nliin. Enfiin, 
ele fa la, dirigindo-se a iniin: 

- "Estiveste toda a noite com o tori? Nao tiveste medo 
d Al ?" e e. 

- "Nao. Sou filho de Diahima". E piscando para o meu 
tio: "E tambem sou sobrinho de Kuhubara, que e muito 
sabido e prudente". 

Abaixo OS olhos, mas olho de lado para ele. Esta fuman· 
do e tern a cara dura, que nem pedra. Mas, apesar disto, 
parcce-n1e que, por dentro, ele esta rindo. Teria gostado da 
1ninha resposta? ... tie sempre me quis be1n. As coisas ja nao 
ine parece1n tao pretas como dantes. 

- "Que viste la?" 
Conto tudo que vi e ouvi, menos como o meu irinao 

grande me agarrou de assalto. Narro a hist6ria do bicho que 
tein inuitas pernas que nem uma lacraia; da mulher de cabe
los cor do inilho; da moc;a de calc;as compridas, que e filha 
de nossa gente, e tudo, menos aquilo. 

Os guerreiros, ein volta, ouvem tudo com caras graves, 
atirando grandes baforadas de fumo para o ar. As vezes, um 
ou outro diz apcnas: "Oh! Oh!" 

Parecen1-n1e todos bastante intcressados. Meu tio pergun
ta-me, quando acabei de falar: 

- "E o que e que querem fazer aqui?" 
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Behederu brinca com uma enon11e tartaruga. 

"Quere1n fazer 1nuitas iinagens nossas. 0 tori vai falar 
con1 meu pai, logo que este voltar e explicar-lhe tudo." 

Ouve-se de todos os lados: "Oh! Ohl" Uns estao descon
fiados; outros, espantados, e alguns, aborrecidos. 
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0 velho Atahu tira o cachi1nbo <la boca e fala: 
- "Nao gosto desta coisa de querer o tori fazer nossas 

imagens. Desconfio q ue se trata de feiti<;:o." 
- ''Atahu diz bem", atalha Sanahure. "Antes de algu1nas 

chuvas passou por aqui outro tori, que fez uma imagem de 
1ninha pequena filha Renai, cinco dias e mais dois depois, ela 
1norreu. 0 corpo dela ficou quente que nem brasa de fogo. 
Mergulha1no-la de te1npo em tempo, no rio, para acahnar o 
fogo la por dentro, 1nas nada. Morreu". 

"Oh! Oh!" ouve-se novamentc, de todos os outros guer-. 
rc1ros. 

"Mas de 1nin1, n1uitos tori ja fizeran1 1nuitas in1agens 
c ainda estou, COJTIO veem, bem vivo", disse Kuhubara. 

- "Tu es pa je valente. Espirito do tori nao podc con
tigo", volve Sanahure. 

- "Verdade", diz Curr1arera. "Quern sabe se o tori, tendo 
a nossa in1agem, nao pode nos fazer mal? Nos nao fazen1os mal 
aos nossos inimigos com o licoc-0? Faze1nos licoco dele e fin<.amos 
com os espinhos para torturarem ou mesmo matarem" (47). 

Vejo que a 1naioria nao gosta nada desta coisa de ima
gens q ue o ineu amigo faz. 

- ''O 1neu irmao grande nao vai fazer nenhum mal a 
11inguem. tle gosta de ... " 

- "Cala-te, Toila. Quando fala1n os homens, os n1eninos 
nada te1n que dizer." 

Quercndo, no entretanto, a judar o meu novo an1igo, 
ousei dizcr inais isto: 

"M U . U . " - as eu, 0111- 0111. .. 

- "Que? Que queres dizer con1 Uoni-lloni?' ' 
Le1nbro-1ne, logo, que eles ainda nao sabia1n do caso do 

ineu novo non1e c, entao cxplico-lhes. Todos dao un1a boa 
gargalhada c zon1ban1 de n1i1n ... 

"U ·u ·1 " 0111- 0111. ... 

- "Que coisa engra~a<lal" 
"U ·u ., " - 0111- 0111. ... 

Antes, porem, de se co1ne<;:ar a falar sobre o tori, chega 
Soco-i.i, correndo, e avisa que a canoa de Diahima voltou com 
os ca<;:adores, trazendo uma grande anta que foi abati<la. Todos 
se levantan1 e correm para a praia. Enquanto uns tiratn a 
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anla <la canoa e, logo ap6s isso, comc<satn a esquarteja-la para 
a disLribui<sao da carne, Kuhubara comunica a noticia da che
gada dos tori a n1eu pai, e diz-lhe o que vieram fazer aqui. Os 
dois se afastan1 e1n dire<;ao ao nosso rancho, e eu corro para 
junto do n1eu ir1nao grande e aviso-lhe da volta de Diahima 
c con to o q ue hou ve na reuniao na casa dos bichos. 

Passados alguns instantes, o 1neu ir1nao grande, a mo~a 
c u1ais o velho piloto Sebastiao enca1ninha1n-se para a aldeia, 
para ir ter coin meu pai. Presenteian1-no ta1nben1 con1 un1 
for1nid<ivel facao e fu1110, e exp6e1n-lhe o que pretenden1. 0 
u10<;0 1nostra-lhe inuitas i1nagens de Carajil., feitas durante a 
viage1n pelo Ber6-6-can abaixo, antes da epoca das ulti1nas 
chuvas, e outras i1nagens feitas nas aldeias dos Orarin1ugudo
ge. l "'atnbern o velho piloto sa-l1da 1neu pai, corno conhecidos 
velhos que sao. Conta que o "pai branco" lhe manda inuitas lem
bran<sas e a todos os bons Caraja. Diz n1ais que recomenda 
ao chefe Diahin1a os dois tori, que sao grandes a1nigos seus, 
e pede-lhe para que facilite o trabalho deles. 

lVleu pai toma outra vez as imagens feitas pelo meu irmao 
grande e olha-as muito tempo. 

- "Quando eu era mo<so e nao tinha ainda mulher, nen1 
filhos, 0 ''pai branco" levou-me muito longe, a aldeia grande 
tlele. Via ja1nos n1uitos dias e1n canoa. Depois num carro, sem 
cavalo na frente (48) e, por fim num carro que foi an1arrado 
coin outros e puxados por um bicho, que cuspiu fuma<;:a du
rante 0 dia, e fogo durante a noite (49). Quando chegan1os a 
aldeia grande do ineu amigo, fui trata<lo inuito be1n, nun1a 
casa grancle, onde vivia1n n1uitos outros "pais brancos". Ai, 
algu1nas vezes, fizera1n imagens minhas. 1Vlostraran1-me toda a 
grande aldeia e muita coisa que eu nunca tinha visto antes. 
~1ostraram-me tambem, um dia, outras imagens, parecidas 
coin estas, mas muito 1naiores. Foi num grande rancho, todo 
escuro por dentro, e oncle havia inuita gente assentada (50). 
'f a1nbem nos assentamos. Sohre nossas cabe<;as, passava um 
raio estreito de sol, que vinha de u1n buraco na parede, que 
ficava por detras de nos e caia nun1 grande pano branco em 
nossa frente. Ai, neste pano branco, vi os retratos grandes. Mas 
nao ficavam parados, co1no estes. Andavam, corriam e falavam 
ta1nbern. Len1bro-n1e n1uito be1n. l)e um lado vinham muitos 
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cavaleiros c tun prcndeu un1a n1o~a bonita <t sua f rente na 
sela, que sc <lcbatia nos seus bra~os. Chegara1n depois, do 
outro lado do pano branco, outros a cavalo ta1nbe1n, e fizera1n 
fogo sobre elcs. Que luta terrivell Muitos fora1n 1nortos no 
pano e os que chegaram do outro lado do pano branco rou
baram a n1o<;a do bando que apareceu primeiro. Nao posso 
compreender, co1no sera possivel fazer iinagens no n1eio de 
uma tal n1atan<;a. Voces sabe1n fazer i1nagens ta1nbe1n que se 
movimentan1?" 

- "Sabc1nos. --re1nos aqui n1aquinas para fazer isso. E 
queremos mostrar a gente la da aldeia grande, con10 vivem os 
teus, aqui no Ber6-o-can. Soincnte qu~remos que tu, Diahi1na, 
nos ajudes e expliques a tua tribo o que pretende1nos fazer. 
0 "pai branco" nos disse que, com a tua ajuda, conseguiremos 
tudo. Sein ela, nada." 

0 meu pai pensa algun1 te1npo, enquanto fuma. 
- "Va1nos ver", diz meu pai. "Hoje, quando o sol nao 

estiver n1ais tao quente reunirei os homens e entao voces ai 
cxplicarao tudo. Eu, por mim, aconselharei que ajudem a 
voces. Nao posso ordena-los num caso como estc. Sou chefe, 
mas apenas mando na guerra e na ca~ada. Isso e outra coisa. 
Falarei coin o paje, rneu irmao Kuhubara, que tambe1n e favo
ravel a voces. -Mas ja sei que muitos terao medo disso. Sera 
born distribuir muitos presentes. Va1nos ver." 

Eu fiquei muito contente quando vi que 1neu pai pre
tendia ajudar 1neu irmao gran<le e a mo<;a. Depois que se reti
raram os tori, n1eu pai foi ao rancho do ineu tio e ficaram 
conversando n1uito tempo. 

Logo n1ais, 1neu pai e eu vamos a tenda de meu irmao 
grande. Kuhubara tambe1n vai. Receben1-11os la com muita 
bondade e a 1no<;a 1nanda servir-nos comida. Sentamo-nos nas 
cobertas estenclidas sobre a areia. Meu pai traz uma borduna 
con1 cabo rica1nente enfeitado, que entrega, como presente, ao 
meu irmao grande, e um colar de contas, com penas de pas
saro, a n1o~a. ~Jes fica1n muitissimo contentes. Meu tio tam
be1n trouxe presentes para an1bos. Meu irmao grande enche 
o seu cachi1nbo e oferece-nos fumo muito born. Quando todos 
tern os seus haricocos acesos, resolven1 que primeiro meu pai 
e 1neu tio levarao os to~i de rancho en1 rancho, aprescntando-
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os aos chefcs de cada fan1ilia, onde distribuirao presentes e 
que, depois, se reunirao os guerreiros, ele e meu tio, inais o 
n1eu irn1ao grande e a mo~a, a fim de expor a tribo o desejo 
dos tori. Meu irmao grande abre todas as caixas e mostra-nos 
os presentes. Que boa coisas! Sao facas, inachados, anz6is e 
linhas de pescar, f6sforos, chitas de cor ver1nelha, cobertores 
macios, espelhos, rapadura em tijolos e n1uita coisa mais. 
Quanta coisa bonita! Mostra-nos tan1be1n outras caixas com os 
bichos, para tirar i1nagens. Mas disto nao entendo nada. lsto 
acabado, Kuhubara e ineu pai volta1n para a aldeia. Mas eu 
fico, para ver os dois fazerem os embrulhos dos presentes. 

Chamam o Sebastiao para ajudar a carrega-los. Quando 
vamos saindo, a mo«;a que ficara ainda na tenda, chama o meu 
irmao grande; olho para tras e vejo que ela lhe estende a 1nao, 
cntregando uma pequena espingarda, que pode muitas vezes 
e hem depressa falar: "Ha-ha-ha" (51). tie, pore111, nao quer 
aceita-la. Briga1n os dois nessa lingua, que nao e nossa, nem 
dos tori c que eu nao compreendo. A 1no~a entao chama Se,
bastiao e pergunta-lhe etn lingua de tori, se nao e aconselha
vel levar a arma. Mas o meu irmao grande diz, coin cara de 
zangado: 

- "Tu estas doida, pequena! £Jes sao hons. Nao levare-
1nos nada disso para nao lhes de1nonstrar desconfian~a. Isso 
s6 nos podera fazer mal. Rles ficarao naturahnente aborreci
dos. Nao sejas tola. Se eles quiserem fazer-nos mal, como pen
sas resistir? Nao te esque«;as que somos apenas cinco, e eles, 
inuitos. Matar-nos-ia1n logo de u1na s6 vez, minha tolinha. 
Va1nos. Va1nos en1 bora." 

Oh, vejo que ele e Ulll homcn1 n1uito direito. Gosto nlais 
dele. Percorren1os os ranchos, un1 a un1 e distribuin1os os pre
sentes. Reina alegria en1 todos os ranchos. Somente 1nuitos 
poucos da tribo te1n ainda desconfian~a. 0 n1eu irn1ao grande 
sabe lidar, e muito bem, com os meninos. E os pais come~am 
a gostar clele, vendo a alegria que vai entre os seus filhos. Ja 
outro aspecto to1na o ambiente, quando se retinem, na praia, 
os guerreiros, com seus arcos e flechas fincados no chao, be1n 
e1n sua frente. Estao assentados. Diante deles, fican1 os tori, 
1neu pai e meu tio. Os tori explicam seus pianos. As vezes, 
n1cu pai i11tcrron1pc-os, quando pcrccbc quc alguns dos nos-
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sos nao pode1n entender claramente o que aqueles dizern, para 
esclarecer aos guerreiros. Enfim, a moc;;a declara que todos 
os que den1onstrarem boa vontade e prestarem-se a ajuda-los, 
receberao, ale1n dos presentes, comida para todo o dia. Com 
isso, parece-1ne que eles acertaram bem em cheio, porque a 
1naioria dos nossos guerreiros, ouvindo isso, ficaran1 bastante 
satisfeitos. Acho 1nes1no que aqueles que ainda hesitatn, nao 
Lardarao a acotnpanhar os outros. 

Levantatn-se todos, e eu volto con1 os n1eus a1nigos para 
o acan1pa1nento deles, onde os dois come~an1 a preparar os 
seus bichos estranhos, para fazer as i1nagens. E111 breve, orga
niza-se utna verdadeira ron1aria de nossa gentc as tcndas dos 
tori, en1 visita, para onde levam, co1no presentes, batatas doces 
c 1nandioca. Reina grande contentan1ento quanclo recebetn, 
cn1 troca, pequenos donativos. 

A moc;;a tira de uma caixa uma coisa engrac;;ada de n1a
deira, con1 tres pernas que se abre1n; depois estica as pernas 
desse bicho e coloca-o s6bre o chao. Para ini1n asse1nelha-se 
a um caranguejo gigante. Depois, fixa, em ci1na, uina grande 
caixa com dois canudos, um na frente, outro atr<.is, e, perto 
de tudo isto, na areia, coloca tuna outra caixa. esta pesada. 
Liga em seguida, as duas caixas coin u1na especie de cipo 
1nacio, com casca de borracha (52), isto feito, aproxi1na o 6lho 
de um dos tubos e espia por algum tempo por este e diz para 0 

ineu ir1nao grande q ue ela estava vendo, con1 nitidez, toda a 
aldeia. M uila gente nossa se aglo1ncra e1n redor da 1noc;;a, dis
cutindo nervosa1nente todos os seus 1novi1ncntos. 

Chega Kuhubara, ainda coin os seus arcos e flechas e 
reune-se ao grupo. 0 tneu irn1ao grande diz para a n1oc;;a: 

- "Deixa o paje olhar pelo tubo." 
Kuhubara procura espiar pelo tubo. 

"Estas vendo alguma coisa?" 
- "Nao vejo nada." 
- "Cerra be1n os olhos e be1n perto do tubo. Assi1n, esta 

hem! Ves algurr1a coisa agora?" 
- "Chi ... !" faz o tio, "sim vejo a tori con1 as crian\as. Pe

queninas que ne1n forn1iga. Que grac;;a I Ah! Movimentando-
se.. . ue co1sa . Q . I" 
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Assi111 estd be111, l\.ul111barn! r r:s alg 11111 a coisa ago m? 

Todo o rnundo quer olhar pelo tubo c quasc dcrruban1 . 
o caranguejo. 

- "Devagar, devagar! U1n de cada vcz." 
Eu tambem corro para la c cspio. \ Tej o o n1eu innao gran

de, agora tao pequenino. E riscar f6sforos e accnclcr o seu hari
coc6, que maravilha! 

- "Varhos tirar un1a vista da aldeia '', diz a n1oc;;a. "Saia1n 
todos da frente , por favor." 

Ela n1cxe na caixa que esui en t ci1na do carangucjo e aper
ta t11na espec ie de botao, do laclo cl cla. ()u~o u 111 barulhin ho, 
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que vem de dentro da caixa. Os outros, que estao proximos, 
em redor, ouve1n ta1nbem o ruido e afastam-se desconfiados. A 
moc;a pega uma alavanca fixada e fa-la virar devagar, de um 
lado para o outro. 

- "Pronto", diz ela contente. "Peguei a aldeia en1 toda a 
- " sua extensao. 

Corro para o meu ir1nao grancle e penduro-me nele e digo
lhe baixinho no ouvido, para que ninguem mais ouc;a: 

- "Oh, n1eu ir1nao grande, dize-me uma c,oisa: la dentro 
da caixa nao ha uma casa de marimbondo bravo? Ouvi hem 
o zun1bido deles. Devern estar muito zangaclos, nao e assim?,, 

:Ele ri-se bastante e diz: 
- "Nada, nada, n1eu filho! Nada de mari1nbondos. Sao 

as tripas do bicho que te1n fome e, e11tao, roncan1 ... " 
Olho desconfiado para ele. Sera verdade? Nao estara 

gracejando co1nigo? 
- "Van1os, Uoni-Uoni, deixa-1ne em paz por um instante. 

Quero fazer un1a imagem do teu tio coin as armas." 
Dito isto .. ele entra na tenda e volta, logo apos, coin uma 

caixa pequena, dependurada no pescoc;o (53). Pede a Kuhubara .. 
entao, que fique na frente dele e, a seguir, abre a caixinha 
olhando para dentro. 

- "Fique be1n a vontacle, Kuhubara. Assim ... Pode tnexer
se. Assim est;i ben1. Pronto. Acabou-se a festa ... Ja tenho a tua 
. '' 1n1age1n. 

- "Oh, quero ve-la. Deixa-111e ver a imagen1 do n1eu tio!" 
- ".t\h, isso nao e possivel agora. 'l~e1n primeiratnente 

que passar por u1n banho." 
- "Que? ... " Entao deixa-1ne pelo menos olhar tambem 

na caixinha, sin1?" 
- "Pois nao, ineu pequeno, ven1 ca". E virando-se para 

o 1neu tio: "l(uhubara, fica mais urn instante so para Uoni
Uoni te ver". 

Ele coloca-1ne a correia pelo pescoc;o e a caixinha vem 
ficar hem etn frente a minha barriga. 

- "Espia por aqui. Nao. Assi1n perto, nao. Assim! Assim!. .. 
Est<is vendo o teu tio?" 
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Eis o esquisilo lJicho de jJernas de caranguejo giganle. £/e estd nmhulo que nem 
uma casa de marimbondo bravo. Mas o meu irmao grande diz qtte sao apenas as 

trij>fls do bicho que esti'i.o com fome. 
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()pa! V c jo l~t dentro da caixinha tuna coisa 1neio trans
parcntc, coino as asas de abelhas (54) e nesta coisa aparece o 
ineu tio, ta1nbe1n inuito pequeno. Oh, que bonito! 

' l'odas as crian\as querem ver tambe1n. 
Neste n1on1ento, a 1no<;a cliz aflita, en1 voz alta, para Hari-

I 

coco: 
- "Que desastre! Nao esta funcionando be1n. Parece quc 

t udo virou salada." 
() incu irn1ao grande corre logo para Ll. A 1110<;,:a abre a 

caixa de uni lado e diz: 
- ··v c ja, eu nao clisse ! rrudo pc rd ido. 0 fihne nao foi 

bcn1 colocado nas rodas." 
Haricoc6 disse-n1e a verdade. L~i dentro nao ha 111esn10 

nada de 1narin1bondo. Mas h~i tripas de verdade (55). Tripas 
acbatadas, de COr palida, C01110 as que tenho vistO, quando OS 
nossos cac;,:adores abren1 a barriga de u1na capivara ou de qual
qucr ani1nal. Sao poren1 diferentes. As dos bichos sao arredon
cladas, c cstas sao chatas e finas e, de u1n lado 1nais escuras que 
de outro. Ela arranca as tripas da barriga do caranguejo e joga-

. as na arcia coin cara aborrecida. Depois inexe durante algun1 
tcinpo la dentro da caixa e fecha novamente a barriga dele. 

- "'T'c1nos de repetir tudo. " 
As crianc;,:as disputam entre si as tripas arrancadas. Cada 

u1na qucr [icar corn elas. 0 ineu irmao grande intervem e diz 
aos 1ncn1nos: 

- "Nao brigue1n por causa disso. Ei1treguem-mas." 
Entao ele as atira ao chao, na areia, risca un1 f6sforo e 

chega-lhes o fogo. Elas quei1nan1 instantanea1nente, coin vio
lencia c sc torcen1 co1no u1na cobra jogada ao fogo. En1 pouco 
nao rcsta nada das tripas, senao um pouquinho de cinza, de 
onde ainda sai u1na fuma<;a fedorenta. 

- "Oh, que pena, que penal " lasti1nam as crian\aS. "Aca
bou-sc tudo." 

-- "F oi n1elhor assim", diz Haricoc6, rindo-se. "Acabou
se ta1nbc1n a briga entre voces. " 

~1 as do is garotos ainda briga1n. 
- "Parem coin isso, meninos", grita Haricoc6. "Esperem, 

Yenharn para aqui. A mo<;:a vai fazer tuna imagem de voces 
brigando. Voce aqui e voce hi. Pronto COlll 0 bicho?" pergunta 
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a seguir a 111o<;a. "Entao poden1 brigar agora. Van1os ver quen1 
sai vencedor." 

Os garotos se agarran1 coin furia. Cada qual quer demons
trar o seu valor, a sua for\a. As outras crian\aS, e1n redor, 
gritam de alegria. Os homens e as mulheres excitam-nos. En
fim, quando a luta terminou, Haricoc6 deu aos dois um pe
queno espelho e, virando-se para os que estao em redor, diz: 

- "£ assin1. Qualquer u1n de voces, que nos ajudar no 
servi\=o, ganhara tan1be1n un1 presente." 

Ahl Con10 foi bon1 para todos nos ouvir1nos essas pala
vras. Ninguc1n, agora, te111 receio do caranguejo. Eu acho que 
os tori, assi1n, en1 breve, acabarao com todos os presentes. 

Quando o sol atinge la o alto, e o calor se torna insupor
tavel, recolhemo-nos todos a sombra dos ranchos. Os tori pre
paran1-se para tomar banho no rio e eu vou com eles, natural
n1ente. 0 meu irmao grande sabe nadar de costas. Eu procuro 
imita-lo, 1nas afundo co1no uina pedra. tle ri-se a valer e 
ensina-me depois como nadar assim. 

- "Uoni-Uoni, vem cal Fica hem em minha frente, de 
pe. Assim." 

Ai, ele poe uma das maos nas minhas costas e manda-me 
deitar, apoiado nela. 

- "Deixa o corpo cair agora para tras, que eu te ainpa
rarei. Assirn. Assin1. Olha, pequeno, o corpo sempre esticado, 
se nao afundaras novamente. Assim esta hem. Agora vou te lar
gar. Aten\aO! Estica o corpo, varnos! i\ssim, magnifico! Mexe 
agora leve1nente coin as n1aos, como eu fiz ha pouco e como 
fazem os peixes, coin as barbatanas, quando queren1 ficar para
dos na correnteza, e deixa-te levar pelas ondas. Eu te aco1npa
nharei. Nao tenhas meclo. Assim mesinol Vais indo muito 
hem!" r .... i •. 

Desliza1nos, u1n perto do outro, un1 bon1 peda\'.o, rio 
abaixo. No co1ne\O sinto um pouco de medo; mas agora corre 
tudo as maravilh.tts. Acho engra\ado e nao cansa coisa alguma. 
Quando chega1nos ao fim do banco de areia, viramo-nos 
e nadamos para a praia. Dai, ao ponto de onde partimos, vol
tamos a pe. Quando passamos pela casa dos bichos, meu irmao 
grande me pergunta: 

- "Quein mora aqui sozinho, tao afastado da aldeia?" 



I 

Denlro da casa dos (Jic/1os, encoutramos Dobare deitarlo, tomando conta das mds
caras sagradas. 

"Aqui nao rnora ninguen1. E a casa dos bichos." 
"Casa de que?" 
"Casa dos bichos. Queres ver?'' Entramos. 
"Ah!" exclama, vendo os bichos depend urados. "Sao 

as n1ascaras usadas nas danc;as. Conhec;o-as ja. Vi numa outra . 
aldeia, de outra viagem que fiz." 

No rancho, encontramos Dobare, deitado. 
- "Que faz voce ai?" pergunto, admirado, porque nunca 

se encontra gente na casa dos bichos. 
Enquanto o n1eu irmao grande examinava os bichos de 

perto, diz-me Dobare que Kuhubara 1nandou vigia-los, du
rante todo o tempo que os tori estiverem por aqui. A vigi
lancia e tanto de dia como de noite e, naturahnente~ se reve-
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zam os guerreiros encarregados disso. Parece-me que o ineu 
tio nao confia plenamente nos ineus amigos, corno se ve por 
essa ordem que deu aos nossos guerreiros. Recorda-se ainda, 
com toda a certeza, do roubo dos bichos, que, felizmente, con
segu1mos retomar. 

Fico triste con1 isso, inas nada digo a Dobarc. Falarei 
sobre isto, depois coin 0 meu irmao grande. Quando reto1na~ 
mos o caminho, conto-lhe o caso do~ bichos e pe~o-lhe para 
nao voltar a casa dos bichos, a fim de evitar que Kuhubara, 
que ja e assim, nao vir a tornar-se pior ainda. 

- "Compreendo", diz-me ele, assim que acabei de lhe 
contar tudo. "Fica tranqiiilo. Eu sei perfeitamente que os 
bichos sao sagrados para o Cara ja. Acredita, nao ten ho mas 
inten~oes." 

- "Sei disso, ineu irmao grande. Mas 1neu tio parece 
andar muito desconfiado, por causa do que te contei. tie nao 
tern muita confian\a nos tori, e nao e nada botn te-lo COlTIO 
inimigo. E muito valente. tie matou o tori que roubou os 
bichos daquela casa, que visitamos ha pouco.'' 

- "Matou? Mas nao ine disseste que teu pai, assi1n que 
OS tori atiraram a agua OS bichos, deu ordem para deixa-los 
seguir em paz?" 

- "Sim. Mas e que ele OS matou depois que chegamos a 
aldeia." 

- "Como? Con10 foi isso? ... Conta, meu pequeno!" 
- "Eu vi, 1neu irn1ao grande. tie os inatou coin o pe-

queno arco de feiti\o" (42). 
- "?t" 
- "Vi mesmol E tenho tanto medo por tua causa, meu 

irmao grande, e por causa da mo<;a. Medo que venhas a te 
interessar pelos bichos. \Tamos nos assentar. Quero contar-te 
mais. Nao sei co1no demonstrar-te o perigo." 

Abra\o-o cheio de angustia. 
- "Oh, meu irmao grande, promete-1ne que nao volta

ras mais a casa dos bichos? Kuhubara tern o pequeno arco de 
feiti\O. Eu mesmo vi, com estes olhos. Ivluita gente suspeitava 
disso. Quan<lo o ouvi blasfemar que iria matar os tori, que 
roubara1n OS bichos, Live a certeza disso: quc c}c OS 1nalaria 
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Durante todo o t e111J>o que os tori ficarem 11n aldein. os g 11 t•rr<>iros S<' rf'trezariio 
11a riigilti11cia .wj/n·t' a rasa dos biclws. 

111esn10. Assin1 vigiei o 01eu tio, todo o te111po, clesde que che
gamos. u 111 dia, bern cedo, vi que ele se dirigia ~'t casa do~ 
bichos, com uma cesta peq~ena. Segui-o se1n que ele tne per
cebesse, escondido por alguns arbustos, n1as con1 n1uita dificul
dade. Quando chegou em frente a casa dos bichos, assentou-se, 
acendeu o haricoc6 e abriu a cesta. Tirou o pequeno arco e utna 
flecha, toda cheia de plumas. Fiquei com tanto me<lo, quando 
vi essa arma perigosa, que senti u1na vontade louca de fugir 
dali imediatamente. Venceu a curiosidade de ver o feiti~o, e 
fiquei. 0 meu tio tirou grandes rolos de fu1na~a e n1urmurou 
umas palavras que eu nao entendi. Botou entao a flecha na 
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corda do arco e virando-se na dire~ao do rio, rio acima, para 
o lado en1 que fugiram os tori, impulsionou a flecha, que foi 
cair espetada na areia, la na praia. Kuhubara riu-se de conten
ta1nento. Mas foi u1n riso feio, muito feio. Sabia que o tori 
cstava inorto. " 

- "Morto dessa n1aneira?" 
- "SinL Quando a flecha cai certa e se espeta no chao, 

,, 
a pcssoa inorre . 

0 1neu irn1ao grande fica pensativo algu1n te1npo. 
- "Ouvi falar em coisas se111elhantes, en1 outras tribos, 

longe daqui. Tu ja viste algu1na vcz, alguc1n 1norrer por esse 
1nodo?" 

- "Vi. 1~anagui n1orreu assi111. Era un1 1110<;0 forte e ale-
gre. Era da nossa aldeia. £.le criou un1 inin1igo e1n .outra 
aldeia . U 111 dia, chegou aqui urn hon1en1 d essa aldeia e espa
lhou a noticia que o inin1igo de Tanagui tinha feito o feiti c;o 
<la flecha. A noticia foi dada por cle quase a todos, 1nas e1n 
voz baixa. Ningue1n gosta de falar abertan1ente destas coisas. 
Mas nao sei como Tanagui veio a saber disso, e, desde entao, 
mudou por completo. Nao foi inais aquele 1noc;o alegre. Ficou 
triste e 1nedroso. Pouco comia tatnbern e assi1n foi einagrecen
<io ate ficar nos ossos. Por fim, morreu. Quando nos o enterra-
1nos, nao encontramos nenhuma ferida etn todo o corpo, 1nas 
ningue1n duvidava: foi o pequeno arco do feiti<;o , que o 111atou." 

- "Ac has mes1no?" 
- "Tenho a certeza. 'J'odos sabeni. Mas o ini1nigo de 

'I 'anagui tatll ben1 1norre1J. Os outros ficaran1 COlll tan to medo 
d ele, por causa disso, que acabara1n por 1nata-lo, dentro do 
1nato, a borduna. Diziam eles : e n1elhor mata-lo, antes que elc 
f a<;a outra inaldade dessas. A pr6pria 1nulher dele sabia que 
ele ia ser morto, mas calou-se, de rnedo. E o pa je quei1nou o 
arco, que foi encontrado, depois de 111uito e inuito procurado. 
Ah, 1neu ir111ao grande, promete-1ne que nunca voltaras a casa 
dos bichos ! " 

- "Fica tranqiiilo. Prometo nao voltar, inas quero, e1n 
todo o caso, fazer uma imagen1 desta danc;;a dos bichos ... Vou 
falar sobre isso a teu tio." 

- "Nao, nao fales." Quero evitar que o 1neu irn1ao gran
dc falc, seja o que for, sbbre isso, a n1cu Lio. Estou inquieto 
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e aflilo, que devo fazer? "Meu irmao grande, escuta: Tu gos
tas mesmo de mim? Gostas muito mesmo?" 

- "Ora, Uoni-Uoni. Tu es um garoto muito esperto, 
mas, as vezes, e n1ais tapado que um burro. Sabes perfeitamen
le que eu gosto bastante de ti! Por que rne perguntas coisas 
- "'I ;> ,, tao to as .... 

- "Entao, se gostas de Uoni-Uoni un1 pouquinho s6, 
. . '' promcte-me mats uma co1sa. 

- "E o que e, 6 1neu pequeno ir1nao? Queres n1e domi
nar, pelo que vejo, completa1nente, proibindo-me tudo. Va· 
lllOS, dize 0 que e!" 

"Promete-me que falaras primeiran1ente a meu pai, sobre 
isso, de fazer irnagens da dan<;a dos bichos. :Ele te a judara e 
pod era pedir a 1neu tio." ~ 

- "Bern, 1neu pequeno, pron1eto. Sei que tu, enfi1n, 1ne 
queres bem. Mas, van1os agora voltar para a alcleia. Sinto 
necessidade do rneu cachimbo." 

Corremos, de maos dadas, o resto do carninho ate ao 
a cam pa men to. 

Na aldeia, ninguern esta trabalhando. Todos estao se pin
tando e as mo<;as procura1n, nas cestinhas, os mais vistosos cola
res e adornos, para se enfeitare1n. Ou<;o falar que a rno<;a tori, 
que recebeu o nome caraja Behederu, quer fazer, a1nanha, 
muitas irnagens grandes, de todos, e prorneteu como premio 
aquela que se apresentasse melhor, um cobertor grande. Ah! 
Julgo que vai haver briga entre elas. Naluralmente cada qual 
ha de querer ser a 1nais bonila. Teria sido n1elhor que Behe
deru nunca tivesse tido essa horrivel ideia de dar u1n cober
tor, con10 premio. Todas as nossas 1nulhcres e mo~as, e tan1-
ben1 uns jovens e vaidosos guerreiros, pinta1n-se e enfeitan1-
se da 1nelhor maneira durante dias e Behederu faz de todas 
as pessoas grandes imagens e tamben1 Haricoc6 coin sua pe
quena caixa, na qual se podc1n ver as pessoas, atraves desta 
coisa, que se parece 1nuito com asas das abelhas. Enfim, todo 
esse trabalho acaba bem e as 1nulheres insistem e1n receber 
cobertores como pre1nio das rnaos da 1no<;a. Mas ela procura 
n1eu irmao grande e diz para ele: "Haricoc6, tu vais ser o juiz 
e decidir quern recebera o premio" e, com estas palavras, 
cntrcga-lhc o 1naldilo cobcrlor. 
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As mot;as jnocuram, 11as cesti11has, os mais vistosos co/a res e os 111e/hores adonws 
de penas. 

"Eu? ... Coino eu? ... Foste tu que1n prometeu o cobertor." 
Mas ela ri-se do meu irmao grande e replica: 
- "Sim, eu pro1neti. Mas quetn contou a coisa na aldeia 

inteira f6ste tu, 1neu caro. Vern ca, se bonzinho e faze-me o 
favor de entregar o premio a mulher vencedora. Enfim, eu 
agora nao tenho ten1po para nada mais, quero preparar para 
ti ovos de tracaja com rapadura raspada. Tu comes isso com 
tanta vontade, nao e assim? ... " 

E ela some-se, enquanto Haricoco pensativamente e aflito 
coc;a a ca be<_;a. 
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Dura11te dias e dias, uossas mofas se enfeitaram, porque cada qua! fnet ende ganhar 
o cobirado premio. 

- "Ovos de tracaja com rapadura - tudo 1nuito bem -
mas como eu realizarei esta distribuis;ao do premio? Nao 
tenho ideia nenhuma. Vamos ter um horrendo barulho con1 
a rnulherada. Esta Behederu e an1iga ... n1as, da onc;a ! " 
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- "Pobre irmaozinho", tento consola-lo. "Tenho inuita 
co1npaixao de ti. So a uma podes conceder o pren1io, e faras 
de todas as outras mulheres, ini1nigas encarnic:;adas. Conhec;o 
bastante as nossas mulheres." 

- "Bern, eu sei disso. Mas nao tenho nenhuma ideia, 
con10 resolver esta parada. 1\cho melhor entregares este pre-
1nio n1aldito ao cacique Diahima, ele como chefe da tribo e 
q ue decidira.'' 

Haricoco procura o ineu pai e explica-lhe o caso. Mas 
n1eu pai nao quer nada disso. Quer ficar chefe da aldeia por 
inais tempo ainda. Como as mulheres impacientadas ronda1n 
0 meu amigo, este tenta persuadir a l(uhubara, pensando que 
contra a decisao do grande paje as n1ulheres nao ousen1 revol
tar-se. Kuhubara, ciente de tudo, sentiu pena do 1neu irmao 
grande, mas teve de repente u1n grande desejo de saborear al
guns hons peixes. T 01nou as flechas de pescaria e la se foi na 
canoa para a pesca. 

Agura Haricoco pensa, em · {1ltimo recurso, reunir o gran
de conselho dos Guerreiros. Mas estes dao com os 01nbros e 
temem suas mulheres, quase tanto ou mais ainda que ao 
pequeno arco do feitic;o. 

Enfim, desiludido de todos, nao resta a Haricoco outro 
re1nedio, senio enfrentar a mulherada. Assi1n se dirige ele a 
elas: " 

- "6 n1ulheres da aldeia <le Diahima! Voces todas estao 
tao belas e graciosas que me sinto sem saber a quern devo 
entregar o premio. Voces nao sao apenas belas e formosas . 
\Toces tambem sao inuitissimo inteligentes e sabidas. Assin1 
resolvi o seguinte: eu vou deixar este cobertor bonito, grande e 
Inacio! Vejam como ele e bonito, nao? Eu vou depo-lo sobre a 
areia, aqui em frente de voces. E inteligentes como voces sao, 
voces 1nesn1as decidirao que1n ficara com ele.'' 

Falando as.sim, vira-se o 111eu irn1ao grande, e afasta-sc do 
Iugar perigoso o mais clepressa possivel... Elas, no pritneiro 
1nomento entreolharam-se estupefatas, e depois atiraran1-se todas 
como u1na avalancha sobre o premio cobic;ado. 0 que aconteceu 
em seguida nao sei. Corro atras do meu amigo, que encontro 
enfim assentado perto de Behederu, saboreando os ovos de 
tracaja com rapadura, e enxugando o suor que lhe cai da testa. 
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Mas, depois de algum tempo, um bando de mulheres 
furiosas vem ter conosco. Nao parecem agora aquelas mulheres 
tao lindas de ha pouco. Nada disso. Estao esfarrapadas, cheias 
de arranhoes de unhas, e algumas, ate com os olhos inchados. 
Tambem nao sao nada gentis as palavras que dirigem ao 
meu irmao grande. Falam, na maioria, excitadas, em lingua 
Caraja, que o amigo felizmente nao entende. £.ste, enfi1n, abre 
uma <las caixas e distribui, entre as furiosas, muitos pequenos 
prescntes ate todas se retirarem acalmadas e contentes. Mas o 
que ele depois disto disse a Behederu, em seu idio1na, ta111be1n 
nao entendi. E acho que foi melhor assitn. 

Coin bina1nos con1 1neu pai um passeio de canoa, ate a 
nossa ro<;a, para Haricoco la fazer imagens. Arrumamos as coi
sas na canoa e logo nos pusemos a deslizar rio abaixo ate o 
lugar onde existe uma picada, que leva a gente a nossa ro<;a. 
Como o meu irmao grande nao esta habituado a andar des
cal<;o no meio do 1nato, leva as suas botas altas de couro e as 
cal<;a antes de entrar1nos na picada. Nos dois vamos a frente, 
cnquanto meu pai amarra a canoa escondida debaixo de 
galhos e arru111a uma cesta para carregar frutas maduras. Ja 
quase chegavamos a roc;a, quando de repente eu paro. 

- "Que e que ha?" 
- "Nao sentes cheiro de nada? Tu, o grande e sabido 

tori, nao podes sentir pelo cheiro u1na cobra la na frente?" 
- "6 1neu pequeno indio de nariz chato, sera mesmo 

que tu cheiras cobra? Nao vejo nada." 
- "Mas perto, la na frente, no 1ncio daquela folhagem, 

ha cobra. Queres vert ' Coin cuidado, com a 1ninha bengala 
af as to as fol has. 

- "Olha, ineu ir1nao grande. Pensei que fosse uma jara
raca, mas nao, e uma cascavel". A cobra parece visivelmente 
irritada. Ouvin1os o ruido que faz com o choca lho, que tern 
na cauda. Rapida se prepara para dar o bote. 

- "Para tras, Uoni-Uoni", grita n1eu pai, que chegou 
nessc 1non1ento junto a nos. "O bicho vai pular." 
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6 grmule e sabido Lori, enlao nao sentes pelo clieiro que Lei 1w frenle estd tuna colJra? 
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E pula 111es1no de repenlc sc)bre n1ini. ~1as antes de ser 
alcancsado, sinLo dois bra<;os fortes que n1e lcvanta1n betn alto. 
A cascavel alcan<;a a bota de ineu ir1nao grande, crava-lhe os 
dentes no couro, be1n na altura do joelho. Vejo relampejar 
duas vezes o facao, brandido por 1neu pai , e a cobra corta<la 
ern peda<;os se esLorce no chao. 

- "u f!" A cara de ineu pai Lein a cor da cinza. Ta1nben1 
ineu irn1ao grande esti palido que nen1 a areia da praia la1n
bida pela luz da 1 ua cheia. Depois n1eu pai abra<_,:a Haricoco. 
que ainda n1e aperta contra o peito, e fala, corn voz quase 
sufocada de co111oc;ao: 

- "'ru salvaste nleu filho. Salvaste-o de tuna inorte cerla 
e terrivcl, tu, bon1 tori. Tu, grancle a1nigo de Diahi1na." 

Quando recuperan1os nova1nente a caln1a, e que exan1i-
11an1os a cascavel 1norta, e entao verificarnos que a cabe<;a dela 
ainda csta cravada na bota do n1eu arnigo. Coin n1uito cuida
do, 1neu pai arranca-a e con1 u1n pedacinho de pau abre-lhe a 
boca, inostrando-nos os agudos, afiados c co1npridos den
tes que conte1n o veneno. Joga-a depois dentro do 1natagal. 
Prosseguimos o ca1ninho. Agora ineu pai vai a frente, e eu vou 
110 1neio dos dois. Sinto-1ne pequenino, nada n1ais de valente 
conhecedor das selvas, como queria parecer perante meu 
irrnao grande! Parece que ele adivinhou n1eu pensamento, 
porque se poe a alisar n1eus cabelos e 1ne diz: 

- "Nao fiques triste, meu filho. Se nao fbras tu, talvez 
ela 1ne tivesse picado, eu que nao conhe~o nada clas coisas 
da selva." . 

Cotno ele e born COl11 0 bobo Uoni-Uoni! Depois que ele 
fez algu1nas irnagens da ro~a, e que colhe1nos frutas n1aduras 
e bastante 1nandioca, volta1nos para a aldeia. 

A noite, quando estamos todos assentados en1 redor do fogo, 
a frente do rancho, e1n co1npanhia dos dois tori e de muitos 
guerreiros, todos fun1ando, meu pai narra o acidente havido 
na roc;a. Quando fala no bote da cascavel contra mi1n, minha 
inae n1e agarra a aperta contra o peito e sinto que todo o seu 
corpo tren1e. Vi seus olhos grandes cheios de ternura e ou<;o 
inurmurar: "Meu filho!" Como ela e boazinha. l\1eu pai fala 
com 0 n1eu tio a parte e, depois, declara a todos que 0 tori 
que havia salvo de uma morte terrivel o pequeno Caraja, 
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HnJrai, minlia mlie, ama-me extremadamente e esld sem/Jre a velar por mim·. 
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scria, dali c1n diante, considerado Caraja. No dia scguinte, 
ininha ir1na pinta a cara dele con1 os desenhos de nosso cla. 

Passain-se os dias. N inguein, na aldeia, trabalha. Nern 
ca<;;a<la, ne111 pesca. Todos ajuda1n apenas os tori a fazer ima
gens, pelo que recebem presentes e comida. So1nente estes dois 
- Haricoc6 e Behederu - nao descansatn. Faze1n i1nagens de 
tudo: con10 os homens atira1n as flechas; co1no re1nam; como 
pescain con1 arco e flecha, anzol e rede; como fazemos fogo 
coin dois paus; como edificamos nossos ranchos e muitas e 
n1uitas outras coisas. 

U 111 dia, n1eu tio manda realizar dan<;as dos bichos para 
os tori. Alguns da tribo ainda nao gostaran1 la muito disso, 
pore1n Kuhubara r.etruca-lhes: 

- "£le nao e mais tori. Pertence agora a nossa tribo." 

, 

Meu irmao grande e mesn10 um hon1em incrivel. Sempre 
esta invent~ndo novas coisas engra<;;adas. Mas a fa<;;anha que 
realizou hoje foi extraordinaria. 

Pega1nos uns tres peixes grandes, pintados. Contemplan
do-os, pensativamente fu1na 0 seu cachimbo e ai diz ele: 

- "Uoni-Uoni, vamos zombar dos jacares. Vai ser um 
di vertitnen to formida vel." 

- "Mas to1na cuidado com eles", respondi. "O jacare e 
bicho ruirn e bastante trai<;;oeiro." 

- "Nao te aflijas, meu irmao pequeno. Que1n vai apa
nhar uma boa surra e o jacare, vais ver." 

Eu peguei fogo logo, pois sei que ele e engra<;;ado mesn10, 
c que esta pandega, que ele inventou, devera ser maravilhosa. 

Levamos os peixes, uma corda bem comprida, a pequena 
1naquina de fazer i1nagens e o filho da espingarda (51 ). Entra-
1nos na canoa e remamos, rio acima ate um lugar onde existe 
um canal estreito que vai ter a uma grande lagoa, com uma 
praia bonita. Al, em todo seu redor, ha fartura de jacares c 
piranhas. 0 1neu irmao grande escolhe um lugar bem distante 
da agua e 1nanda-me ajuda-lo a fazer u1na cova rasa na areia, 
de tamanho em que arnbos possamos deitar, sem sermos vis-
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No dia segui11t e, 111inha irmii pintou sole11 emente na cara do irmao grancle os s1na1s 

de nosso cla. 
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tos da agua. Em frente da cova ele ergue Ulll pequeno monte 
de areia e finca ai alguns galhos de arvores, para esconder-nos 
ainda mais. Depois estica a corda, que vai da cova ate u111 
pontO, mais OU menos, a dois bra~OS de distancia da agua. 
No fim da corda an1arra, ben1 firme, os "pintados" pelas cau
das, deixando-os na areia. Voltamos para a nossa cova, e dei
tamo-nos. 

E, um belo dia, Kullubara ate mesmo mandou realizar danras dos bichos em honra 
dos tori. 

- "Uoni-Uoni, pega a corda agora e segura a pequena 
espingarda. Nao a deixes cair na areia, se nao ela se engasga 
toda e adeus.. . Quando aparecer o jacarc e quiser pegar os 
pintados, puxa a corda uns dois ou tres bra~os, e para. Quan
do o bicho avan~ar de novo para os peixes, puxa novan1ente 
a corcla como ja te expliquei. Faze isso tudo com prudencia 
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e calma para nao espantar o bicho, e, enquanto isso, vou 
tirando a imagem de tudo. Vai ser muito divertido, veras." 

Nao demora muito e, na superficie da agua, aparece1n 
alguns pontos pretos, que se parecem coin pedacinhos de ma
deira, como se fossem de galhos de arvore, meio debaixo 
d'agua. Sao os olhos dos jacares que examinam a praia. Mais 
um pouco de tempo e os jacares deslizam, debaixo d 'agua, 
ate hem perto do ponto onde estao estirados os peixes, e para1n. 

£le vai pegar a isca OU nao? Estou impaciente. Agora! -
Nao foi nada. S6 um vem mais perto, mas um pouco s6. Mas, 
des ta vez, sim ! Um avanc;a e vem ate a areia. J a es ta com a 
metade do corpo fora da agua. Parece ainda desconfiado . 
.. L\.gora ataca os peixes. Rapido, vai direito a eles, movendo-se 
depressa. Abre a boca, deixando ver os gigantescos dentes, 
prestes a fechar-se sobre a presa. Zas! Puxo a corda. E o bicho 
fica estupidamente olhando para os peixes, que, de um mo
mento para o outro, ficam distanciados, quando o jacare ja 
queria engoli-los. Enquanto o jacare fica indeciso, ou~o o 
mon6tono ruido da 1naquina de fazer imagens do meu a1nigo, 
que esta a meu lado. Agora, o jacare avanc;a de novo. Primeiro 
cauteloso, depois, como um relampago. Quase nao tenho tem
po de puxar a corda. Fico como doido. Desta vez o bicho per
segue os peixes com raiva, sem parar, as pressas, ate chegar 
hem perto do nosso esconderi jo. Meu amigo larga a maq uina 
e, arrancando-me a pequena espingarda, atira sobre o jacare. 
£le atira tao perto de mim, que eu fico quase surdo. Os car
tuchos vazios pulam fora e vem bater na minha cabec;a. 0 
jacare da um salto daqueles, verticalmente, e cai ali mesmo, 
batendo sua cauda enorme, ja em agonia. Esta morto! 

T odas as balas pegaram em cheio na cabec;a, entre os 
olhos, e jorros de sangue mancham a areia revolvida. Levan
tamo-nos e examinamos o jacare. E um bicho enorme, quase 
o triplo do meu tamanho. 

0 meu irmao grande acende o seu inseparavel cachimbo 
e bate uma imagem da cabe~a do bicho, na boca do qual enfia
rnos um pedacinho de pau para destacar melhor os dentes. 
Depois arrastamos o jacare ate a lagoa e atiramo-lo a agua. 
0 sangue mistura-se rapido com a agua, cardumes de pira
nhas se juntam para arrancar pedac;os de carne da barriga do 
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O jacare estd bem morto. T odas as balas liaviam acertado bem em cheio na cabefa. 
Fincamos-lhe um pedafo de pau na boca, j;ara jJoder ver mell1or os terriveis dentes. 

pobre jacare. Entao voltamos, como viemos, de canoa, levan
do os pintados, que nos, os dois, sim, e1n vez do jacare, ire
mos saborear. 

* 

Eu vivo mais na tenda dele do que no nosso rancho e ele 
me conta muita hist6ria de sua aldeia grande, ate alta noite, 
e muitas lendas bonitas. Hoje, porem, ja na hora de nos dei
tarmos, ele toma-n1e nos bra~os e diz: 

- "Uoni-Uoni, meu irmao pequeno, hoje tu iras dor
n1ir no rancho de teus pais." 

Estranho isto e pergunto-lhe por que. 
- "Nao me perguntes nada, meu filho. Bern sabes que 

quando te pe~o um favor e porque tenho sempre certa 
razao. Se bonzinho e vai." 
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Acaricia-1ne os cabelos e n1inha face e, por fitn, diz-me 
coin voz entrecortada: 

- "Uoni-Uoni, sempre serei teu ainigo e sei que tain
bem seras sempre meu a1nigo. Mas hoje estou tao cansado c 
ainda tenho tanto que trabalhar com o bicho de pes de 
lacraia." 

Aperta-me contra o peito e me da depois um leve tapa 
na cabe<;a, como fez no primeiro encontro que tivemos. 

"Agora, vai, meu pequeno, e hora de ires dor1nir." 
- "Bein, entao eu vou. Ate amanha hem cedo!" 
- "Ate outro dia, Uoni." 
Fico pensando muito porque me pediu ele hoje que dor-

1nisse no nosso rancho, inas nao descubro a razao. Estou po
ren1 cansado e deito-me na esteira entre 1neus irrnaos ... 

No outro dia levanto-me hem disposto e, quando vou 
sair do rancho, 1neu pai me chama. · 

. ';)" ias. 
"Uoni, vem ca. Senta-te aqui perto de mim. Para onde 

"A tenda do meu irmao grande." 
"Escuta, U oni", e meu pai poe a sua rnao na minha 

cabec;a. "Olha hem para mim. Tenho que te dizer uma coisa: 
ja nao es mais crianc;a e, portanto, nao iras chorar. N OSSO ami
go partiu esta noite. tle mes1no quis assim e eu concordei. 
Disse-me que nao agiientaria t.e ver ficar triste quando che
gasse a hora de despedir-se <la gente. Quer lembrar-se sempre 
de tua cara alegre. Ve, deixou uma lembran<;a para ti." 

Meu pai levanta-se, apanha uma maleta do meu irrnao 
grande e, abrindo-a, diz: 

- "Isto tudo e teu: o facao dele, a pequena espingarda~ 
os cartuchos. Pediu-me te dissesse que deves manejar isto tudo 
quando fores um guerreiro valente e que te lembres sempre 
dele quando os usares. U in dia voltarei, acrescentou ele, para 
ver U oni-U oni." 

Sinto-me que nem uma pedra. Nao posso compreendcr 
direito o que se passaI 0 meu irmao grande foi-se embora. 
Sem saber o que fa<;o, apanho o facao que foi dele e corro para 
fora do rancho. Meu pai nao me enganou: nada inais vejo 
do acampamento. Corro ate la. Corro depois ate o \1ltin10 
ponto do banco de areia e olho longamente o rio acima. 
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Apenas vejo duas a·taras, que voa1n la be1n alto, de uni lado 
do rio para o outro. Quero gritar, mas nao posso. Algu1na 
coisa aperta-me a garganta e minha vista fica turva. 

Passados alguns instantes, viro-1ne de repente e volto, de
vagar, muito devagar, para a aldeia. 

£le nao quer que eu chore. E nao hei de chorar. Disse 
que voltara um dia. £le nunca mentiu: voltara! 

, 
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NOT AS 

(1) Bero-6-can: nome Caraja para o no ARACUAIA. Literalmente: a agua 
grande. 

(2) 1'ori: como chamam os Caraja aos brancos. As vezes significa: branco, 
estrangeiro, cristao, forasteiro. 

(3) Uoni: palavra Caraja; significa: verruga. 
(4) Pai branco: missionario. £ste, a que se refere esta hist6ria, foi um mis

sionario salesiano de Sao Paulo. 
(5) Paje: feiticeiro da tribo. 
(6) Bichos: chamam assim as m;iscaras sagradas, que usam nas dan~as cul

turais; tambem significam os espiritos. Por ~utro laclo designam com a palavra 
"bicho" tudo aquilo para o que eles nao tern palavra correspondente em sua lingua 
(pequena caixa: nossas maquinas fotograficas e cinematograficas). 

(7) Tahina-Cdn: grande estrela; nossa "estrela da noite": V.£NUS. 
(8) Tapirape: tribo de indios muito pacfficos, que vive no alto do rio Ta

pirape, afluente do rio Araguaia, do lado mato-grossense. Viele: Ensaios de Etno
logia Brasileira do Dr. H. Baldus (Col. BRASILIANA, Vol. 101). 

(9) Porto da Reunilio: Iugar onde costumavam anualmente reunir-se os Ca. 
raja e Tapirape, para trocar objetos de suas industrias, ate o ano de 1933. 0 assalto 
aqui descrito foi feito pelos Caraja para roubarem as mulheres Tapirape. 

(10) Rede para dormir. Os Tapirape, como habitantes do mato, usam redes, 
desconhecidas entre os Caraja, que vivem nas praias do rio Ber6-o-can (Araguaia) 
e usam, para dormir, esteiras, feitas de fibras das palmeiras Baba~u ou Buriti. 

(11) Capa branca: os missionarios cat6licos usam, no sertao, s0bre as suas 
vestes, uma capa branca, como n6s nas viagens de trem ou autom6vel, que e o 
"guarda-p6". .. 

(12) Lingua tori: lingua do branco: nosso idioma. 
(13) Refere-se aqui a um missionario protestante. 
(14) Camelo. 
(15) Lapis preto. 
(16) Janelas; os ranchos dos Caraja nao tem janelas. 
(17) Imagem de casa com diversos andares. 
( 18) Vela de cera. 
(19) Dentadura posti~. 
(20) Isto aconteceu em 1934, perto da aldeia "Mato Verde", nas imedia¢es 

<la embocadura do rio das Morles. Foi-me contado assim pelo chefe dessa aldeia, 
o velho Tiaureti. 0 assassinado era o irmao dele. 

(21) Licoc6: sao bonecas de mais ou menos 20 centimetros de altura, que 
as Caraja preparam com uma argila azulada para brinquedo de suas criarn;as. t 
uma especie de boneca que nao se encontra em nenhuma outra tribo. Vide: "Li
coc6s, as Bonecas dos Caraja", do Dr. H. Baldus na revista "ESPELHO", n.0 21, 
dezem bro de 1936. 

(22) Ilha Grande: refere-se aqui a ILHA DO BANANAL, a maior ilha flu
vial do mundo. 

(23) Os Caraja em geral s6 contam ate 5. 
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(2-4) Haricoc6: cachimbo Caraj<i; parecc-sc com a nossa piteira, porcm o la
manho e muito maior. 

(25) £.ste sistema dos Xavantes foi -me dcscrito assim por Tiaureti, quando 
da cxpedi~ao que fiz em companhia de S. A. Prfncipe Dom Pedro de Alcantara. 
Tambcm foi descrito da mesma forma pelo Sr. Odilon Ramos, criador em Santa 
Maria do Araguaia. 

(26) Esta lenda contavam-me muitos indios e, tambem, caboclos; ouvia-a na 
aldeia Barreirinhas, particularmente. Chamam la o bicho maligno tambem "mi
nhoca grande" e "tatuzao". Na aldeia Barreirinhas, as aguas do rio ja destruiram, 
em 1936, o barranco de tal forma que derrubaram n'agua mais <le 20 ranchos, e as 
gentes emigraram para Mato Verde. 

(27) Como o numero 24. 
(28) Huruana: dan~a cultural dos Caraj:L 
(29) Urucu: tinta pardo-vermelha com que pintam a pele. Fazem-na com se

mcntcs esmagadas do arbusto Urucu (Pixa Orellana) misturadas com gordura animal. 
(30) ]enipa/10: suco da fruta de uma arvore do mesmo nome. 
(31) Casa dos bichos: e a "casa dos espiritos", onde guardam as mascaras sa

gradas para as dan~as culturais. E situada sempre a alguma distancia da aldeia e a 
entrada e vedada as mulheres sob pena de morte. 

(32) Dichos: vide tambem as anota~oes do n .0 6. 
(33) A Jenda do TAHINA-CAN foi-me contada assim pelo TIAURETI, chefe 

da aldeia Mato Verde, em 1936. 
(34) Urutau: passaro de canto lastimoso, cujo pio, cm rela~ao ao corpo dimi

nuto, afigura-se monstruoso. 
(35) Orarimugudoge: literalmente: gente que vive onde ha peixes pin

tados. Nome de uma tribo da na<_:ao Bororo, na aldeia JARUDORI, no rio Vermelho, 
aflucnte do Sao Louren~o - Mato Grosso. 

(36) Lenda das estrelas: foi-me contada assim pelo feiticeiro da aldeia J A
RUDORI, quando filmei la em 1934. 0 paje referido foi, entre 1935 e 1936, assas
sinado pela pr6pria tribo. 

(37) £ste roubo das mascaras aconteceu em 1937. Foi-me contado assim pelo 
chefe Diahima, da aldeia Sao Jose do Araguaia, durantc a minha filmagem em 1938. 
Nao me lembro mais se aconteceu na aldeia dele mesmo, ou em outra aldeia. Tam
bcm o meu piloto, nesta viagem, Sr. Sebastiao Jose Soares, da aldeia Santa Leopoldina, 
me confirmou esta aventura. 

(38) Refere-se a um MUSEU. A pessoa que roubou as mascaras nao foi en
viada de nenhum museu, nem veio a servi~o do governo ou de reparti<_:ao publica. 
Quern descobriu, em verdade, o roubo, foi uma mulher velha Caraja. 

(39) Vi o efeito da cacha<_:a s6bre os {ndios, da maneira descrita, em 1936, 
numa aldeia da ilha Bananal. "Casa de fogo" - garrafa de cacha~a. 

(40) Soco-U.: a letra "ii" depois de uma palavra e diminutivo. Aqui: pe
queno Soc6. 

(41) Coti: fumo (de rolo, em cordas). 
(42) Arco do feiticeiro: e um pequeno arco (de uns 20 a 25 centimetros) com 

flechas, tambem pequenas; a haste, sao colocados peda~os cortados de penas de ave 
e a ponta e uma lasca da ferradura de peixe raia. 0 efeito terdvel desta supersti~o 
consiste unicamente na fe firme que nela tern os Indios. ties morrem somente do 
medo. 0 cssencial em todo este "feiti<;o" e que o "condenado" venha a saber que 
um inimigo fez este feiti<;o contra ele. Semelhantes "feiti<_:os" existem em muitas 
tribos em todos os continentes. Eu consegui , a muito custo, e pelo "pre<;o horrivel" 
de 5 kg de fumo de rolo, um destes arcos e 2 flechas, na ilha do Bananal, em 1936. 

(43) Rofas de Carajd: as ro~as dos Caraja encontram-se quase sempre dis
tantes das aldeias e bem escondidas dentro da mata alta, para nao serem roubadas 
pela tripula~ao das canoas, que passem casualmente por la. Fazem para cada pe 
de mandioca, um canteiro redondo, com I metro de ctrnmetro e uns 30 centfmetros 
de altura. Plantam bananas, mamao, milho, mandioca, batata doce, algodao, fumo, etc. 
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(44) Ninllo de tracajd: os tracajas poem ate 17 ovos, de casca dura; as tartarugas 
ate 120, de casca elastica, dentro da areia, nas praias, os quais se incumbe o sol de 
chocar. A gema e 6tima para se comer. 

(45) Rcfere-se a maquina de escrever, portatil. 
(46) Ao contrario das nossas pequenas crian<;as, que botam na bOca tudo que 

alcan<_;am, observei que as dos indios nunca fazcm isso, mas cheiram as coisas. 
(47) Supersti<_;ao semelhante a do "arco do feiti<;o", muito comum entre todos 

os povos, mcsmo "civilizados", de classe baixa. 
(48) Refere-se a autocaminhao. 
(49) Locomotiva do trem. 
(50) I•oi cinema. A descri<_;ao desta sessao de cinema, aparece quase palavra 

por palavra, como contou Diahima, porque a primcira coisa que fizcmos ao voltar 
<\ tenda, foi a reconstrucao exata desta hist6ria do Diahima em nosso livro de , 
anota<_;oes. 

(51) Rev6lver. 
(52) Cabos eletricos de borracha. 
(53) l\!Iaq uina fotografica Rolleiflex. 
(51) 0 vidro fosco da roaquina fotografica. 
(55) As fitas de filmes virgens de cinema. 

.. 
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