
Os Soldados · T ambém 
Lutam Pela Paz 

A selva impenetrável . Os Parintintins temí veis, com suac; 
flechas, su as bordunas, seu ódio ao invasor branco . O invasor 
branc'o, movido pela cobi9a, pela fome da terra e de su as ri · 
quezas, convencido de que tanto a selva como seus habitante.3 
nativos podem ser desbravados: urna a machado, os outros 
a bala. 

Mas nem todos pensam assim. Entre os brancos e os sel·· 
va.gens un1 pequeno grupo de abnegados se interpóe, correndu 
os maiores riscos e disposto ao sacrifício de suas próprias vidas 
para pacificar a uns e a outros. Um oficial superior do Exército 
Brasileiro os lidera: Candido Rondon . Seu lema, que é um bra
cio da consciencia, um ponto alto da história do homem sobre 
a facc da terra: "Morrer se necessário for; matar, nunca!" 

O INSTINTO SUPREMO é o romance dramático e como
vento que essa epopéia, vivida com o maior heroísmo, mas sem 
o menor alarde, suscitou ao grande escritor portugues Ferreir:1 
ele Castro . A vivencia pessoal da · regiao amazónica (que já lhe 
inspiro u o in1ortal romance A SELVA) e o conhecimento de 
muitas das personagens reais, que revivem nestas páginas o seu 
momento de g1ória, possibilitou-lhe manter em seu livro aquele 
tom de veracidade que caracteriza sua obra e nos prende da 
primeira a última linha. 

O INSTINTO SUPREMO 
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é um senhor romance. 
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"Morrer se N ecessário Fór; 
Matar, Nunca!" 

Circunstancias da vida política,_ nes ... 
tes últimos anos, tem contribuído para 
que diminua - e quase se transforme 
em aversáo - o extraordinário orgu..
lho que o povo brasileiro tinha de suas 
f ór<;;as armadas como um todo, e do 
Exército em particular. 

Embora seja evidente que o bona..
partismo de alguns chefes e o compor..
tamento atrabiliário de muitos coman
dados justifiquem qualq.uer irritac;ao, 
seria grave erro considerar que o pro..
blema fundamental se ponha de ma..
neira tao simplista, num pretenso con..
flito entre militares e civis. 

Nao houve, nao há, e é possivel pre..
ver que jamais haja no Brasil, dadas 
a índole de nosso povo· e sua predis ... 
posi<;ao para a democracia, urna ques..
táo militar. Tivemos ao longo de nossa 
História, sem dúvida, figuras que se 
valeram da farda para, digamos assim, 
argumentar com veemencia maior só..
bre questóes políticas. Mas é urna His..
tória nao maculada. por /unkers Oll 

Caudillos, urna História onde predomi..
nam figuras que vieram do povo, fo..
ram armadas pelo povo e ao povo 
serviram com dignidade e respeito em 
momentos decisivos da vida nacional. 

Urna dessas figuras foi o Marechal 
Ron don. E é em torno dela, de sua 
nobre e humanitária carreira, de sua 
dedicac;ao a causa dos mais indefesos 
e oprimidos de nossos irmáos. que sao 
os índios, que Ferreira de Castro es..
creveu este belo, comovente e dramá..
tico romance . 
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A memória de Cándido Rondon, grande figura 
moral do nosso tempo, e a de todos aquéler 
que realizaram nas profundidades dos sertoes 
brasileiros, a luz das suas idéias, urna 'epopéia 
de humanitarismo. 
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Um dia, já nao sei há quantos anos desaparecído, mas cer
tamente há mais de vinte, chegou, enfim, a mancheia de terra 
do longínquo seringal onde vivi; chegou numa caixita de pa
pelao, que a viagem maltratou e eu conservo ainda, um pouco 
a modo de reliquia. 

Havia-a pedido a outrem, mas foi-me remetida por si, 
depois de encontrar a minha carta solicit~nte olvidada entre 
as fólhas de velho dicionário, amarelecida pela luz a extre- · 
midade deixada a vista; por si, que· já nesse tempo entrega
va, perdulária e amorosamente, a sua vida e a sua paixao de 
biólogo, de etnógrafo e de etnólogo ao estudo das expressoes 



• 

\ 

físicas e humanas da floresta imensa; por si, caro Nunes Pe
reira, que eu nao conhecia ainda. 

Mais tarde, numa das suas desloca<;óes sobre as veias da 
Amazonia, cu jo mistério renasce logo após cada viola<;ao, 
como ressurge o do nosso corpo a seguir ao transito dos 
Raios X, voce tornou a desembarcar no seringa! Paraíso, 
pensando de novo em mim. E des ta fe ita buscou pacientemen
te, nos antigos livros daquele escritório que tinha dois belos 
crótons bicolores em frente da janela e estava ainda como eu 
o .havia freqüentado, a minha con ta ali, entre as de outros " 
párias, a minha vida sintetizada em algarismos, como é de 
bom e corrente uso no mundo em que vivemos; neste caso 
poucas cifras, pois eu ganhava dez tostóes por dia. E pelo 
mesmo correio recebi esse inesperado documento, num jornal 
reproduzido, e a imagem que a sua máquina fotográfica ex
traíra do barracao onde o final da minha infancia e a minha 
adolescencia trabalharam quatro anos infindáveis, que cada 
vez me parecem mais inverossímeis; a imagem do barracao e 
da sapotilheira que o antecedía, com o tronco enquadrado por 
um banco, meu assento eleito ao cair das tardes, para ler, so
nhar e desesperar.-me ante um futuro que eu desejaria sem 
limites e via.-o sempre limitado pelas ribas do Madeira, que 
fluía diante de mim. 

Já nesses dias, que as suas espontaneas remessas, im
pregnadas de delicadeza, dir.-se ... ia mesmo que de poesia ro ... 
mantica da parte dum homem devotado a ciencia, de súbito 
me recordavam de modo tao emotivo, as marchas punitivas 
contra os Parintintins, através da floresta cercada e espinho ... 
sa, como se ela própria fosse urna discordancia, haviam sido 
travadas em todos os seringais daquela área, por influencia 
de Rondon, grande fautor de humanitarismo. 

Eram o meu terror esses índios. Quase crian<;a ainda, 
arribada dum meio diferente, quando caminhava pelos vara~ 
douros que ligavam as barracas dos pobres cearenses e ma .. 
ranhenses, dispersas na floresta, separadas por horas e horas 
de distancia, esperava sempre ver os Parintintins surgirem de 
detrás das árvores, as flechas já nos arcos retesados, e aba ... 
terem-me num momento e cortarem-me a cabe<;a e sumirem-se 
de nóvo, deixando regressar o pesado silencio da mata, que 
só por si me atemorizava intensamente. E foi entao que prin.
cipiei a admirar, com perturbante estranheza, aqueles homens 

do seu país, que sorriam do meu receio, como se fósse apenas 
infantil. Aqueles homens que todas as manhás, e quase todos 
sem armas, metiam a hrenha amea<;adora para ganhar a sua 
vida infeliz, sabendo ·perfeitamente que dum instante para 
o outro podiam ser decapitados: aqueles desconhecidos heróis 
populares, irmaos desses outros de que me ocupo neste ro ... 
manee, com o mesmo amor fraternal que voce lhes dá e é a 
razao por que hoje lhe ·escrevo estas linhas. 

Nao podia eu, n~ssa época em que mal come<;ava a al
vorecer.-me o espírito, imaginar que no futuro consideraria 
os Parintintins de maneira bem distinta daquela com que os 
julgava entáo; e que ida utilizar até a sua selvageria antiga 
como semente dos temas que se entrecruzam, se insinuam 
apenas ou se desenvolvem nitidamente aqui. Mesmo depois 
de haver, muito mais tarde, numa hora porventura leviana, 
prometido a Rondon este . l!vro, largos anos partiram, inquie.
tos, perplexos, antes da promessa se cumprir. 

É que, embora no vasto e diverso Mundo numero~os ro.
mancistas tenham edificado as suas obras, tantas delas toca.- -
das de perenidade, num só meio ambiental, terrestre ou ma ... · 
rítimo, citadino ou províncias a dentro, em planuras e monta ... 
nhas, eu sempre preferí um ·novo território literário para cada 
novo romance. Seduz-me auscultar os caminhos que ainda nao 
trilhei, estudar as atmosf eras que a minha pena a inda nao 
captou, desvelar o que é inerente a cada terra; atraem.-me as 
próprias dificuldades e assusta ... me a eventualidade de repe.
ti<;óes. 

A Amazonia já eu entregara muito da minha existencia 
e muito mais ainda da minha alma: deslumbrara.-me a sua im.
ponencia, conhecera.-a no seu amago, andava.-me sempre na 
memória. E se lá voltasse literariamente, mesmo sendo de 
todo diferente o problema, decerto haveria quem julgasse ir 
eu tentar urna recidiva da benevolencia concedida ao primei.
ro trabalho que lhe dediquei - e essa idéia me vexava. 

Mas se, em alguns momentos, os do is recif es se apresen- . 
tavam <liante de mim bastante fortes para me levarem a di.
ferir a constru<;ao da nave projetada, noutros pareciam-me · 
simples maravalhas erradias, balan~ando.-se a superfície dum 
mar profundo, coisas de somenos, se as comparava a justi~a 
de preitear a orienta~ao moral dum grande' homem, as assom.-
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brosas jornadas da sua hoste e dos seus discípulos, o espirito 
imensamente compreensivo e generoso do seu povo. 

Entretanto Rondon falecia, deixando ainda mais viva do 
que até aí a promessa que lhe havia feíto; e outros livros 
meus, aceites também com indulgencia, pareciam afastar a 
hipótese de que eu voltava ao mesmo caminho para colher, 

· em planta marginal, a flor duma nova generosidade. 

Em 1959, encontrando .... me eu no Rio de Janeiro, o nosso 
amigo J aguaribe de Matos, companheiro de Rondon e emé,.. 
rito cartógrafo das · suas expedic¡;oes, perguntava ... me de re ... 
pente, a entrada do Museu do indio: 

- E esse prometido livro quando aparece? 

Aqui está. Escreve ... Io tornara ... se urna imposic;ao da mi ... 
nha consciencia. Embora enraizado num fato histórico, este 
exame dum problema moral que vem de muito longe e dum 
heroísmo popular sem espadas, sem carabinas e sem sangue, 
esta epopéia vivida apagadamente em dias ainda recentes, 
ignorada do Mundo e da própria maioria dos brasileiros, é 
um romance. É romance, mesmo quando na a~ao comparecem, 
ao lado das que foram imaginadas, algumas personagens que 
existiram em carne e osso e com sacrificio, pertinácia e cora .... 
gem se entregaram a causa que serviam. 

Fiel a realidade literária, que pelo seu poder condensa .. 
dor e harmonizante é, como de há muito se sabe, mais 
convincente, tantas vezes mais verossímil e mais verdadeira 
do que a da própria vida, em .numerosos passos desta obra 
rompí deliberadamente com a história. Procurei que os seus 
heróis nao parecessem mitos, que os seus atos nao segregas ... 
sem a incredulidade que brota das fábulas, que as suas virtu ... 
des emergissem da própria condic;ao humana, como em todas 
as épocas foi verdade, antes dos acontecímentos se tornarem 
históricos. E assim, por entre tantos problemas confluentes, 
tentei averiguar, submetendo--as a prova psicológica, as possi ... 
bilidades duma idéia nobre sobre o instinto de conservac;ao 
dos homens que habitam estas páginas e moralmente nao po ... 
diam, adeptos que eram de Ron don, defender as su as vidas, 
matando aqueles que se empenhavam em matá ... los. E agora 

inteiramente fiel a História, o livro que hoje remeto, meu 
velho N unes Pereira, dirá se eles venceram ou náo o instinto 
supremo lá onde o Mundo guarda ainda, como nos seus dias 
iniciais, tantos e tao· complexos enigmas. 

Ferreira d ¿ Castro 
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CoM os remos a chapejarem surdamente, cautelosos 
como os dos ladroes, e nas proas um ruído fino, menor ainda 
que o dos botos cortando a tona da água, as canoas meteram 
a terra. A noite tropical, embora de estrelas acesas, mal per,.. 
mitia divisar as sombras que se erguiam dos bancos e, de 
ter~ado a cintura, machado ao ombro, desembarcavam urnas 
após outras, todas hesitando sobre onde colocar os pés. Os 
seus toscos sapatos de borracha, com o feitio exato das peúgas, 
semi ... enterravam-se no tijuco ribeirinho e mais facilmente as 
pernas se despr~ndiam de dentro delas, do que eles se liber
tavam dessa lama pegajosa, quase tao voraz como as areias 
movedi~as. Mas a . lampada de bolso, de alguém ainda senta ... 
do numa ·das papas, estoqueou .de . rep~nte a obscuridade, 
abrindo um caminho de luz,, estreito e oscilante, na terra que 

1 
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trepava do rio para a floresta, seca e gretada na parte mais 
alta que nao se via. 

Quando os homens chegaram, enfim, ao cimo da decli
vidade. lá de onde o céu era mais vac;to e dir-se-ia mais 
claro, deram com enorme parede vegetal, quase sem espac;o 
para os seus corpos nesse chao plano, que eles sabiam ser 
imenso e ali vinha desbordar. Entao novas lampadas se acen
derain e os seus focos inquiridores foram riscando o grande 
emaranhado, onde os grossos fios da lianas cosiam, uns aos 
outros, ar.bustos, plantas e árvores, e onde também os velhos 
troncos de pele esbranquic;ada pareciam, quando a luz por 
eles subia, a modo de réptil transparente e de imprecisos 
contornos, querer assustar os homens com a lividez de ca
dáver que a sua casca, de súbito, tomava. 

Mas já se ouvia urna voz de mando, a de Amaro, baixa 
e curta,. uma voz sem asas que morria ali mesmo. E rapida
ínente brilharam as laminas dos terc;ados, seguindo as indica..
<;oes das lampadas e rasgando as primeiras sendas, que lem ... 
bravam minas a furar a tremenda espessura da brenha. 

Pouco depois, aqui, ali, mais além, soavam os golpes dos 
machados, na noite tornada repentinamente nervosa. Lampa
das dispersas, iluminando os pés dos troncos, quase estáticas, 
dir-se-iam detidas para dar tempo a decifrar urna remota ins ... 
crü;áo. Nao se enxergava quem as sustinha, nem os homens 
que cortavam; só se viam os machados e as maos, ora a sair, 
ora a mergulhar na sombra, como os insetos chamados ao farol 
que os matará. · 

- Vai pau! - Num instante, a frase humanizara a cena. 
Todas as lampadas se apagaram, menos a do homem que a 
proferira. Mas logo outras tres se reacenderam, a volta da 
árvore que ia tombar e por ela os seus focos subiram até a 
copa, onde se fixaram como se pretendessem suste-la com 
aquelas escoras de luz. 

O machado voltou a insistir. O tronco foi..-se inclinan
do, estalando pouco a pouco, ainda hesitante em obedecer ao 
designio dos seus algozes. E quando, enfim, se decidiu, os 
9alhos 'dos vizinhos, a que se amparaya e com brutalidade ia 
partindo, lanc;aram protesto~ ~ais ruidosos e aflitos do que 
fle próprio, que a esse apoio forc;ado f icou devendo poder 
morrer abafadamente, como se tiv~~~~ roladO' de degrau em 
degrau, ªt~ ª ~oy~, 
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·Desde entáo, na noite cheia de rumores, poucos minutos 
decorriam sem que se ouvisse "Vai pau" , "Vai pau" e sem 
que os quatro jatos de luz torna~s.em a aderir, no jeito de ar
cosbotantes, a fran<;a da nova v1tima. 

As horas iam..-se esgotando cada vez mais agitadas, .mais 
febris e sudorosas, os homens das lampadas a se alternarem 
com os dos machados no corte da floresta cerrada e negra. que 
só nessa noite, ali, depois que existía o Mundo, cedia enfini a 
sua virgindade. Dir-se-ia que as próprias árvores tinham aban..
donado o ar austero e imóvel. essa enigmática expectativa com 
que haviam recebido, pouco antes, aquele bando de demonios, 
que tudo assarapantava em seu redor .. Só Amaro nao trabalha ... 
va. como se tivesse apenas a missáo de vigiar os outros, c9ntar 
0 número de fustes que abatiam e pronunciar, de quando em 
quando, algumas palavras breves, sempre baixas; mas via-se, 
pela freqüencia com que tirava o relógio do bolso e lhe ache-
gava a sua lampada, que era de todos o mais apressado. As 
quatro da madrugada, por entre os · troncos já caídos e os ar
bustos esfrangalhados. ele tqrnou ªº rio, com a luzita a frente. 
Na canoa maior encheu urna serapilheira de ter<;ados, de co-- · 
lares de mi<;anga, braceletes. espelhitos redondos, outras bu..
gigangas; e, pondo-a aos ombros, voltou a terra, na .mao es
querda a lampada, na direita dois machados. A passo insonoro 
de fantasma renteou alguns dos homens que cortavam as ár..
vores e logo penetrou mais na .brenha, até o lin.de da área onde 
se efetuava a derrubada. Parecía que o seu pequeno jato de 
luz, vaguea·ndo de um lado a outro, buscava um sitio idealizado . 
e qu-e finalmente o encontrara. Chao limpo de plantas, habi- . 
tado apenas por troncos gigantescos, que recusavam a qua} .. 
quer outro vegetal a possibilidade de viver a sombra fatídica 
das suas comas, objeto que nele se depositasse enxergar-se
ia facilmente de longe, desde que possuísse algut;n relevo. 

Amaro deixou cair os machados, pousou a serapilheira 
e. reentrando no cerrado, dele volveu com dois arbustos, que 
rapidamente desfolhou. Espetou-os na terra e neles foi de .. 
pendurando, cuidadoso, quase carinhoso, .a maneira dos ou ... 
rives repondo as jóias pr~ciosas nos seus estojos. os colar~S· 
e .braceletes que trouxeré;i, sobre os quais a luz perpassava, 
sugerindo urna borbolet~ ~lástj~q e f azen<JQ- !'.~grilh~H ?,S !;Qn ... 
ta~ multi~QlorE:s, 
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Plantou os machados pelos cabos, que assim ficaram 
verticais como num campo her,áldico, de gume voltado para 
a banda onde as árvores iam tombando; e aos terc;ados deu .. 
lhes o jeito de sabres rompendo de sepulturas de guerreiros, 
para que se algum raio de sol conseguisse, apesar de tudo, 
traspassar o grande dossel, eles faiscassem e atraíssen1 olhos 
que transitassem distantes. Foi .. se ainda por um cipó, esten
deu-o de um tronco a outro, nele deixando a própria serapi
lheira, dependurada e aberta como urna capa de burel a se
c_ar. E finalmente afastou-se dali, com sua luzita incerta, 
e,ntregando a escuridade todos os presentes trazidos, que lem
bravam ex-votos de um eremita aos deuses da floresta 
imensurável. 
. Agora, isoladas das vizinhas já mortas, as árvores maio-

res caíam desarilparadamente, o estroncio que lanc;avam na 
noite de fábula ia-se repercutindo, como se se encaracolasse 
e logo se desdobrasse em sucessivas ondas, mata a dentro e 
pelos meandros · do rio, de forma lenta e medonha. 

- "Vai pau!" "Vai pau!" 
Amaro examinou novamente o seu relógio e enviou de

pois o pequeno foco da lampada aos fustes ainda por aba
ter. Eram cinco horas e onze. O sol nao tardaria a surgir, 
apressado, teatralmente rápido, truque dum prestidigitador, 
como aparece sempre nos trópicos; e, com ele, a entrega dos 
corpos ao grande perigo. Dos lábios de Amaro partiu . um 
silvo prolongado. E aquele sinal, cortante e frio na madru
gada quente, os machados despedir·am com maior fúria ain .. 
da os seus golpes de misericórdia sobre os troncos já feri .. 
dos. Encurtaram .. se os intervalos da matan~at os quatro fo .. 
cos-pilotos voavam, lestes, de copa a copa, e tumultuosa
mente' as árvores caíam urnas a seguir as Óutras, num fra9or 
de tudo estarreeer . 

O relógio tornara-se urna obsessáo. Eram cinco e vinte 
e oito e Amaro sibilou de novo, desta vez imperativamente. 
O tumulto cessou. Riscando os escombros vegetais com as 
luzitas que lhes facultavam o passo, por entre os caules pros
trados e as comas aleijadas, os cortadores avanc;avam para 
a margem do rio. Entretanto, com a lampada ao alto, Amaro 
inspecionava mais uma vez o ar: na noite que findava vá
rias árvores mantinham.:.se ainda de pé~ de novo com uina 
serenidade grave, quase patética. Sle encolheu lentamente ., 

os ombros, como se tranqüilizasse a consciencia perante o 
que era já irremediável; e, juntando-se aos outros homens, 
caminhou também par.a a beira da água. Urna voz, que se 
adivinhava preocupadat interrogou entre os rumores abafa-
dos do embarque: ' 

- Que hora é, seu Amaro? 
Hesitou e respondeu apenas: 
- Muito tarde. Vamos depressa! 
As canoas, que .haviam chegado com movimentos sigi

losos, como para um assalto, partiam agora com um nervo
sismo de fuga, sob aquela tira de céu que cobria, lá m_uito 
de cima, as duas margens e amea<;ava azular ... se. Dir ... se-ia 
que os remos penetravam raivosamente na água, como ~e os 
bra<;os, exaustos pelo trabalho da derrubada, precisassem 'de 
cólera para ter ainda energias. Aristeu, que apanhara um 
jabuti, ia remando na segunda canoa e dizendo ao parceiro 
do lado: 

- Se assustou e ficou quieto como fruta caída. Foi só ~ 
estender o pé e virar ele. - Aristeu riu vaidosamente: -
O Cavalcanti, que estava· mesmo ao lado, com a lampada na· 
máo, nem deu por isso. 

O Manga Verde ainda intaginou opor ao inocente que ... 
lonio urna surucucu temível, grossa e comprida de vinte me ... 
tro8, como jamais alguém vira, que se lhe enrolara nas per ... 
nas e ele cortara com um só golpe do seu terc;ado; ainda ima ... 
ginou satirizar dessa forma o Aristeu, mas sentiu .. se sem for ... 
~as e sem paciencia para mentir. · 

Pouco depois o sol rompía, amarelo como urna grande 
gema de ovo. A sua luz horizontal doirava de súbito as cris
tas da brenha, doirava .. as tao expeditamente como se se des ... 
cerrasse o reposteiro dum palco já iluminado; e denunciava 
a flotilha de canoas, agora bem visíveis, correndo urnas atrás 
das outras. sobre o Maici-Mirim, estreito e cor de barro. 

Dos homens que as tripulavam, fazia de timoneiro, ser
vindo ... se do remo como dum leme. aquele que se sentava a 
popa de cada urna delas, com olhos de mó<;o de gávea a 
perscrutarem a vida secreta das margens. 

A montante, no é:hao da derrubada, já oculto pelas su ... 
cessivas curvas do rio, as árvores ainda vivas, que só por 
míngua de tempo haviam escapado aos gumes d~s _machados, 
iam captando nas suas franc;as os ecos das remadas, cada 
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vez mais débeis e longínquos. De súbito, assustando a paz. 
da manha em desenvolvimento~. revoaram até elas brados de 
guerra, estrid.entes e selváticos, através dos quais a morte 
parecia tomar, antecipadamente, urna voz de frenética alegria; 
brados de triunfo, alternando com gritos de dor, tao agudos, 
tao desesperados, como jamais os enormes troncos, nem mes
mo os muito velhos, tinham ouvido naquelas solidóes do 
Mundo. 

Mas em breve tu do parecia ter fin dado. A manha flo
restal recuperou o seu verde silencio e até um secó, que 
almo<;ara aos primeiros fulgores do sol, veio modorrar, en
quanto fazia a digestáo, sobre um galho ribeirinho, apoiado 
sómente numa perna. 

Quando, semanas depois, nos caules abatidos já a seiva 
coagulara e as suas copas, nuas de folhas, imitavam os es-

• queletos das figueiras no inverno, alguns dos homens volta
vam ali, também numa noite estrelada . E enquanto uns des
pediam furiosamente os seus · machados contra as árvores 
sobreviventes, como se quisessem vingar-se do suplemento de 
vida que lhes tinham concedido contra vontade, outros iam 
regando a querosene, esvaziando latas após latas, tudo quanto 
haviam prostrado durante a arremetida anterior. 

Entretanto, de novo com a serapilheira as costas, Amaro 
can1inhava para o sitio onde deixara, na primeira noite, as 
oferendas aos indios destinadas . A sua lampada pesquisou 
o terreno, examinou depois os troncos onde amarrara um 
cipó; e a própria luz, borboleteando ao derredor, um pouco 
em doidivanas, parecia contente por terem desaparecido to~ 
dos os objetos que ele havia ali depositado . 

Arriou a serapilheira, af astou-se para cortar mais dois 
arbustos, que depenou e fincou na terra, como fizera da ou~ 
tra vez . E sobre eles e no chao, a sua volta, dispos os novos 
presentes que trazia. Eram iguais aos primeiros, na mi<;anga 
dos colares e braceletes, nos espelhos e fa~oes ; sómente os 
machados, grandes cunhast haviam sido substituidos por pe
quenas caixas de fósforos. 

Perto dali, as últimas árvores condenadas principiavam· 
a cair, sobressaltando a noit~, Ma~ o relógio nao chegara 
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ainda as duas horas quando a floresta estremeceu pela derra
deira vez com aqueles estroncios de ecos longos e panicos. 

Amaro colocara-se na parte superior da margem, a con
tar os homens que passavam na sua frente e desciam para 
as canoas, levando nas narinas o cheiro insistente de p~tró
leo . Ouviu alguns deles embarcarem, meter os remos a água, 
af astando-se velozmente, obedientes as suas ordens. E só 
quando morreu de todo ao longe o discreto ruido que faziam, 
ele come<;ou a riscar fósforos, para incendiar a derrubada. 
Embaixo ninguém o esperava. En_trou na canoa solitária e, 
com um cigarro olvidado no canto dos lábios, partiu tam
bém . la perto ainda quando viu os topes da brenha ilumi,., 
narem-se com u1na luz muito mais doirada do que a dessa 
manhá trai<;oeira que lhes saíra ao caminho, quarenta e 'tres 
di as antes, e os delatara fa talmente. Voltou-se e verificou, 
satisfei to, que o fogo cump~ia, com impetuoso brío, a missao 
que ele lhe confiara. As chamas já se erguiam muito a~t~, 
por detrás do arvoredo que muralhava a curva do Ma1c1-
Mirim; e o seu claráo, como que levado por urna brisa que 
nenhuma pele sentía, ampliava-se de instante a instante. As · 
labaredas subiam e a luminosidade alastrava mais. Já se dis
tinguiam nitidamente os contornos dos ramos que na margem 
direita se debru~avam, muito quedos e misteriosos, sobre a 
água . Amaro aproximou a canoa da margem oposta, onde· 
havia so1nbra, e continuou a remar . A remar com for\a. 
Cada vez com mais for<;a,_ com mais fórc;a cada vez. 
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II 
I 

ERAM ALTOS, magros e descascados, um ao lado do 
outro, os dois mastros. Unia .. os, ao meio, urna tira 'de pano 
branca, com grandes letras negras, onde se lia: "Morrer se 
necessário fór; matar, nunca". Glocindo, que a amarrara, des .. 
'lizava agora por um deles, sustendo .. se apenas com o bra~o 
esquerdo, enquanto os olhos procuravam na mao direita, ar .. 
. queada na sua frente, a farpa que lá se introduzira; e fazii-o 
como se se mirasse nuin espelho, indiferente a quem o visse. 

Cá em haixo, o Dr. · Joáo Bonifácio, quarenta anos mo
renos e de estatura mea, fixava, de cabe~a inclinada para . 
trás, a f aixa estremecendo ao vento; · e, contente pela sua ini.
ciativa, mais uma vez pensava: "Ele gestará certamente des.
ta homenagem". 
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Com a proa redonda, fundo chato e liso, a maneira dos 
cascos das tartarugas, as obras mortas quase todas abertas 
dos lados, para maior frescura, o Cuiabá, que traria Ron don, 
já abandonara o rio e se apresen ta va a vista. De marcha re,.. 
freada subia o igarapé, aproando ao barranco, ali pertinho, 
onde se alinhava o Dr. J oáo Bonif ácio. alguns dos homens 
já selecionados e Manuel Lobo, proprietário do seringa} Tres 
Casas, que se estendia atrás deles, com seus lagos e sua bre
nha imensa, até sombrias profundidades ainda por dominar. 

Subitamente, a tira de pano branco, que de comec;o on
dulava apenas, muito de leve e silenciosa, como se amealhas ... 
se fór<;as, desatara a estralejar entre os mastros, com fúria 
cada vez maior. Esbravejava, dir-se,..ia empenhada em rom
per as algemas de cordat dessoldar-se dos bra<;os dos seus 
captores e voar por ali fora, até as copas da floresta, unidas 
e compactas que · nem um teto, onde, enfim, pousaria como 

· um fragmento de nuvem descida do céu. Era um alarido 
seco, nervoso., de multíplices tons, ora parecendo bater pal ... 
mas, a aplaudir a sua própria cólera, ora a encarreirar para 
o desespero, com finos e cortantes gemidos. 

Joáo Bonifácio tornou a erguer os seus grandes olhos 
negros. Os homens que o ladeavam seguiam também, de 
máos atrás das costas, sem migalha de comentário, os moví ... 
mentos da faixa, cada vez mais enfurecida, e iam conside ... 
rando que o tecido, se o vapor tardasse em manobras, pode ... 
ria rasgar-se antes mesmo de Rondon ler a frase lá pinta
da - a sua frase célebre, breviário de todos eles. 

- . Esqueci-me de mandar a.brir-lhe uns furos - disse 
I Bonifácio, arvorando a sua responsabilidade perante a mu

dez deliberada que o cercava. 
Mas o Cuiabá procedía com tanta rapidez e confian<;a 

em si como se houvesse substituido a quilha longa e cega que 
lhe faltava por dois olhos vigilantes, no fundo do seu casco. 

Já Glocindo prendia no cepo da mangueira que secara 
e era tao sólido como os cabec;os dos cais de melhor repu..:. 
tac;áo, o cabo que lhe líaviam lanc;ado da proa. Já se viam 
também, muito nitidamente, numerosas figuras de bordo: as 
que, por náo desembarcarem ali, se debruc;avam na amura, 
muito quietas e tediosas, perante esse nóvo pórto, semelhan ... 
te a tantos outros que o vapor escalara; as que se iam cru
zando, ao longo do convés, com um oficial de farda branca, 
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que marchava apressadamente em direc;áo a ré; e, . na sua 
ponte altaneira, junto do prático e do marinheiro do leme, 
o capitáo do barco, que tendo reconhecido Manuel Lóbo, lhe 
fazia de lá um gesto · amável. 

Todos quantos se encontravam na ribanceira, com os pés 
afundados no capim, haviam imaginado ver Rondon mal o 
Cuiabá se avizinhasse. Ve-lo ao lado do comandante, lá em 
cima, onde costumavam aparecer, nos momentos de chega
da, os passageiros qµe se tinham por superiores aos outros, 
ou entáo a acenar-lhes da amuraqa e a ler na tira de pano, 
com um sorriso talvez lisonjeado, o comportamento que ele 
próprio estabelecera e do qual, ness.e dia des~brido, o vento 
tanto parecía discordar. Mas os olhos percornam o bar~o de 
proa a popa, voltavam a ir, tornavam a vir e, por muito que 
teimasse1n, nao descobriam em parte alguma o general. A 
experiencia do Dr. Joaq ~Bonifácio devaneou: "Justamente 
as pessoas importantes gostam de se demorar nos seus ca
marotes quando os vapores chegam· aos portos e elas calculam 
que muita gente as espera, para as homenagea~". 

Pela boca larga do portaló, a prancha já saía, longa e 
escui:a. E foi entáo que no convés da primeira classe surgiu 
alguém vinculado ao objetivo que reunía, nessa tarde, aquele 
grupo de homens sobre um barranco do Rio Madeira, urna 
escalavrada ingremidade a que as águas, nos. meses pluvio
sos, em que e~as se mostram tanto mais famintas quanto mais 
gordas andam, todos os anos devoravam um pouco. Era o 
etnólogo Curt Nimuendaju, germanico de lena naturalizado 
brasileiro, de há muito trabalhando, como auxiliar, no Ser- · 
vic;o de Prote~ao aos indios, que saudava com um só gesto 
da máo direita as gentes de terra, enquanto a esque.rda sus
tinha a aba do panamá, muito branco, que a ventania se em
penhava em arrebatar-lhe. 

- Vamos lá, doutor ... - murmurou Manuel Lobo, ro
<;ando o cotovelo pelo .bra<;o de J oao Bonif ácio. 

Os guinchos, que faziam estremecer o próprio barco, 
com os seus freqüentes estrépitos, j.á haviam come~ado a le
vantar a carga dos poróes quando os dois chegaram ao p~ 
de Curt Nimuendaju .· 

Vendo a pergunta que traziam no rosto, táo legí~el como 
se viesse escrita, ele voltou-se, logo após os cumprimentos, 
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para a . faixa que continuava a ondular lá em cima 
e disse: 

- Voces esperavam o Rondon, é? A última hora nao 
pode vir. O governo encarregou-o duma missao urgente no 
Ria Grande do Sul. 

Largada a notíciat Nimuendaju calo~-se. Mas ao adi~i
nhar a insatisfac;ao dos olhos que o m1ravam, com aquele 
silencio exigente, acrescentou: . 

- Desde que é diretor da Engenharia, nao dispoe tanto 
dele como quando era chef e das linhas telegráficas. 

A voz calma do etnólogo parecia adensar o ambiente 
de frustrac;ao. Bonifácio comentou: 

- .É pena. Seria um exemplo, urna forc;a moral para 
con ter os mais excitáveis ... 

- Também eu sinto um grande desgosto por ele nao 
ter vindo - afirmava Manuel Lobo, que jamais consentira 
que de seus largos dominios saíssem expedic;oes contra os 
Parintintins e algumas tentativas iniciara para os civilizar sem 
luta, embora todas em vao. - É um velho amigo e eu gos
taria muito de o ter aquí alguns dias. Conheci-o ainda ele 
era coronel e sempre me honrou com a sua estima, mesmo 
depois de ser quem é. 

Nimuendaju deixou extinguir-se aquele pequenino lume 
de amor-próprio, que ainda lucilava sobre as cinzas repenti
namente caídas: e depois comunicou, num vago tom de 
conforto: 
~ Trago urna carta dele para voces todos. ele pensa 

que talvez possa vir, mais tarde, ter conosco . . 
Manuel Lobo inquiría de si próprio por que o etnólogo 

nao dissera aquilo antes, mas já Bonifácio perguntava, entre 
dois ribombos dos guinchos: 

- Veio o resto do- material, é claro? E também os me
dicamentos que pedi? 

Nimuendaju apontou para baixo: 
- Tudo aí, mas deu-me muito trabalho. Era urna lista 

enorme. Ainda na véspera da partida de Manaus, estive o 
dia inteiro no Servic;o de Protec;ao, para que nada faltasse. 
- Sorriu, enfim: - Nem um minuto livre para tomar um 
chope na Bolsa Universal, onde voce tanto gosta de ir - e 
eu também. 
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Calvo, baixo, arredondado, com passinhos rápidos e 
curtos que pareciam aumentar e condizer com a sua expres
sao jubilosa, o comandante acerca va-se para ofertar alguns 
minutos de lisonja a Manuel Lóbo, rendoso carregador que 
era dos armadores do Cuiabá. E f oi nesse momento, ao ·vol
tar-se, que Bonifácio a viu. Arrimada ao primeiro camarote, 
como se quisesse proteger-se com a meia sombra ali esten
dida, sorria-lhe meiga e humildemente. 

Urna dúvida perpassou nos olhos do médico, mais apres .. 
sada e translúcida do que se Manuel Lobo soprasse diante 
deles o fumo do charuto que fumava. Tarsília continuava a 
sorrir-lhe, sempre tlmidamente, parecia mesmo que amed~on
tada. 

O caos que se criara no espirito de Bonif ácio comec;ou 
logo a ordenar-se. entre a ~évoa levitante, quase com a mesma 
presteza com que se havia ~ produzido. Cenas, controvérsias, 
as próprias cartas desesperadas, constituíram, em poucos se
gundos, um todo lógico e justificativo. Os sentimentos con- _ 
traditórios, os inconvenientes tan.tas vezes discutidos, eram 
amaciados agora, nas suas numerosas arestas, por urna súbita 
alegria. 

- Coro licenc;a[ 
Enquanto ouvia o pairar do comandante com o dono do: 

seringal, Nimuendaju, encostado a amurada, de dorso para 
terra, ia seguindo pelo canto dos olhos, discreto e curioso, Q 

pequeno espetáculo que a frágil criaturita, vista durante a 
viagem, sempre sózinha, sempre a evitar toda a convivencia, 
agora nervosamente desenvolvia. 

Estendera para Bonifácio, mal ele se aproximara, os seus 
bracitos tremulos. pusera-se em bicos de pés, enlac;ara-o pelo 
pescoc;o, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ora o beijava 
nos lábios. ora nas faces. cada vez mais agitadamente, aper.
tando.-o muito contra ela própria, como se temesse que ele 
voltasse atrás e lhe fugisse. 

O próprio comandantet fazendo uma pausa quase imper.
ceptível na palestra, urna dessas pedritas que se opoem ao 
arroio sem o deter, avan~ava; por vezes, a sua vista até os dois. 
Conversavam agora e pareciam mais calmos. Mas só quando 
o viram despedir.-se e partir, passando ao lado deles, com os 
olhos ao longe, simulando nao os ver •. Bonifácio a tomou por 
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um brac;o e com e1a veio para junto do etnóÍogo e de Manuel 
Lobo. . 

- :É minha mulher - disse, com urna voz que nao lhe 
saíra tao ligeira e simples quanto desejara. Mal tinham aper .. 
tado as maos, já ele acrescentava, voltando ... se para o serin .. 
galista: - A Tarsília quis fazer ... me urna surpresa e vir passar 
alguns dias comigo. Mas como nao há um hotel aqui e eu sou 
seu hóspede ... 

Com súbito ar bonacheirao, Manuel Lobo interrompeu ... o: 
- Nao há hotel? Ora essal Há, sim senhor! Chama ... se 

a Minha Casa e encontra-se sempre a disposic;ao dos amigos 
e de suas familias. O que acontece é que o seu quarto é pe ... 
queno demais para duas pessoas. Mas nao faz mal. . . Vou 
dizer ao Glocindo que ponha as vossas coisas naquele que es .. 
tava preparado para o Rondon. 

Manuel Lobo fez um gesto largo quando ouviu o médi ... 
co agradecer ... Ihe. E só depois daquela liberalidade, sincera e 
quente, que o ressarcia de nao ter podido evidenciar a ou .. 
trem mais ilustre a sua fidalguia como hospedeiro, o dono de 
Tres Casas entreviu os empecilhos que a Bonifácio levanta ... 
ria, sem dúvida, a presenc;a da mulher. A Bonifácio e por. con ... 
seguinte a Nimuendaju, em cuja missao ele mesmo tanto, tanto 
se empenhava. 

- Entao a sua senhora se botou por aí a fora . .. sem o 
prevenir? 

Manuel Lobo sorria, olhava afavelmente para Tarsília, 
mas as palavras que pronunciara pareceram..-lhe mais acen ... 
tuadas do que as anteriores, contra a sua própria vontade. Bo ... 
nifácio conhecia bem, de tanto as haver pisado e repisado, as 
veredas por onde se metiam agora as reflexaes do seu anfi ... 
triao - e, com um gesto restritivo, quis tranqüilizá ... lo: 

- Certamente ficará apenas alguns dias. 
- Quantos quiser! Para minha mulher até será urna sa ... 

tisfac;ao, pois assim terá companhia. Ela também nao é daqui 
e nao se pode dizer que um seringa} seja muito divertido. 

O trom ... trom..-trom dos guinchos, aquela voz de ferro, de 
tao incómoda que era, parecía queter forc;á ... Ios a partirem. 

- É curioso! - comentava Nimuendaju, para vencer a 
sua contrariedade, enquanto desda as escadas, atrás de Bo ... 
nifácio e da Tarsília. - Via ... a muitas vezes a bordo, mas 
estava longe de imaginar que era a sua senhora. Vamos lá, 
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voce ganhou com a troca: para si ela vale maist com certeza, 
do que o general ... 

la acrescentar ainda alguma coisa,, mas conteve ... se. O 
médico ficara também· caladot com um vago sorriso a mor
rer-lhe nos lábios. 

No chao declivoso,, lá onde a prancha apoiava a su~ ex
tremidade, as bagagens de Tarsília e de Nimuendaju mistu
ravam--se. E, ao ve--las, Manuel Lobo, que tomara a diantei
ra, fez um gesto a Glocindo, especado junto da amarra, para 
que viesse buscá ... las. Mais além, .iam ... se acumulando fardos, 
caixas, barricas, outros volumest com marcas industriais de 
belas cidades do Sul e de famosos países estrangeiros, 'que 
lembrados ali, na terra cercada pela floresta indomada, d~r ... se
iam irreais,_ assombrosas urbes de imaginac;ao criadas com ... 
pensadoramente em acres momentos de soledade. Os olhos 
de· Bonifácio esbarraram e.1º dois atados de chapas de zinco e 
lago os transf eriram para as horas perigosas, a beira de outras 
águas mais estreitas e menos f reqüentadas; e, sem o desejar, 
porque a idéia o molestava, ia associando o vulto da mulhel' 
as imagens que ele entrevía., desagradavelmente, num vasto· 
e misterioso quadro, onde as m.anchas ar.bóreas do fundo 
quase anulavam a grácil figura· que o seu carinho situava no 
primeiro plano. 

- Todos novatos? - perguntou ... lhe Nimuendaju quan
do, enfim, se aproximaram dos homens que continuavam ali ... 
nhados no tope da ribanceira. 

- Quase todos. 
O etnólogo percorreu ... os com um lento olhar de exame, 

mais sereno e técnico do que o dum militar. 
- Boa tarde. Estao passando bem, é? - E logo foi 

a juntando, sem deter o passo: - Venham de aí ... Tenho 
urna carta do nosso general para ler a voces. 

Nao havia reconhecido nenhum dos que o haviam acom ... 
panhado durante a primeira incursao que f izera, para es tu do, 
nos territórios onde a marte, vermelha e nuat se escondia atrás 
das árvores. . . . . ¡ . ; 

- O Ra1mundo e o Cr1sóstomo? 
- Foram com o Amaro. Estamos a espera de que voltem · 

- respondeu-lhe Bonifácio. 
Estao atrasados? 

- Sim, um pouco. 
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Nimuendaju sopesou, rapidamente, a hipótese que nesse 
momento encerrava aquele tom de voz e nao perguntou mais 
nada. 

Por entre os cavalos e os bois que rapavam os talos de 
capim, em frente da casa maioral, erguida na terra livre que 
se estendia desde o comec;o do barranco até a orla da floresta 
próxima, Manuel Lobo apressou o seu andamento para man.
dar abrir a sala. 

Nimuendaju caminhava ao lado de Tarsília e de Bonifá
cio e ia apertando e largando, entre o indicador e o polegar, 
o seu curto bigode, enguanto lhe ressoava ainda aquela res
posta tao sumária. Era uma figura seca, sobre o alto, de rosto 
oblongo, cor terrosa de impaludado, cabelo negro com risca 
da banda esquerda e no lábio fino, cingido aos dentes como 
o dos tuberculosos; esse ornato capilar que ele estimava trazer 
sempre com recorte esmerado. 

Os outros homens vinham atrás, de novo a parolar, en
quanto Jarbas, que parecia o mais despegado da conversa, 
batía, de passagem, urnas palmadinhas audaciosas sobre as 
garupas dos cavalos que pastavam. 

Manuel Lobo já se tinha libertado do chapéu e encontra
va-se na varanda quando eles chegaram. 

- Subam! 
Quadrilonga e "'Vibrátil de luz, a sala exibia, entre as tres 

janelas a nascentet duas cabec;as de veados embalsamadas e, 
dependurado na armac;ao de uma delas, um velho leque fe
chado. Na parede oposta, a todo o seu comprimento, esta
deavam ... se numerosas flechas, muito nítidas nas suas linhas e 
cruzadas em forma de X X X X. Guardava-as Manuel Lobo 
um pouco como lembranc;a da sua ousadia, embora sem resul .. 
tados, um pouco também a guisa de sinais de boa sorte nesses 
temerosos dias em que debalde procurara contactar amigavel
mente com os Parintintins e eles, de entre as sombras da flo ... 
resta, sua pátria até aí invencível, o atacaram e aos homens 
que o acompanhavam. Urna grande oleografía do Sagrado 
Corac;ao de J esus, nova e de tons f ortemente vermelhos, pre
sidia agora, sobre a porta do fundo, por iniciativa da espósa 
do seringalista, aquelas recordac;óes de vitórias cinegéticas e 
de derrotas duma corajosa idéia de paz; e. essa era a única 
pec;a que Nimuendaju nao tinha ainda visto ali. 
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Os homens que vinham escutar a leitura da carta de 
Rondon já se apinhavam a entrada da sala. Variados na tez 
como na estatura, brancos e pretos, bronzeos e mulatos, uns 
baixos, outros espigados, urna dezena de corpos entre os tr.inta 
e os cinqüenta anos, quase todos se retraíam, sussurrando 
apenas as palavras, por se encontrarem nos aposentos do 
senhor daquelas terras imensas, que dir-se-iam mesmo sem 
dono, tao misteriosas e tao pouco habitadas eram. Manuel 
Lobo fez-lhes um sinal para se aproximarem e eles vieram 
situar-se perto da mesa, colocada ao centro, onde Nimuen
daju, por detrás dela, depois de ·haver pausado o panamá, 
extraía do bolso interior do casaco a mensagem de que fa ... 
lar a. 

Certamente que já a havia lido, mesmo estudado os efei ... 
tos que daquelas linhas manuscritas, desenhadas com firme
za, poderia desentranhar. A sua voz passou, r.ápida e empas
tada, sobre as saudac;oes que Rondon enviava e logo se ergueu 
nas frases de maior ac;ao sugestiva, que ele pronunciava com 
enfase e acentuava com gestos conjugados. 

· "Estou em espirito com voces e ninguém pode imaginar 
como lamento nao estar em corpo também. Conto com a 
vossa coragem e o vosso amor .a terra em que nascemos. Os 
indios sao nossos irmaos, sao mesmo os mais brasileiros dos 
brasileiros. O nosso sangue veio da Europa e da Africa, mais 
tarde, algum da própria Asia, e comec;amos por ser estran ... 
geiros, ao passo que o deles aquí se gerou e desenvolveu. 
Quando os portugueses chcgaram, já esta pátria que parece 
sem fim, tao grande é, pertencia aos indios, desde tempos 
tao remotos que ainda hojc nao lhes podemos atribuir uma 
data certa." 

Os homens estavam de olhos muito fixos no papel que 
Nimuendaju sustinha com as maos completamente imóveis, 
cor de cera e veias salientes, que nem de santo de madeira 
num altar; mas adivinhava-se que eles iam vagueando, sob 
o impulso das palavras, longe de ali, previvendo, incertos e 
fantasiosos, os dias que os aguardavam: eles, todos eles, 
mesmo o Jarbas, o único que deixava escorrer, pelos cantos dos 
lábios, um sor.riso lento e ambiguo. 

"Tomamos ... Jhes as terras, algumas vezes mesmo os bran ... 
cós destruíram..:lhes as malocas; por essas clareiras a fora, nos 
recessos das ~el va§. QPd~ criavam os filh'Q~ ~ ~onf iªvªm ao 
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sol uma vida isenta de ambi~oes; e quando reagiam aos in
vasores, com suas flechas primitivas, gentes sem compreen
sáo respondiam-lhes com balas de rifles. Chegou agora o mo
mento de concluirmos a tarefa pacificadora, que iniciamos há 
tempos, de acordo com o profundo sentido humano do nosso 
povo. Devemos concluí-la sem sangue, antes com paciencia e 
fraternidade, para que os índios possam evoluir e se beneficiar 
também da civiliza~ao que existe agora no Mundo." 

- Beneficiar da civilizac;áo.. . Que civiliza~áo? Isso é 
retórica! - disse subitamente Jarbas, agitando a cabe~a e 
vol tan do-se para Maximiano, que esta va ao seu lado. Desf e
rido embora a meia voz, todos deram pelo comentário, mesmo 
Nimuendaju, que se encontrava mais afastado. E quase todos 
se entreolharam, surpresos e interrogativos, pois muitos deles 
ignoravam até o significado da última palav,ra. 

Nimuendaju ergueu a vista, lan~ando-a sobre o impqr ... 
tuno com urna condenac;ao reprimida, mas logo prosseguiu na 
leitura: 

"Entre o algoz e a vítima é sempre a vítima que adquire 
autoridade moral. Eu conhec;o, por mim próprio, a dificulda
de que ternos em subjugar o instinto de conservac;ao, que é o 
instinto supremo do homem, sobretudo quando há risco de 
morte. O movimento ·de legítima defes·a só pode ser domina ... 
do pela forc;a de uma idéia, que será tanto mais poderosa 
quanto mais nobre for. Se algum, de entre vós, nao se julgar 
capaz de vencer as suas reac;óes instintivas, deve declará ... lo 
antes de partir, sem se sentir vexado, nem se sentir cobarde, 
pois isso é perfeitamente compreensível e humano, mesmo nos 
mais valentes. Aos que estiverem dispostos a irem para 
morrer se for necessário e nunca para matar, eu direi que ~les 
honram a nossa terra e toda a H umanidade." 

Um soluc;o, logo outro e outro, vieram repentinamente 
'do sof.á. Tarsília encostara a cabec;a ao peito de Bonifácio, 
enquanto Manuel Lobo, sentado junto deles, lhe dizia apres
sadamente: 

- Nao se impressione, nao há perigo .... 
Os homens viram Bonifácio sair com ela para a varanda 

e Manuel Lobo atrás, de olhos no chao e a cara sombria for
temente enrugada, deixando todos no ar,_ como que palpitan
tes, uma série de in.terroga~óes. 

'ª 

Nimuendaju dobrara devagar a carta e ficara impassível. 
aguardando que a agitac;ao passasse e o seu pequeno auditó
rio se voltasse de novo para ele. Da varanda continuavam a 
chegar soluc;os, seguidos de vozes surdas, cada vez mais vagas 
e distantes. E foi entao que Honório, um dos pretos, de corpo 
esguio e ondulante como o dos bons capoeiras, perguntou ao 
etnólogo: 

- Nao há mais nada? Nao há? - E , parecendo-lhe que 
Nimuendaju hesitava em responder-lhe, acrescentou com de
senfado: - Sobl'e esse negócio da gente ir ou nao ir, já o 
Dr. Bonifácio sabe tudo. . . · 

Entretanto, na extremidade da varanda, lá de onde se 
viam as outras casas do seringal, pequenas e sombreadas por 
grandes árvores, Manuel Lobo detinha,..se em frente do quar
to do médico: 

· - É melhor a D. Tar.sília descansar primeiro. Fazem a 
mudanc;a depois. Quando quiserem, é só chamar o Glocindo, 
que ele leva as malas. E nao se aflija, nao, que nao acontece 
nada. Vou dizer a minha mulher que a senhora está aquí e 
encontramo-nos a hora do jantar ... 

Bonifácio abriu a porta e fez passar 'farsília a sua frente. 
Um cajueiro dominava o é¡uarto, suprimia o céu, tapava a 
vista sobre a floresta, a própria janela dir-se-ia feíta apenas 
para o emoldurar. Mal se entrava, os olhos eram ocupados 
pela sua folhagem de um verde gordo, todo lustroso, e pelos 
frutos vermelhos e penden tes, que ele ostelitava um pouco a 
maneira de árvore de Natal. 

Como se o quarto lhe fosse já familiar, ocupado por ela 
há muito, Tarsília nao o relanceou sequer. O cajueiro viu-a 
chegar de cabec;a vergada, sentar ... se a pequena mesa, perto 
da janela, cobrir o rosto com as maos e romper imediatamen
te a chorar. 

- Nao gestas de mim. . . Nao gostas. . . Logo a bordo 
percebi que ficaste contrariado por eu ter vindo ... 

Bonifácio prefería que ela adiasse a explicac;ao, os ar
gumentos longos e inúteis já adivinhado'S; Tarsilia insistía, 
porém, nas suas queixas e nas suas lágrimas. 

- · Fiz mal em vir, eu sei. Nao merecias que eu viesse ... 
Mas quando vi aquilo. . . Quando li no jornal que os Parin
tintins nao estavam ainda civilizados porque eram os índios 
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mais ferozes do Amazonas, nao pude resistir. . . Nao me ti .. 
nhas prevenido! E pensei que nunca mais te veria ... 

Continuava a parecer .. Ihe tempo perdido. Aos embarac;os 
que ela lhe criava, assim de repente, assim de repente, sobre ... 
punha ... se o intenso amor que ele lhe tinha, agora exacerba
do pela ausencia; e sófregamente a beijou na boca, depois nas 
faces e nos olhos embaciados'" meio gasosos, como se refle
tissem a alvorada do Mundo, quando, talvez, o amor ex is ... 
tisse ainda. 

- Dizem ... se sempre muitas coisas. Também diziam o 
mesmo dos Nhambiquaras e, af in al, o Ron don civilizou ... os ... 

Conhecendo o carflter de Tarsília, sensível e sempre mi
malha, principiou a afagar-lhe a cabec;a, a mao muito lenta, 
como que dirigida pelo leve movimento do próprio sorriso 
dele, terno e melancólico. Filha única de urna amazónica e 
dum portugues, emigrado muito jovem para Manaus, onde, 
laborioso e sovina.. conseguira transformar num sólido cofre 
de negociante o frágil baú de folha com que desembarcara, 
ela recebera da mae a gracilidade da figura e era mais fiel ao 
sentimentalismo - choramingoso da - terra paterna do que -as 
águas do Mondego o sao aos choupos fadistas de Coimbra. 

- Se gostasses de mim, nao terias vindo para aqui; te ... 
rias ido para o Río Branco, dirigir as fazendas do meu pai. 

A mao de Bonifácio deteve ... se. Tantas saudades, tantas, 
da sua presen~a. mesmo das suas infantilidades carinhosas, 
tanta ansiedade quando a evocava na solidáo da rede, pe
rante as sugestoes que os frutos do cajueiro lhe davam pela 
sua forma e cor - e ela, agora, a teimar naquilo! 

- Antes de casarmos, preveni ... te de que náo abandona ... 
ria o meu lugar. Saí do exército por nao concordar com a 
mentalidade de alguns militares, mas tenho as mesmas idéias 
de Rondon. É o meu dever, compreendes? Náo digas que nao 
gosto de ti! 

Desde que se casara tinha pudor das frases sentimentais, 
confiava-as as maos e aos olhos - e calou ... se subitam~nt~. 

- Nao compreendo, ·nao. Ainda se tivesses sido esco
lhido para chef e, com merecias, pela experiencia -que tens ... 
Mas es~9Jh~rªm outro. Até parece desconsidera~ao ,., • 
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Um tom de desespero veio para o ar, como se fósse a 
embalagem das palavras, um invólucro roto, · por onde elas 
iam sangrando: 

- O Curt foi be·m escolhido. Tem muito mais experien ... 
cia do que eu, que afinal sou apenas médico. Há quase vinte 
anos ele náo faz outra <;oisa do que tratar com índios.· Fala 
a língua geral, fala o guarani com facilidade. Conhece tam
bém vários dialetos. Já foi duas vezes ao lugar onde vai ficar 
o Pasto de Pacifica~áo e eu nunca pus lá os pés. Além disso, 
seria pena nao aproveitarmos a nossa expedi<;áo para estu- · 
dar os Parintintins e ele é um etnólogo competente, muito co
nhecido no Brasil e no estrangeiro. E um extraordin.ário au
todidata. Tudo isto eu próprio diss~. em Manaus, ao Bento 
Lemos, que me perguntou a minha t>piniáo. O que me ádmi
ra é ter o Curt aceitado vir para aqui, sofrendo, como sofre, 
de crises de paludismo. Náo gostei do seu aspecto quando o 
vi, há pouco, a bordo. · ~ 

Tarsília erguera ... se; nem o etnólogo, nem a sua missáo 
lhe interessavam naquele momento. Encostara ... se ao peitoril, 
cravando as unhas sobre urna fólha do ramo que o cajueiro -
lan<;qva em direitura ao quarto e nos dias de vento forte se 
magoava nas vidrac;as da janela; urna folha que esmagou, dis ... 
traidamente, entre os seus belos dedos, sempre de costas vol ... 
vidas para o marido. 

- Nao houve nenhuma desconsidera~áo por mim, mas 
lá eu também sou preciso - e muito. 

Ela estendeu o bra~o, atirando para cima do cajueiro, 
com · um gesto nervoso, a pequena massa verde em que trans ... 
formara a folha brilhante e dura; e, sem se voltar, recuou bran
damente no tempo: 

- Entao tudo me parecia fácil, me parecía que tuda ia 
ser como eu tinha sonhado. Aí está. Quando me disseste 
aquilo, eu nao sabia ainda que nao podia viver sem ti. 

Falava e ia revendo as máos de Nimuendaju a segura ... 
rem a carta, firmes como as · duma estátua, e ele a declamá ... Ia 
com urna voz que nao tremia, antes . par~cia satisfeita, como 
se aquilo tivesse de ser assim mesmo e fossem .Ioucos quantos. 
o escutavam. · . 

- Se nao desistires de ir,. entáo eu .vou contigo. Se mor .. 
reres, quero morrer tambtm. 
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Sentiu-se lisonjeado. Era rnais nova do que ele quase 
vinte anos e só a veemencia dos sentimentos em que Tarsília 
labaredava até a angústia, quando o via hesitar perante a 
idéia de se unirem, o tinha levado a render-se a sua própria 
paixao, igualmente desesperada. 

- Quase todos esses homens que viste na sala sao tam
bém casados. A mulher do Curt ficou em Belém, muito mais 
longe do que tu. Doze, quinze días de vapor, conforme a carga 
nos portos. E nem preciso de falar de Rondon, que era doido 
pela mulher e pelos filhos e passou anos e anos separado 
deles. Se esta va em Mato Grosso e ia ve-los no Rio de Ja
neiro, onde viviam, tinha de dar urna volta pelo Paraguai e 
pela Argentina, mais de um mes de viagem, repara bem. Ela 
e.screvia-lhe todos os dias, quando andávamos a construir as 
linhas telegráficas, no meio da selva. Mas como trabalháva
mos muito longe das esta~oes dos correios, as cartas chega
vam .... lhe raramente, com semanas de atraso. Vinham em gran ... 
des ma~os e as que ele lhe mandava eram mais grossas que 
os seus próprios relatórios. Os oficiais respeitavam-no, mas 
alguns, por detrás das costas, sorriam .... se da maneira, um 
pouco ingenua, como ele falava da familia. A sua cara, sempre 
muito séria, tornava .... se entao como a de uma crian~a com 
saudades dos pais. Se o visses! Urna .tarde, disse .... me que só 
sentía que estava a cumprir o seu dever quando se encentra .. 
va torturado por viver longe da mulher. Num outro dia, per .... 
guntei .... lhe por que nao mandava, de vez em quando, alguém 
a cavalo, buscar a correspondencia em J uruena, pois assim po
deria recebe-la mais depressa. ale respondeu .... me coro um tom 
seco, como se eu o tivesse ofendido: "Nao mando, nao, senhor 
doutor! Para ir a Juruena e voltar, mesmo a cavalo, um hornero 
gastaría muitos dias. Ora, o pessoal que ternos é preciso para 
o servi~o ; e nao vou prejudicar o servi~o com assuntos par .. 
ticulares" . 

Tarsília ouvia..-o em silencio, um silencio quase todo des
pegado dos tempos e das figuras que Bonifácio evocava e pas
savam no espirito dela, sempre volvida apenas para si própria, 
tao 'de leve que nao podia seguir .... lhes o rastro dos seus exem .. 
plos. Havia, finalmente, pousado os olhos na rede onde ele 
dormía, estendida de urna parede a outra, num dos ángulos 
do quarto, como se aquela disposi~ao tivesse obede~ido a téc
nica duma arilnha gigantesca. 
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- Falta .... te tanta coisa aquí, coitadinho! - disse de re..
pente. 

g1e ia no seu caminho tormentosot com as palavras quase 
a romperem .... lhe da boca, e no seu caminho prosseguiu como 
se nao se houvesse dado conta daquela interven~ao lateral. 

- Nós estamos a espera de uns homens que fora:m ao 
Rio Maici-Mirim. Mesmo que venham duro momento para o 
outro, ainda ficaremos aqui alguns dias. Só nos convém che .. 
gar lá quando houver luar, para remarmos de noite. asses 
dias podem ser aqui muito felizes para nós, se os soubermos 
aproveitar. Compreendes? Depois 'tu voltas para casa dos teus 
pais. E todas as semanas irás a nossa casinha, arejá-la e cuidar 
do jardim, para que a roseira que · plantei, no dia dos teus 
anos, es teja bonita quando eu regressar. Dentro de tres ou 
quatro meses estarei lá ... 

- Tu tinhas falado em quatro ou cinco ... 
- Siro ... Tres, quatro ou cinco, mais ou menos, é claro. 

Nao se pode ·dizer ao certo. Logo que volte do Maici, tomo o 
primeiro vapor para Manaus. É urna sorte demorar apenas 
cinco dias a chegar lá. . · 

- Mas te parece, meu bem, que ésses selvagens, que 
sabem apenas cortar as ca.be~as dos civilizados, merecem os 
sacrifícios que voces vao fazer por eles? 

Era como as folhas de xisto, urnas em cima das outras, 
urnas pesando sobre as outras, todas ligadas, formando um 
só bloco; e, pela primeira vez, contrariando a ele próprio, o 
tom de Bonifácio mostrou .... se autoritário: 

- Eu penso como Rondon, já te disse! 
Novamente o Mondego paterno subia nos sentimentos de 

Tarsília, como sucedia em Coimbra, quando os choupos estao 
despidos, negros e espectrais, na tristeza úmida do inverno: 
novamente o céu acastanhado dos olhos dela se nublava e 
tornava pluvioso. 

- J á estás tao abandonadinho aqui, que fará lá para 
onde vais! Nao pode ser, eu vou contigo. Nao posso viver sem 
ti, nao posso! E tu me queres trocar. por eles ... 

Bonifácio ficou calado, com esse ar reflexivo que ela, ell\ 
momentos serenos, tanto gostava de lhe ver. Voltara a enter-r 
necer-se, meio dispen;o em si próprio, partilhado entre a de .. 
cisao que tomara e as rea~óes da mulher, aquelas palavras 
que o inquietavam, a iwpeliªm a contro'vérsia e. ao mesmQ 
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tempo, lhe era grato ouvir. "Estou a ser cruel, até comigo 
próprio. Estou intoxicado pelo Ronden, que tem uma idéia 
militar do dever" - pensou sem encontrar a paz e com a 
crescente fadiga moral que vinha apossando.-se dele. 

- O mais sensato seria voltares para casa dos teus pais. 
Mas se nao quiseres, talvez possas ficar aqui. Náo sei, mas 
talvez possas. Estaríamos, assim, mais perto um do outro. 
Essa idéia agrada.-me muito e julgo que o Manuel Lobo náo 
me dirá que náo. Tu escreves a tua máe, para ela olhar pela 
nossa casa e regar a roseirinha ... 

- Quero ir contigo. . . - As palavras de Tarsília 
saíam..-lhe sufocadas, como que ditas de sob um travesseiro: -
Quero ir contigo ... 

- Depois falamos! Estás a proceder como uma cdan<;a. 
Náo estragues mais esta hora. Vim para aqui ainda há pouco 
tempo e já me pareee que náo te via há um século. 

Quis de novo abra<;á ... Ia,_ mas ela rejeitou--o docemente, 
mais uma vez. Sle próprio sentía que a imensa saudade do seu 
corpo, táo suportada ali, náo se poderia consumar, nesse me.
mento toldado e polemico, com. a fusa o plena e a emo<;áo al
voroc;ada que tanto desejava. 

- Como poderia estar uma só mulher no meio de vinte 
e tantos homens, lá no mato? Tu nao deste por isso, mas 
ainda há pouco, quando subíamos o barranco, os olhos dos 
que nos esperavam em cima pareciam de on<;a parada na noite. 
Náo, tu nao pensaste bem. Sabes, um dia peguei num cacete 
e deitei abaixo todos os cajus maduros que ali havia, sem me 
lembrar do que poderia pensar o Manuel Lobo ou o criado, o 
G locindo, se os vissem no chao. 

- Por que? - perguntou Tarsília, olhando a árvore, 
com um ar ainda de todo inocente, 

-

III 

- -T uoo PARECIA concertado, ao menos no que lhe tocava 
de perto. Tarsília resignara--se a ficar ali, esperando o seu re.
gresso: "Se puderes vir mais cedo, vens?" Manuel Lobo, 
quando ele lhe falou em pagar urna mensalidade, franziu cara 
de ofendido e logo, de bra~os abertos, como se acolhesse o 
Mundo inteiro, exclamara: 

- Nao me diga! Se eu nao aceito que o Estado me pa.
gue a manuten~ao dos homens, como vou aceitar dos amigos? 
Ora essa! 

Também a mulher · dele, iluminada , por aquela ternura 
maternal que lhe andava sempre nos olhos e que os seus ca.:. 
beles já grisalhos aparentavam aumentar, se empenhava, com 
falas indolentes e modos carinhosos, em tornar menos peno ... 
sa a situa<;áo em que se encontrava Tarsília. De come<;o, era 
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certo, Bonifácio julgara captar, emitida por ela, uma discor..
dancia com a diferen~a de idades que tanto acentuava o seu 
casamento e muitas vezes ele surp.reendera noutras gentes; 
mas essa reprova~áo, se falhara alguns momentos, em breve 
se submetera ao fato já sem remédio. 

Comiam todos a mesma mesa, com o etnólogo a cabe ... 
ceira, na sala que clava para o pequeno jardim e onde, ao 
surgir da noite, entrava uma brisa fresca, grato complemento 
dos repastos, vinda das bandas do Lago Antonio. 

Desde que desembarcara em Tres Casas'- Nimuendaju 
tornara..-se a figura principal. J á nao era para Bonifácio, como 
sucedera até ali, mas quase sempre para ele, que Manuel Lobo 
dirigia os olhos e a conversa quando se falava da pacifica~ao 
dos Parintintins, ~o transporte de cargas pesadas que ela 
exigia, tao difícil e aventuroso ao longo de águas e florestas 
de mil contingencias, ou do carácter dos populares que nela 
iam participar, muitos deles com rea~oes a desencadearem..-se 
nos topos dos instintos, lá onde as alfaias da sociologia e da 
filosofia pouco haviam arroteado ainda. No ano anterior,, o 
dono de Tres Casas sugerira ao etnólogo que os futuros pa .. 
cificadores se instalassem nos fundoes do seu próprio serin
ga!, assaltados pelos indios nos períodos estivais, justamente 
quando o chao se despia da sua capa de água e os serin..
gueiros careciam de veredas sem estrepes, de grupos arbó..
reos que náo disparassem flechas, de passo .. livre sem peri .. 
gos para as suas vidas desprotegidas e operosas. Mas, em vez 
de aderir aquela pretensáo, Nimuendaju avan~ara ·COm doze 
caboclos, tao destemidos como ele, para a zona, vasta e mis .. 
teriosa, que as amea~as dos Parintintins interditavam aos ho..
mens dos seringais. E , por selvas e rios, dias após dias, nela 
procurara, para a sua nova missáo, o sitio que a ele próprio 
parecesse mais eficaz. Quando, enfim, regressara, com os bra ... 
~os lavrados de arranhoes e um olhar f rio de triunfador que 
se domina, Manuel Lóbo compreendeu, antes mesmo de lho 
ouvir, que o Poste de Pacifica~áo nao ficaria nos seus terri ... 
tórios. Porque ele próprio havia levado a cabo, tempos antes, 
urna fa~anha quase igual aquela, conhecia bem o promon
tório que o etnólogo elegera. E,_ sem ressentimento, admitiu 
que o principal seria, no fim de cantas, a pacifica~áo dos 
índios, permitindo assim a lida dos seringueiros, livres de 
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riscos e de interrup~oes, e nao o 1ugar onde se eletuasse o 
ingresso dos selvagens na civiliza~áo. 

Agora, mesmo durante esses almo~os e jantares que ani .. 
mavam a velha sala, ·Manuel Lobo mostrava ... se'- por vezes, 
preocupado, tanto como ·Nimuendaju e Bonifácio, com ~ de ... 
mora dos homens que haviam ido exterminar as árvores do 
local escolhido para o futuro acampamento. Há tres semanas 
deviam estar de volta e cada dia que passava, dilatado por 
aquela expectativa, adensava as apreensóes de todos eles. 

Finalmente, os homens cheg.aram, era uma sexta-feira, 
ao decair da tarde. Quando, prevenido por Glocindo, Boni
fácio saltou da rede, onde prolonga~a a sesta, e correu a va
randa, já Curt Nimuendaju e Manuel Lobo os interrogavam. 
Viu apenas tres: o Carolino, o Aristeu e, um pouco a banda 
do · grupo, o Genaro, que se apoiava a um dos esteios, em 
vólta do qual passava o .bra~o. Antes mesmo de os cumpri .. 
mentar, Bonifácio julgou confirmado, pelos rostos de todos 
eles, o pressentimento que desde á semana anterior o moles .. . 
ta va. 

Os homens apertaram .. lhe a máo com ar austero que ele 
nunca descobrira na variedade das suas expressóes, humildes 
em geral, mas sempre tendendo para os gracejos - e queda ... 
ram ... se depois em silencio. Um silencio de irremediável, a que 
Nimuendaju e Manuel Lóbo aderiram também. 

- Mataram Camargo e Felício - disse, em seguida, o 
dono do seringal. 

Bonifácio voltou ... se para os homens, que tinham baixa ... 
do os olhos, como se fosse já um principio de cumplicídade · 
serem emissários de m,ás novas, e perguntou-lhes em tom 
ansioso: 

- Quando? Onde? 
- Saiba seu doutor que foi quando nós vinhamos da 

derrubada, a primeira vez - .respondeu Carolino, sempre com 
ar pesaroso e digno. - Os bichos estavam nos esperando 
mais abaixo, escondidos no mato, a beira do rio. De repente, 
ouvimos uma gritaria d~nada, mas nao se via ninguém nas 
margens. Nem um só. Só se via as flechas que eles jogavam 
de dentro das folhas e caíam a nossa volta. Seu Amaro, que 
pilotava a primeira canoa, se voltava para nós e dizia, muito 
alto, para fugirmos depressa. Nós já íamos remando como 
regatao perseguido e entao remamos coin mais for~a ainda. 
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Náo valía nada. As canoas corriam, mas nao valía n3da, nada. 
As flechas continuavam a passar juntinho de nós. Urna tocou 
o cabelo de Juvencio. Parecia mesmo que eles estavam espa ... 
!hados por toda a margem, como as árvores. Camargo soltou 
um grito medonho. la a pópa da segunda canoa e vimos que 
o pobre caía a água com uma flecha espetada no peito. Seu 
Amaro voltou 1090 para trás na sua canoa e nos disse que 
seguíssemos, que ele ia salvar o Camargo. Nós queríamos 
ajudar ele, mas ele tornou a dizer que tínhamos de fugir, que 
era urna ordem que clava e que nos matava se nao respeitás ... 
semos aquela ordem. Nós fomos entao esperar depois da curva 
do rio, onde parecía nao haver Parintintins. Foi lá que ouvi ... 
mos o grito do Felício, que ia na canoa dele com o Juvencio, 
o Manga Verde e o Cavalcanti. Seu Amaro demorou uns 
vinte minutos. Meteu a canoa debaixo duns ramos, na outra 
margem, e ficou de tocaia, para ver se o Camargo vinha ao 
de cima. Os índios continuavam a gritar, mas parecía que nao 
tinham mais flechas. O Camargo nao apareceu. Me disse o 
Manga Verde que só veio sangue tingir a água. Aquilo foi 
piranha ... Quando seu Amaro chegou junto de ~ós, trazia 
também o brac;o cheio de sangue e o Felício no fundo da ca ... 
noa, com gemidos que nem quero pensar. Morreu daí a 
pouco e ... 

- Isso foi de manhá cedo? - interrompeu bruscamen ... 
te Nimuendaju, com o rosto muito severo e a voz condena ... 
tória. 

- Foi ao amanhecer ... 
- Mas entáo a que horas saíram do limpo? 
A resposta de Carolino entrecortou-se de hesitac;oes, en ... 

quanto os seus olhos, que de novo baixara, pareciam examinar 
o estado dos "seringotes", velhos e enlameados, que lhe pro ... 
tegiam os pés, o esquerdo com um buraco aberto pela unha 
do dedo grande, que ali assomava como se quisesse evadir ... se : 

- Bem. . . Seu Amaro pensou que se podía deitar abai ... 
xo todos os paus naquela noite. . . E f omos f icando um boca ... 
dinho mais. . . Depois se arrependeu. . . Está sempre a dizer 
que é o responsável da morte do Camargo e do Felício. Mas 
ele nao tem razao, nao, pois decerto os Parintintins, quando 
ouviram o barulho das árvores a irem ao chao, comec;aram 
logo .beirando o río para ver onde aquilo era. Nao posso jurar, 
mas como havia alguns índios ainda muito longe da derru-
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bada, con1 certeza nos iam atacar mesmo se tivéssemos saído 
mais cedo. Mas seu Amaro nao quer saber de nada. Aqui o 
Aristeu até viu ele chorar. Nós arreceávamos que a flecha que 
f eriu a ele no brac;o tivesse veneno e ele dizia que f icaria 
contente se ela tivesse veneno mesmo. . . . 

Meses antes, nas vésperas da sua ida a capital, Nimuen ... 
daju, de relógio em cima da mesa e lápis a esb~~r o map.a 
de Maici.-Mirim, instruíra Amaro, com uma prec1sao de ofi
cial do Estado-Maior teutónico, sóbre a maneira como devia 
agir para que os homens se encontras~em já dis~antes ~a 
mata violada quando o sol rompesse; e so pelo deseJO de nao 
desautorizar, perante os subordinados, o subchefe desobe.
diente, ele . refreava agora, roendo ... se· por dentro, o seu colé.
rico desac6rdo. 

- Ao menos voltaram lá, como se combinara? - per
guntou com um misto de dúvida e de desprezo. 

- Voltamos. Cortamos os paus que tinham ficado e bo
tamos fogo. 

- E ele pos lá os brindes? 
Carolino entreviu o caminho para onde se dirigía a per ... 

gunta e, com um sorriso de quem dá, enfim, boas novas, pro ... 
curou amaciar a severidade ·do etnólogo: 

- Sim, senhor. E quando fomos da segunda vez, já nao 
estavam lá. - Voltou ... se para Bonif.ácio e Manuel Lobo, 
como se quisesse também sossegá ... los : - Os índios tinham 
levado tudo. Seu Amaro deixou outros brindes. 

Dir--se-ia ser a máo esquerda de Nimuendaju, ao coc;ar 
de leve o bigode, que comandava o desenrolar ao seu pensa.
mento, por detrás dos olhos subitamente parados. Encarou a 
Aristeu, depois a Genaro, o único que parecía conter, com os 
movimentos nervosos do seu bra~o em volta do esteio, urna 
impaciencia reprimida: 

- Agora vao descansar uns días. V oce, Genaro, quer 
ir ver a sua gente, é? Pode ir. 

- A sua canoa está lá onde a deixou. Bóia bem, ainda 
ontem a vi. Mas se quiser ·ir numa das min~as, mais pequ~na, 
vá - ofereceu Manuel Lobo, num tom amistoso, quase pa
ternal, com que nunca o tratara. 

Genaro agradeceu respeitosamente, ~m pouco tremulo e 
apressado, dir ... se-ia que rompendo os hames duma secreta 
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timidez, mas já o etnólogo, sobressaltado pela lembranc;a re.
pentina, cobria com a sua voz as palavras dele: 

- E os outros? 
- Ficaram com seu Amaro,_ nos Muras - tranqüilizou-o 

Carolino. 
Parecia que o essencial já fara exposto, que Nimuenda.

ju nada mais tinha a perguntar e os homens, sentindo.-se des.
pachados, ergueram as serapilheiras que haviam pousado 
na varanda. Mas ele tornou a olhá.-los, desta vez com uma 
breve hesitac;áo, que 1090 venceut falando como se se dirigisse 
a Bonifácio: 

- É melhor talvez nao se andar aí a dizer que o Felí ... 
cio e o Camargo morreram. Nao vale a pena assustar as pes ... 
seas que f icam aqui a nossa espera. 

No domingo o caboclo aproou a sua canoa ao barranco 
de Tres Casas,_ amarrou.-a,_ subiu a terra capinada e atrás de 
Glocindo foi percorrendo a varanda de Manuel Lóbot após 
haver ejaculado a saliva produzida pelo baependi que mas
cava. 

Ao entrar na sala, deu com Nimuendaju e Bonifácio sen.
tados a grande mesa, um voltado para o outro, em conversa 
pegada, enquanto o fumo dos cigarros se espiralava, por cima 
das suas cabec;as,_ azulado e preguic;oso. 

Sorriu.-lhes afavelmente, como a relac;óes atadas há muito, 
inclinou-se e saudou.-os, sempre com um sorriso pródigo, sem 
nunca retirar as maos de detrás das costast onde segurava o 
chapéu de carnaúba. Olhou,, depois, as flechas cruzadas na 
parede, olhou o Sagrado Corac;ao de J esus, novamente as 
setas, perante as qt.iais duas vezes baixou e ergueu a cabec;a, 
como se aprovasse a presenc;a delas ali, como se aprovasse 
isso ou outra coisa mais secreta - só ele saberia o que. 

Por fim, bronzeo e atarracado, vivendo pelos cinqüen
ta a fo.ra, acercou-se da mesa. O seu sorriso, um sorriso a chi ... 
nesa, permanente e otimista,_ era contagioso. A Bonifácio pa ... 
receu-lhe uma dessas simpatias que florescem em poucos mi
nutos e o próprio Nimuendaju se mostrou rapidamente de 
bom.-humor: 
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- Preciiamos de dois homens para irem conosco ao 
Rio Maici.-Mirim e o Sr. Manuel Lobo disse.-nos que vece era 
um valente ... 

Encostando.-se a ·cabeceira ·da mesa, o caboclo semicerrou 
os olhos luzentes de maliciosidade e, baixando a voz, como 
para urna confidencia,_ retorquiu: 

- Isso sao lorotas de seu Lobo. . . Sle nao sabe gostar 
de ninguém sem meter logo calúnia. Nao sou valente, ·nao 
sió. Tenho medo de muita coisa. Do Curupira, da Ia.ra que 
se esconde na água e nem quero falar da boiúna quando estou . 
pescando e da surucucu quando · caminho no mato. . . E até 
de minha mulher tenho medo •. quando ela se zanga. . . -
Fez uma pausa sorridente e ajuntou: - :É pra ir ós Parin-. 
tintins, nao é? Quanto tempo se leva? . 

- É conforme as coisas correrem - explicou.-lhe Ni
muendaju . ...- Podem ser uns dois meses, para ir levar a carga, 
construir o pesto e voltar;· mas também podem ser quatro ou 
cinco ou mais, se fór preciso que vece fique lá. Está com ... 
preendendo .bem,_ é? · 

- E que vou fazer eu? 
- Remar e, se tiver jeito, ajudar a fazer dois barracóes. 
O caboclo lanc;ou nova mirada aos grandes X X X X 

que as flechas formavam, piscou o ólho esquerdo a Bonifá .. 
cio, o direito a Nimuendaju e, sempre a sorrir, quis saber: 

- E quanto se ganha? 
Nimuendaju hesitou. um momento, pronunciou depois a 

remunerac;ao decidida em fylanaus para tais servic;os; e, pela 
primeira vez, a sua voz pareceu a Bonifácio ligeiramente tí
mida, como se ·temesse oferecer pouco; mas o caboclo aceitou 
1090: 

- Nao está mal. Mesmo que sejam só dois meses, chega 
pro baile. - E contou que outro caboclo, o Leovegildo, seu 
compadre de fogueira de S. J oao, que morava no Crato, dera 
no ano anterior um grande forró. Havia lá muita caboclada, . 
muito seringueiro, muita dona e cunhatá, havia, si sió. E 
também muita cachac;a. Mas Leovegildo, um vaidosao, puse.
ra-se a dizer que baile ássim supimpa nunca se vira no Ma ... 
deira, nem nunca mais se veria, porque ninguém tinha cora.-. 
gem de dar um igual. ,g1e entao comec;ara a contar as pessoas. 
Eram cinqüenta e tres: trinta e sete homens, dezesseis mulhe ... 
res. "Pois eu, compadre, lhe digo que ainda se há de ver outro 
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mais .bom do que este. Um baile de duzentas pernas. E há de 
ser no meu terreiro. Sim .. compadre, um forró com cem pessoas 
no meu terreiro". Leovegildo náo quisera acreditar, os outros 
caboclos duvidaram também. Onde ia arranjar dinheiro para 
tanta cacha<;a? No dia seguinte, arrependera ... se de haver ju ... 
rado aquilo. Jurara porque bebera uns parres a mais e também 
porque estava reparando muito numa cabocla ali sentada, que 
lhe fazia, sem a mulher dele ver, uns olhinhos redondos de 
maracaná. Mas o que dissera estava dito e havia de cumprir. 
Nao podia esquecer a manga<;áo de Leovegildo, aquele sorri ... 
sinho de desprezo com que responder a, olhando ... lhe os pés: 
"Duzentas pernas, compadre? Só se contar com as das suas 
galinhas". Desde e~sa noitet parecia--lhe que Leovegildo lhe 
fizera mandingarias, para que ele ardesse no inferno por ter 
jurado em váo. Nunca mais arpoara um peixe--boi. Batia os 
lagos, olhava para a canarana, horas e horas a fio, a ver se a 
mexiam por baixo, um levinho estremecimento que fósse - e 
nada. Com os pirarucus tivera mais sorte. Mas dos grandóes, 
desses que se podem tirar muitas mantas, secá ... las bem secas 
no jirau, comer urnas, vender . as outras, nao pegara nenhum. 
Havia, é claro, anos assim de fornitura, anos de caiporice, 
todos os caboclos o sabiam; mas ele tinha pressa de realizar 
o baile. Até pensara ir cortar seringa, trabalho que na · sua fa
mília nunca ninguém quisera, por a todos parecer mais ruim 
do que meter a mao numa cambuca cheia de tocandiras. "Mas 
eu matutei: pra que tanta afli<;áo? Pelo pre<;o que estao pa ... 
gando a borracha, é melhor ir toqir violao no lago, a ver se 
algum peixe-boi vem escutar .. " . 

Nimuendaju aprestava-se para lhe dirigir as palavras 
graves que havia escolhido, essas de que dependiam todos os 
engajamentos feitos ali, quando ele, parecendo .refletir, tornou: 

- É verdade o que me disse o Glocindo? É verdade que 
nao se pode levar cacha<;a? 

O rosto do etnólogo fechou--se, mas Bonifácio continua
va a sorrir e o caboclo voltou--se para ele: 

- Nem um porrinho? Sem cacha<;a nao pode haver ho
mem valen te ... 

- Até chegarmos a taba dos Muras ... Piraás haverá um 
porre de manha - disse Nimuendaju, friamente. 

- E essa taba fica muito longe de lá ... longe desses 
cafundós para onde vamos? 
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- Uns dois dias. 
Quedou-se um instante de olhos no chao, pensativo, en

quanto punha distraid~mente sobre a extremidade da mesa o 
largo carnaúba, como se abafasse ali, com ele, as suas últi
mas hesita<;óes: 

- Tá bem ... 
Nimuendaju perdera a satisfa<;áo inicial: 
- Voce sabe que nao se pode atirar aos índios? Que 

náo se pode matá-los em nenhuma circunstancia? 
O caboclo tornou a sorrir, uní sorriso irónico, comprido, 

que deixava ver a sua boca de raros dentes, enegrecidos pelo 
tabaco que masca va: 

- Matar pra que? Nao se come carne de indio ... E se 
se comesse eu cá nao queria; nao gosto de carne de macaco, 
que é mole e doce e se diz que é igual a do homem ... 

A hipótese de sempré, ~ que vivia enroscada, como ofidio 
venenoso, no espirito de todos os habitantes daquelas redon .. 
dezas, esgueirou-se da consciencia de Bonifácio para a luz do 
dia: 

- Com certeza voce já pensou em tu do. J á pensou que 
pode nao voltar ... 

Já tinha pensado, sim senhor, viu-se logo pela maneira 
desatada como riu e a seguran<;a com que falou depois: 

- Meu filho está um homem. É capenga, tem aquele 
defeito, mas é bom pescador. Pode sustentar a máe. Mas nao 
se f ala nisso, náo. Entáo o seu doutor náo tem esperanc;a de 
voltat? Tem esperanc;a, tem. Nao tendo, náo ia lá. Pois eu 
tenho também. O que penso é que se devia tomar todos os 
dias um bocadinho de cacha<;a ... 

Bonifácio interrogou--o sobre a saúde, deu-lhe uma apal .. 
padela ao pulso, uma auscultadela ao peito, e o seu hom esta .. 
do parecia tao evidente que Nimuendaju, de caderno aberto 
sobre a mesa e lápis entre os dedos, náo esperou mesmo pela 
senten<;a do médico: 

- Como se chama? . 
- Eu me chamo Eleutério. . . Eleutério de Campos, seu 

servidor. 
Nimuendaju anotou-Ihe a identidade, gratificou.-o com 

um dos seus vagos sorrisos e apertou .. Jhe a mao: 

33 



- Será daqui a uns dez dias . . . Mandaremos preveni .. lo 
antes ... 

Eleutério ·despediu .. se também de Bonifácio e atravessou 
a sala, muito ledo e despachado, a balancear o chapéu, que 
segurava pela grande aba. la já a porta, quan·do Nimuenda .. 
ju lhe gritou: 

- Diga ao Glocindo que mande entrar o outro. 
Viram o Outro aparecer ao lado de Jarbas, que vinha fa .. 

lando com ele, instruindo .. o talvez, mas logo o abandonava, 
em frente da porta. Era alto, trigueiro e magro, o rosto ta
citurno, os olhos torturados, os passos com vagarosidade de 
espectro; dir .. se .. ia que um desespero reprimido entrava na 
sala onde ressoava ainda •. amavelmente, um enxame de rea
c;oes otimistas. E agora o homem parava, muito hirto e sério. 

- Bom dia ... 
Nimuendaju sorriu-lhe ambiguamente. E, incerto sobre 

as energías de corpo tao desprovido de carnes, demorou-se a 
olhar de alto a baixo, com estranheza, antes de falar .. aquela 
figura de anacoréticas sugestóes: 

- Soubemos, pelo Jarbas, que voce está disposto a ir 
conosco ... 

O homem inclinou a cabe~a de modo afirmativo, depÓis 
desviou .. se para o angulo da mesa, furtando .. se a luz duma ja .. 
nela que lhe incendiava os olhos. 

- Tem boa saúde? 
- Sim, senhor. 
- O Jarbas disse .. nos também que voce sabe alguma 

coisa de carpinteiro. . . Precisamos disso. Mas precisamos 
ainda mais de voce para remar durante vários dias. Sente .. se 
com forc;as? 

- Sinto. O Jarbas me explicou tudo. 
- O senhor doutor vai examinar voce ... 
Ao ouvido do médico o corac;áo do homem respondeu ex .. 

celen temen te. 
- Melhor do que um relógio suí~o - informou Bonifá .. 

cio, dobrando em quatro a toalha que utilizara durante a aus.
cultac;ao. - Já teve disenteria? 

- Nao senhor. 
- Pebres? 
- Também nao. Apenas constipac;oes. 
N imuenda ju tornava a encarar o homem: 

34 

- Sabe que, se formos atacados pelt>s indios, só pode.
remos defender .. nos pela inteligencia e nunca pela violencia? 

Sei. 
- Está compreendendo bem o que lhe digo, é? 
- Perfeitamente. , 
Era demasiado sóbrio. Aquela concisao.. duma firmeza 

que dir-se-ia mecanica, nada respeitosa, talvez mesmo pro
vinda de secreta petulanciat maldispunha o etnólogo. Para 
atingir, no seu amago, a verdade desse homem tao sombrio, pa
recia-lhe ser necessário perder tempo e desgastar nervos, pois · 
que ela, como os troncos duros dos ciprestes, se escondia num 
capote já áspero por si próprio. 

Ao recomendá .. Io.. Jarbas dissera a Bonif ácio que se tra
ta va dum tipo com cara de poucos amigos, mas inteligente, 
corajoso e sabedor de sete oficios. Haviam trabalhado os dois· 
em _Pádua, na borracha. Nao gostavam, porém, daquilo e um 
dia tinham abalado para Humaitá, onde-ele prindpiai:a a viver 
como um faz .. tudo, já que nas cidades, mesmo assim pequeni
tas, se podem arranjar biscates, o que nao acontecia nos se .. 
ringais. E Jarbas oferecera•se para Ihe ir falar. Agora Boni .. 
fácio olhava Nimuendaju, seguía o lápis que a mao dele ia 
rolando distraidamente sohre a mesa - e compreendia o seu 
pensamento e o mau-humor que na cara estadeava. Gente nao 
faltava. Para que aturar aquele? 

Bonifácio precedera Nimuendaju em Tres Casas, para 
selecionar os homens que deviam completar a turma expedi
cionária. E elegia-os nao somente pelo estado físico, mas tam
bém, tanto qu.anto adregasse ser possível, pelo seu comporta-· 
mento psíquico ante os perigos que ele, em vez de Ihes ocultar, 
lhes expunha com larga probidade. O recrutamento havia 
sido fácil, quase urna inscric;áo de voluntários - "Seu doutor 
nao me diga que nao estou bem" - e Nimuendaju sabia .. o. A 
pacificac;ao dos Parintintins, essa idéia que possuía um sabor 
a inverossímil desde o tempo das mútuas expedic;oes vinga .. 
tivas, sempre rematadas a sangue, excitara ainda mais o povo · 
local, a sua f antasia •. a sua curiosidade e um intento secreto, 
nunca raciocinado até ali, quando se so1:1bera que os povos 
expedicionários nao poderiam matar ninguém. Velhos cabo .. 
dos das beiras dos ríos, dos igarapés e dos lagos, sem outras 
am.bic;oes que viverem em paz a sua vida humilde, de hábi .. 
tos táo sedentários como as árvores que- se erguiam atrás e 
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aos lados das barracas onde habitavam,_ tinham ido de alma 
aberta pedir a Bonifácio que os contratasse. E quando, a vista 
da idade deles, o médico os recusava, quedavam-se de olhos 
baixos, perturbados, pronunciando frases tímidas, mais espa
cejadas ainda pelas reticencias do que antes. "Posso remar, 
si si6, como um m6~o. Nao sou nenhum perereca, tenho o meu 
juízo!" Confuso desejo de se transcenderem, um momento que 
fosse, mesmo só por inten~ao.. de concorrerem com a Juta 
diária de cearenses e maranhenses na mata brava, de que eles 
eram testemunhas desde a infancia, os impelía; e a certeza de 
serem ainda vigorosos para meter direito aos perigos, rom .... 
pendo a monotonía quotidiana das suas pobres vidas, pro
duzia-lhes, com um fervor de coragem, um sentimento de su..
pera~ao. De Tres Casas, de Popunhas, de Pádua e de Paraíso 
vinham também ofertas de seringueiros, algumas chance}a ... 
das até pelos danos dessas tremendas florestas, ansiosos de 
porem fiJ;Jl as amea~as que empeciam fortemente a explora ... 
~ao da borracha, por tantas maos de párias colhida nas vere..
das de silencios estarrecidos. 

Enervado, Nimuendaju decidiu insistir, urna última vez, 
com o homem que parecia dispar de menos palavras do que 
frutos ostentava o jenipapeiro que ele divisava dali; e, for .... 
~ando a paciencia, saltou a ravina que se abrir a no diálogo: 

- O Jarbas disse ao Dr. Bonifácio que lá no centro de 
Pádua, onde voce foi seringueiro, os Parintintins haviam ido 
muitas vezes. Entao se encontrasse alguns na sua estrada e 
eles o flechassem, voce nao lhes atirava? 

- Atirava. 
Um silencio caiu. E a palavra quedoú isolada no meio 

dele, firmet fria e honesta como urna pedra. 
- Portan to, se voce fósse conosco. . . - Era Bonifá ... 

cio que intervinha, sem conviq;áo. 
Antes de responder, o homem pareceu consultar .... se a si 

mesmo. Várias vezes fechou e abriu, durante os novos ins
tantes de mudez, a máo do seu bra~o direito, estendido ao 
longo do corpo; e depois disse, com a mesma decisao de há 
pouco: 

- Nao atirava. Na estrada da seringa nao seria a mesma 
coisa, nao. Na estrada eu atirava, porque ia sózinho. Mas 
indo com outros e sabendo que nao se deve atirar, nao atiro. 
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Os olhos de Nimuendaju subiram, uma vez mais, pelo 
corpo esguio do homem, até se deterem na sua cara imóvel, a 
indagar o . que ela ainda encobriria. 

- O Jarbas disse que voce nao gostava de viver lá ... Era 
com medo dos Parintintins? · 

O homem pareceu, enfim, descerrar-se, gastar um pouco 
das suas economías verbais, para que nao o julgassem ~al: 

- É certo que ali nunca se anda a vontade, o senhor 
sabe. A principio nos custa; depois a gente se habitua. Temos 
sempre a esperan~a de nao encontrar os indios. E se imagi
namos que um dia podemos encontrar eles, pensamos logo . 
que um homem é um hom·em e que mais cedo ou mais tarde 
ha vemos de morrer. Algum medo eu tinha; mas foi máis por 
outra coisa que eu quis sair de lá. É que nao gosto de fazer 
sempre o mesmo. Nao sou anta para andar todos os dias pelo 
mesmo caminho, como os~ seringueiros sao abrigados a fazer. 
E também nao gosto de estar muito tempo na mesma terra. 
Gosto de mudar ... 

Fixou Nimuendaju, atentamente, perscrutantemente, como 
se o exame se invertesse e ele quisesse adivinhar, naquele novo 
silencio que se prolongava, as inten~oes ou as suspeitas do 
etnólogo: 

- Saí de lá mas nao fiquei a dever nada ao patrao. N em 
eu, nem o Jarbas. Nós nao fugimos, nao sei se o senhor sabe. 

Só movimentava a boca. O carpo continuava hirtp, com 
os bra~os sempre caídos e as máos fechadas. 

· - Foi lá, na borracha, que ouvi essa história do Gen. 
Rondon querer civilizar os indios. Contou-a o Boaventura 
Freire, aquele portugues que vive em Pádua e andou na ex
pedi~áo com o senhor, o ano passado, quando foi escolher o 
lugar onde devia ficar o Pósto. Se recorda dele? Depois, en:.. 
Humaitá, li numa revista mais coisas e pcnsei que estava bem 
o que o general quería. 

- Entao voce sabe ler? 
Dir..-se-ia que a pergunta de Bonifácio deixava, atrás do 

som, um rasto de simpatía. 
- Sei alguma coisa. 
Apesar da quietude ponderativa que os seus olhos man-

tinham, a cara de Nimuendaju pareceu tamhém mais cordial. 
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- Precisa voltar a Humaitá? 
- Preciso, mas na quarta ... feira já posso estar aqui. 
Nimuendaju tomou ... Ihe o nome - Moacir de Sousa, 

trinta e oito anos.. pernambucano de Limoeiro - e ele saiu 
lentamente como entrara, depois de agradecer o terem .. no en
gajado. 
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IV 

... 

·E AGORA iam ali,_ há já dias que iam por ali, catorze ho~· 
mens nos bateloes, com o material trazido pelo Cuiabá, e tres 
na pequena montaria, a dianteira, para denunciarem os bai .. 
xios que se formavam de um ano a outro, os troncos vagando 
nas curvas apertadas, meio .. imersos como torpedos, as árvo .. 
res caídas de través sobre a água, ainda de raizedo preso a 
margem nativa, urnas raízes sugerindo, assim emaranhadas · 
na terra que haviam erguido, um imenso guarda-sol aberto 
ao fim de monstruoso cabo. . . 

Avanc;avam lentamente e os homens,_ todos de peito nu; 
a borhulhar suor, cantavam enquanto iam remando. Sentado 
a popa do primeiro dos batelé'>es, a cana do timao sob o brac;o, 
a cabec;a olhando sempre em frente, Nimuendaju dir ... se..-ia 
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morto no seu posto se nao fósse o leve movimento que impu ... 
nha, de quando em quando, ao leme. 

No segundo batelao, que Bonifácio pilotava, também F i ... 
lipe, Tanajara e Antonio Rocha, com a participac;ao hesitan,... 
te de Eleutério, faziam subir urna cantiga para aquela nesga 
de céu, aquela estrada azul que reproduzia as sinuosidades do 
rio por cima do arvoredo, alto e cerrado. que muralhava as 
margens. Só Dorival e Moacir continuavam de rostos fecha
dos, dir-se ... ia que atentos apenas as maos que moviam os 
remos, fortes e sincrónicas. Era urna canc;ao do Sul, vulgari
zada anos antes pelos discos de Eduardo Neves, a quem a 
voz de Filipe imitava agora; urna can<;áo dolente, nostálgica, 
das muitas que a alma popular celebrara com taperas já sem 
danos, colinas de onde o amor partira, a lua criando, nos Ion ... 
gos chapadóes, sombras, poesia e feitic;o5. Ao seu ritmo de
cadente, que se infiltrava como um perfume venenoso, Boni,... 
fácio divisava com mais nitidez as cenas ficadas para trás, já 
longe, na vida de outros dias, de que o mundo aquático que 
se ia desdobrando, vagaroso e monótono, diante dos seus 
olhos. E, de súbito, veio ... Ihe o ímpeto de gritar aos homens 
que se calassem. Também en tao, ao partirem do "estaleiro", 
aquele teto sem paredes onde se hospitalizavam e tratavam 
as canoas doentes, a beira do igarapé de Tres Casas, eles 
haviam principiado a cantar. Ela estava na varanda, ao lado 
da mulher de Manuel Lobo, que lhe passava o brac;o sobre 
os ombros e a atraía a si, enquanto lhe ia enxugando o rosto 
com um lenc;o já todo amarrotado. Perto delas, rígida, baixa, 
cara larga como a do marido, encontrava ... se a cabocla de Eleu,... 
tério. De maos apoiadas na balaustra.da da varanda, como o 
orador no rebordo da tribuna, antes de disparar a arenga, e 
os olhos secos pro jetados para a banda do "estaleiro", apenas 
as suas faces bronzeas se moviam, agora e logo, um pouco a 
maneira das dos coelhos, ao mastigarem seu pasto. A segun ... 
da vez que ele se voltara quase sem querer voltar ... se, a mulher 
de Manuel Lóbo tentava levar Tarsília para dentro. Mas ela 
resistia tao convulsionadamente, com os dedos desesperados 
sobre o rosto, que talvez nao tivesse mesmo visto o aceno de 
carinho que ele lhe enviara. 

O s homens, já reunidos ao pé do '' estaleiro," prontos a 
abalar, palravam sem descanso, a volta de Dorival, que ges ... 
ticulava abrutalhadamente, como se naquela hora nao supor ... 
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tassem o seu próprio silencio, quando ele e Nimuendaju se 
acercaram. Emudeceram entáo, mas logo, ao iniciar a marcha, 
tinham principiado a cantar. lam em pequenos grupos, uns 
atrás dos outros, nas cabec;as os carnaúbas, as serapilheiras 
as costas, as cinturas os terc;ados; e Honório, como se fosse 
para urna festa, transportava o seu violáo dentro dum saco. 
Ao ouvi ... los, Nimuendaju ac;odara o passo e alguma coisa 
lhes dissera quando os alcanc;ara, pois que de repente todos 
se calaram. Mas entáo fora entao. Como poderia ele pedir 
agora que deixassem de cantar ª· esses homens que passavam 
0 dia vergados sobre os rem.os, esforc;o a seguir a esforc;o, sem 
outra distrac;ao além daquela? 

Ao dobrar o cunhal da casa de Manuel Lobo, voltara-se 
urna última vez; e essas máos que se agitavam freneticamente 
na varanda continuavam a agitar-se ainda nos seus olhos, en
quanto o batelao que el~ ~timonava ia navegando atrás do de 
Nimuendaju, lento, lento, quase tao lento como o rio que 
desda contra as proas. 

Manuel Lóbo tinha ... os acompanhado, a ele e ao etnólo
go, até junto do tamarindo, de onde já nao se enxergava a va
randa; e, ao despedir-se, dissera ... Ihe: "Vá descansado, que 
a trataremos como se fosse nossa filha". Depois, ao retirar 
da sua a mao dele, comentara, já num outro tom: "É duro, 
eu sei. . . Me ponho no seu lugar. . . Mas é bonito quando 
sacrificamos tudo ao nosso dever' '. . 

Sentia ... se entáo demasiado comovido, sobreexcitado e 
grato para contestar essas palavras que exerciam nele o efeito 
de sopro num braseiro. Mas agora, que a cantoria o deporta
va para aguele momento, convencia ... se, ao vasculhar de nóvo 
a consciencia e ao recordar ... se da sua demissao do exército, 
que nao era por um dever militar, como Manuel Lóbo parecia 
entender, que ele estava ali - e sim por urna idéia. O dever 
que o impelia, modelara ... o ele próprio, grac;as a mil contribui
<;óes externas e a mil solicitac;óes interiores, fora de todos os 
regulamentos. Aquilo vinha de longe, da sua tendencia talvez, 
sobretudo da sua convivencia com Rondon, quando faziam 
avanc;ar os postes telegráficos através dos bravios sertoes, 
aparentemente desertes, mas que eles sabiam ocupados por 
outras presenc;as humanas, invisíveis, primárias - e terríveis. 
Día a día, boje urna palavra, urna frase am_anha, duas ou 
tres depois, como os frutos maduros que nao caem todos 
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ao mesmo tempo, fóra recolhendo as doutrinas do mestre; e 
náo tardara a parecer-lhe que ele mesmo já as havia formu
lado também, obscuramente, num dia indefinido, tanto aquilo 
se fundia com o seu próprio temperamento. 

Tripulada por Genaro, o carpinteiro Maximiano e Etel
vino, a montaría pesquisadora ora se sumia nas voltas do 
Maici, ora surgía, esbelta e ágil, no centro da corrente, para 
logo beirar e se deter a sombra dos grandes ramos que escon
diam na água as suas verdes extremidades. E ali aguardava 
que os bateloes, com o pessoal sempre a cantar, se aproxi
massem. Bonifácio tornava a marr.alhar com ele próprio: como 
poderia querer que emudecessem, que deixassem de ludibriar 
o seu esfor<;o, se dentro de dias teriam de remar calados, te
riam de recorrer ao silencio como a urna courac;a que lhes de
fendesse o peito, já nao pdo sentimento dele, mas pela vida 
de todos eles? 

A meio da tarde, porém, os homens interromperam-se 
perante o sinal vindo da montaria, anunciando-lhes o velho 
cedro, grosso, escuro, desfolhado, que desda, num desamparo 
·de vagabundo, a nova curva do rio; e já nao volveram as 
can<;6es depois de cruzarem com ele. Tanajara contemplou-o, 
admitiu que viesse da própria terra dos Parintintins, passan .. 
do de río para rio, ao sabor das confluencias; e um sentimen
to de respeito, de supersti<;áo e de amor criava .. lhe, parado
xal e confusamente, ternura e mal-estar, que se ligavam a 
ra<;a de que ele mesmo provinha, selvagem há poucos sé
culas ainda. 

1'ambém no batelao de Nimuendaju a cantoria cessara. 
Em vez das modinhas que dir-se-ia criarem urna suspensáo de 
vida em todo o mundo vegetal, os tripulantes, já fatigados, 
evocava1n histórias de Manicoré, de Porto V elho, mesmo do 
Ceará e do Maranhao, orlando-as de comentários, enquanto 
iam remando. Histórias iniciadas por Filipe, aventuras so
nhadas por eles próprios com mulheres que nao tinham exis
tido, triunfos distantes - ingenuas mentiras. Mas alguns 
acabavam sempre voltando aos afloramentos da razao que os 
levava por ali esfalfadamente, há longos e penosos dias. Jar
bas lembrava-se do Madeira, com a sua amplidáo quase a de
safiar a do Amazonas, e sentía-se sufocado na estreitura do 
Maici, pouco mais largo do que urna rua, pouco mais do que 
a Avenida de Nazaré, entre duas filas de mangueiras, que 
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ele percorria diariamente ªº ir e ªº voltar da fábrica, quando 
trabalhava em Belém, antes da greve, há quanto tempo já! 

- E que vantagens podem trazer, afinal, toda esta nossa 
canseira e todos os perigos que vamos correr? - Era com 
Aristeu que ele dialogava, com Aristeu sentado junto do outro 
bordo, sobre o mesmo banco,, o da frente. - Nao digo vanta
gens para nós, digo para os indios, é claro. Há quem pense 
que nao váo ganhar nada com isso. Outros julgam que · eles 
sao urna vergonha para a civilizac;áo, estes daqui e os que 
vivem lá para a Asia e para a Oceanía e também cortam ca
bec;as humanas. 

- Ondeé isso? 
- Isso o que? 
Aristeu hesitou: 
- Bem . . . A Oceanía ... 
Jarbas respondeu modestamente.. em poucas palavras, 

como se nao quisesse humilhar o companheiro ou nao tivesse 
importancia alguma saber aquilo. · Logo tornou: 

- Um homem que eu conheci há tempos, na cidade, me 
disse: Pode ser que seja urna vergonha para a tal civiliza<;áo, 
nao estou fora disso. Mas que beneficios teráo eles em ser ci
vilizados agora? Talvez os índios nao sejam mais felizes do 
que nós, pode ser, mas com certeza mais infelizes também nao 
sao. Andam acostumados aquela vida, como nós andamos a 
nossa. Trabalhar verdadeiramente, como nós, nao trabalham. 

Jarbas falava com sucessivas pausas, desviando os olhos 
para o angulo esquerdo das pálpebras, como se tentasse 
voltá~los de todo para dentro da cabec;a, em exame a memó~ 
ria ou a espiar as formac;oes do seu próprio pensamento: 

- Acertar com a flecha num bicho nao é tra.balho, é 
urna satisfac;ao. Também nao precisam· de dinheiro para 
muitas coisas de que ·nós precisamos, nem eles precisam 
dessas coisas. E mulheres nao lhes faltam. 

Honório e Tito Boludo, que remavam no banco de trás~ 
riram alto. 

- Quando chegarmos lá eu quero que seu Curt me 
deixe ter pelo menos tres . . . E depois eles podem espetar a 
minha cabe<;a num pau e danc;ar a volta dela, junto da fo·
gueira, como se fosse um churrasco, que já nao me importa 
mais nada. . . - xaqueou Honório, perante o novo riso grosso 
de Tito Bol u do, que lhe retrucava: 
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- Tres? Nao falta vaidade a voce, nao. Para mim me 
chega uma de manha, outra a tarde, e outra a noite, mas 
nunca a mesma. 

Parecia que Jarbas nao os tinha ouvido. 
- O homem me disse : Se os civilizamos agora, que 

ternos depois para dar a eles? Cortar seringa? Já se sabe o 
que é ser seringueiro. Vender sorvete em Manaus? Levá-los 
para as fábricas, lá na cidade, a trabalhar o dia inteiro e 
. mete-los no xadrez se andam com protestos durante as greves? 
Nas malocas, com a ca<;a e a pesca, sustentam os filhos. E 
na cidade? As vezes, alguns dos que lá vivero, nao tem se
quer urna colher de farinha para os curumins. Na Asia é o 
mesmo. Na Oceania o mesmo. 

Alinhavam,.,se perto um do outro, Jarbas e Aristeu, pois 
que o banco dianteiro, pre.gado onde o batelao já estreitava 
para formar a proa, era o mais curto de todos e as pernas 
deles quase se tocavam. Mas Aristeu deixara de intervir. 
Porque Jarbas falava alto, para V~Qcer os murmulhos da água 
ferida pelos remos, ele temia que Nimuendaju o ouvisse lá na 
popa e, se o ouvisse, ficasse de mau-humor com ele também. 
Tito Boludo, que ia da outra banda, justamente atrás de Aris
teu, tossiu e perguntou com voz desfrutante : 

- Entao o tal homem nao queria mesmo que os índios 
fossem civilizados? 

- Queria ... Mas quando já houvesse farinha e feijao 
para todos. Aquí e no Mundo inteiro. Dizia ele que só devia 
ser quando a civiliza<;ao já estivesse também civilizada. Voce 
está compreendendo? 

Tito Bol u do repetiu a sua tosse chocarreira: 
- Nao tava mau, nao. Mas os Parintintins tinham muito 

que esperar. Quando vai chegar isso? 
Pareceu entao, pela primeira vez, que Jarbas, até aí afe ... 

tando discorrer por conta alheia, perdía a pilotagem de si 
próprio e de repente se incluía nas palavras que articulava: 

- Um dia. . . Um dia virá. . . E mais depressa tal vez 
do que se pensa. Algumas pessoas daqui riem.-se disto, por
que nunca viveram nas cidades. - Jarbas voltou a cabe<;a e 
lan<;ou um olhar para o encerado que protegia a carga, alto 
ao centro, rugoso dos lados, miniatura de serra escura e pe
lada ; um olhar que dir.-se .. ia de carinho, acompanhado de li
geiro sorriso de meiguice, tudo tao inexplicável e absurdo, 
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que Tito Boludo admitiu, por alguns segundos, que ali, sem 
ele o saber, se escondesse alguém. - Quase todas as coisa.:; 
que levamos aqui e no batelao do Dr. Bonifácio, foram feitas,. 
nao sei se voce sabe, ·em fábricas de S. Paulo,_ do Rio e Jt: 
Belém. Até da Europa! E quase todos os homens que lá as 
fizeram, pensam que esse dia nao há de demorar muito. 
Nao quero contrariar voce, mas talvez voce nao tenha estado 
.a inda numa fábrica. J á est~ve? 

O silencio de 1,ito Boludo negava e Jarbas compreen .. 
deu.-o: 

- Pois olhe: muita gente pensa que lá só se aprendem 
ofícios e se trabalhat mas nao é assim. l sso era antigam.ente. 
Hoje aprendemos nas fábricas, uns com os outros, muitas 
outras coisas que interessam a · todos os homens. Se fica a 
conhecer melhor o que é a nossa vida ... 

. Tito, Honório e Aristeu continuavam na sua mudez, en.
quanto iam viajando longe dali, onde tudo lhes era deseo .. 
nhecido, tudo era turvo, por vezes mesmo informe; onde só 
os guiavam as fotografias encontradas em jornais e revistas, 
que eles nao sabiam ler~ de grandes máquinas que a sua ima ... 
gina<;ao punha agora em movimento e de altas chaminés cujo 
fumo parado come<;ava repentinamente a animar.-se, a formar 
novos anéis, a subir mais e a estender.-se devagar por todo 
o horizonte, como sob a a~ao mágica dum pajé. 

- :É verdade que há coisas em que eu nao penso como 
aquele homem - disse ainda Jarbas, com seu que de tardío, 
como se houvesse estado a espera de que a vaga regressasse 
dentro dele mesmo. 

- Entao que é que voce pensa? 
Era Honório quem o interroga va, mas ele escusou .. se: 
- Estou cansado. Remar e ir falando alto ao mesmo 

tempo é mais cansativo do que fazer um discurso. Me descul
pe. Falamos depois com mais tempot está hem? 

Os batelóes, sempre tardinheiros, navegavam agora em 
arco, ladeando as duas novas curvas do rio, urna logo a se.
guir a outra, a segunda menos saliente do que a primeira, 
como os contornos dos violinos. E a pequena montaría, apa .. 
rentemente estática, pois só o remo de Genaro, meio imerso, . 
se movía a popa, tao de leve que recordava a cauda dos 
peixes quando, parados no aqu.ário, parecem observar secre .. 
tos acontecimentos, que apenas os seus olhos veem, aguarda-
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va .. os ao fim daquelas duas .ancas da brenha. Ao enxergá-la, 
Nimuendaju pos .. se de pé e, de cima da caixa da pópa, com 
o leme entre as pernas, fez a vista transitar lentamente por 
ambas as margens. Nao encontrou, decerto, o que buscava, 
porque logo, sem palavra, apenas com um ligeiro movimen,... 
to de cabe<;a, ordenou que a piroga continuasse a avan<;ar. 

Honório, que ia atrás de Jarbas e era o mais jovem de 
todos eles, com seu tronco negro, alto e nu, tao lustroso pelo 
suor que dir-se .. ia engraxado, retomava o diálogo que havia 
iniciado com Tito Boludo e interrompera quando o etnólogo 
se levantara. Era urna conversa discordante entre o a1finete 
·e ·a almofada. Depois. de o contradizer muitas vezes, Tito de
clarava, inopinadamente, por aquela sua boca larga, de lá.bios 
grossos, onde um sorriso transformista passava ·com facilidade. 
do escá~nio para a 'tristeza: 
. - Si sio, eu disse que nao mata.va. Mas lá é que se sabe 
se a gente mata · ou n~o mata. Eu nao quero matar, mas as 
v¿z-es as máos podem mais do que nós. 

. - Nao podem, nao - contestQU Honório, olhando de 
novo para Tito Boludo, um cafuso que dobrava a idade del~ 
e media pouco mais de metade da sua altura; e perante aque .. 
les bra<;os curtos e roli<;os, aqueles punha<;os de lutador ja
pones, que evidenciavam fór<;a até pela maneira de se fecha
·rem sobre o remo, sorriu e pensou: .. Se eu lhe desse um dos 
meus golpes de capoeira, jogava .. o logo ao chao; mas se ele 
me pegasse .. . . ui! com suas manzorras é capaz de estrangular 
um boi!" 

Tito perguntou-lhe:-
Voce tem a certeza de que nao matará? 
Tenho, si s10 . . 
Mesmo a certeza? 
Si sió. 

P·arecendo..-lhe desatinadas aquelas afirma<;óes, mais para 
o contrariar do que para o .convencer, Tito Bol u do vacilou 
uns segundos. e depois, num tom onde se mesclavam pieda
de, paciencia e um ligeiro condimento de desdém, replicou: 

- Voce, seu . mó<;o, ainda comeu po_uco minga u ... 
Lá da frente, Jarbas semivoltou .. se. também discrepante: 
- Eh, compadre, .que está voce dizendo aí? Se matasse 

u 1n índio, . que se ia pensar? Pensava-se que era urna cobar-
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día e voce nao é cobarde. Os indios nao sao os culpados 
de estar ainda selvagens . Certamente voce julga que foi 
Nosso Senhor qu_em os fez. Mas voce já pensou A matar_ Nosso 
Senhor por ter feíto eles assim? Náo era por medo, nao, que 
voce matava? Era com 'raiva? E depois? Os índios mqtavam 
a voce e a todos nós, que náo éramos os responsáveis. Voce 
nao se lembra de que eles sao muitos e nós somos poucos? 

De olhos ao longe, como se as palavras se diri~issem 
a outros ouvidos, Tito Boludo come<;ara a bater, pausada .. _ 
mente, com o cabo do remo na orla do bateláo ~ e nao deu 
tróco algu1n. Mas já Aristeu, até aí prudentemente calado, 
sempre receoso de que · Nimuendaju pudesse ouvi,...los, se vol-
tava tam.bém: . 

- Voce tem 'rifle? Nao' tem. Mas se um dia lhe vejo 
com um rifle na mao, digo logo a seu Curt para lho tirar. 

- Nao sente que .qµando se· tem a idéia de que nao 
<levemos ·rriatar ninguém, nao matamos mesmo? Que naó 
matamos 'até aqueles que ·queiram matar a n·ós? Voce nao 
sente isso? - tornou Jarbas . 

Tito Boludo parecia amuado. De rosto sombrio e olhos 
parados, continuava nas suas remadas - chape, chape, cha .. 
pe -· como se houvesse lan¡;ado ·a água, com a sua cuspinha.
dela, o resto da controvérsia. Entretanto. Honório olhava os 
próprios bra<;os. Bra<;os finos e longos, que lhe permitiam re .. 
mar distante do reborde 'do batelao, sem jamais nele ro~ar, 
salvo· quando pretendía acompanhar o ritmo das can<;óes; e 
desse mérito, em que nao havia ainda atentado, lhe provei~ 
urna · repentina sensa~áo de orgulho. Esmoera as palavras de 
Jarbas e sentiu nova vaidade ao pensar que poderia refor .. 
~á .. las com o exemplo que elas lhe haviam sugerido: 

- Quando urna mulher dá urna bofetada num hornero 
civilizado, se o homem é civilizado mesmo, nao responde com 
outra bofetada, porque tem a idéia de que numa mulher nao 
~e bate ... 

Tito ·Boludo voltou a ·ter um riso abafado· e grosso: 
--. Nao se bate, hein? Quando eu estava em Borba, a 

sinhá do secretário 'do intendente apareceu co1n um ólho mais 
negro e f e<;:hado do ·que o sí ti o por onde saem os filhos das 
éguas'. . . Toda a gente de lá falou nisso. E me disseram 
que outra mulher tivera tres dentes par~idos ... Os maridos 
das duas eram civilizados: punham gravata, perfume . .. 
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Aristeu desatou também a rir; mas Honório nao baixou 
a ponte da cióadela que defendía: 

- Poucos homens fazem isso. Todos sabem que é uma 
vergonha bater numa mulher, mesmo que ela seja ruim. E 
seria uma vergonha para nós matar os indios irresponsáveis ... 

No último banco, ao pé do etnólogo, comedidos pelo res
peito que lhe tinham, remavam Carolino e Mariano, com con
versa a parte sobre o seringal Pasto Grande, onde um deles 
havia trabalhado antes de vir para ali. Diálogo discreto, fre
qüente1nente suspenso, dir-se-ia o de do is vizinhos f alando 
de janela para janela, nas traseiras do prédiot enquanto os 
outros inquilinos discutiam no pátio. E ao leme, atrás de to-
dos eles, silencioso, o dorso curvado, e o pesco~o distendido, 
Nimuendaju parecía examinar um pélago. 

Nao tardou, contudo, que ele erguesse um dos bra~os 
e indicasse a margem esquerda ao batelao de Bonifácio e a 
própria montaria, mais uma vez detida, a modo de cao per
digueiro que descobrira, enfim,_ a presa desejada. Era pe
quena faixa de areia,_ duma centena de metros apenas, que 
se estendia, suavemente, um pouco abaixo da nova curva do 
rio, como que a enfeitar, com seu ligeiro toque de amarelo, 
a imensa e monótona franja verde da mata. 

. Os homens estavam derreados e alguns, entre os que 
hav1am cantado, sentiam _mesmo no jo pela idéia de voltarem 
a falar. Mas, agora, um súbito contentamento os avivava 
perante aquele areal, arredondado da banda da água e bri
lhando cada vez mais, como um crescente desprendido mila
grosamente da Lua .. a sombra da noite que se acercava. Po
diam acender a fogueira, comer, arn1ar os mosquiteiros, des
cansar finalmente, sem precisao de abrir, a nervosos golpes 
de ter~ado, um poiso entre os arbustos e as lianas das mar
gens, como nos dias precedentes, que eles nao gostavam de 
recordar. 

Eleutério decidiu logo dormir repimpadamente sobre a 
areia, a menos que os mosquitos se opusessem. E ia consi-
derando que nessa praieta, mesmo assim pequenina, poderia 
talvez virar. na época própria, quantas tartarugas quisesse, 
já que em sitio táo desahitado nao teria ocorrido o mesmo 
que no Madeira, onde, para vende-los ou saboreá--los os ca-
bocios e os seringueiros haviam exterminado quase todos 
aqueles bichos. Mas a alegria da descoberta sucedeu--lhe 
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em breve um vago dissabor, um desconsólo pecuniário e gás ... 
trico, por morar longe dali. 

Mais lentos e prµdentes ainda do que há pouco, com os 
remos dos primeiros bancos mergulhan<lo muito, a sondar o 
fundo, os batelóes rumaram a extremidade oriental da praia, 
onde árvores a seguir a árvores se of ereciam para lhes rece-
her as amarras. O dia agonizava apressadamente e foi já 
na obscuridad e que os homens se dirigiram a linde da . flo ... 

·resta, como fariam as tartarugas, que Eleutério visionava, nas 
noites de desova; e ali escolhe~am, para o seu fogo, gra
vetos e outros destroc;os vegetais, entre o muito ac;aí exis
tente - aquela ciscada caótica que as águas, ao descerem, 
haviam deixado. Quando, enfim. se sentaram em volta das 
la.baredas e Mariano, cozinheiro da expedic;áo, lhes entregou 
as latas de conservas, Nimuendaju, ainda de pé, com as máos 
n·os bolsos e aquele ar c;~rrado que impedia todas as passa-
gens para a intimidade, mesmo nos momentos em que se mos ... 
trava generoso, justificou ... se: 

- A cac;ada desta manha náo deu nada, mas levou-nos 
muito tempo, que pode fazer--nos falta para aproveitarmos as 
noites de luar no Maici-Mirim. Por isso puxei um pouco 
mais por voces esta tarde; e amanhá, de manhá, teremos de 
dar outro esticao. Compreendem, é? 

O silencio . dos que náo fizeram movimento algum pa-
receu-lhe tao afirmativo como aqueles que baixaram a cabe ... 
c;a; e, tranqüilo por esse lado, foi sentar--se, com Bonifácio, 
perto deles . 

Enrubescidos pelas chamas, quase todos ainda de peito 
nu e com os gestos a recortarem--se sobre o fundo negro da 
floresta, vistos de longe, através das deformac;óes ópticas e 
psíquicas qµe a distancia cría e desenvolve, dir--se--iam ho ... 
mens perdidos no Mundo, arribados a um naco de terra des ... 
conhecida, um clássico grupo de náufragos inteiramente des ... 
ligados dos demais seres humanos, sem outra ambic;áo do que 
a de se salvarem a eles próprios. 

Contudo, Genaro, ·que parecía de cera, alto, magro e 
amarelado, afirmava a Maximiano, enguanto comiam : . 

Cá por mim, náo sei o que é medo . Náo tenho ne
nhum. Sou fatalista e já o meu pai o era também . Só mor ... 
remos quando ternos de morrer ... 

49 



\ 

- Mas se se fizer um jeitinho, talvez se possa escapar ... 
cac;oou Eleutério, ao mesmo tempo que atirava, por cima 

do ombro, a pequena lata que esvaziara. 
Jarbas olhou demoradamente Genaro e disse,...lhe com 

brandura: 
- Me desculpe voce, mas isso me parece urna supers ... 

ti<;ao. Como outras ... 
- Supersti<;ao? Há de ver! Está escrito lá em cima -

replicou, apontando o índice para o céu constelado. - Po
dem vir todos os Parintintins, podem vir todos, que eu cá 
nao fujo. Aristeu, voce viu, nao é? que eu estava sereno 
quando eles. mataram o Felício e o Camargo. Nao viu? 

- Pois eu - atalhou Mariano - só nao fujo ou nao 
me escondo se nao puder. Se morressemos todos, quem os 
ia civilizar? 

Viram que Nimuendaju sorria ligeiramente e sentiram,...se 
f elizes, subitamente f elizes, por terem feíto sorrir a austeri
dade do chefe. 
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R EMARAM TÓDA a manha, calculando pelo estomago e 
pelo sol quando era meio-dia, hora habitual do seu almoc;o, 
e prosseguiram a remar sem descanso. A cabec;a de Nimuen
daju perdera a ünobilidade, o seu próprio corpo, mais urna 
vez de pé sobre a caixa da popa, nao ostentava a rigidez de 
costume, sempre a olhar em frente, perscrutando aquela lon
guidáo fluvial que dir-se,...ia sem fim. 

O rio continuava num abandono medonho, como se atra
vessasse o Mundo no seu come<;o~ coin a mesma fisionon1ia 
solitária, aparentemente repetida até a saturac;áo, até a lou ... 
cura, embora nao existisse no emaranhado ribeirinho um só 
palmo igual. · 

De repente, porém, a água do Maici, as árvores, os ar,... 
bustos, as plantas que se engalfinhavam nas margens, o mu
ruré que des·cia de bubuia, toda aquela verde soledade, · o pró-
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prio sol que parecia iluminá-la por favor, se humanizaram 
nos olhos e na alma dos homens, antes mesmo deles enxer .... 
garem qualquer vulto humano. Um velho bateláo, meio afun
dado, quatro canoas e várias pirogas índias, feítas de cascas 
de á.rvores, encontravam-se amarradas ao fundo de um 
barranco. 

Também ali a terra parecía deserta, porto de gente mor ... 
ta por ignorada catástrofe. Mas em breve surgiu, no topo 
da ribanceira, a modo de pigmeu sobre alta penha, .a figura 
de um curumim seminu, que logo desaparecía, alvoroc;ando 
a floresta com seus gritos estridentes. E a esse alarme se 
formou lá em cima, quase instantaneamente, um renque de 
índios Muras ... Piraás, já civilizados, que se embasbacavam pe
rante os movimentos dos bateloes e da montaría rumando 
devagar a sua aldeia. J á Amaro aparecía também, descendo 
apressadamente a. rampa, com um cao ao lado, de rabo no 
ar, e cinco homens atrás'- entre os quais Nimuendaju reco
nheceu, de súbito contente, a Raimundo, a Crisóstomo e a 
Cavakanti, que logo pegaram e amarraram as cordas das 
embarcac;óes . 

Os remadores vestiram as blusas, meteram as máos as 
alc;as das serapilheiras e com elas principiaram a desembar ... 
car. Logo que pisou terra, Nimuendaju sentiu toda a con ... 
fusao de Amaro ao cumprimentá-Io, toda a confusao dele 
mesmo, da sua autoridade desobedecida, perante aquele ho
mem com um ar repentinamente humildoso, de máo a tremer 
dentro da sua e que ele sabia ser a mao dum valente. Mas 
já as imposic;óes do momento, diretas, materiais, urgentes, 
se iam sobrepondo a Iembranc;a do ocorrido . 

- Tem mantimentos que cheguem para todos os ho .... 
mens? - perguntou, sem evitar que as palavras trouxessem 
ainda, na sua frieza e secura, o despeito recente. 

- Ternos. Ternos bastantes. 
- E comida fresca? 
- Bem. . . Comida fresca nao há. Tenho pena. . . Mas 

os Muras podem ir tarrafear num instante, para ver se pe .. 
gam algum peixe. É só o senhor querer ... 

Aquela voz servil e vexada, que Nimuendaju nunca lhe 
ouvira, continuava a colocar entre eles, f azendo ... os reviver, 
os corpos de Felício e Camargo, que os Parintintins haviam 
matado. 
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- Será para o jantar. - Nimuendaju desviou os olhos 
do rosto de Amaro, pousou-os sobre o primeiro volume por 
eles topado, o do pequeno cao, que se sentara no barranco 
e o mira.va com curiosidade. - O pessoal nao pode esperar. 
Deve estar a morrer de fome. Mande dar-Ihe das suas con
servas, para nao se perder tempo a abrir as caixas que vem 
nos bateloes. 

Bonifácio desembarcara também e viera juntar ... se a eles. 
Compreendera logo o mal-estar que os separava e rapidamen-- . 
te o contagiara; e, perante os gestos contrafeitos de Amaro, 
perante o seu olhar, que evitava fixá-lo, apiedou-se dele mes-
mo antes de lhe cerrar a mao. 

-- Estávamos esperando o senhor doutor. O Soares dos 
Santos está muito mal - disse Amaro, sempre com voz 
humilde. 

Nimuendaju enervou ... se com esse acréscimo nas suas 
preocupac;oes. 

,_ Que tem ele? 
- Tem a barriga e as pernas muito inchadas. E parece 

que lhe falta o ar. Está mesmo ruim aquilo. Quando a bar
riga comec;ou a aumentar, dei-~he um purgante: ele continuou 
na mesma. Lhe dei entao quinino e também lhe pus arnica 
nas costas,_ mas nao ficou melhor, nao. 

Nimuendaju nunca fóra cruel, nem mesmo na infancia, 
quando outras crianc;as o eram; e, mais tarde, já na sua adul
tez, sempre as crueldades o tinham indignado. Mas o seu 
primeiro pensamento. imediato, involuntário, em vez de ca
minhar para a rede do doente, dirigira,.,se a dificuldade que 
lhe criava, ali onde já nao podía substituí-lo. um homem a 
menos na expedic;ao. Olhou interrogativamente Bonifácio e 
ouviu-o dizer com simplicidade: 

- Vou lá ve~lo. Deve ser o mal de quem anda, como 
nós, por a qui. 

Perto de Nímuendaju, muito quietes e silenciosos, dois 
homens esperavam. Amaro apresentou-os: 

- este é o Hélio de Sousa, que todos chamam o Man
ga Verde e ele nao se zanga; este é o J uvencio Marcolino .. 
O Dr. Bonifácio aprovou eles. Foram também a derrubada. 

Ainda a pensar em Soares dos Santos, na lacuna que 
ele abría, Nimuendaju inclinou apenas a · cahe<;a. Os que ti-
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nham vindo de Tres Casas aguardavam as suas ordens, fin ... 
gindo .... se atentos as conversas que teciam uns com os outros, 
urnas conversas em voz baixa,_ sempre a caírem em síncope, 
enquanto os olhos seguiam, de modo discreto, os p~ssos de 
Bonifácío, que o Crisóstomo acompanhava, encosta arriba. 

- Subam aqui com o Sr. Amaro, que lhes vai dar de 
comer - disse-lhes Nimuendaju. E os homens iam já a aba .... 
lar quando ele, ao mesmo tempo que fixava os Muras-Piraás 
ainda aglomerados no cimo da ribanceira, os advertiu com 
o rosto muito auster.o: - estes indios sao pacíficos e bons. 
Mas querem que respeitemos as m ulheres deles e nós ternos 
de respeitá .... las. Estao compreendendo bem, é? 

- E se alguma vier meter-se na minha rede, seu Curt? 
Se vier, tenho de lhe dizer que nao presta e jogá-la fora? 
- Era Eleutério quem falava, provocando o riso dos outros, 
menos os de Tito Boludo e de Dorival, que de súbito ficaram 
carrancudos. 

Lá em cima, após o barranco, na sua pequena aldeia 
ensoalheirada, de barracas de palha com largos terreiros a 
frente, pés de mandioca e de inhames, bananeiras e mamoei .... 
ros crescendo a retaguarda, os Muras-Piraás, selvagens ainda 
há pouco, iam .... se conformando lentamente com a civiliza~ao. 
Sorriam a Nimuendaju, ·numa humildade cordial, ao ve .... Io pas..
sar em direitura ao primeiro posto que o Servi~o de Protec;ao 
aos índios erguera ali, tempos antes, já entao pela idéia de 
se pacificarem os Parintintins, essa velha e árdua esperanc;a 
que nunca vingara. Os homens f erozes viviam long e, miste
riosamente longe, e antigos atos de guerra travados nos re..
cessos da floresta, entre a sua tribo e a dos Muras..-Piraás, 
tremendos ódios imperdoados, mantidos como muralhas, ha .... 
viam obstado a todas as liga~oes com eles . Agora, enguanto 
se ia, · de peito aberto, renovar a tentativa, no flanco mesmo 
da na~ao parintintim, Egídio, o encarregado do primeiro 
pósto, ensinava a ler as crianc;as muras, naquela pequena 
casa, ao fim da aldeia, que pela cobertura de zinco e urna la
ranj eira em cada angulo da frente, se distinguía de todas 
as demais. Estava ele nesse magistério, com os curumins sen
tados em longos bancos, <liante da sua mesa, e, na parede 
que lhe ficava por detrás das costas, urna grande fotografia 
de Rondon, quando Nimuendaju entrou: 
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- Entao como tem passado? Se a América estivesse 
ainda por descobrir, nao seria voce, com certeza, quem daria 
pela chegada de Colombo ... 

Egídio levantou-se imediatamente, muito perturbado, e 
veio cumprimentá-lo, falando depressa, sempre com aquele 
ar de quem se escusava: 

- Realmente ouvi para aí urnas correrias e uns gritos, 
mas como os Muras fazem isso quando matam alguma arita 
ou pegam um peixe-boi e eu estava com a li~ao, nao liguei 
importancia. . . - Deteve-se um ~nstante e logo perguntou, 
quase aflito: - E o nosso general? Onde está? 

Explicou .... Ihe Nimuendaju, enquanto avan~ava na esteira 
de outra idéia, o motivo por que Rondon nao viera e Egídio 
pareceu en tao mais tranqüilo. Despachou as crian~as - "A 
aula continua amanha, quando tocar a sineta" - e depois 
volveu a sua inquietude: . ~ 

- É curioso como me distraí! . Ainda ontem o Amaro e 
eu estivemos a falar da vossa chegada e a combinar que voce 
e o general poderiam dormir aqui. Quantos dias pensa ficar? . 

A resposta veio de detrás da porta, onde Nimuendaju 
dependurava o chapéu: 

- Seguiremos amanha. Em vez de Rondon, dormirá o 
Dr. Bonifácio. 

Egídio ficou calado um instante e os seus dedos pare
ciam desprovidos de bom .... senso, sempre a abotoar e a desa .... 
botoar urna das casas da blusa, para a abotoar de novo, va
garosamente, sem jamais se deterem. 

- O Amaro nao lhe disse nada? - perguntou e logo 
prosseguiu, antes mesmo do etnólogo lhe responder: - Nao 
lhe disse que na semana passada os Parintintins desceram 
para cá da boca do Maici-Mirim, onde dois Muras estavam 
pescando? 

Tornou a calar .... se, como se temesse a cara de Nimuen-
daju, de súbito concentrada e severa. · 

~ E entao? - A voz arremetía, autoritária e dura, con
tra aqueles silenciosos e graves segundos, como se já debi .... · 
tasse, sem mais exame, urna responsabilidade a alguém; e, 
entretanto, os dedos de Egídio continuavam a hesitar na 
blusa como as palavras na sua garganta: ' 
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- Bem. . . Um ficou lá. . . O outro conseguiu escapar, 
mas, mesmo assim, flechado numa coxa. . . Pensei que o 
Amaro já lhe tivesse di to ... 

- Nao, nao disse. Nao teve tempo ainda. Mandei-o 
logo tratar do almo<;o do pessoal, pois os homens estavam 
cheios de fome - apressou-se Nimuendaju a declarar, nao 
f osse o outro su por que Amaro lhe faltara de novo ao respeito. 

Egídio falava--lhe agora com mais naturalidade: 
- Eu julgo que se os Parintintins vieram cá para tao 

baixo, foi por causa da derrubada. Provavelmente pensaram 
que havia sido feita pelos Muras. Digo isto, porque nao ten-
do eles se aproximado daqui nos últimos anos aparecem assim 
de repente ... 

- Como podiam pensar que os Muras, com o ódio que 
tem a eles •. lhes iam levar brindes? 

Egídio escolhia as hipóteses: 
- Poderiam talvez julgar que era urna cilada ... 
A idéia de um novo erro f rondejava cada vez mais no 

espirito de Nimuendaju: "A náo ser que ... " Tinha aca
bado de sentar-se; ergueu--se de novo, como se houvesse des-
coberto de súbito o criador da dúvida que o picava: 

- O Amaro levou alguns Muras para a derrubada? 
A árvore da responsabilidade deixava cair a folha que 

ele admitir a ser maléfica: as suas instru~oes, naquele capí-
tulo, haviam sido respeitadas, Egídio o afirmava: 

- Nao. Como Amaro foram apenas os nossos homens. 
Nao quis levar nenhum Mura. Eu nao sei nada, é claro, mas 
me parece que o melhor seria voces ficarem aqui algumas 
semanas, esperando que os Parintintins voltem as suas 
malocas. 

Retificando--se a si próprio, em voz lenta e baixa, Ni-
muendaju parecía monologar: 

- ~les atacaram o pessoal da derrubada a luz da ma
nhá. Verificaram, decerto, que nao eram os Muras ... 

Egídio .via, já há dias, aquela eventualidade descer o rio, 
encapotada e perigosa, como os grossos troncos desprendí-
dos do solo natal - e nao se aventurou a mais palavras. O 
seu silencio congelava o ambiente da pequena casa. Nimuen-
daju desatou a andar de um lado para outro, em frente dele, 
com as máos enfiadas nos bolsos, velho costume que dir--se-ia 
tornar--lhe ainda mais alto e seco o corpo delgado. A ordem 
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para a derrubada fóra ele quem a dera, a escolha do Amaro 
tora ele quem a fizera, portanto a responsabilidade era sua. 
Continuava a andar entre a cadeira do professor primário 
e a parede que ostentava •. a meia altura, a fotografia de Ron
don. E foi ele mesmo quem encontrou, momentaneamente, 
a brecha necessária, ao encarar aqueta cahe<;a, cheia de gra
vidade, com um 5 metálico na gola da farda, os bigodes des-
cendo--lhe, em forma de asas, até as extremidades dos lábios 
- e os olhos muito calmos. 

- Afinal, qualquer que tenh~ sido o motivo, o caso, para 
nós, muda pouco de figura - pensou alto Nimuendaju, sem 
deter os passos. - A única diferen<;a com a situa~áo an
terior, é que passamos a correr riscos antes do tempo . pre
visto ... 

Egídio apoiou aquele raciocinio, mas ele, como se nao 
o ·ouvisse ou o desprezasse, prosseguiu nas suas idas e vin
das, de novo silencioso, com o olhar inclinado e a testa fran
zida. Por fim, pareceu intervir na sua disputa interior, fa ... 
lando para dentro dele: 

- Evidentemente - disse. E a palavra isolada rolou 
um instante no ar, dir-se-ia que insensatamente, com o seu 
que de psiquiátrica, enguanto · Egídio se esfor<;ava por lhe 
descobrir um nexo. 

Passos rápidos soaram no terreiro e logo a cabe~a de 
Bonif ácio surgiu a porta: 

-- Nao espere por mim para alme<;ar. Tenho de ir ain-
da ao bateláo, abrir urna das caixas dos medicamentos. 

Nin1uendaju aproximou--se: 
Que tem o Soares dos Santos? 

- Beribéri, o que eu pensava . 
- Tam.bém eu havia imaginado isso. Tenho visto par-

tir tantos. . . Sle nao pode vir conosco, e? 
Pareceu a Bonifácio que a pergunta hospedava dois sen-

tidos, um a superfície, outro no fundo, como a espuma e o 
líquido nos copos de cerveja; e antes mesmo de procurar qual 
era o verdadeiro, ou se ambos o eram ªº mesmo tempo, veio-
lhe essa ironía negra com que os médicos, quando já afas- · 
tados do drama, tantas vezes se compensam das mentiras 
deontológicas que oferecem aos doentes graves e aos seus fa .. 
miliares inquietos. ' 
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- Pode ... Pode, se voce quiser que éle vá acabar de 
morrer no acampamento ... - Deu_ meia volta e, já de per,... 
fil , pronto a abalar, ajuntou apressadan1ente : - A única es-
peran<;a que vejo é mandá.-lo para Humaitá . Pense nisso. Se 
ele resistir a viagem, pode ser que ali. . . Enfim, tudo é pos-
sível ... 

Quando proferiu as últimas palavras já estava de cos.-
tas e Nimuendaju viu~o afastar~se, lestamente, em direc;ao ao 
porto, enguanto nos seus olhos a figura dele ia sendo subs,.. 
tituída pela de Soares dos Santos, rijo, bom remador, tao 
modesto, tao a apagar--se sempre como se pedisse desculpa 
de existir, e que fóra um dos seus companheiros na primeira 
explorac;ao em volta das terras dos Parintintins . 

. Ainda Nimuendaju se encontrava a porta, com Egídio 
ao Jado e a vista errando ao longe, quando duas raparigas 
muras, duma silvestre graciosidade, comboiadas por Amaro 
e seu cao, chegaram, trazendo o almóc;o. Caras redondas e 
tímidas, os brac;os curtos e, sob os vestidos de chita rama
lhuda, talhados a maneira de sacos, os pezitos descal<;os es-
preitando em frente, logo que elas entraram fizeram nascer 
e desenvolver.-se na sala urna atmosf era de inocencia e de 
ternura. 

Quase tao enleado como as índias, Amaro acercou.-se 
de Nimuendaju, falou-lhe das medidas que tomara para que 
ao jantar houvesse alimentos frescos e, finalmente, venceu o 
receio que lhe causa va dar aquela má noticia: 

- Há uma coisa que ainda nao disse ao senhor~ mas 
que tenho mesmo de lhe dizer: dois Muras, que estavam pes.
cando, aqui há uns dias ... 

- Já sei - inte.rrompeu Nimuendaju, bruscamente. -
Mande pór em tres canoas as mercadorias que cá estáo e pre
parar tu do como se nada tivesse acontecido. O Soares dos 
Santos nao pode ir. Para remar de día, nos vai fazer falta, 
mas, para de noite, o pessoal que ternos chega perfeitamente, 
pois nao poderemos andar depressa . - Hesitou um instante, 
caldeou a nova idéia e logo ajuntou: - É favor dizer ao 
Jarbas que venha falar comigo, as cinco horas. Nao. . . as 
cinco e meia. Já sabe quem é? Nao sabe? Pergunte aos ou.-
tros homens. · 

E s·tava ansioso de se libertar da presenc;a de Amaro, 
aquele incómodo necessário, tao desagradável para ele como 
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se fósse obrigado a beber pelo mesmo copo dum tuberculoso 
e despachou~se: ' 

- Nenh_um Mur~ pode ir conosco, pois agora, mais do 
q~e nunca, na~ <levemos provocar os Parintintins . Mas pre-
cisamos que cinco deles levem imediatamente o Soares dos 
Santos a Humaitá. Está cuvindo, é? Fale coro o tuxaua. 

.. Amaro baixava a cabec;a, mais urna vez, enguanto ia 
visionando os Muras, ainda tao matutos, tao filhos do mato, 
a e~barac;arem~se todos, mal arr_i.bassem a cid.acle. Dir .... se.-ia, . 
porem, que Nimuendaju adivinhara, sem tarda~c;a, os seus 
temores, porque imediatamente acrescente u: 

_ - Podem deixar ele em Tres Casas. De lá o transpor
tarao para Humaitá. 

Puxou o relógio e disse ainda: 
- Há tempo. Mande fazer um cnsaio de desembar.

gue, conforme lhe recomendei antes de ir ao Sul . Lembra-se 
bem? Exatamente como se ·estivéssemos já a desembarcar no 
Nove de Janeiro. Mas deixe primeiro os homens descansa.
rem um pouco. 
. ~o ~ompartímen.to contíg_uo, orientando as duas rapa.-

ng?s. india~ no arranJo da mesa onde se efetuaria o almóc;o, 
~gidio ouv1a as ordens que Nimuendaju clava a Amaro, pre.
Cisas •. cl~ra~, ~ma a seguir a outra,_ como as suas pulsac;6es, 
e ma1s d1sc1phnadas do que os glóbulos rubros que lhe vadia.
van1 no sangue. E Egídio, que fazia versos, com a modesta 
esperanc;a de os ver publicados, um dia, no semanário de , 
Barras e gostava de tocar violao nas noites de luar, saudoso 
do seu Piauí distante, estranhava, a medida que os ouvidos 
captav~m aquelas sucessivas instruc;6es, que um etnólogo tao 
conhecido, homem de muita sabedoria, pudesse ser.. ao mes.
roo t.en1po, ttm chef e tao resoluto. Estranhava, tanto mais que 
ad~irava sempre, embora com pequenina inveja a coalhar--se, 
aquilo que lhe parecía perfeito e a sua sensibilidade ou a falta 
de voca~ao nao 1he permitia realizar também. 
.. Por f im, ao sentir que Amaro saíra após a última frase: 
Quanto a nós, partiremos amanhá, ao nascer do sol", Egí--. 

dio veio a porta interior e preveniu Nimuendaju de que a 
mesa esta va posta. Mas ele resp,ondeu.-lhe : 

- E spero pelo Dr. Bonifácio. 
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As cinco e um quarto, depois de acompanhar até o 
porto a rede onde ia Soares dos Santos e de ver sumir .... se na 
curva do rio a canoa que o levaría a Tres Casas, jacente como 
num esquife, Nimuendaju estava já sentado junto do Posto. 
sob a laranjeira da esquerda, coro uma cadeira vazia a sua 
banda,, solitário porque dissera. a Bonifácio e a Egidio que 
precisava ficar a sós com Jarbas, quando ele chegasse. 

Várias vezes, ao longo da tardet desde que soubera 'da 
doen~a de Soares dos Santos,_ hesitara em consumar o diá
logo que havia imaginado. Hesitara mesmo depois de se en .... 
contrar alit a espera e a meditar de novo no caso, enquanto 
seguía, abstratamente,_ a atividade que Amaro desenvolvía 
ao longe, nos terreiros dos Muras..-Piraást ora a falar ao Man
ga Verde, ao Cavalcanti, ao Crisóstomo ou ao Juvencio, que 
transportavam para as canoas, as costas ou rolando .... as no 
cháo, caixas e barricas; ora a olhar os peixes que alguns in
dios lhe apresentavam, dependurados das maos, ero cachos, 
e que o seu pequeno cao cheirava atentamente, curioso como 
se fóssem pe<;as de ca\a abatidas sem ele ver. 

Jarbas chegou as cinco e meia em ponto: 
- Me quer falar? 
A po~a que a chuvada matinal enchera e se abría muito 

perto da laranjeira,, irregular nos bordos como urna ilha, ene ... 
grecendo e tomando brilho metálico a medida que a noite 
se avizinhava,_ refletiu difusamente o movimento afirmativo 
da cabe~a de Nimuendaju, depois o seu bra~o a apontar, 
numa atitude de condescendencia, a cadeira desocupada. E 
logo colheu a imagem de Jarbas a sentar-se, a cruzar as 
pernas imediatamente, como se se houvesse distrafdo ou fosse 
impelido pela for<;a do hábito, sem timidez alguma mas tam
bém sem nenhum alarde de a .... vontade. 

Nimuendaju votava ... Jhe urna áspera antipatía, que a si 
próprio incomodava, desde que ele o interrompera, desres ... 
peitosamente, em Tres Casas, quando lía, diante dos futuros 
subordinados, a carta de Rondon - "aquel e magnífico inci
tamento, que assim ficara maculado". Enervava-o a sua ma
neira de ser, que ora lhe parecia larvada pelas incoerencias 
dos hipócritas, ora o.bedecendo a urna razáo secreta, que se 
servia apenas de expressoes medianas para melhor influen
ciar o espirito alheio. Nao era humilde, tampouco arvorava 
qualquer arrogancia; dir-se-ia empenhado, porém, ero mos-
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trar-se igual a todos aqueles coro quem tratava, fósse com 
os caboclos iletrados, fósse com Bonifácio ou com ele próprio. 
Via-se logo que discordava de quase tudo quanto os outros 
aceitavam por tao definitivo nas leis humanas, como as leis 
naturais pareciam ser no ,Mundo. Mas fazia-o de voz mansa, 
de quando en1 quando com oportunas transigencias, a evitar 
tóda a polemica; e como nunca desvendava inteiramente o 
que pensava, abría, por isso mesmo, um maior interesse fu
turo aos que o ouviam. Se alguma vez se excitava, perden
do o autodominio - e fora decerto o que lhe acontecera no 
momento em que lhe cortara a leitura - logo volvía a sua 
aparente tolerancia, as meias palavras, as frases reticentes, 
como tantas vezes ele lhe surpreendera nas conversas de ar ... 
raial, a beira do rio, quando se detinham para o almo~o, ou 
a noite, antes de dormirem, e até no próprio batelao. Debal
de . Bonifácio lhe dissera, com o seu f eitio de passa ... culpas, 
que se tratava de homem · ainda mais instruído do que apa
rentava, talvez um pouco visionário e diferente dos outros 
que iam ali, talvez coro um mistério acoitado na sua vida. 
mas, no fundo, boa pessoa; debalde, porque essas mesmas 
qualidades lhe aumentaram, ainda mais ressentidamente, a 
a ver sao que sen tia por ele. 

Digo, nao digo, Nimuendaju abstraíra-se tanto nas suas 
vacila~6es, metera-se por tao diversos caminhos, sempre re
ceoso de ficar com dois homens a menos, para a subida do 
r~o'. que se._esquecera de refletir sobre a forma de dar prin
c1p10 ao diálogo. Tentou ainda elaborar um prólogo, mol
dando ... o sobre a sua má vontade, mas aqueles segundos sem 
voz, coro o homem sentado ali, aguardando-lhe as palavras, 
pareceram..-lhe demasiado longos, urna inf erioridade para ele, 
se continuasse calado; e, abandonando o desejo inicial, rom
peu fríamente: 

. - Mandei chamar voce porque anda para aí a desmo
ralizar o pessoal, ao contrário do que seria de esperar de 
quem voluntariamente decidiu vir conosco. Anda a insinuar 
aos homens que sao inúteis os sacrifícios que estao fazendo 
e os perigos que váo passar, porque nao . devíamos civilizar 
os índios e que é mesmo prejudicial para eles serem civiliza .... 
dos por nós. Ora eu nao posso consentir urna coisa dessas! 
Está en ten den do, é? 
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Jarbas havia tirado a sua .bolsa de tabaco, depois o livro 
úe mortalhas e estendeu-os ao etnólogo, lentamente, vacilan
temente, como se pedisse licen<;a para o fazer . " É igual a 
um patráo, náo quer dar confian<;a" - pensou ao ver a ofer
ta recusada com um movimento de máo, rápido e curto. Ni
muendaju mostrava-se ainda mais irritado do que momentos 
antes, porque as suas palavras, ao serem ouvidas por ele 
mesmo, tinham agravado o procedimento que condenavam. 

- Lhe pe<;o desculpa, mas se trata, sem dúvida, duma 
incompreensáo. Quem lhe disse isso? O Aristeu? O Tito 
Boludo? 

- Ninguém me disse. Os homens repetem uns aos ou
tros os absurdos que voce lhes anda a meter na cabe<;a e eu 
próprio tenho ouvidq conversas suas a esse respeito. 

- Ainda bem que ninguém lhe disse - proferiu Jar,. 
has, agitando sobre o queixo, com o pequeno movimento da 
sua boca, a mortalha que colara, por urna ponta, no lábio 
inferior, enquanto extraía da bolsa o tabaco. - Ainda bem, 
pois náo gosto de pensar mal dos meus camaradas . 

Nimuendaju destravara-se: 
- Se nao está contente, pode ficar aqui. Baixará para 

Tres Casas na primeira canoa que houver e, até chegar lá, 
continuará ganhando como se viesse conosco ... 

Um espa<;o vago fez-se sentir no seu amor-próprio. Es
tava di to. Sim e nao, sim e náo, toda a tarde - e agora 
esta va dito. Precisa va dizer aquilo. O penhasco que aluíra 
e tombara no seu caminho fora, enfim, removido. Nao tar
dou, porém, que a terra recém,.aplainada escurecesse e nela 
abrisse os bra<;os descarnados, a pedir socorro, o fantasma 
que ele temia. Quando decidira aquilo, sentado a popa do 
hateláo, em luta com um irritante solilóquio, ignorava ainda 
a doen<;a de Soares dos Santos. Mas, desde que lhe conhe
cera a gravidade, ele sabia que nao desejava ver Jarbas 
ir-se embora. Tinha de prever todos os pormenores, vigiar 
cada elo da corrente, para conduzir ao porto eleito a expe
di<;áo a que estavam tao vinculados as suas idéias e o seu 
prestígio . Por isso mesmo nao lhe falara antes de partir a 
canoa que levara Soares dos Santos e onde poderia remar 
e até ser útil ao doente. pois que era mais civilizado do que 
os Muras. 

62 

Surpreendido com o silencio de J arbasl mirou-o de re
lance e viu-o de cigarro ainda intacto na boca, os olhos fixos 
nos dedos, os da máo direita torcendo os da esquerda, de
vagar e distraídos. 

A voz de Nimuendaju suavizou-se um pouco: 
- O que eu nao percebo é por que veio conosco, se dis

cordava do que íamos fazer. Nao foi voce mesmo que se 
ofereceu ao Dr. Bonifácio para vir? 

Jarbas acendeu, por fim, o cigarro. Soprou o fósforo. 
deitou-o ao chao.. olhou-o como ~e quisesse certificar-se de 
que estava realmente apagado, efetivamente morto, e ainda 
lhe pos por cima, a maneira de l~je sobre a sepultura, a 
pon ta do sapato. 

- Fui. Fui de Humaitá a Tres Casas para lhe pedir 
isso . Mas urna coisa nada tem a ver com a outra, pois eu 
nao disse que nao devíamQS civilizar OS índios. Quem disse 
is so f oi um homem que conheci e que era um pouco reacio
nário em algumas idéias. O que eu queria dizer é que há 
muito devíamos ter urna vida melhor. Ao senhor também 
nao lhe parece? Acha que o mundo está bem? Acha que a 
civiliza<;ao é justa com toda a gente? 

Nimuendaju sabia que a perguntas assim apendiculares, 
mesmo sumarentas que sejam, o interlocutor nao estranha que 
fiquem sem resposta; elas levantavam, porém, do chao da 
sua vida •. um estrato j.á bastante fundo, que os anos haviam 
coberto com muitas outras camadas. E tentando afugentá
las, inoportunas que eram, repetiu: 

- Mas se pensava desse modo, por que veio? 
- Vim, porque se civilizarmos os índios agora, eles Jª 

iráo ficando preparados para desejar um dia melhor. Mas 
seria mais bonito, nao há dúvida, que quando tirássemos eles 
das malocas j.á lhes pudéssemos dar tudo aquilo que os ho ... 
mens precisam ter e até a muitos de nós falta. O senhor 
nunca pensou nisto? Vendo hem as coisas. quase todos nós, 
que os vamos civilizar, somos ainda mais pobres do que eles. 

Sacudiu urna cinza imaginária, aquele:; deis milímetros es ... 
branqui<;ados que ainda se confundiam com o papel do . 
cigarro: 

- Vim também porque a idéia de nao matar eles, mes
mo que estejam para matar a nós,. me parece interessante. 
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Nem parece idéia dum ·general. O senhor nao tome isto como 
falta de considerac;ao por ele. É até por ser general e con
seguir pensar assim que eu o respeito. Náo quero discutir, 
nao, mas já tenho lido várias vezes que os principais res
ponsáveis de certas violencias dos povos sao os que mantem 
as injustic;as no Mundo. Nao deixam outro recurso e depois 
castigam, alguns até mandam condenar a .morte, aqueles que 
lutam pela justi~a. 

Era um tabaco regional, melado e úmido, que enrugava 
o papel e ardia dificilmente. Jarbas puxou-lhe tres fumara
c;as e, mesmo depois de o fazer, continuou calado durante 
alguns segundos. Logo veio com uma voz diferente: 

- Eu posso ficar aqui, se o senhor me obrigar a isso, 
mas o meu desejo é ir ... 

No espirito de Nimuendaju, o espectro baixava os bra
c;os e desfazia-se; a terra escurecida voltava a iluminar-se e 
ele, liberto da primeira opressao, sentiu-se contente por se 
ter desgarrado também da segunda. Entre o que Jarbas aca .. 
bava de lhe dizer e o que dissera no batelao a Aristeu, a 
Honório e a Tito Boludo e ele ouvira.. rabiavam, sem dúvi
da, algumas contradi<;oes, mas náo valia a pena meter-se, 
naquele momento, as contingencias do labirinto. 

Nao era a primeira vez que o convívio mais direto com 
um homem o levava a inesperadas corre~oes e lhe recordava 
os maus julgamentos, sobre ele próprio, de muitos que ti
nham embirrado com o seu feitio e lhe haviam dado estima 
depois de o conhecer melhor. Dir-se-ia que até as expres
soes fisionómicas de Jarbas se metamorfoseavam : em vez da 
repulsa anterior, fabricavam agora crescentes simpatias. Era 
como se a pele se habituasse a temperatura do banho e a 
sentisse mesmo agradável depois de ter reagido a água de
masiado quente. 

Um tiro soou, logo seguido de outro, rompendo a paz 
da tarde. As crian<;as, que brincavam nos terreiros, olharam 
na direc;áo de onde vinham os estampidos e lego volveram aos 
folguedos, em frente da velha índia, surda talvez, que se sen .. 
tava a porta de uma das barracas, com as maos sobre os joe
lhos, e ficara inteiramente impassível na sua demorada cisma. 

- Vi um homem ir cac;ar - explicou Jarbas, quando 
o etnólogo volveu também a cabec;a para a floresta, já a es .. 
curecer, ali muito perta deles. 
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- Eu sei. É o Raimundo - disse Nimuendaju, que 
logo voltou a prolongar,_ deliberadamente, o seu cauteloso 
silencio anterior, nao . fosse Jarbas se convencer de que lhe 
era indispensável. 

- Está hem. Pode' continuar conosco - declarou final .. 
mente, com um sentin1ento confuso, muito subterraneo, um 
súbito prazer, quase gratidao. - Pode continuar, mas veja 
lá como fala aos homens, para que eles nao confundam uma 
coisa com outra. N ao há dúvida que a civilizac;áo está cheia 
de contradic;oes. Está. Eu próprio tenho discorda'do, mui .. 
tas vezes, das suas injustic;as. Mas só quem for cego pode 
admitir que a vida primitiva e a ignorancia trazem a felicida .. 
de aos homens, como pensam alguns. Há muitas pequenas 
e grandes satisfac;oes que sómente os espíritos instruidos po .. 
dem ter. E elas compensam largamente as novas responsa .. 
bilidades e mesmo alguns. novos sofrimentos que a nossa evo .. 
luc;ao nos tenha dado e nos de. Voce foi operário, é? 

Pareceu-lhe que Jarbas tardava den1asiado a responder .. 
lhe. Juntara as pernas e ao lado da direita deixara cair a 
ponta do cigarro, que imediatamente cobrira e esmagara com 
o sapato, tao cuidadoso como há pouco, quando apagara o 
fósforo. 

Se adivinha 1 
O Dr. Bonifácio me disse. 
Bem. . . Tenho sido ope.rário, estivador, empregado 

de escritório, outras coisas. Conforme as necessidades e as 
circunstancias. . . últimamente, carpinteiro. 

- No Pará? 
De novo Nimuendaju sentiu,, desta. vez sem nenhuma 

incerteza, que ele hesita va: inclinara a cabe~a para trás, sor .. 
ria melancólicamente e ia passeando os olhos na copa da 
laranjeira, como se fosse contando e recontando os frutos que 
amarelejavam entre a sua folhagem. 

- Também no Pará. 
Pensei que fósse· paraense ... 

- Náo, náo sou . . 
- Pensei isso, porque fala a maneira do norte ... 
Percebeu que Jarbas se tornara ainda mais evasivo, to .. 

mado de prudencia, como ele próprio até ali. 
-- Sou paulista. Mas ando por cá ,há muito tempo -

disse, por fim, con1 um leve tom de transigencia. 
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Nimuendaju amorda<;ou a dúvida e nao insistiu. Silen.
cios e palavras, com todas as sugestóes vindas de Jarbas, 
com todos esses atalhos no fundo das ravinas pressentidas, 
recompunham no seu espírito o velho ambiente de lena, a 
sua infancia de órfao, a adolescencia na fábrica Zeiss, urna 
vida penosa, intrincada de descontentamentos e ambic;óes, 
sem outro conforto além do fervor pelo estudo, que já nes .. 
ses dias o obcecava. E quando, aos vinte anos, conseguira 
emigrar para 0 Brasil, após todo aquele sacrifício que o sim .. 
ples dinheiro da passagem exigira dele e da irma, fora en
contrar entre os tra.balhadores de S. Paulo a mesma ansie .. 
dade reivindicativa, a mesma quente esperan<;a que assina .. 
lava os movimentos proletários da Alemanha, já entao a avo ... 
lumarem .. se grandemente. 

Vendo Nimuendaju tao caladol os olhos mornos tao pa
rados, o rosto ligeiramente contraído,_ parecendo até que to .. 
mado de melancolia, Jarbas pensava, comparando as primei .. 
ras frases dele com as últimas que pronunciara em voz já 
cooperante e branda: "É como as sumaumeiras, sempre co
bertas de verrugas espinhosas nos troncos e nos ramos; e 
macias, mais suaves do que penas de galinha, na sumaúma 
que produzem, urna vez em cada ano" . 

- O senhor deseja mais alguma coisa? - perguntou .. 
lhe, fazendo menc;ao de se levantar. 

- Nao. Até amanha. 

Viu Jarbas afastar .. se, passando ao lado de Raimundo, 
que saía da floresta,, a espingarda na mao direita, na esquer .. 
da urna cutia de cabec;a para baixo, empastada de sangue, 
com os beic;os arregac;ados e os dentes a luzirem muito a sua 
brancura no dia que findava; viu Jarbas distanciar .. se ainda 
mais e entao pareceu .. lhe que Hcara alguma coisa por inqui .. 
rir, nao se lembrava o que. 

Pouco depois, Egídio acendia o fa rol do Pos to e, no re .. 
tangulo de luz que a porta lanc;ava sobre o terreiro, recor .. 
taram .. se as figuras de Bonifácio e de Amaro, que imediata
mente entraram na sala. E em volta da mesa onde Egídio 
dava lic;óes e agora tinham seus últimos paroxismos os in
setos despenhados do vidro do farol, se reuniram com Ni .. 
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muendaju, que, de canhenho aberto, já tomava notas quando 
eles chegaram. 

O médico antecipou .. se a Amaro, como se pretendesse 
valorizá .. lo: 

- Ternos comida fresca para levarmos amanha. Ternos 
algum peixe e urna vitela que aqui o nosso Amaro comprou 
aos Muras e que eles vao matar antes de partirmos. Nao 
foi fácil convence .. los, nao é verdade? - Amaro baixava a 
cabec;;a, confirmativamente. - Compreende-se que nao qui .. 
sessem vende-la, pois tinham só ~ma e destinavam-na a re .. 
produc;;ao. 

Amaro ouvia com modos respeitosos, as maos f araoni .. 
camente espalmadas sobre os joelhos, o busto um pouco afas .. 
tado da mesa. Nem ele, nem o etnólogo haviam aludido ain .. 
da, de leve que fosse, ao caso de Felício e de Camargo, aquela 
lembranc;a tao molesta q\1~ nao sabiam ao certo se os sepa
rava ou se, ao contrário, os unia profundamente. Bonifácio, 
que os observava, sentia .. a viva e dolorosa na atitude intimi .. 
dada de Amaro e também por baixo de todas as expressoes 
austeras que o rosto do seu chef e toma va. 

Nimuendaju percebia agora que a desobediencia as ins .. 
tru~oes por ele dadas, de onde adviera él morte dos dois ho
mens, lhe tinha aumentado a autoridade sobre o ajudante 
em vez de faze .. Ia minguar, como julgara antes de desem .. 
barcar ali, com o espirito obscurecido pela sua própria rispi
dez. E, perante essa nova certeza, decidir a guardar pa~a mais 
tarde as palavras de ferro que trouxera; para mais tarde, 
nao sabía quando, pois a comprova~ao dos seus méritos de 
chef e lhe ia sossegando lentamente a cólera. 

Amaro dizia com simplicidade, enquanto a mao direita, 
descida da coxa .. afagava, ocultamente, o lombo do seu cao .. 
zito o Mimoso, que se encostara, muito quieto, aos pés da 
cadeira: 

- O ensaio correu .bem. Tive de repetí-lo com dois dos 
novatos que o senhor trouxe, porque se atrapalharam com 
as chapas de zinco. Mas j.á estao sabendo o que devem fazer. 

Nimuendaju nao comentou. E Amaro volveu, sempre 
com urna voz que se esforc;;ava por ser doce: 

- O tuxaua me disse que os Muras queriam dan~ar 
esta noite para o senhor e para o Dr. B~nif ácio. ~ u11:1a dan .. 
~a que o senhor nao conhece. 
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- Hoje náo pode ser. Estamos cansados e amanha te ... 
mos de nos levantar cedo. Picará para quando voltarmos. 

Quedaram todos em silencio. Depois Amaro arriscou..-se: 
- O Raimundo tinha <lito a eles que o senhor gostava 

muíto de danc;as ... 
Nimuendaju encarou Bonifácio, leu na sua mudez o mes ... 

mo receio que ele acabava de ter: 
Ficam aborrecidos conosco, é? 

- Pois é - murmurou Amaro. 
- Bem! As oito e meia. E agora a distribuic;áo do pes .. 

soal para amanhá. O Raimundo e o Crisóstomo passam para 
o meu bateláo, para os lugares de Aristeu e de Tito Boludo. 
Com. estes, coro os que vinham na montaria e coro os que 
estavam aqui consigo, voce tripula tres canoas. Urna pilota .. 
da por si, outra pelo Genaro. ~sse Manga Verde está bem? 
- Amaro baixou · a cabec;a. - En tao irá coro a outra. A 
sua vai a frente. A montaria será rebocada pelo meu bateláo. 

la escrevendo as indicac;oes que clava e voltava..-se agora 
para Bonif ácio: 

- O seu patelao, em segundo lugar, a seguir a canoa. 
O meu irá atrás do seu. 

Bonifácio admitía, muito duvidosamente embora, que as 
primeiras e as últimas embarcac;oes tivessem, em caso de ata, 
que, maiores probabilidades de escapar as flechas dos Pa .... 
tintintins do que as do centro: poderíam as dianteiras afas ... 
tar..-se rapidamente do local da agressáo e as da retaguarda 
dar meia volta, recuando até se abrigarem sob os ramos pen ... 
dentes da margem oposta. 

- Nao, ~enhor! - protestou. - Atrás da primeira 
canoa irá o seu bateláo. Eu irei em terceiro lugar, no meio. 

- Em terceiro lugar quero ir eu - disse subitamente 
Amaro, contrariando com voz resoluta, bem diferente da que 
lhe tinham ouvido nesse dia, a ordem que acabava de receber. 

Nimuendaju pousara o lápis, pusera..-lhe o indicador em 
cima e principiara a rolá..-lo vagaro.samente, como a um ci..

. lindro. Depois proferiu, dirigindo..-se a Bonifácio: 
- Muito abrigado. Mas se houver perigo, parece..-me 

bem que ele será igual tanto para um como para o outro 
bateláo. Ambos sáo tartarugas que nadam pouco. . . E. se 
me acontecesse alguma coisa~ sempre haveria quem me subs ... 
tituísse. Mas a si. .. Onde íamos arranjar aqui outro médico? 
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Apartou do caderno a fólha que escrevera, entregou..-a 
a Amaro e com um gesto de que tudo já fóra definitivamente 
resolvido, levantou..-se: 

- Agradec;o também a voce, mas iremos assim como eu 
disse. Voce a frente, porque conhece melhor o caminho do 
que os outros. 

Foi a luz bac;a de dois faróis, modorrando sobre as por ... 
tas de barracas fronteiras, que os Muras..-Piraás saíram, de 
corpos todos lustrosos, libertos de calc;as e blusas, a danc;ar 
no seu terreiro. Apenas urna tanga, pouco mais larga do que 
gravata de seringueiro coro saldo em noites de forró, indi
cava transigencia com a civilizac;áo. De cabec;as empluma
das, arco e flecha nas máos, executavam danc;as dos seus 
tempos heróicos, quando giierreavam os Parintintins entre as 
árvores da floresta, agora sugeridas pelas sombras que alas
trava1n nas extremidades da terra batida, onde eles se di
luíam para logo reaparecer na zona luminosa, em saltos miu
dinhos, acompanhados de gritos fortes, com a pele sempre 
mais brilhante do que se tivesse sido mergulhada num banho 
de esmalte. 

Nimuendaju havia..-se sentado, defronte do Pósto, entre 
Bonifácio, Egídio e Amaro, coro os remadores atrás deles. 
todos de pé, como se completassem, sob o olhar das estrelas 
cintilando irania, um grupo fotográfico. E era a quatro, cinco 
metros dali, que os jovens Muras..-Piraás vinham realizar, em 
homenagem aos forasteiros, os passos mais violentos do seu 
bailado de luta e de morte. Mas só os que figuravam de 
Parintintins, medonhos satanases, de corpos listrados a preto 
e branco, caíam, vencidos, durante a pantomima. Só eles 
esperneavam e gemiam no chao, com uma flecha na axila, 
que as suas próprias maos ali introduziam, de forma tao 
candida que Nimuendaju se lembrava dos recreios da sua in
fancia, quando ele e outr~s crianc;as se mascaravam de indios 
e fingian1 lutar nos pátios domésticos, por vezes até nas ruas 
da cidade nativa, essa velha lena agora tao longínqua. Após · 
tantos anos, a ele mesmo parecia maravilhoso, quase inveros .... 
símil, que o curso da sua vida atual houvesse partido dos 
livros infantis que impulsionaram aqueles primeiros passos. 
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Fora nessas páginas que amanhecera, pueril, ainda sem rumo, 
a sua paixáo pelos aborígines da América Latina, urna pai .... 
xáo que o lastrara e nunca deixaria de crescer, nunca tivera 
crepúsculo. Ela aguardava .... o, como num velho palimpsesto, 
sob aqueles desenhos de lances aventurosos, em clareiras sel
váticas, com figuras coloridas ostentando, tal qual os Muras .... 
Piraás o faziam agora, grandes diademas de plumas, esses 
vistosos acanitaras que deslum.bravam os seus olhos de me .. 
nino, ainda despovoados das paísagens bravías do Mundo. 

Via .... se, depois, na adolescencia, quando a tentac;áo do 
mistério que os livros multicolores lhe hélviam insinuado, se 
viera juntar a curiosidade intensa pelos homens primários de 
que eles falavam e que, por se esconderem em matas virgens, 
tao distantes.._ mais o fascinavam ainda. Os seus camaradas 
de trabalho na Zeiss miravam .... no de través logo que ele, em 
lugar de obras de aventuras, passara a trazer de manhá para 
a fábrica, sob o brac;o, se corria o verao, ou a branquejar a 
entrada dos amplos bolsos do sobretudo, se estavam no in .... 
verno, densos estudos de etnología, de lingüística, por vezes 
longas teses de antropólogos, que abria na sua frente du
rante o almóc;o comum,. trocando, com freqüencia, a faca pelo 
lápis, para tra<;ar nas páginas rápidas anota<;óes. E dificil.
mente compreendiam que ele pudesse, assim tao novo ainda, 
substituir o p,razer das boas conversas, corn a caneca de cer
veja saboreada devagar e, de quando em quando, a cabec;a 
inclinada para trás~ a soltar o fumo do cigarro em direc;ao 
ao teto, pela leitura daquelas obras tao áridas e táo frias. 

As palavras irónicas, os meios .... sorrisos, j.á perdidos há 
muito, ressuscitavam e revinham, ácidos e humilhantes ainda. 
Sabia que o julgavam maníaco e alguns mesmo temiam com .... 
prometer .... se com o seu convívio, com as idéias republicanas 
que pregava, lá onde urna poderosa monarquía, cada vez 
mais forte e mais próspera, sonhava tornar .... se suserana da 
Europa inteira. Nao fora apenas, corno se dissera, a ma .... 
.greza do salário, nem aquele isolamento que o seu carácter 
retraído e a sua ideología Jhe criavam" mas principalmente 
o esbraseado desejo de ver de perto os homens elernentares 
que só conhecia no papel impresso, tao enigmáticos e mal de .... 
finidos como as silhuetas das lanternas mágicas da sua in
fancia, que o decidiram a emigrar. O Brasil imenso surgía .... 
lhe, por detrás das névoas da lonjura, como o país que lhe 
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era necessario, com var,as trib.os ainda selvagens e há pouco 
tornado república. E agora parecia .... lhe assistir a sua própria 
chegada a S. Paulo, com urna timidez mal disfarc;ada e as 
esperanc;as luradas pelas dúvidas; logo um grande conforto 
moral, ao verificar que os brasíleiros, talvez por serem tam
bém jovens, concediam rnaior crédito do que os europeus aos 
méritos dos homens novas. O seu destino de etnólogo au
todidata, aquele sonho que a sua mocidade impaciente pa
recía já muí to velho, .ia cornec;ar a realizar-se. 

Os Muras .... Piraás prosseguiam nas danc;as, saltando tao 
grotescamente como os gaios sobre a terra, e os que simula
vam de Parintíntins ... nao obstante as. suas pinturas terrifican-
tes, deixavam .... se sistematicamente derrotar. , 

Atrás de Bonifácio e ao lado de Juvencio •. que estava 
muito encolhido, Eleutério ria alto e dizia: 

· - Para que vamos nós lá. . . lá onde vamos, se estes 
compadres pode1n civilizar eles? 

O caboclo tinha razáo; aquilo era realmente ingenuo -
devaneava Nimuendaju, com urna indolente simpatía, nunca 
até ali pensada nem sentida, pelas vastas puerilidades do 
Mundo. - Muitas das próprias criac;oes da Natureza talvez 
fóssem ingenuas também.. duma candidez permanente, irre .. 
vogável ou ciclicamente repetida, como sucedía com as flores, 
sua pureza e seu perfume. Era ao confrontar .... se com a in-
-genuidade que a inteligencia se clava melhor conta da sua 
imensa forc;a e dessa espécie de corrupc;ao sublime que o ho
mem sofrera nas zonas mentais mais puras ou rnais brutas. 
Fóra a partir, justamente, das manifestac;oes pueris dos ín ... 
dios, dos seus costumes e artefatos prim.ários, que ele e tan .... 
tos outros tinham podido confirmar a maravilhosa evoluc;ao 
do genio humano, em toda a sua complexidade e vastitude. 
Ingenuas haviam sido tambén1 as danc;as dos Guaranís de 
Ararihá, naquela noite de honraría e de amizade, em que o 
rebatizaram com selváticos rituais, consagrando .... Ihe os desíg ... 
nios e a luta a luz crepitante de tres fogueiras, dir .... se .... ia em 
épocas fabulosas, milhare~ de anos antes deie ter surgido no 
Mundo; e tres vezes o chamando Nimuendaju, em voz ora 
estentórea, ora esganic;ada, como se proclamassem e impuses- · 
sem ao céu e a terra esse nome que significava "o ser que 
criou o seu próprio lar, o homem que a?riu o seu própr'io 
camínho" . Sentimentos obsequiosos, expressos por atos ex-
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travagantes, a ele mesmo pareciam, além de exóticos, in
genuos; em Paris ter ... Ihes ... iam aditado algumas frases de es .. 
pírito, substituído o velho pajé por uma jovem sacerdotisa 
de exaltantes formas, os índios que dan<;avam de tanga, com 
tres polegadas sómente, por índias 'de ancas rebolantes, com 
a mesma economia de tecidos, e feito um quadro para as 
Fo/j.es Bergeres, musicado ao longe, surdamente, por urna in
visível ronda de tambores. Contudo, essa noite pueril, em 
que ele contava apenas vinte e tres anos, iria dividir o seu 
comportamento mental, perante os outros homens, em duas 
fases contínuas mas distintas, como a do mar que repele os 
corpos dos afogados e a da praia que os recebe, solidária 
com eles. Até aí, SÓ lhe interessava de modo profundo ele 
próprio, o eu nietzschiano entao em curso triunfal, cujas res .. 
sonancias se vinham alojar no seu espírito concentrado, que 
só a margem das grandes expressividades humanas lhe Pª"" 
recia realizar ... se inteiramente. Interessavam ... Ihe os índios por
que ao seu lado se sentia logo superior, uma grata sensa<;áo 
de paternidade benevolente, afagadora de muitas e obscuras 
células; interessavam ... lhe pelo seu primarismo, que lhe per
mitia afrontar esse místério e esse maravilhoso que se ante
punham, seduzindo.-o simultaneamente, ao temperamento prá
tico dele e lan<;ar ... se em prospec<;oes retrospectivas sobre a 
conduta humana, para sua própria glória; era isso, nao tinha 
agora dúvida alguma; era isso. Mas, naquela noite, enterne
cera ... se rapidamente com o preito dos homens semi ... selvagens, 
mesmo com os movimentos de feiti<;aria e os apelos a urna 
sobrenaturidade caricatural que ofendiam a sua lucidez; e a 
gratidao que sentía perante a cerimonia ingenua desencadeara 
o primeiro abalo na torre onde se ref ugiava, pois que um 
amor ... próprio honorificado se transforma de súbito, como 
numa opera<;ao de química, em efervescente generosidade e 
cálida ternura para os outros. 

Já nesses días conhecia algumas línguas indígenas e en
viava estudos sobre tribos brasileiras a publica<;oes científi ... 
cas de muitos países, como se de dentro do seu po<;o de ho .. 
mem ensimesmado fizesse emergir um longo bra<;o, a lan<;ar 
papéis atrás de papéis para todos os quadrantes, em obe ... 
diéncia a um subconsciente ansioso de conviver, respirar e 
salientar ... se por aquéle meio. Tao reconhecido ficara, que 
nessa mesma noite de comunhao humana decidira substituir 
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o apelido familiar, o Unker paterno, por aquele que o velho 
grupo de Guaranis lhe havia concedido puerilmente. E entáo, 
vendo assinado pelo nome de Curt Nimuendaju tudo quanto 
ele escrevia, vários etnólogos, antropólogos e outros espe ... 
cialistas estrangeiros julgaram ser o nome de um verdadeiro 
indio e nessa qualidade o , tratavam nas cartas que lhe reme
tiam, algumas fazendo ... o sorrir, agora mesmo ao recordá ... las, 
enquanto seguia de olhos distraídos as dan<;as ingenuas dos 
Muras.-Piraás. Mas talvez as muralhas erguidas no seu es .. 
pírito nunca se der.ruíssem totalmente sem a ajuda do ho.
mem que ousara varar, com amor, sacrifício e coragem tantos 
ser toes até aí inviolados. Ron don f ala va dos outrost uns ou
t ros específicos, que eram dele também. As suas doutrinas, 
experimentadas no próprio cora<;ao das florestas virgens, e 
o seu huma·nitarismo para com os silvícolas, mesmo para 
os mais f erozes, tinham posto, finalmente, urna soldadura lá 
onde o eu e os outros conflituavam até aí. E entao lhe bro
taram os sentimentos que o pilotavam agora, reunindo sob 
a mesma pele o estudioso de tribos · já civilizadas e o pacifi
cador fraternal de outras ainda selvagens, resolvido a da
divar.-lhes a sua própria vida, se tanto fosse necessário. 

Já todos se encontravam fatigados, alguns mesmo impa
cientes, ante as dan<;as dos Muras ... Piraás, constantemente 
repetidas na sua coreografia bárbara; e foi entre dois bocejos 
de Etelvino, respeitosamente abafados, que Jarbas disse, com 
urna voz que parecia também ensonada: 

- O que nós devíamos ensínar a eles era que os Parin
tintins nao sao culpados de serem como sao ... 

Nimuendaju pensou, de súbito, que fóra um erro seu, 
agora já sem remédio algum. Certamen te aos Parintintins, 
tao isolados e odiados pelas outras tribos, nao chegaria a 
notícia de que ele e todo o pessoal haviam assistido aquela 
farsa, onde se humilhava a braveza deles, precisamente o que 
se supunha ser o seu maior: orgulho. Decerto nao chegaria, 
porque, se chegasse, a missao que levava aquelas terras me
fíticas o seu corpo impaludado, contra a opiniao dos dois 
célebres médicos ainda recentemente consultados na capital, 
estaria desde j.á prejudicada. · 

O nome de J oao Portátil, que Rondon, após haver pa ... 
cificado os Nhambiquaras, enviara ao Rio Madeira, um nome 
que nos últimos dias lhe ocorrera algumfis vezes, já .meio 
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inverossímil nos seus passos, já quase desumanizado pelo mis ... 
tério da floresta, sábia em tornar rapidamente lendários os 
a tos mais concretos, veio novamente ter com ele. Fora a pri ... 
meira tentativa oficial para civilizar os Parintintins, com ffi ... 
teligencia, paciencia heróica, inumeráveis sacrifícios, em lugar 
de violentas represálias. Mas as dificuldades imprevistas, as 
doen~as proliferantes, urna queda grave finalmente, obriga .. 
ram o capitao Portátil a voltar,. com os seus homens esfarra .. 
pados, ao ponto de partida, sem ter podido sugerir sequer 
aos índios, que nao chegara a ver, a mensagem de paz e amor 
que para eles levava. 

Nimuendaju depreciara sempre, em tom professoral, a 
maneira como fora organizada aquela expedi~ao: urna levian.
dade, carencia de sentido pr.ático, heroísmo inútil. Agora, 
porém, surgia.-lhe, inexplicavelmente, urna súbita ternura pela 
memória de Joao · Portátil, como se agora sómente, sómente 
agora, tudo se justificasse ou nada carecesse de justificac;áo. 
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VI 
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Q UANDO o sol os esculpiu inteiramente, ao fundo do 
barranco, ~efini~do .. Ihes bem as figuras e os gestos, até esse 
mome_?to imprecisos a luz dos faróis, Amaro distribuía..-lhes 
a r.a~ao de cacha5a, com Bonifácio ao lado e o cáo aos pés. 
Serv1a..-se duma tigelinha de folha, de.ssas que os seringueiros 
empregavam na recolha do látex e, por sua iniciativa ou or..
dem de Nimuendaju, talvez até porque as máos lhe tremiam 
enchia .. a a transbordar, ao contrário do que sucedera nos úl~ 
timos dias. 

. Al~ui:is homens bocejavam ainda. E Eleutério, que pa.
rec1a o un1co de bom.-humor matinal, perguntava, piscando um 
dos olhos: 

- Depois <leste nao há mesmo outro porre? Náo há? 
En tao dobre, se faz favor ... 
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Dir-se .. ia que os homens nunca haviam pensa~o naquil~. 
Mariano pousou no chao o paneiro com duas. gahnhas, ma1s 
um galo, e também os pés de mandioca e de 1n~a~e que le .. 
vava; e pós .. se a beber lentamente. Os outros 1m1tavam .. no, 
saboreando o álcool, enquanto lanc;avam um olhar m?ro_so 
para o rio que iam subir ou para a aldeia dos Muras-~iraas, 
derradeiro pasto de civilizac;áo naquelas profundidades 
imensas. 

Depois foram embarcando. Nimuendaju desda _a riban .. 
ceira, de maleta na mao, sózinho; e o seu vulto, de tao reco~
tado na luz da manha, sób.re a terra escura e gretada, parec1a 
baixar, assim solitário, pelos velhos rochedos dum des.er~o, 
pelos do Saara, todos agrestes e requeimados pelo sol ha 1n-
contáveis milenios. . 

Ao ve-lo, Bonifácio hesitou um momento, logo partiu 
da vizinhanc;a de Amaro e de Dorival ao seu encontro. 

- Quería dizer-lhe ... 
Pela cara que expunha e pelo grupo de onde saíra, Ni

muendaju adivinhou o que ele pretendía mesmo antes de con .. 
cluir a frase: 

É por causa do cachorro, é? 
- Sim. O Amaro até chorou. 
- Nao pode ser! ~le próprio tinha dúvidas, pois me 

foi pedir licenc;a. Nao podemos leva~ nada que as~ust~ os 
Parintintins. Imagii;ie que o bicho corna a ladrar atras deles. 
Seria natural ... 

- O Amaro jura que nao é cachorro para isso. Que 
é mole et mal se lhe diz uma coisa, obedece imediatamente. 
A prova está nas dan~as de onte~. Os .!"luras apresenta-
vam-se como os Parintintins e o Mimoso nao se mexeu. 

- Pudera! Conhecia .. os bem, nus ou vestidos. Estava 
ali há muito tempo. 

Parado a meio do barranco, a contrariedade a fechar
lhe 0 rosto. Nimuendaju seguia os passos de Amaro, 'dirigin ... 
do--se pela borda do rio para a sua canoa. I~ a fren~e. ~o 
Maximiano e do Etelvino e o cao sempre a tras. Bon1fac10 
insistía, .brandamente: 

- Nao quero contrariá-lo, mas o Rondon tinha urna ma-
tilha ... Até acuava onc;as. . . . 

- Tinha! Uma vez ele me falou nisso. Era outra co1sa. 
Andava a construir a linha telegráfica, a abrir picadas na 
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mata e, nessas condi~óes, os cachorros lhe podiam indicar os 
perigos. Mas me disse também que um dia, no vale do Ja
mari, passou um mau bocado. Sles se atiraram a uns índios 
que estavam a ca<;ar p'or ali e com os quais Rondan queria 
ter boas relac;óes . . . · . 

- Nao foi no meu tempo. Mas que medo pode meter 
u1n cachorro tao pequeno? 

Nimuendaju encolhia os ombros: 
- - Estou certo de que se o Rondan viesse aqui, a di-

rigir .. nos, nao levaria cachorro algum. 
Bonifácio ainda cozeu as suas dúvidas durante alguns 

segundos. Os Nhambiquaras tinham sido pacificados sem 
que a coiuna rondoniana se desfizesse' dos caes, que nao e~am 
do tamanho dum cordeiro, como o do Amarot mas enormes, 
bocas arreganhadas, terríveis dentuc;as que ele continuava a 
ver,. quase cdm tanta nitidez como se estivessem ali mesmo, 
medonhos, na sua frente. · .. 

- A mim custa .. me, porque o · Amaro é um af etivo ... 
- E voce? Voce nao é? E nao deixou a sua mulher em 

Manaus e depois em Tres Casas? Tenho pena de nao lhe 
ser agradável, mas o Amaro já fez asneiras demais. - Ni
muendaj u recomec;ara o andamento, com Bonifácio ao lado. 
- Custa-me um pouco, é claro. Mas que se vai fazer? -
acrescentou de modo tardío, depois de dar alguns passos. 

Com os remos pousados sobre as coxas, todos os ho
mens se encontravam já nos seus pastos. Alguns enrolavam 
vagarosamente os cigarros, como se metessem dentro da mes-
ma mortalha o tabaco e o sentimento daqueles instantes, 
além da expectativa pelos dias que iam vir; outros enviavam 
gracejos aos Muras .. Piraás, aglomerados, como na véspera, 
sobre o extremo da rampa e que difkilmente os ouviam. O 
próprio Amaro já se sentara a popa da sua canoa e pedía 
a Etelvino e a Maximiano, sem os olhar, pedia-lhes só com 
um gesto, para expulsarem dali o cao, que por duas vezes 
surgira ao lado dele, a primeira de rabo al~ado, a mover~se 
todo contente. a segunda enfiado entre as pernas e com o 
focinho baixo e tímido. Nimuendaju e Bonifácio subiram para 
os bateloes, tomaram as canas dos lemes e,_ na manha cada 
vez mais radiosa, com os Muras a seguir-lhes os movimentos 
lá de cima e Mimoso a correr e a uivar a .beira da água, a 
pequena frota partiu. 
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A aldeia desapareceu atrás da curva e a floresta, vin
gando--se daquela ferida que lhe tinham aberto, voltara ao 
seu completo dominio de um lado e outro do rio. Garc;as 
atemorizadas abalavam dos ramos marginais, para longe, ris-
cando o espac;o livre com a sua brancura de cal logo segui-
das pelo voo pesado dos maguaris, jaburus, outras belas per.
naltas, até ai meditando, sobre uma só pata, a beira da água 
tranqüila, que os espelhava e talvez lhes levasse os retratos 
para o imensurável depósito de imagens de todos os tempos 
e de todos os continentest vivas como no momento de serem 
colhidas e transportadas por quantos .dos, arroios e fontes 
dessedentam e refletem o Mundo.. para esse infindável do-
cumentário que devia existir na fundura de todos os mares. 

No bateláo de Bonif.ácio, de novo os homens remavam 
calados, tao monótona e silenciosamente que o espirito dele 
voltava, mais uma· vez, para Tres Casas. "Nao' fora inteira-
mente sincero com ela, nem quando falavam no quartot após 
a sua chegada, nem mesmo nos dias de acordo e de ternura 
que se seguiram. N une~ lhe dissera haver--l~e parecido, !1º 
ve--la de súbito no conves, que ela estava ah por um apelo 
secreto, telepático e longinquo dele próprio; que estava ali, 
surpreendente, fascinante e idealt como urna apari<;ao articula-
da pelo seu desejo e pelo seu amor, ambos veementes. Ela 
teria ficado feliz, mas seria estimulá--la, poderia tentar vir ter 
com ele ao Posto, como viera a Tres Casas, urna loucura 
desatada, mesmo que nao morresse pelo caminho." Via--a 
desembarcar, esgotada pela aventura temerosa,_ numa riban.
ceira mal definida e selvagem e sentia--se contente, de novo 
sequioso do seu corpo, antes mesmo de pensar na difícil. si.
tuac;ao que ela assim lhe criava, antes mesmo dela lhe dizer 
que vicissitudes passara, que perigos vi vera, que sacrif idos 
fizera para conseguir aportar ali. Náo era da responsabili.
dade dele, antes da sua condic;ao, partir sempre da carne para 
os sentimentos, ele e a maioria dos homens, ao contrário ·do 
que se verificava com a maioria das mulheres, nesse ca~po 
secreto onde os preliminares do amor se processavam d1fe .. 
rentemente. Só depois do corpo em lassitude, só depois da
quela sensac;ao de fruir quanto de supremo existe, a própria 
eternidade cósmica, no breve e exaltado espa\'.O de alguns 
minutos, os sentimentos se sobrepunham a tudo o mais, como 
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se coroassem ero todas as vastidoes do infinito aquele man
dato da natureza, que desde há muito ele analisava em si 
próprio, sem o poder jamais corrigir. Era certo que nunca 
teria conseguido obter, com a sua primeira mulher, qualquer 
predon:ínio espiritual sobre esse procedimento biológico, pois 
que ate o doce quebranto, impregnado de ternura, que su
cede as grandes imposi\'.óes da criac;áo, fóra em poucos meses 
substituído por um mútuo fastio. Algumas noites, mesmo 
quando estavam abrac;ados, já ele pressentia que Nivalda se 
encontrava pouco interessada por aquele momento e se en .. 
tregava a outras preocupac;oes, talvez distantes dali e muito 
provavelmente no tempo em que ainda nao o enganava. Au .. 
toritária, tomando sempre por irrefragáveis todos os seus ar .. 
gumentos, ela era a completa antinomia dele, inteiramente 
desprovida de isenc;ao para se examinar a si própria e por 
isso mesmo sem a faculdade de compreender os outros. Há 
muito a justificara, por nao a considerar responsável do seu 
carácter, nem dos elementos e circunstancias que o haviam 
temperado, mas fora um período bem angustioso que ela lhe 
fizera viver. T arsília era muito diferente e até nos seus arre..-. 
batamentos procurava integrar .... se; nao via senao ele e se 
algum dia. . . . 

Em voz alta, Dorival recome~ara a falar com Tanajara, 
que se prezava, como ele próprio, de ser um veterano na.
quelas brenhas pasmadas e remava no banco do meio: 

- Nao sei por que vamos dormir de dia e remar de 
noite no Maici-M'irim. Voce sabe? Nao se pode dizer que 
seu Curt tem medo, pois a primeira vez que fomos lá com · 
ele, por terra, e a segunda, por aqui, para escolher o sítio 
onde devia ficar o Posto, fomos sempre de dia. Medo é coisa 
que nunca vi nele. Nao sei pois, tanto mais que quando foi 
da derrubada se viu que nao deu resultado seguir de noite. 
- Dorival continuava falando alto, desejoso de que todos o 
ouvissem, e a sua voz mal lhe encobria a vaidade pelas te .. 
míveis andanc;as em que tomara parte, denunciando-se a luz 
plena do sol. - Perguntei ontem ao Raimundo, ao Crisós..
tomo e ao Maximiano, uns valen tes, voce se recorda? e eles 
também nao sabiam nada. O Genaro me disse que até gos- · 
ta va mesmo de ir de dia. Só o Carolino, que está agora 
muito importante, tem visto?, nao quis ter franqueza: me 
olhou e depois encolheu os ombros. 
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Querendo agradar a Bonifácio, Tanajara declarava do 
seu banco, elevando igualmente a voz: 

- Medo do doutor também nao é, náo, tenho a certeza. 
Todo o pessoal sabe o que fez éle quando andava com seu 
Ronden. E aqui o Filipe, que andou lá com éle, sabe mais 
do que todos. Náo é, Filipe? 

Sempre com aquele tom ingenuo, que todos sentiam ser 
falso, Dorival lanc;ava-se agora sobre o seu verdadeiro 
intento: 

- Por alguma coisa deve ser ... Talvez seja pelos no .. 
vatos ... Deve ser por éles ... Nao lhe parece? - Deteve-se 
um momento, deixou a insinuac;ao realizar a sua tarefa e logo 
tornou, desta feita com um tom resignado: - Eu cá fac;;o o 
que me mandam, mas gostar de remar de noite nao gosto, nao. 
Noite fez-se para dormir. 

- Por mim tanto me dá. . . voce está sabendo? - in .. 
terrompeu, do banco de trás, num leve assomo de desafio. An
tonio Rocha, que vínha ali pela prímeira vez. ,_ Entre mortos 
e feridos voce há de escapar ... 

- Escapam todos, que está pensando vocé? Quero todos 
no meu baile, pois que nao. - E Eleutério concluía as suas pa
lavras com um agudo assobio. 

Urna inesperada antipatía instalara-se no batelao. Pare
cía andar no ar, em volta déles, principalmente de Dorival, 
sem que a brisa da manhá, que .bulia de leve os galhos ribei
rínhos, conseguísse retirá ... la dali. Nem a brisat nem Eleutério, 
a pesar dele teímar: 

- De noite é mais seguro e o seguro morreu de velho, 
é urna história que me contou um regatao portugués, que me 
quería vender um terno já usado. E nao vale a pena morrer, 
porque no meu baile, se Nosso Senhor quiser, haverá mais 
cachac;a do que água neste rio. Vendo por aqui estas coisas, 
táo serenas, tao sem ninguém, até parece mentira que haja 
índios. Nao é verdade? , 

Bonifácio ouvira a lisonja de Tanajara, o desentendi
mento dos outros, mas em breve reentrava naquele nevoeiro 
que mais urna vez se dissolvia dentro dele próprio. "A culpa 
náo fóra apenas de N ivalda, éle também tivera alguma e ad
mitira..-a mesmo quando a crise se encontrava na sua mais 

80 

forte ebuli<;ao. Passava meses a fio nos sertoes e se lhe ocor
ria imaginar o que viria, a final, a suéeder, confiava a sua de
f esa as próprias carac_terísticas dela, pouco ardente no físico e 
mais frígida, muito mais frígida ainda na alma. Quando ele 
volvía, faminto de carinho e de seu corpo, a festa durava 
menos do que a realizada anualmente, para celebrar o patrono, 
em Santo Antonio do Mad~ira. Em Nivalda, a sentimentali .. 
dade manif estava..-se por explosoes bruscas e episódicas, como 
os foguetes comemorativos, antes dela se habituar aos séres ou 
aos fatos dramáticos que haviam degelado momentaneamen .. 
te o seu egocentrismo, perene e macic;o. Tres ou quatro dias 
após ele chegar, com toda aquela ansia acumulada, a indife .. 
renc;a errava novamente no ar doméstico, como a poeira en
trada pelas janelas, mas muito mais visível e sensível do que 
a poeira, que se identificava sómente através dos raios de sol 
que vinham, dir..-se..-ia, curjosear o que se passava dentro da 
casa infeliz. A louvac;ao de Tanajara tornava a ressoar-lhe na 
cabec;;a: "Medo do doutor também nao é, tenho a certeza". 
Depois de recebida a carta anónima, ele tivera realmente co
ragem, mas urna coragem muito diferente áa que lhe fora ne
cessária quando andava com Ronden; tivera-a sobretudo de
pois de ouvir o próprio denunciante, aquela voz um pouco ás
per~, levemente pigarrenta, que em certos momentos ele pa
rec1a reconhecer, aquela voz que procurava disfarc;;ar..-se en
quanto lhe .telefonava, afirmando..-lhe que nunca o vira, que 
se o preven1a era apenas por ser também um oficial do exér
cito e ter a opiniao de que um militar devia, em todas as cir
cunstancias, h?nrar a sua farda; aquela voz safada que lhe 
per~u.ntara se ele recebera a carta que lhe havia escrito e se já 
dec1d1ra desafrontar..-se, se nao se decidira ainda, devia fa
z~ ... 10 sem demora, pois o Outro andava a vangloriar-se, por 
toda a parte das suas intimidades com a mulher dele· mesmo 
n? Café E/dorado, que ele todas as tardes freqüentava

1 

quando 
v1nha a Manaus, o Outro se gabava de boca larga. 

. Pensara logo n~o ser um oficial do exército que lhe dizia 
aq.udo e lhe clava ate o n.ome da rua e o número da casa onde 
N1valda e o amante se encontravam, sugerindo-lhe discreta
mente a prote~ao da lei e o acórdo moral da maioria dos ho
mens casados e das próprias mulheres, "se num momento de 
justificada loucura os matasse". Nao era seguramente um 
oficial do exército, se fosse nao o conf essaria, nem um 'militar 
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com verdadeiro sentimento ·de honra procederia assim abjeta
mente; mas alguns haveria decerto que prefeririam ve-lo de
sagravar-se, a tiro ou a chicote, do que restar de brac;;os cru-
zados, soberano e indiferente, como se nada houvesse ocor-
rido. 

Fora justamente por saber que podia matá-los e ficar im
pune que a sua coragem se robustecera mais naquele dia. 
Todas as células protestavam contra a humilhac;;ao, dir-se-ia 
que o vexame era segregado pelas próprias vísceras, que pro .. 
testavam também, como se ele, de bisturí nas maos, impiedo
samente as retalhasse. "A minha profissao é salvar vidas e 
nao matá-las." Nao bastava. "Será como quando morre alguém 
que estimamos? Ter-se-á de esperar que o tempo nos adapte 
a nova situac;;ao? Quero compreender tudo! Quero compreen .. 
der tudo!" Tenue embora, urna esperanc;;a surgira e ele amar .. 
rara--se a ela na longuidao dessas noites que lhe decorriam tao 
asquerosamente como se vislumbrasse apenas salamandras e 
sapos. O mais difícil era matar, dentro do seu próprio cére .. 
bro, as vozes que lá continuavam ressoantes, na solidao do 
quarto alugado no Hotel Casina, uma solidao mais tremen
da do que a da floresta e que dir ... se--ia brotar 'da pequena ma-
leta escura, ainda por abrir, isolada sobre a colcha branca da 
cama, para onde ele a atirara, como se fósse a mísera síntese 
de toda urna vida finda e o embriao de outra que ia iniciar--se 
angustiadamente, um vexame que nem o tempo, que apaga a 
dor pelos mortos, conseguira apagar de todo, apesar da me
lancólica serenidade que ele finalmente readquirira, aquela 
reconciliac;;ao consigo mesmo, que lhe parecia agora defini .. 
ti va. 

Ronden ficara surpreendido quando o vira de regresso, 
muito antes da licen\a terminar. Contara-lhe tudo, nunca se 
abrira em tantos pormenores com mais pessoa alguma. Ron-
don ouvira-o sem nunca o interromper, cofiando o bigode, que 
era quando verdadeiramente parecia um velho militar, como 
se cofiar o bigode fosse, de capitao para cima, um gesto 
nobre, um sinal heráldico vivo, transmitido ·de gerac;;oes para 
gerac;;oes de tropas pelos oficiais de graus . superiores. 

- Ora, ora, meu amigo! - dissera-lhe quando ele aca-
bara. - Onde é que existe urna grande corporac;;ao em que 
nenhum dos seus membros foi enganado pela mulher? Nesses 
casos, a honra quase nunca depende de nós. Fez muito bem 
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em nao se vingar! Como se compreenderia que andássemos a 
arriscar aqui a vida para nao matarmos ninguém e fossemos 
matar noutra parte? Quem estiver livre de que tal lhe acon .. 
tec;;a, que atire pedras ao seu telhado. Nao pec;;a nada a de-
missao! 

Torna va a visionar o rosto f ranzino e desgostado de 
Ronden, quando ele lhe respondera que já a havia pedido. 
"Mas eu preciso do doutor aqui e nao tenho nenhuma vontade 
de o substituir!" via':"o a crn;ar a cabec;;a. depois a lanc;;ar-se . 
a urna eventualidade, que para ele seria já urna certeza: "Vou 
mandar um recadinho ao Servic;;o de Protec;;ao aos Indios. 
Vamos a ver se o contratam como civil. Tem havido outros!" 

Navegavam sempre com a mesma cadencia, naquela 
longa veia da floresta, tendo o sol, já alto, a infiltrar-se pelo 
v~rde-escuro das árvores, devagar, muito sonso, dir .. se-ia pru
dentemente, como se receasse que as f olhas ou os ramos se 
opusessem a sua invasao. "Com 'tarsília, pelo menos por en .. 
quanto, seria diferente. Tinha a certeza de que ela o amava · 
deveras, além disso era muito ciumenta, para o caso bom sin-
toma. A ausencia dele representaría mais um desses obstá-
culos que fortalecem os sentimentos, do que uma dessas se .. 
parac;;óes que os debilitam. E em Tres Casas nao havia gente 
nova que pudesse interessar urna moc;;a da sua idade, salvo o 
Glocindo. Mas o Glocindo era um ... " 

Antonio Rocha voltava--se para a distrac;;ao dele e indi
cava .. Ihe Nimuendaju, que lhe fazia o sinal de encostar a 
terra. 

Quando todos desembarcaram para o almoc;;o, naquele pe-
queno limpo, mantido pela som.bra espessa de vastas comas, 
e enguanto o lume medrava e Mariano se exibia, mais urna 
vez, como operoso cozinheiro, viram Moacir alterar os seus 
hábitos. No batelao, nao interviera na conversa sobre vete
ranos e novatos, embora remasse no mesmo banco de Dori-
val, que a acendera e lhe soprara. Sempre mais fechado e en-
fibra do do que um velhp coco,_ ninguém já estranhava a sua 
mudez. Mas agora acercava .. se discretamente dum e de outro, 
falando .. lhe a parte, em voz baixa e sem gesto algum. Dori..:. 
val e Eleutério seguindo--o com o olhar, intrigados por aquela 
inesperada mudan~a, deram.-se finalmente conta de que ele SÓ 

confabulava com homens que vinham ali' pela primeira vez e 
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remavam nas outras embarca<;oes. De repente, porém, desin
teressaram-se dele ao ouvirem Filipe gritar: 

- Eh, valente, vem cá! 
Encaminharam-se todos os olhos para o sitio que ele fi

xava e viram de rabo no ar, movendo-se jubilosamente, o 
cáo de Amaro, que rompia de entre os velhos troncos, só pa
rando junto do seu dono, sentado, coro Etelvino, contra uma 
das árvores. Os homens detiveram-se na mastigac;áo, calados; 
e era como se a própria brisa houvesse suspendido a melodia 
que vinha executando nas frondes mais altas da mata. 

Sempre com ar festivo, Mimoso, após as carícias de 
Amaro, roc;;ava-se pelos brac;;os de Etelvino, pelas pernas de 
Crisóstomo e de Raimundo, por quantos ia encontrando e o 
chamavam estalando os dedos. Junto de Nirouendaju e de Bo
nifácio, que já se encontravam levantados, ele pos-se tamhém 
de pé, fixando sobre os joelhos duro, sobre os de outro depois, 
as patitas dianteiras, sem jamais deter o movimento de cauda, 
sua voz insonora de que tanto abusava para aquelas sauda
c;;oes. 

- Ah, seu cabra sabido! - tornava Etelvino, ao ve-lo 
tao afetuoso para o etnólogo, enquanto Amaro levava aos 
olhos as costas ·da sua máo. 

Contrariedade, uma suspeita de ternura, a implicante 
idéia do seu dever, todas em doses desiguais, emulsionavam-se 
no espirito de Nirouendaju, como se filtradas por areias 
grossas, que poucos sedimentos retinham. Bonifácio conserva
va-se silencioso e ele pref e ria que Bonifácio falasse. Dos gru .. 
pos chegavam frases: 

- Coitadinho! Mesmo assim teve de andar! Sao umas 
léguas ... 

- Esquecem o que é mau no dono e só se lembram do 
que é bom .. 

A hora do embarque, Nirouendaju tinha decidido. Mas 
i.á náo sabia exatamente se estimava ou se odiava Mimoso. 
Ninguéro interviera, ninguém ignorava, portanto, a solidez da 
sua oposic;;ao. lncomodava-o, porém, aquele silencio recalca
do sobre as mudas discordancias que sentía por toda a parte. 

Foi o primeiro a sentar-se no bateláo. Enquanto os ho.
mens tomavam os seus lugares, apressadamente, ele ia enro .. 
lando uro cigarro, um cigarro astuto que o justificava de nao 
olhar para terra, mas nao o impediu de adivinhar o momento 
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ero que Amaro, inclinando-se na canoa e servindo.-se do remo, 
empurrou para a margem o cáo teimoso. que estava a frente 
dele, de cabec;;a erguida, fixando .. o muito, e com água até 
meio corpo. 

Quanto mais Nimuendaju compreendia o que os outros 
pensavam, quanto mais lhe parecia ouvir os comentários que 
f aria ro logo que se af astassem, mais ele se enervava. 
Tudo lhe vinha em pormenores do cére.bro dum e de outro, 
da boca deste e daquele, como se tuda já houvesse sido pen-
sado e dito. Era o instinto, mais do que urna atenc;;ao cons .. 
ciente, que governava agora o lem.e. "Tinha de cumprir a sua 
missao e de proteger a eles próprios. Depois de tanto traba .. 
lho, nao ia arriscar tudo por uma ninharia sentimental." Ni.
muendaju argumentava sem jamais .remover de todo aquele 
obstáculo tao movente como inesperado. 

Por fim, os homens recomec;aram o seu paleio e alguma 
coisa quebrantava dentro dele. Ouviu Jarbas dizer a 
Raimundo: 

- Realmente voces tiveram coragem. Nestas solidoes ... 
Ao decair da tarde, . Nimuendaju viu a meia.-lua, muito 

pálida ainda, no céu azulado. Um lugar propicio para comer 
e dormir entremostrou-se pouco depois. Canarana gorda bor.
dava o Maici, brotando da água a maneira dum canavial em 
sebe, que defendesse a mata infin'da; mas bateloes e canoas 
poderiaro facilmente meter as proas a terra, avanc;ando sobre 
essas fólhas verdes, peludas, em forma de láminas, como es.
padas vergadas que escutassem ordens vindas do fundo do 
rio. Situava.-se, porém, o abrigo na margem onde eles haviam 
almoc;ado, na margem onde ficava a aldeia dos Muras.-Piraás 
- e Nimuendaju, de novo a lutar com a lembranc;;a de Mi
moso, renunciou a passar a noite ali. 

Ao ver a canoa de Amaro avanc;ar e Bonifácio a dirigir 
o seu .batelao sem volver a cabec;;a para nenhum dos lados, 
concluiu que nao hayiam atentado nos méritos do local e, já 
tranqüilo, comec;;ou a investigar na riba oposta. 

Pouco após, outro sítio Ihe pareceu aceitável da banda 
anti.-sentimental que ele pretendia utilizar. Nao insinuava as 
excelencias do primeiro, espécie de galeria com do is festona- · 
dos propileus a antecede-la, decerto dispondo de largo espa
c;o para os mosquiteiros, mas ele sentia muita pressa. Pressa 
de ser ele mesmo a eleger, nao fósse Amaro ou Bonifácio 
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apontarem-lhe um trecho na margem que os seus nervos e a 
hipótese que admitira queriam resolutamente evitar. Consi
derou que seria, talvez, ainda cedo para se deterem, mas 
venceu essa nova contrariedade e ordenou a Raimundo, do
brando-se para a frente: 

- Chama-os! Vamos ficar aqui esta noite. 
Os remadores do seu bateláo desembdrcaram e de ter<;a

dos em punho foram abrindo passagem entre a plantaria e o 
arbustedo que ladeavam, como urna ourela, para além da ca
narana, as árvores ribeirinhas. Logo adiante, deram-se a tos
quiar o chao nos sinuosos corredores que os troncos forma
vam, com recantos laterais, a maneira de capelas bárbaras em 
naves de templos oníricos: e procediam com movimentos ma
dra<;os, sempre em conversat sempre a reerguerem os bustos 
para arremessar uns aos outros frases que acordassem os risos 
esquecidos. 

Sobrava realmente tempo. O sol branqueava ainda as 
copas mais altas da margem oposta, tanto que Nimuendaju, 
sentado a popa do batelao, agora solitariamente, ia ra.biscan
do a sua luz as anota<;6es do dia, para os relatórios a enviar 
ao Servi<;o de Prote<;áo aos indios - quando pudesse. Os 
homens das outras embarcac;oes levavam para terra, tamhém 
sem pressa alguma, o paneiro da farinha, os últimos comestí
veis frescos, as iga<;ahas com a água a transbordar e a caixa 
que Honório assentava sobre o ombro, um caos de utensilios 
de cozinha, frascos de temperos, lou<;as, talheres, que se en
trechocavam con1 os movimentos do seu corpo alto e gir.i.gáo. 
E, pouco depois, alastrava o cheiro da lenha a pegar na fo,.. 
gueira que Mariano acaba va de acender. 

Quando Nimuendaju desembarcou, já a última claridade 
do dia se transmutava em luar. Acocorados em volta do lume, 
alguns dos homens auxiliavam Mariano na feitura do repasto, 
enquanto outros prendiam de árvore a árvore as redes e os 
mosquiteiros, agitando-se de modo difuso entre as colunatas 
dos troncos que avan<;avam, irregularmente dispostas, para 
as profundidades da mata, cada vez mais indistintas e miste
riosas, sob esse vago fulgor, leve como urna poalha doirada, 
que a lua espargia sobre as frondes altaneiras. Perto da mar
gem, afastados de todos os demais, Moacir, Eleutério, Jarbas, 
Antonio Rocha, Etelvino e Honório conversavam em redor 
de Bonifácio, como se cercassem alguém contundido por um 
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acidente; era a malta dos novatos e logo pareceu a Nimuen.
daju que eles estavam a sua espera, pelo movimento que fi .. 
zeram ao ve-lo aproximar-se. 

- Nos desculpe, ·mas lhe queremos pedir urna coisa -
proferiu Moacir, de modo sombrío. ,.....- Se está dizendo que 
depois de amanhá nós vamos remar de noite. Se diz que é 
por causa dos "brabos", por causa de nós, que nunca viemos 
aquí. .. 

Falava com dificuldade, muito hirto, os olhos fixos no 
rosto de Nimuendaju~ táo parados como se fossem de vidro. 
Hesitou, em briga com a sua iníhi<;áo, e, voltando-se para 
J ar has, a ele pediu de voz rouca: 

- Explica tu. 
Jarbas endireitou a cabe<;a, tossiu ligeiramente, como se 

afinasse a garganta para um discurso. Jamais, porém, os 
outros o tinham ouvido t~<? avarento nas palavras: 

- Os nossos veteranos sao bons camaradas, ninguém 
lhes quer mal. Mas alguns deles pensam que é por nós termos 
medo dos perigos que há em subir, de dia, o Maici-Mirim, 
que o senhor resolveu subí-lo de noite, ao contrário do que 
fez quando veio há tempos por aqui. Se é por isso, lhe agra
decíamos que fóssemos de dia. Parece que alguns veteranos 
náo gostam de remar de noite e tem razao. 

Por detrás de Jarbas e de Moacir, Eleutério distendía o 
pesco<;o e apoiava: 

- Em noite de luar, o gastoso, seu Curt, náo é o remo, 
é o violáo. 

Nimuendaju havia detido os olhos sobre Mariano, que 
amanhava urna curimatá a beira do fogo, distante alguns 
passos dali; havia-os detido sobre aquela máo grossa e suja, 
que ia atirando, por cima do ombro, as vísceras ensangüenta
das do peixe, mas nao pensava no que os olhos viam. 

- Ternos de ir de noite - disse. - Ternos de chegar 
ao Nove de J aneiro sem os Parintintins darem por isso. Se 
eles nos vissem antes, nao nos deixariam construir o Posto. 
Ficaríamos sem nenhuma defesa. Compreendem, é? - Es
tendeu a vista para o fundo da área que a. fogueira iluminava 
e voltou a falar, erguendo a voz enfadada, desejoso de ser · 
ouvido também pelos homens que lá se encontravam: -
Quando andei por aquí a fazer o recolhimento, éramos apenas 
nove. Agora somos mais do dóbro. E nao é a mesma· coisa 
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arriscar a vida de nove pessoas ou de vinte e tres. Entao os 
Parintintins náo esperavam que nós viéssemos. Nao andavam 
desconfiados como andam certamente boje em dia. Também 
náo trazíamos .batelóes. As nossas duas canoas eram ligei ... 
ras e, se fossemos atacados, talvez pudéssemos fugir antes 
que nos matassem a todos. Estao ouvindo, é? Os meus com
panheiros foram sempre valentes, tanto esses como os outros, 
quando fiz o reconhecimento por terra. Elogiei-os no relató ... 
rio que entao enviei para Manaus. Mas estou certo de que 
também boje nao bá aqui ninguém com medo. Todos vieram 
voluntariamente e sabendo para o que vinham ... 

Interrompeu-se bruscamente, como se tivesse por inútil 
ou Jhe diminuísse a autoridade estar com tantas explicac;oes; 
e logo a voz de Moacir. ressentida, afirmava: 

- Nao há ninguém com medo, náo há, nao senbor! 
Dorival avan~ou do lado da fogueira, a passos vagaro .. 

sos, pisando firmemente a terra; e, num tom de auto-sufí .. 
ciencia, justificou..-se com aquelas palavras em que nenhum 
deles acreditou: 

- Foi urna brincadeira nossa, que os novatos tomaram 
a sério. Bobagens! Todos sabemos que eles sáo valentes ... 

Parecia que Nimuendaju nao o tinha ouvido. 
- Vamos jantar - disse secamente. 
Raimundo havia já esticado urna toalha no chao, para 

ele e Bonifácio, perto das árvores onde, momentos antes, lhes 
atara as redes. Quando se sentaram, Nimuendaju comentava 
ainda: 

- Nao valia a pena estar com mais conversa. Para que? 
Mas a verdade é outra. A verdade é que todo o animal vivo 
tem medo logo que se sente em perigo. pois o medo represen..
ta a primeira arma de def esa do indivíduo. A própria cora..
gem, se virmos bem, é um recurso de que o medo se serve nos 
momentos mais perigosos. O que sucede é que uns conie .. 
guem sublimar o medo e outros nao ... 

Bonifácio interrompeu .. o: 
- Será só' isso? Vi coisas extraordinárias, quando anda .. 

va com Rondon! Há urna coragem natural, há certas reac;oes 
que sao logo corajosas, sobretudo em pessoas rudes. 

- Também bá disso, sem dúvida, Talvez essas reac;oes 
se produzam com rapidez porque partero do medo inerme no 
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subconsciente de cada qual. De todas as maneiras, eu penso 
que o melhor purgante para o medo é servir..-se até o sacrifí
cio, se f ór preciso, urna idéia em que se acredite. 

A curimata desprendía um olor saboroso, desses que 
criam gratidáo no nariz, água na boca e fervores no estómago, 
quando Raimundo, a quem nessa noite competía a vez de au ... 
xiliar o cozinheiro, colocou a travessa sobre a toalha. Os 
outros homens sentaram-se nas vizinhanc;as da fogueira, onde 
Mariano lhes distribuía a comida; e alguns iam palavreando 
mesmo com a boca cbeia, todos eles transformados em figu ... 
ras caravagianas pelo lume que lhes iluminava os rostos. De 
repente, nos seus diálogos imiscuíram..-se uns débeis latí.dos, 
tímidos, pouco audíveis, que vinham da margem oposta e pas ... 
savam ali para irem morrer muito perto. Amaro e Etelvino 
deixaram logo de mastigar, reerguendo a cabec;a, de ouvidos 
a escuta e olhos cheios de dúvida. Nesse momento foi um 
uivo. bastante prolongado,- que chegou até eles. E entao 
criou-se, rapidamente, tao grande .e tao geral silencio, que 
mesmo onde Nimuendaju e Bonifácio estavam se ouvia ocre
pitar da fogueira. Outros uivos, tristes e arrastados, furavam . -
a noite, atravessando o rio. Todós os homens baviam aliado 
a sua mudez a urna imobilidade total, naquela expectativa que 
parecía existir, suspensa e impregnada de mal..-estar, nas pró-
prias .árvores que os cercavam. Mas já Raimundo, para servir 
o etnólogo, lan<;ava urna conversa a Tanajara, Etelvino e Fi
lipe, como se despejasse as igac;abas só.bre essa outra foguei-
ra que se acendera dentro deles: urnas palavras altas, for .. 
muladas a pressa, urnas frases a-toa .. que baldadamente luta..
vam por se agarrar a naturalidade que lhes fugia. Os homens 
recome<;aram, entao, a comer, a falar em voz baixa, tudo muito 
vagarosamente e todos a simular que nao davam conta dos 
apelos vindos da outra margem, que ora cessavam por ins-
tantes, fecundando esperanc;as de desistencia, ora tornavam 
a fazer..-se ouvir, sempre num tom lamentoso. 

Nimuendaju percebeu que ninguém ousa'va olhar na sua 
direc;áo. E o diálogo que Raimundo iniciara, os paleios de 
favor que se lhe seguiram, aqueles vocábu~os para atulharem 
o óco repentinamente aberto, humilhavam .. no ainda mais do . 
que o silencio de momentos antes. Ao seu lado, Bonifácio ca ... 
1ara.-se também. remoendo a comida com a mesma vagarosi ... 
dade dos outros._ enquanto ele se cóura<;ava com as suas ra..-
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zoes, que lhe pareciam as mais sensatas •. eventualmente mesmo 
as mais proveitosas para todos. Sentia ... as, porém, afroixarem 
desfalecendo pouco a pouco ante aquela pressao moral que 
os homens, o cachorro, a noite e ele próprio lan<;avam forte .. 
mente sobre os seus nervos. Bonifácio devia ter compreendi ... 
do a luta dele com os dois gumes que pretendía tornar rombos, 
porque, a certa altura, da sua mudez, pousou a colher da fa ... 
rinha e, sem se voltar, disse ... Jhe de modo inesperado e lento: 

- Se podía prende ... Jo lá ... 
Nimuendaju tardou a reagir, como se, antes de tudo o 

mais, houvesse de passear a solu<;ao em frente dos seus re ... 
ceios e cautelas, para lhe obter o consentimento. Bonifácio 
ouviu.-o f alar depois, com voz surda: 

- Nao me tinha lembrado disso. Sou um idiota. Diga ... lhe 
que o vá buscar, mas que tem de o amarrar quando estiver ... 
mos no Posto. 

Se os outros nao haviam olhado ainda para ele, tampouco 
ele tivera coragem de olhar para os outros. Só agora os seus 
olhos partiam em busca de Amaro, sentado para lá da fo ... 
gueira, aparentando tao devotada aten<;ao as palavras de 
Eleutério e de J uvencio, acocorados a sua beira, que mesmo 
de longe compreendeu ser aquela atitude calma um comple ... 
to fingimento. Os uivos haviam ... se interrompido quando Bo ... 
nifácio se levantou. E dir ... se ... ia que os homens pressentiam 
tudo, pois que voltaram a calar ... se ªº ve.-lo passar junto 
deles. 

Aind.3 um instante Amaro se conservou sentado, com o 
olhar investigando o rosto de Bonifácio, para se convencer 
de que tinha ouvido .bem; depois ergueu ... se de repente, en ... 
quanto Eleut~rio clamava para todo o acampamento: 

- Eh, minha gente! O Mimoso pode vir! Seu Curt au ... 
torizou. Vamos buscar ele! 

Era como se convidasse, na noite de súbito contente, os 
homens para o seu baile: 

- Eu vou também. . . Eu também. . . Eu também ... 
Nao foi preciso. Na borda do río .. lá onde se debilitava 

o fulgor do lume, alguma coisa se moveu na meia sombra, 
avan<;ou um pouco e se deteve a sacudir a água que se lhe 
agarrara ao pelo. Depois, molhado ainda, parecendo mais 
peq ueno do que era, pela fraca luminosidade que lhe desva ... 
necia os contornos, Mimoso, com o rabo a agitar ... se no ar, 
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mas sem os movimentos eufóricos,_ os saltos e as correrías da 
sua aparil;ao anterior, acercou ... se de Amaro, roc;ou ... Ihe cari ... 
nhosamente as pernas e, antes que ele se baixasse para o 
tomar ao colo, estendeu ... se, exausto, a seus pés. 

Entretanto, os homens celebravam ... lhe a chegada com 
festiva gritaria •. como se alguma coisa deles próprios, abstra ... 
ta, imponderável, houvesse sido recuperada naquela noiie· da 
floresta amazónica,_ até esse momento isenta de ternura. . 

Partiram de manha já avan<;ada, remando lentamente 
desta vez; e almo<;aram protegidos por dois vigías, observan ... 
do as .redondezas do trecho onde se julgava ter o pescador 
mura sucumbjdo as flechas disparadas da mata ribeirinha. 

Era o último dia em que navegavam a luz solar e logo ao 
come<;o da tarde divisaram, finalmente, o entroncamento dos 
dois ríos. Desda o Maici a ·esquerda, vinha da direita o Maici ... 
Mirim, ambos solitários e mansarroes; e, urna vez fundidos, 
completavam a fo-rma dum ípsilon gigantesco, aos lados da 
terra de permeio, que ali morria agu<;ada em angulo. 

Mais estreito do que o outro río,_ como competía a sua 
qualidade de afluentet o Maici~Mirim cortava a fera na<;ao 
dos Parintintins, já todos os homens o sabiam; e fazia ... o com 
sucessivas e apertadas curvas,_ como se ele próprio se opuses ... 
se dessa maneira a viola<;ao da terra proibida. Bonif.ácio vi ... 
sionava a varanda de Manuel Lobo, obsessao dos seus olhos, 
e ia pensando que se morressem todos naquele mundo bravo, 
tao hirsuto como isento de comunica<;oes, muito tempo fluiría, 
muito, antes de que alguém o soubesse em Tres Casas - e 
talvez ninguém jamais saberia exatamente como eles haviam 
desaparecido. 

A viagem longa, aparentemente invariável, a idéia das 
horas a suportar ainda, as situa<;oes quase sempre repetidas 
e aquele ar contendo, em suspensao, um desfecho incerto, ti ... 
nham criado em quase . todos os remadores urna impaciencia 
mal subjugada, um enervamento exigente e um forte suple ... 
mento de coragem. Todas · as ciladas lhes p~reciam menos te ... 
míveis do que até esse día, conquanto se terminasse de vez 
com aquilo. 

Da popa do seu batelao, Nimuendaju continuava pers
crutando as margens, monotonía calada e ·deserta, que pare-
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cia náo haver sofrido altera<;áo alguma desde que, meses 
antes, ele passara ali. Era auscultar um cadáver: tudo parado, 
tudo silente, a própria brisa, respirac;ao do universo, havia-se 
negado a comparecer. Mas, a certa altura, Amaro deteve a 
sua canoa, volveu-se e fez um gesto tímido, dir-se-ia que for
~ado, a quantos vinham atrás dele. 

- É a sepultura do Felício - explicou Raimundo, em 
voz baixa, no batelao de Nimuendaju, enguanto naquele que 
Bonifácio governava, Carolino clava a mesma inform~c;~o •. co~ 
palavras transpirando ligeiro orgulho, como se o ep1sod10 ah 
recordado valorizasse a ele e aos outros veteranos. 

Via-se urna pequena abertura no cerrado da floresta, 
pouco mais de dois metros de fundo por outros dois de largo, 
talvez menos ainda - e tudo verde. Vasta plantaría, ohede.
cendo a vitalidade duma natureza alucinada, desenvolvera-se 
tao exuberantemente sobre o chao um momento limpo e re.
mexido, que se nao fora a cruz de duas varas toscas unidas 
com cipó, ninguém imaginaria que há muito pouco ainda se 
enterrara ali um homem. Todas as embarcac;óes haviam pa.
rado, com os remadores em grande silencio. Amaro desem ... 
barcou, de olhos baixos e passos curtos. Levava uma nova 
cruz, alisada a plaina e pin~ada de branco, uma cruz que ele 
tinha por digna de Felício e trouxera envolta em serapilheira, 
sem Nimuendaju e Bonifácio saberem. E enguanto a espetava 
no lugar da outra, Genaro ia rezando baixinho, ajoelhado 
na sua canoa, ao passo que Jarbas, há n1uito incrédulo, res
mungava para si mesmo: 

- Lhe há de impo·rtar muito agora, ao pobre ... 
Que é que voce está dizendo aí? - perguntou Ho-

nório. 
Nada. 

Nao demoraram a partir, amofinados, silenciosos, com 
aquela imagem, que parecía lan<;ar raízes desde os olhos até 
os canais respiratórios, dificultando.-lhes o acesso do ar; aque
la imagem que a floresta devoraría também em breve, trans.
figurando-a totalmente. 

A meio da tarde, Nimuendaju fez-lhes sinal para que 
parassem de novo: urna das margens mostrava, finalmente, 
vestigios dos homens com quem se vinham defrontar. Esteios 
e varas que tinham sustentado oito tapiris, oito tetos de palha, 
abrigadores de Parintintins, inclinavam-se, uns ao lado dos 
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outros, velhos e destroc;ados. O etnólogo já os havia estudado 
na sua anterior incursáo, mas pensou ser útil ir familiarizando 
os neófitos com as ha.bitac;óes dos indios e. a frente deles, de
sembarcou. 

Junto do arbustedo que crescera sobre o antigo rancho, 
urna árvore grossa, a mais alentada de quantas o vizinha
vam, ostentava algumas iniciais abertas a canivete, já quase 
absorvidas pela cicatrizac;ao da casca; e, mais abaixo, urna 
data - MAIO 1921 - que Jarbas leu em voz alta. 

- Foi Caetano Cetauro quem gravou isto - disse Ni ... 
muendaju. - Ele dormiu aqui o ano passado. 

Eleutério acercou-se do tronco, · mirou, remirou com a sua 
incapacidade de analfabeto e, passando o dedo sobre as letras 
quase sumidas, inquiriu: 

- Quem era esse ~~aetano? 
Admitindo que um dia, depois de todos os seus esforc;os, 

de todos os riscos desafiados, de todas ns negligencias tidas 
com a saúde, alguém ousasse fazer a mesma pergunta, com 
o mesmo animo leviano, em rela~ao a ele próprio, Nimuenda ... 
ju enervou--se: 

- Quen1 era, nao; quem· é - respondeu, de modo rís
pido. - Caetano Cetauro é um desses muitos brasileiros co
rajosos que tem gasto a vida por estes sítios da morte e que 
quase todos os outros brasileiros ignoran1. Até voce, que é 
do Amazonas! - Dir--se-ia que se arrependera daquele tom 
agreste, pois logo a sua voz se tornou mais .branda: - .~le é, 
empregado do seringa} Paraíso e veio por conta do seu patrao. 
Veio ver se se podia fazer as pazes com os Parintintins, sem 
.1eter bala neles, para depois explorar a borracha daqui. Andou 
quatro meses por essas selvas. Foi o primeiro a descer por 
este rio, pelo Maici e pelo Marmelos, até ao Madeira. Manuel 
Lobo fez quase a mesma coisa, também por causa da borracha 
e por amor aos indios. Ambos tinham as idéias do Gen. Ronden 
e náo andaram por aí aos tiros. Foram eles que deram o 
nome de Nove de Janeiro ao igarapé para onde nós vamos. 
Náo conseguiram nada, mas nao foi por falta de coragem._ 
Percebeu, é? 

- Mas o Caetano veio sozinho? - Era Etelvino quem 
o interrogava agora e a cara de Nimuend,aju tomou um ar de 
paciencia: 
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- Que podía ele f azer sózinho nestes sertóes? De mais 
a mais, quando estamos em grupo sentimos maior coragem do 
que quando estamos sós. Voce nao sabe isso? Veio com doze 
companheiros, valentes como ele. 

A lembran~a dos pioneiros que haviam dormido ali, a 
sensa<;áo das suas presen<;as invisíveis colando-se aos seres e 
as coisas, a dificuldade de situá-los geograficamente nesse 
momento e, sobretudo, o ambiente ·de tapera abandonada, 
logo desfeita por urna hatureza sem piedade, criavam de sú
bito nos homens um estado de alma singular, mal definido, 
que para Tito Boludo era como se ele, a semelhan<;a de FeJí,.. 
cio e de Camargo, já nao estivesse vivo. 

Latas de conservas vazias, todas f errugentas, as tampas 
enroladas, um pouco ao modo de búzios, em volta das chaves 
que as abriram, e ti<;óes apagados, negrejando entre o verde 
das plantas, agravavam ainda mais, nos que vinham ali pela 
primeira vez, esse sentimento de comunhao dramática que se 
estabelecera entre eles e os outros que os haviam precedido. 
E foi entao, ao ver Jarbas afastar rapidamente os seus olhos 
dos restos de madeira semi ... ardida, como se esbraseassem ainda 
e lhe queimassem as pupilas, que Nimuendaju associou esse 
movimento, aparentemente instintivo, a outros gestos dele -
aquela maneira cuidadosa como apagava os fósforos e a quase 
violencia com que calcava as pontas de cigarro, gestos sobre 
os quais nunca havia meditado,_ mas que o intrigavam agora. 

Voltaram a partir e, pouco após, ladeavam outros ran ... 
chos mais pequenos, também abandonados, cujas terras, um 
día ro<;adas, se haviam transformado em vi<;osas capoeiras. 

Nimuendaju verificou que no último, quase tao velho 
como os anteriores, o chao fora de novo limpo e sobre as an ... 
tigas palmas de uaua<_;u, que lhe serviam de teto, já escureci,.. 
das pelo tempo, outras,_ colocadas recentemente, se conserva ... 
vam ainda verdes. Era no ponto mais alto da margem, peque ... 
na e airosa esplanada na anca da floresta, de onde se podía 
abranger, para vigilancia defensiva ou recreio dos olhos, um 
estiráo fluvial desimpedido e muito longo. 

Mais adiante, o tijuco ribeirinho guardava ainda a marca 
de urna proa de igara, a proa duma dessas pirogas que os 
índios, bons cirurgióes dos vegetais, obtinham cosendo, com 
cipó, as cascas flexíveis e grossas de certas grandes árvores. 
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"Talvez pescadores" - aventt.irou Nimuendaju, que decidiu 
tomar a responsabilidade de nada dizer aos seus homens. 
Mas nao tardou a aparecer também, sobre a lama da margem 
esquerda, um ninho de japim, amachucado como se crian<;as 
lhe tivessem pósto as maos, e vários ramos torcidos há po.ucos 
dias, para dar passagem ao dono das pegadas humanas que 
ali igualmente se viam,_ muito nítidas e direitas a floresta. 
Nimuendaju reconsiderou: "Um ataque esperado é já urna 
possibilidade de vitória sobre o atacante". Faltavam doze 
minutos para as cinco. da tarde, vi~-o no seu relógio; convi,.. 
nha-lhe aproveitar ainda aquele peda~o de tempo. lnclinou-se 
para a frente,_ pediu a Raimundo que pudesse de sobreaviso 
os outros remadores; mirou depois a canoa que vinha x;nais 
perto do seu batelao, acenou ao Manga Verde que se aproxi .... 
mas se e encarregou .... o de informar Bonif ácio e Amaro sobre 
as -insinua~óes que a orla, ,da grande mata acabava de lhe 
fazer. 

A medida que iam sendo .prevenidos, os homens endirei,.. 
tavam os bustost volviam a cabe~a para a margem esquerda, 
fixavam-na um instante, trocando . comentários em voz baixa; 
e continuavam a remar lentamente, com esse mínimo de ruído 
que o chef e lhes ordenara. Parecia. que nada de novo se a pre,.. 
sentava, que nada de grave se sugería; e o Manga Verde, de 
volta ao seu lugar, disse a Nimuendaju, ro~ando ... Ihe o batelao, 
que Bonifácio e Amaro também já tinham dado por aquilo. 

Declinando sobre a floresta, o sol deixara de se ver. E 
nessa tremenda soledade da terra,_ que nenhum deles. sabia 
agora se era verdadeira ou ilusória, dir ... se-ia que a Natureza 
se sujeitava a urna rendi~ao abstrusa, passiva, de todo alheia 
as cambiantes que ia sofrendo com a luz; mas sobre ela parecía 
descer, vinda dos tormentos iniciais do Universo, urna poesia 
épica, soturna e densa, que aguardaria apenas a hora de poder 
exprimir o inefável, de exprimi ... lo dramaticaniente, em vozes 
ou em ritmos como jamais alguém ouvira. 

Pesando responsabilidades e conveniencias, sabrepon
do-se as contradi<;óes que .nele mesmo se engalfinhavam, Ni
muendaju mudou novamente de resolu<;ao. ·mandando aproar 
a margem direita antes de anoitecer. As canoas acoberta
ram-se com os galhos que se vergavam até a água, como se, 
vítimas duma sequiosidade infinda, precisassem de estar ' . 
sempre a beber; dos batelóes ficava urna parte ao léu, mas 
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alguns ramos, apressadamente cortados e postes sobre eles, 
em breve impediam que alguém os identificasse da outra 
margem. 

- Descansaremos aqui até as onze e depois continuare .. 
mos enquanto houver luar. Tem amanha o dia inteiro para 
descansar mais - disse Nimuendaju. 

Amaro, Maximiano e Etelvino trouxeram da sua canoa 
conservas e farinha, que Mariano distribuiu. Nao haveria fo .. 
gueira nessa noite, nem pagava a pena, por tao magro tempo, 
armar redes e mosquiteiros; e os homens, depois de comer, 
estenderam .. se sobre os oleados que tapavam as cargas. Al .. 
guns entregaram logo ao sono a sua fadiga, insensíveis aos 
vincos que os rebordos das barricas e os angules das caixas 
lhes afundavam nas carnes, enquanto outros se debatiam com 
os carapanas famintos, que transportavam nas asas, parado .. 
xalmente, os ritmos mais sutis e delicados dos violines. Jarbas, 
também desperto, cada vez mais enfastiado pela longuidáo 
da viagem, ouvia ao mesmo tempo os que ressonavam e os que 
desf eriam violentas palmadas na cara e nas pernas. 

As onze menos un1 quarto, orientando os pés pelos raios 
de luar que traspassavam as ramagens, Amaro e Maximiano 
foram, de embarca<;ao em embarca<;ao, acordar os que dor~ 
miam e servir .. lhes um porre de cacha<;a, que Eleutério, ao 
contrário do que eles esperavam, bebeu indolentemente e sem 
comentário algum. Quando abalaram do seu dossel, todos bo .. 
cejantes, o rio apresentou-se .. Ihes como estrada de oiro, muito 
tranqüila, fulgente e veludosa. Ao longe, rugía urna su<;uara .. 
na, lan<;ando para ali os seu~ ecos medonhos; e parecia ... lhes 
mais estranho do que nunca que em tanta paz, solidao e des .. 
lumbramento noturno houvesse urna fera a fazer arrepiar a 
terra. 

Beirando sempre as pernadas ribeirinhas, a embu<;arem-se 
com as sombras que ao luar elas projetavam sobre a água, 
muito paradas e misteriosas, os homens, um momento e outro 
imaginando os rastros dos Parintintins que a noite nao lhes 
consentiria divisar, xemaram cautelosamente mas sem paran ... 
<;a até o alvorecer. ' 

Nimuendaju elegeu entao o novo refúgio, mais por ex ... 
periencia e intui<;ao do que por o ver com nitidez na penum
bra da manha nascente. E se muitos se deitaram mal puseram 
os pés em terra, alguns pareciam ainda com fortaleza, demo .. 
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rancio-se tanto a conversar enquanto atavam as redes, que 
Amaro escolheu, entre eles, a Tanajara e Juvencio, os dois 
primeiros que deviam ficar de atalaia, um a floresta, outro ªº 
rio. 

Já se via o sol e as águas do Maici-Mirim perdiam a sua 
errática sonolencia, f ervilhando com a intensa claridad e · que 
sobre elas desda de repente. Sentado entre dois arbustos, 
Juvencio observava, muito atento, a margem oposta, justa.
mente aquela onde tinham encontrado, mais abaixo, tantos e 
táo perturbantes indícios dos Parintintins. Mas tudo se mos .. 
trava tranqüilo, nada se movia e os dois ramos que se abri.
ram, por um instante, a flor da água, deixaram passar s(> .... 
mente um pequeno jacaré, meio subm:erso, o olho sagaz rente 
a superfície e quase triangular como um olho ma<;onico, na .. 
vegando para .o centro do rio. Devia ter estado a espera do 
sol . para ir cuidar do cibo matinal, mas certamente lobrigara 
ou pressentira o homem semi-oculto na margem e, receando .. o, 
mergulhara quando já se encontrava perto dele, a cauda tor
nando .. se pouco a pouco vertical, até desaparecer de todo, 
como os navios que naufragam lentamente. 

Nos olhos de Juvencio- ressurgiu, dir ... se-ia que emergida 
do mesmo lugar onde o jacaré-se sumira, a imagem do velho 
Condor, que vinha de S. Luís do Maranhao para Belém, com 
tantos caipiras a bordo como se os levasse para o círio de 
Nazaré e também se afundara assim, a popa ao alto, o leme 
inclinado sobre a esquerda, a hélice já parada, como um gran
de trevo de quatro f olhas. Ele sabia nadar bem, tinha essa 
sorte, era verdade. Olhara para terra, vira a praia de Salinas, 
que a maré estava .baixa, calculara a distancia, jogara fora a 
blusa e lan<;ara-se a água. Esquecera-se de contar aquilo du ... 
rante ? jantar nos Muras-Piraás, quando o Manga Verde 
garantia que um homem valente nunca sentia medo, pois nao 
se podia ter medo e coragem aos peda<;os; isso seria como se 
um matute bebesse urna cuia de água fria, depois um porre de 
cachac;a e novamente água gelada. Era pena que ele se tives .... 
se esquecido de dizer aquilo. Nao adiantava nada, é claro, 
com um vaidosao como o . Manga Verde. Quando ele ouvira 
o estrondo do Condor e o fogo saiu das máquinas, sentira logo 
medo, sentira medo, nao negava. Junto dos escaleres reuni.
ra .. se gente tanta e tanta fumac;a vinda de baixo, tanta berra.
ria, que ele pensou ser melhor tentar salvar'-se por seus meios. 
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Outros já andavam na água e quando ele nadava a urnas 
bra<;as do Coindor, ouviu aqueles gritos, que o fizeram voltar 
a cabe<;a. O mar estava sereno, mas ele viu logo que ela se ia 
afundar. Erguía os bra<;os, sacudía-os para os lados; nao eram 
bra<;os de bom nadador. f:le olhara novamente para terra. 
Vista do convés dum vapor, urna praia mente: parece mais 
perto do que vista a tona da água, por quem está nadando; 
mas ele sentia.-se forte para ir ainda mais longe. Fora buscar 
a mulher. Era gorda, redonda como urna barrica de a<;úcar, 
parecia até que devia boiar. Se agarrara a ele com tanta 
fór<;a, sempre berrando, que ele, com medo de irem os dois 
para o fundo, lhe dissera: "Velha do diabo, ou estás quieta e 
nao gritas ou te deixo desfazer na barriga do peixe!" Dei.
xava inesmo? Deixava nada! Nao simpatizara com a cara da 
bicha e ela lhe fazia perder tempo, mas nesse minuto já se 
se:ntia contente de salvar a ela. A mulher se calara, mas os 
seus dedos lhe estavam apertando tanto o bra<;o, lhe pene
trando tanto na carne, como esses arames das árvores da ci
dade que cresceram amarradas a urna vara. Metera-lhe a mao 
no sovaco ou a pegara pelo cangote, já nao se lembrava bem 
como fora naquela atrapalha<;ao, mas daí a um bocadinho 
estava com ela na praia, pois nao. Fóra entao que vira o 
Condor ir a pique, com a popa direita para o alto do céu, 
como o rabo do jacaré; perto boiavam cinco escaleres, cheios 
de caipiras, outro voltado ao contrário, como se estivesse para 
ser calaf eta do. De cada vez que um náufrago chegava a praia, 
a mulher come<;ava novamente aos gritos e a chorar, sem lhe 
ter agradecido a inda. Mas ele esta va satisf eito consigo. 
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Continuava satisfeito agora, só de pensar naquilo. "Nao 
andava por aí a botar figura de valente, a gabar.-se como 
certos. Lhe davam pouca considera<;ao por toda a parte, por.
que ele nao era um atrevido como o Manga Verde, era obe
diente, mesmo quando as ordens o contrariavam, e também 
porque falava pouco, só fa lava quando tinha grande confian.
<;a em a1guém, como tinha em Tanajara e Etelvino e tivera 
em Soares dos Santos, homens simples, iguais a ele. Com os 
importantes, seu Curt, seu doutor, outros que tal, que conhe
cera antes, sentia.-se logo avacalhado, nao dizia o que devia 
dizer, até podiam julgar que era estúpido; só depois, se fica
va sózinho, é que lhe vinham as palavras que devia ter dito." 
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Quando, enfim, Antonio Rocha se aproximou, por ordem 
de Amaro, para o render na vigilancia, esta va J uvencio a 
pensar e a sentir que devia tornar a fazer alguma coisa, mesmo 
perigosa, que lhe desse mais tarde satisfa<;ao, como lhe clava 
essa do Condor, alguma coisa que provasse aos outros que 
ele, lá por ser acanhado, nao era um pobre diabo qualquer. 

A tarde, enquanto Juvencio e Ta·najara dormiam, muitos 
dos outros homens, proibidos de arruidar e ·de se afastarem 
dali, jogavam silenciosamente, em luta com as horas cada vez 
mais compridas, as cartas que Amaro lhes distribuíra. Boni.:. 
fácio observava-os de longe, sorrindo. Dir-se-ia um jogo de 
ressuscitados, saídos da própria terra onde se sentavam, for .. 
mando roda em grupos de quatro, gesticulando em vez de 
falarem, como se pretendessem matar, por súbito terror, os 
Parintintins que ousassem desembocar ali e dessem com 
aquela mímica fantasmal e inesperada. 

Mas assim que a Ltia substituiu o Sol e antes mesmo de 
Mariano e Etelvino levantarem todos os pratos do jantar e a 
farinha que sobrara, os homens foram-se encaminhando para 
as embarca<;oes, com a língua a desalojar os restos de goia.
bada grudados aos dentes. 

Era a última noite da viagem exaustiva e iam eufóricos. 
O encurtamento duma expectativa que tardava tanto a con.
cluir ... se, as novas situa<;oes para o cansa<;o que manava duma 
pressao moral sempre repetida, a própria habitua<;ao a varia .. 
das hipóteses, pareciam haver conciliado de maneira dura.
doura o instinto de defesa individual com a idéia que os co
mandava. Só Tito Boludo perguntava a si mesmo, agora que 
o perigo se aproximava do cume, se devia efetivamente arris
car ... se por uns tipos ferozes, que nao faziam falta alguma no 
Mundo. "A minha mae conhe<;o eu, que muitos trabalhos 
passou para me criar; as deles, nunca as vi mais gordas." E 
já nao compreendia bem por que se engajara e viera para ali. 

Voltaram os batelóes e as canoas a rentear a margem di~ 
reita, sempre com aquela passadeira doirada que o luar esten
dia a banda, atrás e a frente deles, aquele tapete suave e es
plendoroso, imperceptivelmente rolante, saído, dir-se-ia, do 
palácio onde habitava o genio incognoscível da floresta, para 
uso das suas fabulosas visitas, em noite de grande festa. 

Subiram ainda mais e arribaram, enfim, ao sitio onde 
seria instalado o Posto. Era a modo de promontório a terra 
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que fora limpa pelo grupo de Amaro e, ao fulgor da Lua, su .. 
geria a proa de enorme paquete encalhado entre o Maici .. Mi ... 
rim e o lgarapé Nove de Janeir.o, que ali confluíam serena .. 
mente; um paquete abandonado. escondendo a popa na linde 
da brenha e simulando a ponte de comando com a mancha 
escura das árvores que se viam ao fundo, como urna barreira 
defendendo o mistério. 

Pouco passava da meia ... noite e, mesmo depois de amar .. 
radas as embarca<;óes, Nimuendaju continuou sentado no ba ... 
telao, sentindo alastrar pelo corpo urna calma nova e macia, 
como se se houvesse banhado em água quente. 

Tirou do bolso o seu caderno de chefe e, por favor do 
luar, pode escrever em letras graúdas, que sublinhou forte ... 
mente: 

31 DE MAR<;O DE 1932 

CHEGAMOS 

Filipe, que tendia para as alvoro<;antes suposi<;oes, havia 
pensado confusamente que o desembarque ali, depois de tanta 
lonjura e do saco cheio de ruins eventualidades, se realizaria 
de forma extraordinária, · nem ele visionava como; e, a final, 
salvo os suspiros de alívio que alguns tinham soltado, tudo 
decorria normalmente. De pé sobre o barranco, a noite trazia ... 
lhe palavras surdas de Amaro, dando ordens: 

- Voce, voce, voce. . . E voce também e tam.bém voce, 
voce, vece e vece, vao descansar agora, até as quatro horas. 
Os outros das quatro as seis. 

- Estamos sempre a descansar; nao fazemos outra 
coisa. Onde está a árvore para nos agarrar a ela e sermos 
pregui<;as? - repontava debilmente Juvencio, querendo valo ... 
rizar .. se com aquela audácia de tímido, que de repente o in .. 
cendiara por dentro. - Ontem foi o dia inteiro. Eu cá nao 
preciso, nao. 

- Nao vem para cá com histórias. Se nao descansa 
agora, quando for dia, que é quando faz mais falta, nao tem 
fór<;as. 

Vamos experimentar? -- Os outros tossiram, chocar .. 
re iros. 

100 

- Nao experimenta nada. Descansa agora - tornou 
Amaro. Alguns, depois de desembarcar, alteavam os bustos, 
distendiam os bra<;os, repetiam os bocejos, como se houves.
sem terminado urna sesta. E logo, uns atrás dos outros, se .. 
guindo Raimundo e Carolino, já pilotos mestres daquele chao, 
foram transoortando aos on1bros, ribanceira acima, as esta .. 
cas de agu~adas pontas, que vinham na canoa do Manga 
Verde, em pilha, a maneira de grosso f eixe que se desatara. 

Lá no alto, restos dos velhos troncos prostrados que o 
fogo nao consumira inteiramente, dificultavam .. Ihes os passos; 
mas, ladeando .. os ou sobre eles abrindo as pernas, iam depor 
as cargas ao fim da terra queimada, como lhes fóra ordenado. 
Sombras que o luar recortava, iam, voltavam e, após duas 
levas, deram .. se a fazer avan<;ar, por entre aqueles grandes 
trambolhos mortos, roles e mais rolos de arame farpado . 

. Bonifácio, que subira para o bateláo de Nimuendaju, 
viu .. os carregar, mais tarde, ·- as chapas de zinco, duma cor 
igual a da comprida nuvem que rompera pelo céu adiante, 
lenta e amea<;adora, semi .. octilta·ndo por momentos a Lua. Os 
homens levavam.-nas horizontalmente, s6.bre as cabe<;as, um 
atrás, outro a frente, com os bra<;os arqueados como asas de 
vasos, segurando..-as pelas bandas. 

- Oxalá nao chova - · disse Nimuendaju, espraiando 
a vista sobre o recheio das embarca<;óes, após haver seguido, 
um instante, o curso da nuvem. - Estas coisas demoram 
sempre mais do que se pensa. E, depois, o tempo que se vai 
gastar para por em ordem tudo o que vem áí! Só a lista do 
Servi<;o de Prote<;ao tinha duzentos e oito artigos, sem contar 
com as repeti<;5es e os medicamentos. E eu ainda indiquei 
mais uns trinta e tantos. . . Oxalá que a ch uva nao venha 
atrasar tudo. 

A nuvem foi amável e nao choveu. 
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VII 

• 

Ao SURGIR da manha afanosa, alguns relancearam 
ainda, para confirmar a visao noturna, o peda<;o de terreno 
que se estendia, mais comprido do que largo, defronte deles. 
Dir~se-ia leira de restolho queimado, por entre os troncos 
prostrados, a desencadear urna sensa<;ao desprazível, quase 
irritante. "Vai ser, entao, aquí - pensou Etelvino, que só via 
com nitidez por um dos olhos, embora jamais o conf essasse. 
- Mas aquí ou noutra parte, dá no mes1no." 

Perto dele, Filipe, com um dos pés sobre o caixote que 
transportara, visionava os indios a investirem por ali fora; e 
vinha~lhe o desejo de que isso acontecesse precisamente na ... . 
quele instante, para assistir ªº alarma e a confusao que ele 
estava a imaginar - para ver sobretudo se Tito Boludo e 
Dorival eram assim valentac;os como apregoavam. 
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Os movimentos dos homens, tao cautelosos de madruga
da - "cuidado, por aí náo tá bem", "Voce por aqui trope .. 
<;a" - haviam .. se transformado num frenesi quando a luz do 
dia chegara. Lufa-lufa bem .. humorada, uns abriam covas e já 
outros espetavam as estacas e atrás deles outros ainda iam 
desdobrando o arame farpado no extremo da terra calcinada, 
lá onde come<;ava a floresta com a sua amea<;a e o seu enigma. 
Do lado do Maici .. Mirim, machados cheios de pressa aba .. 
tiam, entre as árvores mais próximas, as que melhor servis .. 
sem para esteios, vigas e caibros do barracao a construir -
e também para as muitas estacas que faltavam ainda. 

Fardos, caixas, ferramentas, subiam dos .batelóes, sobre 
os dorsos dos .... homens vergados; e só Filipe destoava na fila 
dos que iam pelo barranco a fora . Pegava nos volumes com as 
pontas dos <ledos, parecia hesitar antes de os erguer, se pe
savam muito compunha imediatamente rosto de sacrificado. 
Avanc;;ava tao ronceiro entre os demais, tao sereno e indolente, 
que logo numa das primeiras subidas, Dorival, que caminha .. 
va atrás dele e com seus modos embirrava, metera-lhe vio .. 
lentamente o indicador pelas nádegas, como se o picasse 
com urna aguilhada. 

- Se voce nao quer trabalhar, nao me tape o caminho. 
Tá ouvindo, hein? 

Filipe era elegante por sua natureza, nos gestos delica
dos, nos movimentos do corpo, as vezes nas próprias falas, 
adaptadas das que em Manaus escutara. Os outros vir~m-no 
enfurecer-se repentinamente, lanc;;ar ao chao o pequeno caixo
te que levava e virar-se para a cara de Dorival, de brac;;os 
decididos e punhos fech~dos: 

- Seu safado, se voce pensa que sou desses, eu lhe vou 
ensinar! 

J uvencio, que interviera com suas maneiras tímidas, su .. 
portou, metade no ombro, outra metade no pescoc;;o, já a r~ar 
a mandíbula, o soco que a mao d~ Filipe colericamente des .. 
pachara. i 

Todos os demais voltaram atrás, lá onde o sorriso pa-
' rado de Dorival enfrentava a conciHac;;áo tentada por J uven

cio e a espuma que o adversário tinha nos lábios. Nao era a 
primeira vez que Filipe pressentia nos outros aquela admis
sáo e essa recarga de suspeitas explodia agora ainda mais 

104 

violentamente do que no dia das bofetadas que dera num 
soldado em Manaus. 

- Fresco será ele! 
Dorival continuava calado e imóvel, mas parecia de bom

humor e nao retirava sequer o fardo de sobre os om.bros. 
Por fim, perante o coro dos apaziguadores, disse, sem se 
mover: 

- Era urna brincadeira. Lhe pe<;o desculpa. Tá bein? 
Náo pensei ofender. Mas nunca mais voce vá adiante de 
mim, pois quero subir depressa. . 

- Só ele e o Tito andam sempre a implicar com o pes .. 
soal e depois dize111 que é brincadeira - vozeou ainda Filipe, 
na direc;áo de Maximiano, que mais insistia em acalmá-lo. 

Junto da floresta, em tres pontos diferentes, a retaguar .. 
da dos hon1ens que ali trabalhavam, outras máos laboriosas 
iant fincando verticalmente. tia terra duas folhas de zinco. En,. 
costadas dum lado, separadas do outro, formavam angulo, 
quase no jeito das velhas seteiras; e, a maneira de telhado, 
outra folha ondulada se sobrepunha e das, horizontalmente, 
contra a chuva e contra o sol. Por essas guaritas protegidos, 
ficaram logo de atalaia, espiando a mata através dos quatro 
huracos furados a altura dos seus olhos, Genaro, Cavalcanti 
e Aristeu. 

A meio do acampamento, entre o material já desembar
cado, Nimuendaju e Bonifácio, de martelo e talhadeira em 
punho, abriam as caixas de brindes. Preso a um cepo, perto 
deles, Mimoso seguia, de olhos curiosos, o andamento de 
Amaro em fiscalizac;;áo aos trabalhos, enquanto Mariano, aco,. 
corado atrás dum dos troncos semicarbonizados, com urna 
colunazita de fumo evolando-se tao próxima da sua cabe<;a 
e táo tenue que dir ... se .. ia o seu próprio bafo em fria manha 
de inverno, preparava o café. 

Expostas a luz do Sol, muitas delas rebrilhando, as 
quinquilharias que as duas caixas já abertas continham, ora 
lembravam importac;;áo de bazar, ora sugeriam um tesouro de 
piratas. Nünuendaju apartava calmamente, por vezes hesi ... 
tando entre urna e outra, aquelas que admitía serem mais pro
pícias para as rela<;óes iniciais, déle e dos seus homens, com 
os Parintintins. 

- Parece-me que nao deram ainda P.ºr nós. Poderei ir 
consigo? - perguntou-lhe, de súbito, Bonifácio. 
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- Nao pode. 
- Vou sentir--me aqui um inútil ... 
- Oxalá que nunca deixe de ser inútil. 
Nimuendaju desviou os olhos para o pessoal que traba-

lhava e,_ como sempre que previa dificuldactes ou pensava num 
apoio a que estivesse já habituado, escolheu Raimundo. 

Depois do café e de Eleutério ter pedido, em nome de 
todos, mais cachac:;a, os homens viram os dois partir, de brac:;os 
a pendularem e serapilheiras as costas, atochadas de presen-
tes para o inimigo. 

Aprofundaram--se na brenha, com o silencio a crescer a 
medida que esmorecia ao longe o ruído dos machados na ri ... 
jeza dos troncos e dos martelos a pregar nas estacas os fios 
de arame farpado; e cautamente foram identificando as pos ... 
sibilidades ali existentes de ciladas e de ocultac:;áo. 

Visível náo havia ninguém. Sómente as árvores, sempre 
as árvores, que pareciam, elas próprias, também interrogati-
vas perante aqueles dois estranhost como se jamais tivessem 
visto um vulto humano a perturbar a sua extrema solidao, ár-
vores, arbustos e, aqui e além, réstias de sol escorrendo pre ... 
gui<;osamente pelos fustes. Duas vezes Nimuendaju e Rai".' 
mundo desembocaram num velho carreiro dos Parintintins, 
lanc:;ado para as bandas do seringa! Paraíso, em alguns dos 
seus tratos pouco mais perceptível do que trilho de anta, que 
eles percorreram durante uma hora larga, com vagarosos pas ... 
sos e olhos muito atentos. Embo.ra sabendo que os indios 
tinham pisado, recentemente ainda, esse solo bravío, quando 
atacaram os homens da derrubada e recolheram os brindes 
deixados por Amaro, em parte nenhuma conseguiram deseo ... 
brir vestígios frescos do seu transito. A folhagem morta, cúm ... 
plice alfombra da floresta.. recusa.ra..-se a guardar as marcas 
denunciadoras dos pés que a haviam calcado. 

Iam -Nimuendaju e Raimundo, no seu regresso, extraindo 
das serapilheiras vistosos colares de vidrost fulgentes na di ... 
versidade das cores, pequenos espelhos, saquitéis de mic:;an ... 
ga, tudo dependurando nas varas que tordam e inclinavam 
para aquela senda estreita, a modo de canas de pesca sobre 

, um ribeiro, com iscas destinadas a amizade que se desejava 
fundar. E quando, meio--dia andante, voltaram a terra limpa, 
já a cerca de arame farpado, que devia ladear a mata desde 
a borda do lgarapé Nove de Janeiro até a do Maici--Mirim, 
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estava quase terminada. Apenas Carolino e Antonio Rocha 
trabalhavam a meio da sec:;áo mais comprida, onde Nimuen ... 
daju pretendia engonc:;ar uma cancela, abrindo o acampamen ... 
to a floresta, para que os Parintintins por ela entrassem na 
hora da confraternizac:;ao, por enquanto muito incerta ainda. 
Também o esqueleto do principal barracao do Posto se re ... 
cortava já no ar, com os esteios e as traves ainda lagrime ... 
jando seiva de seus corpos recém ... esfolados. Perante tanto· 
avanc:;o em tao minguado tempo,, urna satisfac:;ao desaparecí-
da com a morte de Felício e de Camargo, como que levada 
por eles, renascia no espírito de Niinuendaju em relac:;ao a 
Amaro, ao ver de novo a sua arte de dirigir e concertar, sem 
berros autoritários, nem gestos duros, o·s esforc:;os de diferen-
tes brac:;os. Uma satisfac:;ao alicerc:;ada sobre a atividade dós 
homens que haviam ido mais além de tudo quanto ele tinha 
previsto e continuavam a laborar com essa expressao desen ... 
fa dada que o surpreendera ·n~o povo brasileiro desde a sua 
chegada a S. Paulo, povo otimista a superficie, no cerne como 
que nostálgico duma ventura interrompida !! sempre tenden ... 
do, talvez por essa própria dualidade, ao sorriso e ao chiste. 
As fábricas produziam, os edifícios multiplicavam--se, as ful ... 
gurac:;oes do progresso, por muito de longe que viessem, alas'... 
travam rapidamente nas terras de Piratininga e muitas outras 
ainda, até há pouco virgens; nunca urna indolencia fruitiva, 
tao debitada as gentes populares, fora mais operosa e mais 
fecunda. 

Logo a seguir ao almoc:;o, Nimuendaju emparelhou Rai-
mundo e Carolino no banco da montaria. E, com ele a popa, 
subiram o Maici ... Mirim, rompendo a água e a terra do medo, 
desembarcando nas margens onde nenhuma folha bolia, para 
depositarem dentro da floresta novos brindes. O pessoal viu-
os descerem a meio da tarde, passar em frente do acampa-
mento, meterem a estreitura do igarapé, para repetirem, nos 
mais próximos trilhos dos índios, as ousadias que haviam Je ... 
vado a ca.bo, horas antes, nas vizinhanc:;as do rio. Volveram 
a noitinha e de novo abalaram na manha seguinte, lan~ando 
a proa a jusante do Maici--Mirim, onde foram concluir, com 
suas bufarinhas, aquelas linhas de fortificac:;oes psíquicas, 
eventualmente defensivas. · 

Bonifácio nao largava a vista do rio, la achegando ma ... 
teriais aos homens que construíam o barracao, j.á trepados 
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sobre escadas ali improvisadas com duas grossas varas, mas 
a sua inquietitude nao cessava jamais do disparar ... se para 
aquela banda. Viu, enfim, a montaria regressar, con1pleta e 
vagarosa, com a água que escorria das pás dos remos, quando 
levantadas, brilhando fugazmente a luz do sol. 

Bonifácio avanc;ou para o extremo do barranco, ao en ... 
contro dos homens que andavam, desde a véspera, arremessan ... 
do seu desafio ao segredo da floresta. Tudo parecia estra ... 
nhamente natural, quotidiano, ato comum. Nimuendaju, Rai ... 
mundo e Carolino subiam agora a ribanceira, tranqüilamente 
como se viessem duma pesca mediana, nem farta em captu ... 
ras, nem gorda de decepc;oes. E, ao ve ... Ios, Bonifácio consi ... 
derou, como tantas vezes lhe ocorrera quando se integrava 
na hoste rondoniana, que muito frágeis seriam os vínculos, se 
porventura alguns existiam, entre o h~ro~s?1o de ~-a~avras, 
faulhantes nos textos escolares, nas historias patriohcas e 
nos discursos exaltantes, e o heroísmo nos fatos necessários, 
sem contágios excitadores, mesmo se a naturalidade que os 
tres homens aparentavam fósse premeditada, mesmo que a 
sua audácia nao se tivesse consumado sem largas e ferven
tes apreensoes. Mas as palavras podiam mais do que os fatos, 
eram elas que os matavam ou eternizavam, criando a seu bel
prazer outras alastrantes verdades. 

Em cima, o pessoal acenava jubilosamente dos vários 
pontos do acampamento. Nimuendaju inclinou de leve a ca.
bec;a, avaliou os trabalhos efetuados nas últimas horas, vol ... 
tou ... se para BoniÍácio e disse.-lhe, ao sabor ·daquela satisfa
c;ao que se lhe vazava no espirito: 

- Se eles nao aparecerem dentro de cinco ou seis dias, 
teremos quase tudo feíto quando vierem e já poderemos de
f ender ... nos melhor. 

Vieram no terceiro dia, ao findar da manha. Faltava 
bastante ainda para terminar as instalac;f>es, mesmo as pro
visórias, e o pessoal pensava mais no almoc;o, cuja hora se 
aproximava, do que neles, quando Genaro, de sentinela ao 
fundo da terra roc;ada, enviou os assobi0~ de alarma, uns a 
seguir aos outros, como silvas de barcos dentro do nevoeiro. 
!mediatamente uma bárbara gritaría, saída de bocas que nin ... 
guém enxergava, onde o ódio parecía alternar com o rego.-
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zijo, soou na orla da floresta, perto dali. Os homens larga
ram os seus trabalhos e correram a abrigar-se atrás das folhas 
zincadas que Nimuendaju mandara, log") no primeiro dia, 
pregar no madeiramento do barracao, dos dois lados volta ... 
dos para a mata, os mais acessíveis ao perigo. Corriam e entre 
eles iam caindo flechas após flechas, como se comandadas 
pelo ritmo daqueles gritos. Urna atingiu o carnaúba de An ... 
tónio Rocha, enfiou pela copa, pos a aba dianteira para o 
alto, como se levantada por um pé de vento: outra rompeu a 
blusa de Jarbas, acima dos quadris, deixando um ardor de 
língua de fogo na pele que a sua ·haste violentamente roc;ou. 

A terra limpa quedara, enfim, deserta e as flechas pas .. 
saram a bater, teque, teque, teque, nas fortes chapas de zinco; 
a bater repetidamente mas em vao. Logo, porém, abandona .. 
ram seu vóo horizontal e, como as dos caboclos quando ar-
poam, na foz dos igarapés, as tartarugas em ato de imersao, 
trac;avam um arco sob o azul do céu e vinham cair a prumo a 
dois passos apenas do sítio onde, . pern1utando chalac;as, os 
homens se refugiavan1, o que Eleutério tinha, ainda assim, 
por má pontaria. Nao tardaram a ~spacejar--se, elas e os berros. 
que até aí pareciam dar.-lhes maior for\a. Bruscamente, um 
grande silencio veio daquele lado, com toda a sugestao de 
um silencio definitivo. 

Pos .... se entao Nimuendaju a contar as flechas, desde as 
que se mantinham de pé, enf eitados postes de um território 
de bonecas( as que se estendiam, com seu ar de coisa já inútil, 
no chao cinzento a que elas emprestavam, dispersamente, a 
gra<;a das suas penas multicolores. E verificando que eram 
em menor número do que lhe parecera no momento do ataque, 
concluiu, após haver atribuído, por alto, uma dúzia a cada 
carcás: 

- Foi, provavelmente, um pequeno grupo que passou aí, 
talvez por acaso ou por andar de vigilancia, depois da der-
rubada. Eram poucos, senao teriam flechado de vários pontos 
da cerca. E até pelos gritos se percebia que nao eram muitos. 

- Nao eram muitos, mas eram bestas, grac;as a Deus -
comentou ainda Eleutério. 

Ao ver desimpedidas de terror as caras ·dos que o escuta-
vam, Nimuendaju pensou nao ser leal ocultar.-lhes as demais 
deduc;ocs que fizera: 
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- É daro que eles váo prevenir os outros e qualquer 
<lestes dias aí estao em grande bando. - Passou de novo os 
olhos sobre o pessoal e acrescentou pausadamente: - Que 
venham! Nao é para outra coisa que estamos aqui. O pior seria 
se nos acontecesse o mesmo que aos do P6sto nos Muras .. 
Piraás, que nunca viram um Parintintim. - Riram alguns 
dos homens e ele, aproveitando essa rarefac;áo do ambiente, 
terminou com deliberado despreendimento: - Vamos almo..
c;ar. Sao horas. 

Comeram vagarosamente, falaceando para um e outro 
lado, como se quisessem demonstrar a eles próprios que nao 
tinham medo, já que o medo está sempre com pressa; mas 
depois lanc;aram..-se aos trabalhos com o mesmo despacho dos 
días precedentes. Os que se encontravam de vigía foram entáo 
rendidos e Genaro, perta do qual os índios haviam atacado, 
trazia, a modo de bufarinheiro oriental, as maos a transbor .... 
dar de colares, que lhe escorregavam dos dedos, como ser,. 
pentes. 

- Desprezaram os brindes; jogaram para dentro da 
cerca ·- disse a Nimuendaju e Bonifácio. 

- Voce viu eles? 
-- Só vi uns bocados de caras. E· também algumas das 

maos que saíam das folhas. Perceberam que eu estava ali 
pelos assobios que dei e nao paravam de jogar flecha contra 
o zinco. 

- Eram muitos? 
- Nao sei. Mas me parece que nao eram, nao. 
Secundado por Bonifácio, Nimuendaju apanhou as 

flechas, em seguida os presentes rejeitados; e a meio da tar.de 
expós ao médico as suas decisoes. Era preciso rep_or os br:n ... 
des, juntando..-lhes outros novos,_ ainda mais tentaaores'- e ele 
próprio iría faze..-lo, como no dia da chegada. 

- É possível que ainda estejam por lá - admitiu Bo ... 
nifácio, com voz de pre0cupac;ao. 

- Nao devem estar. Se esgotaram todas ou quase todas 
as flechas, como suponho, é natural que tenham ido a malo .... 
ca ax:ranjar mais. Mas se estiverem, paciencia! Se nao me 
atacarem a traic;ao e se alguns deles compreenderem a língua 
geral, pode ser o comec;o da paz ... 
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- Nao haveria outra maneira? 
- Que maneira? - Nimuendaju interrompeu..-se um ins ... 

tantee pressentindo as palavras que Bonifácio recalcava, ajun ... 
tou: - Nao acontece hada. Mas se alguma vez acontecer· 
qualquer coisa, desde já lhe pec;o o favor de auxiliar o Amaro. 
Ele tem boa vontade e sabe o que é necessário fazer, mas 
nao tem muita instruc;áo ... 

Encontrava ... se Amaro junto de Maximiano, que aplaina
va madeira, no centro do acampamento, sobre um .banco 
também improvisado, e Nimuendajtt chamou ... o. 

- É conveniente mandar ver se eles levaram os outros 
brindes que anteontem deixei aí para . cima. Reúna o pessoal 
e escolha dois voluntários para irem lá, na montaría, com o 
Raimundo. Se os levaram, ponham mais. 

Amaro afastou ... se, mas nao tardou a voltar: 
·- Todos querem ir. . ~ 
- Bom. Escolha o Rocha e o Juvencio, que me pediu 

para o aproveitar. 
- Nao sei se eles saber.ao fazer isso como ·deve ser. 'É 

melhor eu ir com eles ... 
- Nao vai, nao. Voce hoje nao sai daqui. O Raimundo 

sabe perfeitamente. 
Entao o Raimundo nao vai consigo? - interveio Bo ... 

nifácio. 
Para que? É preciso no outro lado. E quanto menos 

gente ocuparmos com isso, mais estarao adiantando os tra ... 
balhos aquí. 

Bonif ácio argumentou ainda. As palavras, como as setas 
de há pouco antes, voavam e tombavam sem efeito. E pouco 
'depois viu Nimuendaju avanc;ar para a mata, de novo com a 
serapilheira atestada de bugigangas, e facao a cinta, o car .. 
naúba de abas largas a recordar..-lhe enorme cogumelo e urna 
dúzia de flechas sob o brac;o, como se fosse, por sua vez, 
atacar os índios, enquanto ele ficava a sentir..-se mais seu 
amigo e a pensar: "É como o Ron don; que.r ser o primeiro a . ,, 
arnscar..-se . 

Junto da cerca, Nimuendaju voltou..-se e acenou..-lhe, a 
chamá..-lo. Pediu..-lhe que segurasse as flechas enquanto ele re .. 
mexia nos bolsos, de onde extraiu o seu caderno de aponta ... 
mentos, que lhe entregou. 
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- Guarde-mo, nao vá eu perde ... Io por aí - disse-lhe e 
pareceu a Bonifácio que havia na sua voz, pela primeira vez 
nesse dia, uma breve em~ao. 

Logo que penetrou na floresta, Nimuendaju cortou uma 
vara e com ela foi a.ndando, a ponta levantando as folhas 
mortas que em frente dos seus passos lhe pareciam suspeitas, 
por menos acamadas do que as demais. Pouco depois sorria. 
M uito próximo ainda da cerca, um estrepe envenenado, de 
rebordos cuidadosamente afiados, aguardava os pés invaso
res, alapardado sob um daqueles despojos vegetais, como sob 
urna asa. 

Envaidecido pela sua experiencia haver descoberto a 
velha cilada índia, satisfeito ainda porque o seu pessoal an
dava .bem calc;ado e nao de rudes seringotes ou de pé nu como 
os homens que extraíam a borracha, vítimas mores daquelas 
armadilhas, Nimuendaju prosseguiu no avanc;o. E, de quando 
em quando, a vara que levava e lhe parecia tao eficaz na cir ... 
cunstancia como as das fadas, punha ao léu novas pontas de 
setas, muito inclinadas na direc;ao de onde se esperava o ini
migo, como se reverenciassem, em nome da Morte, quem para 
elas desprevenidamente caminhasse. 

la sobre o mesmo chao solitário que tinha pisado, com 
Raimundo, dias antes e em. parte alguma topou um único dos 
brindes que por ali deixara, a maos rotas, como joalheiro am
bulante, de repente enlouquecido. Tantos, tantos em compa
rac;ao com os arremessados para dentro da cerca, que depressa 
se convenceu de nao terem os Parintintins resistido a guar
dar a maioria deles, justamente os que expunham os atrati.
vos das suas formas e das suas cores maís longe do acampa .... 
mento. Nao fora, pois, inútil a iniciativa que tomara e com 
essa verificac;ao de novo se sentiu contente. 

Sobre o velho trilho que apontava ao seringa! Paraíso, 
tao distante dali, foi espetando, nos trechos mais a direito, as 
doze flechas que trazia. Embaixo, a volta das hastes, de modo 
bem visível, dispos cuidadosamente os estrepes que desvelara; 
e na extremidade superior, lá onde elas apresentavam um corte 
anguloso para aderir a corda dos arcos, pendurou, de enc?n
tro as plumas, no vos saquitos de of eren das, no vos convites 
ao entendimento e a paz. Desda a noite, dum quente abafado 
e úmido, quando reapareceu no Pesto, com o olhar preocupa
do e a serapilheira vazia. Cavalcanti, últimamente a queixar.-se 
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de poucas forc;as, foi o primeiro a surgir na sua frente e a 
dizer-lhe num toro de alivio: 

- J á nao távamos contentes com a demora do sió ... 
Pouco depois algu.ns batiam palmas ao ver Raimundo, 

Juvencio e Antonio Rocha voltarem ta1nbém. Na terra . que 
haviam inspecionado os indios nao tinham passado ainda e os 
brindes deixados continuavam a desafiá-los. 

A partir daquele dia, a expectativa adensou-se ainda mais 
no espírito do pessoal, nos seus olhos, nos seus ouvidos, dir
se-ia que no próprio tato, pois que os dedos se detinham, as 
vezes, sobre o material em que trabalhavam, como se esc~tas
sem também. Urna expectativa em emulac;ao com a da floresta 
vizinha, que parecia aguardar, incessantemente, desde as cabe
ceiras dos tempos, uma pre~a que tardava. A presa chegara, 
finalmente; a presa eram eles,_ todos o pensavam. A sebe de 
arame farpado, que de comec;o só os isolava da mata, já se 
distendía também ao longo .dos barrancos do Nove de Ja- -
neiro e do Maici.-Mirim, cercando de tal maneira o acampa- · 
mento, as próprias canoas e batelóes arrastados para terra e 
entregues a sua protec;ao, que Eleutério, sempre de bom-humor, 
comenta va perante a última estaca: 

- Estamos agora tao seguros como uma boiada no curral. 
Quem havia de dizer a minha avó que eu ia virar boi ou vaca? 

Os homens riram. Riram porque, justamente momentos 
antes, Nimuendaju mandara fazer uma segunda vedac;áo, 
apenas do lado mais perigoso, o da floresta, pois que o arame 
sobrante nao chegava para duplicar a que def endia as mar gens 
do igarapé e do rio. Fincaram-na em poucos dias, a uns seis 
palmos da primeira. 

O barracao maior, todo revestido ·de zinco, com dois dor
mitórios, a cozinha, a sala, os quartos de Nimuendaju e Bo
nifácio, urna alpendrada espairecendo para a banda do pontal, 
ficou também rematado pouco depois. E o menor, onde se 
aboletariam mercadorias, se instalaria a oficina de carpintei
ro e podiam dormir quatro homens, desenhava já no ar a· sua 
armac;ao. 

Nao senda necessário abater mais .árvores, aqueles que 
se haviam entregue a esse trabalho desatravancavam agora 
a terra ocupada, transformando em lenha ' para a cozinha os 
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velhos troncos meio carbonizados. E uma tarde, de machado 
em pé, a mao apoiada na extremidade do cabo, Jarbas lanc;ou 
um novo olhar sobre os carvóes e tic;O-és que ainda se viam a 
esmo por ali e confessou a Moacir, que na sua frente enro.
lava um cigarro: 

- Foi bom eu ter vindo. Nao quis te dizer nada, para 
nao te rires de mim,_ mas me custou muito ver todns esses 
paus queimados, quando chegamos aqui. Agora parece que 
já me habituei. Já nao me lembro tanto daquilo, como ao prin.
cípio ... 

- Ainda bem que perdeste essa mania - .disse Moacir 
pausadamente. E ficou ... se, um momento, a considerar que fora 
urna sorte para ele nunca se haver impressionado com o in ... 
cendio da fábrica. "Os grevistas tinham de fazer alguma 
coisa contra aquela injustic;a e. afina!, nao morrera ninguém. 
Se estivesse no lugar deles, aquele bruto patráo também teria 
feito o mesmo ou pior. Mas bancava o bestalhao, a janela do 
escritório e a gritar aos soldados que espadeirassem ainda 
mais os homens, em vez de os serenar. Havia já alguns com 
golpes nos .brac;os, outros de cabec;a rachada ,_.., e ele sempre 
a exigir mais lá de cima. Realmente Jarbas fizera um discur.
so bonito nessa tarde. Mas se eu estivesse sózinho, teria fu .. 
gido, em vez de ir botar o querosene e riscar o fósforo." 
Moacir repegou no machado: 

- Sim, era urna mania tua. Essa e a dos curumins. 
Nunca percebi por que te incomoda tanto ver crianc;as, se 
aquelas de lá só apanharam um susto. Nisso somos diferentes. 
Eu, cá por mim, estou hoje gostando mais de crianc;as do que 
gostava entao. Ainda esta manhá estava a pensar nisso. Te ... 
nho é pena de nao saber falar com elas. Mas se um dia arran.
j ar uma companheira, quero ter muitos filhos. - Parecendo
lhe que Jarbas estranhava as suas palavras ergueu para ele os 
olhos: - Agora, enquanto houver tanta miséria, nao quero, 
nao. Podes ter a certeza que só penso na nossa luta, só penso 
na justic;a para todos. 

Os días decorriam lentos e mansos. Mariano já encontra-
ra tempo e retirara das covas provisórias, onde os havia me..
tido para que nao secassem, os pés de mandioca e de inhame 
trazidos da aldeia dos Muras--Piraás; e plantara--os definiti--
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vamente atrás do barracao, lanc;ando também a terra algumas 
sementes de melancia, de que era mais guloso do que os ta.
manduás pelas formigas. 

Nimuendaju nao autorizava ninguém a ir a cac;a e as 
águas do Maici.-Mirim e do Nove de Janeiro pareciam . conter 
sómente aqueles barbados, ingenuos e vorazes, que aos anzóis 
acorriam tao lépidos como bando de f rangos a máo que lhes 
deita milho; aqueles peixes lisos, sem escamas, por nenhuma 
boca apetecidos, nem mesmo pela de Eleutério, que os pescava 
e logo os devolvía a origem, en~ gestos desolados e um des.
dém suplementar. Os homens viviam apenas da carne seca. 
das mantas de pirarucu, ressequidas também, e da f arinha · 
de água que tinham embarcado em· Tres Casas. A alguns até 
o pirao desagradava, pois o saco das malaguetas ficara es ... 
quecido no sítio onde haviam dormido, após a aldeia dos 
Muras .. Piraás, na noite .em que Mimoso atravessara o rio a 
nado e provocara neles, de repente, todos aqueles sentimentos 
inesperados. "Cá pro meu gosto, piráo sem pimenta é como se 
tirassem a capacidade e a alma a farinha" - declarara Fili ... 
pe, com a cara simulando enjoo. 

Foi durante o almoc;o em que lhe ouvira aquilo e talvez 
incitado pela sua frase, embora lhe parecesse arrevesada, que 
Eleutério sentenciara: 

- O caboclo nasce pescador e, se algum pode viver 
sem peixe fresco, já nao é mesmo um caboclo de verdade. 

Os outros riram, olharam-no um momento, riram de 
novo. E Eleutério, pe~cebendo que essa hilaridade se amar .. 
rava tanto aos .barbados que ninguém queria, como o fio e o 
anzol com que os apanhava, sentiu .. se quase tao humilhado 
como naquela noite em que o compadre Leovigildo duvidara 
que ele fosse capaz de realizar um baile com ce~ pessoa~. 

Lembrou.-se, mais urna vez ainda, de ter ouv1do a N1 .. 
muendaju e a Raimundo que eles haviam encontrado um 
igapó, ali muito perto, em frente da cancela, quando do re ... 
conhecimento que fizeram lego no dia da chegada; e, antes 
mesmo dos seus parceir~s se terem levantado das tábuas que 
lhes serviam de mesa, foi a caixa onde se guardavam os apres-
tos de pesca, tirou um espinhel, escapou ... se por detrás do bar-
racao para que ninguém o visse - e sum1u--se na floresta. 

Áquela iágua estagnada desde a grande cheia anual, ex.
pondo.-se soturnamente por entre os pés 'das árvnres como um 

115 



río largo saído do leito e agora morto, com folhas secas e gra
vetos boiando, muito estáticos, na sua negra superficie, jazia 
efetivamente a pouco mais de quinhentos metros dos homens 
civilizados. Eleutério amarrou a ponta do espinhel a um tronco, 
despiu-se, pediu ao seu deus que o livrasse dos choques elé ... 
tricos dos poraques e, entrando no igapó, foi atar na margem 
oposta a outra extremidade da corda. Regressou de cara feliz, 
ainda os outros nao haviam retomado o trabalho. 

Ao morrer do Sol,, logo que Amaro deu sinal de suspen
der a faina, esgueirou-se de novo para a mata. Volveu já 
mal se enxergava a terra e imediatamente entestou a cozinha, 
onde Mariano desiludiu a sua alegria ao ver os dois tamba
quis que ele lhe apresentava. 

- Hoje nao há tempo para se preparar isso. Tem de 
ficar para amanha. 

Informado e sem luzir nenhum prazer, Nimuendaju disse. 
a hora do jantar: 

- É peixe bom, mas o melhor é nao voltar lá. Voce sabe 
muíto bem que há perigo em sair daquí. 

Eleutério sorria, um sorriso largo e envaidecido, enquan ... 
to protestava lisonjeiramente: 

- Mas o sio também saiu. . . E o Raimundo, o Caroli
no, o Rocha e o ... 

Nimuendaju interrompeu-o: 
- Era indispensável levar mais brindes. Mas agora de

vemos ter paciencia, pois talvez isto nao tarde muito a re
solver-se. 

- Estamos com boca de coronel, porque ainda há muita 
bóia e variada - prof eriu Amaro, dirigindo-se ao pessoal. -
Mas se nos faltasse, se comia mesmo os barbados e se pedia 
ainda mais. Se comia até piraíba, até boto .... 

Bonifácio apoiou: 
- O Gen. Ronden chegou a comer sucuriju ... 
- Sucuriju mesmo, seu doutor? - perguntou Juvencio, 

de olhos arregalados. 
- Sucuriju - respondeu-lhe Bonifácio, ao compreen ... 

der que aquela dúvida coalhava no espirito de todos. - Fal
tava tu do. Até veio nos jornais ... 

- Cobra é que eu náo comia, nao - tornou J uvencio, 
enquanto os outros se riam do tom meditativo e ingenuo com 
que dizia aquilo. 
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Outros dias se dobraram e a situac;áo nao se resolveu. A 
conselho de Bonifácio, Cavalcanti deixara de se levantar da 
rede. N em o fortificante lhe havia devolvido as forc;as, nem 
o quinino apagara de vez aquele brasido invisível que todas 
as tardes nele se avivava. 

Era certo que os bra~os de Cavalcanti, tampouco os ·de 
Crisóstomo, que andando disentérico, a cmagrecer dia a dia, 
Nimuendaju dispensara de trabalhar, já nao faziam míngtia 
no acampamento. O segundo barracao estava pronto. Como no 
primeiro. as paredes de zinco nao se uniam, do lado da mata, 
ao teto que se prolongava para além da armac;ao. Pequeno 
espac;o Hvre, no jeito de fresta horizontal, as separava dele, 
urna f resta que de long e nao se via e. de onde se poderia , se
guir, porventura rindo até, os movimentos dos Parintintins, 
se eles se aproximassem dali, no decurso do assalto previsto. 
E nessa casa-armazém, COP! um quarto ao fundo, para os 
guardas ou para enfermaria, os homens nao tardaram a arru
mar o material do Pesto, os mantimentos de reserva, barri
cas, caixas, fardos, tudo quanto só mais tarde fosse útil; e era 
como se o Cuiabá voltasse a · despejar, desta vez no próprio 
corac;ao da brenha, a carga que havia trazido. Com ar ainda 
provisório, Maximiano instalara também ali a sua banca e 
lavrara um caixilho para a f otografia de Ron don vestido de 
civil, com o bigode, em forma de acento circunflexo sobre a 
boca, a completar a nobreza da fronte alta. Bonifácio depen ... 
durou o retrato na salat voltou-se para os homens e disse: 

- Se seguirmos até ao fim as idéias dele, podemos ficar 
contentes: honraremos o Brasil e toda a humanidade. 

Alguns dos homens ainda comentaram as. suas palavras; 
Raimundo, porém, ficou calado. Aquilo estava mais assente 
no seu espirito do que as árvores na terra próxima e consi
derava mania "o doutor andar sempre com essas coisas". 
Velho mateiro, muito experimentado, sem que dessa for~a se 
apercebesse, tendia a fechar-se sobre ele mesmo, realizando-se 
ao cumprir as ordens de Nimuendaju, criadoras de um misto 
de gratidao e de vaidade pelo etnólogo confiar nele; e pare
cia-lhe que se falava agora demasiadamente sobre os peri
gos a correr, os sacrificios a fazer, tudo, sem dúvida, por 
causa dos novatos. O convívio com a floresta, que lhe vinha 
do seu tempo de seringueiro, há muitos anos já, extraíra-lhe 
o receio dos Parintintins: e a idéia de que um dia eles pode-
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riam decapitá .. Io também, aparecia .. Ihe densamente enevoada, 
quase inverossímil. Discreto, dir .. se .. ia bastar .. se a si próprio; 
e em.bora se somasse, de quando em quando, aos grupos dos 
outros homens, a imagem que dele se guardava era a de um 
corpo meao que se via passar quase sempre ao longe, como 
um vizinho muito metido consigo. Principiara a estimar Jarbas 
porque, de entre o pessoal do acampamento, era o único que 
lhe cortava o cabelo a seu gosto, quase tao bem como ele cor ... 
ta va o de todos os outros. E foi precisamente a Jarbas que 
ele disse, de olhos no chao, como se o consultasse, depois de 
ouvir as palavras de Bonif ácio: 

- Nao sei nada, mas me parece que seu Rondon nao 
vai duvidar de nós. Nao vai mesmo? 

J á nesse dia estava pronto também o "banheiro", casi..
nhoto flutuante que se amarrava na margem do .igarapé, onde 
os homens, metendo urna cuia pelo buraco existente no soalho, 
erguiam a água que derramavam sobre o corpo. Concluídos 
se encontravam igualmente os móveis destinados ªº barracáo 
maior: a mesa de cozinha, a grande para a alpendrada, a pe..
quena para o gramofone e as muitas prateleiras que aqueles 
dias de espera, cada vez mais libertos de trabalhos urgentes, 
consentiam a Maximiano fazer. Nas do seu quarto, Nimuen ... 
da ju alinhara, com espirito metódico, todos os objetos que 
trouxera, desde livros ao binóculo; nas de Bonif ácio, onde 
avultavam a máquina fotográfica, rolos de papéis .brancos, 
telas enroladas e urna paleta, os medicamentos da expedi<;ao 
enfileiravam .. se como numa farmácia. Tudo ia ficando em 
ordem, desde as roupas suspensas nos pregos que serviam de 
cabides, as tres espingardas para a ca<;a miúda e aos tres 
rifles para a grossa, dependu.rados no interior, a um lado e 
outro da porta. E de todas as arruma<;oes se desprendia um 
ar definitivo, um sentido de longa permanencia, em contraste 
com o estado de alma provisório dos homens. 

As pernas de Cavalcanti tinham desatado a inchar, per ... 
dendo a facilidade de movimentos e mostrando .. se insensíveis 
a palpa<;ao que Bonifácio lhes fazia, de tara sorridente e pa..
lavras otimistas para velar o que pensava. 

Nimuendaju foi ve-lo e, já fora do barracao, onde ele 
nao pudesse ouvi-los, perguntou a Bonifácio: 

Será mesmo? 
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- É. - E os dois, ao mesmo tempo, lembraram .. se do 
Soares dos Santos. Bonifácio esperan<;ou: - Por enguanto, 
o cora<;ao está a reagir bem. Vamos a ver. 

Como j.á nao tinham obras requerendo pressa, os ho ... 
mens, quando passavam na alpendrada, onde Mimoso se en ... 
contrava amarrado, acariciavam .. Ihe mais demoradamente a 
cabe<;a e o lombo do que nos ·dias precedentes; mas o cao, 
em lugar de agradecer-lhes com as festas costumeiras, apro ... 
veitava..-lhes a presen<;a para tentar desenvencilhar .. se da corda 
que lhe suprimía a liberdade e n.essa fonna de protesto, ele, 
de seu habitual tao manso, desesperava ... se, enfurecía-se, pa
recía mesmo transfigurado. 

Em breve o próprio chao ficou livre de obstáculo~ e as 
plantas mais humildes •. até aí duas orelhitas tímidas a super .. 
f ície da terra, em busca de luz e de espa<;o, principiavam a 
deitar corpo. Os seus imp~ditivos inimigos, os gordos troncos 
que tanto haviam chupado o húmus coletivo e que o incendio 
nao tivera apetite bastante para devorar inteiramente, já se 
encastelavam, transformados em achas, ao lado da cozinha,. 
aguardando o seu termo definitivo. E come<;ou, entaot a so;.. 
bejar tempo. 

Alguns dos homens viviam horas sobre horas de cartas 
nas maos: "Corto! Trunfoi Veja lá, compadre! Ganhamos!"; 
outros agrupavam ... se distante dali, a roda de Jarbas. A prin ... 
cípio eram apenas tres: o Moacir, o J uvencio e ele. Depois 
foram vindo o Raimundo, o Antonio Rocha, as vezes o pró.
prio Genaro. Era Jarbas quem mais f ala va. Ouviam.-no. 
atentos, cabec;a baixa ou olhos postos nele; e, de quando em. 
quando, lanc;avam-lhe perguntas, muitas delas transportan ... 
do dúvidas ou desacordes. J amais, porém, o viram alterar a 
sua paciencia, que dir-se-ia tao dúctil como a água do .rio que 
transitava, pachorrenta, em frente deles. Urna tarde apareceu 
o Etelvino. Devolveu-lhe o semanário paulista, um jornal velho 
e sujo, com as dobras a desfazerem-se de tanlo andar nos 
bolsos, de tanto ser emprestado - e declarou: 

Nao acredito nisso. Quem é que se vai preocupar 
com os pobres? · 

Os pobres mesmo - respondeu Jarbas, numa voz· 
sussurrada, ao mesmo tempo carinhosa e secreta, como se lhe 
fizesse urna revelac;ao proibida. E com muitos pormenores lhe 
explicou as razoes por que assim aconteceria, mais cedo ou 
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mais tarde, inevitavelmente. Etelvino nao tornara a vir du
rante algum tempo; mas, urna tarde, volvera e escutara-o sem 
intervir. 

Honório, melófilo e bom danc;ador, todos os días a evocar 
as cabrochas mais faceiras que havia apertado nos seus bra
c;.os, transformara em flautas as tabocas que cortara junto da 
cérea, mesmo ao pé do lugar onde Tanajara se encontrava 
de vigilancia, e empenhava-se em ensinar todos os demais a 
tocá-las. Mas, tendo os discípulos renunciado logo as primei
ras experiencias, acabara por juntar-se também ao grupo de 
Jarbas. 

Solitários, durante o dia, a parte Cavalcanti, de doenc;a 
em desenvolvimento, e dos que faziam sentinela, em turnos. de 
quatro horas, como os pilotos de bordo, só se via, entre o 
pessoal, Maximiano . a carpinteirar no .barracao menor. Mao 
para todo o pau, movida pela volúpia de vencer as dificuldades 
com a sumária ferramenta de que dispunha, mostrava-se sem
pre a mais laboriosa de todas. E agora dera..-se a fabricar ca
deiras para substituir os caixotes vazios que serviam de as
sentos nos quartos, na sala e na alpendrada. Já tinha arma
do duas, rústicas mas sólidas, quando urna tarde Etelvino lhe 
perguntou de repente, depois de ter seguido, durante algum 
tempo, o seu trabalho: 

- Que dia é hoje? 
Meteram-se os dois. a cálculos e, havendo desacordo, 

puseram-se a contar pelos dedos, ajuda11do a memória com 
a evocac;ao dos sucessos por eles vividos desde a partida de 
T .res Casas. 

- Hoje é 14 de abril - asseverou, por fim, Maximia
no, desferindo a mao sobre a mutuca que o ferrava na perna. 

- 14 de abril? Nao pode ser! Entao nós estamos aqui 
só há catorze dias? Vocé tem mesmo a certeza? 

Maximiano inclinou a cahec;a. 
- Todo éste tempo e só catorze días ... - tornou a 

reagir Etelvino, com a voz já a quebrantar-se. - A mim me 
parecia que estávamos aquí há meses. A vocé nao lhe pa
rece? 

Condensou..-se, entre os dois homens, urna mudez coope .. 
rante. Etelvino aceitou, por fim, num tom dolente: 
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- É catorze de abril, nao há dúvida, me diz nao sei 
o qué, cá dentro. É o día em que faz anos o meu irmao mais 
velho. Quarenta e oito ... Um homem sem amor a família ... 

Maximiano ouviu-o estender as queixas, alargar-se no 
desabafo, viu-o depois sair bruscamente, dirigir-se a alpendra
da, acariciar Mimoso, desamarrá-lo e ir vaguear com ele, a 
trela, pelo acampamento. 

Ainda a matutar naquilo, Etelvino passou rente ao cava
lete onde Bonifácio, após haver fotografado os vários aspec
tos do Posto, para os arquivos do Servic;o de Protec;ao aos 
Indios, entretinha o seu amadorismo pintando trechos da mata; 
e, sempre com o cao ao lado, prosseguiu a todo o compri- · 
mento da cérea. "A um assim se· devia chamar irmao? Se 
devia? Arranjara dinheiro mesmo sem sair de Paraíba, tinha 
urna grande fazendat podia auxiliar ele e nunca o fizera, nao. 
Se ele estivesse no seu lugar, nao seria ruim; a família havia 
de fazer sempre um jeitinho. E ele escusava de andar por 
ali ... " Etelvino olhou a floresta, 1embrou-se dos Parintintins. 
E, de súbito, veio ... lhe urna estranha simpatía por éles; de sú
bito e de novo pareceu . legítimo a sua necessidade de af eto, 
sentida agora, que ninguém os matasse, mesmo que tivesse de 
arriscar a vida, como dizia o general. Se nao dessem cabo 
dele, havia de escrever urna carta ao irmao, urna carta a contar 
tudo quanto passara, a coragem que sempre tivera. 

Encontrou Genaro e Carolino sentados no rebordo dum 
dos bateloes, para cá do ar ame f arpado, com as pernas a ba
lanc;arem-se lentamente, dois palmos acima do chao, enquan
to discreteavam. lnseriu..-se na conversa, forjou um a..-propósi..
to e desabafou de novo. Mas Genaro, com modos despren
didos, op6s..-lhe imediatamente: 

- O que tem de acontecer, acontece; se o seu irmao 
tiver de fazer alguma coisa por voce, esteja descansado, fará. 
Se voce tiver de ser rico, vai ser mesmo, ninguém pode im
pedir o seu destino. Nao vale a pena se atormentar, que se a 
riqueza tiver de vir, está aí, quando vocé menos espera. O 
mesmo com a morte. O mesmo com o medo. Nao vale nada ter 
medo. 

- Bem. . . Uns pensam assim, outros pensam o contrá
rio - proferiu Carolino, num tom neutral, sempre com aquéle 
seu rosto sério, tao sério como se fosse epígono do de Ni
muendaju. - Vocé, outro dia, estava a jurar que nao teve 
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medo quando mataram o Felício e o Camargo. Eu tenho e 
náo tenho medo. Daquela vez, náo sinto vergonha de dizer, 
tive um bocado de medo, mas náo fugi, voce viu. Só fiz o 
que seu Amaro mandou. Se fer preciso morrer, morro mesmo, 
náo deixo de fazer a minha obrigac;áo; mas náo tenho vontade 
de morrer; voce tem? É, sinto saudades da minha tapera, lá no 
Maranháo, e do meu curumim, que está, com a avó, me espe .. 
rando. Voce está percebendo, hein? 

A cisterna que Etelvino procurava aterrar, com um con.
solo que lhe parecesse lógico e sólido, continuava aberta. 
Sentía Minzoso agitar .. se de encentro a sua perna direita e, 
dentro de si, aquele v.ácuo povoado de sentimentos obscuros, 
que as vezes dir .. se-ia terem peso e formas confusas de bichos 
saídos debaixo das pedras, cruzando .. se e entrechocando .. se 
como se andassem no ar, levitadamente. Parecia .. Ihe que Ca .. 
rolino náo acreditava muito nas palavras de Genaro e, há 
poucos dias ainda, ele ouvira a Jarbas chamar.-lhes bobagens 
e sorrir daquilo como se fosse duma crianc;a. 

Sempre desconfortado, Etelvino abandonou-os e veio no .. 
vamente atar Mimoso, que tentava escapulir .. se, esticando a 
corda, do sítio da sua escravidáo. Na alpendrada, o Manga 
Verde remendava as calc;as. Tinha um cigarro morto no canto 
da boca e meio corpo todo nu, as pernas metidas debaixo da 
mesa, que lhe ocultava o sexo. Mal deu pela melancolía que 
travava a cara de Etelvino, comentou: 

- Voce vem mais triste que socó a dormir no ramo. 
Lhe sucedeu alguma coisa? 

Etelvino gostou da pergunta. Gostou, naquele momento, 
que tivessem pena do qué ele sentía, que fraternizassem com 
€le, naguele momento em que lhe parecía ouvir ainda a voz 
egoísta do irmao, que o a tirara para a Amazonia: "Traba .. 
lhei muito, me custou muito. Trabalha tu também. Tenho os 
meus deveres, os meus f ilhos, náo posso ser pai de toda a 
gente". 

Sentou.-se defronte do Manga Verde e, por entre os ga ... 
nidos de Mimoso que teimava em desprender .. se da amarra, 
de novo expandiu a velha mofina, inesperadamente ressusci .. 
tada naquele dia aniversaria} do Ch.iquinho, o injusto. 

Manga Verde escutou .. o, enguanto ia re.mendando; e, 
quando ele concluiu, pos .. se a filosorar com um ar meio indi.
ferente, meio superior e olhos sempre postos na costura: 
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- Isso de irmaos é conversa fiada. Se há um que presta, 
os outros sáo como se sabe. As vezes, quando nao se espera, 
até um carcamano pode fazer mais do que toda a família ... 

Etelvino aprovava, ·baixando a cabec;a, embora ninguém 
jamais houvesse feito coisa alguma por ele, recordava .. se <lis.
so agora mesmo, com nova tristeza. 

- Voce me está vendo por aqui e julga que nao tenho 
também os meus desgostos, julga que fui sempre assim. E na.
tural. Mas nao fui, nao. Gerente de Ioja grande, isso sim -
declarou Manga Verde, de súbito com urna voz interessada 
e desviando os olhos,_ finalmente, da agulha e do .remendo. 

- Tinha ouvido dizer que voce era criado de bordo, 
até vir para aqui ... 

- Fui. Pouco tempo - tornou Manga Verde, com secura, 
como se lhe desagradasse aquela intervenc;ao. Logo, porém, 
o seu rosto, longo e oval.. na boca o espac;o vazio de tres 
dentes emigrados da frenté, ~ se abriu de novo. - :É, ainda 
outro dia me estava a lembrar dessas coisas, quando se fala..
va da loja de seu Lobo, em Tres Casas, voce ouviu? Dife .. 
rentes as coisas, mas parecidas. Quando eu era curumim, 
também havia urna loja <liante da minha casa, em Manaus, 
mesmo <liante, <liante. Nao mercearia, nem de dono de serin .. 
gal, nao. Loja pequena, de sirio, que tinha sido mascate. Fa .. 
zendas, nao sei que mais, brinquedos, pouca mercadoria. 
Havia um .bombo bonito, como esse dos brindes. Eu queria 
ele. Mamáe nao clava dinheiro, nao tinha, e eu pensava que 
quando fosse homem também havia de ter uma loja. Loja 
maior, muita coisa, muitos brinquedos. Pensava, mas duvi.
dava. 

Calou .. se um instante, olhou ao longo, como se fosse das 
cristas da floresta que a sua memória, voando, lhe acudisse 
melhor: 

- Aos dezessete anos é que fui para criado de bordo. 
Para o l apurá. Viu algum dia esse gaicla? 

Etelvino hesitou: 
- Há tantos vapores ... Mas tenho urna idéia ... Nao 

era um de cano amarelo, com barra preta? Um pequeno, que 
ia para o Purus, para o J uruá ... 

- Ssse. Nao era grande como um vaticano, nao, mas 
também nao era assim nenhuma lancha. Comida, muita e boa. 
Mas ordenado de moleque. Se garantía que os passageiros 
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compensavam. Compensavam nada. g1es pensam que nao 
tornam a ver o criado e dao uma miséria. Os que gostam de 
dar muito, para mostrar importancia, sao os que tem pouco 
dinheiro. Havia até coronéis que fingiam nao me ver, mesmo 
quando desembarcavam no seringa!. Mas o ruim a bordo era 
o copeiro, um vesgo, e mais pior que ele o dispenseiro. Gente 
sem valor. Em terra, nada, nada. Se passa por eles como pelo 
tronco duma árvore, sem olhar. A bordo, uns reis, uns tu ... 
xauas para os criados. Um dia, em Itacoatiara, fugi do Ja..
purá. Me escondi perto do rio e quando vi ele viajar para 
Belém, me senti contente. Eu fazia falta; o copeiro e o dis
penseiro iam virar jararacas. Quanto mais pensava que iam 
virar jararacas, mais contente ficava mesmo. Quase meio
dia, os outros dois criados nao chegavam para servir o almo
~º aos passageiros e aos oficiais. E o jantar? 

- Mas nao podiam mandar perseguir voce, depois? 
- É, se diz que sim. Mas para ü dispenseiro, e nem 

falar naquele comandante, que ainda desprezava mais - um 
criado só era gente quando fazia falta. Quem vai perder 
tempo, andar com falas mansas a incomodar as autoridades, 
por um bicho sem importancia? Se mete outro. Há sempre 
muitos que precisam de comer bem. 

Manga Verde calou.-se, deteve as maos sobre a costura, 
sorriu gozoso: 

- Quando o J apurá desapareceu na curva, comecei a pas .. 
sear em Itacoatiara. Um coronel, dos bons, que vinha doente 
do seringal, quase a morrer, sempre a tossir e a escarrar no 
cháo, me tinha dado urnas grossas pelegas quando chegamos 
a Manaus. Me disse: "És inteligente, me trataste bem, tives .... 
te paciencia de santo, limpando as minhas porcarias no ca .... 
marote, pega lá". E me deu duzentos mil réis. 

- Duzentos mil réis? - admirou.-se Etelvino. - Voce 
nao tinha dito que davam pouco ou nada? 

- Duzentos - repetiu Manga Verde, num tom de dig
nidade. E como visse persistir a dúvida nos olhos tristes e 
largos que o contemplavam, cruzou os dedos indicadores e 
heijou.-os rapidamente. - Por esta! Foi o único que me deu 
duzentos mil réis duma só vez. Pensou que ia morrer, para 
que servia o dinheiro a ele? Mandei fazer um terno novo. 
Pedi ao alfaiate que fizes$e depressa. No outro dia estava 
pronto. Eu passava, as caboclas me olhavam. Vi urna loja com 
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charutos. Dos grandes, dos que fumam os coronéis. Eu nunca 
tinha fumado daqueles. O homem que esta va no balea o, adivi 
nhei logo que era sirio ou turco, chamou o empregado. Anda
va para os fundos da lo ja, demorou. O homem me f oi pergun.
tando o que eu quería. Lhe disse que queria charutos. "De 
que marca?" tornou a perguntar. "Dos melhores" lhe respon.
di. Mostrou, comprei tres. Fiquei contente de saber pegar 
bem no charuto, cortar a ponta nem mais nem menos, acender, 
soltar fuma~a devagar, como faziam os outros. Até me pa
recía que eu tinha fumado sempre aquilo e que falava com 
mais jeito, como os doutóres delegados. Palpei a barriga: es.
ta va na mesma. Nao é verdade que os charutos fazem crescer 
a barriga, como eu pensava; é a barriga, depois de crescida, 
que come~a a pedir charutos. Levei mais duma hora a fumar 
e sempre falando com o homem. Nao era sírio, era turco. No 
fi~. me disse: "Gostei de conversar com voce. Nao conhe~o 
muitos m~os com tanta inteligencia. Isto aqui é urna sucursal 
da minha casa de Manaus. Vim inspecionar. Faz pouco ne
gócio. Dá tempo para falar. Se quiser, apare~a amanha. Gosto 
de conversar com homens inteligentés. Nao paga charuto" .. 

Manga Verde considerou, de relance, a mudez de Etel
vino: 

- Voce está a pensar que é lorota, que é vaidade minha. 
Pois eu lhe digo que Mustafá, o homem, me falou assim 
mesmo. Ao fim de tres dias já estava convidado para empre.
gado dele. Nao ali, nao; coisa melhor. Em Manaus, na casa 
principal, e bom ordenado. Tinha urna lancha esperando ele 
no trapiche. Corría como bala, corría mais do que a lancha 
da polícia. Fomos os dois. A loja de Manaus nao era peque ... 
nina como a do sírio, que eu via quando era menino. Era 
maior do que eu havia pensado ter para mim. Loja muito 
grande, com tu do que um homem pode precisar para vestir, 
para baile, para beber, perfume, muito brinquedo, tudo! Fumo 
da Babia, do bom, nao deste daqui. E até peles de raposa para 
mulheres. Voce sabe? Dessas da Oropa, das fotografías nos 
jornais, a volta do pesc~o. já viu? Negócio também de re
gatao. No Purus, no Juruá, noutros rios. 

- Mas para que queriam as peles com o calor que faz . 
aqui? - perguntou Etelvino, voltando atrás, com voz ingenua. 

Manga Verde nao respondeu logo. Pareceu muito interes
sado no seu trabalho. Cuspiu de lado a ponta do cigarro, 
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prendeu a agulha nos láhios, com a linha branca a descer .... lhe 
pelo queixo, quase até o peito. E sobre os fundilhos das 
calc;as, estendidos na mesa,_ as suas máos comec;aram a dar 
sucessivas palmadinhas, que dir-se-iam alegres e amigáveis, 
como se ele quisesse nivelar carinhosamente as orlas do re .... 
mendo com o resto do tecido. Tirou a agulha da boca, deu 
um nó na extremidade da linha e pos .... se a coser o rasgáo 
existente numa das pernas da calc;a; e só depois, com ar de 
piedad e pela ignorancia de Etelvino, disse: 

- Pele de raposa náo é só para fazer calor, é também 
para fazer bonito. E os portugueses? Nao váo muitos portu .... 
gueses a Oropa? Portugueses, brasileiros, judeus, tantos ... 
Estou vendo que voce náo sabe nada disso. Nao admira, 
nunca viveu na cidade. Nenhuma loja de seringal vale nada, 
comparando com aquela. 

Ergueu a cabec;a, tomou expressao sobranceira, falou de .... 
vagar: 

- Pouco tempo. . . Pouco. . . Só uns dois meses e eu 
já estava gerente. Mustafá nao tinha confianc;a nos chefes 
dos regatees e ia na lancha . espiar eles.. levar mercadorias, 
fazer contas, lá nos ríos, no alto, muito longe. Passava serna .... 
nas e semanas por aquelas águas. Eu é que mandava tudo. 
O outro empregado, um tal Carolino, tinha de me obedecer 
como um moieque. Antes de ir, Mustafá me dizia sem .... 
pre: "Manga, só tenho confianc;a em ti. Trabalha, náo 
sejas preguic;a; quando eu estiver mais velho, te dou sociedade 
na loja. Nao me roubes nada'- porque é o mesmo que roubar 
a ti, no futuro". ~le tinha uns sessenta, talvez mais; e eu per~ 
guntava a mim: "Quando é que ele vai pensar que está 
velho?" 

Já fatigada, a atenc;ao de Etelvino deslocava .. se muitas 
vezes dali, perdendo palavras, frases inteiras, durante a au .. 
senda; Manga Verde persistia, porém, e agora, elevando a 
mao, afirmava: 

- O cofre era mais alto do que eu. E largo, largo, 
assim - acrescentava, descerrando uns brac;os de crucifica .... 
do. - Quando Mustafá demorava mais dum mes, o dinhei .... 
ro já nao cabia lá. Pelegas que nunca mais acabavam. Eu 
metía elas numa lata e enterrava no chao da loja. Cheguei a 
enterrar, sem o Catalino saber, dez latas das grandes, de bo
lacha, conhece? Quase do tamanho das de querosene ... 

126 

Luziam .... lhe os olhos, umedeciam .... se .... }he os lábios, sor
rindo ditosamente, como se tivesse ali, debaixo da mesa e das 
pernas nuas,_ aquela fortuna subterranea. 

Etelvino comec;a·ra a duvidar. E foi o interesse gerado 
pelas próprias dúvidas, foi o sentimento policial de descobrir 
onde se erguia a verdade e onde o desconsiderava a mentira, 
que lhe arrebatou a tristeza e fez esquecer a falta de solida .... 
riedade do irmao. 

- Eu nao roubava nada e nao quería que outro rou .... 
basse. Todos me respeitavam. Lhe parece que fiz .bem? 

Tornou Etelvino a aprovar com um movimento de cabec;a . 
mas já o Manga Verde abria um sorriso misterioso e, levan .... 
do a perna da calc;a a boca, cortava a linha com os dentes. 

- Quando eu tinha aí uns catorze anos, mais, talvez uns 
quinze ou dezesseis, antes de ser criado no J apurá, urna cafuza 
bonita, mesmo bonita'- ia; todas as tardes a loja do sirio, nao 
a de Mustafá, a do sirio, essa l.oja pequena, em frente da 
minha casa. Se dizia que eles se juntavam lá para as trasei ... 
ras, mas me parecía impossivel. Como é? ~le era já velho é 
ela tinha a minha idade, mais ou menos. Se é muito bobo 
quando náo se tem experienc~a! Eu ficava a minha porta, a 
ver chegar ela, toda sac;adqueira, no come<;o da rua, e ia logo 
lhe dizer palavras doces, baixinhas. Mas ela fingia que náo 
ouvia nada, botava ar de desprezo e caminhava mais dep.res..
sa para a loja. Eu entáo me vía numa loja grande, dando 
presentes, e pensava que um dia havia de ter cafuzas, mula..
tas, negras, brancas - todas! Foi assim mesmo. Quando era 
gerente do Mustafá, cheguei a ter dez ao mesmo- tempo ... 

- Dez ao mesmo tempo? - voltou Etelvino a estra.
nhar, desta feíta com voz de mau.-humor. 

- Eu nao quero dizer na mesn1a hora, eu digo no mesmo 
mes, voce está compreendendo? - Levantou as duas máos, 
juntou os dedos em feixe: - Eram assim atrás de mim ... 
Gerente de lo ja grande, homem de futuro ... 

"Nao me está respeitando, me está a julgar bobo também 
para acreditar nestas histórias" - remoía Etelvino, enfada ... 
damente, com um ar agreste onde, até há pouco, exibia hu ... 
milde e passiva tristeza. 

Com um canto do olho diligente, Manga Verde captou 
depressa a metamorf ose. E, pondo de novo em cruz os dedos 
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indicadores, grossos, já com acentuadas gelhas nas articula ... 
c;óes, beijou ... os e exclamou: 

- Por esta! Nao duvide! Veio até daí a minha grande 
desgrac;a ... 

Etelvino ouviu-o dizer "a minha grande desgrac;a" e viu ... o 
rir-se ao mesmo tempo, como se dissesse "a minha grande 
felicidade"; e esse contra ... senso desprazeu ... lhe mais ainda. 

- A mulher de Mustafá, urna branca, também me que .. 
ria. Erq mais nova do que ele, uns trinta anos aí. Morava 
no sobrado, por cima da loja. Mustafá náo me tinha manda
do dar contas a ela do negócio. Mas eu clava, quando era 
coisa grande. E ela dizia sempre: "Tá bem, Manga; tu faz 
tudo bem ... E as vezes, quando falava, ia p3ssando a mao dela, 
que era pequenina e macia - nao cozinhava, nem nada -
na costa da minha máo. Outras vezes, desda a escada que 
havia no fundo, sein barulho, como mutuca a andar na tábua 
e aparecía de repente na leja. Era sempre quando sentía que 
estava lá alguma das minhas cabrochas. Eu comecei a perce ... 
her tudo, mas tinha mulheres a mais,, tinha também brancas, 
para que fazer aquilo a Mustafá? Urna tarde, quando subí a 
falar do negócio, ela apontou com o dedo para o lado da co .. 
zinha, por causa da criada, e me abrac;ou e me beijou antes 
de eu falar e a boca me chupava tanto que até me parecía 
que ia desaparecer dentro dela,, como o pássaro dentro da 
jibóia. Com aquelas provocac;oes todas que me andava fazen
do, eu já tinha vontade de provar ela também; voce sabe, 
mulher que um homem ainda nao provou parece sempre melhor 
do que as outras. Mas pensei em Mustafá, grande amigo. 
que me deu a mao, me fizera gerente e disse a ela: .. Meu 
bem, lembre ... se do seu marido, que é bom sujeito". Ela entáo 
tirou os brac;os que tinha em volta do meu pescoc;o e me ficou
a olhar, toda desconfiada, como se tivesse medo de eu ir pre ... 
venir ele. Voltei para a leja; foi o diabot; foi. 

Interrompeu ... se, suspirou. E Etelvino, vendo ... o triste, como 
ele próprio estivera há pouco, já nao sabia novamente discer
nir, naquele jógo de sombras e de claridades, o que era ver
dadeiro e o que era falso, sonho e realidade ou tudo mistura .. 
do ao mesmo tempo. 
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Que lhe sucedeu entao? 
Que sucedeu? 

De cotovelo sobre a mesa, a agulha entre os dedos mais · 
uma vez fechados, Manga Verde, seus olhos e a sua voz can
sada pareceram regre.ssar de longe, como as próprias imagens 
que ele esboc;ava: 

- Mustafá andava nos rios altos. Voltou, tornou a ir, 
tornou a voltar. Urna tarde me chamou ao escritório, lá no 
fundo da loja, e me disse: "Manga, negócio de mulher acaba 
sempre mal. Voce se lembra que eu o preveni em Itacoatiara, 
antes de querer vece para empregado? Vece é um homem 
que interessa as mulheres, tem olhos e boca que elas gostam, 
sabe falar quase como um doutor e eu nao quero esse negó- . 
cio em minha casa, lhe disse. E voce que respondeu? Respon
deu que era verdade. que mulher é bicho ruim, que veio ao 
mundo para dar cabo dum homem e que até conheceu um 
sírio que tinha leja e perdeu tudo, voltou a mascate, por urna 
cafuza. Eu podia matar ~vece ou mandar matar voce. Nao 
digo com faca ou tiro. como se mata um animal, um porco de 
casa ou um caititu, nao. Vece é inteligente, é honrado, fu¡. 
seu amigo. Dava muitos presentes as moc;as, mas punha tudo 
na sua conta, vi. Merecía ser morto com categoría e honra, 
com veneno, como se mata va os imperadores e os califas da 
minha terra, os tuxauas de lá, voce já ouviu falar deles? Morte 
boa. Se fica sem ferida e sem sangue. Quem vai saber? Mas 
depois pensei que nao vale a pena matar um homem, mesmo 
um amigo traidor, um sujo. por uma mulher, pois mulher há 
muita. 

- Náo estou compreendendo bem. . . - confessou 
Etelvino. - Nao estou compreendendo nada. Entáo voce nao 
disse que tinha desprezado ela? 

Manga Verde fixou ... o com um olhar simultaneamente 
ironico e jubiloso, uns olhos iluminados que pareciam f alar 
mais do que a própria boca: 

- Disse. Naquele dia foi verdade. Mas no dia seguinte 
já nao foi verdade. Se eu lhe resistisse, que ia pensar ela de 
mim? Me garantiu que nao era casada com Mustafá. E que 
até lhe fazia um favor viver com ele. . . ' 

Após haver suportado o fastio que os gabarolas fabri ... 
cam em quem os ouve e de se meter, com resignac;ao, no si ... 
lencio que duvida, Etelvino regressava ~ curiosidade. inicial. 
quando tudo ainda lhe parecía verdadeiro: 
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- E que fez o turco? 
- .Ele me disse: "Voce podia estar amanha no cemité-

rio, mas nao está, lhe deixo a vida. Vi sua conta, tem um 
saldo de vinte mil e duzentos réis. Já dei ordem ao Catolino 
- o Catolino era o empregado abaixo de mim - para lhe 
pagar. Nao quero mandar para a rua, depressa, como um 
cachorro, a um velho amigo, que me roubou urna coisa, mas 
nao roubou dinheiro. Lhe dou meia hora para sair, devagar". 
Eu me quería desculpar, ele nao deixava. Me tratava por tu 
ou por voce, conforme. "Tu, Manga, é pena nao saber a língua 
dos americanos - me disse, quando se levantou da cadeira. 
- Pode vir aí um novo presidente deles, como esse que o Gen. 
Ronden acompanhou a cac;ar onc;a. Se voce soubesse falar a 
ele, vendo que é muito inteligente, podia contratar voce para 
~secretário. Vai, Manga! Te desejo boa sorte. Sai de M anaus, 
nao voltes a passar nesta rua. E stás percebendo bem?" Mus
tafá subiu para o sobrado e o Catolino me pagou o saldo. 
Fingía estar muito triste, o safado, nao sei se escutou a porta, 
se nao, e me foi dize-ndo: "Tenho pena de Voce ir embora, 
mas soube, por seu Mustafá, que vai para um emprego melhor. 
Vai fazer muita falta aquí, nao há gerente como Voce. 
Seu Mustafá me disse também que eu :J.ao fosse pergui<;a, 
nem roubasse nada a ele, que ele, quando estivesse mais ve,. 
lho, me da va sociedade na loja . ~le me d1sse essa coisa, mas 
eu sei que nao tenho qualidade para ser um gerente bom 
como Voce foi ". 

Etelvino nao esta va satisfeito: 
- Mas como é que o turco soube que a mulher ... 
- Fácil! E1a andava doida por mim. Eu lhe pedía que 

tivesse cuidado - e nada, andava sempre cheia de ciúme e 
de loucura. Nao sei quem denunciou, nao. Podía ser a criada, 
podía ser o Catolino ou as outras, que também desconfia
vam . . . O meu quarto - quarto .bom,_ caro mas bom - fi .. 
cava longe da casa de Mustafá; ficava quase ao lado do pa
lácio do governador. Me metí lá, sem saber que fazer. Quase 
noite, veio um carregador portugues, desses de corda no om
bro, voce sabe? Me trazia urna carta. Ela me dizia - ela a 

· Ambrosinha do Mustafá - que nao podía viver sem mim, 
que nunca conhecera um homem como eu, que um dia apa
recía, agora nao, tinha medo que ele lhe desse veneno. E me 
mandava algumas pelegas. Um con to. 
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Etelvino, cujas maos jamais haviam estremecido, ao longo 
de toda a sua vida, sobre tanto dinheiro duma só vez, arre
galou de novo os olhos .. meio incrédulo: 

- Um conto de réis? 
- Um conto - respondeu Manga Verde, com vpz só-

bria, ligeiro timbre de superioridade e um ar improvisadamen
te natural, como se a oferta nao lhe interessasse. - E me dizia 
na carta que ia mandar mais, nao quería que me faltasse 
nada. Eu peguei no dinheiro, meti noutro envelope, colei, 
lacrei. Nao escrevi urna palavra a ela, nao; escrevi só o nome · 
e entreguei ao carregador. - A. cara amulatada do Manga 
Verde austerizou-se ainda: - Nunca vivi a custa de mu
]heres. Dar a elas, gosto; receber, riao recebo; nao deixo nin
guém me ofender. Eu estava mesmo pic;udo comigo por nao ha
ver <lito a Mustafá, quando ele falou em veneno, que eu cá nao 
tinha medo de morrer. Cqi~a boba! Naquela hora fiquei mesmo 
com um medo bruto. Com rifle ou com faca, se pode lutar, ver 
quem mata primeiro, quem é mais valen te. Mas ele disse que . 
seria com veneno. Em veneno, sem ser nas pontas das flechas, 
veneno em casa, sem ninguém saber, nunca tinha pensado, 
nao. Assim um homem nao se pode defender . . É pior que re
ceber um tiro a traic;ao. Me parecía que era tudo sombra de 
Curupira, que eu também era sombra e que se matava a 
sombra de mim; eu caía sem barulho e quando se acendesse 
a luz já nao havia nada onde eu caíra. Besteiras! Estava ou
vindo Mustaf.á e até me parecía que eu já estava morto. 
Fiquei contente de ver na carta de Ambrosinha que ela tam
bém tinha medo de morrer com veneno. Mas quando aquilo 
me p~'3sou, eu me sentí envergonhado, até roía as unhas, 
porque medo nunca tive, nao tenho; se for preciso se verá por 
a qui. 

Com o espirito na terra, órf ao de jactancia e de imagi
nac;ao, Etelvino perguntava, humildemente prático: 

- E nao arranjou outro emprego? 
De novo Manga Verde trouxe ao rosto um sorriso de 

moderado desdém, enquanto os seus brac;os se arqueavam, 
como se fossem cerrar .. se a volta dum cestao de brindes, desti
nados aos Pari'ntintins, ou de outra matéria que ele, apenas 
ele, conhecia e era desprezivelmente abundante. 

- Só eu querer! Na rua onde estava a loja do Musta .. 
fá e nas outras perto da loja, havia muifos armazéns de bor-
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racha, de portugueses e de judeus. Me davam bom ordenado, 
mesmo bom; me conheciam, sabiam da minha competencia; 
mas gerentes já tinham. Náo quis outro lugar, náo. Náo 
queria ser on~a a virar gato, ali naquela rua ou perto. E entáo 
me resolvi. Voltei para criado de bordo. No Rio Machado, de 
B. Levy e Companhia. Voce está compreendendo agora? 

Etelvino náo compreendia: 
- Criado de bordo náo é menos que empregado de ar

mazém, na cidade,_ com bom ordenado? 
- Pode ser. . . Mas as minhas cabrochas náo sabiam 

onde eu andava, náo me viam perder categoría. Andava para 
o Madeira. Numa viagem, quando estávamos de volta, em
barcou em Porto Velho um peruano. Vinha também o Dr. 
Bonifácio. Foi lá que vi ele a primeira vez. Novo, com farda 
de capitao. Um dia,_ quando estavam alm~ando, o peruano 
come~ou a discutir com o doutor, que comia em frente dele, 
perto do comandantet sentado a cabeceira. Dizia que os bra
sileiros e até peruanos mesmo nao gostavam dum patricio 
dele, um tal Benjamim Maya, que matara muitos Parintintins. 
Sle nunca matara nenhum índio; no seringa! dele, no Acre, 
náo havia. Mas se os indios matavam os civilizados e os ci
vilizados nao matavam eles, se nao davam li~áo, nunca mais 
havia paz. Era preciso castigar esses selvagens ou entáo deixar 
as terras a eles. Mas náo valia de nada deixar as terras, eles 
náo sabiam tirar as riquezas. Se voltaria ao principio do 
Mundo. O Dr. Bonifácio náo estava de acorde, mas o perua
no era teimoso. Dizia coisas táo ruins que até fizeram chorar 
a viúva dum coronel, lá no fim da mesa. Todos os passageiros, 
menos um sujeito com olhos de boi morrendo, eram contra ele. 
Me lembro que eu estava a servir farofa de tartaruga e que 
pensei no veneno de Mustafá. Eu tinha vontade de quebrar 
mesmo a travessa na cabe~a do peruano. Quando ele disse que 
náo defendía o outro por ser seu patricio, mas porque um dia 
todos haviam de dar razáo a ele, o Dr. Bonif ácio respondeu 
com palavras mais duras e olhou para todos, a adivinhar o 
que pensavam. Olhou também para mim, que estava em pé, 
em frente dele, por detrás do outro, esperando que acabassem 
a farofa, para mudar os pratos. Meus olhos lhe falaram, por
que ele me olhou depois como se já fosse meu amigo. O perua .. 
no encabulou mesmo. Foi bom para o Dr. Bonifácio, porque a 
viúva do coronel, que ainda era nova e ficava uma belezinha 
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vestida de luto, andou sempre com ele o resto da viagem. Náo 
sei como aquilo acabou, a bordo ninguém viu nada. Náo podía 
ser ali; em vapor pequeno todos espiam, com inveja, e tudo é 
proibido. Parece que nos ingleses e nos americanos é que um 
homem pode entrar a vontade, a qualquer hora, no camarote 
duma senhora ou ela no dele. Gente como deve ser. Gente 
feliz. No Rio Machado, só eu é que conseguí, uma vez ... 

Suspendeu-se, contrariado. Antonio Rocha, com olhos 
redondos, rosto ossudo, cabelos muito negros, surgira de detrás 
do barracáo e, aproximando-se, exclamava: 

- Ah, voce tem agulha! Me há de emprestar ela, me 
cairam dois botoes da blusa .•. 

Manga Verde náo lhe resporideu logo. Voltou a fixar 
Etelvino e concluiu apressadamente: 

- Foi por ouvir o que dizia o Dr. Bonifácio, naquele 
dia, que eu resolví vir e~~ voces, quando soube que ele esta
va em Tres Casas, a aceitar pessoal. E olhe que já me tinham 
convidado para dispenseiro! Me gostava que Mustafá tam
bém estivesse aqui, para ver que se náo lhe respondí quando 
me despediu, nao foi por aquilo que ele ficou pensando, nao. 
Talvez um dia lhe escreva uma carta ... 

Voltou..-se, finalmente, para Antonio Rocha: 
- Pegue lá a agulha. Se sirva a vontade, mas nao a 

perca. Só tenho essa. Pegue tam.bém a linha. 
E ficou a visionar, um momento ainda, já desesperan~a .... 

do, a pequena loja do sirio que existía em frente da casa ma
terna e lhe dera, em menino, esse irrealizado sonho de ter uma 
loja maior, muito maior, de que fosse proprietário, gerente pelo 
menos, quando chegasse a homem. 

As conversas longas, as barbas f eitas com freqüencia ina
bitual, as ajudas voluntárias a Mariano, quando lavava pratos 
e panelas, as jogatas e outras evagac;oes, tudo os saturava já 
perante aquela infindável abundancia de tempo: e alguns vol
taram a teimar com o igarapé e com o rio, lan~ando-lhe tedio
samente os anzóis por · cima do arame. farpado. J uvencio, 
Moacir, Genaro, Tito Boludo, eram os mais pertinazes; Rai• 
mundo o mais destro de todos. Voltejava por cima da cabe
c;a a sua linha, como um vaqueiro o seu la~o: e de rosto seve
ro, seguindo fríamente o voo da isca, ' arremessava-a mais 

133 



\ 

longe do que os outros. Mas a água desdenhosa respondia-lhc 
sempre da mesma maneira,_ enviando-lhes apenas barbados, 
os seus maiores glutóes. 

- Náo há de haver aqui só ·desta porcaria - aventu ... 
rava Tito Boludo, libertando do anzol a sua vítima, atirando-a 
a terra e esmagando-lhe a cabe<;at forte e desprezivelmente, 
com um dos pés. - Se pudéssemos ir com a tarraf a por aí 
acima ou abaixo, com certeza se pegava outro peixe. 

Eleutério desistira de pescar ali, mas aparecia por detrás 
deles a seguir-lhes os gestos, de lábios dilatados por um vago 
sorriso profissional, com leve ar de indulgencia e urna ponti
nha de superioridade. Contudo, também ele náo andava sa
tisfeito, apesar de se ter por mestre naquelas caprichosas 
artes. Há dais dias que se esgueirava, mal vinham as primei
ras sombras da noite e se afastavam as últimas da madrüga.
da, para a tenta<;a:o do igapó. Sómente Genaro sabia dessas 
surtidas. Mas até a Genaro ele ocultava haver deitado fora, 
por vergonha de o trazer para o acampamento, tao pequeno 
era ainda, o único tam.baqui que inocentemente abocanhara, 
no espinhel, um dos care<;os de tuturubá. 

- Seu Eleutério, me parece que seu Curt náo vai gostar 
nada quando souber que voce sai daqui. É capaz de náo querer 
mesmo comer o peixe que voce pegar - advertiu-o Genaro. 

- Eu direi a ele que vou de noitet com a luz das estre.
las. De noite indio nao anda. E, cá para mim, os indios já 
náo vem. Nem de noite, nem de dia. Viram todo esse arame 
com bicos e pensam que já nao podem fazer nada. Pensam 
que estamos deixando brindes para eles virem andando até 
aquí e nós lhes .botarmos bala,. como faziam os outros. Foi, com 
certeza, por isso, eu lhe digo, que outro dia jogaram as fle
chas escondidos atrás do mato. Voce viu algum? Nao viu. 
Ninguém viu nenhum. Náo voltam, nao. Mas se voltarem, nao 
é antes de maio ou junho, quando as águas baixarem muito 
e os varadouros estiverem secos. - lnterrompeu-se, sorriu 
com malícia e logo acrescentou: - Para eles fug1rem mais 
depressa ... 

Sempre de expressáo cordial, discorria serenamente, de 
modo tao convicto e contagiante, que Genaro come<;ara a sen.
tir-se menos desgostoso consigo mesmo, pelos seus cochilos 
quando estava de sentinela. 
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- O pior nao é isso - continuava Eleutério. - O p_ior 
é que me parece que o igapó tem pouco peixe. 

Ef etivamente, na .manhá seguinte, tornou a voltar de maos 
vazias. E quando, mais tarde, vendo-lhe a cara desprovida de 
sorriso, Genaro o interrbgou, respondeu-lhe com uma só pa
lavra, desviando os olhos: 

- Nada. 
Percebeu Genaro que ele tomava a recusa dos tambaquis 

em se entregarem aos anzóis como um uf traje pessoal, urna . 
ofensa a sua competencia - e nao insistiu mais. 

Ao quinto dia daquela obstina<;ao, rutilante manha. sem 
palmo de nuvem a enodoá-la, ao contrário do que sucedera as 
mais recentes,, Eleutério nao tinha ainda regressado ao ,Pesto 
quando os outros já se encontravam a pé e lavados. 

Ninguém deu pela sua ausencia, ninguém, nem mesmo 
Genaro. Desde a conclusáo do acampamento, os homens já 
nao se amesendavam ao mesmo tempo sob a alpendrada, para 
beber o café, irritando assim a Mariano, que os servia e se 
mostrava sempre resmungao por esse atentado contra o h~ 
rário. 

Alguns 'deles acabavam justamente de se sentar e de levar 
as chávenas a .boca quando chegaram os deis primeiros asso ... 
bios ·dos vigías. Lego aquela gritaria exaltada. Ergueram as 
cabe<;as, como se quisessem escutar um pouco mais ainda; de
pois entreolharam-se, silenciosamente, com um sorriso dúbio 
parado nos cantos dos lábios. Tomaram devagar o café, n~~ 
queles instantes suspensos e demasiado longos; . e quan~o Ni
muendaju rompeu apressadamente lá de dentro, a mao es .. 
querda cheia de longos colares pendentes, o bra<;o direito em .. 
purrando Bonifácio e Amaro para trás, ainda Tito Boludo 
passeava, com ostensiva tranqüilidade, a ponta da língua sobre 
o bei<;o superior, como se ela buscasse .. gulosa, a última lem
bran<;a do a<;úcar. 

Os homens foram com o etnólogo para a esquina do bar
racáo e ficaram a observar a folhagem espessa, de onde bro,.. 
tavam aqueles gritos que pareciam apenas jubilosos, sem có
lera alguma a entremear-se, ao contrário do que sucedera ná 
primeira arremetida. Ainda desta vez nao se enxergava nin
guém. Dir-se ia ser a própria floresta qu~ reg~ugava um pra
zer delirante, num ritual escondido e demoniaco. Nenhuma 
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flecha voava tamhém de lá e era isso, principalmente, que 
surpreendia e intrigava os homens. 

Nimuendaju ahandonou a protec;áo da casa, deu tres ou 
quatro passos em frente, agitando no ar os colares: 

- lrmáos, náo queremos fazer .. vos mal! 
Genaro pusera .. se ao seu lado. E alguns dos outros ho .. 

mens, com Raimundo a dianteira, desobedecendo aos gestos 
dele, para que nao se aglomerassem, tornando-se alvo fácil, 
iam .. se acercando também. 

- Estamos aqui como vossos irmaos e trazemos muitos 
presentes para voces - gritou Nimuendaju, coma maior forc;a 
da sua voz. 

Mesmo que compreendessem a língua geral, em que lhes 
falava, sua grande esperanc;a de f raternizac;ao, nao deviam 
te .. lo ouvido, porque mal o seu vulto surgira, indef eso sobre o 
campo descoberto, a berra ria que f aziam redobrara. Mas a inda 
desta vez nenhuma flecha saíra da mata. A folhagem cerrada, 
até aí muito quieta, como se nem mesmo um pássaro houvesse 
pousado nos ramos, comec;ara, porém, a movimentar .. se. E os 
homens viram .. na, depois, abrir-se ligeiramente e por ela passar 
aquela massa confusa, meio escura, meio avermelhada, de li
nhas empastadas, tao mal definidas que a primeira vista mais 
parecia, assim na ponta de comprida vara, um brinco de car
naval do que cabec;a humana decepada. 

Sentindo o pressentimento a roe .. Io, Genaro olhara, hesi
tara, tornou a olhar e, por fim, exclamou coro voz alucinada: 

- É o Eleutério! Mataram o Eleutério! 
Entao os homens vieram todos para ali. De brac;os ergui

dos, punhos fechados, uns protestavam, gritando também; 
outros, muito silenciosos, mordiam os lábios e dir-se-ia que
rerem fuzilar a bren ha com os olhos sinistramente f ixos. 

Nimuendaju tentou ainda um gesto de acalmia, de que 
ele próprio precisava; o movimento da sua mao saiu-lhe, po
rém, sem autoridade. Alguns dos homens abalavam, desapa .. 
reciam no interior do barracáo, volviam com o ar de nao 
saberem que decisao tomar, enquanto a vara, apoiada agora 
sobre o fio de arame mais altaneiro, ia rolando vagarosa .. 
mente a cabec;a ensangüentada de Eleutério, como se utili
zasse urna manivela alguém que na folhagem se ocultava. 

- Nao fac;am isso! Nao veem que deitam tudo a perder? 
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Nimuendaju voltou-se. Era Bonifácio que impedia, a por- · 
ta do barracáo, que Tito Boludo e Dorival saíssem com dois 
rifles. 

- Me permita, seu doutor, mas isto assim nao foi com
binado. Eu sei onde está um, esse safado que rola a cabec;a, 
e é bala certa para castigar ele - dizia Dorival, com grande 
excitac;ao. 

Amaro interveio também e Nimuendaju viu-o tirar-lhes 
as armas. 

A gritaria durou algum tempo ainda, por fim interrom .. · 
peu .. se um instante. A cabec;a desaparecera. Mas logo aquele 
vozear de regozijo recomec;ou e prosseguiu pela floresta a den .. 
tro - mais longe cada vez. · 

Ao ouvir os passos de Bonifácio, lentos no corredor do 
barracao, Cavakanti, com voz lassa de f ebre, perguntou da 
sua rede, onde curtia o beribéri: 

- Que foi, seu dou.tor? Os indios voltaram? 
Bonif ácio assomou a porta do dormitó ria: 
- Voltaram, mas nao jogaram nenhuma flecha. Ne .. 

nhuma! Vieram só para nos meter medo e já foram para a 
maloca. 

Lá fora, os homens regressavam a alpendrada, vagarosos, 
calados, os .brac;os tombando ao longo do corpo. Só Tito 
Boludo, arrimado a um dos esteios, com os olhos bugalhudos, 
a boca meio habada pela cólera, se mostrava ainda insurgente: 

- Por que nao, se sao bandidos mesmo? E nós aqui 
sem poder fazer nada! Se eu adivinhasse esta coisa nao tinha. 
vindo! 

Ninguém despejara outro comentário, mns aquele silen
cio dos homens, rubro como uma lamina na forja, pareceu 
a Nimuendaju mais nocivo do que as palavras. 

Genaro nao chegara mesmo a sentar .. se. Passou as costas 
da máo pelos olhos e propós a Honório, com voz a amorrinhar
se-lhe na garganta: 

- Vamos buscá-lo? - E só depois de dizer aquilo, 
olhou interrogativamente· para Nimuendaju, que Jhe respondeu 
com um sinal de concordancia. 

Eu vou também. 
Eu também. 
Eu também. 
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Como todos queriam ir, cortou-lhes prude-ntemente a 
decisao: 

- Bastam tres ou quatro. 
Genaro encarou Jarbas, Honório e Antonio Rocha: 
- Voces, tá bem? 
Foram encontr.á-lo estendido no declive que ia findar, 

suavemente, junto do igapó. Estava de peito para o ar, pernas 
abertas. em angulo, os pés beirando a água. Tinha as calc;as 
arrega<;adas até os joelhos e, acima dos ombros, só se via 
uma pasta de terra e de folhas secas, ligadas por uma espécie 
de cola grossa, esponjosa e vermelha, úmida ainda. Dir-se-ia 
um grande .boneco, destro<;ado por crian<;as, filhas de gigantes. 

Em frente dele, a corda do espinhel, que tantas humi .. 
lhac;oes secretas lhe produzira nos últimos dias, com os seus 
anzóis sempre desahitados, estremecia agora ao lume da água, 
puxada pelas vidas que aprisionara. Tres tambaquis de alen .. 
tado porte come<;aram a debater-se em tcrra, bocas e guelras 
sangrando sobre os corpos prateados, logo que os retiraram 
do igapó. Honório visionou Mariano, de faca em punho, a 
amanhá .. los na cozinha; entreviu os outros homens e ele mesmo 
a come-los e pareceu-lhe impossível que o pudessem fazer sem 
angústia. Seria como se mastigassem e engolissem as próprias 
recorda<;óes de Eleutério. Olhou de novo aquela prata ainda 
viva, a lutar desesperadamente com a asfixia; fitou Jarbas e 
Genaro e, convencido do seu mudo acordo, principiou a devol .. 
ver a 'água os tres grandes peixes, cuidadosamente, quase 
respeitosamente, para nao magoá-los mais. 

Pegaram no companheiro morto, um pelas pernas, outro 
pelos brac;os - e partiram. Jarbas e Antonio Rocha ora iam 
a frente, a quebrar os ramos, facilitando o caminho, ora a 
revezar os outros. 

Honório tornou a pensar que poderia haver ali índios 
ocultos, espiando-os, para atacarem em seguida, como era de 
seu hábito; ainda admitiu essa possibilidade, mas encolheu os 
ombros. Os outros avanc;avam como se nunca tivessem existi
do índios. Sentiam urna coragem reforc;ada e austera, como se 
aquela morte lhes desse nova for<;a moral sobre os Parin
ttntins e os selvagens o percebessem nitidamente; as suas 
próprias vidas lhe pareciam agora desvalorizadas. 

Junto das mercadorias, no barracao menor, Maximiano 
preparava já as tábuas quando eles chegaram. Devagar o 
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f azia, como que abstratamente, nada di zendo quando os viu 
entrar. Lan<;ou apenas os olhos de lado ao vulto que traziam, 
depois a tábua que tinha sobre o banco; e decerto f icou tran
qüilo quanto as medidas calculadas, porque prosseguira no 
seu trabalho, sempre calado. 

Raimundo, que os vira de longe, chegara também, a cor
rer, trazendo um lenc;ol nas maos. Pouco depois, Maximiano 
ficava de novo sózinho, com aquele tecido branco distendido 
a sua esquerda, a insinuar, pelos relevos, as formas que ele 
nao quería ver. Os outros caminharam para Nimuendaju, sen .. · 
tado ao ar livre, a cadeira encostada ao barracao maior. Tinha 
as pernas cruzadas, o caderno de apontamentos sobre o joelho, 
a cabe<;a erguida para os homens que se aglomeravam na sua 
frente. 
_ . Carolino, que acaba va de ser rendido no poste de vigi

lancia pelo Manga Verde, dizia-lhe: 
- Ainda vi uns qua·tro, ao longe. Vi mal a eles, por 

causa das folhas. Havia mais, com certeza, mas me pareceu 
que nao muitos. Calculo uns cito ou dez. 

- Eram moc;os, os que viu, é? 
- Todos muito moc;os. 
Nimuendaju baixou reflexivamente a cabec;a, sem expli

car por que fizera aquela pergunta. Entretanto, voara áté aH 
o ruído das primeiras marteladas que Maximiano clava, ao 
longe. O pequeno calor de curiosidade que o silencio do etnó .. 
Iogo acendera nos homens dir-se-ia ter gelado de repente. Só 
o martelo do carpinteiro parecia comandar agora aquela mudez, 
os ros tos imóveis e inclinados para o chao. Por f im, dirigindo
se a Amaro, Nimuendaju proferiu lentamente: 

- Uma canoa vai voltar já a subir o rio. Se eles levaram 
os. brindes, ponham lá outros. . . Depois irá para o 'lado de 
ba1xo f azer a mesma coisa. 

AT~to Boludo, de corpo quase oculto pelos ombros de 
Antonio Rocha e de J uvencio, rompeu por entre eles, com voz 
rancorosa: 

- Mais brindes ainda para esses bandidos? 
Dorival apoiou-o: · 
- Mais brindes, seu Curt? 
Os homens animaram, finalmente, as caras, perante aque

le germe de disputa. Nimuendaju teve um gesto de paciencia 
e respondeu de modo seco: 
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- Os brindes sao as un1cas armas de que podemos 
dispor. Voces dois nao compreenderam a~nd~, é? Só eles 
podem salvar as nossas vidas. E esta man~a nao deve hav~r 
perigo, creio eu. Os indios vao agora, provave!~ente, a cam1-
nho da maloca, para festejar a morte de Eleuteno. - Pousou 
um olhar severo sobre Tito Boludo, depois sobre Dorival, e 
acentuou, mais secamente ainda: - Mas está bem. Voces 

, f icam dispensados de todo o servü;o. Recebem na mesma, 
enquanto estiverem aquí, mas dispenso o vosso trabalho. 

A Tanajara pareceu justa aquela decisao; dava-lhe mes
mo um imprevisto e inoportuno prazer. Mas já Tito Boludo 
dizia: 

- Nao sio,, eu quera ir. Nao é por medo que falo. 
Mas pensar que aqueles selvagens. . . Eleutério era mesmo 
um homem bom. 

Os outros mantinham-se silenciosos, como se estivessem 
de novo mais atentos as marteladas que soavam ao longe do 
que as palavras derramadas junto deles. Sómente Jarbas inter
fería, dirigindo-se a todos: 

- Já urna vez disse ao Tito que os indios nao tem culpa 
de ser selvagens ... Nenhuma culpa. . . 

- Nao tem, nao - aprovou Tanajara, com os sofn .. 
mentos dos seus antepassados a virem-lhe, de novo, a memória. 

- Entáo quem a tem? Somos nós? Ou sáo voces?-. a 
voz de Dorival era dura, acompanhatla dum olhar agress1vo 
para os dois. - Se fique sabendo ~ue ~u sou como o !ito: 
medo nao tenho! E também quero ir. Mas o meu deSeJO ... 
o meu desejo era fazer a esses bichos o mesmo que eles 
fizeram a Eleutério. 

Quase tao franzino como Moacir, as ma~as do rosto 
muito salientes, a tez bronzea, Tanajara, descendente de indios 
do Maranháo, voltava a lembrar-se do tempo em que o avo 
lhe contava histórias vindas de longe, através de várias gera
~oes da tribo1 sobre as vicissitudes sofridas pelos seus ances
trais, em fazendas de portugueses e de holandeses, nos tem
pos agrilhoados da escravatu~:=1 · "Se eu já. foss~ hom~m . e 
estivesse lá, vovo, matava eles . Um fervor infantil e a ansia 
de vingar os da sua ra~a. já entáo a apagar-se por sucessivos 
cruzamentos, o exaltavam. Os indios pareciam-lhe sagrados. 
Mas os holandeses haviam partido há muito e dos portugue
ses só conhecia um. Era, na Guimaraes maranhense~ o da 
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mercearia onde os país o mandavam, de quando em quando, 
fazer pequenas compras, quase sempre a c.·rédito: "Para botar 
no livro". O portugues franzia a testa, as vezes mesmo decla
rava que náo venderiá i:µais nada fiado, nem mais um chavo, 
enguanto nao pagassem- o que lhe deviam. Tanajara olhava 
aquele corpo muito branco, de ventre já abaulado, mangas arre-
ga<;adas, os bra-;os peludos, a barba por fazer. E pe.~sava: 
.. Um dia. . . Um dia, roubo uma espingarda e venho. . . Mas, 
aos doze anos, os país entregaram-no a 1Jn1a família abastada, . 
a do Dr. Miranda, residente em. S. Luís, para substituir o 
moleque que fugira. O merceeiro, que a fornecia, era também 
portugues; parecia .. Ihe até que ser portugues e ser merceeiro 
era a mesma coisa, tanto os encontrava amalgamados por 
toda a parte onde ia. A familia comprava muito, pagava bem, 
seu Manuel Galego tratava-o como se fósse seu filho e até 
lhe clava rebu<;ados ou bp}achas urna vez por semana. Mais 
tarde, ouvira dizer que havia portugueses e holandeses muito 
diferentes uns dos outros e que nos tempos de que o avo . 
lhe tinha falado, os costumes ainda eram piares do que os . 
de agora. Também o deputado federal, quando jantara em 
casa do Dr. Miranda, falara dos Tapuias que ca<;avam indios 
de outras tribos e iam vende-los aos feitores da Holanda e 
de Portugal, para serem escravos. E se ninguém lhos com
prava, matavam-nos e comiam-nos, saboreando-os como se 
fósse veado ou anta. Urna das senhoras que estavam a mesa 
gritara: " É mesmo verdade? Que horror!" Entao o deputado 
desprendera o guardanapo do pesco<;o e, enguanto o dobrava, . 
dissera, muito sério: "Tirar um homem ao domínio da Natu
reza, custa muito. Mas alguns lá vao saindo, com a ajuda 
de outros ou por seus pés." Nao compreendera aquelas pala .. 
vras, sempre recordadas por esse seu próprio mistério. Só há 
poucos dias Jarbas lhas explicara, mas ele nao estava certo 
se era aquilo mesmo que o doutor deputado queria dizer. 

O marc;ano de seu Manuel Galego também viera d~ 
Portugal, com a mesma idade dele e ainda mais humilde. 
Quando as compras tinham grande peso, saco de feijao, saco 
de batata, outros comestíveis, ia levar-lhas a casa, empurrando 
um carrinho pelas ladeiras acima, aquelas ladeiras muito in-· 
clinadas das quais havia tantas em S . Luís e lhe faziam o 
suor pingar da testa. .Ele, as vezes, auxiliava .. o e o Zeca 
falava de coisas tristes, sofridas antes de sair de Portugal, 
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e dos pontapés, cascudos e oof etadas que o patrao lhe da va, 
depois de estar na mercearia. Ouvindo.-o, parecia ... lhe que as 
vidas dos dois eram semelhantes, ambos com os pais muito po.
bres, ambos a servir os outros, porque a ele também a cozinhei.
ra e o filho mais velho de seu Dr. Miranda o esbofeteavam de 
quando em quando. Alguns dias, o mar~ano ocultava, nos 
bolsos, pequenas barras de chocolate, que lhe oferecia; e ti .. 
nham ficado amigos, temperados ao fogo das mesmas humi .. 
lhac;oes. Mas aquele ressentimento, que os sofrimentos dos 
indios e dos pretos, evocados pelo avo, lhe haviam recalcado 
no espírito, contra os portugueses e holandeses, mesmo contra 
alguns brasileiros donos de casa grande, aquele desejo infantil 
de vingar heroicamente, de qualquer maneira, as vítimas pre.
téritas, SÓ entorpecera quando ele se tornara adulto. Compreen
dera entáo que nao podia responsabilizar os homens do pre ... 
sente pelo que haviam feito os do passado, que em todas as 
épocas tinham existido homens que pensavam diversamente 
e soubera que ali mesmo, em S. Luís, na lgreja do Carmo, 
um pregador portugues, um tal Vieira, tao justo e inteligente 
que até a Santa lnquisi<;ao o prendera, condenara, falando do 
púlpito, aqueles que maltratavam os indios; conde·nara-os co1no 
se ele, batina de Portugal, fosse também índio - um dos 
sacrificados de quem o avo falava. 

"Eu quero ir". Recordava ... se bem desse momento em que 
duvidava de ser aprovado pelo Dr. Bonifácio, assim magro 
como era. As idéias que Rondan espargia haviam ... lhe reani
mado, posto que de maneira diferente, o velho lume amorte.
cido. A alianc;a estabelecera ... se. Rondon descendia de portu
gueses, de espanhóis e de indios guanás, terenas e bororos. 
O heroísmo dos dez anos, que deveria realizar ... se num dia 
ainda distante e obscuro como o de todas as largas prorroga
c;oes, metamorfoseara-se, tornando-se claro, adquirira o sen
tido das datas e consciencia; já nao seria de vingan<;a. mas 
de remic;áo. Bonifácio examinara-o e dissera: "Pode ir". 

Agora, perante aquela marte, Tanajara sentia.-se desam
parado por si próprio. Nenhum tronco, nenhuma parede sólida, 
a que se arrimasse com seguran<;a, nenhuma regra a orientar
lhe o pensamento, aquele grande desejo de falar - mas de 
falar certo. O tempo havia transformado os indios de que 
ele descendia numa verdade já muito longínqua, que o próprio 
avo só conhecia por tradic;áo, ao passo que Eleutério era seu 
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amigo, uma realidade presente e viva, mais viva e mais pre
sente ainda depois de estar morto. Tanajara teimava em sepa.
rar-se do conflito que sentia nos outros, aquele mal.-estar que 
a ele também amofinava - e nao o conseguia inteiramente. 
Os raciocinios que ia encadeando pareciam-lhe sempre con
fusos, desconexos,_ pouco aplicáveis ªº instante que ele supor-
tava, as próprias razóes que o consumiam. E foi com a sensa-
c;áo de que nao dizia exatamente o que desejava dizer, que, 
por fim, disse: 

- E es ses que lá .pra Europa enf orcavam as pessoas e 
deixavam elas dependuradas para os outros ver? 

Os homens ouviram-no f alar assim, isoladamente, e que
daram--se indiferentes como se nao o tivessem ouvido; somente 
Jarbas, Nimuendaju e Bonifácio ergueram um .breve olhar 
para Tanajara, um olhar que logo baixaram, discretamente. 
Jarbas sabia que era inflµ~ncia dele. 

Nimuendaju abafava a sua contrariedade. Desde a iden .. 
tificac;áo do volume que os indios rolavam devagar, como a 
desafiá ... los, como a rirem--se deles, a piedade ia alternando. 
no seu espírito com sentimentos de culpa e de despeito, por 
lhe terem desobedecido mais uma vez. "Recomendara ao cabo ... 
clo que nao voltasse ao igapó - ·e o caboclo voltara. Mas 
agora, ao contrário do que sucedera com Amaro, talvez ele 
próprio tivesse alguma responsabilidade no caso - pensou 
Nimuendaju, sempre enervado. Nao fara suficientemente 
enérgico quando soubera das idas de Eleutério ao igapó. 
Desde que convivia com Bonif áciot andava amolecendo, caéla 
dia ·a transigir mais, já dera por isso. Nao queria que o pes .. 
soa] o tQmasse por menos complacente do que o médico, 
menos até do que Amaro, e na noite dos primeiros tambaquis 
havia sido demasiado brando. Era evidente agora que os ho~ 
mens haviam perdido aquela simpatia tolerant~ pelos Parin-
tintins, aquela compreensao dos seus costumes bárbaros, das 
suas rea<;oes ferozes, que ele e Bonifácio nao se cansavam 
de lhes inocular. E isso acontecia precisamente quando abor
davam os dias mais perig.osos, precisamente quando se tornava 
necessária urna unidade psíquica entre todos eles, quaisquer 
que fóssem as circunstancias. Parecia até que o respeitavani 
menos agora, muito menos, como se a morte de Eleutério 
houvesse estabelecido o mesmo nível para todos, um só pata-, . 
mar para se lamentarem ou indignarem, iguais na compaixáo, 
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no furor e nas dúvidas; como se a morte do caboclo tivesse 
rasado as hierarquias, tivesse superado tudo. Ble próprio já 
nao sabia como cingir os outros a ordem que dera, como 
manter a sua autoridade, sem criar novos marulhos entre os 
homens, os marulhos silenciosos - os mais nocivos de todos." 

Encontrou os olhos dedicados de Raimundo, esse aumen ... 
to de for~a que ele sentía quando o tinha a seu lado - e 
decidiu-se: 

-- Vai voce, com os que foram da última vez. Diga ao 
Mariano que lhes arranje uma bóia, para comerem no cami
nho. Para os léldos onde eles desapareceram, irei eu. Quero 
ver se levaram ou nao os brindes que lá deixei. - A voz 
comoveu-se-lhe: - Mas antes disso vamos enterrar o nosso 
amigo. 

Bonifácio viu-o passar a mao, repetidamente, sobre o bi
gode, apertando de quando em quando o lábio entre os dedos, 
como se castigasse as variantes da sua batalha íntima, antes 
de voltar a f alar: 

- Foi urna grande crueldade,_ nao há dúvida. - A voz 
toldada, decaída, tornou a erguer-se: - Mas, quando viemos, 
já sabíamos que eles eram assim. E foí por isso mesmo .que 
viemos. Nao estamos aqui pelo que eles sáo, mas pelo que 
podem vir a ser. O que sucedeu ao Eleutério, nao haveria 
acontecido se ele tivesse f eito caso do que eu lhe disse. 

Os homens, divididos em pequenos grupos, voltaram a 
comentar o ocorrido, logo que ele se calou. 

Bonifácio apoiava .. se numa só perna. Dobrava a direita, 
encostando o sapato a mesma chapa de zinco que lhe ampa ... 
rava as costas, e os seus olhos dir--se-iam distraíoos de tudo 
quanto decorria ali. Como Nimuendaju, ele pressentira a crise 
moral que a maioria dos homens sofría. E decidiu intervir, 
utilizando os exemplos que a ele próprio haviam influenciado. 
Os homens viram ... no desencostar .. se da parede: 

- Nao temas de modificar em nada o nosso comporta
mento - disse-lhes. - Devemos pen~ar que tudo isso é sel
vagem: os Parintintins, esta mata que nos cerca e a vida 
que levamos aqui. Só as nossas idéias sao civilizadas e pode
mos sentir-nos contente de as termos. Nos estamos supe
rando, compreendem? 

Pareceu-lhe, pelo olhar incerto de alguns, pelo próprio 
movimento involuntário dos lábios deles, que as suas palavras 
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nao facultavam a todos um rápido entendimento e tentou escla
rece-los e influenciá-los também com urna evoca~áo que a ele 
mesmo de quando em quando ainda aquecia. 

- Conhe~o um ·caso bonito. Mesmo .bonito. Urna tarde, 
Rondon ia a cavalo por-um varadouro, quando sentiu alguma 
coisa passar-lhe por detrás da cabe~a. :aíe me disse ter julga
do, a principio, que fó.ra um pássaro. Mas aquilo se repetiu. 
Dois Nhambiquaras estavam a flechá-lo de entre as árvores. 
Eram flechas envenenadas e urna delas, por pouco, nao o 
atingiu no cora~áo. Essa está agora no Museu Nacional do 
Rio de Janeiro; é urna relíquia. ·Que fez ele? Tirou a cara
bina do ombro - ali nós andávamos sempre armados, por · 
causa da ca~a - e, quando os Nhambiquaras iam jogar mais 
flechas, deu dois tiros para o ar. Os índios fugiram, mas 
viram perfeitamente que Rondon náo quisera atirar sobre eles 
- e isso era o principal. 

Bonif ácio falava e 'via de novo a perdiz e os filhos a 
correre.m, a correrem todos alarmados, muito longe dali no 
tempo e no espa~o. O seu tio e padrinho, rico e solteirao, 
tinha.-o levado a Europa, quando ele terminara o curso. Ha
viam passado alguns dias em Portugal e, naquela manha de 
tanta luz e de tanta cór, após visitarem Belmonte, esquadri
nhando a terra onde nascera o descobridor do Brasil, subiam 
de Manteigas para S. Louren~o, a caminho de Gouveia, quan
do a perdiz e os perdigotos surgiram a frente do automóvel, 
logo a seguir a curva. 

Sobrepondo-se a velha cena, já tao distante, que ora se 
dissolvia, ora se reconstituía nos seus olhos, Bonifácio conti ... 
nuava: 

- Assim que chegou ao acampamento, Rondon nos con
tou o que lhe havia sucedido. Os homens que estavam ali eram 
todos militares, oficiais e soldados, que andavam a construir 
a linha telegráfica nos sertóes. E quase todos os militares tem 
urnas idéias muíto esquisitas, náo sei se voces sabem. Para 
eles, uma espada nao é um bocado de ª~º· como para as 
outras pessoas; é urna coisa que tem honra, que tem orgulho 
e as vezes até lhes parece que tem alma superior a dos ho
mens. Pensam assim, que havemos de fazer? Os que estavam 
ali eram uns valentes, tinham amor pelos indios e idéias 
mais modernas. Estive lá, posso dizer. Alguns até sabiam 
tanto ou mais do que os doutóres. Mas um capitáo e um 
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aspirante, chegados há pouco, diziam que seria uma ver
gonha para o exército se náo castigássemos os Nhambiquaras. 
Diziam que se os índios náo tivessem medo de nós, até pode .. 
riam dificultar, com os seus ataques, a abertura da picada 
que andávamos fazendo. 

Bonifácio hesitou. Parecia-lhe agora que estava a degra .. 
dar o episódio, a sua própria substancia, narrando .. o pue
rilmente, por pensar, ao mesmo tempo, noutra coisa - e 
deteve-se. 

A estrada voltava. A perdiz a frente, os filhos atrás, 
ainda implumes e dir-se-ia que rebocados por ela, eram uma 
ternura aflita correndo diante dos olhos dele, nessa hora 
já antiga. Para náo os assustar mais, pedira ao motorista 
que parasse o carro. E durante alguns instantes, subitamente 
enternecido, como se visse um cordeiro branco ou um veadito 
com olhos da cor da castanha nova ainda náo adaptados a 
vida, quedou .. se a contemplar a graciosidade daquele medo 
repentino. 

A perdiz e os filhos tornaram a esfumar-se, a estrada 
desapareceu tambémt só ficando na sua frente os homens, 
to-dos calados, as máos quietas ao longo do corpo, o olhar 
luzidio de curiosidade, esperando que el(.! continuasse. 

- E, depois, que aconteceu? - perguntou Honório. 
- Bem. . . O Rondon levantou a cabe~a. fixou .. os, muito 

sério, e respondeu .. lhes: - "Meus senhores, quem representa 
aqui o exército, . sou eu. E o exército nao está aqui para 
fazer guerras. A do Paraguai já acabou há muito, compreen
dem? Nao viemos para matar ninguém. Mas, por enquanto, 
os Nhambiquaras náo sabem que a nossa missáo é de paz. 
Ora se esta terra fosse vossa e alguém viesse roubá .. }a e ainda 
por cima vos desse tiros, o que é que os senhores fariam, 
apesar de civilizados?" 

Bonifácio interrompeu .. se e logo acrescentou, sempre com 
urna sensa<;áo de ingenuidade: 

- N inguém, nem mesmo aqueles que tinham pedido cas ... 
tigos, por causa da honra militar, levantou a voz. Entáo ele 
disse-lhes: - "Vamos já fazer um jira u no sítio onde os 
Nhambiquaras me atacaram e cobrir o jirau de brindes. Cada 
um de nós leva para lá um presente pessoal, qualquer coisa 
que nao lhe fa~a muita falta." Rondon disse aquilo e todos, 
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depois de pensarem um pouco, todos, até o capitáo e o aspi .. 
rante, ofereceram alguma coisa. 

De súbito, naquela manhá da serra, que estava sempre 
a ressuscitar .. Ihe nos olhos, naquela ma\1ha em que tudo pare .. 
cia duma pureza inicial, tinha-lhe sobrevindo o desejo infan .. 
til de capturar e afagar ternamente.. por um só momento que 
f os se, um dos novelitos felpudos, meio caricatos, que se ima .. 
ginaria saídos duma loja de brinquedos e fugiam, muito inquie ... 
tos, estrada acima. Dissera ao motorista para avan<;ar de 
novo, pedira-lhe que fosse devagar. A perdiz aumentara a . 
correria, tentava volteios, a esquerda, a direita, cada vez 
mais atribulada. Resistira, lutara com as circunstancias, lutara . 
com o seu próprio medo, sempre a. correr e a cabe<;a sempre 
a perscrutar um lado e outrol até sentir muito próximo já, 
próximo e implacável, o carro que a perseguía. Descerrara 
entao as asas e parHra, abandonando os filhos a estrada, que o sol povoava de claridades alternadas com sombras de pinhei
ros, mas que nesse momento dir..-se..-ia tao desprotegida e nua 
como um deserto. 

Bonifácio voltou-se para Tito Bol u do e Dorival: 
- Pacificamos aqueles índios, que também eram muito 

ferozes. 
Os homens continuaram calados. Pareceu-lhe, porém, que 

come<;ava a reflutuar a adesao que nessa manha havia nau
fragado. Só Tito Boludo reagia: 

- Mas seu Rondon foi sapecando dois tiros, hein? 
O prímeiro sorriso, depois da morte de Eleutério, surgiu 

no rosto de alguns dos homens. Jarbas protestava: 
- o doutor já explicou que eles perceberam que nao era 

para matar. Quem sabe se nao foi mesmo útil ter aconte
cido aquilo? Os indios podem até ser melhores pessoas do 
que estamos julgando. Podem ser bons entre eles, gostarem 
dos pais, das mulheres e dos filhos. Estao habituado~ a id~ia 
de se defender de nós, de atacar e de matar; e o que e preciso 
é tirar a eles essa idéia. 

Bonifácio encarou Tito Boludo: 
- Voce pensa que os Parintintins nao sabem que ternos 

rifles? Sabem tao bem como voce. Perderam muitos parente.s 
com as balas dos civilizados. Ora um dia hao de pensar que 
se nós ternos rifles e nao atiramos, é porque nao estamos aquí 
para lhes fazer mal ... Está compreendendo agora? · 
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Voltara a encostar.-se ao zinco. Os homens articulavam 
novos co1nentários, por entre o ruído que Maximiano produ .. 
zia e continuava a chegar enervantemente até ali. Adivinha
vam, como se estivessem a ve-las, quando as cabec;;as dos 
pregos atingiam a superficie das tábuas: as marteladas torna
vam ... se, entáo, mais copiosas e mais rápiC.as - tuntum, tun ... 
tum, tuntum ... 

Até aquele dia, a sua juventude sempre admitira que o 
amor materno se so.brepunha, entre todas as aves como entre 
as mulheres ou as feras, ao instinto de conservac;;áo individual, 
fosse qual f os se o transe. E ao ver que a perdiz, abandonando 
os filhos aos perseguidores, o desmentía, um repentino desa
lento o oprimira, como se ela lhe tivesse roubado alguma coisa, 
tornando órfáos velhos sentimentos universais e deixando-lhe, 
em troca,_ urna sensac;;áo de candidez humilhada. Mas a isso 
Bonifácio opunh~ agora que o homem, involuntário criador 
de desavenc;as, era ao mesmo tempo um obstinado harmo ... 
nizador dos conflitos existentes, alguns tao medonhos, entre 
a Natureza e os seres por e1a gerados, entre a lógica dele 
e as contradic;;oes da sua origem e que justamente nessa per ... 
severanc;a corretiva o homem sobrelevava e dignificava a sua 
frágil condic;ao, mesmo quando adiava ou quando perdia. 
E enquanto conflituava com ele próprio, Bonifácio ia mis.
turando os homens que estavam na sua frente com a radio ... 
sidade daquela manhá beirá, com as figuras dos antigos mis.
sioná.rios jesuítas e o vulto da mulher de Eleutério, muito 
séria e hirta, junto de Tarsília, na varanda de Manuel Lo.bo, 
quando tinham partido de Tres Casas. Até na piedade o 
instinto de defesa interf eria, pois que se deplorava nos outros 
aquilo que se admitia ser possível advir, um dia, a nós pró .. 
prios. Os missionários portugueses, que ti'nham empreendido 
a catequese dos indígenas brasílicos, em terras ainda quase 
virgens, mesmo virgens por vezes, prometiam urna recom ... 
pensa metafísica para todos os sacrifícios, lá onde ninguém 
podia confirmar a exatidao das suas crenc;;as, ao passo que 
os homens ali reunidos agiam apenas sob o efeito duma idéia 
moral, sem nenhuma tradic;;áo para eles, nem premio algum 
a vista. E até o orgulho dos seus feítos, se porventura o 
viessem a ter, nao excederia a orla doméstica e fatigaría os 
próprios amigos, se os ouvissem narrar a aventura mais duma 
vez. O pacto do instinto de conservac;;áo com a idéia de soli-
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dariedade entre os homens mais avanc;ados e os que tinham 
ficado detidos nas funduras das selvas e dos tempos, entor.
pecera.-se porque o instinto deixara de considerar a outra parte 
merecedora dos refreamentos que a ele exigiam. Mas os días 
seguintes demonstrariam se a alianc;;a esta va ef etivamente rom
pida ou se iría renovar.-se logo que diminuísse a crise senti ... 
mental - admitiu ainda Bonifácio, em busca de conforto 
futuro. 

Amaro viera de dentro do barracáo, pusera.-se em frente 
de Nimuendaju, apontando o grupo de arbustos e plantas que 
cresciam entre as árvores, onde os Parintintins se haviam 
escondido, com tanta opacidade e tao eficazmente como ao 
abrigo de urna fortaleza. 

- N áo lhe parece que seria melhor roc;;ar aquilo? 
- Já tinha pensado nisso - assentiu Nimuendaju, me .. 

tendo o caderno no bolso, certo de que só no isolamento de 
seu quarto poderia anota!"· convenientemente os eventos dessa 
manhá. - Já tinha pensado, mas nao se <leve roc;;ar muito. 
Uns seis ou sete metros apenas, para o interior. Precisamos 
de ter contactos com eles e eles nao váo certamente apresentar...: 
se frente a frente se nao puderem esconder.-se depressa. 

Amaro olhou para Moacir, Tanajara e Etelvino e disse ... 
lhes: · 

Iremos lá depois do almóc;;o. Agora vamos abrir a 
cova. 

Eu quero ir com voce. E eu também - declararam 
Tito Boludo e Dorival, um a seguir ao outro. 

Entregaram.-no a terra junto ao angulo que a cerca for
mava, sobrepujando o Maici-Mirim, como se dali ele pudesse 
se comunicar em paz, pelo rio, com Felício que dormía alguns 
quilómetros mais abaixo e com Camargo que as águas deviam 
ter arrastado, ninguém sabia para onde. E , ao retirarem.-se, 
em silencio, cabec;a vergada, atrás de Nünuendaju e Bonifádo, 
alguns dos homens que mais gostavam de danc;;ar, o Honório, 
o Filipe, o Aristeu,, tinham a sensac;;áo de ouvir ainda aquelas 
palavras perdidas: "Hao de ir todos ao :::neu baile .. . Hao de 
ir todos ao meu baile de cem pessoas ... " 
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VIII 

. ' 

Q UANTO MAIS afiava os seus raciocínios, mais Nimuen
daju se convencia de que a grande reac;ao se estava incubando 
ainda. As duas surtidas já realizadas proviriam somente de 
pequenos bandos, grupos de jovens quentes, decididos pela 
idade, agindo, porventura, a margem do próprio tuxaua ou 
por ordem dele computando as defesas dos civilizados; e 
haviam-no feito como se os tivessem despido e de súbito 
encostado aos corpos nus as pontas das flechas, para suputar 
a intensidade dos seus estremecimentos. 

- O Dr. Bonifácio · pensa que devíamos ficar todos aqui 
até vir o grande ataque. Sabendo que éramos muitos, talvez 
os Parintintins nos respeitassem mais - disse Nimuendaju, 
com voz tranqüila, antes do pessoal se levantar da mesa onde 
tinha almoc;ado, no día seguinte a morte de Eleutério. - Por 
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isso nao mandei ainda para Tres Casas, como havia dito, 
aqueles que já nao fossem precisos aqui, depois de construido 
o Posto. Mas o ataque está a demorar . .1;:le virá, com certeza; 
quando, nao sei. E, como depois de amanha a lua está boa 
para a viagem, quem quiser partir que o diga. 

Quedaram--se alguns dos homens con1 os cigarros parados, 
a consumir .... se entre os dedos, quando iam mete .. Ios na boca; 
outros entreolharam .... se, surpreendidos, naquele silencio que 
de repente sobreviera. 

Nimuendaju acrescentou pausadamente: 
- Quantos mais ficarem, mais vidas estarao em perigo, 

sobretudo se nao respeitarem as ordens, como fez o Eleuténo. 
- Eu quero ficar! - Era Dorival quem falava, com 

voz alta, muito resoluta, sobre um fundo de envaidecimento, 
que se percebia nltidamente. Todos os outros repetiram o que 
ele dissera, salvó os veteranos, por julgarem inútil a decla .. 
rai;ao, e Tito Boludo, que se quedara, com olhos considera-
tivos, a rolar entre o polegar e o indicador um grao de farinha 
de água, caído da tigela. 

- Eu também quero - ouviram .. no declarar por fim. 
- É claro que aqueles que nao forem necessários nao 

podem ficar sempre aqui. Ternos de economizar os manti .. 
mentas, pois cercados como estamos e com tanta gente a 
comer, depressa acabariam. Precisamos também de ter comu-
nicai;oes com Tres Casas, logo que for possível. Nimuendaju 
interrompeu .... se um instante, olhando circularmente para os 
homens : - Eu nao penso que sao valen tes SÓ aqueles que 
ficarem. Para ir a Tres Casas e voltar, tam.bém é preciso 
coragem, já todos o sabem. 

- Iremos lá depois deles virem nos visitar. . . - volveu 
Dorival. E a mudez de alguns e aos sorrisos dos outros, 
tomou .... os Nimuendaju por um acórdo geral, que ele esperava. 

- Foi um grande castigo que dei a mim próprio -
disse Bonif ácio, sorrindo, quando os homens se afastaram,. 

- Que castigo? 
- Dizer .... lhe que, por enquanto, seria melhor ficarem 

todos aquí, quando a verdade é que estou ansioso de ter 
noticias de minha mulher. 

Nimuendaju quedou .. se um momento pensativo. como se 
perscrutasse a si mesmo. 
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- Eu também - pronunciou depois. - Voce está arre
pendido de ter vindo? 

- Nao. Nao se trata disso. Entre um motivo pessoal 
e urna causa justa, a causa justa deve prevalecer. Mas tenho 
saudades de minha mulher. 

Os dias longos de expectativa, ante a. quietitude da flo
resta, com o ócio amolengando os homens e excitando--lhes 
a imagina\'.ao, recome\'.aram. Recome\'.OU aquela impaciencia, 
sempre mais forte, de cada. qual se defrontar consigo mesmo 
ao defrontar--se com os Pari'ntintins, aquela impaciencia que 
jamais se esclarecia completamente a ela própria e que o sol 
encontrava todas as manhas, ao surgir por cima da floresta, 
e todas as tardes deixava, madura, inas intacta, quando desa .... 
parecia da outra banda, depois de haver trai;ado sobre o 
acampamento o seu arco resplandecente. 

- Me parece que .voltei a ser menino: o tempo nao 
passa mais - disse, uma" tarde, Aristeu, abrindo os brai;os 
e espregui\'.ando--se, após se ter · levantado da mesa onde 
jogavam. 

Aparentemente, o que mais os enfadava e lhes criava 
aquele tédio mole e verde como os limos, sobre os quais 
passava urna água que parecia sempre igual e ia, contudo, 
aumentando .... os sempre, um tédio que se exprimía em repeti .. 
dos bocejos, as vezes tao altos, ressonantes e prolongados 
como os gritos matinais dos guaribas, era a ai;ao de vigilancia. 
repartida entre quase todos eles e de tal maneira desprazível 
que os fazia olvidar até, por largos momentos, a sua suprema 
razao de ser. 

Nimuendaju metia .... se no quarto, com os cadernos de 
apontamentos abertos na sua frente, e redigia longos rela
tórios, cevados de pormenores, escrevia artigas para as revis .... 
tas onde colaborava e cartas a seguir a cartas, que os homens 
dispensáveis levariam quando fossem a Tres Casas e que os 
amigos, a quem as enderei;ava, na Europa, nos Estados Uni .. 
dos, no próprio Sul do Brasil, só receberiam muito tempo 
d·l'!pois, sem nenhuma idéia exata sóbre o cárcere vegetal de 
nnde elas tinham saído. · 

Também Bonifácio se isolava grande parte das manhas; 
entregue a confissáo das reai;oes nele provocadas pelo ambien .. 
te em que vivia e pelo que em seu redor se passava, um 
"diário" que iniciara desde a conclusao ' do acampamentQ e 
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destinava a Tarsília, origem desse rosto concentrado e desses 
olhos absortos que o pessoal notava quando ele aparecía para 
almo<;ar. E por aquelas tardes de tocaia ao provável, compri ... 
das como um verao inteiro, viam ... no sentar-se ao ar livre, 
<liante do cavalete, nas máos os pincéis recreativos, que muitas 
vezes se detinham, solidários com o olhar dele, fixando a 
floresta, esquecidamente. Era aquelas horas e a noite, na 
rede, que a lembran<;a da mulher mais o freqüentava: aquela 
hora nos sentimentos, a noite quase sempre nua. "Escrevia só 
para ela, mas tinha de escrever também aos sogros. Nunca 
haviam compreendido inteiramente o seu procedimento, mas 
ele compreendia-os bem; e parecia-lhe natural e justo que a 
sogra houvesse contrariado a vinda de Tarsília para Tres 
Casas. O sogro estimava ... o mais do que a mulher, talvez por 
aquilo mesmo em que eram completamente diferentes, embora 
ele pressentisse, pelo que Tarsília lhe dissera, antes do casa
mento, que o velho portugues sonhara para a filha um genro 
de outro futuro. Podia ser médico, nao havia inconveniente, 
desde que fósse também político e sensato, com probabilidades 
de chegar a governador, como chegara o Alcantara Bacelar, 
ou entáo um médico famoso, de que precisassem os grandes 
da cidade, um desses doutores que eram sempre convidados 
para as festas do Palácio Rio Negro, pois bem o merecia 
Tarsília, bonita, muito educada e com ele, seu pai, já feito 
comendador. Náo tinha verdadeiramente queixa dos sogros. 
Era certo que a sogra falara a Tarsília sobre a diferenc;a de 
idade e lhe prestara um mau servic;o, envenenando-lhe para 
sempre o espírito, ao sugerir-lhe que ele tinha provavelmente 
mais desejo de carne nova do que de amor por ela. Mas 
depois cessara toda a oposic;ao, talvez porque já nessa altura 
o velho se ia tornando espirita, ficando mais bondoso, per
dendo as suas amhi<;óes terrestres, entregando-se a liberalida
des com que parecia querer redimir-se da mesquinhez de ou ... 
tro.ra e que ela considerava o caminho para a ruina, se ele con
tinuasse assim, de mais a mais com esse aspecto de homem 
vencido que era o seu agora, táo diferente daquele que lhe 
conhecera, quando náo acreditava aínda em reencarna<;óes e 
cuidava a sérío dos seus negócios, das suas fazendas, do 
futuro dela e da filha. Tinha de escrever ... Ihes, já devia te-lo 
feíto de Tres Casas, em vez de lhes mandar apenas cumpri
mentos nas cartas para Tarsília - tornou Bonifácio a pensar. 
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- Gostava dos dois, nunca haviam falado, pelo menos que 
o soubesse, sobre a questao de serem ricos e ele víver apenas 
tlo seu trabalho e do pouco que lhe legara o seu tio e padri
nho, questáo que sempre o incomodara, nao fossem imaginar 
que desejava Tarsília pelo dinheíro, quando podia perfeita
mente sustentá-la, sem precisar da riqueza de ninguém. Se 
estivesse no lugar deles e com a mesma mentalidade, certa
mente haveria posto as mesmas reservas que a sogra · pusera 
sobre a diferenc;a de idades. Ela era esperta, por vezes mesmo 
sutil; na quilo, porém, en ganara-se . em parte. 'Sle nao desejava · 
apenas o corpo jovem de Tarsília, ele amava-a também - e 
muito. A sogra nao podía prever as conseqüencias do que 
fizera, mas criara-lhes, com as suas 'observa<;óes, aquele ~esa
grad.ável complexo. Quando dos primeiros beijos e carícias, 
ligeiras, um pouco tímidas e a aventura,_ ele percebera que 
Tarsília já as conhecia, que a inocencia dos seus olhos, tao 
luminosa e tao meiga, era maior do que a do seu corpo. 
Mas essa própria verificac;ao estimulara-lhe aínda mais o 
desejo e o amor, perante aqueles arrebatamentos sentimen- . 
tais e nervosos, tao acima do normal, que só urna mulher 
que ame verdadeiramente um homem ou seja quase louca 
pode ter. ~le mantivera--se sempre maís prudente, mas, quando 
lhe falava com franqueza, via-se imediatamente infeliz. "Nun
ca, nunca, podes crer, gostei de moc;os da minha idade!" "E 
daqui a trinta anos, quando eu já estiver perto dos setenta?" 
- perguntara-lhe ele entáo. - "Sei lá se viverei daqui a 
trinta anos! Mas se viver, terei passado os cinqüenta, estarei 
velha, por que hei de agora pensar nisso?" Fora nesse dia, 
após essas palavras ardentes, ressumando fogosa sinceridade, 
que ele a dese jara mais,_ como se as frases que ela prof erira 
aumentassem e legitimassem a possibilidade de satisfazer a 
sua gula imensa, reprimida e até aí indecisa. Tarsília sabia 
o que lhe acontecera com Nivalda, pois éle mesmo lhe con.
tara, honestamente, embora em síntese; e era disso que tinha 
algum medo, nao por agora, mas um dia. Também agora 
lhe parecia útil ela ter vindo para Tres Casas. Em Manaus, 
poderiam ser maiores as tenta<;óes, sobretudo se ele demorasse 
muito a regressar. Em casa de Manuel Lobo, mesmo que demo-· 
rasse mais do que esperava, nao haveria por enguanto perigo. 

Pensou ainda em Glocindo, vagamente; e sem disposi~ao 
para continuar a aguarela nessa tarde, já que o seu espirito 
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lhe fugia sempre dali, enfeixou os pincéis,_ ce~rou a caixa das 
tintas e dobrava o cavalete quando J uvenc10. todo solícito, 
c.orreu a auxiliá ... lo: 

- Nao se incomode, eu levo, seu doutor. 
Resolveu distrair um pouco a Cavakanti, socorrendo..-se 

de velhas histórias, quase ao nível infantil, como muitas vezes 
acontecia; e nessa tarde sentia mesmo um maior carinho por 
ele. Mas ainda ia no corredor e já percebera q~e J~rbas 
esta va a fazer..-lhe companhia, ao ouvi ..... lo dizer: Entao a 
vida dos homens como nós será muito diferente." 

A doenc;a de Cavalcanti avanc;ara para a fas~ hidrópica 
e a medicac;áo que Bonif.ácio lhe aplicava, nesses d1as em que 
a origem do beribéri era ainda tao obscura como no tratado 
patológico em que ele a estudara, vinte anos antes, mostrava-
se sem eficácia. 

Outros honiens cediam ao meio, aos seus miasmas, aos 
parasitas invisíveis que nele afanosamente se multiplica~ra_n1. 
Parecía que a amitina e a canfora haviam resgata?.º Cr.1sos
tomo; mas ainda ele nao se restabelecera de todo e Jª a disen..
teria, como se mudasse apenas de abrigo, se instalara em 
Antonio Rocha e Etelvino. O próprio Nimuendaju, com o seu 
impaludismo crónico, vol tara a ter acessos de f ebre, na terra 
que se servia de armas microscópicas para se defender de 
quem a violava. . 

Rocha e Etelvino haviam sido transferidos para o barra ... 
cao menor, improvisado rudimento de hospital, onde o~via_m 
Maximiano continuar, obsessionantemente, a sua fabncac;ao 
de cadeiras, do outro lado da divisória. E foi precisamente 
numa dessas manhas em que Bonifácio atravessava o Pasto, 
depois de os haver examinado, que Aristeu pert~rbou. a p_az 
reinante com o .brusco sinal de alarma. De comec;o ninguem 
ouviu mais nada. Nimuendaju surgira a porta do barracao 
maior, avanc;ando até a sua esquina, com os olhos a perscrutar 
a orla da floresta. Alguns dos homens que se agrupavam na 
cerca, em paleios de mata..-tempo, foram..-se aproxi~ando ~el~, 
com uma lentidao morna, deliberada, que pretend1a suprimir 
toda a aparencia de medo. O silencio continuava. Mas, pouco 
depois, dir ... se..-ia que sápidos representantes do mun~o a_l~do, 
vindos de longe, como sugeria o som, cada vez ma1s nitido, 
das suas diversas falas, se tinham reunido, muito próximo 
do acampamento, para um concerto ornitológico. Jaós, inam .. 
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bus, outras aves ainda, que tanto as flechas como as espin
gardas gostavam de encaminhar para o lume, depenadas, un ... 
gidas de limáo, esfregadas com malagueta, pipilavam como se 
chamassem um cónjuge infiel e ausente. E as pobres saudosas 
respondiam, com seus grunhidos, os melhores javalis do inun ... 
do, os f eros e f eios caititus, sonho de todos os gastrónomos, 
f óssem silvícolas ou urbanos, nus ou de casaca, que os tives
sem saboreado num dia de felicidade gástrica. Ouviam-se, 
depois, os cuatás, os pregos, os capejubas, os guaribas e 
outros macacos, cada qual com vozearia própria, a lembrar aos 
homens o gósto das suas carnes adocicadas e moles, excelen
tes para deleite de tribos antropófagas. Emudeciam um ins ... 
tante, restituindo a floresta urna paz nevrosada, mas logo 
recomec;avam, como se lamentassem que nenhum daqueles civi
lizados, habitando tao perto dali, largasse do seu campo com 
a espingarda na mao e, dorso curvado, se metesse silencio
samente por entre os galhos baixos - para os cac;ar. 

Era perfeita a imitac;ao. Há muito que se conhecia essa 
armadilha sonora das tribos selvagens, quando desejavam . 
atrair o inimigo, com um arremedo da arca de Noé, na terra 
de sabor osa fauna, onde a idéia da cac;a acompanhava, tao 
fielmente como a língua úmida dentro da boca, todos os que 
a trilhavam. Em horas secretas, dessas que a sensa<;;ao do 
perigo regula, os indios serviam-se também daquele processo 
canoro para se comunicar entre eles; mas os velhos flores..
tários, como Raimundo, mesmo Nimuendaju e Bonifácio. 
depressa distinguiam a isca trinada ou roncada e a mensa. 
gen1 transmitida por gorjeios breves e solitários, embora 
amaviosos. 

Os homens escutavam. E, a parte Tito Boludo, de ~ovo 
cenhoso, todos sorriam - um sorriso lento, macio de ironia 
e indulgencia. 

- ~les náo sabem que nós sabemos. . . - disse Boni
fácio e os homens sorriram mais. 

A floresta calou-se, finalmente. Nimuendaju e Bonifár•o 
admitiram que se trataría ainda dum pequeno grupo, talv~z 
o mesmo que decapitara Eleutério. Tinha sido urna vitó1 ia 
fácil e pretenderiam voltar a maloca com novas troféus. 

Os passos dos homens tornaram ... se mais cautelosos quan ... 
do andavam no acampamento. com a idéia de que contint1a
vam a ser rondados. O tempo do j6go e das histórias eróti .... 
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cas esticou-se. Visóes femininasl em atitudes obscenas, passa
vam pelas redes e pelas ociosidades, deixando nos corpos um 
ras to de f ogo. O gramofone seria uma distrac;áo - e para 
isso viera. Mas havendo-se considerado que os impediri<l de 
ouvir o sinal de alerta, conservava-se mudo sobre a pequena 
mesa, com a campanula em forma de flor, que mais parecia 
boca para engolir as palavras sóltas na sua frente do que para 
falar ou cantar. O próprio Honório só dedilhava o seu violáo 
ao ar livre., de dia e muito baixinho, quase como se estivesse 
apenas a afiná-lo, o que tanto o desgostava, pois assim náo 
reunía auditores. 

Tendo observado sonolentos cabeceios. nos que estavam 
de atalaia, sobretudo em Aristeu, Filipe e Tito Boludo, Ni
muendaju ordenara-lhes, com a secura dos seus momentos de 
contrariedade, urna vigilancia mais conscienciosa. E nao que
rendo minguar o efeito daquela rudeza, pedira depois a Boni ... 
fácio que !hes explicasse, evocando o erro de Eleutério, que 
embora os índios preferissem atacar de dia, algumas vezes, 
capeando-se com as trevas, rodeavam de noite os sitios que 
pretendiam assaltar ao abrir da manhá, justamente quando os 
olhos das próximas vítimas se encontravam ainda fechados. 

Foi no corredor, perto do dormitório, que Bonifácio trans .. 
mitiu aquilo aos homens e,_ da sua rede, Cavalcanti apoiou, 
com voz frouxa: "É assim mesmo, é" . Tímido de início, o seu 
edema crescera. Alastrara das coxas para o abdomen, avolu ... 
mando-o tanto como se ele retivesse, por digerir, um grande 
jerimum. "Parece barriga de menino que comeu terra" - dizia 
Cavalcanti aos companheiros, num tom resignado e olhando 
a sua própria disformidade. 

- Podemos tentar mandar ele para Humaitá, como ao 
Soares dos Santos - sugeriu Nimuendaju, nesse mesmo dia. 

- J á pensei nisso. Me parece inútil - respondeu Boni .. 
fácio. - É táo longe ... Tantos dias ... - E explicou ao 
etnólogo a evoluc;áo que a doenc;a ameac;ava tomar. Se eia 
atingisse a fase cardíaca durante a viagem, o mais certo era 
o homem morrer pelo caminho. Mesmo que os indios nao ata
cassem a canoa, ele iría sempre em perigo. - Calou-se, tornou 
a volver: - Nós trouxemos os medicamentos indicados para 
o beribéri e eu tenho-me ocupado de muitos destes casos, 
infelizmente. 

158 

E stranhou a cara de Nimuendaju. Nem urna palavra, 
nem um gesto, os olhos fixos no cháo e no ar aquela suspeita 
de que ele preferia despachar Cavalcanti para Humaitá. Boni
f ácio pensou que tal vez fósse por falta de confianc;a na sua 
competencia, talvez ainda pelo caso de Eleutério, para nao 
impressionar de novo o pessoal com a marte do Cavalcanti 
- se ela se desse. 

- Para mim seria mais cómodo mandá-lo, é claro. Um 
doente grave ao nosso lado, num sitio isolado do mundo como . 
este, f az ... se sentir mais no espírit9 do médico Clo que dez ou 
vinte clientes espalhados numa cidade. O caso de Soares dos 
Santos era diferente. Eu náo tinha esperanc;as de o salvar, mas 
o meu desejo foi ficar lá nos Muras com ele. Voce nao 
estaria de acór_do, e com razao, pois seria trocar a sorte de 
um pela de todos os outros que vinham conosco ... 

Nao estaria ... --:-::- disse Nimuendaju, a maneira de 
eco. 

Também nao o podíamos trazer para aqui. Nao tínha~ 
mos ainda nada preparado e nao sabíamos mesmo se chega ... 
riamos vivos. É muito desagradável pensar nisto. 

- Está bem. Voce é que sabe. 

Finalmente a expectativa quebrou-se. Na manha já avan ... 
c;ada, mediaram apenas alguns segundos entre os assobios dos 
vigías e aquela gritaria imensa, cada vez mais frenética. Dir ... 
se-ia um parto mitológico da floresta. Brotavam de dentro da 
folhagem, rápidos, simultaneos, vociferantes, cercando instan
taneamente o acampamento, de arcos em riste. Só o trecho 
do porto parecia livre. Mas era simples aparencia, porque o 
dominavam da outra margem do igarapé e da parte alta da 
terra onde Eleutério jazia, separado deles sómente pelos fios 
do arame f arpado. Os seus brados de guerra, vibrantes de 
antigas cóleras remoc;adas, de ressentimentos nunca de todo 
desforrados, entrecruzavam--se, lanc;avam ria além furibundos 
ecos, galvanizando de súbito a morna tranqüilidade da manhá. 

Na véspera, que parecia agora já muito distanciada no 
tempo, Nimuendaju sofrera novos acessos de febre. E estava· 
ainda deitado quando ouvira o sinal de alarma e as primeiras 
flechas baterem - taque. . . taque. . . t~que - do lado de 
fora das chapas de zinco, ao abrigo das quais a sua rede 
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se estendia. Metidü;a e inoportuna, urna lembranc;a saltou 
desse inverno áspero que ele vivera, era ainda adolescente, 
numa aldeia da Baviera, entáo regelada. Urna repentina le1n ... 
bran~a, agora incómoda, de quando se aconchegava as roupas 
da cama, sentindo ... se feliz, egoisticamente feliz, ao ouvir lá 
fora, sobre o caminho cheio de neve, os passos dos que 
andavam ao frio daquelas noites para lobos. Mas uma dedu
c;áo irritante, toda venenosa, sobrepós-se imediatamente ao 
inesperado ludiar desses momentos já longínquos: "Decerto 
o vigia dormira mais urna vez, pois tardara demasiado a pre
veni-los". 

Apressadamente Nimuendaju abandonou a rede, abriu 
a porta e gritou para o barracáo inteiro: 

- Que nao saia ninguém por enquanto! Ninguém! Dei
xem eles ir gastando primeiro as flechas. Estáo ouvindo, é? 

Bonifácio correu para o quarto dele, roc;ando de passa
gem a Mariano, que regressava pachorrentamente a cozinha, 
depois de haver ido a alpendrada, sempre com a grande colher 
de pau na mao, lanc;ar uma olhadela aquela balbúrdia intensa. 

- Deite ... se! Deite-se! -·- disse Bonifácio a Nimuendaju, 
com voz de ordem profissional, logo que chegou a porta. De 
pijama todo enrugado, ele trepava já os degraus que antece ... 
diam a abertura de onde se podía ver a linde da floresta -
e voltou-se. 

- Lhe pode fazer mal! Deite-se! 
Fixou Bonif ácio com um olhar surpreendido, quase fuzi

lante, em que a mentalidade do chefe se opunha a do médico, 
tendo por absurdo que ele lhe lanc;asse, nesse difícil momento, 
urna tal recomenda<;áo. Sem palavra alguma, continuou a subir 
até a fresta, lá em cima, junto do teto, onde ficou, carrancudo 
e impassível, a observar o que decorria do lado de fora. Boni
fácio veio entáo debruc;ar-se junto dele. 

Do dormitório próximo chegavam vozes do pessoal, co
mentários irónicos, ligeiras disputas pelos lugares no váo que 
tam.bém ali se abria - aquele mirante discreto, que o beiral 
longo e inclinado resguardava como urna pala. 

Os homens enxergavam, enfimt os Parintintins. Todos 
os exergavam pela primeira vez, mesmo Nimuendaju e os 
veteranos, que haviam trilhado a fimbria dos seus territórios. 
Baixos, espadaúdos, pintados de negro, sua cor de guerra, 
na cabe<;a um diadema de plumas, as maiores pendentes sobre 
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as costas, em ramalhete multicolor, eles pulavam e batiam fu
riosamente com os pés no chao, prosseguindo nos gritos .bé
licos, sempre mais rancorosos por falta de resposta. E, scmi
cerrando um dos olhos, regulavam pelo '3rco a pontaria das 
suas flechas. 

Ao acaso dos papéis encontrados, todos os homens que 
se encontravam no barracáo, mesmo os analfabetos, tinham 
visto, em desenhos ou fotografías impressas, outras trihos 
semelhantes, outros gestos iguais aqueles; e tendiam a mesclar 
a seriedade com a farsa representada pelos Muras-Piraás, dois · 
mes.es. antes, nu~a longa noite da· sua aldeia. Só pelos órgáos 
gen1ta1s, escondidos dentro de folhas de arumá, enroladas em 
forma de canudo, uns tubos que desciam quase até os joelhos, 
aparentando tao exorbitantes dimensoes dos sexos que Dorival 
os ~o_mp~rara, em d:sh?c~das palavras, as dos jumentos quan-
do itifahcos, os Panntintins se distinguiam dos outros indios. 
Mas essa mesma caracteristica ajudava a substituir por um 
estado de espirito irónico a idéia de crueldade e morte, de 
tal maneira que a nenhum dos homens ali presentes oco~ria, 
naquele mome,nto, a hipótese de que era ou viria a ser herói. 
Dir-se-ia que sómente Jarbas entestava a outro caminho: 

- Realmente ternos ainda muito que fazer. . . - disse. 
~as como_ as suas palavras pareciam confusas e inadequadas 
aqueles minutos excitantes, ninguém tentou esclarece-las. 

D_? outro lado da parede, ao pé de Nimuendaju, urna 
sensa~ao de quase aprazimento, aberta a remotas perspectivas, 
aquec1a o romantismo de Bonif.ácio. Era o neolítico desdo-
brando-se nas suas últimas fases, já táo distantes que se lhe 
patenteava agora; e ele tinha como um privilégio ser teste
mun~a:. nas cabeceiras do século XX, daquela perturbante res
surre1~ao. E.ra como se os homens de gestos coléricos e de 
express6es f erozes disparassem as flechas por sobre as mon
tan has de cinzas de mais de sete milenios, através de ares 
desde há muito extintos. Ho:nens que náo tinham desenvol
vido ainda as suas riquezas interiores, como se a Natureza 
houvesse acabado de os form.ar há pouco, além das setas, 
de al~uns rudes objetos don1ésticos e dos ~eus tapiris, simples 
abreviaturas das ca.banas neolíticas, nada mais deviam a eles 
próprios. A inteligencia só muito vagamente lhes havia tem
perado a violencia primária e fóra justamente para os tornar 
menos escravos da sua tremenda autenticidade, fora para 
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sobrepor a cria<;ao natural a recreac;ao humana .. que haviam 
partido de Tres Casas os batelóes em que ele próprio viera, 
com o espirito comandado pelas doutrinas de outro homem, 
um homem que assinalava, mesmo quando ausente, mesmo ali 
na brenha enigmática e bruta, a evolm;ao da espécie porten .. 
tosa. Só o arame farpado separava os dois tempos e repre .. 
sentava paradoxalmente, como que sarcasticamente, a civiJi .. 
za<;ao que se pretendia oferecer aos silvícolas. Vistos de longe, 
os seus fios davam a Bonifácio a ilusao de penetrarem nos 
corpos dos indios quando eles se movimentavam, de penetrar 
a maneira de serras,. dividindo~os em várias se<;óes, como as 
estátuas fe itas de diversos bocados. 

Tendo percebido que as guaritas ocultavam alguns dos 
invasores, os Parintintins nao se fatigavam de distender a 
corda dos seus arcos contra os furos que elas exibiam. Mas 
as flechas, mesmo as mais certeiras, que assomavam ali as 
agudas pontas, no jeito de cabe<;as de serpentes em golpes 
r.ápidos, tombavam, vencidas, ante a pequenez dos orificios, 
enquanto um ligeiro regozijo lastrava as preocupa<;óes de Ni .. 
muendaju perante aquele desperdicio que os índios faziam 
das suas armas . . Ele via n'itidamente Carolino, colado a urna 
das duas chapas zincadas, muito direito e imóvel, como num 
jógo infantil, um jógo as escondidas, em que os ouvidos jun .. 
tassem a sua fun<;ao normal aquela que compete especifica .. 
mente aos olhos. Via.-o e admitiu que seria morto antes de 
qualquer outro se os indios rompessem, com tó'da a sanha 
que alardeavam, pelo acampamento a dentro; e, de súbito, 
esse homem táo vizinho do perigo pareceu .. }he diferente do 
que era momentos antes, valorizou .... se, tomou alma na alma 
dele, trouxe-lhe mesmo a idéia de um grande desgósto ~e 
o matassem. 

- Quem está mais de vigía? - perguntou a Bonif ácio. 
- O Jarbas e o Dorival. 
- O Jarbas e o Dorival ... repetiu devagar Nimuendaju, 

como se desse elasticidade as sílabasL para elas abrangerem, 
secretamente, mais alguma coisa além dos nomes. 

Escassos em imaginac;áo, os Parintintins insistiam sempre 
na mesma técnica. Disparavam tres revoadas de flechas, logo 
abaixavam os arcos, olhavam um momento o recluto dos civi.
lizados e, numa vozearia de desafio, de novo batiam na terra 
com os pés. Continuando o espa<;o do acampamento teimosa-
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mente deserto, como que de todo alheio a presenc;a deles, 
volviam a flechar, a espezinhar o chao, a lanc;ar os seus 
reptos cada vez com maior cólera. Mas já vários moc;os, 
certamente insatisfeit~s com essa infrutuosa estratégia, tao 
repetida e tao inútil, procuravam derrubar a cerca: acocorados 
no meio dos que flechavam e apostrofavam, iam retirando, 
servindo-se de pontas de varas ou das maos, a terra em volta 
das estacas. Parecía, a alguns dos homens ocultos no bar .. 
racáo, que os indios, naquela faina, agiam depressa n·um 
tempo confuso e muito ·longo; que a pressa, correndo na Ion .. 
jura do tempo como bicho famint.o atrás da presa num cha- · 
padao imenso,_ onde boiavam esfarrapadas névoas, lhes deixa,. 
va, apesar de tudo, certa posse deles mesmos, fólego e moví,. 
mentos, voz e raciocínios, principalmente o desejo de serem 
homens alegres, como sempre que se enfrenta o perigo e se 
está ao lado de outros homens. Nimuendaju tornou a pensar 
em Honório, no ensaio a qµe ele se entregara ainda há poucos 
dias, voluntária e alegremente, como se fósse exibir as suas 
habilidades musicais e as longas pernas ondeantes no palco 
dum teatro ou na larga pista dum circo - e reservou-o para 
um momento mais útil. · 

Os sitiados revezavam,.se na fresta do dormitório dema .. 
si.ado acanhada para a curiosidade de todos eles; e' alguns 
v!n?am .colocar,..se sob o alpendre, prosseguindo nos comen,. 
tanos, nndo .... se por vezes junto de Amaro, que ali se encon.
trava em observac;áo. Mas logo que um deles se isolava 
por minutos apenas que fósse~ aquilo abria,.se em novas ex~ 
pressóes e cada qual penetrava mais em si próprio. Mariano, 
homem do lume e das panelas, bicho de casa, sentira,..se sem,. 
?re um pouco a margem dos outros; e agora, por isso mesmo, 
ia temperando a situa<;ao que os seus olhos contemplavam, mo.
lemente, pelo postigo da cozinha, com a obscura adi:nissáo de 
que a ele nada ocorreria talvez de grave~ como já muitas vezes 
pen_sara._ Dessas aventúras quase sempre escapavam alguns e 
se ele nao escapasse, paciencia! Ao abrigo da sua pele ainda 
bastante lisa, Mariano havia sido, nos últimos anos, tao secreto 
sobre a idade que contava como urna melancia, antes de a 
abrirem, o é sobre o seu grau de matura~ao. Mas agora lem,. 
brava-se que já fizera sessenta e sofrera muitos desgostos; 
nao valia a pena assustar,..se demasiado com aquilo, embora 
apreciasse viver e pretendesse findar o~ seus días em paz, 
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que para isso trabalhara sempre e guardara algumas econo-
1nias. Pena era que aqueles bestalhoes nao compreendessem 
que o pessoal estava ali para bem deles, pena se os homens 
morressem e eles, apesar disso, continuassem selvagens como 
tinham sido toda a vida. 

Mariano cuspiu para fora, através do postigo, nao por 
desdém, mas por sentir água a mais na boca; e, com vaga ... 
roso andamento, pesado como o seu corpo, voltou a desem
bocar na alpendrada. Moacir estava de pé, quase a meio da 
porta, mas náo deu por ele passar. Mariano olhou para Ama
ro e para os outros, sem proferir uma só palavra; depois 
estendeu de novo, até aos indios, os seus olhos largos, com 
bolsas nas pálpebras inferiores, um olhar que dir-se-ia can
sado - e encolheu os ombros. 

Em Moacir, naquele instante, a sensac;áo de perigo amor
tecera sob a repentina Iembranc;a do que ele havia dito a 
Nimuendaju e Bonifácio, em Tres Casas, quando do recru
tamento. Falara certo, nao sentía medo; urna coisa é um 
homem só, outra, muito diferente, é a solidariedade. Seria 
melhor, era claro, que eles e o Jarbas saíssem vivos dali e 
pudessem continuar a sua lu.ta, como antes da greve, entre 
os civilizados. Mas se nao pudesse ser, outros lá andavam, 
outros lá apareceriam para substituí-los e sempre em maior 
número. Concluía o que já havia inferido tantas vezes, quando 
divagava sobre o futuro; gostava, porém, de ouvir naquel~ 
momento o que diziam os companheiros, as suas manga~óes, 
os seus sorrisos; gostava de intervir nos diálogos, o que era 
muito raro nele. 

Também na alpendrada se expunham numerosas flechas, 
dispersas no chao batido e até .em cima da grande mesa, com 
formigas a inspecionarem já as suas bastes redondas e lisas. 
Lan~adas da outra margem do igarapé, tinham exaurido, du
rante a jornada demasiado longa para elas, as energías e as 
ofensas. Saben do embora que o nao compreenderiam, mas 
para manter nele mesmo a chalac;a que desanuvia o espirito, 
F ilipe gritou aos dois bandos de índios que as disparavam: 

- Eh, amigos, deixem Já disso! Nao percam tempo, nao. 
Venham almoc;ar conosco. Ternos aqui os caititus que ronca
vam da outra vez ... 

Arrimando a um dos esteios, como dias antes, todo o 
corpo imóvel, os olhos fixos no Maici-Mirim, só Tito Boludo 
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mostrava cara severa. O ódio voltara-lhe, dir-se-ia que pelo 
ar, contagiosamente, nas setas e nos berros dos Parintintins, 
ou rastejando secretamente, como um réptil invisível, saído 
da cova de Eleutério . . E tudo, tu do, parecía vibrante de rapi
dez a ele que estava parado. 

Um a banda do outro, os quadris apoiando-se na ·cabe
ceira da grande mesa, Filipe e Raimundo, agora calados, se
guiam os movimentos dos assaltantes. Parecia a Raimundo 
que o perigo, ali, era menor do que no emaranhado da flo
resta, onde os Parintintins flechavam a traic;áo, antes da vítima · 
os enxergar e poder fugir ou defender-se; parecia a Filipe 
que o perigo era maior, parecia-lhe estarem ali, ele e os 
outros, como numa dessas trincheiras de que tantas fotogra
fías e tantas descric;óes tinham andado nos jornais durante a 
Primeira Guerra Mundial, terminada há pouco. Urna trin
cheira com soldados sem armas, que o inimigo sabia rigoro
samente onde se situava 'e·· podia chacinar, livre de qualquer 
tolhimento eficaz, a guarnic;ao completa. Filipe aprovou logo 
a idéia que Ihe viera de súbito, nao por ele, mas pelos outros, 
sempre prontos a cac;oarem dos seus grandes cuidados com· 
as maos, até mesmo quando remava. Saiu, foi ao dormitório, 
voltou imediatamente com urna pequena tesoura e pos-se a 
cortar as unhas enquanto, baixinho, assobiava. 

Do outro lado do bart'acao, em face da brenha maís 
cerrada, lá onde o assalto dos Parintintins se coordenava me
lhor, Crisóstomo abandonara também a fresta, por se sentir 
comprimido entre Genaro e o Manga Verde, e Ihe parecer 
que o beiral, por muito saliente, descendo até perto da sua 
cabec;;a, lhe dificultava a respirac;ao. E viera pelo corredor 
a fora, propositadamente devagar, tambo!ilando nas paredes 
com as extremidades dos dedos, sem disso se aperceber. Re
cordava o ataque dos Parintintins as canoas, na manhá nasci
da após a derrubada, e a forc;a de vontade que entao tivera. 
E parecia.-lhe agora encontrar-se amolentada a terra batida, 
tao rija até ali, do corredor onde os pés iam avanc;ando; mas 
nao era a terra mole, nem os segundos que estava vivendo 
que lhe interessavam no seu andamento; era o minuto a viver, . 
.quando alcanc;asse a alpendrada e visse a atividade dos índios 
daquela banda; eram os minutos que sucederiam aquele minu
to suspenso - e dos quais nao podia avaliar o número e a 
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extensao. Logo, porém, que Crisóstomo se encontrou no alpen .. 
dre, onde alguns dos companheiros permutavam, novamente, 
pilhérias e sorrisos, o desejo ambulatório desapareceu e, de 
súbito, ele voltou a sentir .. se completo. 

Aquela necessidade de mover .. se, de acompanh~r o des~~ .. 
volvimento do ataque nos dois lados que o barracao perm1t.1a 
observar, nao era for<;a que impelisse a ele só. Pouco depo1s, 
vindo igualmente da frestat Maximiano arribava a alpendrada 
também. O seu rosto, grande e escuro, com ligeiras e sucessi .. 
vas covinhas, onde a varíola, a semelhan<;a das pulgas do mar •. 
residira, nao tentava de forma alguma velar a inquieta<;ao 
que ele trazia e o levara a correr até ali.. onde t~do ap~ .. 
rent&va imobilidade contra a pressa que se desenvolv1a detras 
da cerca. Mal chegou, deu canta que Raimundo e Mariano 
deixavam de contemplar, sem nenhum comentário, o barraca~ 
menor, justamente para onde ele dirigia os seus olhos. !"1ª 
segundos apenas tinha visionado Antoni.o Rocha .e Etel.v1no 
deitados nas redes, ainda nao restabelec1dos da disenteria; e 
imediatamente sentira remorsos da sua demora em lembrar .. 
se deles, que se encontravam, como os vigías, mais acessíveis 
ao perigo, por isolados e próximos, muito ~róximos, d?s indios. 
"gle Uvera sorte: se nao houvesse precisado de v1r encher 
a bolsa do tabaco ao barracao maior, pouco antes dos Parin
tintins chegarem, também estaria lá." A final, Etelvino e Anto .. 
nio Rocha nao se encontravam deitados, mas a porta, e, ao 
ve ... lo, iluminaram os rostos com um sorriso largo e acenaram-
lhe quase jovialmente. A gran_de magreza que a ~oe~<;a lhes 
produzira reconhecia-se perfeitamente de longe, ma1s a1n~a. por 
eles se mostrarem de pé; e, apesar daqueles acenos eufoncos. 
Maximiano tornou a considerar, cada vez com maior pena, que 
ninguém poderia acudir ... lhes, como ni~g~é1:1 poderia s.alvar 
Jarbas, Carolino e Dorival, se os Panntlntlns consegu1ssem 
derrubar o arame farpado. Cerrou a mao, estendeu o .brac;o, 
mimou o gesto de dar volta a urna chave. Os dc:is home~s 
baixaram as cabe<;as, indicando terem compreend1do. Max1-
miano nao ficou, porém, tranqüilo. O barraciio menor of e:e .. 
cia menos resistencia do que o grande; a sua porta, que ele 
próprio fizera, seria mais fácil de arrombar. Viu t~do em 
estilha<;os, tudo perdido, o principal roubado: a pla1na que 
0 acompanhava há tantos anos; o martelo pequenAo de orelhas 
já demasiado gastas, que deixavam escapar por vezes as cabe .. 
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c;as dos pregos, mas ao qual há muito se habituara; a própria 
serra que lhe oferecera o Macapinha no dia do seu aniver ... 
sário, tu do f erramentas de grande estimac;ao, sentia .. o agora. 
Voltou ... se para Raimundo e Crisóstomo: 

- Vamos buscar eles? 
Foi Tito Boludo, a quem nao se havia dirigido, que 

respondeu primeiro, descosendo .. se do pilar e sen1pre de car ... 
ranca posta: 

- Eu vou com voce . 
- Já tínhamos · pensado nisso - declarou Raimundo, · 

indicando Amaro com um movimento de queixo. 
Maximi.ano aproximou .. se do ajudante: 
- Seu Amaro, podemos ir trazer o Rocha e o Etelvino 

para aqui? 
Espac;adamente as flechas continuavam a vir e a morrer 

perta deles; Amaro coc;ou a orelha: 
- Nao podem, nao: -Seu Curt disse que ninguém devia 

sair daqui. Voce nao ouviu? 
- Oeste lado, há menos índios. . . Se podia ir beirando 

a cerca, junto dos bateloes ... - teimou Maximiano, com voz 
ofegante. · 

A pressa continuava no ~r. Apartava .. se dos gestos dos 
homens e das suas palavras, mas brotava de todas as frinchas, 
de todas as folhas de zinco, da gritaria selvagem que ali 
arribava, dir .. se .. ia erguer .. se dos próprios poros da terra -
e, sempre vibrante, prosseguia no ar. 

- Voces se expunham duas vezes, a ida e a volta, sem 
vantagem - explicou Amaro. - Entáo era melhor eles virem 
sózinhos. Se arriscavam menos homens. É mais fácil acertar 
em quatro do que em dois. 

- Foi o que a gente pensou - disse Raimundo. 
Amaro pareceu nao te .. Jo ouvido. E continuou, depois de 

olhar a queda de nova flecha: 
- Mas virem eles para que? Se os índios entrarem no 

Posta, nao atacam só aquele .barracao; atacam também este, 
já pensou? É, se o Rocha e o Etelvino viessem agora, os 
índios podiam matar eles sem entrar mesmo no Posto. Mas 
ainda pior estao os vigias. 

Pela primeira vez desde que principiara aquilo, Maximia
no pensou rapidamente que o seu destino nao diferia muito 
do dos outros cinco homens. Até esse instante, a ausencia 
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de solidáo, que os companheiros expulsavam, a presen<;a de 
Nimuendaju e de Bonifácio, o próprio sitio onde se levan ... 
tava o barracáo maior, mais distante da cerca do que o 
outro, e o sentimento supersticioso dele se encontrar ali oca
sionalmente, davam-lhe urna sensa<;ao de resguardo que lhe 
parecia nao ter se estivesse no barracao menor. Amaro derru
bara-lhe, porém, com algumas palavras sómente, a fortaleza 
de pau e zinco, criando ... lhe um vazio no espirito, lá onde ele 
já se tinha instalado na companhia de outra obscura sensa<;áo 
vital. Reconsiderou que talvez vivesse ali, apesar de tudo, mais 
alguns minutos do que se estivesse no barracao menor ou de 
vigilancia como estavam Dorival, CaroHno e Jarbas: e, um 
instante, essa hipótese fez ... Ihe bem. Mas logo volveu a idéia 
de que se engajara, como os outros, para todos os perigos 
e aceitara vir de sua própria vontade, porque se dizia ser 
preciso fazer aquilo como devia ser f eito, para honra do 
Brasil e deles próprios, e nao a bala do rifle ou de qual
quer outra m.aneira. E ésse regresso ao estado psíquico ante
rior serenou-o, quase completamente. 

Momentos antes, quando abandonara a fresta, nela dei
xando folgado espa<;o, Maximiano produzira um inesperado 
bem-estar nos que lá se debru<;avam, até aí cerrados uns 
contra o~ outros. E Tanajara, vendo os indios for<;arem as 
estacas de modo tao inábil, olhava-os, naqueles segundos, mais 
com ternura do que receio. lmaginava abeirar-se deles, nessa 
atmosfera carregada de urgencia, dizer-lhes que cessassem o 
ataque, explicar ... lhes quem era e por que estava ali, falar .. 
lhes do sangue que trazia nas veias, chamar-lhes irmáos, doce
mente; sentía, depois, o frío verdadeiro com que a imagina
<;áo lhe importunara, de súbito, a medula e logo supostas 
flechas cravarem .. se ... lhe na carne, dolorosamente. E entao 
parecia-lhe que nao eram .bem os Parintintins, ferozes e 
odientos, que se encontravam diante dos seus olhos e po
diam matá-lo, os indios que ele estimava: os índios que ele 
amava eram os humildes, os confiantes, os antigos, que ha ... 
viam sido batidos e escravizados pelos europeus. 

Tanajara voltou a ficar perplexo logo que as setas ima ... 
ginárias se arredaram do seu carpo e os calafrios lhe deixa
ram tranqüila a espinha dorsal, de novo morna. Lestamente 
esbo<;ou-se na sua memória aquéle homem de S. Luís do 
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Maranháo, há muitos anos esquecido, que andava nas ruas 
a falar sózinho, sempre de préto, a gravata em jeito de 
borboleta, os cabelos, de táo compridos, encaracolando-se-lhes 
nos ombros; um sujefro a quem todos consideravam maluco 
e lhe dissera, um dia, que devia reinar u1na só língua, para 
todas as pessoas se entenderem e gostarem mais urnas das 
outras, fóssem lá de onde fóssem. A imagina<;áo de Tanaj_ara 
e suas velhas recorda<;óes exterminaram-se a elas próprias e 
ele voltou a olhar ternamente os Parintintins, ao mesmo tempo . 
que se sentía incapaz de, só por s.i, vencer o perigo. 

Aristeu alinhava a sua díreita. Et melhor ainda do que 
os indios, via Nimuendaju e Bonjfácio assomados u1n ao 
lado do outro, na fresta vizinha. Respeitoso, a sua esperan<;a 
encostava-se ao etnólogo e ao médico, ao poder da inteli ... 
gencia que lhes creditava, as solu<;óes que houvessem estu~ 
dado sen1 as revelar ao pessoal: a sua esperan~a detinha ... se 
ali, como urna árvore meio tombada pela ventania, a fronde 
apoiando-se sobre o muro da chácara, que lhe evitava a queda 
tota l. Para além de Nimuendaju e de Bonifácío, tudo lhe pare
cía incerto, mal definido; campo vaporoso a esconder, com 
suas fumarolas, os gestos desordenados. E ssa visao dum caos 
movimentado e vozeante deixava,...o, porém, tao suserano dos 
seus nervos co1no no dia em que os indios haviam morto 
Felício e Camargo, nesse dia em que ele, mesmo quando 
remava a toda a fór<;a, nunca se atrapalhara, nunca ficara 
esculhambado - até Amaro "dissera isso. 

Por baixo da fresta, do lado de fora, quase rente a 
parede de zinco, urna das galinhas que Mariano trouxera, 
previdentemente da aldeia de Muras-Piraás, ensinava aos pin
tainhos, sobre o capim tosquiado, as boas regras de comer. 
Arranhava o chao, recuavat bicava-o tres, quatro vezes, indi
cando aos filhos os lugares onde descobrira cibalhos. Depois 
erguía a cabe<;a e, muito parada, perscrutava os longes tumul .. 
tuosos, perscrutava-os com o seu que de testemunha futura, 
que houvesse escutado ainda mais do que visto: e também 
ela, naqueles instantes apressados, parecia liberta de qualquer 
pressa. Se alguma flecha, vinda de lá, lhe perturbava o magis~ . 
tério, caindo na zona das suas pesquisas, a galinha pedrés 
avan~ava um pouco mais e os pintainhos, ainda ingenuos, que 
andavam dispersos, corriam para a prote<;,30 das asas mater
nais como ratitos para debaixo dum móvel. 
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Da fresta, Genaro seguiu ... lhes, um instante, os movimen
tos, mas já o Manga Verde lhe contava, numa voz que pre
tendía ser discreta: 

- Urna vez, a bordo do J apurá, tres moc;os de convés 
se revoltaram contra o mestre e pegaram facas para o matar. 
g1e se meteu no camarote, ao fim da terceira, e eles fica
ram a porta, esperando ele, . sempre .~om as ~acas na ma~. 
Ninguém ia lá porque eles gntavam: Quem v1er, matamos . 
O comandante olhava, o imediato olhava, todos davam ordens 
para eles deixarem as facas, mas ninguém ia tirar as facas 
a eles. Só eu tive coragem de ir ... 

- Chiu! - fez Genaro, para o Manga Verde se calar. 
A galinha continuava no seu míster; os Parintintins pros

seguiam na luta contra as estacas. Ninguém sabia se a gali ... 
nha dispunha de alguma noc;ao do tempo a parte da luz que 
lhe marcava o pdncípio e o fim de cada dia; os homens, 
que a tinham, haviam ..... na perdido nas fervenc;as, diversas e 
simultaneas, dos seus espíritos, desde que comec;ara o ataque. 
Aquilo sobreviera há menos de duas dezenas de minutos, mas 
a eles tornara..-se emotivamente impossível afirmar se eram 
minutos consecutivos ou separados por largos hiatos, se eram 
minutos ou mesmo horas, se o tempo nao era apenas o que 
cada qual sentía e se fluía ou nao fluía numa medida dife
rente da que regulava a vida da galinha. 

Entre Genaro e Moacir, que chegara da alpendrada e 
esticava muito o pesce><;o, na ansia inútil de enxergar o p6sto 
de vigilancia onde Jarbas se acoitava, os lábios de Honório 
deixavam entrever um sorriso pequeno, quase feliz. Sentia..-se 
mais generoso ainda do que habitualmente, com o sangue em 
alvor6c;o e o arriscado plano a dar..-lhe urna satisfac;ao íntima 
e antecipada, como se as cordas que sustinham todos eles a 
beira dum despenhadeiro estivessem, por momentos, depen
dentes das suas maos apenas. Parecia ..... lhe, porém, que tardava 
demasiado a ordem de Nimuendaju para ele se expor, a 
ordem para tentar aquilo - e o comportamento dos seus 
lábios era urna forma cordial de lograr a impaciencia. 

Genaro viu ..... lhe o sorriso, adivinhou a sua origem e, 
picado por súbita emulac;ao, decidiu--se, depois de matutar 
um instante. Desceu da fresta, penetrou no quarto de Nimuen· 
daju, subiu os degraus que o separavam do etnólogo, precisa
mente quando ele tentava, com ansia quase angustiosa e espe-
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ranc;a duma alegria exultante e próxima, confirmar se as pala
vras que alguns dos índios lanc;avam, em voz alta, a outros 
mais distantes, provinham, como lhe parecía, do tupi puro, 
identificac;ao essencial e meio caminho andado para civi
lizá ..... los. 

A voz de Genaro era, ao contrário, tímida, meio como
vida e baixa. 

- Se o sió quiser, eu vou levar brindes a eles ... 
Com a algazarra dos Parintintins e o inesperado daquela 

presenc;a, Nimuendaju náo compreendeu e virou-se, surpre
endido: 

- Que está voce dizendo aH 
- Digo que se seu Curt quiser, eu vou levar brindes 

a eles. Se eu tiver de morrer aquí, tanto faz ir como náo. 
Viu o rosto de Nimuendaju endurecer de repente, ao 

niesmo tempo que o seu· brac;o trac;ava um gesto brusco, 
negativo, como que a expu}gá ..... lo dali; viu ..... o, depois, voltar
lhe as costas, sem proferir urna só palavra. Devia ter julgado, 
porém, a sua atitude insuficiente, pois que, ao sentir que ele 
nao se retirava logo, ainda lhe ordenou, com rudeza, lá de 
cinta: 

- Vá ..... se embora! 
No corredor Genaro topou Filipe, que ia da alpendrada 

para a fresta,_ e J uvencio, que vinha da fresta para a alpen-
drada, ambos caminhando tao apressados que eram os únicos 
a darem, até ali, urna sensac;áo de instantaneidade as diferen~ 
tes sombras que se propagavam, simultaneamente, no espirito 
de todos eles. Só a voz de Cavakanti, vinda da sua rede 
de doente, perturbou a curiosidade que os impulsionava: 

- Que é? Que é? Ninguém me diz nada. 
- Nao há perigo. Nao estejas pensando aí. É como 

das outras vezes - respondeu..-lhe Filipe, sem deter o passo. 
Ainda humilhado pela reac;áo de Nimuendaju e temendo 

que na fresta a tivessem captado, Genaro rumou também no 
alpendre, mais entregue a excitac;ao que lhe clava o vexame 
do que a idéia das contingencias desse momento. Atr.ás dele 
chegou Manga Verde, que se pos ao lado de Juvencio, alon-: 
gou os olhos para os índios e disse, de cabe<;a levantada e 
leve ar de desdém: 

- Se eu estivesse no lugar deles,. já há muito tinha 
deitado abaixo a cerca. 
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Ninguém o contestou. Dir.-se.-ia, efetivamente, que os Pa.
rintintins também receavam expor.-se demasiado, que a luta 
comas estacas era mais um simulacro, um inquérito as rea<;óes 
dos assediados, do que a firme decisao de romperem pelo 
acampamento a dentro, até junto deles, enfrentando as suas 
balas. Mas só Nimuendaju, Amaro e Raimundo julgaram ter 
percebido essa hesitac;ao dos selvagens. uma cautela que lhes 
pareceu, de come<;o, apenas inexperiencia. E, na alpendrada, 
a conversa de Amaro como próprio Raimundo e com Mariano, 
um momento interrompida, continuava em voz pausada e baixa, 
lanc;ando sobre a mudez de Crisóstomo, de Juvencio, de Maxi
n1iano e até de Manga Verde, um estranho ambiente de pa
chorrencia, que mais os intrigava do que os esf riava, por nao 
saberem defini.-lo. 

Parecia a J uvencio que ninguém ali confessava tu do quan
to sentía, que ele próprio nao conseguiría confessar, mesmo 
se quisesse, tudo quanto voltara a esbraseá·lo por dentro, um 
calor limitando.-lhe o juízo, levando.-o a pensar só naquele 
momento e naquele sitio, como se nada mais existisse longe 
do Pósto, como se nao houvesse distancias nem outros luga
res e outras gentes. Medo como tivera alguma vez, medo 
com frio nao era, estava certo. Se seu Curt lhe dissesse ,que 
atravessasse o acampamento agora mesmo, ele iría, como fora 
salvar a velha quando se afundara o Condor. Era só seu 
Curt mandar. Nao tinha medo de morrer com flecha vinda 
de longe. Mas se um Parintintim co.rresse para ele e o atirasse 
a terra, se lhe pusesse o pé em cima, como numa on<;;a morta, 
e se lhe quisesse espetar uma flecha no peito, nesse caso 
sim, nesse caso só se nao pudesse sair de baixo dos pés do 
indio é que nao se defendería com quantas for<;as tivesse. 

A conversa de Amaro, Raimundo e Mariano, avivada 
por uma nova interven<;ao do Manga Verde, prosseguia ainda: 

- Nisso também há muita falta disto ... - afirmava 
o cozinheiro, batendo na testa com a ponta do dedo. 

la o Manga Verde prolongar ainda o diálogo quando 
Raimundo, sempre discretamente atento, deu canta de se ha
verem detido os Parintintins que atacavam da face mais longa 
da mata, perto do barracao menor, onde a sua agressividade 
se mostrara, até aí, sem eficiencia alguma. Deixaram de fle ... 
char, olharam sobre a esquerda, todos ao mesmo tempo, co1no 
se alguém de lá os chamasse; e imediatamente correram para 
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o fim do acampamento, com os arcos ao alto e vozearia triun
fal. Num instante, ficara deserta a terra onde se postavam e 
Raimundo, avanc;ando até o cunhal do barracao, alongou o 
pescoc;o e disse. sem se voltar: 

- Se juntaram aos outros, lá ao fundo, para derrubar 
a cerca ... 

Os homens que estavam na alpendrada foram mirar tam.:. 
hém, mas logo decidiram ir para a grande f resta do dormi
tório, donde abrangeriam melhor a nova fase do ataque. Tito 
Boludo viu ... os penetrarem rapidamente no barracao, deixan ... 
do.-o sózinho, cariátide tosca, achaparrada e soturna, aderida 
ao esteio, com M~moso ao lado. · 

Quando chegaram, os que se encontravam na fresta se
guiam, de rosto muito quieto e todos eles silenciosos, a acres .. 
cicla ,Iuta dos índios contra as duas sebes de arame farpado. 
No espirito de uns e de outros tudo .se modificara de repente, 
como se uma personalidade improvisada, férvida e una, se 
houvesse instalado dentro deles, expulsando a anterior, pe
rante as possibilidades de exito que oferecia aos Parintintins 
a sua concentrac;ao naquele reduzido espac;o. Extinguira.-se o 
passado, só o presente comandava. os homens e fazia.-o duma 
forma total. As minudencias da vida de cada um e a varie
dade das suas rea<;óes haviam desaparecido também, salvo 
aquela que a cerca continuava a fomentar. Era como se se 
tivessem apagado, com um sópro apenas, todas as velas de 
complexo e imenso lustre, menos urna; e a essa luz única, 
fecundadora de muitas obscuridades próximas, surgía rapida
mente a aceitac;ao da fatalidade e do sacrificio previstos, urna 
aceita~ao meio atordoada, mas corajosa e plena. Diante dos 
olhos deles, que dir ... se..-ia terem sede, como se fossem anexos 
da boca, os Parintintins progrediam no arranco das estacas. 
Amaro e Filipe identificaram mesmo, entre os que ali se 
~sf~rc;av~m, por vezes com gestos ineptos de crianc;as, alguns 
indios vistos, momentos antes, na outra margem do igarapé, 
que certamente haviam transposto mais acima, lá onde as 
águas se estreitavam. A parte· exterior da cerca havia já cedido 
ao longo duns dez metros folgados. Logo que os Parintintins 
conseguissem prostrar completamente as estacas ainda inclina.
das, com os fios de arame agora em disposi<;Ao de degraus, 
um declive de espinhos metálicos, o caminho para a segunda 
sebe estaría aberto. Sómente nos homens isolados, fosse no 
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barracáo menor, fósse nas guaritas ou na alpendrada, ond~ 
Tito Boludo continuava a esmoer, solitariamente, a sua ma 
vontade contra os selvagens, a tendencia para o heróico ante 
0 perigo de súbito aumentado, nao aquecera ainda por falta 
de contágio. 

A Dorival, de sentinela nas imedia~oes do Maici,..Mirim, 
0 barracáo maior impedia ... o de ver o que se fazia ~~or~, com 
menos gritos do que há pouco e mesmo alguns s1lenc1os, ~o 
outro extremo do Posto. Entre ele e a alpendrada, com Tito 
Boludo sempre imóvel, nao se encontrava mais ninguém. Na
quele trecho havia urna paz fi .. toa, como e~sa ~ue os comba ... 
tentes Iegam aos campos das .batalhas recem ... f1ndas; e de ta1 
maneira a terra abandonada parecia respirar suavemente, que 
Dorival supos mesmo terem os indios comec;a~o a retirar .... s~, 
devagar como das outras vezes. Os enxurros de vozes exci
tadas ou os brados que lhe chegavam ainda, de quando em 
quando, pareciam ... lhe de opiniosos retardatários, descompas
sados ribombos de foguetes que exigiram mais tempo para 
ser escorvados e acesos do que os outros. Nao estranhou 
mesmo que Antonio Rocha e Etelvino, ao sabor daquela n~va 
maré baixa atravessassem do barracao menor para o ma1or, 
em andam~nto normal. Sentiu desejos de os imitar, desejo de 
pedir urna tigelinha de café a Mariano e de botar fogo a um 
novo cigarro, que assim, · com a garganta a escorrer d~ura, 
lhe saberia melhor. Espreitou pelos huracos duma das folhas 
de zinco e imediatamente desanimou: os indios postados na 
outra margem do rio,_ logo no comec;c:_ do. ataqu~, no:e rapa
goes, caras redondas de lua cheia, nao tinham ido J~ntar ... se 
aos demais. Ao chegarem ali, haviam flechado tre: v~zes se-
guidas a guarita, como se praticassem .uma s~udac;ao ritual. ou 
batessem, por desfastio, a porta de 1mprovavel abertura, e, 
agora quietos, no mesmo sitio continuavam, as ~abe~a~ a 
emergir do ar.bustedo ribeirinho, sem po~erem tambem divisar 
0 que sucedia do outro lado do barracao. 

Parecendo a Dorival ser evidencia irrefragável a dificul
dade de urna agressáo lanc;ada daquela banda, admiti~, para 
justificar a presenc;a dos nove indios, que eles e.stan~i;n de 
sentinela, como ele próprio estava. E dado qu~ a 1mob1hdade 
e a mudez impostas pela vigilancia despraz1am e~erv~nt~-
mente ao seu temperamento movedic;o, tomou .. se a s1 propno 
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como exemplo e, presumindo que se encontravam ali por 
ordem dum bruto tuxaua, ainda mais autoritário do que Ni-
muendaju o era, um ~omento veio em que chegou a apiedar .. 
se deles. Logo, porém, ferrava os dentes sobre o índice esquer
do ao deduzir que os selvagens, com toda essa quietude que 
lhe parecera fábrica de tortura, aguardavam a eventualidade 
de matar os civilizados,_ a ele mesmo ta.inbém, se tentas~em 
fugir pelo rio, nos bateloes e canoas que se expunham muito 
perta da guarita, a dois passos somente. E entáo a sua freima 
e o seu ·desejo de sair dali, para beber café, num instante 
amorteceram. 

Menos feliz do que Dorival, . Jarbas podia facilmente 
avaliar, pelos orifícios da cliapa que lhe ficava a direita, o 
perigo que crescia, de momento a momento, ao fim da terra 
limpa, perto dele. Acabava justamente de idealizar os Parin
ti'ritins, se nao aqueles, carecentes de longa adaptac;áo, os das 
próximas gerac;oes, já de todo civilizados, comungando em 
idéias novas, quando viu os da parte rriais longa da cerca 
correrem para somar ... se aos outros, com os arcos erguidos, · 
os gritos de alegria a reboarem ao longe e os tubos prote--· 
tores dos sexos badalando ... lhes, a laia de mocas, entre as 
pernas. A posic;ao da sua guarita permitia ... lhe lanc;ar os olhos, 
sempre que se voltava dentro das duas fólhas de zinco, a 
urna das faces do barracao maior, essa que nenhuma abertura 
apresentava; nao conseguia, porém, descortinar a fresta onde 
os companheiros se aglomeravam, nem mesmo Tito Boludo 
no alpendre; e tudo parecía sugerir renúncia, abandono, casa 
desahitada. A defesa é instintivamente ativa, pensou entao 
Jarbas, puxado pelo que via e pela sua própria experiencia; 
mesmo num homem perseguido, ocul_to num buraco todo o 
aparelho defensivo, os olhos, os ouvidos, a agilidade concfn"' 
trada para a fuga eventual, encontravam ... se em atividade 
excitada ou aptos a nela entrar lestos e febrilmente. A cora ... 
gem desenvolve ... se no .movimento, como a espuma nos líqui ... 
dos agitados; a dificuldade era ser corajoso na imobilidade, 
pois que na ac;ao todos o . podem ser. 

Ali, porém, era a passividade, vencendo as regras nor .. . 
mais, que tinha forc;a, que tinha coragem e tinha peso. E 
Jarbas, observando essa aceitac;áo esfingicamente parada em 
frente do movimento dos índios, essa imobilidade tao con .... 
trária ao seu passado, aderia .. Jhe calmamente, parecia ... Jhe mes-
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mo ter ... lhe aderido há muito, ele que tanto correra naquela 
manha de Belém, nao pelo receio de ser morto, mas apenas 
para evitar ser preso. Nessa calma de agora só os raciocínios 
e as sensac;oes andavam ativos e, mais ainda do que os racio ... 
cínios entrecortados, as sensac;oes se desenvolviam com instan ... 
tanea rapidez, enguanto ele via os Parintintins continuarem 
a derrubar a cerca; urna sensac;ao de estar vivo provisoria ... 
mente, de nao ser naquele momento inteiramente como era, 
de voltar a ser ou deixar de ser definitivamente, ligado a 
outra sensac;ao de obscura superioridadtt! sobre ele mesmo, 
dir ... se-ia sobre os órgaos internos, sobre as próprias vísceras. 
Pensou que gostaria de viver aquele dia tao sonhado, em 
que se abrissem ao sol todas as· portas e se anulassem todas 
as velhas servidoes, aquele dia que tanta luta lhe havia exi-
gido, urna luta que o obrigara até a pedir a floresta que o 
encobrisse por algum tempo. Se tivesse a certeza de que 
alvoreceria enquanto ele vivesse, talvez lhe custasse arriscar 
ali a alegria de assistir ao seu amanhecer, tanto mais que se 
podiam deixar para depois as relac;oes com os Parintintins, 
esse depois onde a justic;a e as conquistas da civilizac;ao 
seriam, finalmente, para todos. Tanto isolara no seu desejo 
esse dia emancipado, todo em alvoroc;o pelas esperanc;as con..
sumadas, que em algumas horas divagantes lhe parecía con..
fusamente que já o tinha vivido a parte da imaginac;ao, viví ... 
do em carne, sangue e osso, despegado das velhas medidas 
ten1porais; e sentia, entao'- como que saudades de si próprio. 
~le sabia, porém, desde que entrara nas reivindicac;oes pro ... 
letárias, que essa manha de sol justo se inscrevia ainda em 
datas tao incertas como a da chegada das antigas caravelas 
que andavam por vastos oceanos, longínquos, encrespados, por 
vezes tempestuosos mesmo. Tanto podía demorar menos do 
que muitos julgavam, como demorar bastante mais; e era 
justamente para que tardasse menos que ele e milhoes de 
outros homens lutavam em todos os continentes, nao raro 
até a marte. Mas dessa própria falta duma data fixa lhe 
vinha a serenidade com que aceitava o risco e seguía 03 

esforc;os dos índios contra a barreira farpada, na sua frente, 
muito próximo dele. 

Mais perta ainda dos Parintintins do que de Jarbas. 
Carolino olhava, muitas vezes, o harracao. Perdera a imo
bilidade de há pouco, ora se volvendo para o lado da cerca, 
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ora para ali, sempre dentro das duas chapas de zinco como 
se est~vesse ~o fim de un: beco miniaturial, em que as ~aredes 
later.a1s term1nassem em angulo agudo. E esses seus pequenos 
mov1mentos e o encorttro dos seus olhos com os do homens 
debruc;ados na fresta e os sorrisos que voltavam a trocar cotn 
ele, haviam ... no tornado ainda mais corajoso do que momen..
tos antes, muito mais corajoso, embora levemente estonteado. 

Aparentando disposic;ao jocosa, Manga Verde lanc;ou ... ihe 
~lgumas p.alavras, lá de cima, engrossando a voz para que 
ele ~s ouv1sse bem; mas o alarido .dos indios, ali tao próximo 
.e tao furioso, nao lhe permitiu compreender nenhuma. Do 
tom e ?os gestos f~c~tos deduziu qu~ eram de menoscabo pelo 
pervos1smo ·e desa1e1tada lentidáo que os Parintintins mani
f estavam no seu prélio com a cerca; e sorriu e acenou ao 
Manga Verde, como se os houvesse entendido perfeitamente. 
Patecia-lhe, todavía, que nem só os indios demoravam muito· 
parecia-lhe que também Nimuendaju tardava a mandar Ho~ 
nório sair do barracao; mas quando o olhava, via-o austero, 
cara fechada, dir ... se ... ia que. tao seguro de si mesmo como 
u~ deu: senta?o sobre as nuvens da tempestade que por · 
ba1xo dele voctferava. Nunca lhe sorria, como se houvesse 
delegado em Bonif ácio essa missáo de esperanc;a e de soli
dariedade. 

Nimuendaju via-o também, via:o completamente, mais 
nítido ainda do que urna estátua sob um foco elétrico; mas 
era como se nao o visse, como se nao desse canta da exis ... 
tencia de si próprio, como se nesse momento fósse apenas 
aquela secreta alegria de etnólogo e de chefe que acabava 
de identificar o tronco de onde brotara e dialeto dos Parin ... 
tintins, que lhe lembrava o dos tupis do alto Rio Machado 
e lh~ clava a g~stosa convi~<;áo de poder fazer ... se compreender 
por eles atraves do guara111, que de há muito lhe era familiar. 

Na alpendrada, Tito Boludo continuava sózinho. A sua 
malquerenc;a aos Parintintins comec;ara mesmo antes da morte 
de Eleutério. Come<;ara no batelao, a caminho dali, naquela 
tarde em que Honório e Jarbas contestaram as dúvidas por 
ele exteriorizadas sobre o seu comportamento e o dos outros 
homens quando chegasse o conturbado instante da opc;ao 
entre n1atar e morrer. Até ai aceitara, com alma aberta e 
asseada, a idéia de ser necessário e bonito pacificar, enfim, 
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todos os índios - e pacificá·los sem violencias. Rondon pare
cia .... lhe urna figura lendária, como as dos heróis e dos santos, 
embrumada pelas tradic;óes, pela lembranc;a dos atos que 
praticara e eram freqüentemente evocados; um homem supe
rior a todos aqueles que ele conhecia, cujas doutrinas desen .... 
cadeavam no seu espírito sentimentos de respeito, pósto que 
nao as compreendesse inteiramente. Mas, naquele momento, 
as discordancias de Honório e Jarbas, sobretudo o tom de 
algumas das suas palavras, haviam .... lhe produzido um rápido 
e humilhado azedume contra os dois, reflexivamente contra 
os Parintintins também, por os terem valorizado mais que 
a ele próprio, mais do que a sua própria vida. "Sabia per .. 
feitan1ente que nao se devia matar os índios .. nao era pre
ciso lhe darem a entender que ele valía menos do que aqueles 
selvagens cruéis, que cortavam a ca.bec;a dos outros e haviam 
morto Camargo e· Felício" - pensara entao. E, semanas 
depois, fóra como se a cabec;a de Eleutério houvesse caído 
da ponta da vara sobre uma poc;a, fazendo transbordar a sua 
água já grossa de animosidade - água negra e estagnada 
como a do igapó. Agora, junto dele, Mimoso forc;ava a corda, 
sempre que do outro lado do barradio voavam até ali os da ... 
mores dos Parintintins. Distendía o corpo como se fosse elás .... 
tico, arrastava ..... se teimosamente no chao, recolhendo as patas 
de encentro ao ventre como os avioes recolhem as rodas. E 
a sua curiosidade era tanta que ele gemía baixinho durante 
o esfórc;o desesperado que tentava para a apascentar. 

Tito Boludo despejou-lhe em cima uma olhadela de des .. 
prezo e, em seguida, aquela idéia que o ressentimento fizera 
subitamente boiar. Espraiou a vista, inspecionando o terreno 
que se estendia até o rio, e só enxe:rgou Dorival lá ao fim, 
de costas entre as duas folhas de zinco, a observar os índios 
postados na outra margem. 

Tito Boludo entrou rapidamente no bnrracao, foi a cozi
nha, trouxe urna faca. E com ela, a sen P.lhanc;a dos bons 
cortadores de ,árvores, que lhes descascam os pés antes de 
enviar o machado ao cerne, pós·se a raspar e a golpear as 
fibras exteriores da corda, debilitando·a para que cedesse 
aos puxóes de Mimoso e os olhos desprevenidos a tomassem 
como partida por ele somente. Sentiu-se mais aliviado em 
seu pesadume quando terminou, satisfeito consigo mesmo por 
haver feíto aquilo num instante apenas. Volveu a depor a 
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faca na C_?Zinha e,_ fin~lm~nte, _rumou a passos largos para a 
fresta. Nao a hav1a attng1do a1nda quando os primeiros lati
dos re.boaram por todo o acampamento. 

Amaro e Raimundo entestaram logo a alpendrada e dali 
para o cunhal do barracáo. Atrás vinham outros homens ac;o
dados e, com os olhos altos de curiosidade, desc-ioso de afas
tar suspeitas Tito Boludo também. 

- Mimoso! Mimoso! Aquí! 
O cao virou ligeiramente a cabec;a, por entre as duas 

flec.has que acabavam· de cair ao seu lado. Olhou o dono, 
h.es1t?u algu?s segundos, e tao ac;ulado por tudo quanto ocor,. 
na d1ant7 dele, como enraivecido pelo longo emprisionamento, 
prossegu1u no avanc;o sempre a ladrar com redobrado ímpeto. 

Amaro insistiu, numerosas vezes o chamando, com urna 
voz mais autoritária de cada vez; Mimoso náo lhe obedecia. 
Os· homens vir~m .... no tornil~ ao interior da casa, quase tro
pec;and? e~ N1muendaju, que surgía também no alpendre, e 
volver 1med1atamente com um dos rifles nas máos. Encostou-se 
a esquina do barracáo, como se fosse cambalear, ergueu a . 
arma e apontou. O tiro nao soara, porém, nos ouvidos que · 
o esperavam; era relampago sem trováo. O rifle descera. 
Amaro circunvagou os olhos nublados pelos rostos dos ho
mens •• uns ~lh~s que dir-se-iam já exaustos pela luta travana 
c?m ele pr.opno, uns olhos que escolhiam diflcilmente e, pt)t' 
fim, se detiveram sobre os de Raimundo: 

- Pega. . . Faz favor. . . Mata ele ... 
A voz era surda, como se emergisse, moribundamente, 

duma cisterna. 
Manga Verde interveio: 
- Mimoso! Vem cá! Vem cá! 
Os índios haviam deixado de forc;ar a cerca. O cáo de 

pelo ~ri<;ado, c~ntinuava a arremeter, cada vez mais prÓxi
mo deles; e pod1a ..... se reconstituir perfeitamente a sinuosa mar .. 
cha que já havia feito pelas flechas que a demarcavam. 

- Mata ele. . . - repetiu Amaro. 
Após um olhar consultativo de Raimundo a Nimuendaju, 

que lhe respondeu haixando a cabe~a e cerrando as pálpe .. 
bras, ouviu·se o tiro. Mimoso tombou logo, de banda e a ganir. 
Os Parintintins tinham .... se calado. O cáo gania ainda, o vent.re 
a encher-se e a esvaziar .... se apressadamente, as patitas dian-
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teiras a estremecerem muito. Raimundo voltou a disparar. E, 
no silencio total que sobreveio, Nimuendaju disse-lhe: 

- De-lhes a entender que nao queremos atirar neles. 
Fac;a-lhes um sinal. 

Erguendo o rifle acima da cabec;a, como se atravessasse 
a vau lagoa ou rio, Raimundo, de índice estendido, indicou-o 
aos indios; e o mesmo dedo trac;ou no ar, em relac;ao a eles, 
um movimento negativo, tres vezes repetindo o gesto, perante 
a quietude atenta dos silvícolas. 

De pijama as riscas verticais, brancas e azuis, tao largas 
que pareciam artificializar-lhe a austeridade do rosto, Ni ... 
inuendaju chamou Honório e murmurou-lhe algumas palavras; 
depois acenou também aos outros homens, para que se reco
lhessen1 a alpendrada. 

A grandes passos Honório entrou na casa e volveu já 
com urna pequena harmónica inserida nos lábios e um paneiro 
atestado de outras, que pousou junto dos seus pés, no meio 
do acampamento. Era terra descoberta, sen1 outra sombra que 
a dele. E os índios, que principiavam a mover,..se de novo, 
tentando unía vez mais destruir a cerca, quedaram-se a obser ... 
vá-lo, surpreendidos por suas atitudes e perigoso isolamento. 

Bonifácio surgira no alpendre com o binóculo na mao e 
Nimuendaju, mal o viu, disse-lhe em voz rápida: 

- Vá agora e veja bem as reac;oes deles. 
Parecia-lhe que o seu plano se articulava cedo demais, 

que os Parintintins ainda nao estariam fatigados, nem sufi
cientemente desmunidos de flechas: e que a morte do cao 
tanto podía te-los impressionado titilmente, como levado a 
um maior furor depois de verem que os civilizados continua
vam a empregar rifles, mesmo para coisa de tao pouca monta. 

A harmónica ia dum canto ao outro da boca de Honó
rio, voltava, tornava a ir, como se ele fosse sugando um 
favo prateado, até o último alvéolo. Um favo de onde se 
exalavam aqueles enxames de melodías, que as suas altas 
pernas acompanhavam, bamboleando-se lentamente. Tocava 
do lado do Maici-Mirim, lá onde as setas nao chegavam ou 
chegariam tao desprovidas de forc;a que o mesmo era que 
falecessem pelo caminho. De quando em quando, porém, ver
gava-se sobre o paneiro, dele tirava duas ou tres harmónicas, 
todas iguais a sua, e, leve, ágil, sinuoso, corría em direc;ao ao 
sítio onde os índios se aglomeravam, de novo a gritar o velho 
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ódio. Sem nunca se deter, arremessava-lhes os pequenos instru-
1nentos por cima do arame farpado e voltava, deixando atrás 
de si um rastro de flechas, ao terreno que a distancia protegía, 
onde entao mimava, jovialmente, a maneira deles os utilizarem. 

A partida dos indios, pouco antes, da parte mais longa 
da cerca, obrigava-o a sair repetidamente da .área que fora 
ti da como menos perigosa durante o ensaio que ha vi a f eito; 
e observando-lhe os movimentos, Nimuendaju gritou-lhe:. 

- Nao se aproxime tanto! Ouviu, é? 
Lustrosa de suor, a imagem de Honório tornara,..se para 

Tito Boludo, que ora o olhava sombríamente, ora retraía a 
vista quandc ele ladeava o cadáver de Mimoso, como que 
urna estranha mescla de repulsa e de fascínio. Parecia-lhe 
ser o cao, cuja morte nao tinha previsto, que lhe causava, 
desde a sua agonía, todas as ebulic;óes que o perturbavam 
agora. 

· Nünuendaju avanc;ara também para a terra limpa. Mais 
urna vez levava as frases sedutoras que manipulara cuidado
samente, desta feíta em guaraní, sua nova esperanc;a; e, para 
que todos as ouvissem, tentou urna voz simpática e altisso".' 
nante, que lhe saiu, malgrado o seu intento, bastante esga
ni<;ada. i 

- Irmáos, viemos a qui f azer as paz es com voces. Somos 
vossos amigos e trazemos muitas coisas bonitas para vos dar. 
Muitas, muitas coisas! Para voces, para as vossas mulheres 
e para os vossos filhos. Estáo compreendendo bem? 

As flechas rentavam-lhe o corpo, trazendo-lhe, como úni,., 
ca resposta, os seus zumbidos finos e irritantes. Nimuendaju 
insistiu ainda, antes de recuar, nas palavras de confraterni
zac;ao; mas, como da primeira vez, nao obteve que os arcos, 
alinhados ao fim do acampamento, cessassem de disparar, 
embora lhe parecesse que os Parintintins haviam entendido 
urna parte do que lhes dissera. 

Fauno negro, a harmónica a substituir a flauta de Pá, 
Honório continuava na sua tarefa, agora a tocar e a requebrar ... 
se, logo em correrias para as vizinhanc;as dos índios, de onde 
lhes lan<;avat com afáveis sorrisos, mais algumas daquelas 
fontes de ritmos. 

- Nao se aproxime tanto, já lhe dissel 
No extremo da alpendrada, os homens seguiam-lhe as 

evolu<;oes, terrivelmente silenciosos, os lábios contraídos, as 
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maos fechadas, os espíritos suspensos peló que llíe pudesse 
suceder - um medo que nao tinham ainda sentido por eles 
próprios. 

Honório captava essa fremente expectativa, os albares 
que se lhe colavam ao corpo, aquele secreto desejo de que 
ele saísse ileso do transe; e cada vez mais contente consigo 
mesmo, ia tentando apurar, até o virtuosismo, os seus movi .. 
mentos arriscados e eufóricos. A própria idéia de coragem se 
lhe extinguira, amortecera ... lhe a sensa<;ao de receio e pouco 
lhe custava .. quando corría para os índios, a hipótese de morrer 
assim, perante a admirac;áo apenas dos companheiros, naquela 
glória tao efemera e tao restrita. Eram tao generosas as suas 
maos, tao velozes as suas pernas, que o paneiro já se encon..
trava quase vazio. Os Parintintins continuavam, porém, a 
flechá-lo, sempre que deles acercava a sua ousadia. 

De súbito, os homens viram ... no deter ... se um momento, 
inclinar a cabec;a sobre o brac;o esquerdo, lá onde a manga 
da blusa lhes aparecia agora furada e c0m urna nódoa ver~ 
melha a alastrar rapidamente. 

- Venha! - gritou ... Ihe Nimuendaju. 
Parecia nao o ter ouvido · ou desprezar de todo o feri ... 

mento; embebedado pelo seu próprio destemor, experimentou 
tocar e bailar de novo. 

- Venha! Venha imediatamente! E traga a flecha! 
Era um tom muito rude. Honório olhou. A flecha jazia 

a dois passos, inerme, num ar inocente, entre duas ervitas 
do terreno enegrecido ainda pela cinza da queimada. E f oi 
quando se abaixava para a recolher, que outra se veio espe .... 
tar no seu tronco e espetada horizontalmente continuou por 
alguns alarmados segundos, antes dos tecidos cederem ao peso 
'da baste e ela se inclinar como urna escora. De lábios fran ... 
zidos, Honório retirou..-a. 

Os. homens avanc;avam já para o socorrer, quando por 
entre eles, as cotoveladas, todo brutalháot Tito Boludo passou. 

- Bastam dois! - voltou a intervir Nimuendaju, ao ver 
que todos os outros o seguiam. - Bastam dois! E chamem 
o Dr. Bonifácio. 

Tito Boludo cruzou ... se com Honório, tomou do paneiro 
' urna das harmónicas restantes e, apertando ... a nos lábios gros ... 

sos, procurou imitá..-lo lestamente. Eram, porém, grotescos os 
meneios do seu carpo atarracado, com os quadris a lembrar 
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as ancas das velhas negras em maxixes de carnaval; e pare ... 
ceu a Nimuendaju que do próprio grupo dos índios saíam 
risos sarcásticos. 

A perna direita de Honório ia escorrendo sobre a terra 
sucessivos trac;os de um vermelho escuro, as vezes de pontos 
em forma de reticencias, que os homens viam aumentar de 
diametro a medida que ele se aproximava. O ar de coragem 
com que vinha nao conseguiu esconder de todo o sorriso me ... 
lancólico que pretendía anular. Nimuendaju pegou nas duas 
flechas que ele trazia na mao, olhou rapidamente as suas 
pon tas e logo aventurou,_ descontraindo o rosto: 

- Parece ... me que nao estáo envenenadas. 
Alertado por Filipe e Aristeu, Bonifácio acabava de, des,.. 

cer do pasto de observac;ao e Nimuendaju passou ... Iha~: 
- Veja lá; .. 
A sua opiniáo foi coneordante. 
- As pontas das flechas envenenadas tem outra cor. 

Além disso, sao também perigosas para quem as traz. Os _ 
Nhambiquaras metiam ... nas em tubos de taquara, para nao se 
f erirem a eles próprios. 

Voltou ... se para Honório, com a vista larga a fingir nao 
ver o sangue que coalhava na terra: 

- Ande, vamos ver como isso está e fazer o tratamento. 
Honório entrou com ele no barracáo, recusando o amparo 

de Tanajara e Doríval, que o haviam segutado pelos brac;os. 
Cá fora, o ar parecía já impregnado de fadiga. Os gritos · 

dos Parintintins eram menos veementes e mais espac;ados; dir
se ... ia mesmo que alguns haviam renunciado a gritar. Nimuen
daju assomou a esquina do .barracao, espiou e viu qu: f~ra 
interrompida a luta contra o arame farpado. Um dos 1nd:os 
com o arco repousando sobre o ombro, contemplava a~ maos 
ensangüentadas. As próprias flechas atiradas sobre Tito Bo .. 
ludo, quando ele corría em direc;ao a cerca, comec;avam a 
rarear também. 

- Podem ir agora -· - autorizou Nimuendaju. 
Era o seu exército de paz que ele fazia sair. E os ho ... . 

mens distanciados uns dos outros, · com ele a frente, foram 
agru~ar~se no terreno onde as flechas morriam. D~ lá, acom ... 
panhando as palavras que ele profería em guaran1, puseram ... 
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se a acenar fraternidades, que os Parintintins. sempre des
confiados. olhavam como a t1m espetáculo. E mais urna vez 
Nimuendaju pensou que teria magro efeito, ou mesmo nenhum, 
aquela idéia de Bonif ácio, pois no dia em que desaparecesse 
dali alguma das embarcac;oes, os indios compreenderiam facil
mente que ficara reduzido o número de homens agora expos ... 
tos em frente deles. 

- Va1nos embora - disse pouco depois. 
Ao rentar Tito Boludo, deteve-se um instante: 
- Venha também. 

O ar continuava saturado do cansac;o que produzem as 
constantes repetic;oes. Mas o paneiro continha ainda duas 
harmónicas e Tito Boludo, antes de obedecer. correu a lanc;á
Ias para fora da cerca. As flechas que passaram, como un1 
sópro vibrante, junto das suas orelhas, foram as últimas desse 
dia. 

No barracao pairava um enjoativo cheira a desinfetantes 
quando Nimuendaju entrou. 

- Nao tem gravidade - respondeu Bonif.ácio aos seus 
olhos interrogativos. - A ferida do brac;o é pequena. A outra 
é maior, mas pouco profunda. A flecha embateu numa costela 
e nao atingiu nenhum órgao. Dentro de oito ou dez días está 
tudo cicatrizado. Andou com serte! 

A vozearia dos indios tornara a elevar ... se, estrupindo 
novas cóleras, mas ia-se distanciando sempre, sempre, como 
se fósse já o seu próprio eco. 

- Vá-se deitar - disse Bonifácio. - Por hoje isto 
parece arrumado. 

- Voce viu-os apanharem as harmónicas? 
- Nao apanharam. Pelo menos enguanto estive aqui. 

Só um deles tentou ficar com urna. Era um móc;o. Mas outro, 
mais velho, tirou-lha das maos e .bateu nele. Parecía furioso. 
Lanc;ou a harmónica ao cháo e quis esmagá-la com o calca..
nhar. Magoou-se, pois ergueu logo a perna. Vá-se deitar, 
ande, e ponha o termómetro. 

Nimuendaju tardou a obedecer..-lhe. 
- É um bocado estranho que nao tenham trazido fle

chas envenenadas - disse, como se f alasse sózinho. 
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Quando entrou, finalmente, no quarto, Honório narrava 
a Cavalcanti, de rede para rede, do outro lado da divisória, 
o episódio que representara nessa manha: 

- Sabe? Quando· eu estava a tocar a harmónica e eles 
me flechavam, pensei na maldita. Pouco tempo, mas p~nsei. 
Gostava que ela me visse assim. G?stava que ~stive~se no 
alpendre, para me ver assim .. Mas fo1 b_om que ~ao estivesse. 
Talvez eu me arriscasse ma1s e ela nao merec1a. 
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M ANHÁ no dia seguinte, oito horas exatas, com impa .. 
ciencia aguardadas, Nimuendaju extraiu de sob o bra<;o o 
termometro, que se lhe- mostrou otimista, muito desdenhoso 
das escaladas precedentes: Levantou .. se, lavou o rosto demo .. 
radamente, como se quisesse limpá .. }o de todos os bocejos 
e mal .. estar da madrugada insone,_ que se fazia lembrar ainda. 
E examinando a palidez da cara, aumentada nos últimos dias, 
ao sabor dos acessos recidivistas, come~ou a barbear .. se. O 
seu desejo era refrescar novamente a testa e as faces. 

Bonifácio entrou com expressáo de bonomia : 
Como vai isso? 

- Nao tenho febre. 
- Nem tudo é mau. Acabo de ver o Cavalcanti e parece .. 

me que escapará da fase cardiovascular. Ainda pode vir de 
repente, é claro. 
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Esperou que Nimuendaju terminasse de fazer a harba, 
observou-lhe a língua saburrenta, as conjuntivas amareladas 
e auscultou-o, como em todas as últimas manhas; por fin1, 
pedindo-lhe que se deitasse, apalpou-lhe o fígado e o bac;o. 

- Está melhor. Mas seria preferível nao se levantar. 
- Só um bocado. Sinto-me farto de rede! Voce bem 

sabe que os impaludados crónicos já estáo habituados a náo 
fazer caso disto. 

- É um doente rebelde. Compromete os médicos -
replicou Bonifácio, condescendente. E, enguanto ele se vestía, 
veio para a alpendrada, tomar o pequeno almóc;o. 

Nimuendaju náo tardou. Sentou-se em frente dele, com 
um breve gesto recusou a pequena lata de manteiga que Ma
riano comec;ava a abrir, pós de lado as bolachas e bebeu ape
nas café. E ia já pelo cigarro quando Genaro, que regressava 
da vigilancia, o infórmou: 

- De manhazinha, vi uns índios pegarem as harmóni-
cas; as que estavam mais longe do arame. Andavam de rastos, 
como jacarés. Náo dei sinal, para náo assustar eles, pois 
me pareceu que só vinham por aquilo. E vinham mesmo. Pega
ram urnas quantas e desapareceram logo. 

Eram moc;os? 
- Eram m~ost eram. 
- Está bem - proferiu Nimuendaju, num tom despa-

chado, como se nao lhe interessasse ouvir mais nada. Logo 
que Genaro entrou no barracao, Bonifácio disse: 

- Estive esta noite a pensar que os Parintintins igno
ram, com certeza, a influencia que urna idéia generosa pode 
exercer sobre muitos homens. E talvez nao compreendam 
que estejamos aqui a dar tantos brindes e a gastar o nosso 
tempo, sem termos nenhum interesse nisso. Se estivéssemos 
no lugar deles, também nao compreenderíamos. Andamos tan
tos anos a ocupar-lhes as terras, a chamar a nós o que perten
cia a eles e, dum dia para o outro, aparecemos aqui feítos uns 
santinhos. Ora, apesar de selvagens, eles sao homens. E, ho
mens sem ideal, nao devem acreditar que alguém se sacrifique 
pelos outros, sobretudo sendo inimigos. 

' Emagrecido, a expressáo fatigada, e cotovelo esquerdo 
apoiado no rebordo da mesa .. Nimuendaju baixava e erguia 
de leve a cabec;a, baixava-a e erguía-a como os títeres dos 
ventríloquos e como se tudo aprovasse de modo automático. 
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- Se pudéssemos dizer-lhes por que viemos, creio bem 
que os convenceríamos. Mas parece que eles nao o compre
endem, nao é verdade? Por i~so seria talvez rnelhor simular
mos que estamos aqui · com um determinado interesse. Uma 
coisa qt:e seja fácil eles satisfazerem. . 

- Simularmos, como? - interrompeu, enfim, Nimuen
daju, como se estivesse vendo, sentado e cismático, o Mai~i-
Mirim fluir diante dele e de repente se lanc;asse a capturar 
um dos destr~os que passavam. 

- Por exemplo, que estamos . interessados em trocar os 
nossos .brindes por acanitaras iguais aos que trazem na cabe-
c;a. Com meia dúzia de plumas poc;lem faze-los e ficariam 
com a impressao de que a troca era vantajosa para eles. 

Nimuendaju voltava a sentir, como na noite passada 
entre os Muras-Pfraás, a forc;a do mundo pueril, as abdica
c;oe·s que impunha, os recur.sos que exigía aos espíritos mais 
evoluídos; e com voz lenta apoiou: . 

- Nao está mal pensado, nao. O problema é, realmente, 
comunicar-lhes isso. Eu julgava que eles poderiam entender 
o guaraní; mas ontem nao me entenderam ou fingiram náo 
entender, por nao quererem relac;oes conosco. - Calou-se 
um instante e logo recomec;ou, sempre num tom de cansac;o: 
- Talvez alguém de nós pudesse explicar-lhes por gestos. O 
Honório é muito expressivo, mas ... 

- Nao precisamos do Honório. Vi urna vez, quando 
andávamos na construc;áo de linhas telegráficas, o Dr. Mi
randa Ribeiro pintar um quadro representando a confrater.
nizac;ao dos civilizados com os Nhambiquaras. Eu desenha
ria algumas cenas que eles compreendessem facilmente. Veja 
lá: um civilizado a of erecer um brinde com urna das maos 
e a receber com a outra um acanitara. Que lhe parece? Tal .. 
vez eu náo tenha aí cartees suficientes, mas, se nao chega
rem, posso desenhar sobre as próprias telas. Ou pintar. 

- Me parece bem. Para dizer a verdade, me parece 
melhor do que termos mostrado a eles todo o nosso pessoal. 
Retardamos a partida dos que estao a mais e as comuni.
ca~oes com Tres Casas, talvez sem nenhuma vantagem. Se 
continuássemos a ser muitos, os Parintintins poderiam sempre 
admitir que estaríamos aqui para os atacar, mais cedo ou 
mais tarde. Se formos poucos, é provável que nao pensem o 
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mesmo. E se tiver de acontecer alguma coisa, quantos menos 
formos, melhor. 

- Eu nao tinha encarado essa hipótese ... 
- Nao devemos aborrecer.-nos por isso - cortou Ni-

muendaju, como se se houvesse arrependido do que dissera. 
- Pode ser que tenha sido urna ingenuidade, sua e minha, 
pois concordei consigo, mas ninguém se !ivra de alguma vez 
ser ingenuo. Se os Parintintins pensaram isso, e nao sei se 
pensaram, em breve se darao conta de que já nao somos 
muitos ... 

- Vai entáo mandar os homens? 
- Logo que houver luar. 
Pareceu.-lhe que Bonifácio, de repente silencioso, com 

a máo fechada ora descendo para a mesa até nela bater de 
leve, ora erguendo-a num ritmo lento de martelo mecanico 
antes de se paralisar de todo, refletia, sem lhe aderir, sobre 
aquela decisáo, que significava, afinal, próximas noticias de 
Tres Casas. E Nimuendaju estranhava que se mostrasse 
assim reservado, tao frio, quase opositor, ante a idéia, que 
certamente lhe ocorrera, ·de receber cartas da sua · mulher 
dentro em breve. Viu-o pedir mais café a Mariano, falar 
de novo sobre as aguarelas enquanto o espera.va, tomá .. lo a 
pressa e partir rapidamente. 

- Vou comec;ar. 
- Na mesa do seu quarto, Bonifácio estendeu um dos 

cartoes, soprou a sarará que nele vadiava e deu.-se a esbo<;ar 
o quadro, concebido em dois pisos, o do comércio e o didá.
tico. Em cima, substituindo as nuvens e os anjos de outrora, 
o parintintim entregava o acanitara, igualzinho ao capacete 
que lhe ornava a cabe<;a, e recebia o machado; e, assim pre
vido, abatía na parte inferior, lá onde as velhas pinturas exi.
biam a Virgem languida e o menino bochechudo sentados no 
seu trono, urna bela e grossa árvore. 

Fortemente colorido nas longas plumas dos diademas, a 
hora do almoc;o o desenho estava pronto. Nimuendaju lou
vou.-o, o pessoal, surpreendido com a novidade, achou-o res
peitosamente "muito bonito, seu doutor" e Maximiano foi en.
carregado de lhe por um caixilho nesse mesmo dia. 

A tarde, Bonif.ácio continuou a explorar, paciente e con
victo, aquela volumosa esperanc;a. Diversificava apenas os 
ros tos das figuras, os objetos e a sua aplicac;áo. Se no pri-
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meiro andar se trocava uma caixa de fósforos, no rés-do-cháo 
ensinava-se a acender a fogueira. 

"Talvez já saibam isto, talvez .. mas o essencial é sugerir 
a pennuta" - dizia ·a si próprio. Aquilo era também urna 
fuga as ombrosidades jntimas, urna evasáo nao deliberada 
e pouco eficiente do novo conflito que se desenvolvia no es
pírito dele, entre as suas desfavoráveis admissoes de clínico 
sobre a saúde de Nimuendaju e a sua ansia de recebe.r ·no
ticias de Tarsília. la desenhando o selvagem a colocar, no 
rude pescoc;o da companheira, o pobre cordáo de mic;anga, 
com ademanes de príncipe of erecendo a amante prima-dona, 
ao seu colo provocantemente decotado, um colar de pérolas 
de alto custo; e, ao terminar, surpreendeu-se de haver deli
neado a cena com rapidez e graciosidade, nao obstante estar 
a pensar noutra coisa. 

"Vamos agora lisonjear o pai." E nao tardou que sur .. 
gisse o eventual filho do 'parintintim a rufar, todo ditoso, o 
pequeno tambor azul, de rebordes ·doirados, sustido a tiracolo: 

A ferramenta de Maximiano atuou prestamente. Dir .. se-ia 
mesmo comungar no p.razer do carpinteiro perante a suposi
<;ao de que uma utilidade imediata •. fecho de tantas semanas 
nuas de resultados, poderia advir daquilo. Mas só no d1a 
seguinte, sobre a tard~, ele pode concluir todas as molduras 
e fixar-lhes nas costas as tabuinhas que deveriam defender 
de encarquilamentos e outras agressoes o verso dos desenhos 
- aquelas novas mensagens. 

Era urna ter<;a-feira e a noite acercava-se quando Ni.
muendaju, quebrantado pelos décimos de febre que ressur.
giam, como os bacuraus, com as sombras baixadas do céu, 
disse aos homens reunidos na sua frente: ' 

- Até agora eles tem mostrado tendencia para vir da 
parte da manhá, talvez para ficarem com tempo de regressar 
a maloca. Mas isso nao quer dizer que nao venham de tarde. 
Podem mesmo estar lá a esta hora. Podem ter um tapiri 
perto de nós ... 

Juvencio adiantou-se: 
- Eu, por mim, vou. . 
Cada um sabia, antecipadamente, a resposta de todos os 

outros. A idéia do perigo, inflamada num instante, já nao 
raciocinava: contagiados pelo destemor,, que era como urna 
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intoxica~áo, ofereciam-se logo. Nimuendaju escolheu os que 
falaram primeiro. 

Jarbas e Filipe transportavam a chapa zincada, que 
abrigaria a exposi~áo, pois que ao dealbar chovera um pouco; 
Maximiano, as seis delgadas estacas, em molho, aos ombros; 
Juvencio metera na serapilheira os brindes miúdos, o mar
telo, os pregos, e levava os machados nas maos; a frente rom
pía Amaro, com os quadros emoldurados sob os bra~os. Abri
ram a porteira e desapareceram na mata. 

A luz que ainda avivava o acampamento, quente e po
licromica, esmorecera já entre o aglomerado das árvores. Mas 
só quando se detiveram no varadouro que buscavam, se deram 
conta do silenciot medonho e morto como se estivesse cheio 
de olhos vítreos, com que o lusco-fusco da brenha os espe
rava ali. 

Na terra úmida, Maximiano espetou, sem dificuldades, 
as estacas. Puseram-Ihe em cima a folha de zinco, nos seus 
furos os pregos que deviam segurá-la. Entáo Amaro baixou
se e, sob a prote~áo da cobertura, dispos no segundo plano. 
em semicírculo, amparando os caixilhos com gravetos, as ce
nas que Bonif ácio desenhara. Diante delas alinhou os brin .. 
des, os pomposos ao centro, os demais a cercá-los, tudo como 
numa vitrina, trabalho que os outros homens seguiam mu
damente, sem que nenhum olhasse para os lados, náo fos
sem os companheiros julgarem-no pusilanime. 

Ao longo das horas elásticas, que pareciam estirar-se 
enlanguescidamente entre a folhagem da mata, a curiosida
de atazanava-os. Atazanava-os mais do que se esperassem 
o resultado duma dessas armadilhas, com um pau rachado 
sustentando o .rifle, de que Raimundo se dizia mestre -
"Quando se puder sair daqui pra ca~ar voces veráo mesmo'.' 
- sobre o trilho noturno da anta que lhes forneceria carne 
abundante, fresca e saborosa, para dois ou tres dias . Mas 
as sentinelas, por muito que lhes pedissem ouvido fino, nao 
haviam captado, horas após horas, rumor algum. E Ni
muendaju, querendo poupá-los a repetidas contingencias, nao 
os autorizara a irem espiar logo na tarde seguinte. Na quin.
ta-feira, nenhum grito cortara tamhém a dúvida, nenhuma fle
cha viera cair no chao do acampamento; a brenha remergu .. 
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lhara no seu torpor antigo e .dir-se-ia que mantinha de pro
pósito aquele vasto e desolante silencio. 

Finalmente, ao terceiro dia, Nimuendaju deu o seu acor
do e J uvencio penetrou na mata, desta vez sem mais nin
guém. Volveu pouco depois e, pela cara que abría, compreen
deratn logo que trazia boas novas. 

Levaram tu do ... 
- Também a folha de zinco? 
- Isso nao. 
Os homens riram. Nimuendaju tornou: 
- Deixaram algum acanitara? 
Urna ansiedade partiu dos olhos de Bonif ácio para Ju

vencio, que parecía confundido por nao haver pensado 
naquilo. 

- Acanitaras nao deixaram, nao ... 
Lentamente e em silencio, Nimuendaju friccionou, com 

a palma da mao direita as costas da mao esquerda, que es
tava fechada; depois voltou-se para Amaro e disse: 

- Mande colocar lá novos brindes . 
No domingo, ao escurecer, Jarbas, para que nao foss~ 

apenas J uvencio a arriscar-se, enfiou-se por entre as árvores 
e, meio oculto por uma delas, espreitou. De sob a folha · zin
cada, os novos objetos tinham sido levados, sem que na 
terra escura, que eles ocupavam, f icasse retribui~ao alguma. 

Quando Jarbas comunicou o desengano, perante as caras 
i~terrogativas dos outros homens, Nimuendaju declarou, rá
pida e fríamente, como se já trouxesse aquela resolu~áo na 
boca que o mau .. humor endurecia: 

- Por agora náo lhes daremos mais brindes. ~ melhor 
deixá-los pensar algum tempo. 

Revezando-se, toda urna semana se expuseram, avan
\'.ando no meio dos ramos, ao anoitecer, e voltando sempre 
de maos vazias. 

Mas um dia Filipe divisou, enfim, por entre a gorda fo
Ihagem, pequenas manchas irregulares, vermelhas, amarelas, 
azuis, as vezes simples pontos onde confluíam diversas cores, 
em rivalidade com o verde imperante; e era como se visse . 
trechos de araras, mutuns, japus e tucanos através dum ve
lho crivo roto. Filipe avan~ou mais. Lá estava. Um, apenas 
um, sob a folha de zinco, ao centro da terra destinada aos 
brindes, que lhe parecía agora, por contraste, mais negra e 
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mais vasta. Dir-se-ia que falava. Que prometia, de dentro 
dum passado bastante escuro, um presente luminoso e frui
tivo. O acanitara excedia até, na variedade das plumas, 
aqueles com que os Parintintins se haviam apresentado para 
ruidosos combates, junto da cerca. A em~ao apoquentava 
Filipe e ele experimentou-o em si mesmo, como para urna 
posse verdadeira e definitiva. E foi ~ntao que julgou ver 
urna sombra a escoar-se, rápida e também emplumada, a uns 
quarenta metros dele, sobre a esquerda, por entre as árvores. 

Ficou a olhar, muito quieto, muito hirto, urna calma re .. 
pentina a esfriar a emotividade de há pouco. Certo de que 
os seus movimentos eram seguidos, incerto sobre se o fle
chariam ou nao quando se deslocasse, regressou lentamente 
ao Pósto. Antes mesmo de transpor a cancela, sentiu .. se ri .. 
dículo com o acanitara a selvagizar-lhe a cabe<;a e entrou já 
com ele dependurado do índice direito, balanc;ando-se }i .. 
geiramente ao sabor do seu passo vagaroso. 

- Só um? - perguntou Amaro com a boca alargada 
de ventura. 

Manga Verde desdenhava: 
- Com um regatao se fazia melhor negocio. Tantos 

brindes e tantos dias esperando, só para isto. . . - Manga 
Verde desdenhava e, ao mesmo tempo, ia passando a mao, 
cariciosamente, sobre as plumas mais longas do acanitara. 

Sómente os lábios de Moacir nao sorriam, nem os olhos 
dele brilhavam. Mas Jarbast que há muito o conhecia e de
cifrava os segredos da sua cara parada com mais despacho 
ainda do que os epigrafistas liam as inscric;oes de velhas pe,.. 
dras imóveis, estava certo de que também ele se sentia feliz, 
perante aquele primeiro troféu. 

" ·É pena nao ter sido antes" - pensava Bonifácio, 
nublando a vitória da sua idéia com a figura de Nimuendaju 
estendido na rede, as dores a morderem-lhe os rins e a mi .. 
nar-lhe a cabec;a, sucessivos calafrios e quarenta graus 
de febre. 

- Finalmente! - disse Bonifácio ao entrar, com os ou .. 
tros homens, no quarto dele; e a voz parecia querer trans
ferir o seu regozijo para o doente, inocular-lho na carne e no 
espirito, como um novo medicamento. 

Nimuendaju voltou--se na rede, penosamente, já todo 
amarelado pela ictericia - Lanc;ou um olhar morno ao aca .. 
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nitara, que Bonifácio agitava diante dele, como brinquedo 
diante duma crian<;a no berc;o, e abriu um sorriso vago e 
triste. Nao tardou, porém, que o ouvissem dizer a Amaro, 
com urna intenc;ao qúe nao desertara e o tom decidido do 
seu carácter: 

- Mande por lá mais brindes. Muitos! 

Encarou Bonifácio, parecia ir comunicar-lhe também· al
guma coisa, urna ordem disf ar<;ada em pedido, quando a 
náusea lhe veio. Sentou-se sufocadamente na orla da rede, · 
logo se pos de pé, convulso, dispnéico, a mao sobre o ventre, 
a boca arquejante escorrendo haba. 

Jarbas retirou .. se, Moacir seguiu .. lhe discretamente os 
passos. Os olhos de Bonifácio voltaram a fixar, dir-se-ia que 
involuntariamente, que desnecessariamente, pois já o tinha 
visto, o líquido que cobria. o fundo do vaso, sob a rede, dum 
vermelho--acastanhado, cór que os seus colegas comparavam 
a do vinho de Málaga ou do Porto, como se pretendessem 
hierarquizá-la e envolver numa sugestao aprazivel o grave · 
sin toma que ela representava. · 

Freqüentemente abalado pelos vómitos biliosos, que su .. 
biam como ondas nervosas, aniargando-lhe na garganta e di
ficultando--lhe a respirac;ao, Nimuendaju sentia-se exausto. 
Amparava-o Bonifácio, os outros homens assistiam, de cabe<;a 
baixa, respeitosos. Hesitavam entre continuar ali e o chef e 
considerá-los inoportunos ou partirem e ele pensar, talvez, 
que nao se interessavam pelo seu estado; e, nessa dúvida, 
iam-se deixando ficar. Por fimt a crise amainou. E Nimuen .. 
daju, ªº volver a rede, fez um gesto de desagrado por todas 
aquelas presenc;as. Os homens foram entao saindo, um pouco 
vexados, pés leves comendo o ruido e aquela respira<;ao sem .. 
pre difícil do doente a acompanhá-los, a persegui-los, como 
ralos escalonados a beira do caminho, nas noites belas e quen
tes do estio. 

- Me parece que este sitio está sendo mais ruim ain
da do que os Parintintins. . . Foi o Soares dos Santos, o Ca
valcanti, agora é ele, sem falar nos da disenteria ... - desa-· 
bafou Filipe, logo que chegaram a alpendrada, em frente de 
Honório, cujas feridas já haviam cicatrizado. - Qualquer 
dia vamos todos nós! 
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Do exagero sorriam· ainda alguns dos homens, quando 
Bonifácio surgiu a porta, de olhos no chao e rosto contraído. 

- Está mesmo mal? - perguntou-lhe Maximiano, ti
midamente. 

Viram Bonifácio baixar a cabec;a, sem urna palavra; vi
ram-no passar ao lado deles e dar, com as maos enfiadas nos 
bolsos, como fazia Nimuendaju, urnas voltas a-toa pelo acam
pamento, sob as estrelas que principiavam a nascer. 

A biliose desatara-se na véspera, sem surpresa de maior 
para ele, que sabia estar Nimuendaju, como todos os impa
ludados crónicos, há muito submetido a esses riscos e que 
os recentes síntomas eram já bastante significativos. Os tres 
dias seguintes decidiriam tu do : para a vida ou para a morte, 
o prazo seria curto. E essa pressa que o tempo ia tomar, que 
já tomara mesmo, inquietava-o mais a inda. Recordou-se do 
período em que ele e outro médico acompanhavam a hoste 
de Rondon, pelo bravío interior do M ato Grosso, e o impa
ludismo e o beribéri haviam prostrado numerosos soldados, 
dezenas de prac;as que construíam a s linhas telegráficas no 
longo trecho de Cuiabá a J uruena, aquele infindável sertao. 
Muitos deles tinham perecido de bilioses, mesmo entre os 
enviados a toda a pressa para a derradeira esperanc;a, para 
a última possibilidade, que eram os hospitais da capital, iá 
tao longe. Recordava-se do Dr. Costa, que o antecedera, 
do Dr. Murilo, que lhe havia sucedido, ambos, nessa altura, 
com mais experiencia do que ele, ainda há pouco formado; 
lembrava .. se dos dois e sentia-lhes a falta ali. Partilhar a ex
pectativa, as opinióes e as apreensóes com esses velhos cole .. 
gas, que tinham enfrentado tantas circunstancias desastrosas, 
faria minguar a sua responsabilidade solitária, aquele peso 
individual que o molestava agora. 

As oito horas, Bonifácio tornou ao quarto de Nimuen
daju, para a medicac;ao. N ao se via o corpo, divisava-se 
apenas, através do tecido, as formas do seu volume, muito 
quieto no fundo da rede. 

- Vamos tomar is to? 
Nimuendaju moveu-se,_ deitou as pernas de fora, ficou 

sentado por fim. Parecía mais sereno. Sómente os seus olhos, 
encovados e f e.bris, que a luz do farol tornava mais profun
dos, dir-se-iam buscar disfar~adamente, no rosto de Bonifá-
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cio, alguma coisa que ali se escondia. Engoliu o medica
mento, tossiu de leve. 

- É urna biliose, é? 
- Nao ... Apenas um acesso mais forte ... 
Nimuendaju olhou . para o líquido do vaso, sob a rede, 

e insistiu: 
- É urna biliose hemoglobinúrica, eu sei ... 
- Quem é aqui o médico? É voce ou sou eu? 
A voz de Nimuendaju tornou-se mais arrastada: . 
- Eu esperava-a há muito . . . Li os síntomas . .. Es-

tava no interior do Maranhao, long e de médicos. Precisava 
de saber distinguir entre um acesso vulgar e as óutras com-
plicac;óes . ' 

- Leu e nao adiantou. Felizmente os livros de medi
cina sao caros e muito cacetes, se nao toda a humanidade se 
julgava em perigo de m9~te. Mesmo as pessoas inteligentes 
nao escapam a auto-sugestao ... 

Calou-se uns segundos, a temperar a voz. e ·acrescentou, 
sen1 confiar no que dizia, perante aqueles olhos incómoda
mente fixos na sua cara : 

- Pode crer. . . Mas se receava urna hiliose, por 
que veio? 

- Tinha a esperanc;a de que me poupasse ... Nem to .. 
dos os impaludados crónicos morrem com bilioses ... 

- É o que vai acontecer consigo ... 
Tornou Bonifácio a ficar desprazido com o tom de voz 

que empregara e a ele próprio soara como artificial; mas Ni
muenda ju parecia nao te-lo ouvido: 

- Esta mis'sao me interessava muito. . . Me entusias-
mou ... N ao quería perde-la ... Compreende, é? 

- A mim também, mas agora descanse. 
Na manha seguinte delirava com os índios: 
- Nao mata eles! N ao mata eles! 
Quando, porém, acordou e os seus olhos encontraram 

os de Bonifácio, sentado perto da rede, a sorrir .. Ihe, voltou 
a cerrá-los. Encontrava .. se tao estuporado, tao entorpecido, 
que as suas energías, até ali sempre persistentes, faliam pe .. 
rante as respostas as perguntas do médico e recusavam-se a~s 
movimentos que ele lhe solicitara, para ex~me. O s~~ ~sp~
rito havia amortecido também, tudo parec1a ser-lhe Jª 1nd1-
ferente, cisco da vida, coisa nenhuma; as próprias e raras 
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palavras que pronunciava nem sempre se esclareciam pelo 
nexo. Mas ao cair da noite, quando Bonifácio lhe acendia 
o farol, a sua voz murmurou: 

- Trouxeram mais acanitaras? 
- Hoje nao, mas vao trazer, com certeza. 
Voltou a sua modorra e só a respira<;ao parecia viva. 

Cada vez mais incerto sóbre o desfecho, Bonifácio acercou-se 
da pequena mesa, abriu a caixita, pegou no copo: "Lutar até 
o fim. . . Mesmo contra moinhos de vento. . . Lutar sem
pre ... " - pensou, um pouco esfarrapadamente, lembran
do-se do seu papel, enguanto ia dissolvendo o medicamento. 

Ao quarto dia, a estupora<;ao, a f ebre, as amea<;as de 
anuria mantinham-se; a .biliose continuava no seu curso, bas
teando sempre a grande dúvida; mas, ao lusco-fusco, Ni
muendaju tartamudeou ainda: 

- Trouxeram? . 
Bonifácio respondeu afirmativamente. Pareceu-lhe, po

rém, nesse momento de tantas incertezas, que a mentira nao 
enraizara, que naqueles olhos esmorecidos, já sem brilho al ... 
gum, se acendera de repente urna descren<;a, curta e desvá
lida, como um pirilampo que disparasse o último lume ao fin
dar da madrugada. Bonifácio dirigiu-se ao seu quarto, agar
rou sobre o tope do ca vale te, onde o havia enf iado, o único 
acanitara recolhido, arrancou-lhe as plumas mais longas, dis
f ar<;ou-o o inelhor que a rapidez lhe permitía e com ele voltou: 

- Veja! 
Indicou-lho da porta, mas Nimuendaju parecia já nao 

dar acórdo de si . 
Foi, contudo, nessa noite, muito próximo do amanhecer, 

que o termómetro abandonou a sua eloqüencia sobre as 
cumeadas e principiou a falar moderadamente, no vale, pela 
primeira vez naqueles quatro dias. Quando o sol irrompeu 
por cima da imensidade da floresta, com o ar de espiao ce
leste que sempre apresentava a essa hora, já trazia um 
carrego de esperan<;as, luzentes como ele próprio. Sempre 
fiel aos seus hábitos,_ a biliose, desde que se inclinasse para 
a benevolencia, empreendia a retirada quase tao rapidamente, 
quase tao bruscamente,_ como chegava; desistira da vida de 
Nimuendaju, mas deixava-o entre os escombros dele mesmo. 

- Voce, que andou a ler todas essas coisas, sabe per ... 
feitamente que náo pode continuar aqui - disse-lhe Boni-
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fácio, dias depois, perante a sua pele a revelar a arma<;ao 
óssea, as máos esqueléticas, as orelhas transparentes. - Nao 
foi só pelos índios, ~as também pelo receio de que, um dia~ 
tivéssemos de mandar urgentemente para Tres Casas a si ou 
a qualquer outro, que nao mostrei nenhum entusiasmo pela 
sua idéia de reduzir o pessoal. Voce precisa de mudar de 
meio, precisa de tratar rapidamente da sua anemia, que é 
muito grave, como sempre nestes casos. Percebe? Urna vida 
higienica, outros cuidados, outra alim~nta<;ao. Vai para 
Belém, que é urna belezinha de cidade, sem carapanás e com 
médicos muito melhores do que eu. Está lá a sua mulher, 
a sua casa, que mais pode desejar?_ E leva consigo, até Ma ... 
naus, o pobre Cavalcanti, que tam.bém escapou de boa. 

.:t;;le compreendia. :1;:le compreendia que tjnha de se ir 
embora. Mas aprazia-lhe escutar Bonifácio a repetir aquilo 
a · sua muda resistencia, . ao seu teimoso silencio, ressumado 
mais pelo homem-etnólogo, do que pelo homem de carne. 
sangue e osso. Precisava ouvir répetir a quilo, carecía de re
convencer-se de que nao havia alternativa, já que nem a pró~ 
pria gravidade do seu estado conseguía submete-lo sem rea·
<;óes a idéia de interromper agora a missao que o trouxera 
ali. Agora, que lhe parecia estar muito próximo o exito, a 
anelada glória de ser o primeiro a estudar os costumes dos 
Pa.rintintins, o primeiro a revelar ao Mundo a sua vida pre
sente e o seu passado, pois que deles apenas se conheciam, 
por etnólogos que jamais os tinham visto .. confusas referen ... 
cias, diluidas hipóteses; e da realidade sabia-se sómente que 
protegiam com um tubo o sexo!. que eram tremendamente 
f erozes - e nada mais. 

- Náo voltaram a permutar. . . - disse por fim Ni ... 
muenda ju, num tom de monólogo. 

- Náo voltaram, mas voltam. O primeiro la<;o está 
feito. Nao se preocupe com isso. O Amaro é bom. E eu 
farei o que puder. Nao falamos o tupi-guaraní, nao conhece ... 
mos o dialeto deles; mas, ao passar em Manaus, voce mesmo 
pode pedir, no Servi<;o de Prote<;ao, que mandem alg~ém 
que os entenda. O García náo estaría mal e. é seu ~migo; 
mas parece-me que também ele nao fa}a v tup1-guaran1, nem 
qualquer dialeto. 

Nhnuendaju volvera ao seu silencio. Bonifácio insistiu: 
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- Voce precisa de um repouso absoluto. E o Caval· 
canti igualmente. Devem ir no batelao, estendidos no fundo, 
sempre que puderem. O batelao andará menos do que un1a 
canoa, é claro, mas neste caso é mais recomendável e, para 
baixo, tcdos os santos ajudam. Mesmo se fossem atacados. 
teriam onde se abrigar melhor. Penso que deve levar um 
rifle e disparar para o ar, como Rondon, se isso acontecesse. 
Na aldeia dos Muras-Piraás, pode tomar entao uma canoa, 
se se sentir mais recomposto. Pensei no caminho mais curto, 
por onde voce veio a primeira vez. Andou quatro dias por 
terra e depois desceu o lgarapé da Traíra, numa montaria que 
construiu ali mesmo, nao foi? Nesse tempo voce tinha resis
tencia, boje nao tem. E como ia num batelao, ou mesmo numa 
canoa, subir de noite o Traíra, que é tao estreito e com os 
raGios a dificultarem a passagem? Ali, sim, era muito pro
vável que os indios pegassem voces, quando amanhecesse. 

Bonifácio interrompeu-se, fez seus cálculos: 

- Dois ou tres días no Traíra, quatro ou cinco na rede. 
aos omhros dos outros homens, até ao seringal Paraíso ... 
Nao pode ser! Mesmo que chegassem vivos, era em muito 
piar esta de do que tinham saído da qui. 

Nimuendaju havia já pensado e repensado tudo aquiJo, 
esmiuc;ado as duas possibilidades, arribado as mesmas con
clusoes. Agora parecia-Ihe que Bonifácio falava por ele. Pa
recia-Ihe, mais estranhamente ainda, que falava como ele, com 
a mesma extensao de raciocinios, as mesmas previsoes, a mes
ma visao de conjunto e até urna autoridade igual, como se Bo
nifácio fosse agora ele próprio e ele urna crianc;a, como se 
Bonifácio lhe houvesse usurpado, ao sabor das circunstan
cias, a sua personalidade. 

- Está bem - assentiu finalmente . num tom concen
trado e melancólico. 

- Se tiver cuidado, pode restabelecer-se em cinco ou 
seis meses e voltar. Mas desta vez náo embarque sem o acor
do dos médicos. Eu gostaria de poder acompanhá-lo. Gos .. 
taria de ir também. Matar as saudades que tenho da minha 
muiher, ver outras caras, dar um salto até Manaus ... 
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Foi Nimuendaju quem os escolheu, mentalmente, pesan
do vantagens, medindo inconvenientes, naquela outra madru
gada sem sono, ainda na rede. 

Filipe, Aristeu e Juvencio nao faziam nenhuma falta ali: 
Crisóstomo, Antonio Rocha e Etelvinot débeis como tinham 
ficado, estariam melhor em Tres Casas: havia de perguntar 
a Bonifácio se já nao existiria perigo de contágio em tao pe
queno espac;o. Pouco poderiam remar, nem seria justo que 
lhes pedisse muito. Um iria ao leme, os outros revezar-se
iam. E só até a aldeia dos Muras-Piraás, onde os substitui
ría por alguns desses índios, se visse que era preciso. Mas 
talvez nao fosse, pois que levaria também Tito Boludo e 
Dorival. Ambos vigorosos, dariam aos remos as energías qu~ 
aos tres faltavam; e, levando-os com ele, libertaria dos seus 
temperamentos azedos os que ficariam ali. Carolino, por 
quem todos sentiam respeito, estaría bem para os chefiar, so
bretudo no regresso, quarido ele já náo viesse. Já náo viesse! 
la sentir a falta de Raimundo,_ sem dúvida; mas náo seria 
legítimo retirar um elemento tao sensato e tao experimentado. 

Contou-os, incluiu .. se na soma, meteu também o Caval
canti, o próprio Eleutério: e verificou que no acampamento 
quedariam apenas onze homens dos vinte e tres que tinham 
vindo. Podia perfeitamente dispensar os que haviam sofri
do disenteria. Mas por que nao levá .. Ios. se era útil a saúde 
deles e náo estariam ali a diminuir mais ainda os mantimen .. 
tos? T'alvez fosse melhor deixar o Carolino. Deixava .. o e 
tomava o lugar que lhe destinava. Nao se encontrava assim 
táo mal que já nao pudesse ser o chefe dum simples bateláo. 
E, com doze no Poste, era mais do que suficiente. 

De manhá comunicou a Bonifácio e a Amaro a selec;ao 
que fizera, anunciou a largada para dali a dois dias, que já 
haveria entao uma réstia de luar, pediu a opiniáo do médico 
sobre a ida de Crisóstomo, Antonio Rocha e Etelvino - e 
pareceu-lhe que eles aprovavam tu do com sinceridade. 

- Fac;a a lista do que está faltando aqui - disse a 
Amaro. - E voce, doutor, veja se precisa de mais alguma 
e o isa de f armácia . · 

Logo que Amaro preveniu os homens escolhidos, Tito 
Boludo .. lanc;ando-lhe um olhar soturno, interro'1peu-o: 

- Posso voltar? 
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- lsso é com seu Curt. Pergunte a ele. O bateláo 
volta; traz mercadorias. 

Pouco depois, com voz rouca,_ o lábio inf erio.r a tremer
lhe de leve estava em frente de Nimuendaju, que pareceu 
refletir um momento, antes de lhe responder: 

- Todos os que tiverem boa saúde podem voltar. Mes..
mo que nao fósse para levar doentes, alguns homens tinham 
de ir a Tres Casas, pois já outro dia expliquei que está aqui 
pessoal a mais e precisamos de novos a.bastecimentos. 

- Entao posso voltar niesmo? 
Recebeu um olhar duro,_ tao rápido como a .resposta que 

o alvejou: 
- Voce está duvidando do que eu digo? 

. Nessa mesma manha, auxiliado por Jarbas, Maximianu 
deu..-se pressa em realizar uma armac;ao de madeira, facilmen ... 
te desmontáveI.. onde assentasse o oleado que defenderia Ni..
muendaju e Cavalcanti das ofensas do sol e do relento no 
batelao. Tomara as medidas discretamente, mais discreta ... 
mente ainda preparara os lugares de encaixe, nao estivessem 
os índios a espiar o acampamento e compreendessem o que 
se projetava. E foi também com disfarc;ados modos que Rai..
mundo se escondeu lá dentro e principiou a calafetar, evitan. ... 
do ruídos denunciantes, algumas pequenas f en das que a em ... 
barcac;áo apresentava, por haver estado muito tempo fora 
da água e do sol . 

Finalmente, na noite acordada, Nimuendaju olhou o 
quarto, que sempre lhe parecera desconfortável, as pratelei.
ras vazias, a f.resta que lá em cima mirava o perigo; e de 
súbito teve saudades daquilo tudo, saudades de alguma coisa 
dele próprio, que nao se definía nitidamente mas se enraizara 
para sempre ali. 

Cá fora esperava..-o todo o pessoal, Raimundo e Honório 
com a bagagem dele, Amaro e Bonifácio que se puseram do 
seu lado. Urna vaga luminosidade doirada, que o quarto..-cres..
cente e as estrelas difundiam sobre a vastidao florestal, lhes 
facultava os passos e tornava confusos os seus vultos, cami..
nhando em silencio para o río . 

Assim que o grupo se deteve a .beira da água, os homens 
abrac;aram..-se - "até a volta!" "até a volta" - e os que 
partiam entraram no bateláo. Viram 9inda Nimuendaju dizer 
palavras baixas a Amaro e Bonifácioi cerrar ... Ihes a mao, em 
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seguida embarcar também. Tanajara desprendeu a ponta da 
corda, atirando..-a a J uvencio, que estava na proa, de pé, com 
os brac;os estendidos, enguanto Filipe se inclinava muito no 
rebórdo e aos que ficavam prometía, desenf adadamente: 

- Podem dormir sossegados, que quando eu voltar tra
go dois sacos cheinhos de malaguetas ... 

Os remos chapinharam e o batelao principiou a afas ... 
tar.-se, primeiro devagar, um pouco mais lesto depois, ·po
voado de sombras moventes. 

Tanajara disse: 
- Com certeza o Tito já nao volta. . . E váo ver que 

o Dorival também nao ... 
- Seu Curt garantiu ao Tito que todos podiam vol..

tar - retorquiu Jarbas. 
- Hum ... Com o mau genio que eles tem! Seu Curt 

arranja lá, em Tres Casás, uma desculpazinha e nunca mais 
póem cá os pés. Pelo menos o Tito. 

Um instante, Jarbas imaginou.-se também no batelao,_ 
vencendo a noite, nao para ir ao seringa} de Manuel Lobo, 
mas para regressar a cidade, a uma fábrica, as máquinas e 
a sua luta; logo tornou: 

- O Tito nao é tao mau como parece. Me contou, um 
destes dias,_ a sua vida. Foi sempre urna miséria. Em Ma .. 
naus chegou a passar fome. Se arranjava trabalho e depois 
despediam alguém, era o primeiro a ser mandado embora. 
Nao gostavam dos seus modos. Nos seringais e em Hu .. 
maitá, o mesmo. Só quem conhece a vida dura pode saber 
o que ele sofreu. É um ressentido. 

- Mas por que nao tinha outros modos? - disparou 
Mariano, que nao conseguia liar ... se aquela inesperada com ... 
placencia. - .Ble está sempre contra todas as pessoas. Mes ... 
mo contra nós esta va. 

- Nao teve nenhuma preparac;ao. Eram muitos irmaos, 
numa barraca, ao deus.-dará. Também nao é culpado do seu 
feitio. V oce nao ouviu o que disse outro dia o doutor? Disse 
que todo o homem nasce parintintim . Só depois de nascer é 
que um homem, com o que vai vendo e ouvindo a sua volta, 
deixa ou nao de ser parintintim . O Tito nunca teve quem 
lhe explicasse a razáo das coisas ruins •que lhe aconteciam. 

203 



\ 

Se alguém Ihas tivesse explicado, talvez ele gostasse mais 
dos companheiros. Assim, deixa.-se levar pela sua natureza. 
Parece ser contra tudo e, afinat nao é contra aquilo que de.
via ser. Mas,_ nos últimos dias, já estava melhor ... 

- Melhor? - estranhou novamente Mariano, ao mes.
roo tempo que se voltava para Tanajara: - Voce deu 
por isso? 

Jarbas deixou escoar ... se o riso céptico vindo daquele lado 
e, com voz paciente, insistiu: 

~ - No fundo, nao tem maus sentimentos ~ Se viu quan ... 
do mataram o Eleutério. Ficou com ódio aos índios, ficou, 
porque náo podia entender a diferen<;a de responsabilidades 
que há entre um selvagem ou mesmo um tipo como ele e as 
pessoas conscientes. Mas parece que depois compreendeu e 
f oi substituir o Honório, sem que ninguém o mandasse. 

Honório apoiava. Nas últimas semanas, ele e o J uvencio 
tinham aderido as secretas aspirac;6es de Jarbas - e agora 
secundava ... o! 

- Bem . . . para dizer a verdade, eu mal nao lhe que.
ria, nao. Mas se ele ficasse por lá, nao fazia cá falta ne .. 
nhuma ... - proferiu Tanajara, no tom de quem se desliga 
da conversa. 

Cozinheiro para muita gente, em restaurantes de Ma ... 
naus, cansado de trabalhar com vultuosos alimentos, Mariano 
voltava ao princípio, bastante incrédulo: 

- O que me admira mesmo é que ele, com aquele corpo 
de boi sempre no capim, tenha passado fome ... 

- O que eu quero ver é outra coisa - interveio Man ... 
ga Verde, com um tom de importancia - o que eu quero 
ver é como isto vai andar, agora que seu Curt viajou ... 

Os outros homens ficaram calados, como se fizessem a 
si próprios a mesma pergunta e nao se aventurassem a urna 
resposta. 

- Vai andar como até aquí - ouviram Jarbas aizer 
lentamente. - Seu Curt tinha competencia, mas isso nao é 
só obra dele. E do povo. Que podia fazer ele sem nós, já 
pensaram? 

O bateláo aproximava.-se da curva do Maici ... Mirim, di.
fusamente, como que a desfazer ... se, levando os companhei.
ros. E entáo alguns dos homens recordaram-se das cartas 
que haviam escrito, ou rogado a outros que as escrevessem 
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por eles, essas cartas que eram, com os relatórios e os artigas 
de Nimuendaju e o diário sentimental de Bonifácio para a 
mulher, a única história, as vezes resumida parcimoniosa
mente como nas lápides, daquele primeiro trecho da sua agi.
tada aventura. Urna aventura que nem os que partiam, nem 
os que f icavam alit nessa noite de afastamento, com o Pósto 
parecendo ter, sob a frouxitude do luar, um extase de cemi ... 
tério e encontrar.-se mais segregado do Mundo do que habi ... 
tualmente, sabiam ainda como se remataria. 

' ·-
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X 

PODE SER que fósse só um índio. Pode ter sido até 
de um índio de outra maloca. Pos lá o acanitara para 
nós darmos mais brindes e foi levand0 os brindes sem os 
outros saberem - dizia Amaro· a Bonifácio, a seguir ao pe ... 
quena almo~o. naquele primeiro 'dia em que as resolu~óes de ... 
pendiam deles apenas. - A sombra que o Filipe viu estava 
fugindo como um ladrao. Pode também estar escondendo 
os brindes, para depois ficarem só para ele ... 

Bonifácio hesita va: 
- Pode ser. . . Mas custa .. me a acreditar que o tuxaua 

mandasse só um índio espiar aqui. Devia pensar que nós 
podíamos matar esse índio e entao ele ficava sem saber o que 
está vamos fazendo. 

Passeavam no acampamento, a luz da manha, já muito 
forte, e Amaro respondeu,_ baixando os olhos: 
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É. E se fósse de outra maloca, como eu disse? 
Nao sei, mas entáo o tuxaua nao mandava os índios 

da maloca dele nos seguir? Se desinteressava da nossa pre
sen<;a aquí, depois de tantos a taques? 

Bonifácio ia raciocinando e falando morosamente, con10 
se sincronizasse essas duas faculdades com o ritmo lento dos 
seus passos. 

- Que o acanitara pode ter sido pósto lá só pela von
tade de um ou de alguns, isso pode. Também é possível que 
o tuxaua, ao saber daquilo, tenha p.roibido que pusessem ou .. 
tros lá, por ele nao querer a paz. . . Mas quem vai adivinhar? 

A s hipóteses rolavam e entrechocavam-se, amea<;ando 
cair inutilmente urnas atrás das outras, como ao mais leve 
movimento, o chumbo de ca<;a na palma da mao aberta. Bo
nifácio e Amaro detiveram-se junto do arame farpado, de 
novo calados, <liante do rio. ,Na véspera, quando o arrasta
vam para a .água, o bateláo em que Nimuendaju partira dei
xara impressa, sobre a terra mole do barranco, a marca do 
seu casco, mais funda do que a da Cobra Grande que ser
pejava nas velhas lendas dos indígenas, monstruosa e panica. 
E, ao ver essa denúncia, Amaro resolveu mandar disfar<;.á-la, 
arranhando a lama, como as tartarugas arranham a areia após 
a desova; foi, porém, decisao dum só instante, logo suprin1i
da ao pensar que os Parintintins notariam facilmente, mes
mo sem aquele indício, que faltava ali urna embarca<;ao - e 
das maiores . 

Bonifácio dizia, sorridentemente: 
- Mas nao levarao mais brindes de gra<;a. - Olhou 

Amaro e apressou-se a acrescentar: - Se voce estiver de 
acórdo, é claro. Se estiver de ac6rdo, fa<;o outro quadro. Uma 
grande mesa, cheia de coisas, ao meio da porteira. Sles do 
lado de fora,_ sem flechas e com muitos acanitaras nas máos, 
para trocarem; nós do lado de dentro, a entregar os brindes ... 

Amaro ouvia de olhos postos nos olhos dele e apoiou 
com voz de reconhecimento, quase humilde : 

- Pensou bem, mesmo bem, seu doutor. 
- Nao sei se dará resultado, vamos ver. . . - preca-

veu-se Bonifácio, nao fósse a sua nova idéia ter o mesmo 
precário exito, ou menos ainda, do que a primeira. - Va
mos a ver ... 
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Passaram pelo barracao menor, leva.ram com eles Ma
ximiano; e no seu quarto, com recomenda<;ao de urgencia, 
Bonifácio deu-lhe as medidas, para ir fazendo o caixilho, 
enquanto ele desenhava. 

A hora do almó<;o a cena estava esbo<;ada, de tarde con
cluiu-a e meteu-lhe cor. E ao morrer do sol, como o maior 
perigo ali era entrar na floresta, todos os homens quiseram 
ir transportar aquele convite aos bravios senhores da terra, 
mesmo Honório, que estava a tocar, baixi'nho, o seu violáo. 
Amaro rejeitou os que se tinham aventurado nos últimos dias1 

olhou para o Manga Verde e elegeu-o. 
Partiu de · quadro sob o bra<;o, cabe<;a bem ao alto, un1 

cigarro fuma<;ando na boca; abriu as cancelas com naturali
dade e desapareceu. Tantas idas e tantos regressos haviam 
já criado um ligeiro trilho, ·desimpedido de ramos baixos, en
tre. o Pósto e a fólha de zinco abrigadora das ofertas; e Man
ga Verde caminhava lentamente, sempre a duvidar de que 
os Parintintins viessem a porteira desarmados, como lhes su ... 
geria o desenho de Bonifácio. 

E stava já muito próximo do destino, de ouvidos alerta, 
olhos perscrutantes, quando a flecha zumbiu e se foi espetar 
no tronco duma árvore, a dois palmos dele, barrando-lhe o 
caminho. 

Manga Verde estremeceu, recompos-se e olhou sobre a 
direita, lá de onde o disparo havia sido feito. Era um corpo 
forte, atarracado, como o de Tito Boludo, quarentáo talvez, 
o cabelo muito negro, os pomos das faces salientes, peitos 
quase de atleta; e fixava-o severamente. Apoiava no cháo 
a ponta do arco, da sua figura nenhum trecho bulia; mas essa 
própria imobilidade, que agravava a fixidez dos olhos, res
sumbrava urna fór<;a secreta, muito dona de si, urna fór<;a de 
rudez altaneira, dir-se-ia por vezes de piedade despreziva, 
que Manga Verde captava sem saber exatamente como de
via agir. O indio esteve assim, em frente dele, alguns segun.
dos, uns segundos demasiado densos e expectantes; logo cam
biou o rosto por outro ainda mais arrogante - e voltou-lhe as 
costas . la já a sumir .. se ·no arvoredo, quando Manga Ver
de, tirando do sovaco o quadro, o chamou: 

- Eh, amigo, vem cá! Vem ver isto, que é urna beJe .. 
zinha! Anda comigo ao Pesto, que daremos a ti muitas coisas. 
Seu Amaro te dará um porrinho de cacha~a .. . 
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Ouviu o pequeno rumor de galhos, ao serem afastados, 
e depois o silencio. 

A flecha encontrava-se espetada horizontalmente, diante 
dele, mesmo a altura do seu nariz. Com a absurda sensa<;ao 
de que a gente do acampamento poderia observá-lo, Manga 
Verde passou-lhe a mao por cima, a todo o comprimento, 
como se acariciasse o lombo de bicho doméstico e como rea] .... 
mente procederia se os seus camaradas estivessem a ve.-lo. 
Tirou-a, depois, sem pressa, arrimou.-a a árvore, com a in
ten<;ao de levá-la quando voltasse: e avan<;ou a sor.rir, a sor.
rir enquanto imaginava o que teriam parecido ao índio as 
suas palavras, decerto para ele mais incompreensíveis ainda 
do que os guinchos dos macacos. 

J á com a folha de zinco a vista, chegou-lhe aos ouvidos 
um zunzum de voz es estranhas e espa<;adas, perto dali. Es ... 
tendeu os olhos ao encontro do som e enxergou de perfil dois 
outros Parintintins,_ a conversar vagarosamente, encostados 
a urna árvore, muito mais grossa do que essa onde, momen .. 
tos anos, a flecha se cravara. Volvidos um para o outro, pa..
recia nao terem dado por ele: Manga Verde compreendeu, 
porém, que já o tinham lobrigado e ser aquilo apenas fin .. 
gimento. 

Decidiu colocar primeiro o quadro no sitio próprio, agora 
a dez ou doze passos semente, e depois lan-;ar.-lhes as suas 
falas: mas logo .resolveu o contr.áriot pensando que era pre ... 
f erível amansar os selvagens antes de mais nada: 

- Boa tarde! Estao passando bem? Mesmo bem? Nós 
somos amigos de voces e podíamos ir beber a nossa amizade 
urnas cervejinhas, que há muitas lá no Posto. Muitas! Cer .. 
vejas e até garrafas de champagne, da boa, daquela que os 
coronéis tomam - disse com a voz mais cordial e mais doce 
que as suas cordas vocais puderam tanger. - Voces estao 
compreendendo? 

Os índios simularam nao o ter sequer ouvido. Entao o 
Manga Verde, sempre a sorrir-lhes, cobriu o terreno que fa} .. 
tava para atingir o pequeno teto de zinco: num ápice se ver .. 
gou e depos o quadro, num ápice porque esperava que as 
flechas viessem precisamente quando ele se inclinasse para 
diante; mas as flechas nao vieram. 
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- Adeus! Até a. vista! Quando forem ao Pasto, voces 
vao ficar mais ricos do que os comendadores de Manaus, com 
as coisas bonitas que lá ternos. 

Receou ainda que o matassem, trai<;oeiramente, logo que 
voltasse as costas, como se dizia ser costume deles; entrou, 
porém, no acampamento ainda mais sobranceiro do que par
tira e contente consigo próprio, por haver subjugado o medo. 

Qu;:¡ndo, já na alpendrada, atirou para cima da grande 
mesa, com gesto de superior indiferen-;a, a flecha que tra .. 
zia e come<;ou a narrar o sucedido, os outros, tendo em conta · 
a sua fama, entreolharam-se e hesitavam em acreditar naquilo. 

- Voce viu mesmo eles? - perguntou Tanajara, com 
voz de inocencia, perante o silencio muito atento de Amaro 
e Bonif ácio . 

- Se vi eles? Por esta! - exclamou, cruzando os in
d~ces e beijando.-os, conforme seu hábito. - O primeiro ti
nha uns olhos negros, sempre apontados a mim, que até pa ... 
reciam duas bocas de rifles para. me matar; quando ele se 
zanga deve ter bufo ·de .on<;a. Eu agüentei aquele olhar, 
agüentei firme, firme, está percebendo? Depois lhe disse_: 
"indio, sou teu amigo, todos . lá somos amigos de voces; nao 
tenho medo de ti, mas nao vale a pena andar aí com bes .. 
teiras. A vida sao dois dias". · Cheguei mesmo juntinho dele 
e lhe garanti: "Ternos lá cacha-;a: seu Amaro nao vai negar .. . 
Cacha<;a e todas as coisas da civiliza<;ao, que tu nunca viste ... . 
Mas parece que ele nao acreditou, nao, e foi-se embdra .. . 

- Entao ele compreendia voce? -- Era Honório quem 
o interrompia agora e todos os outros o fixaram: 

- Nao sei se compreendia, isso era com ele, eu fazia 
a minha obriga<;ao. Aos outros disse: "Voces estao aí a fala.r 
e a fingir que nao me veem, até já parecem homens civili .. 
zados. Me tratem como irmao e venham ao acampame~to. 
V enham todos,_ mulheres também. Seu Amaro é boa pessoa, 
prepara um forró e até é capaz de mandar .buscar champagne 
em Manaus, para voces: Sabem o que é champagne? 'É me
lhor que chicha, que cacha<;a, que 'cerveja mesmo: é o melhor 
que há. Quando eu era gerente de casa-grande, bebía todos 
os dias urna garrafa. Tem mulher doente? Curumim com 
barriga crescida? Dr. Bonif ácio, que está lá, é o maior mé
dico do Mundo. Tragam acanitaras também para nós e va
mos ser amigos. Peguem lá a maot amigos até a morte" . .Sles 
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nao apertaram. nem voltaram a cara, mas riram. Pena nao 
ter levado brindes; se levasse, talvez apertassem ... 

Tanajara voltou a perguntar, com o vago desconsolo de 
que talvez ele nunca vivesse um momento assim, que seria 
maravilhoso para a sua alma se fosse realmente verdadeiro: 

- Riram mesmo? 
Manga Verde encontrou os olhos de Bonifácio e de 

Amaro postas sohre ele, muito sérios, muito penetrantes, e 
vacilou. lnterrogou-se a si próprio, mas agora via os índios 
a rir, sem desviarem as cabec;;as para ele, mas a rir, tal como 
dissera. Tornou a evocá-los e ora lhc parecia que nao riam, 
ora que riam - e era, sobretudo, a rir que a imagem deles 
se fixava agora nos seus olhos. 

- Bem. . . Talvez nao tivessem rido assim tanto como 
nós rimos quando se conta urna coisa engrac;;ada. Mas me 
pareceu que riram · um bocadinho. . . Pode ser que me tenha 
enganado, havia muita sombra de árvore na cara deles, mas 
me pareceu. . . - justificou~se Manga Verde, com a sen
sa<;ao confusa de que nesse instante, ao dizer a verdade, é 
que mentía. 

- Doutor, se fossemos ao seu quarto ouvir ele? - pro .. 
pos Amaro a Bonifácio e logo se dirigiu aos outros, desejoso 
de lhes evitar humilhac;;oes: - Com pouca gente se fala me
lhor e é muito importante para todos nós saber bem o que 
viu. Depois ele conta tudo a voces ... 

Foi também de manha, como nos ataques precedentes, 
mas desta feíta sem gritaria, cinco dias após o hatelao ter de
saparecido dali. 

Os silvos dos vigias entraram no barracao maior, uns 
a seguir aos outros, muito repetidos, dir-se-ia mesmo que 
mais nervosos e alarmantes do que das outras vezes. 

E imediatamente sobreveio o silencio, como se tudo hou
vesse findado. Depois ouviram-se uns baques sem vibrac;;ao, 
surdas, pesados, distantes, mais reincidentes do que os asso .. 
bios naquela interrogativa silenciosidade. 

Mariano preparava o pequeno almoc;;o e alguns homens 
nao haviam saído ainda das redes. Mas os primeiros que fo .. 
ram andando para a fresta, com o rosto ensenado, e os que 
vieram até a alpendrada, viram copiosos índios escalonados 
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ao longo de toda a cerca e mesmo da outra banda do igarapé. 
Estavam armados, mas nao disparavam nenhuma flecha, nao 
faziam gesto algum, nao proferiam urna única palavra. Olha .. 
vam apenas. 

Era junto da porteira que o bando maior agia, mas tam
bém surdamente, só forc;;a desencadeada, só movimentos obs .. 
tinados, como máquinas. Os grossos taca pes, aquelas clavas 
rústicas que possantes brac;;os empunhavam, subiam e desciam 
violentamente junto dos gonzos da primeira cancela, colabo .. 
rando com os machados e terc;;ados que haviam sido ofereci .. 
dos como penhor de amizade. E, aos sucessivos golpes, o 
arame farpado cedía sempre um pouco, encurvando .. se, bai
xando sempre mais, enquanto as estacas, cortadas na base, 
se inclinavam, amparadas na queda próxima pelos fios que as 
sustinham ainda. 

Protegiam os corpos. iá luzidios de suor na .batalha con .. 
tra a matéria bruta, vários índios de arco e flecha, perfeita .. 
mente dispostos em semicírculo, por detrás deles, como se 
assistissem, do fundo arqueado de velha abside, a um ato de 
esconjuro antigo. 

Bonifácio observava os que atuavam com machados e 
um secreto dissabor o invadía de repente, ao concluir que 
eles haviam aprendido, em pouco tempo e bem, a lic;;ao que 
lhes ministrara nos seus desenhos. 

Embora cada sebe tivesse a sua cancela, urna en1 frente 
da outra~ e a segunda se encontrasse ainda intacta, o pes
soal deduziu que desta vez o plano dos Parintintins seria 
eficaz e se consumaría rapidamente. " 

Todos, exceto as sentinelas e Honário, também en
carregado de espiar da fresta o extremo do acampamento, 
se haviam reunido junto da alpendrada, do lado de fora, de 
onde podiam seguir melhor o ataque, sempre em excitado 
progresso. -: · i 1 :.1 • .J 

Amaro entrou no bar.radio, volveu ajoujado de brindes, 
caminhando direito aos índios; e mais urna vez os homens 
viram desenrolar-se a cena que fora, até aí, completamente 
inútil: 

- lrmaos, irmaos, nao fac;;am essas coisas, somos ami ... 
gos! - Era urna voz ingénua, familiar, de leve toque supli
cante, que dir.-se-ia reduzir a vastidao tla floresta, a terra 

213 



\ 

roc;ada do Pesto e a vibratilidade da luz que sobre ela se 
chapava, a um compartimento doméstico, soturno e exiguo. 

Amaro detivera-se a uns vinte passos deles, olhara-os 
sem rancor e principiara a arremessar-lhes as ofertas que le
vava, sempre a repetir: "Somos irmaosl Somos irmaos!"; a 
repetir sem esperanc;a alguma de ser compreendido, a insis
tir para responder a sua própria consciencia que fizera tudo 
quanto era possível. 

Nem os tacapes, nem machados e terc;ados se interrom .. 
peram na demolic;ao da porteira; os índios que os manejavam 
ergueram, um instante, os olhos, logo tornaram a baixá-los, 
como se se desinteressassem totalmente dele. 

A1naro, porém, foi e voltou sem que nenhuma flecha 
alvejasse as su as costas ou Jhe zunisse aos ouvidos. 

Os homens que se encontravam junto do alpendre avan .. 
c;aram igualmente para a terra desabrigada, simulando a.bra
c;os de confraternizac;ao. "Somos irmaos, somos amigos, esta
mos aqui para fazer as pazes coro voces"; e Manga Verde, 
perante a cara de indio de Tanajara, lernbrou-se mesmo de 
ensaiar, puerilmente, urna danc;a ccm ele. De maos dadas, 
foram ainda mais longe do que Amaro havia ido, entregan
do-se a passos de velhas polcas e maxixes. N enhuma flecha 
veio também. E Manga Verde pode enfim divisar, entre os 
indios que estavam armados e em semicírculo, alguns que 
sorriam, desta vez verdadeiramente. 

- Querem-nos pegar vivos! - exclamou ao .regressar. 
- Querem as nossas cabe~as! Mas v.ivo, a miro, nao pe-

,.. ' gam, na<;>. 
A primeira cancela havía já tombado. Alguns Parintíntins 

afastavam, de. junto dos pés, os ar ames caídos, enquanto ou ... 
tros alargavam a abertura, derrubando os topos das sebes. 

Agrupados a esquina do barracao, os homens olhavam 
quietos e silenciosos,_ como se fossem um só. Olhavam com 
urna calma fria, pela primeíra vez sem ramificac;óes, sem raí
zes, sem passado e sem porvír; apenas aquele momento blo
queado, isolado dos outros, íntegro -e espesso. 

A meío da alpendrada, Amaro continuava, de rosto fran
zido, a ciciar um diálogo coro Bonifácio: 

Seu Curt nao faria ... 
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- Paria ... Ele próprio me disse que faria isso em caso. 
de grande perigo. Nao disse a mais ninguém, para nao que
brar a abnegac;áo e a disciplina do pessoal. Mas naquele dia 
do grande ataque, qtJando Honório danc;ou, ele pensava man
dar disparar, se fosse preciso. - A voz calou ... se: - Taro ... 
bém Rondon disparou ... Disparou até duas vezes ... Tudo 
depende das circunstancias. . . Nao se vai Jeixar que eles 
matero todos os homens. 

Desde o comec;o Amaro estava de acorde. sentía qué nao 
podía deíxar de estar de acórdo, mas teimav.::i ainda. 

- Quando foi do cachorro, seu Curt nao quería as
sustar eles ... 

- Era diferente. Nao devemos assustá-los senáo em 
último recurso, é claro. . . - A voz tornava a fraturar-se, 
desda, reemergia, apressada: - Se nos matassem a todos, 
nao teria valido nada o sacrificio que fizemos para estar aqui, 
fá pensou? :~les, julgando que poderiam sempre vencer.-nos, 
resistiriam ainda mais a outros que viessem depois de nós 
tentar a paz. . . - As palavras mudavam de tom, parecia 
mudarem de cor e de emotividade a medida que Bonifácio 
as murmurava: - Assimt. ainda fica urna esperanc;a ... 

O sentimento de responsabilidade atenuava-se, dividia.-se. 
Amaro estava a gostar de otivir aquilo. 

- E pena, mas nao há outra soluc;ao. Ameac;á.-los pri
meiro, fazer gestos para entenderem que só atiraremos se 
avanc;arem contra nós .... -- Acrescentcu ainda Bonifácio. 

- · Era isso que eu estava mes1no pensando, doutor. 
A segunda porteira ia cedendo tam.bém . O arame já 

embarrigava para baixo, as pancadas desferiam-se cada vez 
mais violentas,_ mais nervosas; via.-se que os Parintintins que
riam terminar a destruic;áo rapidamente. "~les também cos ... 
pem nas máos, quando fazem grande esfor~o com os taca
pes. . . Como os pobres trabalhadores de enxada" - pensou 
Jarbas, admirado de estart nesses veementes instantes, a 
preocupar.-se com aquilo. Amaro aproximara.-se e disse, a 
ele, ao Manga Verde e ao Tanajara: 

- Venham buscar os rifles e as espingardas ... 
Jarbas encarou-o: 
- O que? Buscar rifles e espingardas? Me desculpe, eu 

náo a tiro contra ninguém. 

215 



\ 

Voce quer morrer mesmo? 
Eu também nao mato índio - declarou Tanajara. 
É só para o ar. . . Só para assustar eles ... 

Tendo Amaro muita pressa, embora a disfarc;asse, con .. 
siderou nao ser momento para discutir. "Era pena que Rai
mundo estivesse de vigia" - pensou ainda e instantanea .. 
mente lhe ressurgiu o desagrado de visionar Raimundo a aba .. 
ter Mimoso. De sentinela encontravam .. se igualmente Moa
cir e Carolino, além de Honório na fresta. E parecendo .. Ihe 
o cozinheiro já velho e pesado para aquilo. fixou os olhos em 
Genaro, logo em Maximiano: 

- Venham voces. 
Seguidos pelo Manga Verde, foram ao barracáo e vol.

veram já com as armas ao alto. 
- Fac;am como eu - recomendou Amaro iniciando a 

mímica. 
Com tanto denodo e fúria os índios se entregavam a 

prostrar os restos da última cancela, que nao deram imedia .. 
tamente pela prevenc;ao que Amaro gesticulava ao longe, em 
frente déles; e só ergueram a vista quando os alertaram os 
seus defensores sempre alinhados atrás e sempre atentos. Imo .. 
bilizaram .. se en tao. E olhando os rifles e as espingardas, com 
modos toscos de lapuzes, pareciam surpreendidos por aquela 
ameac;a vinda de gente que se mostrara tao pacífica, tao da
divosa, táo plena de condescendencia até aí. Mas logo, como 
se nao acreditassem ou desprezassem aquilo, tornaram reso .. 
lutamente a sua faina,_ dir .. se .. ia com maior ímpeto ainda. 

Amaro voltou .. se: 
- Tanajara, bote urna canc;áo .bonita no gramofone. 

Bote A Casinha Pequenina. Se, depois dos tiros, eles esti .. -
verem caminhando sempre contra nós, bote o hino brasileiro. 
Aquele disco que seu Rondon mandou por seu Curt. Aquele 
que está metido num papel verde e amarelo. 

Tanajara ia já entrar no barracao, com um último olhar 
para os índios, quando Amaro pensou: "Se, depois dos tiros 
para o ar, matarem a nós quatro e aos vigías, vendo que nao 
quisemos matar eles, que preferimos morrer a matar eles, ven
do que somos realmente amigos, talvez fac;am entao as paze.s 
com os que escaparam" - pensou e imediatamente se decidiu: 

- Voce Jarbas e voce Mariano váo lá para dentro. E 
o Dr. Bonifácio também, se faz favor. Se os tiros nao assus.-
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tarem eles e eles chegarem a entrar no barracáo, deem mui .. 
tos brindes, tratem bem,_ mesmo que éles tenham morto a nós 
e aos vigias. Suceda o que suceder, aquí náo há ninguém 
que queira fazer mal aos índios; mas se alguém perdesse a 
cabec;a e quisesse fazer mal, tirar vinganc;a, Dr. Bonifácio 
nao deixava . 

Era urna voz ao mesmo tempo de mando e de resigna.
c;áo, estranhamente serena e úmida de emotividade. 

Jarbas pós,.,se ao lado de Bonifácio, Mariano seguiu atrás 
deles, meneando a cabec;a, como se fosse discutindo consigo 
próprio. 

Os quatro homens recomec;aram entao a mimar, para os · 
índios, as idéias que as palavras riáo lhes podiam transmitir. 
O próprio Maximiano, a princípio com a mesma inépcia que 
Amaro debitara ao cozinheiro, tornara-se rapidamente ex .. 
pressivo. Sustentava a ~~pingarda com a mao esquerda, en .. 
quanto fazia avanc;ar a direita, bem espalmada, como se 
empurrasse a carapac;a de um automóvel doente e, sem mes .. 
mo saber que estava falandot dizia de modo automático: 

- Náo venham,_ voltem para trás, senao botamos fogo 
a voces ... 

Era inútil. A entrada encontrava ... se já desimpedida, bra
c;os apressados retiravam as derradeiras farpas, em frente dos 
pés ansiosos de arremeter. E muitos dos índios pastados ao 
longo da cérea, até esse momento em firme quietude, corriam 
agora para as cancelas destr0<;adas, levando com eles arcos, 
flechas e entusiasmo. 

Há já alguns segundos a velha canc;áo enviava para o 
acampamento urna dolencia romantica, aqueles ritmos doces 
e nostálgicos, que vinham impregnados de distancia, de sau .. 
dade e de amor. A sua decadente melodía, amortecedora de 
cóleras, penetrava em todos os ouvidos, mas ninguém a ou .. 
via, nem o próprio Amaro, que mandara tocá-la e jamais sa .. 
heria explicar todas as razoes por que o fizera . 

Os Parintintins irrompiam já pela cerca a dentro, na dian ... 
teira os que traziam arcos e flechas, no meio os dos machados 
e tacapes. atrás muitos outros armados também, todos nu~a 
só vaga de corpos e de plumas multicolores, que os seus pro .. 
prios movimentos agitavam. 

- Agora - disse Amaro. 
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As duas espingardas e os dois rifles ergueram ... se mais, 
na dire~ao do sol que se alteava sobre a mata - e dispararam. 

Durante um momento, os índios interromperam a inva ... 
sao, hesitantes. Amaro voltou a amea~á ... los, mas j.á eles avan ... 
~avam novamente, com um sorriso indefinido na boca de 
alguns e de ódio ludibriado na de todos os outros. 

- Mais baixo. 
As miras dos canos desceram, quatro tiros voltaram 

a soar. 
Os Parintintins estacaram, finalmente. Falavam entre 

eles, corn desordenada vivacidade, pareciam mesmo discutir 
raivosamente, pródigos de carantonhas e de gestos desa ... 
ven~ados. 

Maximiano e Genaro meteram novas cartuchos nas es ... 
pingardas e tornaram a apontá ... las, ao lado de Manga V e.rde 
e de Amaro. 

E assim alinhados sugeriam, . na manha já · radiosa, as 
alvoradas indecisas, sobre as esplanadas de quartéis ou pá ... 
tíos de cárceres, quando a luz nascente, tomada de piedade, 
vacila em iluminar os alvos dos pelotóes executores. 

Discutiam os indios e lego a sua gritaria habitual, até 
esse instante reprimida, atroou a terra e os ares. Flechas 
atrás de flechas, centenas de flechas num zunimento de ca
bas exasperadas, misturando ... se com o alarido furioso, vinham 
de toda aquela banda da cerca, do extremo do acampamento 
e até da margem oposta do igarapé, onde já em outros dia~ 
se comprovara a sua inteira ineficácia. 

Come~aram a retirar ... se lentamente, voltando ... se de quan
do em quando, brandindo os arcos em amea~as de futuros 
e severos castigos. Manga Verde correu ao barracao e troux~ 
mais brindes, por ordem de Amaro; e, acampamento a fora, 
ia ... os Ian~ando por cima da cerca, ofertando ... os com sorrisos, 
numa nova repeti~áo do que já tantas vezes fizera. Nenhum 
Parintintim volveu atrás e todos prosseguiram nos seus ges ... 
tos de cólera e nos seus gritos. 

Regressou Amaro a alpendrada com as esperan~as em 
fuga, animo abatido, desejoso de lamentar ... se. Pousou o rifle 
sobre a grande n1esa e sentou ... se em frente de Bonifácio, que 
saíra do barracao ao seu encentro,_ com o resto do pessoal. 
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- Tanto tempo perdido! Agora já nao vao acreditar 
mais em nós. Em vez de virem a porteira pegar os brindes, 
vieram botá ... la no chao. 

Nao queria muitÓ dizer aquilo, mas disse ... o mesmo sem 
o querer verdadeiramente. 

Bonif ácio parecía calmo. Havia admitido, desde o co
me~o do assalto, já quase inesperado, que Amaro e os pu ... 
tros acaba.riam vinculando a escolha das cancelas a sugestao 
por ele feita aos Parintintins,_ no seu último desenho, para ali 
se efetuarem as permutas, primeiro grande elo da confra ... 
terniza~ao. 

- Pcde ser que isso que voce. está pensando aí tenha 
contribuido - proferiu. - Nao digo que nao tenha. Mas 
quando um batelao desaparece, ou foram os homens que o 
levaram ou foi o rio. o batelao estava no seco e no rio nao 
houve en ch entes. Portan to, foi levado por homens, que só 
podiam ser daqui. 

Sem levantar a cabe~a e com urna voz de resigna~ao 
for~ada, Amaro declarou: 

- Doutor, nao quero contrariar ... 
A mao de Bonifácio estendeu--se, af etuosa, dir ... se ... ia que 

risonha como ele próprio, e tocou ... Ihe de leve no ombro: 
- ·Nao se este ja afligindo. Eu creio que nao se per ... 

deu nada. Agora eles já sabem que isto aquí nao é uma 
arapuca. 

Amaro ergueu, finalmente,_ os olhos duvidosos e in.
quiridores. 

- Agora já sabem que nao queremos atraí ... los aqui para 
os matar, pois se quiséssemos fazer isso, pedíamos ter morto 
os que vieram hoje. Também já pensam que nao os deixa ... 
mos matar a nós e isto me parece muito importante. Quem 
lhe ·diz que nao vieram julgando realmente que podiam cor.
tar as nossas ca.be~as e acabar com o Posto duma vez, agora 
que somos poucos e nos ternos mostrado sempre pacíficos? 

- Foi por isso, com certeza,_ que vieram - interrompeu 
o Manga Verde •. orgulhoso de haver sido o primeiro a clamar 
aquela hipó tese. 

- :gsses que estiveram agora aí devem ter f icado con .... 
vencidos de que nao podem destruir o Posto e que, portanto, 
o melhor remédio será tal vez fazerem as pazes. É claro que 
nunca se sabe bem como pensa um selvagem ... 
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Com voz candida e delicadeza de quem se mete na con~ 
versa, Mariano perguntou discretamente a Jarbas, que estava 
a seu lado: 

- Entao se os índios tivessem avan~ado sempre, nós 
já nao íamos deixar que eles nos matassem? 

- Era SÓ para eles pensarem que nao ... 
- Voce parece que ficou com pena! - exclamou Man~ 

ga Verde e os homens riram. 
- O que eu nao compreendo bem - disse, enfim, 

Amaro - é como nao atacaram a voce mesmo, quando foi 
levar o quadro. Eram tres e voce nao leva va rifle ... 
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XI 

CoNSIDEROU AMARO ser demasiado perigoso arrisca
rem~se alguns dos homens a entrar na floresta, nesses pri
meiros días em que os Parintintins, desmoralizados na sua 
tentativa, estariam certamente de cólera ainda encendida. 
Admitiu também que uma nova pausa nas ofertas, sugerindo 
algum ressentimento~ tal vez fósse pref erível a continuar a 
dá~las com generosidade sem limites, tanto mais que os obje
tos destinados a brindes tinham diminuído muito e era ne
cessário nao desbaratá~los como até ali. Bonifácio concordou 
e as horas morosas, as longas esperas, a arrastada monoto~ 
nía de tempos antes, volveram ao acampamento como se se 
tornassem também prisioneiras da cerca, onde as duas can
celas já haviam sido reconstruídas e de novo fechadas. 
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- É boje? - perguntava Manga Verde, todos os días, 
a Amaro, mas ele já nao lhe respondia, já nao abanava a 
cabe<;a sequer. 

Genaro pensara que um ramo de arbusto, suspenso do 
teto, na sala ou na alpendrada, ligado por tres fios as gua
ritas, um para cada urna delas, permitiría tocar o gramof~ne, 
matando sem perigo o abo.rrecimento. Em vez dos assob1os, 
que a música nao consentiría ouvir, as sentinelas puxariam 
os cordéis; o ramo .balou<;aria, o aviso esta va feito. E os ho
mens passaram a sentar-se horas e horas em volta do gra
mofone, a princípio distraídos, depois a entediar-se, mesmo a 
já nao suportar os discos que sabiam de cor. Alguns aban
donavam a sala .. metiam-se no acampamento, solitários, como 
o preterido que troca o baile pela varanda, porque a eleita 
dan<;a demasiado com outros. Foi o período mais feliz para 
o violao de Honório, que nesses enervados días, mesmo pelas 
noites a fora, ti'nha muitos clientes, algumas vezes a entoa
rem em coro as modinhas que ele musicava. Mas também 
isso lhes fazia mal, porque lhes ressuscitava velhos sentí .. 
mentes, saudades do passado e da vida longe dali. 

Finalmente, urna tardet após duas semanas inacab.áveis, 
Amaro decidiu mandar por novos brindes na mata. Todos 
pressentiam que seria o Manga Verde a levá-los, ele pró .. 
prio o sentía tan1bém, por se haver já defrontado com os ín
dios, sem ser flechado. 

Desta vez eram poucos e de magro volume os objetos que 
Amaro enviava, a tentear. Manga Verde agarrou-os e pe
netrou na floresta, deixando os companheiros numa expec .. 
tativa mais preocupada ainda do que a da sua última surtida. 

Can1inhou pelo terreno já trilhado, com a tarde quente 
a falecer tao desprotegida de brisa, que se ele nao r~ava, 
de passagem, ramo ou folha, nada se movia. la avan<;ando 
sempre a espera duma flecha, sem olhar demasiadamente para 
os lados, por saber que os índios, quando nao desejavam ser 
vistos na mata, ninguém os via mesmo e por nao querer dar 
a entender..-lhes que leva va medo. E assim se aproximou do 
sitio onde devia colocar os brindes e foi lá que teve a pri-

' meira surpresa . A chapa de zinco havia desaparecido, a terra 
e a folhagem morta que ela abrigava mostravam-se fortemente 
pisadas, como se os Parintintins as tivessem calcado e recal-
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cado com esses saltos nervosos que faziaml acompanhados 
de gritos bélicos, quando cercavam o acampamento. 

Manga Verde nao hesitou: dobrou-se, depós os brin
des, como se tudo coiltinuasse igual a sua última vinda ali. 
E já se retirava quando viu, a altura do seu peito, numa .ár
vore próxima, de grosso tronco com umbela superando as 
das vizinhas, várias flechas espetadas, simetricamente dispos
tas em quatro filas, como se houvessem sido disparadas n·um 
jogo de acerto no alvo. Contou-as •. eram doze. E foi já de 
regresso, junto da cerca, no mom~nto de enxergar os cama
radas encostados ao barracao,, a sua espera, que ele associou 
esse número ao dos homens que viviam no Pósto e quase 
supersticiosamente admitiu significar aquilo urna flecha para 
o cora<;ao de cada um deles. 

- Talvez seja bom sinal - comentou Amaro, ao ser 
informado pelo Manga Y.erde. - Pelo menos é sinal de 
que pensavam que nao tínhamos ficado pi<;udos com eles e 
íamos voltar lá ... 

Falava sem convicc;ao. E também a Bonifácio e a todos 
os outros homens que o ouviam parecia-lhes muito ince.rto, 
mesmo ridículo, o mérito que daquela amea<;a de vingan<;a 
ele tentava extrair por tao débeis condutos. Mas tres dias 
depois, ao come~o da tarde, o amor-próprio de Genaro en
vaidecia-se e simultaneamente alarmava-se ao ver que a sua 
idéia de suspender um ramalho do teto do barracao maior 
da va excelente rendimento. Estava na sala e o pequeno ga
lho principiou, de súbito, a agitar-se nervosamente. Tanajara 
levantou a agulha do gramofone, Honório e Moacir correra1n 
direitos a fresta, os outros a al pendrada. 

V elho silvícola, de far tas plumas na cabe<; a e tantos aca
nitaras a penderem-lhe das maos que lembrava, assim mul
ticolor e assim de longe, um Papai Natal no seu infantil 
domínio, aproximava-se da cerca, ladeado por mais quatro 
índios, todos eles desarmados. 

As contradi~óes dos Parintintins, tao evidenciadas nos 
últimos meses, intrigavam tanto os homens, que mesmo os 
de espírito mais aberto a candidez, como Maximiano e Ma- · 
ria no, delas se capacitavam f acilmente. E aquela, agora em 
frente deles, perturbava-lhes os raciocinios mais ainda do ~ue 
todas as anteriores.. com seu que de prematura e de festiva. 
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Tinham-se agrupado na esquina do barracáo e Raimun
do, ao pé de Amaro e de Bonif ácio, ambos silenciosos, previu: 

- Com certeza há outros escondidos atrás deles, com 
arcos e flechas, para nos atacarem. 

O velho índio olhava .. os, muito quieto, muito digno soh 
o seu diadema carnavalesco - a espera . Conservou-se assim 
parado dois ou tres minutos; depois, talvez por ve-los tao 
imóveis, como ele próprio, pareceu desejar acenar-lhes, er .. 
guendo solenemente os brac;os com os acanitaras que segu
ravam; e entáo, a vibrátil transparencia da luz, as variega .. 
das cores das plumas brilharam mais ainda. 

- Será o tuxaua? - alvitrou Genaro, remirando-o-;-- mas 
logo Raimundo o contradisse: 

- Qual tuxaua! Os chef es dos indios usam outros ca .. 
pacetes. Nao sei, mas me parece ser o pajé. 

Jarbas ofereceu-se, de r~pente, a Amaro: 
- Se voce quer, eu posso ir lá. 
- Eu também - disse Tanajara e todos se deitaram 

as mesmas palavras como sempre. 
Amaro abanou a cabec;a, afastou .. se ligeiramente com 

Bonifácio e os dois quedaram .. se mais além a cochichar, sem 
retirarem os olhos das cancelas. 

O índio vo1tara a imobilidade e cada vez parecia emitir 
com mais forc;a aquela paciencia anda que os homens 
captavam. 

Tanajara ouviu, finalmente, Amaro dizer a Bonifácio, 
quando se apartava dele: 

- Vou! O doutor até seria melhor chefe do que eu. 
E a largas pernadas, cuja sombra parecia ir tesouran

do o imenso pano branco que o sol estendera e corava no 
cháo, avanc;ou para as cancelas, enquanto Mariano, sempre 
tardo em compreender, perguntava: 

- Entao nao vamos buscar os rifles para proteger ele? 
Amaro acercou-se do velho Parintintim, tanto quanto o 

permitiam as duas sebes de atame farpado: 
- Boa tarde.. senhor. Veio entao fazer-nos urna visi

tinha? Vem mesmo ser nosso amigo? 
Sentia, como Manga Verde dias antes, necessidade de 

dizer f ósse o que f ósse, palavras ao vento ele o sabia, en
qu.an to as máos trac;avam no ar gestos cordiais e os seus gros .. 
sos lábios sorriam afetuosamente. 
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O índio examinava-o com serenidade, tao sereno quz 
no seu rosto senil, todo lavrado de gelhas, nem sequer os 
olhos piscavam; fixava-lhe sobretudo a boca, como se pla
cidamente admirasse ó contraste dos dentes muito brancos 
de Amaro com a sua pe-le de negrura espessa. . 

Subitamente desatou a falar. Era urna voz aguda e seca. 
algumas ve!es autoritária, dir ... se-ia que a protestar, outras 
entrecortada por um ruido que lembrava a água chiando sobre 
o ferro em brasa. . 

O velho lanc;ou os olhos cansados ao mais jovem do seu 
pequeno séquito, corpo de Apolo rústico, um pouco sobre o 
baixo, mas bem torneado na nudez; e logo ele se pos a mimar 
um arco disparando flechas e um tacape ar.rasando as 'Can
celas. Depois, estendendo o brac;o, apontou ao Ion ge, as 
maiores profundidades da floresta, lá para onde o sol come
c;aria em breve a declinar.-· 

Compreendeu o velho selvagem que o Civilizado nada 
percebera e, a um movimento da sua c.::ibec;a, o moc;o repe .. 
tiu a gesticulac;ao. Debalde Amaro pressenUu ser urgente . · 
adivinhar o significado daquilo, em váo o raciocínio largou 
a toda brida no mesmo rumo do último gesto; o seu entep
dimento fechava ... se ainda mais a luz do que dentro do fruto 
o caro~o. E crendo, humildemente, possuir Bonifácio urna 
lucidez superior a dele, ia já virar ... se, ia já a acenar-lhe que 
viesse substituí-lo, quando o jovem se acercou com rapidez 
da mata1 deixando ... o irresoluto e suspeitoso. Viu ... o, porém, 
simular . um terc;ado decepando plantas, um machado a cortar 
árvores, finalmente as máos a acenderem fósforos numa caixa 
imaginária; e desempenhava de tal jeito a pantomima, que 
dir .... se-ia haver realizado um ensaio com tanto esmero como 
esse a que Nimuendaju submetera Honório, . aquando das 
harmonicas . 

Aquilo compreendeu .. o Amaro facilmente, compreen .. 
deu .... o mesmo sem o desejar, nessa tarde affivel em que lhe 
parecera haver a Paz, chegado, enfim, as portas da cerca 
farpada. E resolveu que mais terc;ados e I(lachados para eles 
utilizarem ... nos em assaltos ao Pasto, como tinham feíto há · 
poucas semanas ainda, nao daria . 

As duas enfiadas de acanitaras continuavam a descer 
dos brac;os estendidos do velho, como suportes duns pratos 

225 



\ 

de balanc;a, e Amaro, após a reac;ao inicial, imediata e nega ... 
tiva, hesitava, agora. Sentía que a esperanc;a de minutos an.
tes, embora encolhida e quase de todo céptica, agarrada a um 
júbilo que se reduzira muito, persistía ainda viva, sob as cin ... 
zas de repente criadas, como urna salamandra. Pensou em 
Bonifácio, na sua provável concordancia, mas desistiu de cha .. 
má .. lo, para nao o expor também a um perigo que poderia 
efetivamente ocultar .. se atrás da orla floresta!; e, entretanto, 
o moc;o Parintintim, julgando que ele nao havia percebido, 
continuava a ceifar plantas, a atacar pés de árvores - tudo no 
ar. Tinha de decidir rapidamente, minguavam .. Ihe os segun .. 
dos para mais vacilac;oes. E embora nao conhecesse outro 
Salomao além dum judeu de Manaus, decidiu .. se mesmo sem 
o conforto dum exemplo. 

- Raimundo! Raimundo! Traga um terc;ado, um ma ... 
chado e dez caixas de fósforos. Depressa! Traga também 
cinco espelhos. 

Temendo nao ser completamente ouvido pelo grupo es ... 
pecado junto do barracao, ergueu a voz, duas vezes repetiu 
a ordem; e depois fez ao velho um sinal para que esperasse. 

Após aquela decisao conciliatória, voltou a· ficar jubiloso 
e esperanc;ado, capaz de of erecer vinte jamaxis atulhados de 
brindes, se ainda restassem muitos ou se soubesse exata ... 
mente quando o batelao regressava, trazendo mais. 

Mas agora o jovem Parintintim imitava, com arte des
pachada, um homem a encostar ao omhro 'direito a coronha 
dum rifle, a semicerrar o olho, ligando a mira ao alvo, a 
disparar finalmente. "Pum! Pum! Pum!" - acrescentava 
sem jamais sorrir, sério, muito sério, grave mesmo. 

O regozijo de Amaro deteve .. se. 
- Quando formos amigos, daremos rifles a voces 

disse e tentou também explicar por mímica a sua promessa. 
Via perfeitamente serem agora os índios que nao com ... 

preendiam nada e se tornavam soturnos, deixando ... Ihe aquela 
inf elicidade de perder talvez a ocasiao, há tanto tempo es ... 
perada, de lhes obter a simpatia; e lastimava ... se de que tudo 
isso fosse por ele nao saber falar nenhuma língua além da 
sua, tudo isso pela sua ignorancia, que em muitos dias o 
vexava. lnsistiu nos gestos que já havia feíto, insistiu de 
cara obstinadamente risonha, perante os cinco Parintintins 
cada vez mais sisudos. 
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Raimundo chegou, depos os brindes sobre a terra e co .. 
mec;ou a desenroscar, por ordem dele,, os arames farpados 
que ligavam a arma~ao da primeira cancela aos topos da 
sebe, para a reforc;ar. Os índios haviam olhado fríamente 
o terc;ado, o machado, os pequenos espelhos e os fósforos; e, 
sem palavra, quedaram ... se muito atentos aos trabalhos de Rai .. 
mundo. como se aprendessen1 urna lic;ao, tao atentos que nem 
mesmo sorriram quando ele se picou e meteu o dedo na boca, 
careteando exageradamente, enquanto o chupava. 

Abriram .. se finalmente as cancelas, diante dos íncolas 
indiferentes, e Amaro acenou ao velho, convidando ... o a entrar 
e a receber os brindes, que lhe apontou para ele compreender 
bem. Mas o velho nao se moveu. lnsistiu Amaro, secundou ... o 
Raimundo, sorrisos e cortesías partiam de dentro da cerca 
para fora, uns a seguir aos outros, gentis mensageiros alados 
sáindo duma gaiola; em resposta colheram apenas um moví,.. 
mento de ca.bec;a, desconfiado, breve e negativo. Entao le ... 
varam .. lhe os brindes. 

O velho olhou ... os de novo, parecendo que os contava; 
e, pausadan1ente, entregou dezessete acanitaras, como se na ... 
quele singular comércio o valor dum terc;ado ou dum machado 
fosse o mesmo duma caixa de fósforos. Amaro via, com urna 
nova emoc;ao, as maos andas, engelhadas, já um pouco tremu .. 
las, irem e voltar na permuta, emoc;ao por encontrar,..se a 
quatro palmos sómente, quase em boa paz, com alguns des .. 
ses temerosos e esquivos selvagens, que se haviam furtado 
sempre a contactos com civilizados e eram conhecidos apenas 
por algum raro cadáver deixado ao inimigo, durante as suas 
lutas, apesar da obstina<;ao deles em levá .. Io. E o velho pa .. 
recia .. Ihe agora, mais do que nunca, um homem igual a ele; 
olhou os jovens e os jovens pareceram,..lhe também iguais a 
ele quando era moc;o e se punha nu para mudar de roupa 
ou banhar,..se. E sentiu o desejo de faceciar amigavelmente, 
de lhes .bater de leve nos ombros, de lhes dizer: "Nao sejam 
bestalhóes, vamos acabar con1 is to, vamos ser amigos", como 
o Manga Verde afirmava que dissera a um outro Pa ... 
rintintim. 

Mas já o velho desfranzia a cara austera, ao descerrar 
a boca de um só dente: 

- "Pum! Pum! Pum!" - E, enquanto ia imitando os 
rifles, indicava Raimundo, a seguir o barracáo e erguía, como 
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para oferece .... los, os dois acanitaras que lhe brilhavam ainda 
nas máos-. 

Amaro considerou que Raimundo, de rosto normalmente 
tao parado como se prefigurasse o do velho, carecía de chiste 
para o entremez que de súbito imaginara; e, virando-se para 
ele, disse-lhe com voz pressurosa: 

- Vá e se o Mariano tiver heiju, que mande um boca
do; que mande tu do. Se nao tem, traga bolachas, das doces. 
Mesmo se tem, traga bolachas. E também um pouco de mi
c;anga. E diga ao Manga Verde qu€: v~nha com voce. 

Raimundo ia já distanciar .... se, quan<lo ele aumentou ain .... 
da a lista: 

- Olhe, traga algumas latas vazias, das maiores. 
Nao demorou Raimundo a despachar .... se, apesar dos ho

mens encostados ao barracao o terem retido alguns instan
tes, ansiosos de saber pormenores das cenas que viam ao 
Ion ge. Amaro sen tia-se, .porém, já enervado de esperar em 
frente dos Parintintins, sorrir.do .... Jhes com a certeza de que 
lhes sarria estultamente, sem nada lhes poder dizer, tendo 
tanto pa.ra Ihes dizer, quando ele voltou com o Man
ga Verde. 

Traziam tudo quanto pedira e, deixando as latas vazias 
entre as duas cancelas, os tres avanc;aram para os índios. 
Amaro ofereceu o beiju, Manga Verde as bolachas. O velho 
recusou, abanando a cabec;a; os outros, também de olhar des .... 
confiado, nao fizeram mesmo gesto algum. Entao o Manga 
Verde, recuando ligeiramente, para abranger a todos eles, 
e cada vez de sorriso mais aberto, disse-lhes: 

- Voces tem medo, Parintintins do diabo, mas aqui nao 
há veneno, nao somos patricios do Mustafá, vou comer para 
voces verem. - E, tirando um pedac;o do beiju, meteu .... o na 
boca, mastigou .... o lentamente, com alarde de satisfac;ao, a 
ponta da língua a passar sobre os lábios, a cara sem
pre prazenteira, logo acompanhado no exemplo por Amaro 
e Raimundo. 

Devotaram .... se em seguida as bolachas, de que haviam 
enchido urna cuia, e enguanto as comiam tentavam repre
sentar, com glutonicas expressóes, um sabor maravilhoso. 

- Doces. . . Mais docinhos nao pode haver - dizia 
o Manga Verde. 
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Tinha ainda Raimundo urna das faces avolumadas pe1a 
massa farinhosa quando exibiu, com modos de árabe pro
curando deslumbrar o. turista, a pequena caixa de mic;angas 
<liante do velho indio, que sem hesitac;ao a aceitou. Voltaram 
a oferecer o beiju e as bolachas e entao os cinco Parintintins 
foram estendendo, vagarosan1ente, as suas maos. 

Vendo-os, porém, de olhos mais atraídos pelas estan1-
pagens policromicas das latas vazias do que pela cuia qué o 
Manga Verde levava de um a outro, Amaro mandou Rai
mundo traze-las para fora da cer~a. 

- Peguem elas! - disse, com o gesto de grande senhor 
generoso, que lhe saiu rápido e involuntário. 

Parecía que os Parintintins compreendiam, pela primeira 
vez, as suas palavras: os jovens lanc;aram-se prestemente 
sobre as latas, ergueram-nas, examinando-as de todos os la
dos; e estavam nessa alt~rgi da cena quando o velho, único 
que nao se movera, repetiu, levantando novamente os 
acanitaras: 

- Pum! Pum! Pum! 
Havendo Amaro já esquecido a razao por que chamara · 

o Manga Verde, aquelas imita~oes de tiros, tao insistentes, 
de súbito lha recordaram; e em curtas frases explicou, a ele 
e a Raimundo, o que tinham imediatamente de executar. 

Recuaram os dois para as cancelas . E logo os indios 
viram o Manga Verde, que f icara a entrada, por na cabec;a 
um dos acanitaras permutados, simular que tinha um rifle e 
- Pum! Pum! Pum! - disparar sobre Raimundo, que se 
colocara do lado de dentro da cerca e caía estrebuchando. 
Manga Verde cotreu para ele, fingiu cortar-lhe o pesco~o. 
com a mao aberta e os dedos muito unidos, a irem e a vir, 
entre a cabe~a e os ombros, como um serrote. 

Ouviu-se entao, pela primeira vez, os Parintintins gar
galharem, num regozijo infantil, que venda o arame farpado 
e se espalhava vibrantemente pelo acampamento. 

Estando Amaro igualmente feliz por ha ver ti do aquela 
idéia, que o alteava na ~ua própria considerac;áo, voltou .... se 
para os silvícolas, figurou também um rifle e, erguendo o 
índice, abanou .... o .repetidas vezes, sempre negativamente. 

- Pum..-pum para voces, nao. Só mais tarde, quan
do fizermos as pazes. - E pronunciou ··mais tarde" abrin..
do muito a boca, esticando muito as ' sílabas, como se 
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as palavras já fóssem um eco, ressoando bastante longe, 
inutilmente. 

- É melhor vir o Tanajara, que tem cara de índio -
alvitrou o Manga Verde. 

Veio o Tanajara, enleado, olhos e modos tímidos, com 
emoc;áo ainda mais forte do que a de Amaro, por acercar .. se, 
finalmente, dos íncolas. 

Cariciosamente passou .. Ihe Manga Verde a máo a volta 
do rosto, que indicou aos Parintintins, sugerindo .. Ihes a se .. 
melhanc;a que tinha com o deles. Colocou .. lhe na cabec;a um 
dos acanitaras recebidos, abrac;ou .. o depois, sempre com exa
gerado alvoróc;o cómico, sempre a compará .. lo aos selvagens 
e sempre a dizer .. Ihes: 

- É amigo! É amigo! :É amigo! 

Sorriram os í:ndios jovens, em contraste com a solenida ... 
de que o velho mantinha, e Amaro deu-lhes o resto do beiju, 
as bolachas sobrantes, a própria cuia onde elas se encontra ... 
vam. Apontou-lhes o sol, gesticulou que voltassem nou ... 
tro dia. 

Con1ec;aram a retirar .. se, muito calados, em fila indiana, 
ao longo da cerca, para os lados da testa do acampamento. 
O velho ia a frente e Amaro ainda admitiu que ele se lem ... 
brasse de voltar atr,ás e de lhe oferecer os acanitaras que 
destinava a serem trocados por rifles. 

Mas nao se voltou e, pouco depois chegavam, do inte .. 
rior da mata espessa, os sons metálicos duma das latas va ... 
zias, tamborilada cada vez mais distantemente. Dir ... se..-ia voz 
inédita na floresta, criando, a medida que esmorecía, um 
mistério indefinível e incómodo, como um funeral bárbaro a 
efetuar..-se ao longe, através das solidoes tremendas. 

Ao fim da tarde, quando Jarbas, de toalha ao ombro, 
desda descuidadamente o barranco, prestes a entrar no ba
nheiro, urna súbita rajada de flechas, partidas 'da margem 
oposta do igaparé, veio ao seu encontro e urna delas, já en .. 
fraquecida pela distancia, ainda lhe tocou de leve no peito. 
Mesmo depois de se abrigar, sentiu outras a embaterem no 
casinhoto flutuante •. enguanto Genaro e Honório o preveniam 
da alpendrada, com quantas fór<;as as suas vozes tinham: 

Nao saia! Nao saia! 
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Despiu-se, banhou .. se, tornou a vestir..-se, devagar. Na 
noite já nascente, o surdo bicar das setas nas paredes do ba..
nheiro cessou e Jarbas ouviu Genaro libertá-lo, lá 'de cima: 

- Pode vir! · 
Quando chegou ao ·alpendre, Genaro afirmava ter visto, 

dali mesmo, alguns índios surgirem entre os arbustos durante 
instantes apenas, por detrás daqueles que flechavam; e entao 
parecera-lhe, pelos gestos e expressóes deles, que censura ... 
vam o que os outros estavam fazendo, de cara ora enraiveci-· 
da, ora ·suando júbilo. 

O bateláo demorava. E um dia, na roda da hisca, Ma
ximiano verbalizou, enfim, aquilo que já havia pensado nu .. 
merosas vezes sobre a tardan<;a 'dos companheiros em vol ... 
tatem: ... 

- Que sabe se nao mataram eles? 
Há muito que os homens amassavam aquela hipótese, 

alguns visionavam mesmo a cena. O bateláo tardava com os 
novos abastecimentos e os franganitos que a galinha pedres 
criara já haviam ilustrado quatro arrozadas, antes mesmo de 
alcanc;ar a juventude completa; depois os doze homens prin
cipiaram a comer .barbados. Bonif ácio garantía ser preferível 
para a saúde sujeitarem ... se aquele peixe, apesar de malquisto, 
do que se alimentarem sempre de conservas, de carne e de pi ... 
rarucus secos; e embora, forc;ando o gósto, ele próprio desse 
o exemplo, a insatisfac;áo mantinha .. se sempre alapardada nos 
homens. 

Urna tarde, finalmente, a dupla expectativa quebrara .. se 
quando o velho Parintintim, a quem Raimundo teimava e111 
dar a hierarquía de pajé, por lhe parecer que aparenta.va 
modos e rosto de feiticeiro, surgiu novamente as portas 
da cerca. 

Vinha acompanhado do jovem min.10 que o escoltara 
da primeira vez, de tres índios desconhecidos, muito descon .. 
fiados, todos já distantes da mocidade, e de quatro rapari
gas, mais nuas ainda do que eles, pois nem as suas naturezas · 
recatavam. 

Amaro avanc;ou rapidamente para as, cancelas, com Rai .. 
mundo ao lado, enguanto o resto do pessoal se encostava ao 
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zinco do barracao, daquela mesma banda, e o Manga Verde 
dizia a Bonifácio,_ muito sério: 

- Seu doutor podia emprestar o binóculo? 
O velho índio contemplou Amaro alguns instantes, com 

olhos largos, moles, mas profundos; atirou urna palavra seca 
para o lado e o jovem simulou flechar como da primeira vez, 
agora indicando a outra margem do igarapé, antes de apontar 
a seta. Logo renovou os gestos que tra~ara na semana ante ... 
rior, em dire~ao as entranhas da floresta, lá onde ela parecia 
justamente mais virgem e misteriosa. 

Amaro julgou entender o come~o da representa~ao. A 
segunda parte continuava obturada, deixando ... o vacilante, os 
olhos a perscrutarem a orla da mata, sabendo muito embora 
que seria em vao a pesquisa. Decidiu ... se, fez sinal ao índio 
que esperasse e chamou de longe Bonif.ácio. 

- É só um instantinho, doutor - disse--lhe, quando ele 
cheyou. - Me parece que nao há ninguém escondido, mas nao 
gosto que o senhor se demore aqui. Veja se compreende o 
que quer dizer ... 

A dificuldade ramificou--se, distendendo ... se, como os d-
pós, por sucessivos emaranhados de confusoes. 

Tardando também o índio a perceber que eles desejavam 
ve--lo repetir a mímica inicial, em tao desconchavados gestos 
os tres se aventuraram, que todos, a parte o velho, acabaram 
rindo do burlesco assim fabricado. E foram esses passos de 
farsa que produziram rapidamente, sobre os refreamentos por 
eles próprios demolidos, urna imprevista familiaridade, viva 
humaniza~ao a nível igual, que os brindes, mesmo os mais 
fascinantes, nao haviam podido criar. Mas quando, finalmente, 
o jovem os entendeu e lhes satisfez a pretensao, Bonifácio 
desiludiu Amaro: 

- Parece querer dizer que nao foram eles que flecha ... 
ram o Jarbas, naquele dia. 

- Bem . . . Era isso mesmo que eu tinha pensado. Mas 
o resto? 

- O resto nao compreendo. Pode ser que ele esteja 
apontan·do o sol para figurar a lua, pela qual os índios se re
gulam. Quererá indicar um período de tempo futuro? 

- Será para fazer a paz lá no centro do mato? 
A voz de Amaro trazia simultaneamente dúvida e ino .. 

cencia, e Bonifácio sorriu: 
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-- Qual paz, se ele faz também men~ao de flechar? 
As dedu~óes esfrangalhavam ... se, derrotadas; as que vi ... 

nham substituí ... Ias nao conseguiam igualn1ente sair para a luz 
que eles sabiam existif ao fim do túnel. Instado por Amaro, Bo .. 
nifácio voltou a parede do barracao, lá onde o binóculo pas-
sava de maos para maos, de olhos para olhos, enquanto na 
cerca Raimundo retirava os arames refor~antes da última can-
cela e a abria, sem hesita~ao, aos selvagens. Como da pri-
meira vez, o índio velho recusou ... se a entrar. 

O jovem mimou entao tres f~coes para os noves visitan .. 
tes, quatro colares para as raparigas, para ele o chapéu de 
carnaúba de Raimundo, que imediatamente recebeu, com tao 
candida alegria que logo desatou a dar pulos. 

Contou Amaro, discretamente, pelo angulo do olho, os 
acanitaras que o velho segurava - e eram oito. Disse a 
Raimundo: ... 

- Além do que eles pediram, traga quatro .braceletes. 
quatro pentes e bolachas também: Para o velho que há de 
ser? Olhel Pe~a ao doutor que mande dois daqueles livros · 
com figuras. O que tem, duro lado, índios nus e, do outro, já 
vestidos. E também o das mulheres com saias de muitas 
cores ... 

Quando Raimundo se aproximou de Bonifácio, tirava ele 
o binóculo ao Tanajara, punha ... o a tiracolo e dizia aos ho-
mens, com urna voz meio sumida, mas quente de experiencia 

' . propna: 
- Se acabou! Isto faz mal, compreendem? 
Ao voltar, Raimundo preveniu Amaro. enquanto pousa

va no chao os ter~ados: 
- Sao os últimos. O que ficou lá tem o cabo desprega

do. Bolacha Maria também só há estas aí ... 
Trouxera a própria lata, onde metera os brindes miúdos 

e agora destapava--a. Amaro come~ou por um dos livros. O 
velho tinha as máos ocupadas e, para as libertar. entregou 
logo os acanitaras. Pegou no tomo que se lhe oferecia e ficou 
a olhar para ele, molemente, incerto sobre a sua utilidade. 
Amaro acercou ... se mais e ensinou--o a folheá-lo; e os dedos 
dum contactaram coro os do outro e as suas máos r~aram ... se · 
sem que nenhuma delas estremecesse, o que sucedia também 
pela primeira vez. O velho pareceu intere~sar--se, um momen~ 
to, pelas figuras do livro, mas vivacidad e alguma luziu nas 
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suas pupilas. E nao tardou a colocar o volume sob o bra<;o, 
retomando a a ti tu de sol ene e passiva do chef e que devia as ... 
sistir ao decorrer da cerimónia, apenas iniciada. 

Amaro distribuiu os terc;;ados,_ acenou depois as raparigas, 
um aceno que aspirava a ser delicado, mesmo terno, para que 
se aproximassem. Formavam assembléia a parte~ timoratas, 
cochichantes, os olhos brilhando de curiosidade, a uns cinco 
metros dele sorriram acanhadamente e nao lhe obedeceram. 

O velho lan<;ou--lhes, porém, duas palavras, comandati
vas e secas como parecía ser do seu costume quando se diri
gía aos que o acompanhavam; e elas, entao, principiaram a 
acercar-se, sempre com timidez indomada, sempre vagarosas, 
as formas arredondadas, os seios ainda eretos, o promontório 
púbico saliente e a contrastar, pela sua vegetac;ao rala, com 
a exuberancia da floresta nativa, ali mesmo ao lado. 

Amaro ofereceµ ... lhes os colaresl em seguida os .bracele .. 
tes e, antes de lhes entregar os pentes, exemplificou na pro
pria cabec;;a como deviam usá ... los. 

Elas tornaram a sorrir, um sorriso lento e veludoso, quase 
maternal, que parecía comunicar .... lhe ser .. lhes inútil, desde há 
muito aquela li<;ao. Olharam as mulheres das cida'des, seus 
vestidos e sapatos, no livro que ele também lhes deu; mira .. 
ram--se urnas as outras e sorriram mais urna vez. 

Finalmente, Amaro ergueu a lata, carregou a máo debo .. 
lachas e foi deixando--as cair de alto, como moedas tombando 
duma cornucópia, sobre o mesmo fundo de onde as havia 
ic;ado. Gesticulou ao velho que as distribuísse por todos, 
deu .... lhe a própria lata, que ele segurou de encontro ao peito, 
com o bra<;o arqueado a sua volta, no jeito das figuras que 
nos antigos quadros religiosos transportavam relicários. 

Até o último instante Amaro aguardou, com um arsenal 
de desculpas negativas, antecipadamente construídas, que o 
velho reincidisse no pedido que fizera da outra vez: mas viu .... o 
partir, comboiando os seus, partir devagar sem ter voltado a 
falar.-lhe de rifles. 
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XII 

Ü BATELÁO chegou, finalmente. A manha dealbava e 
Tanajara, que cumpria o seu quarto de vigilancia, vendo .. o a 
f~ntasmar no rio, aquela luz meio fusca, correu para o barra-
cao, of erecendo a boa nova ao pessoal, que a inda dormia. 

Todos os homens que náo estavam, como ele, de sentí .. 
nela, em breve desceram a ribanceira do Maici--Mirim, engo ... 
lindo ou disf arc;;ando os últimos hoce jos e de alma contente. 

Filipe, J uvencio e Aristeu acenavam..-lhes do bateláo e 
Genaro, passando a vista por eles, deu conta de que Dorival 
e Tito Boludo haviam regressado também. Associavam .. se as 
manifestac;;oes cordiais, embora de maneira mais fria, como 
era seu feitio, sobretudo o primeiro. , 

Cearense baixote, de ombros largos, cara sorridente e 
modos comunicativos, mesmo susceptível, dir--se ... ia, de contar 
histórias para rir entre dois choros do viola©, José Garcia de 
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Freitas, que vinha chefiar o Posto, já havia desembar~a~o 
quando eles chegaram. E do princípio do barranco pxes1d.1a, 
bem disposto, como se houvesse dor~ido duro son<: mac1c;o 
a noite inteira, a descarga das mercadonas que o batelao trans-
portara. 

- Trago muitas coisas que a sua senh?ra. manda para 
0 doutor. Ela está boazinha - foram as pnme1ras palavras 
que dirigiu a Bonif ácio. 

Os homens que tinham ficado no Po~to abr_a<;~vam. os 
que volviam, abra<;avam todos, men_?s Garc1~ e o 1~d10, h1rto 
e sério, que ele tinha ao seu lado e nao lhes dissera a1nda quem 

era. M 
- Nao me esqueci, nao pense - gritou Filipe a a-

riano, antes mesmo de saltar do hatelao. - As pimentas vem 
aí, dois sacos cheinhos. 

Amaro ia relacionando Garcia coro o pessoal, um a um. 
no tom desafetado que era o seu. 

- Que pena nao poder fixar OS nomes de voces tod_?S 
agora mesmo! Mas trago aí a .lista e já sabe:ei logo quem sao 
os donos deles. Seu Curt me 1nformou que e tudo gente boa, 
capaz de morrer pela nossa idéia, se necessário for. 

Jarbas ouvia-o, examinava-o de lado, enquanto ~enaro 
lhe bichanava as suas impressoes, confrontando Garc1a coro 
Amaro. 

- E os doentes? - perguntou Bonifácio. 
- Seu Curt foi para Belém. O Cavalcanti, em Humaitá, 

0 melhor. Os outros ficaram em Tres Casas. Quase fortes 
quando saímos; queriam voltar para aqui, nao deixei. 

Virou-se para Amaro e pós-se a justificar a demora: 
- Estávamos sempre a pensar em voces. Mas que fazer? 

Seu Curt, quando chegou a Tres Casas, mandou logo. botar 
um telegrama em Humaitá, para o Dr. ~ento. Lh~ ped1a que 
fosse arranjado alguém que scubesse tupi e guaran1 para falar 
com os Parintintins, que ele €:xplicaria t~do quando p~ss~~se 
em Manaus para Belém. Passou e exphcou. Mas fo1 dificil 
arranjar quem soubesse e pudesse vir. Uns nao podiam aban
donar o servic;o, outros andavam em missoes, longe. 

Garcia bateu afetuosamente no ombro do índio que se 
encontrava junto dele: . 

- Quem estava mais perto, era este, o Mangan. Perto, 
perto, é urna maneira de dizer. Estava em Tefé. Mandar vir 
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ele, esperar vapor para embarcar, chegar a Manaus, esperar 
outro .. gaiola" para o Madeira - um tempo! Dr. Bento, eu, 
todos, andávamos preocupados. Quando desembarcamos ero 
Tres Casas, seu Manuel Lobo estava. Até arranjou uma 
lancha ero Humaitá, para .virmos mais depressa. Nao sei como 
ar.ranjou, me disse que nao foi fácil. Ela nos andou re.becan
do no Madeira, no Marmelos, no Maici, até a aldeia dos 
Muras-Piraás. Se náo fósse isso, quando íamos chegar? 

- Os brindes estao faltando. Trouxe? - perguntou 
Amaro de repente. 

- Vem ali. 
-- E cartas, há? - Era Genaro quem o inte.rrogava 

desta vez, coro uro toro apressado e ardente. 
- Há algumas. 
García puxou Amaro de lado .. ao mesmo tempo que olha

va .a extremidade da cerca, lá em cima, ao fim do barranco: 
- E as coisas, por aquí, como vao? 
la ouvindo as informac;oes, ia -abrindo cada vez mais o 

rosto e interrompendo freqüentemente Amaro: 
- Nao me diga! É boro. Nao me diga! é boro mesmo! -

Depois me conta tudo. 
Subiram a rampa, meteram- a terra limpa, a caminho do 

barracao. O acampamento dir-se-ia diferente e excitado, mais 
excitado ainda do que em hora de navio urna dessas ilhas, 
pequenas e longínquas, que a navegac;ao só aborda de largos 
ero largos tempos. A terra, as plantas humildes, as bordas da 
floresta, pareciam contaminadas pelo mesmo alvoró~o dos es""' 
píritos; o próprio arame farpado minimizava, naquela manha 
saborosa, a sua desagradável significac;ao. 

- E o Manuel Lobo e a mulher como estáo passando? 
- Bonifácio tinha pressa de ouvir Garcia falar mais, muito 
mais, de Tarsília, mas um repentino acanhamento, o confuso 
pudor de sugerir talvez, perante a fome de todos, a sua vida 
da alcova, levava-o a entrar pela porta indireta. 

- Vao andando bem. Seu Lobo me falou muito de si. 
É seu amigo mesmo - respondeu Garcia e abandonou 
o tema. 

Atrás caminhavam os homens que haviam descido ao rio, 
todos menos Jarbas e Moacir, que tendo mantido secreto o 
seu novo refúgio, nao esperavam correio algum e ficaram no 
barranco, a auxiliar a descarga. 
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Chegados a alpendrada, Genaro depos sobre a mesa o 
saco oue Tito Boludo lhe oassara de bordo do batelao e ele 
trazia 'as costas, meio cheio-e o resto do espa<;o ocupado pelas 
suas esperan<;as ali comprimidas. Garcia abriu ... o e iniciou a 
distribui~áo. 

N ao havia nada para Raimundo, nem para M ariano; 
tampouco para Genaro, ansioso de notícias da velha máe, que 
andava doente há muito tempo e ele confiara a irma e ªº 
cunhado. Amaro recebia um ofício com timbre do Servi<;o de 
Prote<;ao aos indios e mais tres cartas; 1-lonório, M aximiano, 
T anajara e C arolino, que estava de sent.inela, urna ; Manga 
Verde duas, escritas por mulheres, adivinhava ... se pela letra, 
cartas que ele demorou a retirar da mesa, para que os con1 ... 
panheiros as vissem bem. Todas as outras se destinavam a 
Bonifácio, elas e os jornais, os livros, as pequenas caixas onde 
ele reconheceu a cEtligrafia de T arsília, de M anuel Lobo, do 
próprio sogro, que lhe enviava o pacote de M anaus. '_!"'anto 
correio, tanto! e ele a sentir ... sc vexado diante dos que nao re ... 
cebiam nenhum, diante mesmo dos que tinham recebido al
gum, tan to correio vindo da terra civilizada, a agravar de sú
bito, for temente, aquele sentimento de solidao bárbara en1 
que todos eles viviam, com o céu a cobrir, como uma .tampa, 
as paredes verdes, espessas e a tafegantes, onde hab1tava a 
M orte. 

Os homens voltaram a ribanceira, para cooperar no de ... 
sembarque dos novos abastecimentos; e, ao lado de Genaro, 
de cabe<;a baixa, olhos meditativos, caminharam devagar, 
lendo as cartas. 

- O Crisóstomo, o Rocha e o Etelvino mandam abra<;os 
para todos - informou Maximiano, dobrando a sua folha de 
papel. - Dizem que j.á estao bons até para pegar on<;a e que 
tem saudades daqui. 

Saudades?! - exclamou Manga Verde, acentuando iro ... 
nicamente a palavra e exagerando a sua admira<;ao. 

- E stá escrito. Quer ver? 
Para ouvir a exposi<;ao de Amaro, Garcia metera ... se com 

ele no quarto de Nimuendaju, que agora ocuparia. Semente 
Bonifácio ficara no alpendre, sentado a grande mesa, a ler as 
cartas de Tarsília. Vinte ou trinta, nao as contara ainda, 
quase todas com os sobrescritos a rebentar sobre as numerosas 
folhas que encerravam; cartas por mao própria, privadas de 
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carimbos postais, eram os dedos, a míngua de datas exterio
res, que ao acaso as escolhiam. 

Continuava ele naquilo, o espírito longe, impulsos senti
mentais e vis6es capitosas intrometendo ... se na leitura, quando 
do M aici-Mirim, lá onde se descarregava o batelao, subiram, 
ao mesmo tempo, gritos ditosos de selvagens e apóstrofes de 
civilizados; e tudo de mistura com os assobios dos vigías, que 
enervavam ainda mais a súbita balbúrdia. 

Garcia e Amaro surgiram logo a porta, os olhos meio sur
preendidos, meio irresolutos, mas já a garabulha, que tao de
pressa estalara, havia terminado. E Genaro aparecia no ex
tremo do barranco, de brac;os estendidos, apoiados sobre os 
ombros de Filipe e Manga Verde, e as pernas acima do chao. 

A flecha havia n1ergulhado na parte interior da coxa, 
quase rente ao sexo, emergindo a ponta da banda oposta a 
entrada; e ele mesmo, cerrando os dentes, dum safanao apenas 
a arrancara. . 

Sorria quando Amaro, García e Bonifácio foram ao seu 
encentro e disse-lhes com ar resignado: 

- É que tinha de ser ... 
Filipe trazia a seta e cntregrou-a a Bonifácio, ensan

güentada como as calc;as de Genaro. 
- Flecharam do outro lado do rio, por detrás dos arbus

tos, e nao vimos nenhum - informou o Manga Verde. -
Só ouvimos os gritos de alegria e uns risos,, urnas gargalhadas 
que me pareceram iguais as daqueles que acompanhavam o 
velho no outro dia. 

- Há muitas gargalhadas que se parecem urnas com as 
outras - opos Amaro, para responder ao seu próprio espí .... 
rito, que resistia a hospedar aquela admissao. 

Dirigiram ... se todos ao quarto de Bonifácio, onde ele voltou 
a examinar a flecha, a limp.á-la do sangue para a analisar 
melhor, concluindo que ela, como as anteriores, nao estaria 
envenenada. E já desinfetava a f erida de Gen aro quando 
Amaro prof eriu: 

- Dali, eles poderiam matar muitos He voces, nao sei 
por que se foram embora assim de repente. 

- T alvez trouxessem poucas flechas - aventou García. 
- N ao sabiam quando o bateláo estava voltando, talvez pen ... 
sassem que nunca mais ia voltar e nao vinham preparados . .. 
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Eram apenas suposi~óes e ali mesmo as remataram, pe
rante Genaro que se ia deitar, com a cara fortemente enru
gada pelas dores. 

Bonifácio tornou a leitura. Havia também cartas de ami
gos. Na que lhe escrevera, Nimuendaju dizia: "Resolvi des
cansar uns dias em Manaus, antes de seguir para Belém. Me 
sinto com mais forc;as. Penso voltar aí em dezembro, mesmo 
que os Parintintins já estejam civilizados. Quero fazer os meus 
es tu dos sobre elesl que considero essenciais." 

A meio da tarde, todas as mercadorias arrumadas, algu,... 
mas caixas já mesmo abertas e o bateláo dentro da cerca, 
Jarbas viu Bonifácio sentado a sombra do barracáo, a ler os 
jornais. E devagar se foi aproximando, a espera de que ele 
erguesse a cabec;a. 

- o douto~ me empresta eles depois? 
Entregou,...Ihe Bonifácio os que já havia lido, prometeu 

dar,...lhe, mais tarde, os restantes. 
Sentia-se deprimido. Mais do que os olhos, o cérebro 

lembrava-lhe a fadiga criada por tantas e sobrepostas imagens, 
fatos e reac;óes; só as cartas de Tarsília o haviam ocupa
do duas horas bem compridas e tormentosas. "Nao sei 
como tenho resistido. Quando penso que podes nao voltar, é 
horrível. Ando sempre a olhar o porto de Tres Casas, a ver 
se chegas. Muitas vezes me meto numa canoa, com a mulher 
de Eleutério, desc;o o igarapé, vou até ao rio, e olho ao longe. 
Outras vézes penso ir ter contigo, mesmo que morra na vía .. 
gem. Mas o Manuel Lobo parece que adivinha e de vez em 
quando vai dizendo, como se nao fosse para mim, que se nao 
pode chegar aí sem levar tudo organizado e conhecer todos 
os rios. Já falei a mulher de Eleutério, para ir comigo, mas ela 
náo conhece também." 

As palavras escritas adquiriam som, modelavam figuras, 
movimentavam cenas, amofinando-o de novo. 

Garcia e Amaro vinham atravessando o acampamento, 
na sua di.rec;áo, sempre a conversar; e substituindo a realida
de visionada, imperfeita e longínqua, pela da terra que pisa
vam, pediram-lhe para ir com eles. 

Detiveram-se junto das cancelas, Garcia olhou os arames 
que as consolidavam, olhou para fora da cérea, em silencio; 
depois disse, como para si próprio: 
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- Entao foi aqui ... - Ergueu a voz: - Se seu Curt 
náo se enganou, se o dialeto dos Parintintins é baseado no 
tupi puro e se se assemelha ao guaraní, a coisa está resolvida. 
O Mangori se entender,á com eles. 

Torno u a fixar as cancelas: 
- Se voce concorda, me parece melhor tirar esses arames, 

abrir essas porteiras. Dá mais confian~a a eles. Abrir de d_ia, 
fechar de noite. 

Amaro dizia que sim, que Nimuendaju também já havia 
pensado aquilo e ele estava a espera de que os índios viessem 
outra vez. 

Sentia,...se que Garcia evitava vexar Amaro, sobrepor-se ... 
lhe imediatamente .. tirar-lhe de repente o comando: 

- Vocé fez aquí um bom servil;o, náo há dúvida; agora 
está tudo mais fácil. É preciso que o Dr. Bento saiba disso, 
o Dr. Bento e os outros, fá~ em Manaus. 

Sob a alpendrada, os homens confraternizavam com a 
novidade desse dia, o índio Mangori, apesar de o verem 
ganhar sempre na hisca que já travavam. 

- _gle nao está fazendo mandinga mesmo? - pergunta
va Tito Boludo a Honório, seu parceiro naquela .batalha. 

Com um sorriso grosso, Mangori alargava a sua cara 
arredondada, diferente da de todos os outros, amenizando-a 
com ares de inocencia, enquanto ia lanc;ando, delicadamente, 
a nova carta sobre a mesa. Tito Boludo mostrava-se de bom
humor, mesmo condescendente para ele e Filipe, que o derro
tavam no jógo; dir-se,.,ia mais ligado a todos os companheiros 
desde o seu regresso e, logo de manha, após a chegada, comu
nicara a Jarbas, em tom de confidencia: 

- Andei pensando naquilo que vocé me disse e agora 
julgo que tem razáo. 

Ao fim do dia nervoso, encostados ao barracáo menor, 
sózinhos, Jarbas falava com Moacir e apontava os jornais que 
tinha sob o brac;o: 

- Parece que o Sodré vai ser o novo governador. Viveu · 
muitos anos no Rio, é mais democrático do que o outro. Se 
for governador mesmo, decerto muda muita coisa. Outras au
toridades, outra gente. E entáo talvez iremos poder voltar. 
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H.á mais já de urna semana sempre em alerta, as duas 
cancelas se escancaravam, de sol nado a sol pósto, diante da 
mata. Debalde os homens miravam e remiravam, centenas de 
vez es por día, naquela dire<;ao: o terreno limpo, tao limitado, 
tao desprovido de horizonte, entre a cerca e a floresta, ilu .. 
dia os seus olhos teimosos, parecendo mais limpo ainda que 
habitualmente. Podia um carro rodar ou um batelao ser arras .. 
tado pelas amplas entradas, que o espac;o chegava; mas nela 
divisava.-se apenas, quando o sol estava a pino, a sombra ren.
dilhada, levemente tremula se corria brisa, do galho intruso 
que grande árvore fazia avanc;ar para o acampamento. 

- Sou.beram que o batelao tinha voltado e que havia 
outra vez aqui mais gente - arriscou Amaro, perante o si .. 
lencio, todo incerto, de Bonifácio e Garcia. 

Urna tarde, porém, quando modorravam a sesta, os silvas 
dos espias foram _ logo copulados po.r um rumor de voz es fe.
mininas, que dir .. se.-iam triladas e venturosas. Copioso bando 
de Parintintins, caminhando em cortejo, na cauda mais de 
vinte mulheres de bra<;os no ar, agitando acanitaras, tao vis.
tesos que de longe sugeriam as próprias araras que lhes ha.
viam fornecido as plumas maiorais, ofereceu.-se aos olhos con.
tentes do pessoaJ. 

Feliz também, mas homem prático como as suas panelas, 
M ariano, ao ver aquele espalhafato, perguntou como ponde
rativo: 

isso? 
Para que serve tanto capacete? Onde vamos por tudo 

Levamos para os coronéis dos seringais - respon .. 
deu.-lhe o Manga Verde, muito digno, como se lhe falasse a 
sério. 

Entretanto, García pensava ser mais prudente ele ir 
apenas com o Mangori, nao fósse haver cilada e o Pesto 
ficar sem nenhum chefe; lembrou-se, porém, de que os Pa .... 
rintintins nao o conheciam ainda, que a presenc;a de Amaro 
era necessária - e foram os tres. 

Encontraram o velho com aspecto mais derreado do que 
das outras vezes e o jovem da mímica junto dele, fixando 
muito atento Mangori, parecendo até com um lume de fero-
cidade ardendo no fundo das pupilas, ao verificar que ele era 
índio também. Amaro nao reconheceu nenhum dos cutres, uns 
de modos tímidos, alguns orgulhosos, de cabe~as tao levanta .. 
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das que as plumas pendentes dos diademas se lhes entorta.
varo sobre as costas; e todos calados e imóveis, ao lado das 
mulheres, que de repente haviam suspendido o seu regozijo; 
tao calados e inteiric;os como se aguardassem urna senten<;a 
pronunciada do interior da cerca. 

García acenava.-lhes as cancelas franqueadas, enf eitando 
a sua cara otimista com sorrisos sucessivos, que iam duma 
jucundidade esperta a urna lisonja calculada, enquanto otde .... 
nava a Mangori, em voz baixa e rápida : 

- Diga a eles que entrem, .que estejam a vontade, que 
somos amigos e viemos f azer as pazes. 

Verbalizou Mangori a tradm;ao, que lhe foi mais fádl 
do que temía, pouco recorrendo ao guaraní, já que o dialeto 
da sua tribo, fixada no alto Riozinho, era parente muito che
gado do dos Parintintins; depois, voltando.-se para Garcia e 
Amaro, comunicou.-lhes o .que eles já tinham adivinhado pelo 
movimento de cabe<;a que o velho fizera: 

- Diz que nao querem entrar, que também sao amigos, 
mas só entram para outra vez. Hoje nao tem tempo, vem só' 
pegar os brindes. 

- Pergunta o que ele quería dizer outro dia a seu Amaro, 
quando o moc;o fingiu jogar flecha e indicou o Sol e esses 
f undoes para aí. 

Ouviram entao o velho falar demoradamente, por vezes 
num tom vivaz que lhe retirava a solenidade, sempre com 
aquele dente insulado a surgir e a esconder.-se, outras pare .... 
cendo que imitava urna agitada discussao, entre ele e alguém 
que nao se encontrava agora presente. 

Mangori transmitiu: 
- Diz que os Parintintins já nao estao pensando todos 

da mesma maneira, que muitos já deixaram as suas malocas 
e foram viver longe. Os que vieram deitar abaixo a porteira 
foram embora na outra lua. Os que flecharam o banheiro e o 
batelao e outros que também andaram por a í atacando, foram 
ontem. ~sses nao tem confian<;a nos civilizados, nao querem 
mudar de vida, querem ser selvagens mesmo. 

- Nao faz mal - interrompeu García, sempre bem dis .... 
posto. - Até é bom! Agora nos deixam em paz e mais tarde 
sao estes que vao civilizar eles. . 

243 



\ 

Bem aderido ao seu papel, Mangori ia traduzindo, secre
tamente satisf eito com a superioridade que tinha sobre a igno
rancia de Amaro e Garcia: 

- Oiz que ele e muitos outros querem f azer as paz es, 
mas desconfiam de nós, náo querem perder as suas terras e 
nós somos maus. 

- Lhe explique que náo precisamos das terras deles 
para nada. Ternos muitas, nao precisamos de mais. Lhe expli
que que isto se chama Brasil e que o Brasil é urna terra que 
parece nao ter fim, que sáo precisas muitas luas para ir dum 
lado ao outro, que se ele fosse a pé nao chegava a sua vida 
para conhecer toda ela e se fosse de canoa também a vida 
nao lhe chegava para andar em todos os rios que ela tem. 

Enquanto Mangori comunicava aquilo, num diálogo 
manso, cada vez mais correntio, García sussurrava a Amaro: 

- Mande trazer os brindes. Voce nao volte. Que nao 
esquec;am as duas enxadas. E spere aí. .. 

Tornando a olhar as índias de largas ancas, ventre dila
tado, longos seios caídos, que o peito amolgava da parte in
terior, como os mam6es quando nascem muito encostados uns 
aos outros, García fez o seu juízo dedutivo e acrescentou: 

- M ande também brinquedos para crianc;as. Muitos. 
Mangori prosseguia. O velho escutava-o sem nunca al

terar a sua expressao, de novo circunspecta e impassível, como 
se ele falasse sózinho para o tronco indiferente duma árvore. 
O s outros, porém, entreolhavam ... se, parecía que surpreendi ... 
dos, parecía que desejosos de comentar a imensurabilidade 
da terra e os seus dos fabulosos e incontáveis. Um e outro, 
mais audacíoso, balbucíou perguntas, baixan·do os olhos; e, 
quando Mangori terminou, sómente o velho persistía na sua 
imobilidade e mudez, o corpo manchado pelas sombras que o 
arvoredo sobre ele derramava. 

- Oiga que a civilizac;ao tem muitas coisas bonitas, que 
eles nao conhecem, nem podem pensar que há; e que nós que .. 
remos que eles tenham também essas coisas, para serem iguais 
a nós e a todos os outros homens. Oiga que há muitos índios 
que já estao civilizados, que quase todos já estao; que voce 
veio de longe para dizer isto a eles ; que voce também é indio, 
já está civilizado e contente; voce, toda a sua familia, o seu 
tuxaua, todos da sua maloca. Oiga que nós sabemos o que é o 
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sol e o que é a lua; e que temos vapores e carros que andam 
mais numa hora do que urna canoa deles num dia inteiro. 

Garcia respirou, pareceu refletir um instan te e logo ex
pediu para os íncolas ·aquele sorriso popular, que era o brasao 
do seu rosto : 

- Olhe! Oiga também que eles náo precisam vir defi ... 
nitivamente. Primeiro, experimentam ser civilizados; se nao 
gostarem, voltam a ser selva gens ... 

De novo Mango.ri se dirigiu ao velho. Lentamente, es .. 
merando ... se no tom brasifíndio que empregava, com urna gra ... · 
vidade semelhante a dele, acrescentou argumentos da sua 
própria fabricac;ao, que lhe pareceram de boa tempera para · 
a catequese. · 

E quando Garcia já duvidava de que a estátua de ma ... 
deira descascada, ressequida pelos anos, fendida pelas gelhas 
e· ereta <liante dele, voltasse a utilizar o dom da fala, ouviu ... a 
proferir de novo algumas palavras. 

- Ble diz que nao tem confianc;a em nós, porque nao 
damos rifles a eles ... 

García coc;ou a cab.ec;a. Lembrou-se duma conversa que 
tivera com Nimuendaju e tornou a sorrir: 

- Oiga que seu Amaro já explicou outro dia, mas que 
ele decerto nao compreendeu. Se déssemos rifles, eles mata .. 
vam a nós. E nós ternos um chef e que nao quer que se mate 
ninguém. Nem indios, nem civilizados. O nosso chefe nao 
quer mais guerras, quer ver todos os homens amigos, como 
irmaos. t!.le nao pode vir, mora muito longe. Mas foi ele que 
nos mandou aqui para fazer as pazes. É ele que manda 
também todos os brindes. Oiga que houve urna grande guerra 
no Mundo, que matou muitos homens, mas já acabou há 
qu.atro anos. Explique a eles o que é Mundo e o que sáo 
anos. Poi a última guer.ra. Agora náo vai haver mais. A 
gente quer a paz e o nosso chefe é contra todas as guerras. 
Oiga quando eles já forem civilizados, nós daremos rifles e 
iremos fazer juntos muitas cac;adas. 

Enquanto Mangori interpretava a nova mensagem, Gar
cía entreviu, sobranceira ao artelho dum dos índios, urna 
grande e nojenta ferida, que logo considerou a mais preciO'
sa descoberta que fizera desde que desembarcara no Pasto. 
Nao só grande, mas também arroxeada, de bordas a desfa ... 
zerem ... se en1 podridáo, como as dos velhbs mendigos que ou-
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trora ladeavam os caminhos conducentes aos templos, em dias 
de festas religiosas. E nunca o mal dos inimigos de Garcia 
lhe fornecer a tao repentina satisf ac;ao como a vista daquela 
chaga, gáudio certo de mutucas, que até aos seus olhos re .... 
pugnava. 

Os brindes já estavam ali, acumulados atrás da portei~ 
ra. Raimundo agarrou a enxada, dobrou..-se, cavou no chao 
escuro do acampamento até García dizer "Basta". Pegou no~ 
inhames trazidos dos palmos de horta que Mariano cultivava 
ao pé da cozinha, anichou..-os na terra, que levemente aplanou 
com a enxadat ao terminar a lic;ao. 

- Diga a eles que venham buscar. 
Mangori disse, mas eles nao vieram. 
- Ponham tudo isso lá fora - tornou García. 
Eram copiosas as ofertas, desde as clássicas as novida .... 

des das enxadas, deputac;6es de lojas de quinquilharias e de 
armazéns de f erra gens, imbricac;ao, de formas e de cores, que 
Raimundo, Tanajara, o próprio Mangori, transportaram 
lestamente e com jeito valorativo as expuseram ao lado do 
velho. 

Entao, abandonando suas atitudes coibidas, índios e 
índias se vergaram e se lanc;aram rapidamente aos utensílios 
e bufarinhas, com afá irreprimido, uns sobre os outros, como 
os leitoes por cima dos irmaos, em .busca duma teta, logo que 
a mae se deita. Tao ac;odadamente se conduziam no assalto ao 
tesauro de pechisbeque, que ainda depois do velho lhes haver 
falado em tom exprobrativo, duas mulheres disputavam o 
mesmo colar, cada urna puxando..-o tanto para si, que o fío se 
partiu e as contas desapareceram entre a folhagem marta, an .... 
siosas de paz. 

- Diga a ele que nós ternos um médico, que pode tratar 
a ferida daquele Parintintim. E também outras doenc;as 
deles. Explique o que é um médico. 

Mangori explicou, o velho pareceu hesitar, meteu..-se em 
diálogo com o silvícola apontado e, por fim , transigiu. 

- Diga que é preciso ele ir ao barracao, para tratar lá. 
Tornou o velho a sua perplexidade, volveu a falar ao índio 

e Mangori traduziu que o índio nao ia. 
Garcia virou..-se para Tanajara: 
- Pec;a ao doutor que venha, que traga remédio, que 

é urna f erida má. 
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Tanajara partiu, logo voltou com duas cadeiras, que 
depos perto das cancelas, do lado de dentro. 

Bonif ácio nao demorou também com a sua maleta de 
jornada, miniatura de baú, cabedal castanho muito flexível. 
abertura e alc;.a no dorso, como era de bom uso dos clínicos 
nesses dias. 

- Diga a ele para entrar. 
Mangori verteu as palavras de Bonifácio, mas o P.arin

tintim, depois duma breve hesitac;ao, respondeu..-lhe que saís
sem eles. 

- Aí, debaixo das árvores, há sombra, nao se ve .bem 
a ferida; aqui é melhor - justificou Mangori, por sua conta 
desta vez. 

O indígena tornou a vacilar, fixou o velho com oÍhos de 
consulta e, perante o seu gesto lento, veio andando, muito va .... 
garoso e ainda desconfiado. 

' ~ 

Bonif ácio abrir a a maleta sobre urna das cadeiras, em 
cima da outra lhe indicou que cólocasse o pé. Mas logo que 
achegou a ferida a compressa embebida do soluto antisséptico, 
o índio retirou violentamente a perna, indignado pela ardeh
cia que sentira. Debalde Bonifácio lhe falou da brevidade do 
incomodo, em vao tentou esdarecer..-lhe a remota ignorancia; 
os ounhos dele haviam..-se cerrado, a boca tremia..-lhe de có .... 
lera, os olhos, muito abertos, chispavam. la já a abalar, talvez 
a vingar..-se, como pensava Raimundo, seguindo..-lhe os movi .... 
mentas, pronto a intervir, quando Bonifácio, arregac;ando a 
manga da sua blusa e pegando no bisturi, a si próprio s,e 
golpeou. O ódio transformara..-se instantaneamente em júbi
lo nos olhos grandes do Parintintim; urna volúpia cruel, .bri
lhante, oleosa, dir..-se..-ia escorrer-lhe por toda a cara. 

Bonifácio mirou..-o indulgentemente, enquanto passava e 
repassava o algodao com desinfetante sobre o bra~o; e Garcia, 
Tanajara e Mangori ouviram-no dizer, coro urna voz de onde 
parecia manar, simultaneamente, urna antiga melancolía unida 
a um secreto e pequeno orgulho: 

- Como nós éramos! 
Cortou uns palmos de ligadura, duas polegadas de ade .... 

sivo e estava a fazer o penso no seu bra<;o quando o velho 
atravessou as cancelas e foi-se aproximando para assistir 
de perta aquilo, pela primeira vez rompendo a fronteira que 
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há tantos milenios separava dois tempos e os dois grupos hu
manos que ali os representavam. 

Quando o selvagem consentiu, finalmente, que o médico 
lhe }impasse a chaga e estendesse de rebordo a rebordo a po .. 
macla, os olhos de Garcia nao se despegavam das suas maos, 
tanto se convencera já de que o desaparecimento daquela fe.
rida asquerosa seria mais útil e decisivo para a sua missao do 
que todo o oiro da City ou da W ali Street, pois que os Pa .. 
rintintins desconheciam ainda esse metal: 

- Que volte amanha, para fazer outro tratamento. E que 
nao meta o pé na água, nem no tijuco - disse Bonifácio. 

Estava ainda Mangori articulando a recomendac;áo e já 
o indio se apossava do bisturí, das tesouras, da bisnaga da 
pomada, dos rolos de gaze e de adesivo, de tudo quanto os 
seus dedos sof.regos podiam de momento capturar. 

- Previna ele ·de que só o doutor sabe tratar da f erida 
- interveio Garcia. E com alegres gestos, como se a um fol-
guedo se entregasse, das maos ladras foi retirando o que elas 
já fortemente encerravam. 

O índio pareceu conformar-se. Tomou o caminho ·da por
teira, olhando a polaina branca que a ligadura formava acima 
do artelho, lá onde as mulheres da sua tribo usavam outras 
semelhantes, mas escuras, feitas de embira, o que levava a 
sorrir os demais Parintintins, aglomerados fora da cerca. 

- O velho nao é pajé. Se fosse, nao deixava por remé
dio dos civilizados; queria ele tratar com feiti<;aria - comen .. 
tou de súbito Raimundo, destruindo a sua própria hipótese. 

Garcia voltou-se para Mangori: 
- Pergunta a ele se os Parintintins nao tem chefe? 
O velho ia já retirar~se. serr1 gesto e sem palavra. Vi

ram .. no deter .. se, olhá-los de novo, responder com voz can .. 
sada, pela primeira vez ligando a sua austeridade a um fundo 
que soava a triste. 

- Está dizendo que tem. O chef e era irmao dele, mas 
morreu há pouco. Sle era o segundo chef e, mas nao quer 
agora ser o grande chef e, porque também está velho. Quem 
vai ser, daqui a tres luas, é o filho dele. 

- Mas entao os Parintintins nao obedecem todos a ele? 
Ssses que andam por aí a flechar a nós ... 

Depois de ouvir Mangori, o velho pos .. se a falar com um 
tom mais deprimido ainda do que há pouco. 
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- Diz que os da maloca dele e de outra que está perto 
obedecem. Mas os das que estao longe urnas vezes obedecem, 
outras nao. Diz que ps m~os de agora nao sao táo bons como 
os antigos. Quando vivem longe, nao respeitam o chefe e só 
querem fazer a sua vontade. Há doís grupos. Aqueles que 
foram embora arranjaram outro chefe, mais novo, um chama
do Hainambi. 

J á fora da ceq::a, o velho acenou aos seus companheiros 
para que entregassem os acanitaras. Garcia correu para ele, 
abrac;ou-o, deu-lhe palmadinhas . nos ombros, todo efusivo pe .. 
rante aquela solenidade renascida e imóvel; e era como se_ 
abrac;asse· um dos esteios da alpendrada. 

- Diga a ele que hoje nao sao preci80S acanitara5. Hoje 
damos todas essas coisas, sem receber nada. 

Pareceu nao compreender logo. Mangori repetiu e ele 
quedou-se ainda perpléxo. Alguns dos diademas jaziam no 
chao, esmagados durante a luta pelos brindes; outros mostra .. 
vam-se encarquilhados, quase desfeitos, nas máos que os se .. 
guravam. O velho escolheu os melhores, entre os intactos, -e 
insistiu, antes de partir, em oferece-los a Garcia. 

O índio voltou. A principio com guarda .. costas, quatro 
robustos mocetóes,_ via-se que decididos a defende-lo, embo
ra viessem desarmados; Arist~u julgou ver, porém, como da 
primeira vez, quando estava de sentinela, outros mais, des
lizando entre as árvo.res,_ com arcos e flechas. 

O tratamento realizava .. se ainda ao ar livre. Mas os 
olhos dos silvícolas distraíam-se das máos de Bonif ácio, curio .. 
seavam para o lado do barracao, seguindo os movimentos do 
pessoal, os homens que entravam, os que saíam ou se aproxi .. 
mavam deles, sempre poucos, conforme Garcia ordenara, para 
náo os assustar. Mangori ora lhes ministrava explicac;óes, ten
tando deslumbrá .. los, ora os ínterrogava sobre os seus nomes, 
a vida na maloca, os costumes deles, as plantas que cultiva
vam, os exitos na cac;a· e na pesca. Eram todos guerreiros e o 
da f erida chama va-se Emboacari. 

Tanto lhes falara do que havia no .barracáo, das surpre .. 
sas que lá os esperavam, das maravilhas que nao conheciam, 
que ªº quinto dia eles entraram. . 
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Garcia meteu um disco no gramofone, que eles ouviram 
sem comentário, os olhos muito abertos, subindo e descendo 
da agulha para a campanula que tinha voz humana e canta
va. Bonifácio mostrou-lhes urna fotografia do Posto, outra do 
pessoal, indicou a máquina que as fizera e, por intermédio do 
Mangori, ofereceu-se para os fotografar também. Trouxe-os 
a porta, ensinou-lhes a regular o binóculo, na direc;áo da 
margem oposta; e viu-os entreolharem-se, sorridentes e admi
rados. Por fim, <liante da prateleira dos n1edicamentos, Man
gori afirmou-lhes que serviam nao só para curar feridas, mas 
muitas outras doe·nc;as, e que deviam acorrer imediatamente 
ao Posto, quando as tivessem. 

A saída, rentando a porta da cozinha Emboacari estendeu 
o brac;o, agarrou urna hacia e, perante o olhar suspenso, meio 
interrogativo, meio protestante de Mariano, prosseguiu com 
naturalidade o seu caminho. 

Recuperou-a Mangori, já na alpendrada, em troca de 
outros presentes e copiosos argumentos sobre a falta que o 
objeto fazia ao cozinheiro, um homem que ninguém podía 
contrariar. 

Bonifácio fotografou-os, eles esperaram que a prova fi
casse pronta e com ela, passando-a de máo ero máo e falan
do muito, ao fim da tarde partiram. E entáo Garcia consi
derou que já se podia efetuar o tratamento no quarto de Bo
niiác10, mas que seria preferível, após aquilo, continuar a 
faze-lo ao ar livre. 

A ferida tardava a cicatrizar, dias havia em que a pre
guic;osa parecia nao ter avanc;ado nada, e os homens do acam
pamento andavam tao inte.ressados na sua evolm;áo como se 
ela roesse a carne deles próprios. Emboacari passara a trazer 
consigo índios ainda ali desconhecidos, que pretendiam entrar 
no barracao, ouvir o gramofone, ver as c0isas e os seres avo
lumarem-se através do binóculo e serem fotografados, todos 
rendidos ao fascínio do maravilhoso. E quase sempre, ao reti
rarem-se, um deles tentava lanc;ar a máo, dir-se-ia com ino
cencia, sobre algum dos objetos que os deslumbravam, como 
se quisesse ter ao seu dispor, para sempre, a causa do próprio 
deslumbramento. 

Finalmente a cicatrizac;áo terminou. Vendo essa nesga da 
sua pele já de todo lisa, como que passada a ferro, com leve 
brilho a esmaltá-la, Emboacari largou aos saltos, acompanha-
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dos de gritos monossilábicos; e logo, com o rosto ainda dilata
do de júbiÍo, deteve-se em frente de Mangori, proferindo al
gumas palavras mansas, que pareciam de cortesia ou solici-
tude. · 

Ble diz que vai trazer outro amanhá. 
Foi um índio da sua mesma gerac;ao, com um tumor no 

pescoc;o, volumoso, bem maduro, já suporejante, que ele trouxe 
na tarde seguinte. E tao feliz ficou Garcia ao ver os do is, 
que se meteu no quarto, acendeu e se pos a fumar, com satis
fac;áo nunca esperada de tal orig~m, o último charuto que Ihe 
restava, enguanto Bonifácio se ocupava do doente. 

Cinco días depois, Dorival ia retirando dos dentes as fe
veras do almoc;o, servindo-se dum p.equeno fragmento de ma
deira, e discreteando pregui<;osamente com Honório, a beira 
das mandiocas e dos inhames de Mariano, quando ouviu e ao 
m·esmo tempo viu a grand.e invasáo. Un1a centena de Parin
tintins, mais talvez, homens, mulheres, várias crianc;as, rom
pera da mata, caminhava para as cancelas e transpunha-as 
~om ar folgazáo. Alguns olhavam ainda a esquerda, a direita, 
incertos, meio curiosos, meio precavidos; outros acenavani 
como de terra familiar, aos homens que iam surgindo rapida-
mente na alpendrada. · 

"Era, sim, gente demais, mesmo sem arcos e flechas 
mesmo trazendo os filhos" - pensou Garcia, depois de Dori~ 
val lhe haver dito que duas índias, ao saírem da floresta, se 
tinham voltado e pareciam falar com alguém que lá ficara es
con~ido. "Seria urna bagunc;a do diabo e quem poderia se . 
mov1mentar e se defender se depois daqueles, que pareciam 
inofensivos, viesse um bando armado, para acabar de vez com 
os civilizados?" 

Os olhos de García procuraram o velho entre a multi
dáo de Parintintins e dificilmente o acharam: des ta f eita nao 
vinha a frente, vinha no meio e dele só te divisava metade da 
cabec;a. 

- Seu Amaro, mande dois homens para o meu quarto, 
com rifles: talvez o Raimundo e o Carolino, voce veja. Que 
se fechem por dentro, que trepem a fresta, que fac;am duas 
descargas para o chao se eu gritar que disparem. 

Os selvagens detiveram-se no centro do acampamento. 
Garcia e Mangori separaram-se do pessoal agrupado junto 
do harracao e avan~aram resolutamente 'para eles, colhendo 
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os sorrisos de alguns, a expectativa de outros e os olhares 
muito vivos das mulheres, que os examinavam da cabec;;a aos 
pés. · 

O velho, seguido de mais cinco macróbios como ele, todos 
de ar e passos graves, com seu que de s~~e~dotes extrava .. 
gantes, despidos e empenachados para se d1ng1rem ao templo, 
contornou o magotao de índios e veio postar.-se em frent~ de 
Garcia e de seu intérprete. As maos andas, bem grosse1ras, 
já todas rugosas mas firmes, seguravam urna red.e de fib:as, 
avermelhadas pela substancia tintorial do ur~cueiro e c~1d~,. 
dosamente dobrada, que ele ofereceu a Garc1a com a d19n1,.. 
dade de quem entrega, para cerimonia próxima, un: objeto cu},. 
tual. E falou depois, dirigindo.-se a sua segunda boca, a Man,.. 
gori, que o ouvia respeitosamente. 

- Diz que vem aquí toda a gente da maloca onde ele 
vive e de outra perto. Que todos vem para ser amigos. Os 
velhos sao os chef es das famílias lá da terra deles. Que os 
das outras malocas virao mais tarde. Disse agora que todos 
querem ver 0 barracao e as coisas .bonitas que nós tein:os; 
Aquele de grande cangote, que está ao lado do Emboacan, e 
o filho dele, que vai ser chef e. 

- Diga que eu lhe quero falar . Pergunte o nome dele. 
Chamava .. se Diaí e teria quarenta anos aquele corpo en .. 

troncado cara austera como a do pai, brac;;os fortemente mus .. 
culadas ~. por contraste, as pernas demasiado finas, ~arac~e .. 
rística de todos os Parintintins. Aproximou.-se, Garc1a bnn.
dou.-0 com urnas palmadinhas nos ombros e muitos sorrisos 
afáveis, como era de seu costume; desejou--lhe felicidades n~ 
próxima soberania, prometeu.-lhe an:izade : coope~ac;;ao. ~ 
mais urna vez sentiu prazer naquele d1a, ao ve.-lo, enf1m, sornr 
e garantir.-lhe que seria amigo também. 

De novo Garcia recorreu ao intérprete: 
- Vamos mostrar a eles o barracao. Diga que venham 

andando comigo. 
Os velhos tomaram a dianteira, com Garcia e Mangori 

dos lados e o futuro chefe ao centro. E a bárbara procissao, 
que as plumas dos diademas selvagens sobrepujavam, rebri .. 
lhando ao sol tropical, avanc;;ou lentamente através do acam.
pamento, num silencio excitado.. cheio de estranheza.s ~inda 
nao desvanecidas, um silencio largo e forte que a oprim1a. 
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O pessoal adivinhara a rendi<;ao tanto tempo desejada e 
que lhe parecía agora já confusa e longínqua, com outro valor 
mais intenso a sobrepor.-se.-lhe no próprio momento em que 
ela ocorria; agora que tudo se ia concentrando nos olhos dos 
homens famintos de amor e nos corpos inteiramente nus das 
mulheres, a medida que o bando, devagar, se acercava. Elas 
estavam ali, forjas da espécie, instinto maior logo após o da 
conservac;;ao, exultante for<;a impelidora para todos os céus e 
todos os abismos - e era como se nao estivessem! Vinham 
ali tao pertinho, em carne e osso, os seios muito pronunciados, 
as ancas muito arredondadas, e era como se pertencessem ao 
reino de Onan, como se f ossem apenas imagina<;ao - era 
como se nao existissem! Genaro, apoiado a bengala que Ma
ximiano improvisara, rangia os dentes; e urna ansia de sub.
juga<;ao, violenta, quase feroz, corria no sangue em fogo de 
Tito Boludo, enquanto elas, ainda timoratas, olhos baixos, 
passavam sem dar por eles. . 

García pediu a Amaro que ficasse de vigilancia, lá fora; 
pediu a Bonifácio e a Jarbas que o acompanhassem e viu logo 
também o Manga Verde ao seu lado, sem nada lhe ter pe.
dido. 

Nao cabendo todos lá denfro, levaram Diaí e os velhos 
primeiro e também Emboacari, que por su.:i conta lhes ia apon.
tando os objetos, distribuindo esclarecimentos, muito satisfei.
to, parecia mesmo um pouco vaidoso de já lhe ser familiar 
tudo quanto se encontrava no barracao. 

Perante as tres supremas tentac;;oe~. Garcia prometeu, 
com larga bonomia, colocar o gramofone no meio do acampa .. 
mento, para que o bando inteiro o ouvisse; afirmou que o bi
nóculo pass~ria por todos os olhos que quisessem ver aquele 
milagre, lá fora também: e Bonifácio, com os bra<;os sobre a 
máquina, sempre montada no seu tripé, declarou que fotogra
faria coletivamente os visitantes, para recorda<;ao daquele 
grande dia. 

Os mais idosos examinavam tudo com olhar calmo, dir.
se-ia que indolente, só pedindo explica~oes sobre os medica-
mentos; mas em alguns adivinhava--se, pela comissura dos 
lábios e pelos dedos co~ando a cabe<;a por entre as plumas, a 
excita~ao que lhes vibrava nos espíritos. Pareceu a García 
que o dormitório do pessoal os deixara desiludidos, que os 
utensílios da cozinha, bem limpos e alinhados, lhes haviam 
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interessado mais; e quando, enfim, já se retiravam, sempre 
com Diaí a frente deles, quedaram-se um momento a contem
plar os rifles e as espingardas que subsistiam na parede, a 
um lado e outro da porta; a contemplá-los com um silencio 
diferente do que haviam sustentado até aí. 

Saíram sem comentários e entao comec;aram a atravessar 
a porta índios de outras idades, algumas mulheres também 
e, entre elas, Manga Verde, que pelos seus corpos se roc;a
va discretamente. 

- Só oito de cada vez! - disse-lhe García. 
Com ele eram nove; o Manga Verde, de olhos f ebris e 

lábios úmidosl centava, porém, de outra forma. Estendeu o 
brac;o horizontalmente, que nem trave em passagem de nível, 
para a ombreira oposta, cortando o acesso; estendeu-o, com 
um sorriso veludoso, precisamente sobre os seios duma índia 
que ia a entrar, jovem e capitosa. 

Mas já por baixo do obstáculo passava Mariano, muito 
aflito, para fechar a cozinha. Era um excesso de zelo porque 
Mangori, após haver dito aos Parintintins que o melhor da 
festa seria a presentado ao ar livre, veio colocar-se a porta. 
substituindo o Manga Verde. E coro suaves modos, diante de 
Jarbas, que estava gozosamente sorrindo do conceito que os 
selvagens tinham sobre a prop.riedade dos civilizados, ia re .. 
tirando das maos dos indios, prometendo-lhes ao mesmo tem
po futuros similares, os chinelos de Bonifácio, a guilhotina de 
migar tabaco, o terno que Filipe reservara para os grandes 
forrós, nunca surgidos ainda •. bem como o relógio de parede, 
redondo como vigia de navio, que uma índia transportava, só 
por ser objeto desconhecido. . 

Com tantos Parintintins a espera, extravasando da al .. 
pendrada para a esquina do .barracao, aJguns mesmo trepados 
sobre a mesa, a rirem também com cara de lua cheia, García 
refletiu que a visita de todos demoraria muito e o melhor seria 
por já o gramofone a tocar. 

Transportou-o Manga Verde, a caixa aninhada no brac;o 
esquerdo, a campanula repousando sobre o ombro, com a bo .. . 
carra voltada para quem o visse por detrás; e na mao direita 
a coluna que lhe servia de assento e de trono. Por entre os 
Parintintins avanc;ou, satisfeito e orgulhoso, crente de que 
desse modo participaria, mesmo que pouco fosse, do prestí .. 
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gio que a máquina ia exercer sobre o espirito inocente das 
índias, logo que funcionasse. 

J á os velhos e Diaí o rodeavam, ao mesmo tempo que do 
copioso grupo se desuniam e vinham aproximando também 
alguns jovens. 

- Tome canta, seu Amaro, que eu vou buscar os discos. 
Regressou com Filipe, que trazia a máquina fotográfica, 

seu pano escuro e seu tripé; e com Honó.rio ostentando, como 
um almirante, o .binóculo a tiracolo. Entrementes, Mangori 
apressava a visita dos curiosos, ,de novo lhes afirmando que o 
mais .bonito, aquilo que valía realmente a pena ver, já se en .. 
contrava lá fora, ao sol, bem ao alcance dos seus olhos. 

O gramofone comec;ou a tocar e, a volta, o número de 
indios a crescer. Era um maxixe, agitado, remexido, do qual 
Manga Verde logo se arrependeu, ao verificar que nao se 
encontrava ainda ali nenhuma india; e, suspendendo a agulha, 
meteu rapidamente outro' disco. Os velhos escutavam a canc;ao, 
olhavam o aparelho e iam trocando as suas opinioes em voz 
baixa, muito discretos. Mas assim que o cantor emudeceu, 
Manga Verde, sempre de vista ao longe, a reparar se erá 
macho ou femea quem saía do barracao e se encaminhava 
para ali, prop6s a Amaro, com grande ar de querer ser pres
tante: 

- Em vez de tocar, nao seria melhor ir mostrando a 
estes o binóculo, até virem todos os outros? 

Amaro concordou e pacientem·ente Honório foi lecionan
do as maos e os olhos ignorantes a utilizarem a novidade. 

Quando, finalmente, cerrada a porta do barracao, García, 
Bonifácio e o intérprete se acercaram, com os últimos visi
tantes correndo a frente deles, Manga Verde lanc;ou outro 
maxixe. Tirando o binóculo a Honório, passou-o a Filipe e 
com Honó.rio disparou a danc;ar. Magro tempo andaram en .. 
lac;ados nos requebros lascivos, exagerando-os carnavalesca
mente, só para dar a lic;ao e o estímulo, como ao parceiro bi
chanou Manga Verde, que nesses momentos sentia a inspi
rac;ao dos seus melhores dias. Em breve se apartaram e aos 
indios que lhes pareceram mais propensos a folia acenaram 
o convite. Um aceitou, outro declinou-o, indeciso. Manga 
Verde nao desistiu. Sem deteriorar o sorriso que lhe fulgia 
na cara, já um pouco suada, acercou-se duro terceiro, que 
Mangori incitou, com eficazes explicac;óes , a participar na re-
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creac;ao. Largaram os quatro a maxixar e os íncolas a aperta .. 
rem-se em redor deles, rindo-se alto dos movimentos exe
cutados pelos da sua rac;a, que eram inexperientes e grotes
cos. E foi nesse pandegoso instante de gargalhadas e de co .. 
mentários em mútua combustáo, que Garcia viu duas índias 
voltarem-se para os lados das cancelas, com gestos de cha .. 
marem alguém. Dois garotos saíam da mata e paravam atrás 
do arame farpado, com modos tímidos, a mirar de longe o es .. 
petáculo. lnsistiram as máes en1 que eles viessem e, como nao 
se movessem, foram buscá-los pelas máos. E entáo Garcia, 
sentindo o espírito mais leve, como se denanuviado por um 
ar novo, aproximou .. se de Amaro e disse-lhe, tomado de sú .. 
bito contentamento: 

- Os homens que estáo na fresta, com os rifles, já 
podem sair de lá. Podem vir também para aqui, se quiserem. 

A música findava. ··É agora o momento" - pensou 
Manga Verde, pedindo a Mangori que exortasse os Parin
tintins a danc;arem com as mulheres e pondo de novo em 
marcha o mesmo disco. 

Vendo .. os hesitantes, ele próprio quis patentear o hom 
exemplo e de máo estendida caminhou para a mocetona de 
lábios grossos, seios duros, um sorriso meio recatado, meio 
enigmático, que desde o comec;o lhe assanhara os nervos. Ela 
recusou, mas já alguns pares caricaturavam o maxixe e até 
Honório, que tivera mais ~orte na investida, andava já agar .. 
rado a urna selvagem. E entáo o Manga Verde, passeando os 
olhos sobre as que se encontravam ainda disponíveis e nenhu .. 
ma o fascinando tanto.. brandamente com a eleita insistiu. 
T.ranspirava muito e o corac;áo batía forte quando pos, enfim, 
as máos ardentes sobre a pele dela, uma desilusao, sem a ma .. 
ciez que ele sonhara, recordando a da amante de Mustafá, que 
era mais sedosa do que a sumaúma e mais quente do que o 
veludo. 

Filipe lanc;ara .. se também na "danc;a, sentindo .. se naquele 
día com pouca sorte, que a india era levemente vesga e ele 
sabia que a valorizava com a sua figura bem talhada e os seus 
movimentos elegantes. 

O pessoal viera todo para ali, salvo Mariano, sentado 
na alpendrada, a olhar a distancia, com olhos preguic;osos e 
uma vaga nostalgia da sua juventude. 
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Os homens ardiam. Afogueavam .. se os que bailavam, en .. 
contravam .. se em fogo os que assistiam, muito quietos e sisu
dos. Contemplando as formas desveladas, nos seus volteios 
desenfreados, nas ortdulac;óes luxuriosas das pernas, ancas, 
torsos e brac;os .. os olhos famélicos habituavam-se rapidamen
te a confusáo pagá dos corpos nus e os únicos que lhes pare
ciam ilógicos eram justamente os deles, que estavam vestidos. 
No inebriamento que a nudez lhes insuflava, já nenhum sabia 
se eram os selvagens que ascendiam a civilizados, se os civi
lizados que se integravam prestamente na selvageria; e, toma
dos por novos euforismos, quase ·todos abjurariam nesse mo .. 
mento, se tal fosse o prec;o, da civilizac;áo que ali tinham vindo 
propagar com risco das suas prf)ptias vidas. 

Logo que a música se extinguiu, García lembrou~se de 
que ele era o chefe, dominou .. se quanto pode e, pressentindo 
que o Manga Verde faria soar outro maxixe, acenou-lhe para 
que se aproximasse. · ~ 

- Bote discos de modinhas, Voce andou muito pega .. 
dinho a india sempre a mao descendo pelas costas dela até a 
hunda . .eles nao váo gostar. Voce se fosse eles gostava? 

- Era para eles tomarem mais intimidade com a gente 
- justificou-se Manga Verdet. com o seu a vontade sorridoso. 

- Bote modinhas. 
Todos em expectativa, suarentos como os civilizados, se .. 

guindo os passos de Manga Verde, o seu diálogo com o chefe, 
as suas maos colocando o novo disco no gramofone, os pró
prios indios pareceram surpreendidos, cara a enrugar~se pelo 
desengano, quando a canc;ao dolente surgiu e se expandiu ares 
em fora. Brusca tristeza abafou a alegria do acampamento, 
como se urna das chapas zincadas do barracao caísse e fosse 
tapar e esmagar, nao ali, mas em Manaus, o canteiro de flores 
que existia atrás da loja de Mustafá, flores variadas e vic;o
sas que o Manga Verde trazia na memória, depoü; daquela 
cena com a mulher, que ele nao esquecera também. 

Garcia captou o descontentamento e apressou-se a re-
mediá .. lo, pedindo a Mangori. 

-- Diga a eles que dancem como fazem lá nas malocas. 
Escusaram-se os Parintintins com a falta de adornos pro.; 

picios, além dos arcos, flechas, tacapes e outros símbolos; 
mas, rogados, transigiram, quando o velho lhes fez um gesto. 
Afastaram as mulheres, a chusma concedeu-lhes espac;o, for .. 
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mando roda; e, nessa arena improvisada, onze jovens entra
ram. saltando e gritando, em danc;as guerreiras, débeis de ori .. 
ginalidade. pois muito lembravam as das outras tribos. 

Os homens enervavam .... se, os seus dedos abriam .. se e f~
chavam .. se de modo arbitrário. os seus pensamentos deam
bulavam em zonas diferentes daquela, diziam-no os rostas; e-. 
a socapa. iam desviando os olhos para os trechos que os mag-
netizavam nos corpos nus das mulheres. · 

- E melhor comec;ar a pór os brindes cá fora - mur
murou García a Amaro. - Quantas tarrafas ternos? 

- Tres ou quatro, já nao me lembro bem. 
. -:--- Vamos of erecer urna ao velho. E brin quedos bonitos 
as crianc;as. 

- Se agora sair daqui todo o pessoal, julgam que des
prezamos as suas danc;as. 

- Tem razao; 
. Amaro afastou-se, apenas com Raimundo. Tanajara e 

Aristeu; e os índios, que os haviam acompanhado com os 
olhos, viram pouco depois, ao ar livre, os primeiros volumes. 
Alg.uns abalaram imediatamente para lá, enquanto García 5e 
last1mava da prematuridade da sua idéia. 

A dan<;a foi interrompida e em correrías frenéticas os 
bailarinas tomaram a dire<;a~ dos outros Parintintins. com 
gritos já bem diferentes dos dos guerreiros que momentos 
antes figuravam. 

- Mangori, pec;a ao velho que vá ele distribuir os 
brindes. 

Foi o velho. foram todos; e os que os haviam precedido 
Jª se ~ebruc;avam sobre as alfaias e quinquilharias, expostas 
n~ chao, a.s formas e as cores brilhando como em campo de 
f eira. ao sol; estavam, porém, quedos, a aguardar a vinda de 
outras mais, para elegerem a seu gesto, quando eles chegaram. 

Tendo ao lado o seu filho, o velho repartiu, servindo-se 
apenas de um dedo: apontava um dos índios e, com breves 
coment~rios, o obj~to que ele devia apanhar. Parecía que todos 
º- respe1tavam mu1to ou que ele escolhia segundo as precí
soes de cada qual, porque ninguém o contrariava, mesmo os 
que se mostravam, em vez de jubilosos, apenas resignados. 

Faltando ainda brindes, Raimundo entrou a buscá-los e, 
quando os últimos Parintintins os receberam, García entre
gou ao velho a tarrafa e disse a Mangori: 
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Pergunte quem deve aprender a jogar ela. 
O velho olhou o jovem mimo, que logo saiu do grupo, 

contente, via .. se bem. por ele o ha ver preferido. E na terra 
seca, dentro de um círculo imaginário, Raimundo espalhou 
fólhas de ervas, explican<;lo-lhe que elas representavam peixes, 
como em ates de feiti<;aria. Pegou, depois, na tarrafa, prendeu 
urna das malhas aos dentes, nas máos colheu a sua roda, como 
quem amarrota e afasta um reposteiro; e, com tanta mestria a 
lanc;ou, que ela abrangeu todo o espa<;o demarcado, caindo 
elegantemente aberta e redonda que nem saia de balao. Tres, 
quatro vezes repetiu .... lhe os vóos, · passando .... a em seguida ao 
aluno, que fixava os gestos dele com olhar muito vivo e sarria 
agora ao te .... la nas máos. Falhou ligeiramente o alvo nas pri
meiras tentativas, mas a quinta já o mestre nao podía envai
decer-se da sua precísao, porque a vitó.ria do jovem Parintin
tim fora também completa. 

- Vamos agora experimentar no rio - disse Raimundo. 
Partiram os dois e, atrás deles, todos os outros indios, 

mesmo os curumins. que as maes levava:n pelas maos. 
De quando em quando, vinda lá de baixo chegava ao · 

barracao deleitada algazarra, que se abafava um momento 
para lego espocar de novo, sempre em tom de alvoro<;o: e nao 
tardou que os Parintintins regressassem com deis pequenos 
jandiás, vários pacus, mandis e· também os inevitáveis bar ... 
hados, urna f arta dúzia de peixes, alguns dos qua is o pessoal 
via ali pela primeira vez. 

O rancho transpós as cancelas a gritar: 
- Araragape! Araragape! A.raragape! 
- Querem tirar o retrato - explicou Mangori. 
Bonifácio dividiu-os em cinco grupos, fotografou ... os pa

cientemente e dois dos jovens mais entusiastas, como as som
bras da tarde já tombassem, pediram para dormir no Pesto e 
levaram as provas no dia seguinte. 

Considerou Filipe que seria justo, além de justo, delica
do, os índios oferecerem ao pessoal aqueles peixes, que assim 
fariam as pessoas bem educadas como ele; mas os selvagens 
nao lhe interceptaram o pensamento e saíram com o pescado. 
metido entre os brindes, a guisa dum presente a mais. 

Parecía irem contentes. Vendo ... os partir, rendidos, Jarbas, 
encostado a parede do barracao, lembroa-se do diálogo que 
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tivera com Aristeu, Tito Boludo e Honóric logo no comec;;o da 
viagem, depois com Nimuendaju, na aldeia dos Muras-Piraás, 
horas já cineradas ao longe; e, como se agora falasse sózinho, 
murmurou para Moacir e para os outros que havia catequi
zado ou quase e se encontravam a sua banda: 

- Oxalá que esse dia nao tarde. 
Ficaram a ver os índios desaparecer na mata e Jarbas 

repetiu: 
- Oxalá que nao tarde. 
Na alpendrada, García dirigia-se a Raimundo: 
- Agora que já se pode tarrafear, veja lá se pega algum 

peixe fresco para nós. 
Entraram todos no barracao. Bonifácio foi ao seu quarto 

e trouxe a bandeira para a sala. Desdob.rou-a, ajeitando-a 
sobre a moldura da fotog.rafia de Rondon, em curva de gri
nalda na parte superior, as extremidades descendo dos lados, 
a modo de cortinas descerradas, da mesma cór de esperanc;;a 
que a floresta guardava; e, com simplicidade, proferiu: 

- Marremos alguns, mas nao matamos ninguém. 
Olhou os homens e a sua voz comoveu-se: 
- Podemos estar satisf eitos com a nossa consciencia. 
A vibrac;;áo das horas recentes havia fatigado quase todos 

eles, mais ainda do que se houvessem trabucado, violentamen .. 
te, o dia inteiro; García, porém, tinha .pressa. Pediu a Bonifá
cio e a Amaro que o acompanhassem e lá fora, ambulando no 
acampamento, com o día a morrer sobre urna glória humilde, 
urna epopéia que nao teria renome, foi dizendo: 

- É preciso comunicar, com urgencia, ao Servi~o de 
Prote~ao aos Indios, o que aconteceu. Agora, que já nao há 
perigo, urna canoa pode subir o Igarapé da Traíra e, depois, 
os homens irao a pé até o seringa} Paraíso, pelos varadouros 
em que andou seu Curt, a p.rimeira vez que veio aqui. É mais 
perto do que indo pelo rio. 

Atrás deles, conversando com Mangori, perguntas sobre 
perguntas, iam também os dois jovens Parintintins que haviam 
f icado no Pasto. 

Garcia deteve o passo e voltou-se para Amaro: 
- Voce conhece os homens que vieram entao com seu 

Curt. Escolha eles. Vou escrever esta noite um relatório a 
contar tudo o que se passou desde que seu Curt foi embora 
até eu vir e depois de eu chegar. E dizer o que o doutor e 
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voce e todo o pessoal fizeram, que foi muito e merece Iouva · 
c;;áo. Se o doutor quiser, eu digo também que já está aqui há 
bastante tempo, que o trabalho agora vai aumentar, que pr~ -
cisa de algum descan.50 e que eles deviam dar-lhe urna licen · 
c;;a e mandar outro médico, para ir tratando de nós e dos ín
dios. O Dr. Ben to de Lemos nao vai responder que nao. 

Como Bonifácio, recordando-se dos outros, nao se pro
nunciasse imediatamente, García acrescentou: 

- Sua senhora gosta muito de si, doutor. Eu nao queria 
dizer nada, mas penso que já posso agora dizer. D. Tarsília 
convenceu a mulher e o filho de ·Eleutério - que nao sabiam 
ainda da marte dele - a virem com ela para aqui. Deu a . 
eles dinheiro e muitas coisas que comprou em Humaitá, até 
prometeu urna viagem a Manaus. Saíram urna madrugada, iam 
baixando para a entrada do Marrr.elos, quando seu Manuel 
Lobo soube. i!le mandou logo urna canoa pegar eles, pois o 
mais certo era morrerem ·pelo caminho. Demorou dois dias, já 
iam longe. 

Bonifácio baixou os olhos. Via Tarsília partir, dissol
ver-se, reaparecer de novo, sobre a canoa, junto da mulher e 
do rapaz de Eleutério, um coxo de quem só se aproveitavam 
verdadeiramente os brac;;os; e a ternura por ela alargava-se 
mais, perturbando-lhe a respiiac;;ao. 

- Muito lhe agradec;;o - disse, com voz sumida. Rea# 
g1u, ergueu o tom: - Sim, a qui o pior já passou. Mas os 
outros? Seu Amaro e o pessoal? 

García virou-se para Amaro, aguardou que falasse. Mas 
vendo-o persistir no seu silencio, interrogou-o: 

V oce quer ir também? 
- Nao estava mal, nao - respondeu, enfim, Amaro. 
- Pec;;o também urna licenc;;a para si. Nao lhe havia ainda 

dito nada, por ter medo que voce julgasse que eu queria ficar 
sózinho a mandar. Com o pessoal, ternos primeiro de consul
tar cada um, ver os que querem ir, os que nao querem; agora 
é fácil, precisamos de menos gente. 

Continuaram a andar e García pareceu lembrar-se, de 
repente, de alguma coisa que era preciso dizer ainda: 

- Os homens pedem urna canoa emprestada no serin .... 
gal Paraíso, vao a Humaitá e botam lá a carta com o relató
rio. Vao depois a Tres Casas, levar notícias a senhora do 
doutor e a seu Manuel L6.bo, trazer o que· lá houver para aquí 
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e voltam pelo mesmo caminho. Mas como a carta tem de es· 
perar vapor e demora dias a chegar a Manaus, em Humaitá 
botam também um telegrama para o Dr. Ben to, a prevenir ele 
do que se passou hoje. Lhes parece bem? 

A escuridade noturna alastrava já no acampamento. 
Garcia jantou moderadamente e, no quarto, a luz do farol de 
querosene, escreveu a té tarde na noite. De manha, muito cedo, 
submeteu a Bonifácio e a Amaro, debaixo da alpendrada, a 
sua larga narrativa e aceitou ir fazer as correc;óes que lhe 
pediram sobre a a c;ao que haviam tido no Pesto antes dele 
chegar ali. 

Numa das cabeceiras da grande mesa, Mariano servia 
café e leite condensado aos dois jovens Parintintins, que faziam 
caretas ao seu gósto desconhecido, enquanto Mangori lhes 
explicava, com um ligeiro sorriso de protetor, aquela manei
ra de inaugurar cada novo dia. 

Sentados na outra extremidade, os homens escolhidos 
para a viagem a Humaitá e Tres Casas esperavam molemente 
Garcia, a cabecearem e a bocejar de quando em quando, com 
singeleza popular, dir-se-ia que de todo indiferentes a idéia 
de irem transmitir, longe dali, a mensagem da sua vitória. E 
do interior do barracao vinha um silencio fresco, confortante, 
pois que a maioria do pessoal, agora que o perigo desapare
cera, decidira dormir até mais tarde. 

Ao lado de Amaro, os dois encostados as ombreiras da 
porta e ambos silenciosos, Bonif ácio olhava a alpendrada, pas
seava os olhos pelo acampamento inteiro, que o sol recém
nascido come~ara a branquear; e tudo parecia simples, muito 
simples, como se nada houvesse acorrido nos longos dias ali 
sofridos. 

Garcia voltou com a sua relac;ao já emendada e mostrou· 
lhes também o texto do telegrama, que eles aprovaram e dizia 
assim: 

Pazes feitas segue relatório favor mandar urgen
temente roupa vestir eles e um prof essor primádo 
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Nimuendaju "Os fndios Parintintins do Rio Madeira", publicado no 
Joumal de 'la Société des Américanistes, de Paris, vol. XVI, 1924; e a 
brochura de Joaquim Gondim A Pacifica9áo dos Parintintins, ed. do 
autor, Manaus, 1925. 

Sobre Rondon, a excelente biografia que dele fez Ester de Viveiros, 
com o título: Rondon Conta a Sua Vida, Livraria S. José Rio de Ja-
neiro, 1958 . · ' 

Sobre a personalidade de Curt Nimuendaju, tres artigos de Egon 
Schaden, publicados em O Estado de S. Paulo, de 3 e 24 de dezembro 
de 1960 e 4 de janeiro de 1964. 

Foram também úteis ao autor alguns pormenores fomecidos pelos 
seus amigos e notáveis escritores brasileiros Alvaro Maia e Nunes Pe
reira, quer por meio de cartas, quer pelos seus livros Beiradáo (Editor 
Borsói, Rio, 1958) e Banco de Canoa (Editora Sérgio Cardoso Ma
naus, 1963 ), do primeiro; e Moronguétá (Editora Civiliza9ao Bra~ileira 
~io, 1967 ), do se~u?d?, bela~ obras qu~ recomendamos a quem s~ 
mteresse pelos Panntintins, po1s elas ded1cam várias passagens a esta 
velha tribo. 

Acentua-se, porém, ainda urna vez, que O Instinto Supremo é um· 
romance e como tal se afastou de qualquer rigor histórico na grande 
maioria das suas páginas. 
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Em páginas vigorosas e Clensas como 
a floresta amazónica, o grande escri ... 
tor portugues (que já nos deu um li
vro imortal sobre temática brasileira -
A Selva) reconstrói com engenho e 
arte, mas sobretudo com amor, urna 
epopéia maravilhbsa que a fr~ca me
mória das gentes pouco a pouco dei-
xava cair no esguecimento ou na indi-
feren<;a, A pacificac;ao dos Parintin-
tins, com seus lances de audácia, seus 
momentos de tragédia, seus exemplos 
imorredouros da abnegac;áo moral de 
soldados e civis, unidos a servic;o de 
urna causa transcendente, é um ponto 

· .alto na História do Brasil e de toda a 
H umanidade. 

Ferreira de Castro nos diz que es
crever O 1 ns tinto Supremo tornara--se 
urna imposic;ao da sua consciencia: 
"Embora enraizado num fato histó-
rico, este exame dum problema moral 
que vem de muito longe e dum he,.. 
roísmo popular sem espadas, sem cara-
binas e sem sangue, es.ta epopéia vi-
vida apagadamente em dias ainda re-
centes, ignorada do Mundo e da pró
pria maioria dos brasileiros, é u1n ro-
manee. É romance, mesmo quando na 
ac;ao comparecem, ao lado das que fo-
ram imaginadas, algumas personagens 
que existiram em carne e osso e com 
sacrifício, pertinácia e coragem se en--

... . , , 
trosaram a causa que serv1am. 

A vitória de urna idéia nobre sobre 
o próprio instinto de conservac;áo dos 
homens que ha.bitam estas páginas e 
trilharam a selva eterna tocou profun
damente a Ferreira de Castro. O gran
de escritor que ele é soube transmi,.. 
tir-nos, por igual, o drama, o desafio, 
o exemplo. 

~NIO SILVEIRA 
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