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Quem náo pode viajar deve
ler bons livros; ver através
de outros olhos e outras almas
todos os panoramas da terra.
Quem já viajou tambem <leve
ler bons livros para comparar
as suas impressoes e observacoes dos outros.
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Eis os volumes já publicad.os
nesta Colecáo:

E' a narra~áo da caminhada
da -famosa "Bandeira Anhanguer~ ·· através do sertáo descQnhecido que demora entre o
Rio das Mortes e as1 nascentes
do Xingú.
Nele o autor fixa tipos e
-aspect.os da jornada segundo
seu ponto de vista e com o
tirocinio proprio .de- sertanista
que é.
E' um livro objetivo pela
apreciacáo dos fatos e subjetivo
pelo alheamento com que o auto1· se prende aos por de sol,
as tempestades e a contemplacáo das estrelas.
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Este livro · é urna narrativa de viagem.
Fui sub-che/e da Bandeira Anhanguéra e fiquei encarregado dos servi<;Qs de vanguarda.
Essa é a razáo do sub-titulo deste meu trabalho.
Aqui narro, portanto, os fatos que mais
se relacionaram comigo durante a caminhada e
de acordo com minha maneira de sentir. N áo
procuro ressaltar individualidades. A Bandeira era um conjunto de pessoas dedicadas. Tambem náo afirmo que tudo que se passou esteja
aqui rela,tado. Quem conhece da Uda sabe que
náo é possivel dar um peso exato a tais ·empreendiméntos.
Temos a satisfa<;áo de saber que desvendamos para nossa patria um rincáo ainda virgem do contáto civilisado.
Si para o presente imediato possam náo
achar utilidade na nossa empreitada, pe<;o que
se lembrem que nasceram cidades nos rastos
das Bandei-ras.
0 AUTOR
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" Feliz · da Pátria que, sem precisar recorrer a um
místico fahnlário de monstros ou de semi-deuees para
explicar a sua grandeza, pode citar apenas nomee de
creaturas rudes e humanas. Nao é mistér colocar, nas
penumbras matinais da nacionalidade, uma teogonía
que escale as nuvens a cata de potestades celestes, quan·1
do., errabundos e suarentos, venciam a tranqueira' das
matas os herois do planalto, f eitos de o seos e de múe·
culos, porque gerados por ventr.e& humanos.
A obra da nossa dilata~io geográfica pode assom·
brar os deuses que colahoraram na forma~io de pátrlas
menores, mas, para nós, enche apenas de orgulho uma
raridade histórica, porque nossa terra parece inda guar·
dar o sulco dos passos desses andarilhos, partindo num
rasto de Quitaúna para perder-se no Prata, nos Andes
e nas Guianas, assinalando um "raid" que torna risíveis
em todos os está dios a todas as ·maratonas ...
Tao grande é o feito que para encerrá-lo pequena
seria a propria lenda, uma vez que - como disse o
poeta - a realidade supera nele qualquer surto da ima·
gina~io. Nossa mitología nao se forja pois no fabulá·
rio: aquí sáo os homens que superam os mitos ; sao os
herois rústicos que vencem os deuses !
A fantasia náo ganha mais da realidade porque esta
é maior. Construir com caminhadas uma pátr.ia do ta·
manho de um continente, dentro de um mundo táo
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junto daquela raiz e na9 pode andar maie. . . Fim de
jornada que tambem é o fim de mña vida. Subiu mor·
ros, deseen escarpas, vadeou rios, furon florestas, e caíu,
músculos frouxos, cabe~a virando, zunindo, artérias a
ferver coro milbóes e milhóes de germens mortais trans·
formando em pe~onha seu sangne. . . Está aí ! Sua
boca se abre desgovernada, halbuciando coisas sem nexo,
dizendo ao silencio, que é já um pouco do sen túmulo,
,ff ,iíltimas visóes do seu delírio. . .
As esmeraldas-, como
, · pedi'egulhos, fazem um rumor áspero na sua sacola. Sao
. mlseras turmalinas... Nem a glória de urna descoberta.
Apenas o calvário de .nm sa ~rifício .•.
Aí está o drama de um; parecido com o drama de
todos. A caminhada, que recuou a linha das Tord.esi·
lhas, custou a vida de muitos heróis. No fim, rolara~
no chao sella cadáveres, mas no seu rasto foi ficando
maior uma pátria ! "
(Palavras de Menotti Del Picchia, proferidas
na conferencia de Agripino Grieco sobre Martina
Fontes, em prol da patriotica idéia do Monumento •
aos Bandeirantes, em Goiania).

adverso que cada. moita era uma emboscada, cada serra
um trampolim da morte, cada rio um hra~o líquido a
querer agarrar o homem para estrangulá-lo no bra~o
das cachoeiras, é empreitada que nao tentaram nem
J asáo nem Hércules, nem Ulisses, nem Romulo, nem
Siegfried, nem o próprio Wotan.

* * *
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E o mais belo' e o mais trágico
t$1ário de
heroísmos é que· nao .existe um MimefUl'll.· lorjar o
facao mateiro de . R~poso ~u Borha Gato. O Caap6ra
nao deu, como Fafner, um a_nel mágico ao Anhanguera.
Si os duendes colahoraram nesse drama, foi apenas pa~a
trocar o nome a maleha, a fome, a doen~a e ªº cansa~o.
O resto f oi humano, estoicamente humano, simples e
tragicamente humano ...
Seuhores. A verdade sobre as Bandeiras está tao
próxima de nós que qualquer lirismo nao faz mais do
que dimiuuir sua grandeza. Arranquemos a moldura
poética a Pais Leme, para ve-lo no tremendo cenário
da sua realidade. Está alí, tiritando de fehre, onde?
Ao pé daquela · gameleira. Os mosquitos zunem e ele
os espanta porque teimam em chupar seu sangne enve·
nenado. A pele que se !he entreve através dos tnf os
da harba e do cahelo comprido, empastado a fronte pelo
suor da m orie, é terrosa COll\O a de nm cadáver. Es·
corre-lhe do canto do olho urna lágrima, nao mais de
angústia, m.as de agonía. A febre faz tamborilbar a
artéria do sen pulso, como se a morte estivesse batendo
,
,,
h
a1i pnra entrar nes$ll carca~a que a m,arc a ·et. can sa~o
roduzh~am a um saco de ossos. Delira. Tem nas mios
a sacoin de couro c9m as esm~raldas.. O drama, as.sim,
se de.sloca das estrofes de um poema, do palanfTório
de um discurso, de um' mármore frio e desee até ' a··
'
vida real e brutal, \misturando terra e .lama , no cal~áo
·
de couro, humedecendo de pranto a máscara desespe·
rada de um heroi. Náo é País Leme da epopéia. E'
um homem que morre. Tudo simples e tremendo. Nao
há em seu redor lirismo nem eloquencia: há a reali.
dade de uma solidáo irremediável, sem confOrto, sem
esperan~a hu.ma_na de socorro. Veío de longe, trope·
~ando no gasto final de um resto de for~as. Tomhou

***

1

Em minha casa, sentados nas costumeiras
poltronas, H·e rmano e eu cachimbamos ora em
silencio, olhar absorto,, ora em animada palestra.
O assunto, com alguma variante, é o mesmo dé
sempre, de. há mais de dez anos.:
·o· sertao...
. '
E' o sertáo, ingrato, áspero, inhóspito, mas
querido, que nos tira o sossego e nos faz 'd ebater revoltados dentro desta cida-de grande,, como
as mariposas nas vidra~as.
Lutamos como sempre com a falta de recursos financeiros para a concretiza~ao dos nossos
sonhos sertanistas e, agora, relembramos que nas
\

o

'
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nossas caminhadas anteriores muita vez tivemos
que di,spór de objetos indispensáveis, até de armas
e roupas, para podermos continuar a viagem apenas iniciada.
1"'emos orgulho em rememorar aquel as "expedi<;ües de indigentes", como nós mesmos irónicamente as acoimávamos. Ternos orgulho em poder afirmar que apenas a nós mesmos dev~mos
as nossas penetrac;oes ignoradas mas audaciosas.
E boje, com livros que contam das nossas entradas, orgulha1no-nos ainda mais de haver .despertado em pleno século a memória adormecida do
nosso povo para os feitos heróicos dos seus antepassados: a .epopéia das Bandeiras.

**

*

.

Agora entretanto urna nota extranha, incomum,
cheia de realismo preside as nossas confabulac;óes. Nao mais aqueles olhares vagos, distantes
como que presos a urna miragem eterna. Nem
mais aquel e assun to vago, impreciso, cheio de sonhos impossíveis, plasmado na recordac;ao con.stante de fa tos ligados as nossas anteriores caminhadas. Antes, pelo contrário, entregamo-nos neste . momento as mais acaloradas discussües em
torno do noss.o ideal que se corporifica, do nosso
sonho que se transfonna na mais positiva das
realidades: o alvoróc;o - traduzido pela nossa
desusada atitude - pela espetativa de urna nova
entrada.
E' que há entendimentos com o jornal "O
Estado de S. Paulo'' e a Sociedade Bandeirante
de Rádio Difusao para soh o seu patrocinio rea-
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lizarmos urna penetrac;ao
zona compreendida
entre os ríos Araguaia e Xingú e Xingú-Tapajoz,
em pleno sertao absolutamente desconhecido e
talado por ferozes e indomáveis tribus selvagens.
E' a velha caminhada dos nossos sonhos ...
Desta vez com recursos financeiros e apóio moral.
Deveríamos atingir Santa Leopoldina, a margem direita do Araguaia, em duas etapas: por estrada de ferro de Sao Paulo a Anápolis, e por estrada de rodagem desta cidade goiana até lá, donde se iniciaría a caminhada no sertao.
O plano orc;ava em mais de cem contos, para
quinze homens daquí e cerca de vinte pe0es, vaqueanos, que seriara contratados no-. sertao.
A penetrac;ao teria finalidades de caráter científico e ainda urna leve esperanc;a de minera~ao
dava-lhe maior realce, se bem que esta somente
s.f.tia_ tentad? após o cumprimento daquela nossa
ríi9sao prec1pua.
Reunimos em minha casa, sem tardan~a, un1
grupo inicial com .q ue já mantínhamos liga<;ao.
Constituíam-no os futuros companheirps Ciro de
Toledo Piza, Jorge do Rego Freitas, Arnaldo Otávio Nébias, Darci Bandeira de Melo e Luis Navarro.
Lanc;amo-nos a luta preparatória, que aliás foi
árdua, cheia de imprevistos, contrastando os dias
de alegria cotn os momentos ··de acahrunhado'ra e
amarg'a desil11sao. Ora urna ajuda valiosa e palavras de entusiástico incentivo, ora urna negativa
formal e expressóes hostís de desconfórto, quando
nao a irritante e inexplicável - . mas cómoda indiferen<;a ...
Hermano incumbiu-se da patte cultural-científica juntamente com Rego Freitas, da reda~ao

,
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dos comunicados a imprensa e ao rádio, da correspondencia, dos entendimentos com. os institutos
especializados, enquanto eu e Ciro Piza nos encar-.
regamos da arrecadac;ao, compra e preparo do
material expedicionário imprescindível.
Iniciamos a campanha pela Rádio Bandeirante e p~lo "O Estado", apelando do bom povo paulista o auxílio financeiro necessário, através de
uma subscrif;ao pública.
, Tambero já ternos um ·nome: Bandeira Anh.a nguera. ,
Foi porém o legislativo estadual que, quasi ex¿lusivamente, concorreu para o sucesso da nossa
iniciativa. Em um momento d~ · crises políticas
apaixonadas e dissidencias partidárias, tivemos a
satisfac;áo de ver por unanimidade a aprovac;ao do
projeto nos concedendo um auxilio de quarenta
con tos.
Aquí transcrevo alguns trechos do discurso
pronunciado pelo deputado Miguel Coutinho, em
13 de junho, em sessáo extraordinária da Assembléia Legislativa do Estado, com referencia ao
assunto:
1

O SR. MIGUEL COUTINHO - Sr. presidente:
Motivo de moléstia p;essoal aus'e ntou-me desta
Casa durante vários 1 di~s. Si aqui estivesse presente a sessao' de 9 de junho de, 1937, terill votado ~
favoravelmente, ao projeto de lei n. 104, de 'l1937, •
da autoría .dos nobres deputados srs. Paulo Dua,rte '
e Pinto Antunes.
,1
Conbecedor prático do Sertao, amando, extraordinariamente, a sua vida de perigos, de emoc;óes,
de poesía e de silencio, dou, com a emenda que
tenho a honra de apensar ao referido projeto, aos
valentes exploradores do nosso país, um testemunho da minha f é . no seu empreendimento e da

7

minha crenca absoluta na honestidade de propósitos que alimenta a jovem caravana.
Andaram bem, sr. presidente, os deputados
srs. Paulo Duarte e Pinto Antunes, justificadores
do projeto de lei n. 104, de 37, dando os nomes
da Comissáo de Honra que patrocina a "Bandeira Anhanguera".
Dizem os nobres deputados: . . . "A Comiss~o
que prestigia o empreendimento é composta de
nomes de destaque e de proje~áo nos meios culturais de Sáo Paulo e do país. E o fato dessas
pessoas terem acedido na sua inscri~ao para tais
encargos denota, sem dúvida, a confian~a que
lhes mereceram,, as credeneiais dos componentea
da caravana. . . .
Nada mais certo, mais verdadeiro e mais
glorioso para o chefe da "Bandeira Anhanguera"
do que o período citado. De loriga data, Hermano Ribeiro da Silva, filho da nababesca Ribeirao Preto, é a-pesar-dos seus trinta e quatro anos,
um antigo jornalista, credor do meu acatamento
e da admirac;áo dos paulistas, através dos seus
notáveis livros ''Nos Sertóes do Araguaia" e
"Garimpos de :rvtato Grosso".
O melhor elogio, a maior apresenta~iio, a
mais honrosa credencial tem Hermano Ribeiro da
Silva nas palavras dos· membros da Comissáo de
Honra da Bandeira. Referindo-se ao chefe da
expedi~ao que se prepara, disse o grande Afonso
d'E$cragnolle Taunay, diretor do Museu Paulista
e membro da Academia Brasileira de Letras:
"A voz do sangue impele Hermano Ribeiro .da Sil~
va e seus compan.tieiros ~ um esfot~o que bem
sabem quanto lhes exigirá em n,iatéria de resiste!l"'.
cia e abnega~ao. E' para ·o alargaménto do Brasil,
agora sob outra forma que nao a .do alargamento
territorial, que outros filhos de S. Paulo vio em·
brenhar-se no sertao. Visam o alargamento cultural da na~io a que os seus antepassados aquinhoaram com milhóes de quilometros quadrados.
Assim sempre lhes caibam as maiores venturas
durante essa jornada, que se estriba no espfrito

.
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de sacrifício e no idealismo patriótico em prol
do nosso nome nacional. Que o Brasil, nos últimos territórios a revelar ao mundo civilizado, seja,
de ponta a ponta, desvendado sobretudo pélo
esfor~o dos seus filhos, como outrora o foi".
Paulista algum almejará melhor carta de
apresentac;áo. Além desse testemunho precioso,
as suas quatro longas viagens, com reduzido núcleo de companheiros, os seus numerosos artigos
jornalisticos, a conferencia f eita no Ii:istituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, a leitura amena
dos seus livros, com descric;óes absolutamente
reais, sem o menor artificio de imaginac;ao, firmam o crédito do ino_c;o explorador.
. O crédito autorizado pelo projeto de lei n.
t04, de 1937, é insuficiente, sr. presidente. Nada
representa perante o vasto programma de P.enetrac;áo territorial que os destemerosos sertan1stas
terao de realizar.
Ora sr. presidente, o exemplo serve apenas
para m~strar quanto o crédito previsto pelos
·meus nobres colegas está longe da realidade, . do
que - rea,lmente - a "Band~ira Anhangue_ra"
necessita e como é desproporc1onal aos serv1~os
inestimáveis que prestará.
Urge, sr. presidente, repisar a necessidade de
auxiliar essa mocidade bandeirante. E' um de~.
ver. E' um ato de paulistismo.
Conhec;amos o nosso país. ~le é um império
territorial. As suas riquezas existem latentes.
Foram exploradas, rusticamente por processos
empíricos e primitivos, ·pelos nossos antepassados,
bandeirantes gloriosos que encheram o mundo,
com o péso do nosso ouro e com o quilate das
nossas pedras preciosas.
Estamos certos que bá muito · por explorar,
muito por descobrir.
Assim calculando, sr. presidente, digo que a
verba do rcferido pro jeto é mínima. Apenas,
por desencargo de conciencia, trarei alguns exemplos que confirmara as minhas palavras.
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Sáo por demais conhecidos:
A expedicáo Iglezias conseguil:J um milbáo e
meio de pesetas, por subscric;ao pública, um milháo <loado pelo Poder Executivo e um vapor o "Artabro" - com o intuito exclusivo (aparente1nente,
pelo menos) de explorar a Alta Ama..
.
zon1a;
A expedic;áo, destinada a explorar o deserto
de Gbobi, na Asia, f oi regiamente amparada pelas
fabricas de automóveis Citroen, pelo perfumista
Coty, por outros industriais, por instituicóes científicas e pelo governo frances;
A expedic;áo "Matto Grosso Expedition", custeada pelo capitalista an1ericano Johnson, esteve,
em 1932, explorando o alto Xingú, com o escopo
exclusivo (aparentemente, pelo menos), de urna
filmagem completa daqueles sertóes. Conheco
um dos seus componentes, que afirma ter custado
- a explorac;áo - mais de duzentos mil dólares;
A expedi~áo "Britsh Expedition for l\fatto
Grosso", o já tao tristemente celebrado agruI?amento do jornalista Peter Fleming, em 1932, desceu, em urna viagem esportiva (aparentemente,
pelo menos), o curso do Araguaia. Gastou nessa
viagem .. ; esportiva, a ninharia de quatrocentos
·contos, para escrever um livro, "Brazilian adventures",, que retrata e despreza a nossa terra;
E, as expedi~óes náo cessam, sr. presidente.
Por isso ou por aquilo, atrás de borboletas ou bichinhos. . . raros, elas vem; urnas discretas, sem
aparatos; outras, com verdadeiras organizacóes de
ocupa~áo, onde nem sequer faltara as· esta~óes lJ!eteorológicas, nem os mais possantes e m.o dernos
avióes.
"'
Urnas, com o conbecimento .das nossas autoridades; óutras, mimetizadas, com os mais inocentes
propósitos .•.
Felizmente para nós, sr. presidente, o sertáo
reage. Reage valente, enérgica e tragicamente 1
Lá vive sua majestade a patologia tropical com a sua vassalagem numerosíssima e de urna
fidelidade simbólica; lá, dominam, senhores abso-
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lutos, déspotas indomáveis, os Chavantes, os Caiapós e milhares de outros guerreiros subtís, entrincheirados nos cipoais, nas barrancas fundas dos
corichos ou nas margens serenas e frondosas d_os
caudais famosos, mantendo integras as nossas
terras e as nossas riquezas.
Para essas expedi.;óes nao f altam meios pecuniários nem o aparelhamento indispensável as
mais difíceis pesquisas científicas, que sáo levadas
a cabo, a vista da nossa criminosa complacencia
ou indiferentismo conciente.
E' assim, sr. presidente, que os museus estrangeiros possnem, em apreciável cópia, para nós
desconhecidos, especimes, dos mais raros, da
nossa fauna e flora, além de amostras de nossa
riqueza mineral.
De qu·em a culpa? Das nossas fundacóes
científicas? - Náo, absolutamente nao!
. Melhor do . que eu sr. presi4ente, sabe v.
· ' excia. que as boas descri.;óes dos ínvios sertóes
brasileiros estáo nos livros estrangeiros cuidadosa
.
e f artamente documentadas.
Vou terminar, sr. 'Presidente, as minhas já
longas consideracóes, sobre a emenda, por mim
.· feíta, ao utilissimo projeto ·de lei n. 104, de 37,. da
aútoria dos ilustres colegas Paulo Duarte e Pinto
Antunes.

A " Bandeira "

* * •
'·
..
En.quanto
isso a subscric;áo pingava
minguada,
coro verdadeiro desassocego para nós.
Em eompensac;áo pdrém os gestos de abnega~áo e elevado civismo iam se avolumando e com
el~s o número de, inscri.tos. . Cartas d~ todo o país
chegavam com insistentes pedidos de incorpora~áo.
~o.r gentile~a das estradas de ferro S. P. Railway, Cia. Paulista e Cia: Mogiana~ tínhamos gratuitamente garantidas as passagens e o transporte da
carga.
...

'

..

Mereado de Goi.Sz

•
Engarupando
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campeira

· · Da populac;ao de Jaú, a través do nosso companheiro Navarro, veio regular quantia refor~ar a
ane'm ica contribui~áo até entao recebida~ Do nosso glorioso exército recebemos armamentos e municóes
.. .
Hermano seguiu para o Rio, juntamente coro o
grande amigo da Bandeira, Dr. Miguel Coutinho,
para solicitar do Ministério da Guerra a ajuda de
u.m aviáo que, em o momento oportuno demandaría
o sertáo, afim de traz.e r e transportar o material
colhjdo.
Despachada a carga, o companheiro René Nobre acompanhou-a, .anteoed.endo-n.os · pela. necessidade de redespacho na ·E. 1F. Goiaz, ferrovia essa
que n~o nos fornec,e u transporte livre. Além do
Nobre, mais dois expedicionários - Sílv.io Schnoor
e José Leit~ P entead·o -:- já havi~m partj~o. ~stes,
para a velha capital goiana, _Qnde pl'ocurariam ~d- "
quirir a tropa ·necessária nas melhore~ condi~ó~s ,
possíveis, dentro doS' limites da exígua quantia ,q ue ·,
levaram.
' Entretanto, tudo corre .relativam·e nte bení,, a- .
pesar-da ansiedade. com que encaramos a nossa
precária situa~áo Jinanceira, <liante do vulto · do
cometimento a qu~ nos _obrigámos. . _Más Hermano continua a ver tudo ·com o ·ma.i or otimismo:
- Chicao - dizia-me ele - nao se impaciente: S~Io Paulo é o ber~o do bandeirismo. Sao Pau.:
lo compreenderá o valor da nossá Íriiciativa e
acudirá ao ·nosso apelo. · O dinheiro virá, voce vai
ver, pois eu cr_e io no civismo 'dos paulistas.
- Qual, Hermano. Eu, · como voce, também
nao descreio do seu civismo, mas o assúnto · se
i: •• presta para explora~óes.
O "civismo_·paulista" já ,
anda desconfiado, de s~breaviso. E nem sempre é
1

1
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possivel discernir entre os homens, aqueles que sao
verdadeiramente bem intencionados. A-pesar-da
garantia do nosso passado sertanista. . . enfim,
sempre acho melhor realizarmos os fundos necessários para a viagem, dando um certo c~n~o c?mercial a expedi~ao, o que em nada preJud1ca~1a
os seus objetivos. Assim, venderíamos ou cauc10nariamos o filme cinematográfico a ser tirado durante a penetra~ao; negociariamos. um empréstimo garantido pelos ?ossos futuros bvros, pe~~ possivel minera~ao, alem da nossa responsab1hdade
individual.
'
- ..Nao sej a pessimista. Voce' terá a surpreza
de ver de um momento para outro, ultrapassada a
quantia or~ada de 100 cantos. Sera que voce nao
. ?....
quer ir
- Eu? Eu vou de qualquer geito. Quero
apenas preparar o seu espirito, diminuindo a sua
desilusao ..
Os días iam passando. Já estava marcada a
data da partida, com as solenidades ja anunciadas,
quando Hermano, retraindo-se um pouco ~o seu
habitual romantismo, compreendeu a precar1edade
da nossa situa~ao.
Encontrei-o na sala de espera da Rádio Bandeirante, tomado de terrível acesso nervoso. Apo.plético, colérico, com os olhos injetados e lacrimej antes, descompunha entes imaginários ou aos
quais atribuía o fracasso da subscri~ao !
- Voces me pagarao - Escreverei um livro,
no qual gravarei to? a a ~inha revol~a 1 E, resoluto: - Nao vou ma1s e n1nguem ma1s embarcará!
E, a guisa de explica\!ªº' ante os. olhares inquietos e interrogativos dos companhe1ros presen'
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tes, finaliza, com a voz obliterada pela amargura
que dele transbordava:
- Nao ~ompreenderam a nossa ~on~stidade !
Nao é para mim que eu quero d1nhe1ro, mas
para levar avante ~sta bandeira ! Para nao desme·
recerrilos um pouco que seja daqueles nossos antepassados, construtores de urna nac;ao, a cuja sombra ainda e sempre viveremos! - Minha vida,
dou-a, nao vendo 1•••
Levei-o dali. Havia algum tempo que residia
comigo e para a nossa casa rumámos.
Hermano era um desses espíri tos ch.eios de
· misticismo e que, pelo seu ultra-romantismo~ viven..
do num mundo irreal, nao preve, ~em tem a mais
leve intui~ao da contrastante realidade da vida, com
os seus desenganos, as suas decep~ües e as suas
desilusóes. E quando estas o colhem de surpreza,
a sua alma, sem a prote~ao de urna rija coura~a de
ceticismo, se esfrangalha toda e o seu animo desacautelado recebe um profundo golpe.
·
Com amarga irania, comenta~os o ~ilencio ~
o retraimento de certas pessoas ligadas a organ1za~ao da Bandeira. Para tuda tinham uma saida:
"o civismo paulista ... " Era-lhes cómodo, é claro,
resolver assim as mútuas dificuldades, com tamanho lirismo. Quem os visse, perorando a repisada
frase, ficaria impressionado, como ficou Hermano,
neles confiando cegamente. Referia1n-se ao "civismo paulista" como se f ósse "o seu amigo intimo", ou melhor, o seu tutor, o seu representante,
interpretando-o a sen modo e a sua revelia.
Agora, estamos novamente em casa, cachimbando em silencio entrecortado apenas por uma
frase ou outra que nao conseguem todavia disfar-
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a nossa grande preocupa~áo. Enfim, mais calmos, entramos a analisar friamente a nossa situa~áo.

Ja na ante-véspera da partida, com a nossa
palavra empenhada na realiza~~º .da .Band~ira,
como poder.íamos permanecer ass1m inahvos, <liante da indisfarcável
realidade? Faltando-nos o
..
apóio financeiro com que contávamos, urgia tomar providencias no sentido de resolver o impasse.
Todos de pronto concordaram com os maiores
sacrificios: a nossa tropa seria reduzida e, consequentemente, a carga, com um mínimo de sacrificio para o material científico; os expedicionários,
em sua grande nlaioria, fariam a pé o percurso
projetado; enfim, outras tantas medidas de economia foram sugeridas ·e imediatamente aceitas.
.lVIas, a-pesar-de tu do, ainda nbs faltavam recursos .
para ocorrer a despesas inevitáveis. Depois de longamente debater a questao, concluimos que, na
impossibilidade de adiar a viagem, já retardada
por diversos contra-tempos, deveria eu seguir no
día marcado, com a rapaziada, enquanto Hermano
permanecería em Sao· Paulo, afim de levantar fun..:
dos, de qualquer maneira.
Assim decidimos.
O domingo amanheceu garoento e frio. Era
bem um desses dias cinzentos da Paulicéia.
Iniciaram-se as solenidades. Após a missaJ
que esteve repleta, reunimo-nos no Páteo do Colégio, onde se realizou a cerimonia da entrega ~as
bandeiras, gentil e nobre oferecimento do Instituto Profissional com o concurso do orfeáo dirigido
pelo insigne maestro Joáo Juliáo, o que constit~iu
urna cerin1onia assás e1nocionante, ao som do H1no
da Bandeira Anhanguera, especialmente composto
para esse fim.

Terminados os discursos do Dr. Agenor Couto
de Magalhaes, que f alou em nome da Comissao de
Honra da Bandeira, e de Hermano, agradecendo,
seguimos para a Basílica de Sao Bento, o~de ~e
positamos flor.es sobre o mausoléu de Fernao D1as
Pais, O' mesmo fazendo, momentos após, na Necrópole da Consola<;ao, sobre o túmulo do ~nesquecí
vel amigo Dr. José Augu8 to de Tole~o F1lho, f~le
cido dias antes, depois de incorporado a Bande1ra,
coma qual deveria seguir, na qualidade de médico.
.
A noite, ~mbarcamos. '
A estacao ·da Luz regorgitava de gente amiga.
Havia olh¿s tristes, chorosos. Risos femininos,
dando urna nota alegre, festiva. Palavras de sincero estimulo e entusiasmos exagerados de bandeirismo improvisado. Urna sarabanda de risos e de
frases, um vai-e-vem continuo, tudo atropelado .
Atropelado como o meu espirito que nao cónsegue ligar as idéas. E' que ninguem póde s~quér
avaliar as mil e urna preocupa~óes que me 1nvadem. Corro de um lado e de ~utro, reunindo
os .c ompanheiros,. .Apresent~~qes i:*pidas, dei~·.an
do cort.atla em Ihe10 a manüesta~ao dos votos de
boa viagein.
Tilinta a campainha de aviso. A plataforma
f erve e transborda de tanta gente. Recrudesce o
borborinho. Aumenta a confusao. Abra<;Os, apertos de mao, empurroes, cotoveladas, fr~ses saltas
e inacabadas, recomendá<;oes, , conselhos. E º' cora<;áo, que cessa por instantes de bater, para logo
mais acelerar o seu ritmo num crescendo assustador. O trem apita. Reajo contra essa emo<;ao da
partida e me compenetro do meu papel~ como um
galo velho, no terreiro, quando ouve o g~ito do gaviáo. Vou empurrando os companhe1ros para
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dentro do vagao. Sao f ácei~ de se distinguir, pela
sua indumentária sertaneja e pelas suas botas reluzentes. Hermano abra<;a-me comovido e, as suas
últimas palavras se perdem entre o ruido infernal
das ferragens do comboio resfolegante.
Já estamos indo emhora. Ainda vemos ~
acenos das creaturas queridas que Iá ficaram e
que a medida que a distancia vai aumentando
vao diminuindo aos nossos olhos e crescendo em
nossos cora<;ües.
E, quando atingimos a curva, eu, como caboclo
que sou, como sertanejo que no alto da serra estaca a montarla e volve os olhos para o seu ran((ho,
o seu lar querido, dis·se, baixinho:
- Até a volta, minha gente, minha mulher,
meu filhinho, minha casa, minha "Mulata", meu
"Sultáo ", meu passarinho. . . ·
Era odia 25 de Julho de 1937.

,.

CAPÍTULO

II

DE SÁO PAULO A SANTA LEOPOLDINA
NO TREM - ALGUNS DIAS EM ANAPOLIS - UM
ALMOCO EM GOIANIA - UMA NOITE EM GOIAZ - O

VALE DO RIO VERMELBO.

.

"
Aos poneos fomos nos acomodando
no vagáo
reservado, atulhado de alforges, cantís, embornais,
capas de lona e demais objetos de uso individual.
Constato com surpreza, a ausencia do companheiro Navarro, recordando entao que aquele amigo nao foi visto nesse dia, o que nos faz pensar q ~
algo lhe tenha acontecido. Posteriormente viémos
a saber que, de fato, motivos imperiosos o inibiram
de participar da viagem.
Observo detidamente os expedicionários cujas
fjsionomias refletem ainda as emo<;oes de há pouco. ·Irmanados pelos mesmos . ideais, estao aqui
reunidos individuos oriundos dos mais diversos
meios sociais. Entretanto, a-pesar-dessa disparidade de genios, educa<;ao, modo de vida, nao é des..
harmonioso o conjunto, principalmente visto assim, como agora, transbordante de sadio entusiasmo, impregnado da mesma f é e da mesma alegria.
Alguns nem se conhecem entre si. Estao agora reunidos pela primeira vez. E para que nada
possa perturbar essa identifica<;ao benéfica e im-
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prescindivel, é neoossário que cada um conserve
sempre a máxima lucidez de espirito. Convém,
pois, evitar certos "entusiasll)OS excessivos", tanto
mais perigosos quanto sobejam "as razóes justificativas". . . Foi assim terminantemente proibido
o uso de bebidas alcoólicas. Tal me dida nada tinha de puritanismo, nem significava que os expedicionários fóssem dados a esses excessos, mas foi
tomada como um imperativo da nossa própria
missáo. Só quem conhece com intimidade o sertao
inhóspito poderá compreender quais seriam mesmo no espírito mais equilibrado - as consequencias da combina~ao entre e.s tes dois .elementos: a nostalgia e o álcool.
Logo notei o Fabiano, entretanto, que, "meio
alegre", cheio de e mbrulhos e embornais exquisitos, deles extraía, como verdadeiro milagre de prestidigitador, colares de contas multicores, pentes, .,
ga,itas e urna serie variegada de J;>ugigangas , sem
· conta. : · ·
·
" ·
'
- ·Foram os meus amigos, explicava-me ele,
como que se desculpando. - Um trago, outro gole,
mais outro. . . Tudo de despedida l - Meus amigos; - repetía, num arroubo de sentimentalismo,
dando vazao aos transpor~es do seu grande cora~ao -:- Meus irmaos ! - Eu vou morrer mesmo nesta viage,m, e por .isso me despedí! --. l\;las tambero
nao bebo maisl
'·
Enquanto isso o. J oao Martins assoprava ha
sua gaita urna alegre musica regional paragriaia...
Rapidamente atingimos Campinas, onde fizemos a baldea~ao para os carros da Mogiana. Um
amável e distinto cavalheiro que aí interrompeu a
sua viagem ofereceu-nos um leito que havia ~d
quirido para aquele noturno,
com. o que se berie,
t
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ficiou o nosso médico, dr. Arion Bueno de Oliveira,
viajando assim melhor acomodado até Ribeiráo
Preto~
Nós outros instalamo-nos da melhor maneira
possível no carro de passageiros, pois só ao alvoreoer do dia seguinte é que chegariamos aquela cidade. E assim findou esse dia tao atribulado entre o sono profundo de uns e a insónia de ou- _,
tros ...
A tarde do dia imediato, transpuzen1os o Rio
Grande, entrando em Minas. Uebrugado sobre a
janeia; cravei o olhar longamente aaquelas terras
roxas que iam ficando. . . ficando ...
Depois de urna agrac}ável viagem através do '
Triangulo Mineiro contemplando os maravilhosos
panoramas que se descortinavam a nossa vista, a
Mogiana nos deixou a noite no ponto terminal dos
,seus trilhos : Araguarí.
Destacava-se logo, na estagao, a figura risonha
do René Nobre, incumbido ·q úe foi de zelar . pel~
nossa carga.
Pernoitamos nessa cidade, onde engajamos ·
mais dois .elementos para a Bandeira: um maranhense e um baiano, nomes esses com que ficaram
de pronto por nós batisados.
Na manha seguinte prosseguimos a viagem
· pela Estrada, de Ferro Goiaz, com destino a .Anápolis. já nao ternos porém, o lJ?.es:rn,o conff>rto das·
etapas anteriores. E' que, nao nos tendo ·.sido con-·
cedido passe livre nessa ferrovia federal e como da
nossa "caixa" o dinheiro desaparece vertiginosamente, em múltiplos gastos obrigatórios, tivemos
que nos contentar com o carro da segunda classe,
o que aliás foi feíto com a máxima boa vontade
de todos. Parece, ademais, .q ue por situa~óes se-
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melhantes as nossas estao passando os outros passageiros. De difeFente maneira nao se poderia explicar a decidida preferencia por esta classe superlotada, em detrimento do éarro de primeira,
•
quas1• vaz10.
O chefe do trem, entretanto, é homem engenhoso. Constatando aquela disparidade de preferencia, resolve a seu critério exclusivo repartir
a carga humana. Avisou-me disso, convidando-me
ein seguida a passar para o carro contiguo, gentileza essa que agradecí, embora recusando. Importante na sua farda, transpirando autoridade, com o
boné no alto da gaforinha, lá ia ele por entre os
bancos, escolhendo os tipos que julgava dignos de
figurar na primeira classe. E' for~oso confessar
que mostrava até um certo bom gosto quanto ao
julgamento e escolha desses f elizardos. Com atitudes dignas de um j uiz severo, após breve exame
em que focalizava os modos e ·a aparencia de cada
qual, o seu dedo, imperativamente, indicava o escolhido para a "prómoºao". Certamente zelav·a
pela sua composi.c;ao, cioso dos seus deveres, mas
certo também da crítica dos basbaques habituais
das esta~oes, no quotidiano "esperar o trem''.
Mas, nao há bem que serúpre dure. . . Aquela
aparente superioridade, aquele exihicioQ.ismo frívolo e ficticio, de quem se colocou mais alto do que
o seu lugar, tinham também os seus inconvenientes. Era quando, pelas frequentes subidas e descidas de passageiros, acontecía urna aglomerac;áo
em um dos carros. Entao lá vinha o expedito
funcionário, zeloso e exigente, expulsando inapelavelmente os "provisorios" da primeira classe para
os seus modestos mas verdadeiros lugares. . . Daí
sobrevinham cenas curiosas e dignas de figurar
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em qualquer jornal, na competente "Queixas e
Reclama~oes".
'

'

As esta~óes váo se sucedendo. Já atingimos
Goiaz, cuja primeira Esta~ao - Anhanguera nos faz lembrar da epopéia de Bartolomeu Bueno.
Aquí ainda perduram, desafiando o tempo, os esteios do seu arranchamento quando em veredas de
descobrimento.
Lá fora, desenrola-se a maravilhosa vista dos
intérminos ~ampos goianos - a uma altura por
vezes ·s uperior a 1. 000 metros - onde o vento, liberto das barreiras naturais, com seus dedos mágicos e invisíveis alisa ou encrespa a macega estorrica da, com caprichos ou devaneios de verdadeiro dono, ora arrepiando as lombadas, ora ondulando os lan~antes. A-pesar-desse quadro magnífico que contemplamos embevecidos e que nos
reconforta a alma, os derradeiros e longos quilómetros desta estafante viagem torn~m-se monóto- ~
nos e tristes.
~,
·
Distr~io-me, observando os companheiros. Vejo-os agora cobertos de pó, que já come~a a deslustrar as suas botas ainda há pouco tao reluzentes.
A barba aponta naqueles rostos cansados. E eu
fjco a pensar no que os teria impelido para esta
perigosa caminhada. Que f ór~a misteriosa os an'i"'.'
mou? - Seria o espirito de aventuras, latente em .
todos nós? - Seria a heran<;a de algum sangue
avoengo, de. truculentos rasgadores do serta o? A atra~ao magnética do desconhecido? - Seria a
mirabolante cobica
.. do ouro a mancheias entrevisto nas jornadas épicas do passado: os Araés, os
Martirios? - Seria a glória de descobertas e de
observa~oes inéditas em um campo imenso e igno'
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to? - Ou se imaginara verdadeiros Tarzans esplendidamente nús na mata secular e paradisíaca?
Há de tudo, imagino.
Louvando comigo mesmo o impulso patrióüco de cada um, nao deixei de pensar, entretanto,
nos crueis sofrimentos e nas desilusóes, mormente
de alguns, pouco habituados as asperezas do sertáo,
quando palmilhassenios a regiáo, por mim já em
parte percorrida em 1932, e compreendida agora
pelo nosso roteiro: é urna imensa e enervante campina, ponteada de monchóes, com a escassa vegetac;ao própria dos cerrados, sem água e sem sombra. Que irritac;áo nao os invadirá quando~ envolvidos por nuvens ·de inosquitos e pernilongos e
por uma legiao de indiscretos e incómodos carrapatos l. ..
E. os estafante's trabalhos com as cargas e os
cargueiros, pois, ao contrário do que pretendíamos, a nossa penuria nao nos permite contratar
peóes e tropeiros. ...
'
Tudo isso imagino, e no entanto acredito que
o entusiasmo desses moc;os seja superior a toda
aspereza da µiarcP.a. Se .nao. . . se nao, resta o
grartde remédio daq)Ielas terras ingratas: a sele~ao
que se fará naturalmente, irrevogavelmente.
E assim dei;xei que a minha imaginac;ao, livre
e desordenada, voasse p~ra aquelas extranhas:t e
lendárias paragens, taladas pelos nao menos lendários Chavantes, contidos, talvez, para os lados
do· poente, pelas Jl)Uralhas da misteriosa Serra do
Rocándor - meta da nossa primeira etapa. - até
entáo apenas entrevista pelos i;iavegadores do Rio
das .Morles nas brumas longísiuas do horizonte.
·
E adormeci.

--

'
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Quando despertei, entrávamo& na esta<;ao de
Leopoldo Bulhóes, ponto de desembarque dos passageiros que demandam Goiania, diretamente.
Despedim.o-nos de Arion e Darcí, que tem instru~óes para se entenderem, na capital nova de G-0iaz,
com as autoridades estaduais, no sentido de ser
facilitado o transporte da nossa comitiva até as
margens do Araguaia. E p~oss1eguimos viagem.
A noite finalmente atingimos Anápolis, situada no próprio planalto a cerca de 1. 200 metros de
altitude, ponto terminal da E. F. Goiaz e também
da nossa exaustiva viagem ferroviária.
·conforme combinacao
com Hermano, nesta
..
cidade devíamos aguardá-lo, e aos demais campa. nheiros,. caso conseguissem levantar a soma n~ces
sária para o prosseguimento da caminhada. Caso
contrário. . . Ora, f aríamos mais urna daquelas
nossas "expedi~óes de indigentes", sacrificandQ, é
claro, grande parte das nossas fiÍialidades de carater científico, onerosas, por certo, mas que sao a
própria essencia da nossa missáo.
.
Hospedados no hotel do Joao Ellas, os diás
passavam, lentos, aumentando a nossa aflic;ao. Troquei telegr~mas com He.r mano. ., As suas mensagens a-pes·a r-de lacónicas sao animadoras. Até
que enfim, anunci-0u o seu embarque.
Dias após, j á no hotel, Hermano nos dá a grata
noticia: 'podíamos reenoetar a ·n ossa marcha. E
em meio as manifesta~óes de alegria dos campa•
nheiros, ouvi Hermano, que, com laivos de amargura na voz, relatava-me as dificuldad·es que teve
pela frente, o descaso justamente dos que mais deviam se interessar pela Bandeira. E finalmente
pos em relevo a desinteressada amizade e o elevado civismo do nosso amigo Tida Toledo, gra~s a
'

\
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quem - pela sua gorda contribui~áo em dinheiro
e em material - ficou salva a situa<;áo, pelo menos temporariamente .
.A nossa carga e o seu responsável, o René, já ·
haviam chegado. Permanecer por mais tempo em
Anápolis, com a diária do hotel a correr, seria um
contra-senso. Entretanto, cumpria-nos fazer urna
vi~ita ?ficial de a~adecimentos ao governo goiano,
CUJO fidalgo acolh1mento muito nos desvaneceu e
honrou. A nossa disposi<;ao as suas autoridades
colocaram gentilmente os caminhoes que nos transportariam, e a carga, até Sta. Leopoldintt. Assim,
resolveu-se a minha partida imediata, chefiándo
a c?mitiva, enquanto Hermano e alguns compa...
nhe1ros demorariam em Goiania, afim de proceder as visitas de cortesia e ultimar os negócios do
nosso interesse.
.
Assim, na manhá seguinte, dando adeus a cativante Anápolis, levando no cora9ao a grata lembran·~a da sua gente hospitaleira, iniciamos a nossa
etapa rodoviária. .
N ébias, Fabiano, Felten e Rego Freitas haviam
me escapado na véspera, apadrinhados pelo Hermano, saindo a noite em transgressáo ao "regimento interno". "Fomos nos despedir da civiliza~áo'\ ~esculparam-se. Fechei os olho.s e nao procure1 indagar o que eles chamavam de "civiliza1

- ''...

~ªº

. De Anápolis a Santa Leopoldina, passando por
Goiania e Goiaz, a nova e a velha capital do Estado, desenrola-se urna estrada de r odagem de quasi
quinhentos quilómetros, que deveriamos percorrer
em dois días. Amontoados como carga nos .vossantes caminhóes repletos, prevejo que dentro em
pouco todos nós nos recordaríamos com saudade
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do conforto dos macios bancos - mesmo os da
segunda classe - dos vagoes que nos fizeram vencer os 1.217 quilómetros de estrada de ferro.
Após o per curso de 72 quilómetros em ótima
estrada fomos recebidos em Goiania pelo Dr. Camara Filho Diretor do Servi90 de Propaganda de
Goiaz e por Hermano que nos precedeu.
Quem chega desprevenido a essa bela cidade,
com o seu casario novo, suas ruas simétricas, suas
prac;as e jardins bem localizados, e·m oldurando os
suntuosos e modernos prédios da 3:dn1inistrac;áo
pública, nao pode conter exclama~Oes da mais viva surpreza: enquanto as velhas cidades vao crescendo ao sabor das mais variadas circunstancias
ao ritmo caprichoso da sua lenta evolu~ao e as suas
casas se amontoando desordenadamente, ao longo
de caminhos ou "trilhos" sinuosos que mais tarde
se transformam em verdadeiros labirintos, - GoiAnia já nasceu "sob medida" proritinha, com os seus
planos de urbaniza~áo já delineados. O contraste é enorme. E' como que um grito de revolta
contra a rotina, contra a pasmaceira das cidades
do interior .. ·:
Sabemos que esse córajoso empreendimento
do dr. Pedro Ludovico nao encontrou um apóio
geral dos seus co-estaduanos. Como m eros itine.rantes, nao nos compete a crítica inspirada em razoes económicas ou políticas, mas nao podemos
deixar de manifestar aqui a nossa admira~ao pela
grandiosidade do empreendimento - fruto, certamente, de urna administra~ao talvez agora incompreendida mas inteligente e sábia o que é
raro e signüicativo - com as vistas voltadas para
o futuro, escoimada do imediatismo que entrava e
detem o progresso.

'í

. .
~
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Após o almo~o que nos foi oferecido num modernissimo hotel pelo Dr. Camara Filho, em nome
do Departa1nento que chefia, despedimo-nos, agra..
decendo e nos empoleiramos nos caminhoes, largando estrada afora, com o nosso destino.
Viajamos o dia todo e parte da noite, para
vencer os 200 quilómetros que nos separam da capital velha, onde pernoitaremos. Ero Goiabeiras
_paramos para o jantar, detendo-nos pouco tempo,
o· suf~ciente porém para travarmos rela~óes coro
d-Ois paulistas que lá mourejavam, extraindo e exportando mica abundante ero Goiaz.
Ao escalarmos de novo o caminhao, notei um
.c erto ar misterioso no Fabiano, ,que trazia um embrulho, cuidadosamente.
Era quasi meia-noite quando o ronco dos nossos motores quebrou o silencio de Goiaz adorme. e.ida. P~ramos· a margem do Rio Vermelho . junto
a.Cruz 'do Anhanguera, que contemplamos ·emocionados, reunidos em círculo, numa comunhao espiritual cheia de misticismo. Assim permanece.mos largo .tempo, mudos e estáticos.
A cidade, sem vida noturna, está silenciosa,
c-0m as suas ruas despovoadas. Urna r éstea .de luz
mais forte denuncia urna porta entreaberta, que o
nosso 1notorista informa ser a de uro "Café". Está- .
V.amos ·llQS reconfortando UID pOUCO COID as uiguarias" do botequim, quando chegou o segundo caminhao com os companheiros encarapitados sobre
a, c~rg~, num 'ver,dadeiro atentado as leis da gra..
vidade. .· Discutiam. E entre as exclaµia~o~s exásperadas destacava-se a voz do Fabiano. Procurei
saber o motivo da rixa, percebendo logo que aquele companheiro estava um tanto "torrado". Con-

.

Cortando rumo nas 9erais
'
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taram'-me -que alguem, por sinjpatfa, Ih·e oferecera
urna garrafa de " caninha" ...
Recordei-me entao do seu ar misterioso em
Goiaheiras. Talvez o amigo Fabiano temesse, de- .
vido aos solavancos do carro, a fragilidade do
vidro, resolvendo entao guardar o seu conteúdo
garganta a dentro. O resultado nao se fez esperar,
.com a discussao· que logo s,e generalizou, pois,
nesse estado, impossível seria, para ele inanter-se
em equilíbrió no aito da . carga e assim vinha aos
tramb0lhoes, ao' sabor das curvas, p,or'·, todos os '
. lados, pisando· uns, amassando outros, irritando a
todo.s.
'
Assim que ca1ninhao parou, d~soeu ele, res- ·.
mungando ainda, e tomou urna dire~a-0 qualquer,
arrastando desequilibrado a sua perna· cocha, estropiada durante a revolu~ao de 32. Atalhei-lhe
os passos ¡ferguntando:
- Aonde vai? En tao voce f altou com -a pala- •
yra empenhada? E si agora _fóssemos reoe~idos ,:
pelas autoridades em carater oficial, como pÓd~ria '
eu apresentar-lhe,
o botanico
da Bandeira? Fran.
.
•1
. camente, nunca espere1....
,
-, Nao sou mais botanico, nem ·-nada l Nao
quero mais nada, n~ni moro niais naqµ~le . camj;
nhf\o._ Estou. "de inal" com todos. . .. E entrava a
, ·' se lamentar. , E. amea<;ava': "Vou-me e~9ra. para'(" . 1 ":v.~~
o Taquaral, no meu ,sitio. dp Surupu*. _..
··
, :·.,·., 1• \·
Chorava comovido. Era porém paclfieo.
Gonhecendo o seu temperamento '.bom· e cavalheiresco, acalmei-o f acilmenté, embora .désse 'as mais
desbaratadas e estapafúrdias .re.póstas as minhas
palavras de encorajamento, no que fui ajudado
pela paciencia inesgotavel,. de . R: Freitas. :
1

o

i
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- ,Mas Fabian?,. convenha que este lugar é
-!>ara nos ~m ~~ntuar10. Olhe na sua frente, veja
esse Cruze1ro Ja carunchoso: é a Cruz do Anhanguera, é um símbolo para nós. e dele é o nome que
l~vamos e de que tanto nos orgulhamos. Voce
n~? .sentiu a sua presenga durante toda a nossa
viagem de S. Paulo até aqui? Aquelas cidades
aqueles trilhos de ago, aquelas estradas? - Sa~
outros tantos marcos plantados pelos tacóes de
, s~as botas, com~ balisas para a posteridade, para
nos. Pense um instante que nest.e chao onde neste momento voce pisa, existe ·o seu ras to crescido
numa cidade! E' urna irreverencia da su~ parte é
um sacrilégio esta cena . . .
'
- "E', eu sempre tive cisma com esse meu
paren te ... ,, E, demonstrando ha ver perdido a
memória dos fatos, acrescentou, revoltado: "Niio
posso me esquecer que ele matou o próprio filhinho ! ...
. . Dei-lhe o br~~o, enquan.to ele caminhava j á
ma1s cordato. V1nha pensativo, sugando as narinas, enxugando o ~osto. Parou um instante, contemplando o Cruze1ro que se destacava imponente
sobre o fundo claro do céu daquela noite enluarada. Simulei nao reparar nas lágrimas que a sua
boa alma empurrou pelos seus olhos afora ...
Dai a ,pouco _dormía o Fabiano, sossegadamente! e~brulhado em um cobertor, soh o próprio cam1nhao que fora o teatro das suas faganhas.
Poucas horas f altavam para o raiar do día.
Resolví, pois, que dormissemos alí mesmo sobre
os caminhóes, até a abertura do Mercado onde
deveríamos fazer o nosso abastecimel!to de v'íveres.
Todos... se acomodaram o melhor possível.
Apenas tres de nós - talvez os mais emotivos -

...
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permanecíamos debru~ados sobre a amurada que
margina o rio V·e rmelho, indiferentes ao sono, insen,síveis ao cansa~o: Piza, R. Freitas e eu.
Enlevados pelo maravilhoso cenário que nos
oferecia Goias, percorremos todas as suas vielas
e pontes, os seus hecos e páteos. Eu, que já conhecia a cidade, servia-lhes de cicerone. Assim,
como tres assombra<;Oes, vagamos sem pressa por
entre aquelas velhíssimas casas .e igrejas construidas n-0 mais puro estilo colonial, sem solu~ao de
continuidade, sem urna manch~ siquer de moder·
nismo avassalador a lhe macular a beleza simples,
imponente. Nao importa que haja urna parte nova
de Goias, onde .se l,evantam em estilo alienígena os
bangalos bem pintadinhos, bem delineados, mas
inexpressivos. Vimo-los e retrogradamos apressados. Para nós, Goiaz nao era ~quilo. Continuamos o passeio pela capital velha, que parecía
guardar coro infinita ternura e com a maior religiosidade as tradi~óes seculares da nossa gente.
Tecendo comentários sobre aquele verdadeiro m,onumento histórico, vamos recordando as lendas e
. a poesia de antanho, coro imagens retrospetivas das
liteiras, das cadeirinhas. . . A tal ponto o noss() espirito se embrenhou nas evoca~óes do passado
cheio de encanto, pela contemplac;ao daquelas suas
reminisceDcias vetustas, que parecíamos personagens fug~dos das páginas de um romance seiscentista, e tao absortos estávamos que se surgisse daquelas vielas urna ~xtranha comitiva de palanques
e cadeirinhas, escoltadas por homens embuc;ados
em longas capas, seguidos das mucamas e dos escravos retintos, talv.ez nao nos causasse a mínima
surpreza.
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Do céu, como a completar o quadro maravilhoso, a lua em todo o seu explendor poe nos beirais, .nos · balco~s e nos cantos manchas de luz e
de sombra.
Ouvimos agora o tropel cadenciado de animais
tangidos em nossa dire~ao. Sao os tropeiros que
trazem suas mercadorias para a feira.
Aquela cavalgada arrancou-nos da nossa
"viagem ao passado", impondo-nos a realidade do
momento. . Amanheoe. Laivos sanguíneos brotam
no firmamento por cima da serra. Desmerecem
as estrelas. E' quasi dia. Há já aglomerac;áo a
porta do Mercado.
D~sfez-se o devaneio.
O dia espanta as almas errantes, surgindo vultos imprecisos ainda na madrugada meio sonolentos e a se distenderem espantando a preguic;a e o
torpor enquanto ténues filetes de fumo brotam,
medrosos, das chaminés'.
Voltamos a realidade. Mas .ternos a certeza
que nenhum de nós jamais esquecerá esta noite em
Goiaz.
E prosaicamente dirigimo-nos para o Mercado, preocupados, porem, com a insuficiencia da
"nossa caixa" para atender a todas as necessidades. Casualmente encontramos um antigo conhecido; a quem int~iramo,s dos motivos da :nossa presenc;a ali tao matinal. Prontificando-se a nos auxi- '
liar, sabedor das nossas dificuldades, prop'oz-se a
adquirir parte da nossa muni~ao "44". Era a ca~a
vindo ao encontro do ca~ador, pois tínhamos excesso de balas desse calibre. Um escrúpulo natural, todavía, impedia-nos de aceitar a salvadora
oferta, pois considerávamos uma deselegancia desfazermo-nos assim, tao su¡µariamente, de uma par-
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cela da gentil oferta .com que nos brindou a Companhia Brasileira de Cartuchos e Muni~oes.
Consultei o Piza, cuja opiniao devia ·prevalecer, pois foi por seu intermédio que nos foi feíta
essa contribui<;ao. Permanecía ele ainda indeciso, quando a lógica do Rego Freitas atalhou a
questao:
- Si a C. B. C. ofereceu ~ssa muni~ao, felo para que a Bandeira, com ela, obtive sse a alimenta~ao para os seus homens: pois bem, parte
dela no,s dará a ca~a e parte nos proporcionará,
em troca, o feijao, a farinha, a rapadura, con1 a
vantagem de nao se p erder um tiro... Além do
mais, como se poderiam dar tiros certeiros com o
estómago vazio?
- Bravos! E' o termo: trocar. Assim, nao
venderemos.
Resolvidos os nossos embara~os, carregamos . a
nova carga e depois de um almó~o rápido rumamos para Sta. Leopoldina, na ansia d~ r ever o nragestoso Araguaia.
Galgamos a serra. Lá em baixo avistamos
ainda Goiaz, encastoada num aro de exuberante
verdura que encabria as encostas alcantiladas da
morraria que a envolve coro os seus picos agudos,
sentinelas avan~adas do s·e rtao.
Em tu do Goiaz dif ere de Goiania: aquela
assimétrica, ad<>rm·e cida .entre as es.carpas· mont~- .
nhosas, nao sente o perpassar dos séculas, como a
esperar apenas que a picareta do modernismo abra
caminho, por entre as vigas e as taipas apodrecidas de suas casas, ao impiedoso cimento armado;
esta, alargando-se com a retidao dos seus angulos
e das suas linhas, espraiando-se por urna campina
aberta, para que nada contenha o seu desenvolvimento futuro.
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Mas o presente, para Goiaz, é ainda Anápolis,
que é o seu principal centro distribuidor, onde o
movimento febril denota a incessante atividade _do
momento atual.
Goiaz - última cidade do nosso percurso está
ligada a Sta. Leopoldina por urna péssima estrada,
apenas trafegável, e isto mesmo somente no tempo da seca, pois na época das chuvas - na· "inverni~" - raros sao os automóveis que se aventurara a
afrontar a sua lama e os seus pantanais, e mais raros ainda os que conseguem chegar ao Araguaia.
Reconhecendo a importancia capital daquela
via de comunica~ao, o governo goiailo se esfor~a
para torná-la aces,sivel, a julgar pelas turmas de
conserva que vimos encontrando a miúde.
·
Entorpecidos pela longa eaminha:da - 200
quilómetros.·- coro. os memhros doloridos pelos .
solavaricos contínuos, ansiávamos chegar ao nos~o ·
destino. Seguíamos neio vale do rio Vermelhó
que, como nós, também apressad<Y nas suas corredeiras, demandava ·O Araguaia.
· Nem um incidente siquer perturbou a mono-.
t~onia da viagem, a nao ser a "tarzanica" ca~a<la a
urna sb:iema, l·evada a efeito, espalhafatosamente .
por José W alter que, p-éndurado no paraláma do
caminhao, com um punhal entre os dentes, consegue finalmente agarraT viva a inofensiva ave, ·depois de exausta pela tenaz persegui~ao, pois., como
é sabido, nao lhe ocorre a idéia salvadora de aban..
donar o leito da estrada ...
Alguns pontos luminosos apontam ·além, na
curva da estrada, b:r;ux:oleando na escuridao da
noite. Vm grito :ressóa:
- Sta. Leopoldin·a! - O Araguaiat

CAPÍTULO

III -

DESCENDO O ARAGUAIA
SANTA. LEOPOLDINA NA BOCA DO SERTÁO
SOLIDARIEDADE SERTANEJA _: VlAGEM FLUVIAL
- OS BAlXIOS i . - BANDOS FOR<;ADOS - OS CARA~
JÁS UMA ERRADA PROVID:ENCIAL.

I'.>esponta o día. 3 de agosto.
.
Mal amanhece, sigo, com alguns companheiros
para a barranca do rio. Nao posso descrever· a
emo~áo ·q ue senti ao mergulhar naquelas ágúas;
em delicioso banho matinal, revigorando o meu
dorpo entorpecido pelas noit~s mal . dormidas . . E;
quanta volúpia nas bra<;adas vigofosas com que eu
saudava o nosso encontro,! E ali fiquei largo tem~
¡)'o, ora deslisando só~re a sua superfíci~. tranquila·,
·o ra sondando as profun.dezas do seu Ie1to arenoso·.
Nao fóra a neoessidade urgente de tomar diversas
providencias, lá permaneceria indefinidamente. ,
. Havíamos c.h egado na véspera, a noite, tend~
·¡mediatamente encontrado os nossos compánheir0.s Pe:riteadQ e Schnoor, atraídos pelo ronco dos
'm otores que sobressaltára a modorrenta popula·~ao. daquela vila.
, Depois de comermos alguma cousa e guiados
pelos nossos projetore~ elétricos, tratamos de nos
acomodar, alguns no próprio caminhao, outros em
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suas redes estiradas na "casa" que aqueles nossos
companheiros haviam alugado, prudentemente, na
suposi<;ao - allás verdadeira - de urna permanencia prolongada ali, livrando-nos assim das despesas de hotel.
Agora cedo saímos pela vila, repleta para mim
·de gratas recorda~oes e de amigos sinceros.
Sta. Leopoldina é um simples amontoado de
rústicas casas - nao mais de urna centena, alinhadas ao longo de urna rua principal que desponta
numa espécie de pra<;a, onde se encontra o porto
num remanso do rio. Algumas embarca<;oes próprias a navega<;ao fluvial balou<;am sobre as suas
águas mansas: compridas ubás, chatos batelües e
um vapor - o "Leao". .
Aquí vive urna popula<;ao pacata, com um comércio incipiente, mas já bem promissor. Sao cerca de 500 almas que se dedicam principalmente ao
comércio do bacalháu brasileiro - o pirarucú, de peles e cauros. Passagem for<;ada dos que viudos de> norte - demandam cheios de esperan~a
os garimpos afamados das cabeceiras do Araguaia
e dos que - rio abaixo - retornam viagem desiludidos, ou contentes, Sta. Leopoldina, por isso mesmo, é urna espécie de entreposto, ligada como está - o nosso- percurso o demonstra - a 'Goiaz e
a Sao Paulo; fontes de abastecimento ,p ara os seus
armazens. Mas, como chega ,e ncarecida a merca,doria a essas longínquas, paragens! - T~vemos experiencia disso.
E o Araguaia alí se1 alarga, magestoso, mais
imponente ainda ao se avolumarem as suas águas
pelo rio Vermelho com o qual, um pouco acima,
num gigantesco amplexo une o seu destino.
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Na margem fronteira - Mato Grosso - a densa ramagem esconde os segredos daqueles rinc0es
desconheci dos.
Os moradores da vila, curiosos, saem a rua em
busca de delalhes, alertados pelo sensacionalismo
da nossa chegada e interessados . pela nossa empresa. Entre eles misturam-se alguns indios carajás civilizados. Muita cara conhecida, velhas amizades que deixára na minha anterior caminhada
por aqueles sertoes.
Entre outros amigos encontrei-me com Durval Mesquita, que há alguns -anos comercia' segun..
do as variadas possibilidades locais. Durval apresentou-me a um negociante maranhense, Sr. Pedro,
que viera até aquele porto fluvial afim de aguardar as mercadorias compradas em SaoPaulo e que,
fazendo inacreditável percurso, se destinavam ao
seu armazem no Pará, as margens dQ Tocantins.
Assegurou-nos o empreendedor e ousado homem
que, a-pesar-dos fretes ferre>viários e do transporte pela estrada de rodagem, ainda assim o se:u custo ficava inferior do que se fossem despachadas
para o Pará, via marítima. 9 seu batelao já estava
alí, encostado no porto, a espera da carga apenas,
afim de desamarrar para o Pará.
,
C,o nversávamos ca,lmaménte., sem pressa, pois
devía1nos .ag~ardar ali a chegada da comitiva de
Hermano,, eom um p·e queno resto da carga. Um
acontecimento poréni precipitou a nossa partida.
E' que bá no sertáo um espírito de cavalheirismo e
de hospitalidade sem igual. Todos que nele se
embrenham sao logo . contagiados por esse dever
de mútua prote~ao. Tal assistencia facilita grandemente a vida naquele isolamento da civiliza~ao,
e poucos sao os exemplos de "espertezas." basea-
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das nessa solicitude geral - que a isso se presta executadas por pessoas inescrupulosas, pois a no. . tícia dos seus atos inconfessáveis, dos seus engodos
e de suas maz·e las caminha mais depressa do que
eles próprios e, nao raro, esses espertalhóes pagam
bem caro o seu leviano proceder.
,
~sse espirito de co9Pera<;áo se manifestou para
o nos.so recente mas j á velho amigo Pedro na forma mais lisonjeira para nós, pois nos ofereceu gratuitamente o seu bateláo que coro sua capacidade
para quasi 4 toneladas, comportaria toda a nossa
carga, com a condi<;áo porém de lho devolvermos
dentro de quatro días, prazo dentro do qual deveriam chegar as suas mercadorias. Aceitamos alegremente a gentil oferta, pois fácil nos seria cumprir o compromisso que assumimos da sua devolu~ao no prazo marcado, pois, tinhamos apenas
que navegar cerca de 100 quilómetros, rio abaixo
e com motor de popa.
Tal oferecimento foi para miro de capital importancia: sanava a dificuldade de arranjar outro
batelao, aliviava a nossa despesa e, além de tudo,
livrava-me da preocupa<;ao de conter os entusiasmos daquelas tres dezenas de homens, cujos tem~
peramentos iam se revelando aos poucos, e para
os quais aqueles últimos lugares civilizados davam
motivo as mais extravagantes desp·edidas. E' pre- ciso ainda levar em conta que a comitiva havia sido acrescida de mais tres "vaqueanos" engajados
em Anápolis e Goiaz.
Nestas condi<;óes, nao perdi tempo: incumbi
Fabiano de comprar xarque para o almo<;o, despertei os "dorminhocos" que, ainda nas suas redes
se refaziam do cansa~o, e, chegados os caminhóes
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junto ao bateláo, come<;amos a baldear a carga
para a nossa nova viatura.
,
·ca~gar urna embarcac;ao nao significa amontoar volumes no seu inteJ:ior. Requer prática e
urna arruma<;áo cuidadosa, dividindo-se o peso,
abaixando a carga. O servic;o está sendo ·feito pelos próprios comp~nheiros. Neste seu primeiro
concurso físico que lhes foi solicitado, nesta pequena prova de fogo, alguns vao se destacando pela
sua diligencia, enquanto outros querendo apenas
·" - dirigir e dar ordens, mostram que ainda nao compreenderam que viajar pelos sertóes, mesmo por
prazer, é trabalhar continuamente, é se esgotar a
cada instante.
IHá por isso urna certa má vontade por parte
destes últimos quanto a esse penoso servi~o coro
o consequente protesto dos outros, o que me levou
a agir com energía imparcial demonstrando o meu
temperamento e á minha intransigencia nestas
questóes.
* * •

Pois nao me interessa nesta caminhada quais
sejam as condic;óes sociais de cada um nem quais
sejam os seus desejos d·e fazer esta ou aquela obri ..
ga~áo ao seu prazer. O concurso de cada qual é
exigido de acordo com as neoessidades que no momento se apresentem. únicamente as aptidóes os
conhecimentos e sobretudo a prática, é que naturalmente destacam os individuos colocando-os em
urna justa evidencia em relac;ao a seus companheiros ~ entao vao seudo diversamente aproveitados
segundo as suas qualidades,

,
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Também para o bom andamento de urna expediváo é imprescindível urna autoridade absoluta
e imparcial que superinten~a a todas as atividades
com resoluvóes imediatas e de comprovado expediente.
A dispersáo desse poder, em divisóes e subdivisóes de comando, acarreta inevitavelmente a
confusao e o afastamento do mandado para com a
autoridade, e as consequencia~ sao, muitas vezes,
reclama~óe.s infundadas e rancores inj ustificáveis,
pois, torna-se fácil supor que urna ordem tenha
partido de baixo quando ela veio· sucessivamente
do alto.
Quanto ·a disciplina, deve-se notar que obediencia nao é servilismo. A indecisáo, a dubiedade de opinióes, a inconstancia de atitudes fazem
a fraqueza de um chefe e abrem urna brecha larga
a insinua~óes pérfidas de companheiros para com
os companheiros. E' um caminho aberto para a
intriga e para as mesquinharias que certas almas
carregam consigo. Pois o convívio constante, as
agruras, a soalheira ardente, a fome e os mosquitos
famintos fazem ressaltar em toda a sua nudez, despidos de qualquer artificio, os verdadeiros senti. mentos e o carater jndisfar~ável de cada um.
Destituido que sou de qualquer vaidade, torno-rpe invulnerável a insidios~ lisonja, que sei dis-''
· Unguir das atitudes qe pr~~teza na ex·ecuvfio d~s ~
ordens, de boa vontade. e diligencia, e de dedica~áo.
·
·
· 'Esta é a minha for1na de pensar e de agir, o
que nao escondo aos meus companheiros.
Vamos caminhar juntos pelo sertao, juntos sofrer a fome e a sede, a chuva e o vento, o sol caus. ticante e as noites de invernia, e juntos rir de ~'pan-
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vª" vazia, ao tiro errado na ca~a arisca, e juntos
zombar das intempéries e dos contratempos, soldando para sempre a base de urna indestrutivel
amizade.
P~rque ~solar-se apegado ao seu egoismo, nao
repartir a ~1sera fruta achada, prolongar a vigilia
para r~r as ?cultas u.m naco da rapadura, esquivar-se as dec1soes oportunas, preferindo a crítica
posterior e demolidora, r·e trair-se na sombra em
maldos~s confabulac;óes, sem coragem de assumir
u1na ahtude riesoluta, - nao é .alimentar ódios nem
suscitar vinganc;as: mas apenas crear para si mesmo o desprezo e a indiferenc;a.
·
Talvez o homem .~ª cida?e nao me compreenda, 1nas aquele que Ja palmilhou o ·sertao bruto,
longe de tudo que lhe fale de civilizac;ao, que já
pag~u com os s~us padecimentos a satisfa~ao da
cam1nhada, sentirá a verdade das minhas pala..
vras.

..

* * *

. Por isso mesmo nao fui, de pronto, compreend1d,o por alguns companheiros, impressionados talvez pela minha rude fr,anqu~za ao expor-lhes as
vi~iss.itudes da vida ,sertaneja em comum. Mas, si
as m1nhas frases, ptonunciadas no· intervalo de
duas ordens, interrompidas para-1 carregar um vo-'
Iume ou para tomar urna providencia inadiável, ·
soaram mal aos ouvidos de um ou outro, ainda
desambientados, tivera,m porém o don de redobrar
o entu,siasmo e a dedica~ao dos demais.
Com tanto afinco trabalharam na sua árdua
. tarefa que as dez horas estávamos prontos para
partir.
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Piza, Schnoor e Penteado permaneceriam na
vila, donde partiriam no dia imedia to, por terra,
conduzindo a tropa. 1\travessariam º. Araguaia
no Travessao Dumbá, seguindo daí d1retame1?-te
para Cocalinho, onde deviamos aguardar tambem
a chegada da comitiva de Hermano.
Nao foi sem emo<;ao que, após um "ch~rras
co" apressadamente engulido partimos com o batelao superlotado, rio abaixo. Era o inicio da nossa etapa fluvial, curta - cerca de 100 kms. apenas
- mas cheia de interesse para nós. Ainda nao disperisamos, porém, a cooperac;ao da "máquina":
sobre um bote que Durval Mesquita gentilm·e nte
nos emprestou adatamos o nosso motor .d e popa,
e assim era, por urna corda que ligava as duas embarca<;0es, rebocado o batelao.
.D urante as minhas caminhadas sempre admirei a competencia quasi inacreditável dos filhos do
Norte - os "nortenses" - para os servic;os de navegac;ao fluvial. Por isso nao me causou surpreza quando descobri o piloto de que precisávamos
' . companhe1ros:
.
entre os proprios
o "M aranhense " .
Entreguei-lhe o "jacomam" e acomodado aquele
punhado de gente encarapitei-me na proa ao lado
do René Nobre, "pirangueiro" velho, enquanto com
as zingas nos afastávamos da margem.
Um batelao muito carregado é um perigo:
facilmente se alaga. Si tem ainda urna sobrecarga
humana, agrava-se a situac;ao, pois procurando
cada qual o seu próprio equilibrio, pela posic;ao
vertical, sacrifica a estabilidade do barco.
E quando se considera que grande parte da
nossa tripula«;ao entrava pela primeira vez num
bateláo 1.••
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Assim como se conhece o cavaleiro pela maneira como se aproxima do animal, também se conhece o embarcadic;o pelo seu modo de entrar na
embarcac;ao. Vi alguns companheiros escalarem o
batelao com a mesma seguranc;a e naturalidade
como se subissem ao convés do "Queen Mary''",
sem a minima precauc;ao, sem o menor cuidado,
ocasionando assim nao poucos sustos e alguns banhos hilariantes.
Ao primeiro arranco do 'motorzinho a turma
animou-se em entusiásticos gestos de adeus aos
que, da. margem, assistiam a nossa partida. Foi o
bastante para que o nosso "navio?' apanhass·e água
pelos· lado~. Si as minhas reco1n·enda<;óes para
que se aqu1etassem de pouco valeram, aquele primei110 susto, porém, foi verdadeiramente convincente.
·
Transpuzemos logo abaixo de Sta. Leopoldina
um travessao empedrado e continuamos deslisando rapidamente pelo caudal majestoso. O "Maranhen,se" demonstra ser perito no "jacomam". A
canoa que nos reboca é pilotada por um indio carajá civilizado, prático daqueles canais e baixios,
assistido pelo N ébias, que zela pelo bom funcionamento do motor.
M·e us companheiros se deliciam .com o pano1rama exótico que oferecem aqµelas práias intérminas de alvíssimas areias, aqueles saranzais e1naranhados e vic;osos das margeris, aqu·ela densa ramagem da floresta. Tudo ·que se lhes apresenta
tem o sabor do ineditismo. Com exclamac;óes de
surpreza e encantamento sao saudados os "manguaris" esguios, ·· as gaivotas arrelientas, os colhereiros rosados e ariscos, os pensativos j aburús
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e ·até os hotos indolentes e · inofensivos, em seus
mergulhos vadios.
Também eu me sinto emocionado. Emocionado pelo encanto daquelás paragens tao tipicamente araguaianas e tao cheias de vida e pelas recor- .
da<;óes que em mim despertam todos os recantos
, desse rio, que amo com verdadeiro ardor. Cada
volta do rio, cada praia que surge, sao outras tanta~, lembrancas
.. dos momentos tao felizes da minha
vida ali passados.
Grivam-me de perguntas os companheiros.
C9mo velho "amigo" do Araguaia, a todos respondo a tu do atento. E com que prazer eu o f a<;o.
É interessante notar ainda como aquele ambiente ·
tao simples transforma por completo o individuo,
fazendo-o como que regredir no tempo, infantilizando-o. O mais sizudo e retraído torna-se uma
_crian(}a nos ges.tos e atitudes, despreocupadamente
. feliz; o misantropo é o mais comunicativo. O ce. ticismo desaparece: é tudo cor de .rosa. Nao há
, m.ais recalque, os sentimentos transbordam, incontidos. E asfpergun tas que me fazem tamhém sao
· ing.~nuas e simples, como. simples e ingenuas as histórias que lhes conto e que vive m na imagina<;ao
dos moradores ribéirinhos, como aquela leuda tao
.impregnada de colorido, do "Colher·eiro" que
"comparecendo a urna festa, no reino da hicharada, com o seu lindo traje cor-de-rosa, bebeu de, mais, portando-se com inconveniencia. Em dado
momento, tardando o banquete, reclamou do festeiro, incivilmente, que tinna forne. Os outrós
convidados tossiram .discretamente, difar<;ando a
"rata", como mandam· as regras do bom-tom.
Mas o teimoso Colhereiro, desconbecendo , certamente 'o$ mais coµiesinhos p,receit0s da boa edu1

1

Penteado recebe curativos da flechada que levou

A on~a do Nobre
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ca~ao,

enveredou para a cozinha, varej ando panelas e caldeiroes. O Macaco, que era o cozinheiro,
veio mao-ante-máo e pegou-o em flagrante delito,
esganando-o no momento· exato em que engulia
urna gorda matrinchií. Seguro pélo pesco<;o, o desditoso palmípede viu-se em má situac;ao, com o
peixe entalado na g~ela.
- "Largue o peixe", dizia o Macaco, agarrando-o pelo pesco90, pelas asas, pelas pernas, enq~a:nto que com a outra mao amea<;ava-o com urna
colher de páu.
.·
,,
- "Ht1m-hum .. ·. Hum hum"-· resinungava o
-esganado.
· -"Largue o peixe, senao te espanco''. . . con. . ~
tinuou o Macaco, que, incontinente, comec;ou a
martelar, achatando coma colher de páu o bico da
sua pobre víÜma.
·
~
-"Que barulho é esse ?" Gritou ·o festeiro.
- "Nao é nada. Estou socando albo", respondeu o cozinheiro.
· Tal foi porém o barulho que o dono da festa
· veio indagar da sua causa e, inteirado da tentati· 11
va de roubo, livrou o pob:r:e Colhereiro das maos
. · do furibundo Macaco, f azendo-o sair pelos fundos,
. para" e.v itar escandalos.
D·essa festa o pobre ficou fco1n triste memoria,
\ e hQje, vjve por aí, re~sabiapo e ar~sco~ com o ~eu ·
. hico achatado eQl forma de ~olheP, a ~deglutir afo7"
badamen~e os pescados, como a imaginar sempre
·que os mesmos estao :tnuíto qu'e ntes"/; ·
E assim, rememorando essas lendas tao cheias
poesia, prosseg.uiamos· a nossa 'viagem alegres,
felizes.
Eis que, porém, um espetáculo verdadeiramente ~ raro quasi nos trouxe desastrosas consequen•
1
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cias: olhando p ara a b arranca, além da praia, vejo
duas magníficas on~as pintadas, que corriam aos
saltos, procurando embrenhar-se na mata. Embora abundem por aquí esses felinos, trazendo o desassossego aos criadores de gado, dizimando-lhes a
cria~ao, é difícil que esses arredios gatóes se deixem apanhar de surpreza. P elo inesp er a do e inédito da cena, nao me contenho:
- Olhem as oncas
!
,,
Nao tive tempo para me arrepender da exclamac;;ao, pois todos se levantam procurando ver as
f eras. Animado poi'.· esse brusco movimento o batelao ocila pe1igosamente apanhando água, quasi
"alagando". Há um come~o de panico. Os companheiros acusa1n-se reciprocamente, cada um atribuindo ao outro a culpa do balanc;;o, como para
se r efazerem do susto que passaram n aqueles instantes angustiosos.
A nossa aflivao nao atingiu, porém, os tripulantes da canoa que nos reboca. La vao o Nébias
e o Caraj á, mudos e ensurdecidos pelo ronco trepidante do nosso "Johns9n". Nao parece1n ter dado pela cena.
Aventurar-se por e,stas águas, com urna carga
como a que leva1nos, se1n um prático do rio, é arriscar perder tudo, batelao, mercadorias e vidas.
~ste imenso caudal, frauca1nente navegável em
quasi toda a sua extertsao, te1n no entanto a curiosa particularidade de ser inconstante no seu léito.
Corvendo inteiramente sobre areia que rola ao sabor da correnteza, formando bancos trai~oeiros,
desvía-se ora p ara um lado, ora para outro, alarga-se em longos espraiadqs de insignificante pr<>¡
furididade ou encolhe-se em "furos" rasgados na
terra solla. Só m,e smo quem lhe conhece os capri-
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chos com que modificou seus canais, apó,s a enchente anterior, pode dirigir com precisao urna
barca de grande calado. Só quem conhece os
"furos" disfarc;ados p ela vegeta<;ao, poderá encurtar caminho. Assim mesmo com dificuldade, pois
o canal hoj e franco, pode nao o ser días após,
mudado pela inconstancia das águas para outro
lugar.
Nestas condic;óes, claro é que tenhamos tomado a máxima precauc;ao para evitar os contratempos que of.erece um "furo" sem saída, um encalhe
perigoso, observando a cor das águas, a direc;ao da
corren te.
Na nossa frente, agora, o rio dispersa-se num
grande espraiado. A água perdeu a cor das grandes profundidades, p erdeu a pressa. O amigo caraj á inquieta-se, e se1n abandonar a alavanca de
comando do motor mantem-se de pé,. ria fragil canoa, sondando as águas, procurando urna saída. ·
Favo o mesmo, mas concluí logo que íamos encalhar, pois um banco de areia corta inteiramente o
rio, d-e lado a lado. O carajá se esforc;a, serpenteando o nosso rebocador, em cuja esteira, coalhada de manchas de óleo, seguia o batelao, obedecendo pesado as guinadas do '' Maranhense", raspando o fundo raso do rio. Um raspa o mais f ort,e,
seguido de outro, e encalhamos~ estirando-s-e im...
potente a corda do reboque. Saltei nágua imediatamente, gritando para que fize:ssem o mesmo; e,
com o 01nbro sob o bico da próa apelei para toda
a minha forc;a física, procurando evitar que a pesada embarcac;ao ficasse atravessada contra a cor- ·
re¡¡.teza. Impotente contra a forte pressao das
águas, sinto iminente o desastre. Os meus pés descal~os afundam na areia solta, sem resistencia, fe-
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rindo-se os meus dedos. René Nobre e o Maranhense, habituados a essas lides, f aziam prodigios com
as zingas, de cima da canoa. _Os demais ainda bisonhos, demoravam em auxiliar-nos, despindo-se
e arrancando as botas complicadas, enquanto a situa{!ao mais e mais se agravava. O Glaser, nosso
telegrafista, deu por fim o exemplo, saltando como estava, completamente vestido, cal~ado, com
perneiras e ainda munido até do seu r·elógio. Atrás
dele :vieram os outros., meio despidos. Felizmente,
chegaram a tempo de executar a manobra n:eoes.. ,
sária, que rapidameute , lhes expliquei: virar o
batelao, colocando-o no sentido da corre nteza, impedindo a todo transe que ficasse de costado contra ela, o que conseguimos depois de grande esfor~o. Expliquei-lhes en tao o motivo dessa manobra:
a embarca ca o encalhada, f icando a travessada na
correnteza, ~ opoe urna f orte resistencia as águas
que, escorrendo sob o seu casco escavam a areia
f armando urna depressao no próprio ponto de
apóio, fazendo com que ela se incline para a torrente. Apanharia entao água, emborcando.
Em seguida, conjugando os nossos esfor~os
com os .do rebocador que, de menos calado, ainda
flutuava, conseguimos nos saf ar daquele banco,
nao &em novos sustos, por,em, pois nao é fácil, obtida a flutua~ao do baréo, nele s·e empoleirar a
improvisada t:r;ipula~ao, já eo1n água pela cintura,
subindo do is a dois, um 'de cada lado. José W alter
parece nao concordar com essa sincroniza~ao, e a '
sua escalada provoca as mais impressionantes
oscila~oes.

Navegamos mais algum tempo sem acidentes.
Pouco depois parávamos em urna linda praia, onde churrasqueamos o xarque comprado en1 Sta.
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Leopoldina. O calor a~razador ~ao nos im~ediu,
todavia, que prosseguissemos v1agem depo1s de
Iigeiro descanso.
!números foram e ntao os contratempos que
surgiram nessa segunda ~tapa da nossa acidentada
navegac;ao: baixios sem con ta e infindáveis rasos
barravam a nossa passagem. Inúm·e ras vezes pulamos para o rio, no afa de saf ar o barco en~alha
do. É de ver-se entao aquela tripulac;ao, agora já
mais afeita ao penoso mistér, que incontinente pula, salta, amparando o batelao que en1purra, puxa,
escora, revira, soergue, ora a conter-lh·e os impetos,
ora a guindá-lo acima d9 fundo 'raso, ora a arrancá-lo da desoladora imobilidade.
Numa d·e ssas paradas, como demorássemos encalhados, Fabiano e Glaser tentam atingir a praia
próxima, o que lhes ia saindo caro, pois, desviando-se, _p elo d esconh·e cimento do rio, dos baixios
cujas águas nao lhes chegavam a cintura, persistem na inten~ao a-pesar-da profundidade que sempre aumentava. Assistimos entao ao inevitável:
Glaser, mais afoito, perde o pé, seudo arrastado
pela correnteza, vestido como estava, s~m que pudéssemos esboc;ar siquer um gesto de socorro. Felizmente ele nada bem, conseguindo atingir o barranco, rio abaixo. Fabiano, mais cauteloso, vendo
a desdita do co1npanheiro, segue óu,ro rµ;mo. Mas.
esse nosso companheiro nao abandona a sua pesada cal<;a de cauro ~ o seu guampo pendurado a
tiracolo. Terni pela sua. vida pois si nao resistisse
a pressao da torrente teria rodado rio abaixo. Foi,
pois, com verdadeira sensac;ao de alivio que o vi
pisar o chao firm e, depois de urna luta trem·e nda.
Do ponto em que estava a sua volta era impossível ...
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Dai a pouco é a vez do R. Freitas. Apenas
com um cal~ao que mal o protege das ferroadas
dos m osquitos inclementes, está sempre alerta,
sempre pronto para pular nágua, ao menor raspao nos baixios. Navegávamos normalmente pelo canal, quando um tronco - nao percebido pelo
nosso piloto - atinge o costado da embarca<;ao,
f azendo-a inclinar. E aquele nosso companheiro,
cr·e nte que se tratava de um novo encalhe, certo
do fundo raso, pula nágua descuidadamente. Foi
um mergulho inesperado. Daí a instante surge
ele a alguns metros do barco que so consegue atingir pela popa depois de aflitivas bra~adas pois nao
é bom nadador, raz.a o por que passou um máu
bocado.
Passavam-se as horas escoava-se o dia e apenas alguns quilómetros pudemos vencer após o
almo~o poi.s se multiplicavam os baixios.
Estávamos já esfalfados, moidos de cansa~o,
abatidos pela canícula. Resolvi que pernoitássemos na praia próxima, onde se divisava lenha
fácil.
Quem viaja pelo Araguaia, felizmente nao
tem a necessidade de embrenhar-se pelas matas ou
cerrados, á procura dos páus secos para o seu
churrasco ou para o seu aquecimento. E' que, com
as enchcntes, o rio furioso vai derrubando as barreiras, tudo arrasando e arrastando as tranqueiras
que lhe contém o impeto, numa verdadeira fúria
destrutiva. Com a vasante, emergc1n as praias maravilhosas, repletas de galhada, como urna of erenda aos raros navegantes, para as suas fogueiras.
Encostadas as oembarca~óes, tomamos as providencias para o desembarque, em meio as excla.ma<;óes irritadas do René Nobre, cujas botinas,
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pelo gesto descuidado de algum companheiro, foram parar no fundo do rio !
A alguns me tros da margem instalamos o nosso acampamento, ao cr epitar alegre do fogo, que
já assava o churrasco bem merecido pelo nosso
exaustivo trabalho daquele primeiro dia de navega<;ao.
É também a primeira vez que nos vemos assim reunidos e1n pleno serta o, em torno da f ogueira amiga que lanc;a - atic;ada - fugitivos claróes
Ba escuridáo da noitoe.
Desde que atingimos o Araguaia, nao escondiam os rapazes a sua impaciente curiosidade de
conheoer, ,en1 seu "habitat", os índios carajás.
D·e sta fcita, a serte favoreceu-lhes: do outro lado
do rio. frontcando o nosso ocasional acampan1ento,
fica a maloca do velho "Aricano", carajá tao conhecido dos navegantes do Beroca.
Habitante s ribeirinhos, os carajás-javaés sao
selvicolas de índole pacífica, que aos poucos vao
sen do absorvidos pela "nossa" civilizac;ao. Nenhuma outra tribu, porém of.erece o mesmo interess·e e desperta tanta simpatía como essa pelo 'seu
viver tao simples mas tao cheio de encanto. Sao
tipos fortes, atléticos 'de rara e exotica beleza, povoando a marge1n direita do Araguaia, sua divisa
natural co1n os don1ínios dos belicosos Chavantes.,
de que sao inimigos secular.es. No periodo da seca, os carajás se esparramam pelas praias, er_n rústicos arrancha1nentos, desde ·sta. Leopoldina até
a ponta norte da Ilha do Bananal. Levantam frágeis ranchos, su1nária1nente feitos com folhas das
palmeiras babassú e buriti, e ,no nomadismo de
pescadores que sao eximios, - mudain-se continuamente, de praia em praia com suas velozes
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ubás. Ao redor dos seus ranchos. empestando o
ambiente, acumulam-se os detritos de toda a natureza, o que parece nao os preocupar. Consequencia do seu nomadismo ocasional ou - melhor
- a sua causa?
O nosso piloto carajá, cutpprida a sua obriga~ao, trama a língua com os s·e us pa~rícios do outro
' lado do rio. Daí a instantes, ao claráo da nossa
fogueira, distinguimo& urna ubá que singra em
nossa direc;ao.
Vem visitar-nos, como seus hospedes que somos. Alguns momentos após, encosta a frágil embarca~áo, dela surgindo, imponentes na sua habitual e completa nudez, duas compenetradas figuras que, pelos seus gestos de forn1alísticos cumprimentos, tomam as atitudes mais inesperadas e ridículas. Ridículas para nós, que os julgamos segundo os nossos próprios hábitos de "civilizados",
mas que, pata eles sao as mais requintadas manifestac;0es de cortesia e de agrado. O grotesco
da cena provoca sensacionalismo. Vejo cadernos
de notas, prontos para o registo de observac;0es e
de entrevistas, talvez. Os lapis .entram em a~ao.
Até máquinas fotográficas surgem inutilmente na
fraca luminosidade da fogueira ...
Prolongando a sua visita, participaram do nos. SQ assado ,e, fazendo um fogo bem próximo do
nosso, ao seu redor se ~quietaram, enrodilhados
nas suas esteiras que os resguardavam
frio,
compartilhando assim do nosso teto.
Ageitamo-nos na areia alvissima - escavada
em forma de Jeito - e, por algum tempo permanecem'Os contemplando o céu ainda escuro, pontilhado de estrelas, enquanto a imaginac;ao desencarcerada vagava medrosa, como a temer tanta
'
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liberdade. Por fim adormecemos, aquecidos pelo
braseiro.
Despertamos cedo, pela madrugada, com as
nossas cobertas orvalhadas pela abundante condensa~áo da água que a canícula dos dias anteriores evaporou dos rios, pois esse fenómeno natural
aquí s·e n1anifesta com grande intensidad·e, do que
se aproveita a sua pujante vegeta~áo que nao desmerece durante a prolongada estiagem.
Partimos imediatamente, deixando os dois importantes senhores carajás a remexer as areias, na
esperan9a de encontrar algum objeto por nós esquecido ou perdido.
O nosso destino era a minúscula vila de Cocalinho. Mas, por diversas razóes fáceis de se imaginarem, já havia pre1neditado acampar nas ·suas
imedia~óes, porém na marge1n oposta, em urna das
suas praias.
Esta segunda jornada fluvial fizemo-la com os
mesmos contrate1npos e vencendo os mesmos obstáculos anteriores. O "amadorismo" da tripula~ªº já está, porém, ton1ando urna forma mais "profissional "., o que impriine maior velocidade. a nos,..
sa viagem.
Nas margens, vao ficando para trás - um a
um e cada vez mais distanciados - os ranchos dos
raros mo.radores que aquí se atrevem, plantando
suas minguadas ro~as e denunciando a sua presen~a por algumas rezes que se espantam ao ronco
do nosso motor.
Atingimos por fim o "Roberto". Desse travessao a Cocalinho há pouca distancia. Na ansiedade de chegarmos, redobramos os esf or~os que os
bancos ainda nos exigiram. Pouco depois, a margem esquerda, alguns barcos amarrados denun-
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ciam um porto. Nao reconhe~o o lugar: algum
novo morador por certo. Mais adiante, porém,
urna grande bar:reh~a continha as águas, a margem
esquerda. Reconheci-a, mas lembrei-me que ficava abaixo de Cocalinho ...
E' que já havíamos ultrapassado a vila, encoberta agora por urna capo.eira enfezada. Tao
diverso era o S·e u aspecto atual que nao a reconheci, pois quando eu ali estive, 5 anos atrás, Cocalinho se destacava na barranca alta, limpa ·e ro~ada,
co1n as suas casas alinhadas a sombra das elegantíssimas pahn·e iras babassús, que d·e longe se avistavam, com as suas fólhas farfalhantes. Agora, envolvida pela capoeira, apenas se · podiam divisar
algumas miseras tapéras. Além disso, confirmando
as nossas palavras anteriores a inconstancia do
Araguaia alterou radicalmente a fisionomia desta
localidade: um grande banco de areia emergiu nu. ma extensa praia, bem a sua frente, mudando o
canal navegável - que antes passava junto ao
porto - para o lado oposto.
O meu engano, todavia, veio de encontro aos
m·eus desejos. Aportaríamos no primeiro local
apropriado. ~ste se nos apresentou logo, no fim
da barreira, onde divisa1nos moradores. Vemos
suas ro~as limpas e casas novas. Urna canoa nos
indica o seu porto f rarrco. Para lá sin gramos.
Dai a instantes terminava a nossa acidentada,
mas felizmente bem sucedida "etapa fluvial".
Fomos delicadam·ente recebidos pelo proprietário daquela "fazenda": é o professor Joao Dantas, ex-político militante do Baixo-Araguaia e .que,
por isso mesmo, vive a~ fugidelas, na ~azao direta
da inconstancia da politicalha sertaneJa.
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Dou-me a conhecer, explicando-lhe em poucas
palavras os motivos da nossa presen~a ali. Sem
surpreza constatei que o meu nome já lhe era conhecido, pela "fama das correrías" que fiz em 32
nesses sertoes, em companhia do Joao Alemao.
Digo - sem surpreza - porque, arredados do
mundo, vivcildo urna vida á parte, qualquer pessoa
extranha que por lá transite ou que por ali demore, deixa indeJeveln1ente gravados na memória daqueles habitantes o seu norne, _o seu tipo e, principaln1ente os seus atos.
Reconhec;o também o v·elho Gregório e o f orte
preto Salustiano - o Salú - que alí estao construindo a morada do novo 1norador.
Com cavalheirisrno e lhaneza - predicados
do sertanejo - o antigo professor póe a nossa disposigao tudo que alí é seu.
Nao nos demoramos em aceitar o amável oferecimento do Joao Dantas, tomando conta imediatamente da sua casa nova, ainda por terminar.
Faltava-lhe o telhado sertanejo: a simples mas
eficiente cobertura de f olhas de palm·e iras. A explicagao justificativa nao tardou. Era a lua.
Mais por crendice, talvez, do que propriamente pela observac;ao direta dos fa tos, emprestam os
sertanejos urna capital importancia as diversas
fas·es do majestoso satélite, guiando-se por elas emplricamente, é claro - até nos s·eus mais insignificantes atos. Nao há neg~r, porém, que foi essa
inesma crendice do homem do mato que conduziu
a ciencia a investigac;ao e explicac;ao desses fenómenos antes nao suspeitados. Por isso mesmo,
como sertanejo, levo muito em conta essa "crendice ", pois tenho também observado influencia da

,
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lua em rela<;ao aos mais variados fatos ligados a
vida do sertao.
Ainda por causa da lua iríamos residir alguns
dias numa casa sem teto. - "Estou esperando o
quarto-minguante para cortar as f olhas das palmeiras, sena o elas apodrecem logo ", pontificou o
"prof essor" Joao Dan tas~ acertadamente, mas ignorando por certo a rela<;áo do fenómeno com o fluxo e refluxo da seiva.
~st.e e outros "casos" de difícil compreensáo
para a alma simples do sertanejo, faz com que a
sua imagina<;ao, propícia a extravagantes fantasmagorias, envolva tudo para o que nao acha explica<;áo, em um halo de mistério a que nao é extranho, talvez, um pouco do remoto antropomorfismo da idade da pedra como a.quele curioso f enómeno da "árvore que chora": suas fólhas, durante
o quarto crescente, distilam gotas dágua que, pequeninas como lágrimas, regam o solo ao seu redor.
Aquí relato os fatos na sua máxima simplicidade, como quem procll!ou devassar e compree~
der a alma do sertanejo, transbordante de s·ens1bilidade, sem no entanto me esquecer das palavras
que mestre Shakespeare pos na boca de um dos
seus personagens: "Mais cousas há entre o céu e
a terra do que a vossa va f ilosofia possa compreender ".
Iniciamos a descarga do bateláo.
Pusemos máo a obra, com afinco. Enquanto
urna turma esvaziava a barca<;a, outra baldeava os
volumes para o alto da. barreira, através de urna
estreita e escorregadia passagem. Animei-os com
a perspectiva de um bom café e de um su-
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culento jantar, de que andav~os sau~o~o.s. Tudo
dependia da pres~eza do .serv1<;0, poss~b1htando a
instalacao da coz1nha, CUJO material a1nda estava
encaixotado. Alguns companheiros abriam os volumes: urna alegre exclama<;áo sauda o hule que
surge de um caixote, seguido logo de um pacote
de pó de café. Daí a momentos, reconfortados e
com o cachimbo pendurado na boca, volta1nos a
situacao de estivadores.
Avulta aquí a extranha figura de un1 nosso
companheiro. É o José Walter. Alto, ruiv<;>, atl·eta, pos~uidor d~ físico maravilhoso e ~e~ proporcionado, tem entretanto a mesma utihdade qµe
urna grande caixa vazia, quando nada se tem pa'r a
guardar. Sua fala grossa, com sotaque italiano .
que logo denuncia a sua origem, é cheia de subentendidos e de metáforas oriundas das leituras, mal
digeridas, dos preceitos bíblicos. As suas descri~óes sao sernpre mais complicadas do que o próprio fato. E' urna p-essoa, enfim, com quem todos
se divertem, sem que ele pare~a dar pór isso. Si
desconfia de alguma "piada", nada faz além de
aludir a sua invejável fór~a física:
- Si eu quero, "te amasso" !
.
E f ica por isso mesmo. Mas, tenho rece1os
quanto a integridad-e dos seus miolos.
Como todos, José \Valter. carrega os 'Volumes
ladeira a cima. Mas o faz com tanto esp'a lhaf ato
que chama a aten9ao de todos, f !}zendo · notar !1
disparidade entre o seu grande tamanho e dos ca1xotinhos que transporta. Já - em diversas ocasioes -. havia recomendado aos companheiros o
máximo esfór~o individual, declarando contar com
toda a boa vontade de cada um, sem a preocupa'
~ao de saber primeiro si os outros está o f azendo
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o mesmo. Acontece, porém, que o Fabiano, a-pesar-da sua perna estropiada, tem urna atividade
fora do comum. Servi~al ao extremo, está ele
sempre pronto para toda e qualquer tarefa, desempenhando-a a contento e com presteza. Contudo o Fabiano, nao me ouvindo, e procedendo
como certas pessoas que dao régias esmolas mas
querem controlar 9s gastos dos beneficiados, trabalha muito, exigindo porém de todos nao so igual
esfór~o - o que seria justo, - mas tan1bém absoluta igualdade nos pesos dos volumes transportados, no trajeto percorrido e, enfim, em tantas minudencias que, verdad·eiram·e nte, ele nao encontra
competidor. Assim, observando a carga que José
Walter baldeia, simulando grande esfór~o, nao se
contém:
- Voce, com esse corpao, carregando essas
.
. h as ....
1
ca1x1n
- Em verdade vos digo ...
- Em verdade o que, seu frouxo 1...
De cima da barranca, conversando com Joao
Dantas, fiscalizo o desembarque e a arru~ac;ao
dos volumes no rancho. Atalho logo a discussao,
evitando a cena que se preparava, na presen~a do
nosso anfitriao e que viria quebrar a harmonia
reinante até aquí entre todos.
Mas, si pararam com o vozerio, nao deram
por terminada a desintelig.e ncia. Genios completamente opostos, ali ficaram se defrontando e
como mudos, a .se descomporem m.imicamente com
expressivos gestos que traduziam os seus pensa- mentos hostís.
Desci a barranca até eles e, embora sorrisse
para o dono da casa, procurando disfarc;ar a situac;áo, fiz-lhes ver a inconveniencia das suas ati-
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tudes colocando-lhes n o dile1na: harmonizarem-se
ou o r egresso no próprio~ batelao. Diante da perspectiva de urna volta antecipada, serenaram-se
os a nimos entre as explicag5es de ambos, cada um
com a sua razáo. R esolví a contenda incisivamente: cada qual carre garia a carga que o outro escolhesse ...
Já era noite quando terminamos a arruma~ao
da nossa casa. O esfór~o geral foi pago por urna
refei~a o comida ·e m pratos - a que já nao
f altava1n o arroz e o feijao, de que também participou o nosso senhorio.
.
Surgen1 as cuias, rodan.do em volta do fogo,
- o chimarrao.
E f oi só quando, no adiantado da noite, estirado em minha rede armada nos esteios da casa
sem teto, vi a lua esgueirar-se por entre as ripas
nuas, que compre·endi porque nao permitiu ·ela
que se cortassem as fólhas das palmeiras ...
5 de Agosto . de 1937.

'

Aldeia de Caricho Preto

. CAPÍTULO

IV

PORTO ANHANGUERA
O PROFESSOR - MORADORES - O VELHO ANGELO '
- MARCO ZERO - CHEGADA DE HERMANO. .,..... CA.CADAS E MURICOCAS - PREPARATIV·OS.
· ·

' !

' Após um sono reparador Ievantamo-nos oedo,
prontos para o trabalho, pois nao podíamos permanecer inativos a espera de He r1na.no. Tínha-.
mós muito que f azer. Alguns, porérn, saem · de R
suas redes - as camas do sertao que p·ela primeira vez usavam - mais moídos do que ao enirar,
.:Pois, ~orno ludo na vida, ·e ssl sin1ples ato• exige
um certo engenho, s·ern o que a· posi<;ao for~ada
sacrific.a o corp9, maltratando principalmente os
•
.r1ns.
, ·
Desdóbram~se os co1npanheiros em múltiplos
.afazeres.' Sao abertos os caixóes, esparramando- ·· ~
. s~. o seu conteúdo em torno do, nosso rancho. Ve- r
se de tudo: armas, cunhetes de muni<;5es, sacos ~ ~ ·
de mantimentos, facóes, arreios, bússolas, teodo• lito, microscopios, tubos de vidro, caixinhas de pa.:.;·
pelao,..medica mentos e mais medicamentos. Enfim,
parecíamos uina ' loja de "compra-e-vende tudo".
Os dias passavam longos. As armas já limpas: r ébrilhava1n; arranjamos os arr~ios, os selotest alcea.Dlos os ' caixotes que nos serviriam de
1
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"hruacas", empenhando-nos com afinco nesses
prepar ativos necessários para a largada, sertáo a
dentro ..
Surgem, contudo, dois contratempos lamentá..
veis. Primeiramente, é o nosso aparelho de rádio
inutilizado irremediavelmente pela queima de algumas pe~as essenciais, logo na primeira transmissao experimental,.. calando assim as ondas da
nossa P. Y. I. 9.; depois, o nosso motor de popa
que engui~a, a-pesar-da sabe doria do N ébias ~ da
"prática" do René, irnpedindo-me de devolv~r no·
prazo convencionado Q batelao a ·seu dono. Am.:.
bos ·os transtornos m e contrariam . bastante, pois .
sérios prejuízos nos acarretariam. E' necessária
urna solu9ao e, assim julgando, resolvo mandar
alguem de volta a Goiaz, onde poderiam ser encomendadas, por telegrama, as pec;as para o 'rádio.
Estas, despachadas por vía aérea, pelo aviáo de
carreira da linha, postal Sao Paulo-Goia~, chega-'
rlam dentto de poucos dias, a qµ,e s·e ,' }iJ\iit~ria
assim a nossa demora. Em Goiaz . tambérn· se .·
tentaría o ~oncerto do motor de popa.
Agindo sem demora, ajusto tres zingadores,
de passagem por Cocalinho, para ajudarem os
nossos companheiros Osear, Maranhense e Rene,
incumbidos de navegar rio acima com a nossa
, pesada' barca~'ª' com destin;0 .a Sta. Leopoldina,
onde devia1n se :entender com ,Hermano sobre ·a
a ida de uro deles até Goiaz.
.
E vergando a.s zingas, partiram ...
Decorrem alguns dias. Vamos recebendo visitas e presentes dos moradores da re dondeza,
meus an tigos conhecidos.
Mandei avisar logo o meµ amigo, o velho ' Angelo Severo. No mesmo dia 'vei~ ter comigo. E'_

Momento antes de entrarmos na Aldeia G rande
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uma figura r esaltante de autentico e anónimo furador de sertáo. Nascido e criado nas lides sertanejas, n ao há para ele segredos nos "gerais ". Altivo
e autoritário, impon·ente ria sua estatura acima do
comum, cheio de audácia e destemor, é ele típicamente o sertanejo que inspira admira<;ao e confian<;a. Tem aos quilos isso que nós chamamos
de "personalidade". Há flagrante disparidade entre a sua idade cronológica e fisiológica. Nao lhe
pesam os 60 anos vividos·; monta, co~r·e, sobe em
.arvores demonstrando desembarac;o e vigor físico
's uperior a muitos de nós.
Disse-lhe que com ele contáva para esta jornada. Comigo empenhou a · sua palavra, incondicionalm·ente. E numa de1nonstra<;ao de confianc;a,
apertou-me a mao como selando o compromisso:
- Com voce estou para o que der e vierl
Ficamos entao tratados.
* * *

Nao obstante contar a nossa cozinha com o refórc;o de carne da vaca que matamos, fica facultado o "servi<;o" de .ca<;adas, para - o qual logo se
apre~entam os aficionados, certos de que concorrerao para a melhoria do nosso cardápio.
Saem eles a tardinha, aos grupos sob a direc;ao do preto Salú, o experhnentado conhecedor
das matas circunvizinh·as, dos pequizeiros e das
merindibas, cujas flores sao finas iguarias para o
paladar de certos animais que vao saboreá-las na .
calada da noite. Vao os ca<;adores ainda com dia,
pois é preciso escolher na n1ata a árvore em cujos
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galhos, no alto, armarao suas redes. U~a vez empoleirados, fi caráo atentos, empunhando as armas
e a lanterna elétrica, cuja luz inesperada cegará
momentaneamente a preza, permitindo urna pontaria certeir a: é a "espera". Ivlas essa maneira de
cacar
.. nao é s,em sacrifícios e tem seus inconvenientes: urna corda da r ede mal amarrada, a dificuldade de entrar nela qu de nao poder sair, o que é
peior. Sobretudo, resistir ao martirio tremendo de
legioes sem con ta de "muri~ocas" vorazes. Resta,
ainda, por ironía, o desconsolo de nao se poder
desistir da "distra<;ao", quando nao se tem a
prática e o conhecimento suficientes para, em plena noite, ganhar o caminho de volta.
Zé Walter - que foi um dos primeiros entusiasmados - nos aparece na manha seguinte todo
empipocado, mas radiante com a paca que abatera. Pe de-me para que lhe tire a f otografia, confiante de que ficará para a posteridade na galeria
, dos outros truculentos cacadores
de "feras" "Mis...
ter Walter in the jungle".
Quem conhece pernilongo, nao o pernilongo
civilizado da cidade, mas a "muri<;oca" do sertao,
organizada em legioes famintas, cujo ferrao atrevido alcan9a a nossa pele através das próprias
roupas e da própria rede, trai<;oeira e impiedosa
insistente e teimosa, sabe qual é o sacrificio de
tais ca<;adas.
.
Por isso, os voluntáríos ca9adores váo incubando a voca9áo cinegética logo apos a primeira
noite de experiencia. Mas a-pesar das desditas
dos companheiros, outros candidatos vao surgindo.
Agora neste grupo que segue com Salú, tomam parte os dois Jorges: Rego Freitas e Junqueira Penteado. O primeiro, si bem que habituado a
1
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ro~a,

nunca f oi inclinado a esse genero de
ca~ada, desconhecendo-lhe as minúcias e vai confiado no segundo, que carr~ga o nome dos respeitáveis e afamados cacadores do nosso Estado, credencial suficiente pa~a inspirar confian~a, si nao
bastasse o seu próprio cartel, ond·e figuravam inúmeros sucessos.
Na mata, o Salú deixa-os junto a urna árvore,
sem outra explica~ao, e segue para a frente, esparramando os de1nais companheiros, aos pares, em
outros pontos de boa "espera".
Aí encontramos agora os dois Jorges. A árvore, um pequiz.eiro . muito grosso, cujos galhos
abren1 em leque,. cobertos de flores ainda em botao, dava de fato excelentes armadores de rede. O
essencial era subir. Era nisso, entretanto, que residia a dificuldade.
Resistiu o grosso tronco a todas as tentativas
dos dois amigos. Debalde tentaram em arriscadas
piramide~ ganhar os primeiros galhos.
Afinal,
suarentos e can~ados, importunados pelos mosquitos, resolveram estudar o caso detidamente.
Junto ao pequizeiro, furando-lhe a galhada
espessa, no afa de ganhar um pouco de sol, erguiase outra árvore esbelta e escorregadia. Seria mais
fácil subir por ela e com urna pequena ginástica
atingir os ambicionados galhos. De novo tentaram. Novas piramide~ fiseram até que enfim o R.
Freitas, após uns péssimos insta}Jtes em que ficou
dependurado entre as duas árvores, conseguiu passar para o pequizeiro. Após ligeiro descanso, foram
al~ando habilmente as 'r edes e as armas, lanternas
e cantís. Depois tocou a vez do Junqueira subir.
Em inúteis tentativas o rapaz se esf or~ou, sem que
entretanto conseguisse alcan~ar o ponto propicio
vida de
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para a· passagem. Empoleirado, cachimbando para
espantar a "1nur' ~oca" R. Freitas divertia-se in1ensamente com a desdita do amigo o que ainda mais
o exasperava. Inúmeras vezes tentou ainda, já
descal~o das pesadas botas, chegando por vezes
tao próximo da primeira forquilha, sob a "torcida" do companheiro, que parecia iminente a sua
vitória. Mas, um escorregao f azia-o descer vertiginosamente. E quanto mais escorregava, mais
lisa se tornava a árvore. R. Freitas opinou entáo
para que O a1nigo S·e S·erviSSti das cordas das redes~
amarrando-se pela cintura e que puxadas por ele,
serviriam de ajuda. Mas Junqueira, desesperado
com as piadas, os motes, os mosquitos e com seu
inútil esfór~o, recusou-se terminantemente a se
prestar aquele papel de salame: - "Ou subiria
por si mesmo, ou voltaria dalí ". E, como o u tras
vezes tentou, sem resultado, dalí voltou, acompanhado do Rego Freitas, que s.e divertia a sua custa. Depois de algumas erradas, na noite escura,
conseguiram atingir o acampam·ento onde se esgueiraram sorrateiramente, evitando as ' troc;as.

1

·A
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Alguns dias mais e chegam, qu~si . siltlll:ltA.- ·
neamente, Schnoor e Penteado, com a tropa ,e
' Hermano acompanhado do resto da comitiva, que
aporta em um batelaozinho e duas ubás.
Agora, finalmente, estamos todos reunidos, faltando ap·enas o Piza que se transportou para Goiaz,
incu1nbido de tomar as providencias referentes ás
pe~as do rádio, e ao concerto do motor .
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Reuniinos a nossa tropa: 21 cavalos e apenas
10 burros. E assim mesmo estragados e fracos.
Consequéncia da nossa penúria financeira.
De outro lado, a nossa carga é excessiva, espantosamente superior aqueles recursos para o
seu transporte. Evidencia-se isto como um problema de difícil soluc;ao, previsto allás desde Sao
Paulo, quando combinei com Hermano trazer duas
carroc;as. ,
A distancia que vaí daquí ao ponto a que nos
destinamos, a marge1n do rio das Mortes é de mais
ou inenos 150 quiló1netros, através de um terreno
- plano - campo.=;;;- de fácil travessia, contando
poucos obstáculos. Por ali já caminhei, quando
entao se f.ez a prime ira entrada naquela regiao delimi~ada pelos dois grandes rios~ constatando a
possibilidade de se fazer o trajeto coro carros de
bois ou carroc;as, como aliás foi feito, no ano seguinte, por um irmao do velho Angelo.
Baseado nesse meu conhecimento da regiao,
enco1nendei em Sao Paulo duas carrocinhas que
apanhassem carga de 500 quilos cada uma, e que,
com dois burros, um de guia e outro de varal, nos
proporcionariam muito maior vantagem e facilidade do qué lidar com· os dez burros ou doze cavalos que seriam n·ecessários para o transporte
desses mesmos mil quilos. E é só quem j á lidou
com cangalhas, bruacas e cargueiros que sabe
quanto é penoso esse servic;o.
·
Mas embora chegasse um dos veículos até Anápolis e outro até Sta. Leopoldina, prevaleceu um
"palpite" intempestivo de que ·" nunca viram caminhar no sertao com carrochihas", o que certa1nente seria urna verdade, em se tratando de zo'na
montanhosa ou de matas. Porém, nestes campos
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intérminos "que tambén1 nunca viram", elas poderiam facilmente trafegar, apenas com os mesmos
embarac;os que teriam os próprios cargueiros e
ser-nos-iam de grande utilidade, como foi para o
Tiago Severo o seu carro pesado, com suas modestas juntas de bois.
E assim, as carrocinhas haviam sido vendidas.
Tínhamos pois que nos contentar com os cargueiros. Acontece também que nao nos podemos
demorar na "faz-enda', do Joao Dan"tas, -e m vista
dos péssimos pastos, esturr:lcados pela seca impe. nitente e rapados pela f an1inta ·cria~ao local. As
cangalhas que adquirimos já bem usadas, por questao de prec;o, desconjuntadas e pesadas, sao terríveis instrumentos de suplicio para os pob.res animais, com exe~ao ap·e nas de cinco s·elotes leves
que trouxemos de S. Paulo.
·
Mas que poderíamos fazer com os minguados
recursos?
* * *

1
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Curi9sa é a- noticia que corre por aquí, de que
somos enviados pelo goy~rno,, para abrir urna estrada e para f azer a dis lribui~ao das terras.
A popula~ao sertanej a, arre dada dos centros
citadinos, ouve sempre falar do governo, como se
fósse urna lenda maravilhosá. No mais, tudo que
lhe faz sentir a sua existencia real e a sua autoridad e é o soldado arbitrário, sao os coletores de
impostos que , de quando em quando aparecem,
exigentes e com formalidades apavorantes.
Ainda agora aquí esteve u1na comitiva dessas.
Hospeda-se na casa do que ~parenta maiores haveres e intima os restantes inoradores para urna

/'
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reuniáo, em que lhes sao apresentados os talóes
com a importancia do r espectivo imposto.
Ora, o comércio daquí é incipiente, prevalecendo ainda o sistema da troca dos artigos
mais diversos. Como, pois, pagar o imposto ao
governo, si este nao recebe rapadura nem garlo, peles ou farinha? Ficam assim em sérias dificuldades diante do fisco implacavel.
Surge entáo urna terceira pessoa do grupo "sui- ,
generis" - o eterno intermediário - que, no toro
de quem faz· um grande favor, intima ao f ór<;ado
contribuinte a compra dos cereais ou do gado.
tste principalmente, pagando, j á se ve, depreciativamente ...
Fala-se também de um novo imposto - de que
já fqram avisados os desafortunados moradores
- a ser cobrado de acordo com o número de bra~as do roc;ado e nao em relac;ao a qua~tidade de
cerais colhidos.
, ,
Interessante é notar que toda essa -gente vive
em terras devolutas e q4e há muitos annos paga
esses impostas, guardando religiosamente os talóes
de recibo, referentes as contribui<;oes que fizeram
muitos deles sobre engenhocas de cana, que nao
funcionam, sobre roc;as, donde nada colhem, sobre gado, que já "virou brabeza ", solto no cerrado sem ·cerca. I1nagine-se, ·e ntao, quando o hafejo
do progresso atingir ·esta zona, valorizando-lhe as
terras, o que nao seriam es tes "talües" nas máos
'dos hábejs multiplicadores das glebas? E quando
se consid·era que a unidad-e de superficie, aquí,
para os "fazendeiros" - cujas divisas sao respeitadas escrupulosamente - é de mil alqueires! ...
E' de fazer inveja aos fazendeiros da minha
' terra, pois poucos sao os daqui que "p'QS~Uem"
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menos do que aquela unidade. Pouco importa que
cultivem apenas algumas bras~as quadradas ou que
o seu território tenha fundo para o sertao infindo.
Corre também a noticia que o governo goiano
pleiteia incorporar ao seu Estado, em prejuízo de
Mato Grosso, essa imensidao despovoada da mesopotamia Araguaia-Mortes, ficando este rio a sua
divisa com aquele estado. Nao compreendo tais
"ambic;oes terrenas". Como, porém, "sou de outra freguezia ", ponho-n1·e apenas a conj.eturar s·e
nao seria talvez algum noYo plano tributário a s·er ,
aplicado sobre os indios chavantes, senhores da
regia o.
Aos moradores locais entretanto, o boato causa sobressalto. Inquieta<;ao para uns e contentamento para outros: sempre onde há homens há ·
diversidade 9e. opinioes. Assim, logo que corre a
nova, um grupo favorá:re~ e cuj~s shnpatia~ estao '1" ~-m .
voltada.s para o estado v1z1nho, sa1 em correna p~la, ·
'
· vizinhan~a:, festejal)do o acontecimento com salvas
de "38" e "4.4"•
Vamos esclarecendo a situa<;ao, colocando-nos
no nosso devido lugar de esfor~ados bandeirantes.
Enquanto isso, o nosso médico Arion suavizalhes o sofrimento, tratando os doentes, nao deixando, porém, de medir-lhes a capacidade auditivª',
de examinar-lhes o .sangue .e, .é11f1m, .de colher' os
dados de que neoessita para os seus estudos sobre
aqueles moradores, que a isso se prestam complacen temen te, inclusive alguns carajás que aquí aportaram. De outro lado, o Nébias, nosso engenheiro,
atendendo-lhes ao pedido vai organizando rápidos
"croquis" das suas f azrendas, instruindo-os sóbre
a maneit~ de legalizar a situa~áó de cada um pe~
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rante o Estado. E' urna espécie de cura em conjunto do corpo e do espirito.
* * *

Devido a feroz resistencia das muriQocas contra a invasao dos seus dominios, os voluntários ca~adores desistem das suas incómodas "esperas".
Assim, ·para poupar a nossa despensa, resolvemos
matar urna vaca, comprada ao dificil cidadao Jo..
sé Terreste. Este estrambótico personage1n é um
dos mais remediados habitantes locais. últimamente envolveu-se num caso escabroso, oriundo
da infraQao do "sábio e incompreendido" nono
mandamento. As desagradáveis consequencias
que daí sobrevieram tornaram-no ainda mais exquisito. , Mas toda a sua originalidade residia no
seu extranho vocabulário.
Mais de urna vez tenho observado a satisf a9áo
e o prazer com que os sertanejos ouvem e apreciam
as palavras "difíceis" e os ter1nos empolados. Co- ·
mo a lingua é rica desses vocábulos e muitos sao
os que arrotam erudiQao,é natural que surjam os
tipos estravagantes. Mas para o "cujo", nao pode
haver competidores. Transcrever aqui os · surpreendentes flor·eios da sua linguagem, é tarefa
difícil a que eu nao me animaría. Acresce também que um defeito nasal torna a sua voz metálica, aos arrancos, entrecortada de grandes aspiraQOes. Ditas assim, claro e alto, as suas bobagens
sáo bobagens ainda maiores, que a custo se ouvem,
guardando-se a seriedade convencional. Analfabeto, ou talvez por isso mesmo, suas frases sao
sem sentido, cheias de palavras esdrúxulas, ressonantes e nao raro, com surpreza para o ~uvinte
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desacautelado, derramam "clássicos" vocábulos
. . pornográficos, que ele empriega na mais santa
ignorancia, o que nos cau.sa verdadeiras vertigens.
Dando-se mais valor, fez questao de nos exibir um "diploma" que havia recebido, "pela sua
sabedoria ", dizia ele. Tratava-se de um impresso,
encimado por um bombástico cabeQalho, onde se
destacava o nome de um Instituto Técnico qualquer, e que, no lugar destinado ao nome do "diplomado"; constavam os seguintes dizeres carimb~dos em vermelho: "Caso V. S. dese je adquirir
um dos nossos diplomas, igual ao "fac-simile" a cima, queira encher o cartao junto, no-lo remetendo acompanhado do vale postal correspondente.
Vinha depois o pre~o: diploma comum, tanto; diploma especial, mais tanto; diploma de honra,
ainda mais tanto ...
"A ignorancia é atrevida"! - Já dizia o velho
J oao Mendes.'
Mas volt'ando a vaca, que boje vamos sacrificar a bem dos estómagos dos expedicionários, -p asso a relatar um fato que felizmente nao teve consequencias funestas.
A criac;ao do gado bovino representa na vida
do sertanejo um papel preponderante. Servindo
até o número de suas cabe~as como índice econ·ó mico e social dos seus proprietários. A-pesar-disso, a pecuária local nao obedece a método algum,
deixando que o gado se multiplique nos "gerais"
sem limites, entregue a sua própria natureza. Assim na "larga", a cria~ao vai-se tornando arisca
e alongada, fugindo cada vez mais do homem e
internando-se cada vez mais no sertáo bruto: "vira brabeza " .

..
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Urna vez por ano é feita a "vaquejada", quando sao separados e marcados os bezerros, apartados os "boiécos" para a venda, e resol vida a partilha por sorte, ao vaqueiro. Esta é a maneira de
pagamento comum no sertáo, com que se ajustara
os vaqueiros, e que vem a ser o quarto, o oitavo,
o décimo segundo, e assim por diante, dos bezerros, machos ou fem·e as, que nasceram sob os seus
cuidados. Equivalendo a palavra "sorte" nao ,so
ao sexo e qualidade da cria, como também a sua
cria<;ao. Sendo sua propriedade, desde o nascimento, nada lhe advém pela possível morte do
mesmo. E' a sorte.
Pegar urna "brabeza" é um servi~o que so ..
mente os. mais experimentados vaqueiros poden1
fazer. E' comparável as mais emocionantes caca..
das. Requer um cavalo prático e f orte e um cavaleiro destro e decidido. Sai o vaqueiro vestido de
couro, a procura de rastos recentes da manada
arisca. Segue atento. Pois é um inicio de sucesso
a aproxima<;ao cautelosa e impressentida. Quando atinge o ponto e~ que foi percebido pelas rezes já meio selvagens estas desandam em correria,
procurando o cerradao e os carrascais, onde s·e escondem instintivamente O momento é decisivo.
Imprime en tao o cavaJeiro a -maior velocidade que
pode tirar do se,u ginete acercando-se do animal
mais, retardado. D·eVido as tranqueiras e ao emaranhado do cei-rado nao é püssív·e l o uso do la<;o.
J\!Iflstrando urna excepcional habilidade ele se e1nparelha com a preza escolhida e, segurando-a pelo
rabo, abre rapidamente o cavalo para o lado ao
mesmo tempo que lhe dá um fortíssimo puxao que
a atira violentamente ao solo. Salta-lhe o vaqueiro em cima. Amarra-lhe as patas. Imobiliza a

.
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"brabeza". Nao termina aí o seu trabalho. Volta
a casa, donde trás um boí manso de carro, em cujo
pesco<;o forte vai ajojada pelos chifres a rez aprisionada. Assirn fica durante n1uitos dias recebendo a sua morosa domesticacao.
~sse penoso servi<;o redund~ · as vezes em nenhum proveito, pois esses animais, criados na largueza .das campinas sem limites, reduzidos 'a impontencia, ali mesmo morrem, como em verdadeiros suicidios de protesto contra a escraviza9ao imposta. Asseveram os sertanej os, quando isso acontece, que "morreu de raiva''. Suas carnes '- dizem - nao se prestam para xarque. Apenas o
couro se salva.
... ~sse pendor incontido para a liberdade, cingi- '
da apenas as leis naturais da espécie, e que é po- \
rém maior do que o próprio instinto de conserva~ao, faz-me pensar no momento que o mundo
atravessa, neste período de submissao, de cerceamento de liberdade em que milhóes de homens julgando-se cultos - se submetem a variadas ideologias, como bobos de asilos, "fardadinhos, alinhadinhos e lin1pi_n hos" se submetein ao regimento in..
terno.
Compreendo a morte da "brabeza ". Pois, nas
rninhas ca1ninhadas; também sou "braheza" solta
nos "gerais ", nas campinas intérminas.
, ,
.
Voltando a casa de Joao Dantas, encontra1nonos agora no cutral, onde está num mago·t e de r~
zes, a escolha, a futura ví'tima dos nossos apetites.
Negocio o pre90 com o piao que a veio trazer.
Ambos sabemos que o comum é 80$000. Mas isso
nao impede, segundo as boas normas do comércio
e para dar mais realce a transa<_;ao, que ele me pe~ª 100$000 e que eu, após um exame de fingido en-
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tendimento, lhe of.ere<;a apenas 60$000. Assim, rachamos a diferen<;a, pagando aquele pre<;o.
Separada do grupo a pobre vaca, que tinha
as tetas mutiladas pelas piranhas, inútil portanto
para a procrea<;ao, dava mostras de visível inquietude, talvez inspirada por extranhos pressentimentos causados pela nossas atitudes. La<;aram-na pelos guampos, dispondo-se a puxá-la a sombra de
urna árvore, para a imola9ao. Mas, no momento
em que o animal viu-se f ora do cercado, inves ti u
furiosamente contra Hermano que distraidamente
passeava a pouca distancia, arrastando no ilnpulso os iinprovisados magarefes dependurados na
corda. Espalhados por ali os companheiros presenciavam a cena horrorizados, pressentindo urna
tragédia. Um deles, mais afobado, saco u do seu
revólver, disparando-o em dlregao a "fera". Foi o
quanto bastou para que todos os assistentes também apelassem para as suas armas e, nervosos
atirassem a ·esmo com o grave risco de acertar nos
próprios companheiros. A cena terminou com
trambolhóes e cor¡:_erias, mas sem graves consequenc1as, a nao ser para a vaca, que - mesmo essa
- foi morta a faca. ·
·
A

'

-
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* *

Adquirimos mais dois cavalos que, juntados
a nossa tropa, perfazem um tota,l de 33 animais:
10 burros e 23 cavalos. Notando-se que alguns
déstes últimos, com o lombo escalavrado de pisaduras, nao estao em condic;óes de prestar servic;o.
Entendo-me com Hermano sobre a nossa situa~ao
e, como ele se recusa a sacrificar parte da carga,
a única saída é fazer o percurso duas vezes, isto
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é, levar a carga até o rio Cristalino e trazer a tropa de volta para balde ar o resto. Nao podemos
nos demorar aquí esgotando os víveres, enfraquecendo os animais pela escassez de pasto, sem .nenhum proveito, pois, de re sto, os trabalhos científicos locais já estao realizados.
Assentada a r esolu9ao, marco a partida para
dois dias depois, aproveitando a vésper~ para o
arranjo das bruacas.
Mando que se aprestem para a largada. Há
um nervosismo de inopinada alegria nos arranjos
das "tralhas" pessoais. Escrevem cartas apressadas, que alí ficarao a espera do cor~io esporádico
que .as levará com a notícia de que vamos entrar
pelo grande sertao.
Fico a conj eturar sobre a nossa entrada, que
demanda tao ínvios sertóes. Há na bóca de cada
. um urna palávra de desafio a lendária serra do
Roncador que vamos alcan~ar. Há em todas as
fisionomias expressó-es de intrepidez e coragem.
Ainda na o conhecem o que seja a soma dos
aborrecimentos diários. Nao sabem o que é ter
no pé um calo dágua e ter que continuar a marcha; nao sabem o que é ter sede e nao ter água
para beber; nao sabem o que é lidar poro bruacas
e cangalhas e cargueiros. . . ·
Há um companheiro que comigo compartilha deste~ temores. E' o velho Garbe. CoJll seus
54 anos, dos quais quasi a inetade passou-a na~ inatas amazónicas na sua profissao de taxidermista,
em companhia do seu pai mais .célebre ainda que
ele nesse delicado mistér, Walter Garbe tem comigo urna conversa em que me exp0e os seus receios.
Concordo com ele em quasi tudo que diz. Aliás
cousas sensatas. Mas animo-o quanto a aprecia...
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End ireitando o arrocho

~ao

sobre OS S€ US companheiros, fa dados - pela
nossa falta de r ecursos - ao papel de p eóes.
..
- Que valerá a boa vontade desses mo~os, dizia, se suas ma os n ao aguentarao o machado e a
foice, quando fór preciso manejá-los?
- Sangran1 primeiro, depois se acostumam !
- Como far a o se um dia ,.desgarrarem da comitiva e se p erdere1n nessa imensidao?
- Nao há necessidade de sair ...
- T enho pena deles e de nós mesmos. Vamos sofrer muito !
·- No 'fim aprepderao ...
.' .· - .No flm? No fim de que? Nao se forma ·
· ' ufu ·sertanista em cinco meses .de marcha. T enho
vinte anos de sertao e cada dia novas cousas apren-..
do! · ·
- T em razáo... Más, esta tarde de hoje,
quente, está tao boa para pescar! . . .
E la se foi ele, no seu divertimento predileto,
gastar de cani<;o e1n punho os últimos momentos
do dia; aliméntando os peixinhos do ~raguaia ou
trazendo para a nossa panela as m atrinchas, os
piáus, os pintados e as ~pirararas.
,
A noite ti-vemos as costumeiras tocatas ao violao;,entremeadas das ~Qqadas do, '~ an1argo" e dos
nacos ·de churrasco.
'
,· Ali, ao pé do f ogo, ,propicio as histórias e lendas, sao recordadas velpas .trad.i~oes . de exquisito
eri,canta.m ento; Aos pouco·s :vao de~ ertando os com- .
panheiros a procura -d as redes, onde se espicham
em envolvente indolencia. '
·
ExtraJ\ha insónia me , persegue nestas caminhadas. Tive dois companheiros para essas vigilias. Schnoor e Angelo. Dormimos cinco, quatro
I

!
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horas apenas por noite, sem que· por isso nos ressintamos. A essas nossas agradáveis "vigílías voluntárias ", quando ao pé do fogo divagavamos sobre -0s mais diversos asuntos, chamávamos de "a
nossa botica".
ArraD:chávamos invariavelmente juntos en~re
lacando
as redes nas mesmas árvores, mas a maior
..
parte da noi te era varada ali na "nossa botica 't,
em intérminos e ·ecléticos devaneios.
Agora, ainda no inicio da jornada e já demonstrando aquel a afinidad-e que nos q.n:e , . esta- ·
mos os dois a tomar. chim.arráo junto ::to fogo qe
muito brazeiro e pouca cham~. Recordo-me en-.
tao, para contar ao Schnoor, d~ um·fato -que se deu
entre personagens já no'ssos _conhecidos. Como era
do seu· hábito, de manhazinha saiu o velho Garbe
com sua espingarda a procura de pe9as interessantes para a nossa coleQáo de aves: · A 'hora do almÓQO estava de volta, sem traz·er consigo passarinho algum, a-pesar das detona~oes que ouvimos.
Aborrecido, explicou-nos que atirara· riuma ave que
considerava raridade, mas que embora f.erida nao
conseguira apanhá-la.
Entra agora o Fabiano, que oqvia atentamente a narrativa:
,
-· Eu conhe<;o essa pombinha. E' jurití. · Lá
no 'faq\laral tem muito ...
- Nao. Nao é jurití, que eu tamhém· cohhe~o.
Essa é urna pombinh~ menor, cla.rinha ... ,clara ....
- E'. E' a jurití m-e smo. _Eu conhe~o.', Lá
no meu sitio de .Surucuá tem muito delas.
- Nao! Nao é jurití ! A que eu fálo é ...
urna pombinha clara.
Intervem, nessa altura, explicativo, um ter.
ce1ro:

i -
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Creio que voces dois tem razao: sei de urna
pombinha assim, cinzentinha, parecida com a jurití, n1ais clarinha ...
- Sin1 ...
- No Taquaral te1n delas: é a jurití.
- Nao. Refiro-me a urna outra: chama-se
"claretí". - filha da jurití com a clara ...
E assirn desfez-se a contenda, com o palpite
gaiato.
* * *
· Iniciam os galos os seus diálogos sinfónicos.
Já vai baixo no céu o Cruzeiro. Avivamos o fogo
e encostamos a cuia. Envolvemo-nos nas mantas
e alí mesmo nos estiramos, a9 calor aben<;oado do
brazeiro, e sob o lascivo desmaiar das estrelas.
Oh! O lascivo desmaiar das estrelas ! ...
Quem já viu e notou o tremulo, indeciso e agoniante esmorecer das estrelas, quando na tibieza
da manha vem o sol, medonho e cegante de luz,
·empurrando a noite, encobrindo como seu pródigo
esbanjamento a modesta esmola daquele tremeluzir votivo, nao s·e ntiu qualquer causa de ciumes
no seu abrupto aparecimento? Aquelas pinceladas rubras, lilazes, alaranj a das; roxas - mesmo
sanguíneas - com que se precede, nao tem qualquer cousa de tuna ciumenta ostenta<;ao?
Pois eu tenho a minha estrela. Desde menino que a conhe<_;o, quando f azia madrugadas. Ficava admirado de ver o seu atrevimento em demorar-se tanto tempo no céu, já quasi dia, quando
todas as outras já se haviam ido embora. Explicava-me o r~de pea o que aquela era a Estrela d' Alva. Depois li que tinha outro nome, pelo qual nunca a chamei. Menino, admirei-a. Adolesce:r:ite,
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· adorei-a. E se ela agora se corporificasse em todo
o seu fulgor, ·em todo o seu brilho, em t.o~a a sua
radiante e atrevida b elez a, na forma fem1n1na para
o n1eu .egoísmo de homem, -:- eu, entao, na aluci:
na~ño de todos os m eus sentidos. . . Ah! mas aqu1
já entram as causas inconfessáveis ...
'

* * *

N asee o dia. E com ele no.s movimentamos nos
arranjos dos caixóes que nos servem de bruacas,
equiparando os p es.os calculadam.e nte, e as sobre-.
cargas, e separando u1n conjunto completo para
cada animal.
Propositalmente trouxemos quasi toda a nossa carga em caixóes de gazolina, ,porque eles mesmos nos substituiriam as bolsas (bruacas) de couro crú muito suscetíveis as intempéries. Acres.cendo ' ainda a vantagem do prec;o: UJll ca1xao,
2$000,, urna bruaca, 15$000. Para que os caixóes
ficasse1n mais reforc;ados, enervamos as suas extremidades com a própria correia que lhes servia
de alca. Essas correias f oram cortadas do couro
da vica que matámos, seco completamente em
dois dias de sol, o que dá bem idéia da canícula
araguaiana.
Cada cavalo suporta um pezo aproximado de
90 quilos e cada burro mais ou menos 120. Para
as caminhadas como a que vamos empreender, em
que os animais nada ter ao além do capim que forem encontrando pelo trajeto, essa carga já representa um excesso.
Tudo está finalmente pronto.
.
Por sugestao do nosso a1nigo J oao Dan tas foi
dado o nome de Porto Anhanguera a este- loéal.
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Sou, por principio, contra novos batismos de lugares conhecidos e cujos nomes já se acharo enraizados no conhecimento popular. Entretanto, nao deixo de reconhecer que a idéia foi delicada e perfeitamente aceitável no presente caso, pois daquí iniciaremos a contagem dos quilómetros da nossa penetra~áo. E aquí plantamos o marco zero da nossa entrada.
Leio na caderneta do N ébias as coordenadas
do lugar.
I-í'oje, de passagem, aquí aportou para nos trazer conf ortáveis votos de boa viagem um grupo
de distintos mo~os mineiros, de Sao J oáo d'El R·ey,
chefiada pelo experim·entado ca~ador senhor Virgilio Leite. Estao em excursáo de ca~a e r ecreio.
Nos encontros simpáticos do sertáo se fundem
as amizades. Nos poucos momentos em que nos
deram o prazer da sua distinta companhia, arrancaram-nos da barbárié. Como estáo de volta da
excursáo, of erecem-se para levar noticias aos
nossos entes queridos. Também pedimos-lhes que
avisem o nosso companheiro Piza que já vamos de
marcha. Partero os visitantes.
Chegou o vielho Angelo que, avisado da nossa
partida, vem passar a noite conosco ,para juntos
iniciarmos a viagem.· Chega ainda a tempo de
nos auxiliar co1n a ~ua prática na arruma<;áo da
nossa carga.
.
Amanha se dará a largada.
Sentados no alto da barranca, contemplamos
o maravilhoso caudal que reflete os últimos claróes do sol que se vai. Descansamos o corpo,
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descansando a vista na paisagem de encantadora
melancolia. A noite repetiu-se o seráo de sempre.
ao pé do fogo. Houve cant~rias e tocatas. Depo!s
f oram-se indo os companhe1ros, engordando as redes com os seus corpos sonolentos.
Ficamos ape nas tres: Schnoor, Angelo e eu.
Estava fundada a "nossa botica".
Nossos comentários, co1no era natural, versavam sobre a caminhada além do rio das Mortes,
na serra do Ronca dor, para onde nos dirigíamos
e que fora o m esmo desejo na nossa anterior pe~
netracáo, há ci'nco anos atrás . .
"
Cevamos o nlate e corremos a cuia, extranhando o Velho a estimulante bebida amarga. Para
tudo tinha desembaragadas e pitorescas expressóes
que emprestavam ce rta gra<;a a conversa.
Ángelo: - "Ota biquinho quente. Amarga de
travar mas é boa!"
S chnoor: - "E' erva mate socada. E' chimarráo".
Ángelo: - "Desse geito nao conhecia. Mas
pelo gasto conhe<;o a planta. Nós aquí ternos dela,
mas fazemos chá ".
Chico: - "Pois é, Velho. N: en1 acredito que
esta111os aquí juntos, para de novo romper: os gerais ". ·
.
·
Ángela: - Eu sen1pre pensei que nao havia de
morrer sem subir naquele serráo. . . . D·e sta vez me
palpitei que vamos mesmo. Estou até "avexado"
para partir".
Schnoor: - "Que existirá por lá, naquela serra, naquela imensidáo ?"

•
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Ángelo: - "Pois qu·e m haverá de saber ,me~
nino, se nunca p é de cristao pisou naqueles mundos 1"
Chico: - "Vamos encontrar é muito bugre
"brabo", muita fom e, muita 'Sede e muita chuva " ...
Angel o: - "Ah! Deu com os caboclos, nao é
só urna desgra~a. Tá lembrado, Chicao, que da
outra f.eita passamos fome por causa deles"?
Schnoor: - "l\1as p'orque ?"
Angel o: - "Pois, mo~o, caboclo· so vive de ca:Por onde pass a faz urna limpeza . .. "
Chico : - "A ca~a se torna rara e arisca. Nao
d>eixa que se aproxime dela ".
Angelo: - "Fica cheia de tretas. , Quando . se
dá fé la vai o bicho coriscando, numa carre1ra
dan a da . .. "
Chico: - "Amanha co1ne~aremos a penetracao.
Vamos ver tudo isso".
..
S chnoor: - "E' o caso de nos lembrarmos en, tao do versículo de Dante: "Deixai toda espe. ".~
ran<;a, o, vos que en t ra1s
Chico: - "Nao. Isso seria conformar-se antecipadame nte com desgra<;as. Ficará melhor di, zermos: "E stá lan~ada a sorte ! "
Angelo: - "Et)S·e v,ersinho da sorte é m elhor.
Do r,e sto a gente vai se defendendo con1 a ajuda de
Úcus .. "
Porto Anhanguera, 18 de Agosto de 37.

ºª·
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A LARGADA SERTÁO A DENTRO
SOL CAUSTICANTE - A BARBARIE - CACADAS - O
CORICBO DA SAUDADE - S:t!:DE ... - A LAGOA DAS
TRÉS CACIMBAS P~lMEIROS
VESTiGIOS DOS
CHAV ANTES HOMENS E CA V ALOS - O CRI$·
TALINO.

De madrugada, con10 alvorada festiva comemorando a p artida, soltei tres ribombantes foguetóes, que serviram de enérgico despertador para
os companheiros .
Arreamos os animai,s enquanto era preparado um almó<;o leve de arroz com carne picada.
Levantamos a carga e, um após outro, foram
saindo os car gueiros. Pux ava o velho Angelo a
. d a march a : d e " pon t e1ro
. ".
guia
Vao todos a pé, salvo nós da vanguarda,
Penteado e Maranhense, que ajudam a caminhada e Nébias . e Arion - doutas 'figuras a quem
assistia esse privilégio.
Demoro-me ainda no Porto em conversa com
Hermano. Depois, tomando a batida dos cargueiros rumo também como os companheiros, para o
nosso primeiro pduso, na morada do velho Angelo, a ·24 quilóm etros de distancia.

I
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Vou encontrando diversos expedicionários p•'rdidos ou desorientados pelos múltiplos trilheh os
que se cruzam. Alguns desnorteados e aflitosJ
outros no m aior sossego, espich ados a sombra das
árvores, enquanto o cargueiro arreado e carregado espera ao sol causticante. A todos vou empurrando para a frente, orientando-os e avisando-os
que nao permito aquelas paradas prej udiciais aos
animais. ~
Ao chegarmos a casa do velho Angelo depois
de umá marcha com a desorganiza<;ao própria da
primeira jornada, encontrei parte da nossa tropa
junto a morada, alí mesmo solta pelos companheiros exaustos, em contrário a ordem que lhes
havia dado, para que a levassem ao pasto próximo. Chamo os r espetivos "pe5es" impreviden,
tes e repreendendo-os, f a<;o com que cumpram as ·
instruc;oes. Vejo que há lamenta~5es, lamúrias e
queixas. Alguem insinua ao m eu ouvido, com
fingida ponderancia, que já pairam entre os companheiros pesadas desaven<;as, amea<;as de morte.
Gonhec;o como ' se :revela a alma humana, em
contacto com o sofrimento e o cansac;o. Já tenho
presenciado a que incríveis mesquinharias chega,
por vezes. Conhec;o a pec;onha que en cerra a f rase "eu nao falo por mal. .. " Assim, desfac;o o
bote e evito a intimidarle:
- Isso é próprio' da primeira marcha. Par~
mim todos sao iguais. Todos sao peoes e alguns,.
até, péssimos peoes, que o sertao acabará por
selecionar.
A volta da rústica morada nos arranchamos
e na manha seguinte de novo partimos, com destino ao coricho da Saudade.
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Já vai m elhor a march a. Nem sobran1 os retardatários, como na véspera. Parece até que os
desanimados, embora continuassem desanimados,
aceitam e se conformam com as a grur as da jornada.
Na hora da saída, apar eceu o nosso conhecido
José Terreste, que veio cumprimentar-m e :
- Sim senhor ! Vim dizer minhas festas para
essa .s ua ambulancia que se atr eve nesses potentes
geraisl
- "Nao será porque". . . r espondi-lhe, agradecendo a inten~ao.
Urna parada fizemos, urna légua adiante, na
casa do Chico, vaqueiro do Cel. Pedro Ferreira.
Enquanto a tropa, desarreada, descansa um pouco, e os companheiros se espal,'ran1a1n 'por 'ali, vejo
o Chico.~ com sua cara m atreira ·e inteligente, rod eado pelo Arion, Fabiano e Garbe que discutiHm
acaloradamente pela posse de urna caixinha que
ele trazia na mao.
, - Porque todo esse barulho? indaguei.
Foi o próprio Chico quem me deu a explica~
<;ao, no .s eu linguaj ar sertanej o:
- Pois é : esses mo~os m e pediram para ca<;ar carrapatos do chao. Um está aquí na caixinha, mas como os tres me pediram, nao sei agora
a quem entregar. .
,
·
.
- Mas Chicao - intervém o Arion - o Garbe é taxidermista, o Fabiano, botanico. Eu sou
entoll)ologista. E' justo, pois, que o carrapato venha para a minha sec<;ao.
. - Nao importa. Nós aquí nao trabalhamos
com individuali.smo. Cada um ·depende do outro
e todos se esfor<;am para a grandeza da Bandeira.
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Tanto faz dar para um como para outro. Fique
voce mesmo com ele ...
Tomou Arion avidamente a caixinha, abrindo-a com cuidadosa aten<;áo. l\1as - ó desilus~o
esta va vazia ! ...
O Chico sentenciou, chocareiro:
- Tanto brigaram, que o "imundo" fugiu ...
Daquí ainda continuamos a marcha para o
Coricho da Saudade, a 6 quilómetros de distancia.
Lembro-1ne, de passagem, que no ano passado, os terríveis índios chavantes atacaram a casa
do vaqueiro Chico, flechando o velho Gregório que
ali se achava.
Chegamos ainda com dia no coricho, com tempo de a travessar nossa carga a váu, pois o ribeirao
é um pouco fundo, nao permitindo que os anin1ais
o transponham carregados.
Enquanto esse servi<;o está sendo feito, sigo
com Candido e o velho Angelo, a ver si conseguimos matar alguns veados do outro lado do coricho, já nos campos gerais que se estendem até o
Cristalino.
Segue o Angelo por um lado. Eu e Candido,
por outro. Embora por veredas diversas, p1·0curamos atingir a mesma queimada nova que
o Velho conhecia e de que nos deu o rumo. Caminham.os bastante. Até que avistamos urna compeira, distra.í da, a saborear o mimoso capim recemna.scido. Apeamos ambos. Cautelosos, negac~an
do por detrás dos cupins e dos monchóes, tomamos
chegada e, de boa distancia,- atiramos. Eu errei,
mas o Candido acertou. Apanhamos a veadinha,
extirpamos-lhe as viceras, diminuindo o peso, e
a engarupamos no cavalo do cac;ador. ·
,
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Ouvimos urna detona<;ao ali perto. Esperamos um instante e chamamos pelo companheiro.
Reconheci aquele grito curto e gutural - üú - e,
guiado por ele, enveredei pelo cerrado ralo, encontrando log·o adiante o velho Angelo que destripava o veado que matára. Juntamos ~s duas prezas no cavalo do Candido, para que as levasse
para o acampamento, como refór<;o ao nosso
j antar.
·
Continuo com o velho Angelo, pombeando em
redor das lagóas secas, procurando mais "carne'',
pois sao pequenos o.s veados que matámos. Seguimos separados, tomando a precau<_;ao de ir centra o vento, evitando que a nossa presen~a seja
pressentida pelo seu agudíssimo olfato. Na outra
ponta da queimada, vi que o Velho apeava e apontava-me qualquer cousa além, do seu lado. Ouvi
que atirou por duas vezes. Vindo de lá, descrevendo um .s emi-círculo, vejo um galheiro em disparada. Quando chegou ao meu ponto atirei e,
cqm sorte, ma tei-o.
Encetamos o regresso, com a · certeza de que
já eslava garantido o jantar de boje e o matinal
almóc;o de amanha, para aqueles trinta e tantos
exigentes estómagos.
A barranca do coricho está festiva e enfeitada com as redes multicores, ligando as suas árvo. res frondosa.s. Recobrem-nas os mosquiteiros ~
ainda alvos e limpos - ao imperativo da muric;oca
impertinente.
Antes das nove horas da manha seguinte par·
timos. Todos juntos, seguimos em fila, cortando
rumo pela inmensa campina, deixando escavado
pela nossa passagem um mareante trilheiro que
tao cedo nao se apagará. Vai de ponteiro, puxun1
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do a marcha, o velho Angelo. Schnoor, Penteado,
Maranhense, Ortiz e Candido seguem a cavaJo,
comigo, repa.ssando a comitiva de ponta a ponta,
ajudando os caminhantes no concerto da carga, no
arranjo das cangalhas, incentivando os retardatários, nao p ermitindo que a fila se estenda. Enfim,
prestando os múltiplos auxílios neces.s ários ao seu
bom andamento.
Exposta a ca:usticante e abrazadora soalheira,
segue a monótona caravana, · palmilhando a desconhecida campina, serpenteando por entre os
monchoes, na impavidez dos grandes empreendimentos. Alguns companheiros p enosamente se
arra.s tam na cauda da comitiva, sedentos, com os
, pés f eridos, desanimados.
Como pagando um tribúto a ousadia da empreitada, como urna "prova de fogo", sofremos o
tormento da sede. Ainda nao habituados as caminhadas, os expedicionários esvasiaram os seus
cantís e as suas caba~as logo nos primeiros passos
da jornada, ao imperativo do que julgavam ser
sede. Continuando porém a marcha, aviva a canícula - sol a pino - e eles se -ressentem da falta
da água, nesta várzea quente e seca.
Ja havia avisado - ainda no Coricho - que
poupassem a água das suas. reservas, sorvendo-a
ao.s pequenos goles, pois nao sabíamos onde ne'm
quando íamos encontrá-la. Mas só mesm:o urna
prova real poderia corrigir a incúria de alguns.
De resto, que valeria f alar ero sede quando se está
a margem de um rio que apenas com o seu marulhar nos refresca os lábios e até serve, para
muitos, de suge,stivos diuréticos?
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E o sertao come~a a agir, despindo as almas,
desnudando o caráter de cada uro: assim, uns escondem, mostrando um exagerado instinto de conserva~ao e r evelando o seu egoismo, o pouco do
seu precioso líquido avaramente guardado, negando um gol~ ao companheiro. sedento. Outros, ab¡Solutamente desprendidos, oferecem as su as reservas com a maior despreocupa~ao, num gesto de
soTidariedadc incontida.
Há ainda daqueles que tem em alta dose ·o
pudor do sofrhnento, que caminham f eridos e sedentos, mas que ao ser interpelados, simplesmente
respondem "estou bem", dando · mostras de poderosa fórc;a ;moral.
Peore.s do que esses, materialmente abatidos
pela brutalidade do meio, sao, porém, os que se
abatem moralmente. Ficam desanimados, estirados no chao, entregues ao seu desconsólo, em lamentac;oes choramingadas. ~sses nos dao maior
trabalho.
Nao é pos.sívcl parar a ma.rcha de toda a caravana, para atender a uro pequeno caso, pois isso
acarretaria um transtórno completo a caminhada.
Urna vez parados, os cargueiros se deitam, para '
se livrar do peso que carregam. E quando um
cargueiro se deita, tudq está para se recomevar.
E' necessário carregá-lo de novo. Para quem leva
urna tropa grande e fraca corno a .no~sa, a continuidade, embora lenta, da marcha se impé>e necessariamente. Compete aos que seguem montados o trabalho de manter essa continuidade.
Já e.stou desfalcado de tres dos meus auxiliares,
que deram suas montarías a estropiados companheiros. Vislumbrando igual sorte, encontro alguem que se recusa seguir, dizendo-se cansado.
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procuro levantar-lhe o animo, mas sem resultado.
Como a paciencia nao é uma das minhas virtudes,
decidi f aze-lo caminhar de outro modo, mais convincente e, fingindo ignorar a sua presenc;a, chamei
dois companheiros decididos aos quais determinei:
- Cortem duas varas boas e si esse vagabundo
nao caminhar, meta-lhe o pau ! - Si caír, deixem
que as formigas comam sua caveira 1•••
Magicamente refez-se do "cansac;o". Ressurgindo-lhe as forc;as, ele se pós a caminhar, lépido,
imaginando as consequencias que lhe poderiam
advir' da malandragem.
Preocupa-me entretanto a aspereza da jornada para urna primeira arrancada. Resalvo por
isso entender-me com Angelo para procurarmo.5 um
pouso onde fosse fácil abrir urna cacimba que nos
desse água. Ortiz fica puxando a marcha, enquanto eu e o Velho seguimos; adiantando-nos em ex··
plorac;ao, cada qual no sen rumo. Um tiro de
fuzil seria o sinal dado por quem primeiro deseobrisse um lugar propício.
Dirigi-me para urna moita de mato, indicadora
de urna lagoa que embora seca nesta esta<;ao oferecia a possibilidade das cacimbas. Dei o tiro
convencional e vim ao encontro de Ortiz, chamando-o para que trouxesse a comitiva.
Nem bem chegados, Fabiano, com a sua incansável atividade, se poe de cavadeira ern punho
a furar o chao ligeiramente húmido, com a disposic;ao de quem vai agarrar pelos pés os seus
antípodas.
Jo.s é Walter chega derreado, ern lamentável
estado de desanimo, dependurado na sela de urn
cavalo que o Arion vem puxando. O miserando
e ridículo ·estado de nosso companheiro, que se
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assemelha a um desengon~ado polichinela na· sua
improvisada ambulancia de socorro, serve para
impiedosas piadas dos ex;pedicionários. E' ele o
exernplo edificante de que nao ba.sta o vigor físico
para se romper o sertao.
Si para as caminhadas é preciso máscula atividade, para os pousos sao exigidas as diligencias
de urna boa dona d e casa: providenciar a boia
na hora certa, zelar pelas caciinbas, pela lirnpeza
- do acampamento, mandar buscar lenha, cuidar
da boa ordem da carga e outros pequenos caso.s
que r equerem aten~ao. Nota-se tan1bém a predile~ao de alguns companheiros para esses servic;os.
Como nao dispomos de cozinheiros, os ''mestres"
cucas" sao improvisados no momento, aproveitando-se a habilidade de cada um.
Fabiano consegue atingir o ~mbicionado len~ol dágua.
Embora nao copie o milagre bíblico, o precioso
líquido alí está, na sua forma de lama, o que j á
é um consólo. Torna-se necessário aprofundar um
pouco mais o buraco e esperar que se encha <le
água e ainda esperar que a lama se deposite no
fundo da cacimba. Quanto a esta segunda parte
- que é do programa - f oi di.spensada pelos circunstantes, nos prhr1eiros momentos. Pricipitaramse a volt a do pequeno poc;o e sófregarnente sorveram a terra molhada ...
Outra cacimba foi furada. Com baldes démos
de beber a nossa tropa que, impelida pelos seus
in.s tintos, também se acercára dos po<;os.
Angelo, Ortiz e Senatore partem a procura de
ca<;a, voltando ao anoitecer com duas campeiras
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que, incontinente, vao para o espeto, vigiadas pelos
olhares cubi9osos de todos.
O meu velho amigo avisa-tne que j á avistou
os fogos dos chavantes, que provavelmente em
ca<;a, rodeiam por alí.
- Chico, . caboclo ta. aí ! Toma ten to! ...
Embora surja a idéia de aquí falharmos um
dia, em descanso desta jornada de 24 kms., nao
cogito disso. Havemos de chegar amanha ao Cristalino, o que se imp5e · como um imperativo da
. aridez daqueles · campos estorricados. Sei que o
percurso será maior do que fizemos boje, mas
"encurto-o" para encorajar o.s companheiros, equiparando-o a mesma distancia.
Verdadeiramente esta é a nossa primeira noite
em ple1io sertao: E' escuro, pois a lua sairá hem
tarde para a sua ronda. Iniciam os , pirilampos a
coréia iluminada, na volúpia dos seus instintos.
Insiste o urutáu em quebrar com a agonía dos
seus gritos a pasmosa quietude. Nao, nao é so.mente o grito. triste do µrutáu. · F~utúam no ar
rnorno os pips languidos dos j aós amorosos. E "
tintilam os sihcerros. E o chocalhar dos polacos
emprestam ao ambiente bárbaro urna sarabandá
de
sons extranhos.
,
'
·
l\'.las aquéles pios nostálgicos também podem
·s ér ·perfeito~ arremedas dos indios que nos.. espreifam as ocultas ...
Nas noit~s de pouso, ao relento, há verdadeiro
encanto no bater dos polacos e dos sincerros. Com
o ten1po váo-se identificando os aniníais apenas
pelo timbre dos .seus chocalhos. E' en fijo utq re.dobrado conforto, quando . no aconchego da red-e ~
se ouve o seu tintilar e fica-se conjeturando: o
~
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cavalo russo está alí; lá, praquele ladot está o
pampa. Amanha será fácil apanhá-los.
Aos animais - como aos homens - a rudeza
da caminhada cxer ce urna influencia digna de obser va<;ao. Arrebanh ados em diversos · pontos, sao
r eunidos par a os mesm os padecimentos. As vezes,
como se demonstrassem verdadeira afinidade, jun..
tam -se a'os pares e tao ligados se mostram que
ja1nais se apartam. Basta apenas peiar um para
que o outro alí fique f~zendo companhia. Há os
· solitários q ue se isolam no seu egoísmo, que amea~
<;am os outros com dentadas e coices quando se , ~
aproximam para compartilhar da . touceira apetitosa. Há os desconfiados, sempre prevenidos, <le
orelhas em pé, o.s olhos vivos, ariscos e irrequietos.
Há os m alandros, que se escondem no momf>nto
exato da p artida, afundando-se nas moitas, quedando-se alí imóveis, toleirando as motucas para
que o chocalho n ao os descubra. Quando peiados
sao dóceis e m ansos, mas assim que se pilham soltos disparam de cabe<;a alta e cola er guida. Há
também daqueles que ficam estacados nas pernas
abertas, cabe<;a b aix a, bei<;os -caídos, olhos cerl'a...
dos, lacrimej antes, tomados de hipocondríaco aborr ecimento, que desanimam ao primeiro entrave,
que se relaxam ao peso das bruacas. Há finalm ente os excessivamente briosos, que nao admitem
os castigos, que só fraquej am com a marte, que
arrebentam as peias que lhe entravam a liberdade.
Muita cousa de humano há nas suas atitudes, nos
seus modos, q ue nos obriga a encará-los como companheiros de caminhada. ,
·
Assim eu os vejo. Talvez exagere na comparac;ao, p ela sincera estima que lhes voto. Si
R-
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alguem, coro mais luzes e mais observac;ao do que
eu, se dedicar ao seu estudo comparativo, talvcz
seja até capaz de julgá-los superiores aos que os
domcsticaram ...

* •

*

Seguindo o mesmo rumo da véspera - 20° NO,
mais ou m enos - partimos esta manha, com falta
de um cavalo. Deixei porém no seu encalc;o
Schnoor e Maranhense, enquanto no acampamento também ficava um dos companheiros, cujos p_é s
feridos nao lhe per1nitiam caminhar. Apanh~do
o fuj ao, os tres montados nos alcanc;ariam facilm ente.
Encontraram o cavalo, mas ao regressar ao
acampamento nao encontraram o seu cavaleiro.
.Depois de o chamarem aos gritos, ouviram a rcsposta fraca e apavorada do amigo que da copa
da alta pindaíba explicava, nesvoso:
- Subí para me defender. Si fósse atacado
p elos indios, ainda me sobraria tempo para deixar
um bilhetinho escríto ...
Rompiamos através dos mesmos campos intérminos, de urna enervante monotonía.
Descansamos na hora do sol a pino, num~
lagóa seca, onde fizemos urna cacimba, churrasqueando tnn galheiro abatido na caminhada.
Depois novamente seguimos com destino ao
pouso desej ado, guiados já entao pela cabe<;a dos
Morros Azuis que nos servia de balisa. Arrasta-se
lentamente a caravana. Conformam-se os companhciros com a marcha, sempre animados com o
espcran<;oso "estamos perta agora ... " Aproximamo-nos finalmente do cerrado denunciador da
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proximidade do rio. Reparei entao, ainda no campo, em certa~ pegadas decalcadas sob;e as cinzas
das queimadas recentes. Er~ de pes human.os,
constatei. Mostrei-as ao velho Angelo, que com1go
concordou:
- Sao ras tos frescos dos chavantes!
Tratei de f azer um servic;o de seguranc;a
retaguarda e flancos. l\tlandei que se .cabrestassem os animais e encurtei a fila, a proxrmando os
~argueiros. Continua1nos a marcha, prevenidos.
Na orla do cerrado os vestigios se acentuaram.
Encontramos algu1nas taquaras cortadas e dispostas em cruz, como se tivessem sido cruzadas momentos antes na nossa dianteira:
E' o clássico sinal de desafio, de hostilidade
desses aborígenes.
Vou com o velho Angel o abrindo a passagem
no cerrado, com mais oito companheiros. Os fa<;óes e as foices fazem a abertura para a comitiva,
e a presteza do servic;o nao atraza a marcha. E
tudo correu calmamente, .s em atropelos nem sustos.
Apenas houve um caso de lige~ro nervos~smo que
o Penteado atalhou com energ1a.
Varado o cerradao tivemos de ·chofre o deslumbramento do rio translúcido, como urna miragem. Na sua caixa. de. areia alva corria vagar_?samente a água cr1stahna, como u1:na expressao
de vida naquele cerrado morto, estorricado pela
queimada recente.
.
Maravilhados pelo encantamento da pa1sagcm,
meus corupanheiros nao se contem em exclamacóes en tusiá.s ticas.
" Precavidos pela proximidade do gentío revezamos as guardas, permitindo que todos se banhem
na encantadora piscina natural, como um justo
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premio as canseiras das jornadas estafantes. Era
de ver-se a satisfac;ao da rapaziada, em pleno rio,
a beber em grandes goles, fartamente, daquela
água límpida e fresca.
Banhamos os cavalos e, peiados, os solta1nos
por ali m esmo, pois o adiantado da tarde nao nos
permitia escolher pasto melhor.
Organiza-se o acampamento. Como índice de
alegria, de novo ouvimos o Joao Martins com a
sua gaita de boca, executando o seu variado repertório.
. Ternos que nos demorar ·a quí a espera do I-Iermano e do restante da nossa carga. Isso equivale
a uns dias de f érias.
Ardem duas grandes fogueiras que váo seudo
alimentadas pelos companheiros escalados para o
servic;o de vigilancia.
A noite, como urna benc;áo, cai .s obre nós.
Espichado na réde, aprofundado no meu inundo irreal, vivo a minha "história continuada", em
que dansam, vivem, e se movimentam os homens
e as cousas como obedientes marionétes sujeitas
aos caprichosos fios da minha fantasía.
Roc;a-me os cabelos a brisa mansa, como afagos delicados dos dedos de carinhosa amante.
Aos poucos tudo se esvai, se dilúi, se dissolve,
se desincorporifica. Sin to profunda sensac;ao de
lassidáp, conforto, leveza ...
Sono reparador bendi to!
Rio Cri.s talino, 22 de Agosto.
...

CAPÍTULO

VI

O CRISTALINO
CON·TACTO COM OS CHAVANTES BATIDAS NAS
ALDEIAS - CORRERIAS - REGRESSO DA TROPA PESCARIA "SUl-GENERIS" - MORltOS AZUIS.
I

Os rios em geral oferecem· perspectivas de
maravilhoso efeito. Ora a soberba mataria a cn_sombrar os seus r emansos, ora as corredeiras
murmurantes e cachoeiras tumultuosas. Mas par'a
encantar verdadeirarnente, eles precisam do ornamento de suas margens, cuja beleza refletem.
Com o rio Cristalino nao acontece isso. Para q11alificá-lo, uso da expressao expontanea do Rego
Freitas: "E' um rio bonito por si mesmo".
Correndo no seu leito arenoso, apertado pela
barranca de areia, infiltra-se por ela para logo
mais alargar-se em espraiados ou multiplicar-se
em diminutas lagóas. Assim lent'a1nente esc6rrega,
seguindo se1n pressa o seu destJ.no. Do s·e u ' fundo
cresce urna exótica vegeta<;ao aquática que lhe emp.r esta um pitoresco encanto, mais parecendo caprichosos ornamentos de genial e inspirado decorador. Nas suas águas cristalinas - que lhe
dao o nome que b en1 merece - vivem em espantosa quantidade, r essaltantes a vista, - qual imenso
aquário - magníficos representantes da fauna
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itiológica. Sao peixes multicores, de diversos tamanhos e de feitios diversos, que vemos através
das suas águas transparentes. l\Ias, assim como
os vemos, eles também nos veem, calcúlo, pois de
outro modo nao se explica o desinteresse com que
passam p elos nossos anzóis, demonstrando completo alheiamento ao pecado da gula.
* * •

Acordo os companheiros as quatro da manha,
na preven<;ao de qualquer _surpresa desagradável
por parte dos calioclos. Nao sao infundados os
meus receios, pois os rastos atestam que eles andam
por aquí. E o nosso "Resolvido" durante a noite
toda latiu assanhado, pressentindo o inimigo de
cheiro extranho.
A-pezar-de nada _sabermos dos hábitos dos
chavantes, tu do nos faz su por que eles sigam os
costumes das demais tríbus, que atacam de preferencia ao amanhecer e ao anoitecer. Também
o u vimos de madrugada, pios incessantes de j acurussús, j aós e mutun.s que, embora nao se pudessem reconhecer como arremedas, fazigm com que
se duvidasse da sua legitimidade,. dado partirem
sempre dos mesmos lugares, como convencional e
extranha telegrafía.
'
Como· "mais vale prev~nir do que remediar",
mantenho todos os companheiros despertos. Poderao, si quizerem, dormir durante o dia, sem
preocu pa<;oes.
Após o rodeio da tropa, parto com Schnoor e
Angelo, em explora<;ao, f azendo um grande semicírculo em torno do acampamento. Constatámos
que os chavantes vieram nos espiar esta manha,
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pois encontrámos rastos fresco.s sobre o capim ainda borrifado de orvalho, que a sua passagem · se
desfazia, tornando visível o traj eto percorrido.
Era sYficiente essa observa<;ao para nos certificarmos que eles alí estiveram após o .s ereno. E si
isso nao bastasse, alí estava o velho Angelo que,
com sua prática, confirmava as nossas conclusoes.
Na no"ssa batida - que foi longa - encontrámos um trilheiro que, pela sua aparencia, de1nonstrava ser bastante pahnilhado. Era fundo e coberto de rastos sobrepostos. Tinha a curiosa particularidade de ser assim somente no campo lhnpo,
pois, quando se aproximava do cerrado, ia se ate' nuando, até desaparecer de todo. Concluímos qqe
eles se debandavam ao entrar no· cerrado, talvez
para assim esparsos ficarem mais senhores do
terreno.
Seguimos por esse trilho, varamos o cerrado
e procuramo-lo .de novo, por ele seguindo até toparmos com o rio em lugar raso de váu.
Na outra margem coberta de densa mataría
destacam-se os l\iorros Azuis, onde imaginamos
que os chavantes demorem em seus arranchamentos de ca<;a. Como afirmativa desta nossa suposi<;ao notamos colunas de fuma<;a que se elevam ao
pé do morro. O adiantado da hora fez com que
eu desse por terminada a explora~ao. Tocamos
para o acampamento, certos de urna nova caminhada.
Na manha seguinte mando parte da tropa de
volta ao Porto Anhanguera, por intermédio dos
companheiros Junqueira, Osear Leite e Penteado.
Também levam alguns expedicionários que, por
motivos diversos, aquí finalizaram as suas atividades sertanistas.

'
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Entre esses que voltam daquí está o José '\\Talter. O rapaz, entretanto, na sua última noite cm
nossa companhia, faz urna das suas. Despe-se inteiramente, amarra num cinto de couro que lhe
cinge o corpo, urna imagem grotescament e esculpida de um dos apóstolos e envereda cerrado a dentro, insensível - pelo menos aparentemente - as
ferre teadas das muri~ocas ·e des temeroso, inconcientemente, quanto a agressividade do gentío.
Avisam-me disso e como nao o vejo por ali, ncm
ele atende aos chamados, também nao ine impres- .
siono com a encena<;ao. Daí a pouco está de volta
e vem ter com os companheiros que estao a roda
do fogo.
Fabiano, observando que ele nao trás mais a
imagem penden te do cinto, indaga-lhe por ela:
- Enterrei o santo no cerrado para que ele
fique por aquí no meu lugar, responde José vValler.
Como todos rissem e Fabiano falasse qualquer
cousa, ele, vagarosamente se adiantou para a fogueira, onde apanhou dois ti<;6es chamej antes, e
cruzando-os, apontou para o seu companheiro, dizendo pausadamente, sernpre as voltas com as atitudes e os preceitos bíblicos, no ".seu latim":
- · Vade retro, Fabianus 1 Esconjuro voLis 1
Cacimba pecatoris ! Vade infernus 1 Amen l. ..
Do silencio que se fez sobreveiu trovej ante
gargalhada dos companheiros .e m coro. E eu, que
da minha rede presenciei a cena, descri por co1npleto da integridade dos seus miolos.
No dia imediato fizemos urna pequena explora<;ao que nao surtiu melhor resultado do que a
anterior: muitos rastos e algumas batidas que nos
levavam a supór que os chavantes já haviam transposto o Cristalino.
1

'
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Nao obstante, nessa mesma tarde tivemos um
ataque. Dois dos nossos companheiros, que haviam saído para ca~ar marginando o rio, foram
surpreendidos pelos "caboclos" que surgiram inesperadamente na orla do cerrado, em amea~adora
atitude. Os ca~adores atiraram para o ar, amedrontando-os. OUtra consequencia, porém, nao
teve a contenda a nao ser o formidável susto que
levaram e que, por sua exaltada narrativa, nos
pregaram. Em consequencia, maiores precau~oes
tomamos. Recolhemos a tropa, tirando-lhe os in.discretos chocalhos e conservando-a junto ao acampamento, peiada. A-pesar-do pasto alí ser péssimo,
era pref erível do que deixarmos os indef esos animais entregues a conhecida sanha arrazadora dos
cha van tes.
·
~stes indios, por diversas vezes tem sacrificado a cria~ao dos sertanejos seus vizinhos. ~sse
é porém um hábito comum a quasi todas as no~f:as
tribus ainda selvagens. Mormente numa penetra~ªº em que cavalo e cavaleiro devem ser tratados
como inimigos, invasores.
Infelizmente, na caminhada de amanha, ~m
que se f ará a vol ta dos Morros Azuis, eu nao ·roderei tomar parte. Um pequeno desarranjo na
vida doméstica da familia ·bandeirante me obriga
a exercer o pacato papel de "dona qe pensao".
Encarrego o velho A,ngelo de ehefiar essa vanguarda, recomendando-lhe o máximo tato no caso de
um possivel encontro com os chavantes.
A continua presen<;a dos "caboclos", rondando
o acampamento, nos causa verdadeiro transtórno.
Nao somente precisamos manter a tropa sempre
reunida, onde a pastagem é péssima, como tamhém nao ternos podido "fazer carne", pois a ca~a,
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pelas suas incursoes, pr ocura lugares
· · mais seguros, tornando-se arredia e arisca.
Como a nossa despensa havia ficado com
Hermano, em Porto Anhanguera, e n em imaginávamos tao dilatada espera, os mantimentos escassearam. Restava-nos apenas o r ecurso de apelarmos para o rio e da sua fauna exuberante tirarmos
o nosso principal sustento.
Mas decididamente os peixes nao .s e sentiam
tentados em abocanhar as iscas apetitosas que encobriam os nossos anzóis. Um ou outro pintado,
por complacencia, dava-se ao prazer de ir para.
a panela. Mas como era1n raros esses abnegados,
nós j á estavámos passando forne.
O rio, irregular no seu curso, alargava-se aquí
num máximo de cincoenta m etros, para logo mais
abaixo, apertado por um banco de areia, ficar reduzido a um ter~o dessa distancia. Aventei en tao
a idéia de fecharmos es.s a. estreita e obrigatória
passagem coro urna cerca ·de páu a pique. Armaríamos no canal um pequeno chiqueir o com entrada em f-0rn1ato de cóvo. Levada a efeito a
idéia por dedicados companheiros, ficamos sentados no barranco de areia, na expectativa. Mas,
com grande surpreza e verdadeira desilusao, vimos
decepcionados que os peixes se apr oximavam do
cercado e, desprezando a passagem en ganadora
que lhes preparámos, coni prodigiosos saltos ganhavam o outro lado da cerca, de.s mentindo o
brocardo que lhes atribúi completa estupidez.
Nao nos desanimou o insucesso. Observamos,
porém, que de preferencia saltavam do m esmo
ponto onde er a maior a profundida de do rio, no
sentido da corrente. Isso nos sugeriu o plano de
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alí apanhá-los no pulo, por meio da nossa lona
estirada a flor dágua. Para excitá-lo.s em sua índole acrobá tica, tres companheiros em pleno rio,
com grossas varas surravam a água, faziam barulho, encurralando o cardume junto ao cercado. O
r esultado foi ·explendidam ente maravilhoso: em
m enos de m eia h ora já tinhamos quantidade suficiente de gor dos j araquís, nao só para o nosso jantar como também para o dia seguinte. Con10
aqueles h abitantes fluviais tinham marcada predile<;ao para determinadas horas do dia, quando
iniciavam a extranha competi<;ao de saltadores de
obstáculos, f ácil n os f oi acumular reservas de p escado, em substitui<;ao ao arroz e feijao. Mas essa
quasi exclusiva alimentac;ao, já estava se tornando
intolerável.
No dia imediato chegou o velho Angelo com
os companheiros que saíram em explora~ao, trazendo a noticia importante da descoberta de alguns
aldeiamentos de cac;a dos chavantes, precipitadam ente abandonados com a nossa chegada. Falam
excitadamente do encontro que tiveram com um
grupo de indios que se mostrou tao hostil que nao
foi possível qualquer aproximac;ao. Adiantou ainda o Velho que, no nosso rumo, encostada nos
Morros Azuis, h avia u1na lagóa - con1 água - circundada por excelente pasto, de que tanto car ecia a nossa tropa fraca, sujeita ao capim recemqueimado do Cristalino, cheio ·de cinzas que lhes
ocasionavam sério.s distúrbios intestinais.
Resolví, pois mudar o acampamento para a
Lagoa dos ~Iorros Azuis. Sacrificaríamos o relativo conforto que nos proporcionava o rio trans-
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lúcido em benef ício da nossa tropa, com a possibilidade, ademais, de se cac;ar além daquelas paragens, livres das incur.s6es dos "caboclos".
* * *

Aquí no Cristalino, longe do mundo, entregues ao nosso destino, vou observando a crescente
demonstrac;ao do temperamento de cada um. Parece, a medida que nos distanciamos da civilizac;ao e nos mesclamos nas intimidades do acampamento, que vamos deixando escapar os nossos verdadeiros sentimentos.
Uns se abrem em sentimentalismo piégas e
chorosos, outros em basofiantes atitudes. l\Ias,
para o amigo Fabiano, a obsessao que o caracteriza é quasi urna mania depressiva. A idéia da
morte nesta caminhada entrou na sua cabec;a e
ele a tal ponto se acostumou com ela que, convicto de que terminará seus dias neste decantado
sertao, vai nomeando entre os companheiros o
herdeiro para o seu sítio do Surucuá, no saudoso
e sempre l embrado Taquaral de Baixo.
De tanto insistir em falar sobre o rincao querido de seus sonhos, ganhou o apelido de "Taquaral ", o que de maneira alguma o aborrece.
Nem eu escapei daquela pródiga distribuic;ao
dos n1esmos bens. Deu-me , tan1bem o seu sítio,
mas, no dia seguinte, veio de novo e, embora
reafirmando a doac;ao, após-lhe urna r essalva.
Queria que urna pequena queda de água, dentro
de suas terras, no adorado ribeirao Taquaral, ficasse, caso morresse, ·de propriedade do Nébias.
Pedia-me, na presenc;a daquele amigo, que eu me
comprometesse a isso ...
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Fazendo piada com os seus absurdos "esbanj amentos", r es pon di com fingida seriedad e que
sen tia inuito nao lhe poder satisfazer o desejo,
pois, certo do seu próximo falecimento, havia
antecipadamente trocado por um pedac;o de fun10,
com o Raimundo, o seu querido Surucuá ...
De outra f eita, aquí Inesmo, chamo u-me a
parte e, exibindo urna carteira recheiada, me incumbiu, caso morresse, de entregá-la ao seu a1nigo Antero, que f aria chegar aquel es seus papeis particulares aos seus parentes. E, confidencialmente, segredou-me que na carteira também
se achava urna nota de quinhentos mil réis, que
poderia ser incorporada ao patrimonio da Ban- .
deira, como legado.
Oferecer era próprio e natural da sua alma
generosa. E eu agradeci comovido.
* * *

A distancia que nos separa do próximo acampamento é calculadamente de dóze quilómetros,
sendo a metade do percurso através da mata que
vegeta na marge1n fronteira. Para rasgá-la, escalei um grupo que, transpondo o rio, abrindo a picada, nos desse saída para os campos.
Furada a mata, foi feito o transporte da carga para a outra margem e, valendo-nos dos animais que ficaram conosco, iniciamos ,a mudan~a
do acampamento. Foi preciso, porém, que realizássemos duas viagens, para transportar a volumosa tralha. Assim mesmo ficamos devendo urna
outra viagem para o dia imediato. Por isso, ~u
e Senatore ficamos de pouso ainda aquela n0ite
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no Cristalino, esperando nos reunir aos companheiros quando ~e fizesse o derradeiro transporte.
Antes do meio-dia já estávamos no n '}YO
acampamento, junto a pequena serra formada
pelos 1\1orros Azuis.
O nome desse acidente geográfico lhe advero
da cór que toma envolvido na densa n évoa seca
que, n esta época do ano, paira sobre este imenso
vale, nao .só tirando-lhe a visibilidade, como ta1nbém deturpando, pela sua cor esfumac;ada, o verde da vegetac;ao serrana, aparentando, a distancia, delicados monchoes azulados.
· Quando se aproxima, a serra se apresenta
bem bonita e de fácil acesso, coberta por variada
e exuberante vegetac;ao, onde predomina q esbelta palmeira iabassú. Nas suas encostas vinga
um cerradao grosso de árvores altas, onde o fugo
deste ano nao chegou.
Remexendo pelo cerrado "crú", encontram os
companheiros diversas colmeias de abelhas mansas, mas .s ilvestres. Assim, as tiúbas. as borás e
as arapuás nos suprem, modestamente, da falta
de ac;úcar.
Nesse mesmo dia da minha chegada, dei urna
batida pelos campos que defrontam a morraria e
tive a sorte de matar dois veados, o que foi um
verdadeiro conforto para os nossos estómagos.
Concorrem também para a melhoria da nossa
boia os inúmeros patos selvagens que vao senda
abatidos nos recessos das lagóas próximas, praguejadas de muri~oca. Mas se para nós os inosquitos sao um tormento, O mesmo nao se dá COlil
o Arion que, preso ao seu pendor entomológico,
parece estar no paraíso.
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Vejo-o, de día e de noite, absorto na sua cac;a
ao pernilongo, armado de um tubo de vidro, apanhando-o dentro dos cortinados ou focalizando
de súbito o nosso rosto com a lanterna elétrica e
o vidrinho em pontaria ao nosso nariz.
Fabiano faz a secagem do ~eu material botanico. A-pesar-de ser volumosa a sua colec;ao, a
qual empresta todo o seu carinho, eu fico torccnd<;> para que ele continue nos seus_ capins e raminhos e nao "descubra" raridade em alguma
gigantesca árvore que teime em carregar o que
seria um transtórno. . .
. '
O velho Garbe continua no seu servic;o de artista dessecador e até o Rego Freitas vejo remexendo na sua caixa de química, em complicadas
provas que aos nossos olhos de leigos mais parecem embasbacantes mágicas.
. P~ra maio~ .segl!.ranc;a quanto a saúde geral,
f 01 f e1ta a ester1hzac;ao da agua por meio de dosagens especiais de iodo. Continuamos também a
engulir as nossas pastilhas de Stovarsol segundo
prescric;ao do Arion.
'
Finalmente estamos agora todos reunidos, pois
Her~ano e os companheiros, que haviam passado
a no1te no Cristalino, apontaram hoje cedo no
acampamento. , Círo Piza també~ vem com eles,
trazendo apenas as pec;as do rádio pois nao foi
possível, em Goiaz, concertar o r:.osso Johnson.
Era necessário sustentar aquele mundaréu de
gente, principalmente em se tratando de recemch~gados, a q.ue nos compelia o dever de hospitahdade.. Ass1m, esca}-ei Schnoor e Nobre para
cac;~r be1rando as lagoas, enquanto eu e Piza entrar1amos pelo campo afora. Fomos todos felizE>s,
tendo Schnoor abatido um veado e eu e Pizinha
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tres. Ainda com dia e com a carne garantida nas
garupeiras, voltamos para o acampamento ..
Durante o traj eto, porém, o Piza me contou
um fato, que aquí narro, qualificando-o como um
desses verdadeiros milagres do sub-conciente.
Quando ele recebeu a incumbencia de ir até
Goiaz, para passar o t elegrama encomendando as
pec;as indispensáveis ao funcion amento do nosso
radio, levou já escrita a fórmula telegráfica, redigida pelo técnico. -A-pesar-de nada conhecer sobre o assunto, Ieu por , curiosidad-e a designa<;ao
especial do materjal pedido, guardando o papel na
carteira.
Chegando naquela cidade de Goiaz, tres dins
após, gastos em vencer os duzentos quilómetros de
distancia, pulou do caminhao que o transportou
defronte a r eparti<;ao telegráfica. Mas, quando
procurou e rebuscou os bolsos e a carteira, cov.statou, com terrível anciedade, que havia perdido o
documento 1...
Angu,s tiado, dirigiu-se ao hotel, onde, no seu
quarto, sentado na cama, com a cabe<;a entre as
maos, _se pos a refletir sobre a situa<;ao. Como
poderia agir para obter a rela<;ao das pe<;as, si
a única pessoa que Iba poderia dar se achava a
tantos dias de viagem?
Entao, encarando a cruel realidade, friantente, tentou ver se arrancava dos recónditos da memória aquelas extranhas palavras convencionais,
seguidas de números indicativos, que desinteressadamente lera quando lhe foi confiada a incumbencia. E , num espantoso esfór<;o cerebral, foi
procurando no incomensurável arquivo que é o
sub-conciente e de lá arrancando palavra por palavra, letra por letra.,, número por número, até
\
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conseguir a reconsti tuic;ao, em todo o seu c,on-teúdo, da fórmula p erdida.
.
Registo aquí esse fato nao somente como
invulgar, como também porqu~ caracteriza e . de-fine o personagem n a sua a<;ao: poucos ser1am
aqueles que, em identica situa<;ao, nao se abatessem no inútil desespero.
Ao jantar, converso com Hermano a respeito
da nossa segunda etapa até o rio das Mortes.
Essa caminhada r epresenta urna incógnita par a
nós. O.s chavantes para lá se retir_arftm. Nao se
p ercebiam queimadas e isso nos. fazia crer que
para aqueles lados nao havia pasto novo para a
'
nossa tropa.
Ficou assentado que eu partiria com alguns
companheiros, em servic;o de vanguarda, até o -rio
das Mortes.
Na manha §e$uinte, aproveitando o frescor da
madrugada, parti levando comigo Sch·oor, · Angelo,,
Nobre e Cundido.
Seguimos beirade ando a serra que se estende
na direc;ao sul-norte e, ao atingirmos a sua extremidade, pendemos ligeiramente para o poente.
Nesse rumo continuamos até batermos nas barrancas do Corichao Preto, que muito se asse1nelha
ao Cristalino na sua :rústica beleza ~ Antes, por én1
. de atingí-lo, atrayess~mos um cerrado e cerca ·de
urna boa légua de campo que ah1da "crú" nos dificultou a marcha. Puzemos-lhe fogo que, sob o
tórrido calor, célere se alastrou em labaredas vorazes. Preparávamos, com isso, urna pastagem
nova para quando os nossos cargueiros por alí
transi tassem.
Junto ao coricho soltamos os animais para
descanso, enquanto assamos a campeira que o
•
9 -
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Candido abateu. Sabemos que o f ogo nao chegará até aquí, pois o ca1npo ribeirinho foi queimado
recentemente pelos bugres.
Durante o preparo do churrasco, que fica a
cargo do Nobre, Candido e o Velho j ogam as linhas, procurando fisgar os tucunarés que evolu em
lentamente na água límpida, e cu e Schnoor abrimos na mata urna picada, buscando o váu que nos
daria passagem, pois ali onde o can1po encosta no
coricho, o barranco é alto e o ribeirao é fundo.
Reconf9rtado pelo churrasco e pelos deliciosos tucunarés assados no giráu, ganhamos a picada que nos levou a passagem. Dalí, atravessando
um estirao raso do rio, galgava-se um banco de
areia firme. Tomando-se por este, saía-se do outro lado depois da travessia de um canal junto a
margem aposta.
M~ti o cavalo pela água, mas senti, nos seus
primeiros passos irresolutos, que ele nao me obedecía, sapateando medroso e atirando-se, num .
ímpeto, no atoleiro recoberto pela areia enganadora. Saltei logo e, embora também atolado até
a cintura. berrei-lhe junto a orelha gritos de estímulo e de apelo, que correspondeu o brio próprio da sua rac;a e, aos arrancos, ambos atingimos
a areia firme.
A cena foi assistida, e gosada pelos companheiros que riram a valer com os meus a puros.
Angelo atravessou a pé, puxando o seu cavalo.
lVIas os outros tres amigos, contando bravatas e
ainda rindo, enfiaram-se pelo váu, cada um por
sua vez. Schnoor e N obre ainda passaram, mas o
Candido teve sorte peior do que. a minha, escorregando pelas ancas do burro com arreio e tudo l
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Isso f ez com que o René redobrasse as suas
gargalhadas, atribuindo aqueles transtornos as
nossas montarías. Como ele cavalgava um forte
1nuar, julgava-se a salvo de igual desdita.
Mas quando ganhamos a outra margem, cnda
qual puxando a sua montaria, respeitando o barranco íngreme, René, que ficara enchendo o seu
cantil, insistiu em reafirmar a superioridade do
seu burro. Atravessa o canal, encolhendo as pernas para nao molhar as botas. Com cuidado.
Desvia-se um pouco ao atingir a ladeira, procurando subí-la enviezado. · Aperta o animal nas
verilhas, com as garras e galga a subida, aos arrancos, até o tope. Mas aí, como se urna forc;a
irr€sistível o atraisse para o ribeirao, o burro se
levant~ nas patas trazeiras e roda, rodopiando
estrepitosamente, levando o seu gabola gineteador
para o fundo das águas.
Do borbulhar lodoso emerge primeiramente a
cabe~a da alimaria. Depois um chapéu colonial.
em p éssin10 estado, que mal permitia ver o rosto
do seu dono de t~o enterrado que estava em sua
cabe~a.

O riso, que a brutalidade inesperada da cena
n;>s cortou, veio com o desfecho sem consequenc1as graves e nos estendeu no barranco em gargalhadas irreprimiveis.
Afora pequen.os desarranjos nos arreios, cujos
loros se partiram, pois o animal, na ansia de
emergir, enroscara'-se nos estribos. nada nlais houve além - já se ve - do banho for~ado e do
susto. . .
•
Nao perdoei, porém, ao companheiro enlameado a clássica fotografia rememorativa.
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A margem, em que agora penetramos, é coberta por extensa mata que vamos varando. Nao
é propriamente urna picada o que vamos fazendo,
mas apenas o desembara~o suficiente dos cipós e
dos emaranhados atrevidos. Vamos n1ontados em
fila e, de facao em punho, cortamos de um lado
e de outro.
O calor é su~ocante e a mata nos parece
intérmina. Somente con1 a tarde é que atingimos
a zona dos campos. Calculamos a extensao do
caminho através do matagal em nove quilómetros.
Novamente procuramos o rumo NO, através
do cerrado limpo, com o intuito de bater em alguma lagóa que nos desse água, pois os cantís que
enchemos no coricho já estao secos. Neste dia
abrasador o suplicio da sede nos tortura.
Finalizando a sua traj etória luminosa, o .sol
se énterra no horizonte. Com a sua retirada, a
noite cái impiedosa, roubando-nos a miragem de
um amontoado de árvores verdes que no.s daYa a
esperan~a de urna lagóa.
Impossibilitados de prosseguir, alí mesmo dormimos, confiantes de que o nosso descanso ap]acaria a sede.
Alta madrugada, percebo que o René Nobre
ati~a o fogo quasi apagado.
- ,O que vocé está resmungando aí? p erguntei.
·
- Minha rede está molhada. . . Fui dormir
no chao e as formigas nao me deixaram. Esiou
aquí esquentando o fogo.
- Boa idéia ! Nao tenho f ormigas, mas também· estou molhado. Vou aí com voce.
- Ternos o resto da campeira aí no embornal ...
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Avivamos a fogueira, que iluminou frouxamcnte em redor, enquanto
lado, sobre o brazeiro, chiava a carne apeºtitosa. Certamente nos
exageramos
relembrar as peripécias da travessia do coricho, pois, interrompendo nossas risadas, alguem que havia acordado · nos perguntou,
espichando a cabe~a para fora do m osquiteiro:
Candi do - O que voces esta o f azendo aí?
Eu e Nobre - Esta1nos enxugando as nossas
roupas molhadas.
Cándido - Ah!... Entao guardem urna costela que também vou ...
V elho A.ngelo - No meu embornal está a farinha ... mas .só mesmo eu me levantando e indo
levar aí, para nós ...
N ós quatro, para Schnoor, que vinha chegan- ·
do - O que veio voce f azer aqui?
Schnoor - Vim -enxugar a rede do Nobre . ..

ªº

ªº

1

1

* * *

'

Quando a claridad-e permitiu que se distinguissem os animai.s, arrebanhamo-los e, sedeµtos
mas alegres, continuamos a nossa jornada para
o rio das l\.fortes.
Pouco além, divisamos, envolvido na névoa
seca, o Morro de Sao Domingos, que passou a nos
servir entao de balisa.
Apertamos a andadura. O morro crescia para
nós e, ao defrontá-lo, encontramos mais tres aldeias de ca~a dos chavantes, abandonadas como
as outras do Cristalino, Também com 27 cho~as,

•
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reunidas em trio, com as bocas voltadas para um
mesmo fogo, que se distinguia pelo carvao ainda
existente. Adiantamo-Iios por elas no nosso rumo,
contornando .o morro.
Antes, porém, de entrarmos pelo c~rrado que
encosta na ribanceira, em um mara vilhoso varzea o semeado de majestosas palmeiras buritís, o
velho Angelo abateu um desguaritado caetetú que,
talvez apartado da vara, fu<;ava o brej al, despreocupadamente.
Quando íamos varando o cerrado, no!ámos,
surprezos, sinais i:ecentes de ta~hos de facao n~s
árvores e perceb1am-se no chao rastos de pes
cal<;ados. embora quasi desfeitos pelas cinzas da
queimada.
Alguns passos adiante topamos com um rancho, que, do alto da ribanceira espia o misterioso
rio das Martes.
Mas vimos tudo isso de relance, pois cortamos
diretamente ao rio, onde afogamos a nos.s a sede
e dos nossos animais.
Depois, sossegadamento, dirigimo nos para o
inesperado
abrigo, onde nos instalamos sem ceri,. .
mon1a.
Nao estavam alí os _seus moradores. Sobre os
giráus viam-se alguns caixoes e depen~urados da
cumieira balan<;avam aQ' sabor da brisa alguns
cauros de ca<;a j á ressecados.
Concluimos que aquele rancho d~veria ~er
dos missionários salesianos que por v1a fluvial,
ainda demandavam aquele · sertao na sua santa
cruzada de pacifica9ao dos indomávcis c~avantes
que, tres anos antes, haviam imolado do1s outros
abnegados sacerdotes.
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Aproveitando o resto do dia, a~ramo-nos para
o rio em um merecido e a preciado mergulho.
Também banhamos os animais e os soltamos,
peiados, no varzeao onde brotava, exuberante, a
pastaria.
,.
O rancho fica situado no alto, em lugar seco
que as. enchentes nao alca~<;.am. Seus arredor~s
estao hmpos, ro<;ados, perm1t1ndo que .s e descortine em toda a sua magnificencia, no panorama
br~to, o impetuoso rio das Martes. Deságua também ali um igarapé, que é o vasant~ de urna ~a
goa além, entre o Morro de Sao Domingos e o r10.
Descoberto o váu do Coricho Preto, u~ d?s
problemas da caminhada; constatada a ausencia
dos "caboclos"; e, com o capim despo~tando,. festivo no seu verde claro em todo o varzeao e, a1nda,
com o rancho hospitaleiro, estava fixado o ruino
da próxima jornada.
Cumprida assim a nossa missao de vanguarda falta va-nos apenas descobrir urna lagoa, fácil
de' cacimba, que pcrmitisse a divisao do alongado
percurso - quasi 5~ quilómetros - e~ duas etapas equivalentes, po1s a nossa tropa nao aguentaria a viagem em urna só puxada.
No dia imediato, pois, rompemos cortando
rumo diretamente da ponta do' morro a boca da
picada, de regresso. Localiza1nos tambén1, a o;Ia
de urna pindaíba, a lagoa que nos era essenc1al.
Varamos a mata do Coricho Preto.
De novo o teimoso gineteador René Nobre
mergulhou com o seu burro, de ponta cabe~a, no
corichao ...
E ao findar do quarto dia, apontamos no
acampamento, dan<lo conta da explora~ao.
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- Tudo irá bem, Hermano. No coricho será
preciso abrir urna picada grande. 'No rio das
Mortes o padre já ergueu um rancho, junto a barranca. Os "crús" foram todos queimados. Quando lá chegarmos, essa tropa vai "bamburrar" com
a pastaria ...
, d.10$ ?. . . .
- E os 1n
- Velhas rancharias. . . Pelas b atidas parece que dernandaram a serra do Roncador, da outra banda do rio.
- E \a água?
- Para o primeiro pouso, o corichao; para o
segundo, só furando cacimba; o terceiro é água
largada ...
- E a ca~a?
- Abundante. Veado pela batida se encontra. E o varzeao, junto ao rio, está fu~ado de
caetetú e queixada.
- E mel?
- E' como sempre: muita abelha e pouco
mel. Fogo sapecou tudo. Para quem gosta de
samora ...
Fa~o tambem a ·minha pergunta: .
- E a carga? Contin'Ua na mesma?
- Teremos que fazer novamente duas viagens ...
- Poderiamos sacrificar ' a parte desneces~á
ria. Deixaremos ·as trés cargas de gazolina, urna
vez que nao contamos mais com o m otor. Acho
até que o melho;r é fazermos um rancho junto ao
Cristalino e lá deixarmos tu do o que nao sej a de
imediata utilidade. Do contráI"io a nossa tropa
nño aguentará com tantas idas e vindas.

'

- Voce tem razao, vou mandar levantar o
rancho sobre um giráu e, para a seca vindoura,
o velho Angelo virá tudo buscar com o seu carro.
- E eu, depois damanha, seguirei com dez
homens para fazer a picada e aproveitarei levar
p arte da carga. Do rio das Mortes mandarei d~
volta a tropa. Ficarei apenas com tres cavalos,
pois, enquanto esp ero a sua chegada, vou procurando urna pass~gem para o outro lado do rio.
l\forros Azuis, 8 d e Setemhr o.

\
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RIO DAS MORTES
O CORJCHAO PRETO - VALIOSA DESCOBERTA
VIGiLIA . . . - O GATÁO - $ARAMBÉ •-RANCHO D()S
PADRES - REABASTECIMENTO.

Ron1pemos de madrugada. Comigo seguem
dez companheiros.
De novo se formou a fila de cargueiros, na
sua marcha monótona, cortando os campos, abriudo a estrada. No auge da canícula, descan<;amos
a tropa e depois continuamos para o nosso destino.
Urna légua antes de chegannos ao coricho,
velho Angelo ·e Schnoor desgarram-se da comitiva, saíndo cada um por um lado, a procura de
ca<;a. Eu puxaria de ponteiro e eles nos encontrariam no pouso.
Lá já encontrei Schnoor que carneava um
vea do, in as quan to ao Velho só apareceu ho,r as
depois, contando que se entretivera el!l segui; uns
rastos frescos de chavantes. Desconf1ava ate que
houvesse urna aldeia alí por perto.
Ficamos de f alha um dia no coricho. Enquanto uns abririam a picada, outros baldeariam
a carga para a outra margem, ganhando tempo.
Assim, na manhá seguinte bastava atravessar a
tropa, carregá-la e tocar de viagem.
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O Nébias ficou tomando conta da "cozinhaº.
O Raimundo e scalado para pescar. A-pesar-da
praga dos mosquitos importunos, o ribeirao nao se
negava a nos fornecer os pintados e tucunarés. Eu,
A.ngelo e Schnoor iríamos dar um pega na batida
dos caboclos.
Seguimos os tres; r etornando nossa batida, .até
á altura onde o Velho calculou defrontar as pisadas que encontrára. Rom:pemos ent~o pelo cerrado limpo,. alertas e prevenidos.
Caminhamos regular distancia naquele rumo,
até topar1nos com os rastos procurados. Sobre
eles seguimos, pombeando, no nosso j á velho costume; o ponteiro "rastej ando" e os outros dois,
atentos com a vista a furar o cerrado e o ouvi<lo
captando os ruidos. Um curto e fino assobio, as- •
pirado, era a nossa combina<;ao de alarme. Evitaríamos- com isso a dissonancia da voz em confronto com o pipilar e o chilreado dos habitantes
<lestes ermos.
Assobiei ...
Entre a galharia podía-se entrever como um
arranchamento ainda bem distante, o amarelado
próprio da palhada seca. Plantamo-nos a escuta.
Nenhum barulho. Também o arisco gaviao caboré evoluiu, planou e para aquele ponto flexou,
desacautelado. Adiantamo-nos mais alguns passos
e reparamos que, sobrepostos as pegadas dos caboclos, cruzavam os rasto~ do "raposao", visita
pontual dos pousos abandonados. Nao tivemos
mais dúvidas, entao. 1"ocamos para lá.
A medida que nos aproximávamos, a aldeia
crescia para a nossa admira<;ao. Alguns gavioes
esvoa~aram, assustados e o "guaxanim" esgueirou.se, grunhindo.
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Entramos. Naquele amontoado de chogas, reinava a mais completa desordem. Parecia que os
seus ocupantes haviam precipitadamente abandonado tudo e magicamente desapar ecido. A-pesardisso, sentíamos o ar extranhamente impregnado
de sua presen9a. Junto as cinzas que escondiam
as brasas ainda acesas, sobre um tranc;ado de palha, estavam, como a mesa posta, nacos de carne
assada com o próprio couro, de queixada e tamanduá-bandeira. Um casco de j aboti, tostado ao
fogo, servira com certeza de panela para cozinhar.
o próprio dono.
Algumas choc;as ainda nao estavam inteiramente cobertas, vendo-se no chao as folhas de pati
cortada,s e ajuntadas em f eixe. Restos de car• ne dilaceradas pelos rapinantes jaziam a esmo.
Incontáveis couros de veado, panelas de barro,
cuias e· cuietes, cabac;as, arcos, flexas, pontas de
flexas. Quantidade enorme de cestos, esteiras e
paneiros. Montes de bordunas e de outros páus
em forma de cavadeira. Bolsas de palha tran~a
da, de todos os tamanhos e feitios. Algumas pe- '·
quenas, alongadas, de tra:p.c;a miúda, com estreita
abertura como boca, estavam cheias de amendoas
de coco babassú e outras entupidas de folhas aromáticas, talvez medicinais. Alguns enfeites. Um
pote de barro, com urna mistura no.i en ta e fétida.
Enfim, tantas causas e tao. curiosas que resolvi
nao tocar em nada, dcixando para o próprio Hermano e a parte científica da Bandeira. fazerem a
sua colheita.
Observei, entretanto, que a sua alimentac;üo,
pelos r esiduos, era exclusivamente
de carne . de
, .
,
cac;a, que assavam com o proprio couro e, qu1~a,
coro as próprias vísceras, prescindindo até de lim-
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pá-las. Pois, junto a alguns fogos, e?contra-se
apenas o conteúdo do hucho e das tripas, uum
amontoado con1 a sua cor e forma características
de . massa ainda nao digerida inteiramente. Tu do
m e leva a crer que, na sua alimenta~ao, nao disp ensem os chavantes também ~quelas _vísceras das
presas abatidas. Como se explica, entao, que, abatendo cac;as grandes e pesadas, como antas, carreguem-nas para a maloca sem se aliviarem do conteúdo pesado dos seus volumosos ven tres? Lembro que nos foram possíveis essas obs.e rvac;oes porque chegamos a aldeia com diferen~a de horas da
saída dos selvícolas. Nem ajnda estavam podres
os .alimentos e até encontramo.s brasas vivas sob
a c1nza.
E' oportuno r ecordar que, em urna outra al..deia, encontramos um giráu em formato de tripé,
onde ainda restavam, amarrados, pendentes do
seu vértice, os restos das quatro patas de urna
anta, vendo-se por baixo as cinzas do fogo que
fizeram para assá-la, e, esparraµiados ao redor,
salpicando a folhagem circumdante, os resíduos
intestinais. Reconstituindo mentalmente a cena,
vejo-os, bárbaros, arrancando as tripas quentes e
mal assadas, fumegantes e sacudindo-as, vergasteando-as para as esvasiar ...
Também observo com curiosidade que, em
todas as aldeias encontran1os somente os couros
de vea dos do campo, f áceis de esfolar e de secar,
demonstrando que as outras ca~as abatidas sao
devoradas com o couro ou que este lhes serve de
envólucro para moqueá-las.
Concluimos que tem para eles inúmeras utilidades o couro macio do veado. Passam ao seu
1
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redor, debruando-o, urna cordinha de fibra resistente, que, puxada pelas extremidades franze e enruga a pele, dando-lhe a forma de um
saco. Alguns couros encontramos j á bastante usados, provando que os seus possuidores usavam-nos
como forro para sobre eles se sentarem.
Nada encontramos que se assemelhasse a utensilios cortantes. Cremos que, sendo esses objetos
difíceis de ser em talhados em pedra, os chavantes
os tenham carregado, como os de maior valía. Os
couros que encontramos nos parecem recortados,
depois de secos, como que a poiados sobre urna pedra. Pois os sinais de cortes também atingem as
cordas, o que demonstra que o utensílio usado
corta mais pelo atrito do que propriamente pela
agud~za do fio.
Enfim, nao prossigo nas minhas observa~oes.
Deixo aos etnografistas as conclusoes.
Nada quis retirar dali. Bati algumas chapas
e tocamos de novo para o corichao.
Quando saímos no nosso trilheiro, lavramos a
facao urna árvore grossa assinalando a bóca da
entrada para, posteriormente, Schnoor poder conduzir a té lá, com mais certeza, Hermano e os
téchnicos.·
No acampamento relatamos as descobertas.
A proximidade .dos indios causou sensa<;ao. E
percebi que um companheir.o - mais do que os
outros - se inquietava extraordinarian1ente com
aquela desagrádavel e incómoda vizinhan<;a. Para
gozar dos .s eus temores, disse-lhe que os chavantes vinh a1n caminhando em nossa dire<;ao. Pedi
a opiniao do velho Angelo, que percebendo a
"piada", ainda mais coloriu a história. Pois levou
tao a sério a brincadeira, o nosso amigo, que nem
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siquer cochilou durante a noite. So~ a praga infernal das muri<;ocas devoradoras, f1cou _andaudo,
0 pobre, en1 redor do. fago, de mosquetao d~slra
vado, inquieto e agon1ado, sob a preocupa~ao do
ataque iminente.
Tivemos, essa noite, a vigilia ininterrupta de
disciplinada sentinela ...
Com 0 clarear do dia continuamos a marcha.
Varamos a mata pela picada já pronta e descansamos na lagoa que anteriormente havíamos localizado e com o cair da noite chegamos ao rancho
dos Padres. Foi-nos possível essa longa jornada
porque íamos todos montados.
· Demos um dia de descanso a tropa e depois
Schnoor, Junqueira e Candido levar~m-na de volta para os ~Iorros Azuis, onde dever1am encontrar
a comitiva de Hermano já no pontal norte da
serra, para onde iam se mudar, a beira de outra
lagóa, fugindo as pragas que os haviam desé0berto no pauso anterior, o que aliás é comum no sertao, quando se demora algum tempo no mesn10
pouso: as muri<;ocas, as motucas, os piuns logo
descobre1n os arranchados e passam a perseguí-los
e, parecendo que corre a notícia do petisco hun1ano, legioes e legioes de insetos investem f amintos.
Nos dias que se seguiram, eu, Angelo e Nobre
})atemos nesta n1arge;m direito do rio das Mortes,
procurando, onde o campo encost~, urna pass9gem
para o outro lado, de barranco acessível. Quinze
quilómetros rio abaixo, encontramos bom varador.
Podia-se ver bem daí o outro lado onde vingava
um emaranhado de moitas compactas, entremeiado de campo "crú~' e de capoes de mato. A passagem alí era a mais indicada, máu grado a largura do rio, que calculamos em quatrocentos me-
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tros, o que j á era urna dificuldade para a travessia a nado pelos animais.
Procuramos pois ver se conseguíamos' loe.alizar urna passagem mais fácil e nisso nos empenhamos com afinco, mas tudo nos levava a crer
que teríamos que voltar dalí. Pois era desencontrado o campo de um lado e a ~ataría densa do
outro. Era tentadora a passagem, defronte mes1no
do rancho ,: o rio era estreito e até um certo ponto
permitía .váu, embora fósse impetuoso. l\1as na
outra margem crescia um emaranhado de espinhos de tucuns e marajás por ,sóbre um alagadigo
· ensombr~do pela mataria encipoada, carrasquenta,
intransponível.
Para m elhor estudarmos a regiao, galgamos os
píncaros do Morro de Sao Domingos, pensando ser
possível, lá de cima, descobrir outro varadouro
mais acessível e na espectativa de poder descortinar a decantada Serra do Roncador. Mas a fumaga, a névoa seca, era tao densa que, a-pesar-das
possantes lunetas do teodolito que o Nébias levara, o nosso horizonte ficou ali mesmo. Apenas
divisamos as inúmeras voltas que o rio caprichoso
faz, comq ~i de longe contornasse o morro .
. Na tarde desse dia armamo$ o nosso bote de
lona, oferta do amigo Tida Toledo, e, com ele, fi. zemos diversas ·exploragoe~ · rio aciina e rio abaixo. ·
Numa tarde e1n que n'avegávamos para · u1na · ·
praia de areia formada junto a curva do rÍO', com
a intengao de procurar ovos de tartaruga, tivcmos
a oportunidade de fazer urna emocionante ca~ada.
Desembarcamos e caminl}_amos pela areia alva
que rangia a nossos passos. .Além, no fim da
praia, percebi o vulto ·imóvel de um bicho que,
aos raios do sol descambante,. se destacava em si-
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lhueta sobre um fundo que era o próprio rio resplandescente. Nao me permitiu aquela ofuscante
claridade r efletida que identificasse o animal, ínas,
avisando os companheiros e, precavidos, espre.itan.:
do, saúnos da praia e nos enfiámos pela vegeta<;ao
ribeirinha - os frondosos sara.s. - Protegidos pelas moitas compactas, forno& tomando chegada até
que reconhecemos no vulto urna on<;a pintada, sentada na praia, absorta nos seus devaneios, narnorando a correntie iluminada.
Adiantei-me co1n velho Angelo, enquanto René
e Osear ficavam escondidos atrás dos saras. De1n9s
urna volta para sair na praia e, assim que o fizemos, assim que a areia raugeu ao nosso peso,' ela
também nos 1viu.
Pa:rámos. 1\{enos de duzentos metros· nos se- ·-, \
paravam. Ela se precipitou a nosso encontro, mas . ·
estacou súbito e, felinamente agachada, nos fixou· "l
como a extranhar a nossa presen<;a. .
1
Levantei o meu rilosqu.etao,, procurando-a rio ·• '
bico da mira. E atirei. O felino deu um salto
prodigioso e desen gon<;ado, empastando-se na areia
molhada do próprio sangue. A bala, atingindo-a
no alto da cabe<;a, saíra rasgandó-lhe o ,flancq e~- , ,.
querdo. Mas apenas 'tim instante ficou assim, com
as patas tremendo para o ar. Saltou de novo,
pelo ferimento, procurando~
atirar-se,
desgovernada
.
'
ao r10. .
,
Nós, que I\os havían1os precipitado e que está-·.
vamos junto dela, nos surpreendemos com essa
nova fei<;ao da aventura. Velh:o Angelo ainda atirou, .ferindo-~ . <;le ~,a.spao.-. : ~ó~, ~º~. b;rincadeit:a, ,·
conhecendo-lh_e o f e1ho., gt~tamos para o Nobre que ·
pegasse a on~a, pois e1a corria, em sua dire«;ao, ·
para o rio. Tao atarantado e atropelado e afoba'

1
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do ele se sentiu pelos meus berros de "Segure a
gata, Nobre !" - "Olhe a bicha, Nobre !" - "Tá
com medo da onc;a, Nobre !" - "Nao deixe o gata o fugir, Nobre !" - "Pegue no rabo dela, Nobre !" que, quando a on<;a se atirou nágua, o Nobre
saltou-lhe atrás, agarrando-a pelo rabo!
Yi que a f éra, nas ansias da agonia, procurava hvrar-se dele, cqm terríveis tapas que, entretanto, sem ponto de apóio na água, nao o atingian1.
Terminei a luta,, pondo-lhe na paleta um bala<;o mortal.
Saíu René Nobre do rio, arrastando o seu ga.
tao pelo rabo.
- Mas rapaz, voce parece maluco! Onde se
viu a tirar-se atrás do bicho?
--:- l\ilas voce mandou ...
- Mas . . . que sarambé !
* * *

Abuso do vocábulo "sarambé" sem me recordar onde aprendi e nem conhecer a sua etimologia. Com ele qualifico essas pessoas que embora .inteli~entes, sao desgovernadas, que e~l:ora
com. ~xped1ente sao atarantadas, que embora com
hab1h_9.ades, fac;am as cousas mais difíceis do que
elas sao. Que, arreando um cavalo, também prenda o estribo. sob ª· s.ela, somente o· percebendo
quand? o animal o abrou ao chao, do outro lado ..
Q!Ie, ~1cando c.a:rne, desastradamente, f a<;a do dedo
~1cad1n~10, enf11!1, sa.rambés s~o todas essas sin1pábcas cr~aturas 'lntehgentes, vivas, mas desorientadas, CUJ os desatinos nao sabemos onde comec;am,
mas que bem podem terminar até dependurados
na cauda de urna onc;a.
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Mas o Rego Freitas, no dia em que mandei
que cuidasse das suas armas, encravadas de tanta
.sujeira, respondendo-me que nao o fazia "porque
o seu revólver só atirava para baixo", dfru-me
também sua def inic;ao do vocábulo.
"Sarambé é todo aquel e que nao faz as cousas do mesmo modo que o Chicao. Mesmo que as
fac;a melhor ... "
* * *

O entardecer é a hora mais triste do sertao.
E' o dia que morre esvaindo-se em lanhos sangrentos. Parece que há em tudo urna quie.tude
de espectativa para a noite entrante. Revoadas
de asas cortam o espa<;o em dei:nanda dos pousos.
Há pios isolados, aflitos, de av'es que, empoleiradas, chamam pelo companheiro retardatário. Da
barranca do rio assistimos aquela iluminúria absortos pelas nuangas do fin dar do dia.
De repente, alguem exclamou:
- Olhe ! Lá vai um bicho atravessando o rio !
- E' anta ...
- Olhe a anta, Nobre ! Toro.e a canoa! Tome
a canoa, Osear l Depressa ! Atalhem o bicho antes
do barranco! ...
De pé na ·ribanceira, vimos os dois companheiros qµe ganhavam o largo do rio,. remando
furiosamente. Estávamos com as armas prontas,
esperando que o tapir chegasse a outra margem
para atirarmos, pois resultaria em perda matá-lo
dentro dágua, na correnteza. Quando o animal
tomo u p é, a parecen do o seu lombo a tona, f izemos
fogo procurando· atingí-lo antes que se embrenhasse na mata. Mas o tiro melhor foi do Osear, que,
do meio do rio, da própria. barca, desarticulou-lhe
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o pesco<;o com um bala<;o junto a cabe<;a, ao pé
da orelha.
A f a<;anha foi aplaudida. · Lá mesmo, na outra margem, desfizeram-se da barrigada, aliviando
o peso e, com esfór~o, conseguiram embarcar a
anta gorda.
Já anoitecia. Para facilitar-lhes a entrada do
porto, iluminamos com as nossas lanternas.
Deixamos para o dia seguinte o servic;o da
carnea<;áo, mas o seu fígado - petisco delicioso nos deu dois suculentos pratos: piicadinho.s ' "a la
Nobre" e almondegas "a la Chicao".
Nesta época das secas, quando .os carrapatos
se multiplicam assustadoramente, tornando-se as
vezes tao numerosos, que é preciso mudar o acampamento, pois nao ¡,e resiste a praga, a matanc;a
de urna anta - que os carrega aos milhares equivale a esparramá-los entre os cac;adores. Mas
há também o recurso fácil, neste caso, para se livrar desses importunos. E' ajuntar rapidamente
algumas palhas secas e sapecá-las sobre o corpo
do tapir.
A carne da anta foi manteada, salgada e seca
ao ~ol. Nesta sua última fórma está estendida
nas varas, enfeitando nossa improvisada cozinha,
par~ alegria dos nossos olhos e dos nossós estó1
magos.
Gonfesso que nada reconforta ·e denota tanta
f artura nqm acampamento como um giráu carregado. E' agradável de se ver o cozinheiro sair
com. a manta de · xarque para lavá~la no riacho,
seguido da cachorrada alegre pela espectativa de
urna sóbra.
Pri~cipalme_nte ag~ra, para nós que nao ternos
outra ahmentac;ao a nao ser o que matannos, pois
1
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o restante do arroz e do feijao, como sempre. ficou com o grosso da comitiva, essas varas carregadas, esses patos gordos que os companheiros váo
matando, esses mutuns abundantes nestas malas,
esses peixe.s que sao o eterno desvelo do Nobre
- chamando-os de "sua criac;ao" - enfim, tudo
isso que ia para a nossa panela nos dava urna orgulhosa sensac;ao de abastanc;a.
Nao matávamos, porém, mais cac;a do que antes. E' que a divisao, agora, é proporcional a estes
oito homens da dianteira. O sertáo; por si só,
j amais sustentará um grupo maior de pessoas.
Assim mesmo, para .s ustentá-lo, impóe-se ter quasi
a única preocupac;ao disso.
Assim, passamos com fartura aqueles dias,
embora velho Angelo sempre recordasse o provérbio de real veracidade para estes empreendimentos:
-"Dia de muito, véspera de pouco .. . "
* * *

Numa tarde apareceu a nossa comitiva. Vinlla
Schnoor de ponteiro, seguido pela mula de guia,
· com seus guizos de sons alegres e cantantes. M~s
f oi apenas aquela a visao de contentamento
....'
A pon tando ;no cerrado, por detrás do rancho
e escorregando pela encosta, vinha a fi.leira de cargueiros cabisbaixos e extenuados 'pela ~arg~ e pela·
caminhada. Pobres. cavalos; P~reciam almas penadas ao jugo de seus pecados.
Conversei alguns momentos com Hermano e
os companheiros, que me falaram da jornada.
E depois fui examinar nossos anin:}ais que vinham
do rio, onde lhes fóra dado de beber.
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Desconhece~do a penosa lida de viajar com
t~opa de cargue1ros, alguns companheiros nao sab1~m l?erceber quand~ a cangalha os maguava.

N.ao ahnavam como minorar os padecimentos das
pisaduras, afofando o enchimento dos suadores ou
n em cogitav~m de saber porque o animal se deitava ou fug1a procurando a sombra das árvores
para descansa:. ~or isso o resultado foi agora
aquele: . os animais de lombos escalavrados ' em
carn~ viva ou corn terríveis incha~os nas costelas
ou ainda o ~dema pavoroso do "girimum" nas cruzes. das apas. 9utr?s ostentavam repelentes bicheiras, que lacrimeJ avam pús em filetes que lhes
pelavam o couro e atraíam verdadeiros cnxames
de moscas noj en tas.
Pobres animais. Que lástima.
Sofrí por ve-l?s assim estragados, ao peso de
urna carga excess1va e aos cuidados de tropeiros
amadores.
Quantos de~es .nao se arrastaram impelidos
pel~s lam~adas i~pie?osas do,s facoes em planchas
de impacientes e impiedosas criaturas?
l\1:uitas cousas me aborreceram n este acampamento. com a chegada da comitiva. Como nao sou
~as criaturas acomodadas e conformadas, nao me
contenho, certo de que estou agindo com a razao
e pelo lado sensato. Vejo agora esta caminhada
pelo con~elho que ~e sugere a prática adquirida
em anteriores empreitadas, sem romantismo. Sou
apenas o furador de mato e por esse lado encaro
a mar~ha, procurando cumprir com as obriga~oes
assumidas dentro das possibilidades.
. I,n!ransigentes sao os encarregados da parte
ci~n~f1ca: Cada um se apega aos seus inúmeros
caixoes, a sua volumosa carga, nao querendo sa-

crificá-la em beneficio da marcha, j ulgando cada
qual, em extremada dedica<;ao aos seus trabalhos,
que era a parte principal, imprescindível da peuetrac;ao, sem refletir, entretanto, que, por mais precioso que fosse o seu material, de nada adiantaria si nao tivéssemos cavalos para carregá-lo.
Ressaltava, porém, que si somássemos todas aquelas idas e vindas e as espichássemos em um só
estirao, já teríamos atingido o final da nossa primeira caminhada, isto é - além da mesopotamia
Araguaia-Xingú - o Posto BacaerL Si, porém,
n~o bastasse a análise objetiva da caminhada, o
triste espetáculo daqueles ossudos animais que
pastavam esgueirantes, tasando as moitas, seria
mais que suficiente para convencer qualquer um
que nao poderíamos continuar com aquela carga.
Fora feito o rancho no Cristalino, mas nomomento em que ia ser para lá transportada a carga, alguem sugeriu que seria melhor levá-la toda
para o rio das l\ilortes, caminho fluvial livre para
o Araguaia, o que prevaleceu.
Também nao se fes a coleta do material na
aldeia que descobrimo.s perto do Coricho Preto e,
al-ém de tudo, crescia a meus olhos, assustadoramente, o problema inquietante da fome. Sem
urna migalha de farinha, sem urn'a . raspa de rapadura, ~em nada mais para comer a nao ser a
caga qµe ainda íamos matar, pois o pouco de arroz
restante - 10 lit;ros talvez - f or:a sensatamente
recolhido a nossa f armácia, para urna emergencia.
Parecen-me entao oportuno tomar urna providencia decisiva. E longamente conversei com
Hermano, nessa mesma noite, a respeito da nossa
situa«_;ao e fiz-lhe ver que era absolutamente in1possível assim continuar.
·
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Hermano, concordando, comprometeu-se em
fazer um corte geral na nossa carga. Sacrificaríamos o lado pessoal, em beneficio do interesse
geral.
Como a Bandeira ali se demorasse uns quinze dias, que seriam aproveitados na revelac;ao do
filme cinematográfico tirado durante o percurso,
no descanso da tropa, em pesquisas científicas e
em estudos do ·Nébias, resolví aproveitar aquele
espac;o de tempo para voltar até ao Araguaia e
fazer um reabastecimento de farinha e rapadura,
elementos e.ssenciais, a meu 'ver, para estas penetra~oes.

Contava para tanto, visto a nossa pobreza,
com o recurso financeiro de que me falara o Fa- .,
biano. Lembrando-me disso, fui procurar o "Taquaral" a quem expuz aquele oportuno momento
em que ele teria ocasiao - ainda em vida - de
dar mais urna prova do seu desprendimento.
Foi, porém, desconcertante a sua resposta:
- Pois é, Chicao. Eu estava ansioso para
chegar, afim de contar a voce que me rouba1 am
o dinheiro ...
- Roubaram? ! ...
- Foi lá mesmp, no Cristalino. Vi um vulto
debruc;ado e remexendo nas minhas cousas. No
dia seguinte nao achei o meu dinheiro:
- · ;Isso é · um fatd grave!· Mas ' .porque voce
nao denunciou? '
- Fiquei sem geito de envergonhar um companheiro ...
- Ahn!. ..
Saí, meio desconfiado da sua história, e tratei,
sem mais tardan~a, de dar um balan~o na noqsa
munic;ao de cac;a.
·
1
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No sertao, quem tiver balas, terá dinheiro. A.
munic;ao r epresenta a maior valia para o sertanejo, mesmo que ele nao tenha ar1na, o que é
raro. Coro ela mata a ca<;a para o seu sustento,
com ela protege a criac;ao contra as ieras e com
ela festeja os mais variados acontecimentos, em
esbanj adoras salvas.
. Para levar a termo a minha empreitada, achei
que seria m elhor esperar uns dias, para que os
animais se refizessem da viagem.
No outro dia, vi que o nosso _giráu estava :vazio. Resolví te:qtar guarnece-lo noyamente. Sai
com velho Angelo para o campo, cac;ando.
Os veados ainda estao arlscos~· mas imaginamos que na queimada que fizemos quando por lá
passamos, em servic;os de vanguarda, o capim e'Jtaria brotando e poderia ser um ponto de reuniao
de diversos representantes da nossa fauna. Era
distante a queimada. Mas a possibilidade do su' cesso n<>:'J animou. Assim, f omos tocando.
. .Quando estávamos chegando, procurand~ caminho contra o vento, avistamos ao longe alguns
veados que caminhavam na nossa dire~ao. Amarramos os cavalos 'atrás das moitas e nos adianta/ mos, de gatinhas, até ao campo e nos esCOJ)demos
separadamente nos monch,oes, por detrás dos
clipins. Urna longa ,h ora permanecemos as~im
espreit~, esperando que eles se. aproximassem a
ponto' de tiro. Tínhamos certeza de que nao nos
pressentiriam, pois o vento soprava forte, viodo
deles para nós. Nas suas despreocupadas vadiagens, comendo aquí e alí, catando os brotos tenros
e pastorejando a femea, eles se desviaram um
pouco e ficaram mais para o meu lado, ou antes,
eu fiquei entre o Velho e eles.

a
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Ou<;o o leve assobio do meu amigo. Volto-me
lentamente e percebo o seu gesto, 1?andand~-me
que atirasse. E, coi:n tan~a sorte o f1z~ entoca1ado
no cupim, que abah os cinco: urna f emea e quatro machos. Um dos machos, entretanto, levaI?-. tou-se ferido e correu, indo amoitar-se bem ma1s
adiante.
Enquanto eu terminava miserico;diosamen.te
com a agonia dos que e~tavam es.tendidos e ext1rpava-lhes as vísceras, o Angelo fo1 buscar os cavalos e, deixando o meu alí junto, seguiu "rastejando" o galheiro que fugira sangrando.
Vi-o seguir atento, sobre o rasto, d c:_bru<;a~o
no pescoc;o da montaría, olhando o chao. !~º
absorto estava, que nao viu quando. o galhe~r~o
vermelho se levantou raivoso e invest1u coro f~na
contra 0 cavalo, com as aguc;adas pontas em r1ste.
Assusta-se o ginete, saltando encolhido e, embora o dextro cavaleiro se firmasse na sela, das
suas maos escorregou e escapuliu o ~osqu.etao.
Houve algumas difíceis piruetas que f ar1am invej a a qualquer prof essor de equitac;ao e a custo
iivrou-se o Velho das aspas ponteagudas, matando
o veado a tiros de revólver.
Eu, porém, que assistira de~d e o . c?m e<;o a
divertida cena, nao deixei de s1n~ron1za-la" com
boas gargalhadas e, aos gritos arrel1ante~ de Olh~
"O bode lhe come, so Angelo !
0 vea do, Velho !" - "Puxe o trinta 1".
Para nós, ambientados naquele viver sertauej o tao ch eio de simplicidad~, a~ontecim:ntos c~mo
esse davam motivo para hilar1antes e inof ens1vos
comentários. E assim, tomados de sa alegria, cortamos rumo para o rancho; onde a p enas chegados
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entregamos as cac;as que foram a~s~ltadas p e.lo
Arion, que, na sua com pen et:ada ahvidad~ de p arasitologista, ca tou-lhes os p1olhos, que d1sputava
com o Fabiano . . .
Mas, quando fui m e banhar no rio, vi que haviam atira do aos p eixes parte da nossa cac;ada, o
que m e deixou in dign ado. Talvez os que assim
proceder am desconhecessem o provérbio atrás citado, m as nao ficar am sem a observac;áo pela
im previdencia.
Incumbí Schnoor, Piza e Fabiano de fazerem
a caminhada até a aldeia do Coricho Preto, para
trazerem o m a terial dos chavantes que lá deixamos. Vao montados e levam do~s cargueiros para
o seu transporte.
Deste ponto do rio das ~1ortes Hermano radiografou p ara Sao Paulo a seguinte m ensagem:
"l\1ensagem n .º 18 - Acampamento do rio das
Mortes - Amanha seguirao noticias trabalhos culturais. T erritório desocupado índios, parecer vanguarda batedores. Reunidos interior margem csquerda. Calculamos realizado traj eto linha r eta
25 léguas mais 100 léguas percorridas redor n ecessária explora~ao. Assinaram compromisso definitivo expedic;ao inteira, julgados perf eitamente
aptos: Chicao, Darcí, Arion, Nébias, Jorge· Rego, '
Garbe, Glaser, Felten, Senatore, Hugo, Piza, Fa,, hiano, José Penteado, Schnoor, Alfredo, Martins,
Bomilcar, Raimundo, Nobre, Junqueira, 1Vlarin4',
Osear - vindos Sao Paulo e Candido, goiano; Oliveira, baiano ; F erreira, maranhense; Claudiomiro, , ·
carioca, estes arregimentados sertanistas Goiaz.
Marcha comitiva Angelo Severo, antigo sertanejo
Cocalinho, homem proveitosíssimo, valoroso. De. mais companheiros, motivo exclusivo saúde abala-
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da, grandes cansac;os, re~e~eram tod~s possiveis
recursos financeiros, prestigio moral, v1agem volta
Sao Paulo. Turma agora fortíssima . Pronta qualquer sacrüício, unida para tudo. Tenho orgulho
novos bandeirantes. Abra~os".
Rio das Mortes, Rancho dos Padres, 20 de
Setembro.

CAPÍTULO

VIII

O REABASTECIMENTO
· A CHEGADA - ECO DAS C()RREIUAS - DE COMO
SE ENCONTRA NOVA.MENTE O lNCRtVEL JOSÉ TERRESTE - EXTRANHA LU~INOSIDADE - A TEMPES:
TADE - OS JACAR~S - DIS TRIBUINDO A RAPADURA
- A " NOTA " DO FABIANO - O .RADIOGRAMA.

Neste dia madrugamos, iniciando a caminhada. Levo comigo Rego Freitas, Nobre e Angelo:
O Angelo, por ser o dono da casa; o Nobre porque de tudo entende; e o Rego Freitas porque é
químico e assim procuro ocupá-lo na fabrica~ao
da rapadura . ..
Nossa jornada para reabastecimento foi rápida. Caminhando escoteiros, com. vontade de chegar e_ com a tropa descansada, e de arribada de
volta para os pastos conhecidos, aq cair da noite
do segundo dia havíamos percorrido os 150 quilómetros que nos .s eparavam da morada do velho
Angelo.
De chegada, seguindo os usuais costumes ~cr
tanej os, fomos da:Qdo tiros para o ar e soltando
alguns f oguetoes que eu levara, da nossa carga,
especialmente para isso.

,

..
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Houve r eboli90 no terreiro e de lá também
responderam as nossas salvas. Quando aporta1nos lá estava dona Josefa~ rodeada dos "curu- ·
min;", empunhando a "44 - papo-amarelo":
- Pos, so Anjo, eu inda hoje falei aquí pr'~s
m enino que vanee havéra de saí desscs gera1s
pr' esses dias ...
Meu velho amigo recebia, encabulado, os cumprimentos festivos· e carinhosos. E e~ també1n,
como sou de casa, recebo meus cu1npr1mentos:
- Nossa Senhora, so Franc~sco, Como van~e
tá magro, parece o tuiuiú ! Com essa barba f e1a,
espichada. Virge Nossa ! ...
- Larguei de comer, Sá Zéfa. P'ra entreter
a tripa a passar fome ...
Agora vamos desarreando os animais, guardando os arreios dentro de casa.
Angelo desatou da cangalha o veado qu~ matara no Coricho da Saudade, entre os q~e l~ pastavam escolhendo especialmente o ma1s e1rado,
cujo ,:pitiú" sabia b em ao paladar da esposa.
~·
Dona Josefa, pressurosa, já mandou preparar
o café e trazer a ragao de .milho para os animais
que ficaram entregues aos meninos.
, Vao chegando os moradores da redondeza e,
em pouco te1npo, reúne-se ali urna -c husma de curiosos ávidos de noticias referentes aos chavantes.
Preciso notar que esses índios sao verdadeíros
fantasmas apavorantes para es tes arredados moradores seus vizinhos e que também aumentado~ fantasiado e deturpado já chegou até eles, p el~s corr1panheiros que voltaram, o eco das correnas dos
caboclos.
1
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As notícias que lhes damos, de que os indios
f ugiram pnra além do rio das Mor tes muito os
tranquiliza.
Ali também está, entre as visitas que já se
retiram, a velha Eleutéria, antiga moradora do
Xingú, no tempo da borracha, onde os caiapós,
terríveis, incendiaram-lhe o barracao e mataram,
entre outras pessoas, o .seu marido.
Sabendo do pavor que ela tem dos indios e
conhecendo o seu temperamento alegre e zombeteiro, nao deixo de lhe f azer urna brincadeira, tao
do seu agrado:
-"ó, sá Lotéra. Capitao dos caboclos inanda lhe f alar de casamento. E' pr'a mhn lhe levar
nesta arribada. Pode aprontar as chitas, que eu
levo mesmo. . . Quero comer a.s bacabas deles ...
- Virge. Nossa Senhora. Arrenégo... Nao
fala nisso nao, so Chico. óia, vanee mesmo pode
si casá por lá. Pe<;a a alma do Padre Véio que
lhe de ben<;ao com u'a cunha.
- Ah ! Eu ando de olho nelas, mesmo. E'
só facilitar que vem pr'a minha rede ...
- Pos entao, so Chico. Quando vanee der
essa sua festa, me fa<;a um f avqr, lhe pe<;o: num
me cunv1'd e ....
'
Lá se foi o bando, ainda rindo· ingenuamente,
ao caminho de suas casas, sumin.do no escuro da
noite, vigiado de .longe pela caehorrada que gania.
A luz do candieiro de azeite, dona Josefa nos
serviu o jantar, f eito com os caprichos da sua arte
culinária. A mesa está posta. E' um pequeno
banco baixo e largo, guarnecido de alva toalha de
longas franjas, que lhe cobre o centro. Embora
pouco se eleve do chao, a ela dá o sertanej o o merecido respeito. Sobre a toalha, empilham-se os
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pratos de lou~a esn1altada e no madeiro limpo fícam os caldeiróes, as panelas e a caba~a com coalhada e o doce. Urna cuia b.alou«;a pom a f arinha
puba. Os meninos, com a "taca" . espantam os
cachorros.
Servimo-nos patriarcalmente, come~ando pelos
mais velhos. Feito o prato, com ele na mao, procura-se um canto ou se abanea na soleira, ou senta-se nas "tripe~as". As mulheres comem separadamente, na cozinha, retraídas, em companhia das

Morada sertaneja

, crian~as.
Como sobrem esa, serve-se de coalhada e doce
de coco burití.
,
- Oái, gentes! Forante o Chico, vanceis cornero doce com comida. Que misturagem ! - exclama, admirado e ca~uistá o Velho. ,, '
De fato, Nobre e Rego Freitas ·esganadamente confundiram aquele pirao escuro com alguma
,iguaria desconhecida, misturando-o , com o galheiro catinguento.. .
.
· ·
Depois do jantar, arredamos a mes~ e ali
mesmo entrela~amos noss.a s redes. E recostados,
com as pernas pendentes, balan~ando, entre bafo-·
radas, . tecemos, c>'s ·nossos ·planos de abastecimento.
Os sértanejos fazem as suas ro~as apenas com
o escopo de com ela proverem ao seu sustento.
Sao, diminutas de1Tubadas, onde plantam cana,
arroz, feijao e mandioca. :
.
Nos.s a n ecessiélade, portanto, obriga-os a urna
precipita~ao no seu modo de vida~ Assim, terao
que come~ar amanha com o servi<;o de arranjar
a farinha e cort~r ~ qapa, . p,a ra '.9 faprico da, ra,padura.
.
.
~
··
Na manha seguinte, enquanto René NobTe e
Rego Freitas se encarregam daqueles misteres, eu

Vista do rio C ristalino

..

René e seu burro

Um pinta do
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e Angelo, pa ra adiantar o servi~o, vamos dar urna
volta pelos moradores, a ver se é possível adquirir p arte dos mantimento.s.
Quando estávamos de partida, chega o incrivel José T erreste, j á aplicando o -seu estonteante
vocabulário, pedindo n oticias da entrada.
S atisfa~o a sua curiosidaae, usando também
os termos mais exquisitos que me acodem no momento, dando modular entonagao na voz, para
maior efeito. ~le ouve-me, absorto, como admirando a preciosa erudi~ao, dando provas da &ua
aten~ao, aparteando-me nas pausas co1n expressoes estudadas - "E' verdad e!" - "Com certeza!"
- embebendo-se na minha empolada descric;ao.
Velho Angelo também me ajuda na dissi=!rtagfio catedrática e, embora se conserve em fingida seriedade, vejo-lhe a matreirice irradiante do
olhar.
_
Desta vez deixei-o assombrado com o m eu
vocabulário.
Quando terminei, ele nao conseguiu reprimir
a admiragao que sen tia:
.
- Sim senhor, seu Chicao ! Vanee é mesmo
<lanado!. . . Quer dizer que tirante · essas carreiras, vanceis nessas ambulancias nao prevaricou
com os caboclos?
- 1? •..

•

No dia seguinte estávamos de volta com o
cargueiro eheio de rapadura. René e Jorge tam.:.
bém já se h aviam adiantado· nas suas tarefas.
Dois dias depois, pronta a matula, fizemos nossas
despedidas e de novo partimos debaixo de nn1 tjroteio de boa-viagem .
Velho Angelo

•
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Nossa caminha<la de hoje vai ser pcquena:
vamos passar a noite junto ao Coricho da Saudade, dividindo o percurso de acórdo com as aguadas j á nossas conhecidaS,.
Depois de baldeadas a.s bruacas, nas co<:itas,
para o outro lado, fizemos fogo para assar as gordas costelas de .vaca que o meu amigo coronel
P edro Ferreira me ofereceu como f~rnel para a
primeira jornada.
Bem comidos e bem bebidos, com os animais
pastando ali perto, batendo os polac.os e co1n as ·
bruacas recheiadas, sentiarno-nos f elizes e des-·
preocupados, enviezados h e1n nossas redes.
Sem saber como, a nossa conversa recaíu sobre um curioso fenómeno que se verifica no morro
que é encosta desta pequena serra que separa o
coricho do Araguaia. O ca.so que aquí relato,
eom a rninha afirmativa de veracidade, é assás
interessanté e já tive ocasiao, em minha carninhada anterior, d~e presenciá-lo.
Há junto a casa do velho Angelo um p equeno
morro que, de vez em quando, fica irradiante de
luminosidade. Nao sao línguas de fogos fátuos. ,
Nao é urna ofuscante e :rápida claridade. Nem
urna luminosidade tremula e indecisa. Nem parte ·
de um só ponto, co1no um facho de luz. Nao,
nada <lis.so. E'. urna claridade fixa, latente, de
urna ,SÓ intensidaqe e cornparável ao ,l uar das noites límpidas de plenilúnio e co1n grande poder de
difusao, abrangendo alguns quilometrqs ao redor.
Pela sombra que faz pro jetar dos corpos que clareia, ve-se essa luminosidad e emanar do referido
morro. Olhando-se para ele, porém, embora se
note a claridade expontante, nao se pode precisar
. de onde ela parte. o extranho fenómeno dura as
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vezes horas e m esmo dias sucessivos, sendo que
nada se p ercebe a luz do sol.
Em urna ocasiao em que essa claridade durou
mais de oito dias, Angelo resolveu dar urna batida
no pequeno morro, mas nada de anor1nal notou
ou sentiu, que lhe p ermitisse tirar alguma conclusao.
..
Para a imagina<;ao do sertanej o, propícia aos
in.istérios e as fantasmagorías, essa extranha irradia<;ao é um aviso divino que trás qualquer indica~ao que ele nao entende.
Há r também quem afirme que lá é a morada .
da mae da lua ...
·Aquí apenas registo o fato, sem comentário,
embora reafirme a sua autenticidade.
Com o dia seguinte iniciamos a marcha, para
fazermos o nosso pouso no Rio Cristalino. Desse
ponto, de· novo rompemos no outro día, beiradeando os Morros Azuis e ganhamos o cerrado. A tarde, arreamos as cargas nas barrancas do Coricho
Preto.
Nosso j antar constituíu-se de um único "prato": tucunarés assados no giráu.
Assim que chegamos, espiando o ribeirao,
vimos alguns peixe.s que evoluíam nas suas águas.
Nao nos demos ao trabalho de . a tirar as linhas' e,
de cima do barranco, atiramos de m,osquetao, procurando visá-los. O · efeito, de ique · já mais de · ·
urna vez tivemos 'prova, foi surpree'.Qdente: a grande desloca<;ao produzida pelas balas foi suficiente
para tontear ou mesmo matar aqueles deliciosos
tucunarés que agora chiavam acima do braseiro.
Agora foi a vez do Rego Freitas ser atropelado por mim, pelo Angelo e também pelo Nobrc,
que assim se vingava, para atirar-se as águas,
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apanhando os peixes que, desgovernados, planchavam. O nosso companheiro nao é nenhum campeao de natac;ao e vestido como está, pois assim
o empurramos para o coricho, ve-se em grandes
apuros para agarrar os peixes que, escorregadios,
escapam-lhes das maos enquanto ele engole boas
golfadas dágua.
Nao terminaram aí as suas aflic;óes. Atraídos
pela zoada e pelos no.ssos gritos de incentivo, tres
j acarés, emergindo em pontos · diversos, convergem, como a disputar a presa - nesse caso o químico - flexando rapidamente sobre ela. o tiroteio que se seguio foi medonho. Causaria inveja
a qualquer revoluc;ao sul-americana. Sem compreender as nossas atitudes, pois nao notara a
aprox.ima~ao dos "gabiroros", o ünprovisado mariscador m,e rgulhava horrorizado com a nossa extranha "brincadeira". Só quando viu os rebojos
e as lambadas dos sáurios agonizantes é que braccjou valentemente para o barranco, num "tempo
r ecorde".
J amais perdoei, nas minha.s caminhadas, a
estes repugnantes anfíbios. Embora haj a me esquecido de f alar sobre eles nestas páginas, nao
quer isso dizer que deixássemos de matá-los as
dezenas. E ne'3tes ermos, desconhecendo o home1n, civilizado ,com su as armas mortíferas sobre
ele precipitam~se sem temor, certos do mes::Uo pavor que infundem aos selvagens, menosprezando
suas flexas, para éfes quasi inofensivas.
Assim, quando se chega nas aguadas desconhecidas, logo se é rodeado de urna chusma desses
nojentos animais que, apó.s o tiroteio com que sao
recebidos e vendo · os companheiros de papo para
o ar, se recolhem cautelosos, para de novo virem
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rondar a noite. Mas, nem assim se livram dos balac;os, pois, focalizando-os com a lanterna, seus
olhos rebrilham, vermelhos como brasas e of erecem um alvo fácil de se buscar sobre a mira. E
co1no "bala nao alisa ... ", segundo garante o velho Angelo ...
De madrugada, fomos despertados pela ex tranha sinfonia vocal dos bugios ensandecidos. Quem
assistir a um desse.s concertos hnprovisados na
mata por esses f eios simios, sem saber a sua origem, ficará to1nado de p.anico. Trepam os nlacacóes carateiros nas pontas dos galhos das árvores
altas e lá se balanc;am ao sabor da flexibilidad·e ·
· das bastes, ao impulso dos seus arrancas. Entao
iniciam o coro invulgar. Grandes e pequenos, machos e femeas, com tonalidades diferentes de vozes, ululam e guincham e ganem e estentoram,
tomados de frenesí da impres.sionante m elodia.
Sao as minhas queridas vozes da mata. Nao
as trocaria, aquí, pelo mais afinado coro de urna
catedral de perf eita acústica!
Atravessamos o coricho, já de viagem, e quis
o acaso que passássemos pela nos.sa picada, bem
por baixo das árvores em que se empoleiravam
os cantores quadrúmanos. Foi sem querer que
lhes interrompemos a cantoria. Surpresos e fa- · /
zendo um~ algazarra ensúrdecedora, Clebandaram 1
para, logo mais, virem nos espj~, curiósos e .r
desconfiados. Alguns inais ousados desciam pelos
cipós, outros, aos pinchos de galho em galho, vinham nos fitar cara a cara, co1no extr anhando e
cac;oando da nossa aparencia. E depois, como .
combinados ou obedecendo a um . comando, nos
bombardearam com gravetos, páu.s e até suas pró-

.
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deje<;oes, acompanhados de ensurdecedora
.
va1a.
~
P ela primeira vez vi um caso de artistas patearem a assistencia . ..
Deixamos para trás os indelicados guaribas e,
varando a mata, saímos no campo, rumando para
a Lagóa da Cacimba.
Neste pouso, agora, estou com velho Angelo
desarreando a tropa, pois Nobre e Rego Freitas
atrasaram-se pelo campo, entretidos em colhe:r os
saborosos cajuís que já amadurecem.
•
.
Daí a instantes, chega o René co1n a noticia
de que o Rego, Freitas havia p erdido o mosquetao
e que ficara a sua procura. Fiz o Nobre voltar
ao encontro do companheiro e, quando ambos chegaram, j á noite, os repreendi pela de.satcn~ao, o
que fez com que os m eus dois companheiros passassem a noite mal humorados.
O dia seguinte amanheceu brusco e sufocante,
e~bo~ando amea ~.adora tempestade. Ren é e Jorge
a1nda voltaram a procura da arma perdida. Eu
e Angelo vamos tocando a tropa para o rio das
Mortes, gue esperamo.s atingir ainda cedo.
A tepipestade nos colhéu a meio caminho.
Em f úria, o . céu nos , a tira e111 f ustigantes r ajadas urna imensidáo de água. , Há na abó bada
celeste muta<;oes extranhas de luz e so1nbra.
Vimos de lorige a'q uela · mancha escura que
vinha· crescendo e 'que trazia urna cauda bl;'anca
que se arrastava pelo chao. Roncava, assustando
as aves, inquietando a bicharada. Preccdeu-lhe o
vento, soprando f orte e impregnado de um cheiro
de terra molhada. O espetáculo é verdadeira..
mente emocionante.
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Seguimos agora sob o aguaceiro torrencial
que nos apanha pela frente, entravando a marcha
dos cargueiros. Mas assim m esmo vamos rompendo devagar. Sigo de ponteiro e o Velho tange a tropa. l\1uito tempo caminh~os assim. s_ob
a intempérie, dentro daquela exqu1s1ta escur1dao.
Depois, como milagr osam ente, de novo o sol r efulgiu pondo em cada gota de água ·suspensa nas
folhas, nos galhos, no capim, a magia de mil cintilagoes dour adas.
Do cha'o molhado emana ·um bafo mórno,
como si a terra sedenta bebes.s'e sofregamente
aquela água toda e depois expelisse saciada, num
suspiro, o calor das suas en tranhas.
Na zona que percorremos, o ano se d1vide
quasi que U.nicam ente em duas esta~o es distintas:
..
- e inverno
.
" a da seca
e a d a ch uva - " verao
" estio e invernia" - como aquí se chamam. Por
isso, este aguaceiro que apanhamos, nos indica
que vamos entrar na esta~ao das chuvas - a triste invernia - quando este imenso vale vai se enchendo de água e se cobrindo qe verdejantes campinas. E as árvores r etorcidas dos cerrados, ressequidas e aparentemente mortas, ressurgem para
a vida na r equintada exuberanc~a :de . suas folhagens nova.s e das sua.s flóres .mult.i córes.
Virá também com o inv~rno
a "praga insupor,
. '
tável de milhoes e milhoes de muric;oeas impiedosas e f a1nintas de sangue.
Estamos chegando. Entramos no cerrado que
oculta o r ancho. Puxo do meu "38" e descarrego-o para o ar. Ou~o algazarra e vozes que gritam o m eu nome, anunciando a minha chegada.
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Também nos alcan~am aquí o Nobre e o Rego
Freitas. ~ste me aponta, sorridente, o mosquetao
dependurado em .s ua sela.
Juntos entao saímos no limpo, onde nossos
companheiros, r eunidos em volta do rancho, nos
saudaram alegremente. Arrebataram os nossos
animais e pressurosamente os desarreara1n, enquanto, rodeado por um grupo dos rapazes, Hermano m e f alava, com indigna~ao, sobre. uns radiogramas que recebera de Sao Paulo, como a nos
aconselhar e a indicar a maneira pela qual deveriamos agir no serta o ...
Vejo entretanto que os expedicionários olhamme ansiosos e em espectativa, como se desejassem
alguma cous¡l.
,
Era, comf) no momento vim a saber,. que o
nosso médico, levando em conta a sua responsabilidade quanto a saúde geral, opinou para que nao
se fisesse a distribui~ao das rapaduras que eu havia prometido dar a cada um.
.
Nao concordei eom a opiniao, embora reconhecesse o zelo. Quem conhece de perto o sertao
sabe qual é a valia que se dá a um peda~o de rapadura e a um pouco de farinha. Quem j á pas- ·'
sou meses comendo unicamente carne de veado e
bebendo café sem a~ucar saberá porque insisti
pela distribui~ao.
.i\.bri as bruacas e enquanto .ia dando urna
rapadura a ·cada um, Hermano com urna lata de
azeite vazia - a guiza de medida - completava
a ra~ao com farinha.
A alegria espontou e reinou entre os expedicionários, novamente.
Alguns imediatamente se puseram a roer o
seu naco de a~ucar e outros o repartiram em .
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diminutos torroes que lhes permitiriam ~aboreá-los
lentamente. Um deles n egociou a sua parte, impelido pelo espirito comercial latente, em barganhas várias. Ainda outro pagava co1n um peda~o do doce a aposta anteriormente f eita, com o
prazo de pagamento marcado pela minha chega·
da. Schnoor dividiu a sua com o seu cavalo, se
bem que eu imagine que ele nao repartiu com honestidade ...
Quanto transtorno nao teria eu causado si nao
dividisse a carga I
Mas ainda no.s sobraram, para a cozinha geral, 46 paes de a~ucar e 100 litros de farinha de
mandioca. Essa era a nossa "reserva" para a entrad.a, além do rio das Mortes, para as 28 · bocas
que eramos.
Terminada a distribui~ao, fui com os companheiros tomar o merecido banho em pleno rio, do
qual já estávamos saudo.sos.
Quando j á - estávamos ensaboados, chega o
Fabiano que também se despe parcialmente, entra nágua até as canelas, borrifa-se e volta ao barranco procurando a saboneteira. Bracej,amos, vadios, na deliciosa água tépida. Ou~o, porém, a
· voz d9 Fabiano que, de pé sobre a moita, chama
•
por m1m:
- Chicao! Olhe que engra~ado. . . A minha.
nota de quinhentos mil réi.s ' aquí no fundo da saboneteira, toda estragada 1
Mostrou-me de longe, nas pontas dos dedos,
um ,papelzinho esverdeado, aos frangalhos. Mas
ele nao me deu tempo para chegar, atirando a sua
"nota" ao rio. Precipitei-me as bra~adas atrás do
papel que boiava ao .s abor da correnteza e, conseguindo apanhá-lo, voltei nadando para onde ele
'

1
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estava, agora reunido aos companheiros. Abrí
enUio a mao e vi urna nota dessas usadas como
propaganda, cujo verso representava em rústico
cliché a · estampa do valor e no anverso un1 anúncio qualquer de urna casa comercial qualquer.
- Mas Fabiano, era esta a "nota" que voce
disse ter sido roubada? Voce teve a _coragem de
imaginar urna história tao perigosa, com tanta encena9ao, em torno <leste papel atoa?
~le pegou na sua nota csfarrapada, n1irou-a
e bem remirou-a, como que dando tempo ªº cérebro para trabalhar e depois novamente j ogando-a ao rio, com a maior naturalidade saíu-se com
esta:
"'
- Nao r eparei que era urna nota de anúncio. Quer dizer que o meu quinhentao foi mesmo
roubado. Esta aquí é urna outra nota da qual
nao me lembra.va.
A gargalhada foi geral, <liante do arranjado
desfecho que Fabiano deu a sua história.
- Mas que .s~rambé !
Ao aviso de que estava pronto o café doce
que Hermano mandara fazer especialmente pa~·a
comemorar a chegada da rapadura, fes com que
encerrássernos o divertimento e nos precipitássemos com as canequinhas implorantes a volta do
Senatore que, importante, e1f1pu~1hava o hule.
Vou para junto do rancho, onde Hermano m e
chamou, afim de ouvir a leitura dos radiogramas
trocados coro os nosso.s patrocinadores~ em Sao
Paulo, por intermédio da Rádio Patrulha.
Estou sentado sobre um tronco caído e, a
mi~ha frente está o 4laser, de pé, com o 1ivro de
registo aberto nas maos. Saboreio o café, bebe-
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ricando-o aos golinhos, chupado pelos bei~os espichados ao encontro da canequinha quente, entremeiados de baforada.s do meu cachimbo.
Estou atento, pronto para auvir. ~le pigarreia e come~a :
- "P Y 1 9, chama· P Y ... "
.- Espere um pouco. . . Que é isso?
- E' o prefixo da nossa esta~ao. " . .. Recebi
seu Q R I .. . "
- E isso? .
- Quer dizer que recebeu a m ensagem regular, boa ou má segundo a numera9ao que ele
me dá...
.
Já sei. Sao termos convencionais. Dígame urna cousa: essa conven~ao é internacional ou
entre determinadas redes? .
Bombardeio-o coro perguntas sugeridas pela
minha curiosidade, sobre aquela sec9ao da nossa
Bandeir~. , Quero saber qu~nt.o .de corrente dá o '
gerador impulsionado ·pelo motorzinho , a gazolina.
Quero saber quanto de energía consome o aparel~o transmiss<?~· Quero saber .sobre o,. potencial
da-s ondas. Quero saber como é que funcionam
as válvulas. E tantas cousas quero saber que ele
já está alí junto de inim, sentado no mesmo tronco, ~om o livro fechado dehaixo do bra90, a me
explicar, com o mesmo interesse coro que lhe esc~to, con1 a facilidad e que o .seu profundo conhec1mento lhe dá, tudo que a · minha irreprimível
curiosidade lhe peae.
A noite tan1bém j á desee u sobre nós. Nossos
companheiros j á esla o no a con chego de suas rede~.
De1nos por terminada a palestra.
'

.
150

'

FRANCISCO BRASILEffiO

- Bem, Glaser. Já é muito tarde da noite.
Voce lerá os radiogramas amanha, com o día.
- Tenho urna noticia que lhe interessa. E'
que sua .senhora manda lhe dizer que · todos estao
bem. Que o seu filhinho Joao Araguaia está cada
vez mais gordo.
- Muito obrigado pela noticia. Até amanha.
- Boa noite.
Rio das Mortes, 1.0 de Outubro.

"

CAPÍTULO

IX
••

RADIOTELEGRAFIA
" HERR" GLASER

-

PRIMEIRA
SAUDADE.

IRRADlA~ÁO

-

A

Discorrendo sobre os relevantes servi<;os prestados a Bandeira por esse utilíssimo invento que
o genio humano realizou, nao deixo de falar sobre a pes.soa a quem está afeta a responsabilidade
da nossa pequena transmissora: "Herr" Walter ·
Glaser.
Há pouco mais de um ano que está entre nós,
vindo da .s ua bela Berlim. Nao cogito do espírito que o animou a atravessar o ~tlantico, mas
foi forc;osamente o seu pendor a aventura que o
induziu a nos procurar quando da organizac;ao da
Bandeira. Assumiu o lugar ainda vago de radiotelegrafista, nao somente pelos documentos apresep.tados que atestava:m a sua competencia como
pela sua- aparencia - agora . confirmada · - de
homem culto e de fina educa<;ao.
Jogado abruptamente neste sertao, ele nao
se re.ssentiu e nem mostrou extranhar o espantoso contraste. Para tudo tem urna fleugma bem
germanica e a tudo aplica a sua análise fria e
calculada, dentro do clássico espirito militarmente
disciplinado da sua ra~a. Extremamente dedica-
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do a sua profissao, todas as noites está firme no
seu posto, a hora convencionada, a espera da comunicac;ao.
E' pelo rádio que o Nébia.s, tomando o "top"
do Observatório do Rio de Janeiro, levanta as
coordenadas da nos.sa situac;ao geográfica. Por
ele entran1os em entendimento diariamente com
a Rádio Patrulha de Sao Paulo, por intermédio
dos seus competentes funcionários. Também pelo
Glaser ficamos conhecendo de nome diversos radiotelegrafistas que com ele mantem constantes entendimentos. Assim j á nao extranhamos quando
éle nos diz, traduzindo os picoteados tragos e pontos, que o "Margal está dizendo issn ... ", que "o
Dr. Moisé.s manda dizer aquilo .. .''
Vejo-o quasi sempre no seu posto, sugado insistentemente pelas muric;ocas vorazes, mas imperturbável, absorvido pela sua delicada tarefa.
Recordo-me
da .sua
afligao . e tristeza quando,
.
.
"
.
na prune1ra exper1enc1a, que1maram-se as válvulas aos disparos do motor que, descontrolado,
gerou demasiada energia para elas. Vi-o excitado, a se . de~ater pela impossibilidade de responder aos insistentes chamado.s que ouvia pelo rec~p!or. E1a como um general que, de longe, pelo
b1noculo v1sse seus soldados marchando para urna
einbo.scada sem po~er pre~ení-los. E todos aqueles d1as em que eshvemos a e.s pera das pec;as inutilizadas, ele ficou afeQtO', na hora marcada, com
os fones_ do receptor col'ados aos ouvidos, seguros
pelas maos .em concha, "coruj ando" nu1n voluntá. rio suplicio.
Com obrigac;oes diversas, quasi nao convivemos, mas quando chego das minhas correrias de
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explorac;ao, sempre recebo por ele a frase de conf órto que os que me querem bem me enviam.
Meus companheiro&, utilizando-se do rádio,
derramam a~ suas saudades em . mensagens que
Hermano va1 censurando e reduz1ndo ao laconismo próprio desse meio de comunicac;ao e a bem
do idioma pátrio.
Nunca, porém, eu me servi do no.sso aparelho
telegráfico, para assuntos individuais. Nao que
me f altasse a quem radiografar.
. Ge~ahll:ente nos c?municados seguia a chapa
final: Mu1to mel, mu1ta ca<;a. Todos estad bem".
Como sempre n1e julguei dentro desse "todos,,,
dispensei as mensagen.s pessoais. Aliás, mesmo
que estivessc mal, de nada adiantariam as lamúrias. Assim poupava o aparelho e nao gastava a
1ninha saudade pelas ondas.
Minha saudade também é diferente. Ser-meia difícil transmití-la como sinto.
E' urna saudade grande, confortante, que me
estimula, que me alegra a.s caminhadas, que nasce
na r ecordac;ao das minhas gentes. Da minha cadeira, da minha lampada de cabeceira. Um canto da minha casa, entupido de brinquedos amontoados. . . quebrados.
E' o trinado de urna ave, que me aviva a lembranc;a do meu querido passarinho. E' o ensombrado da n1ata, que 1ne rememora certas ruas 'encantadoras da minha terra garoenta.
E' urna saudade latente, viva, ·sadia, alegre
que me impele nas caminhadas a repartir com os
entes e as cousas a alegria, a satisf a<;ao, o extase
que vou sentindo.
. Assim, na estática beleza do panorama que
vislumbro, descortinado e imenso, a me entrar

....
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Osear 2in9a

Por d o Sol no rio das Mortes

pelas pupilas assustadas, sinto saudades de algue1n
que gostarifl de ter a meu lado .
. Nas niinhas correría.~ ou em ca~adas no negaceio a cac;a distraída, sinto saudades de certos
amigos que carregam prehistórico atavismo de
truculentos ca<;adores.
Os recantos do rio na barranca obumbrada,
junto a pedra onde se enroscam as vergónteas, e
as samamhaias decoran1 simples e artisticamente o fundo, a m eia luz, lembro-me com saudades
da.s noites em que ouvia a música do rádio, ,em
minha sala, na penumbra, a claridade escoante do'
abajur.
Quando douram ao braseiro as costelas gordas da anta abatida, com a gordura a pingar, levantando das brasas pequeninas línguas que vem
lamber o assado, recordo me com saudades de extravagantes glutóés das ceiatas noturnas.
E, no pouso, sabendo- do cenário maravilhoso
da ca<;á dependurada no giráu, do rio cantante alí
perto, do' braseiro que me espia, eu, deitado na
r ede, evoco - com saudade - a recorda<;áo de
inúmeras criaturas adoradas ...

Os cachorros tem sede

•

Padre Nunes e Fabiano

Pór do sol

Porto de Sta Leopoldina

X

C APÍTULO

RUMO AO DESCONHECIDO

I

No ranc ho

O ACAl\iP AME NTO - TRAVESSIA DO RIO DAS MORTES NA RETAGUARDA OS FUJóES OS
MISSIONÁRIOS T UCUNARÉS - ·A BERRA '- .OS
GAVIóES.

Estamos agora nos preparativos para a largada que se dará amanha com destino a nossa passagem no rio das l\ilortes, para. ganhar na sua
margem esqu erda o desconhecido ~ertáo ainda nao
palmilhado por pés cristaos.
E' com curiosidade que passo a vista por este
acampamento e vejo · esta atividade semelhante a
de urna fazenda, onde sob a superintendencia de
Hermano e:r:gueram-se os ranchos que .s ervem de
officina para as obrigac;óes científicas.
Alí a sombra estao os termometros do Nébias
' e os seus aparelhos complicados~'- Secam no giráu
as ervas do Fabiano.. Sobre a peneira árejam-se, ,
ao ·sol, o.s passaririhos empalhadÜ'S, do Garbe. ()
. Arion as .vol tas com suas diminutás, caixas que erioerram os insetos capturados. Re.go Freitas com
os seus ácidos, a sua balanc;a e as suas pedrinhas.
Vejo até, lá em baixo além do igarapé, a b~r
raca de lona onde o F elten revelou os 11ossos filmes.
'

..

Campos

Um que afrouxou

12 -
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Tudo em preparo para largar. Nossa carga
passou por um córte, par-a satisf azer a minha exigencia e calculada em rela<;ao ao vigor da nossa
tropa.
No dia seguinte, entretanto, quando carrega inos, vejo que ainda perdura um excesso de carga. Assim, os últimos animais a sair vao levando
como sobrecarga os restantes volumes, tornando-se
verdadeiros amontoados de bugigangas. Da ma.ssaroca emerge a cabe<;a do cargueiro cujas perninhas mal se adivinham sob aquele amontoado
heterogeneo.
·
Fico por último juntamente com Piza e Hermano. Seguem os dois a pé pelo trilheiro, tocando um dos cargueiros, enquartto eu me apresso
montado, para alcan<;ar os companheiros, ajudan.;
do os na jornada.
Pelo caminho encontro as. cargas desmanteladas e os expedicionários entretidos no seu arranj o.
Vou-lhes prestando o meu auxílio e repassando a
fila, olhando uns e outros. Embora fósse curto o
trajelo, aquela partida desorganizada com a má
distribui<;ao e excesso de carga, trazia espantosa
lentidao a marcha. Quando já estava escurecendo, lembrei-me de voltar a procura de Hermano e
Piza que se atrazaram. Encontrei-os bem distante. O Piza puxava o cavalo enquanto Hermano
o tangía. Ambos vinham_ desesperados pelo trabalho que a carga lhes dava. Mais de vinte vezes
tiveram que arranj á-la e era oscilante e desequilibrada que eu ainda a encontrava. De novo a
pus abaixo e red~stribuí o peso. Entao alceamos, lf
arroxamos e seguimos.
Hermano sente imperativamente a necessidade de diminuir, de fato, a nossa imensa. carga.
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Assim encarreguei-p:ie de o fazer chegand~ ao
pou.so.
.
Bem tarde da noite aportamos, ajudados pelo·
maravilhoso instinto do meu cavalo. Acampamos
novamente ju11=to ao rio, no po.rto já de antemao
escolhido como o mais conveniente para a nossa
travessia. No dia seguinte, antes de iniciá-la, aviso os companheiros da parte científica q;µe cada
um teria um detern1inado número ·de bruacas
para o transporte de su as carga_s. e que ness~s ~~
didas acomodassem o que fosse Julgado ma1s utll,
pois o excesso f icaria aquí.
Atiramos o primeiro animal nágua. ~le tem
um nome simbólico: chama-se Diamante.
Vou como piloto, tendo Scpnoor e Osear c:omo
remadores, enquanto velho Angelo cabreste1a o
animal.
A canoa é o nosso barco de lona que re.s iste
valentemente as nossas idas e viudas. Como ,o
rio é muitó largo e nao dá váu, torna-se necessario que a nossa tropa seja atravessada a nado,
cada animal por sua vez e seguro pelo cabresto.
-Enquanto fazemos e.s sa trabalh_?sa t:_avessia
do rio das Mortes, alguns co~panhcrros. dao urna
batida na outra margem, abr1ndo o cam1nho para
o pauso imediato.
.
No outro dia continuamos o servi~o com a
ajuda de um outro grupo que nos re:vezava naquele estafante trabalho. ·
Agora o nosso pouso já está na outra marge1!1.
Perdemos un1 animal afogado e un1 outro que nao
nos foi possível encontrar, tendo ficado extraviado na margem direita.
No péssimo campo do lado 'esquerdo também
se esconderam tres dos nossos cavalos. Resolve-

'
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mos entao que a Bandeira continuasse a marcha,
ficando eu, Schnoor,
Angelo, Nobre e Raimundo
.
no seu campe10.
Segue a comitiva e nós nos afundamos pelo
cerrado, dando ca<;a aos animais f uj 5es.
A topografia <leste lado do rio das Mortes é
completamente diferente da outra margem. Pisam os nossos c~valos em terreno mais firme,
que já se eleva gradativamente procurando apanhar a encosta da Serra do Roncador que, por
detrás do cerradao, aparece azulada pela distan- .
cia co1no urna balisa que indicasse o ponto pró·
ximo da nossa primeira etapa.
Neste dia conseguimos apanhar um dos fu- jóes, que por castigo e precau9áo fica peiado de
tres pés e com o sincerro pendu"rado ao pescoc;o.
Saímos novamente ao amanhecer. Eu e No,bre por urn lado e Schnoor e Angelo por outro.
Seguramos inais um fuj'a0 que trouxer.nos para o
acampamento e ao qual demos a mesma sorte do
seu companheiro capturado.
,,
,
.
,. Pouco depois da nossa chegada tambem apontaram os outros dois companheiros que traziam,
pendentes nas garupeiras, oito grandes tucunarés.
Conta-me o velho Angelo que conseguira avistar
o terceiro fuj ao, mas que o niesmo, assim que o
viu, desandou numa carreira, embarafustand,o-se
pelo cerradáo ema~anhado. Em sua perseguic;ao,
foi sair numa pequena lagóa que sangrava 1para o
rio onde conseguiu matar a tiros de fuzil aqueles
saborosos peixes. Amanha, afirmou ele, seguirei
a batida do pampa e o trare1 aqu1.
Como no Cristalino, os peixes daqui também
se negam terminantemente a mord~r. os n~ssos
anzóis, e de ca<;a nap ternos nem vestigios. T1nha
razao pois velho Angelo em trazer o produto da
1
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sua extravagante pescarla, embora adiasse a captura do cavalo que nos faltava .
O problema da fome se nos apresenta apavorante. Toda a reserva de alimenta<;ao havia seguido com o grosso da comitiva e nós alí apenas
contávamos com os nosso.s vidros de sal e com o
que fóssemos ca<;ando.
Entretínhamo-nos limpando e escamando os
peixes e dividindo-os em rac;oes que nos sustentassem por dois dias, quando óuvimo.s urna detona~ao que vinha do lado do rio.
Precipitamo-nos para a barranca empedrada
e espiamos a corrente. Rio acima divisamos um
pequeno batelao que se, aproximava impelido. por
um motor cuj o trepidar chega aos nossos ouv1dos.
A frente do barco, basteada, tremula urna bandeira
brasileira., Está mais p~rto agora. Destaca-.s e a
figura de um missonário de fisionomia mó<;a ,mas
com os cabelos e a barba encanecidos. Aporta a
lancha. Adianto-me para receber o. cheg~nte e
teriho o prazer de saber que estou falando com o
Padre José Nunes, 1\1:issionário Salesiano que, em
companhia do Padre Hipólito Chovelon, chefe da
Missao de Catequese aos indios Chavantes, tenta
este ano mais urna vez o contacto com essas pobres
criaturas, na nobilíssima campanha de doutrinadores, em que sempre se de.s tacaram esses abi¡.iegados.
Padre· Nunes logo me expóe o .Seu desejo de
participar da entrada. Para isso foi que se adiantou descendo o rio a procura da nossa passagem,
pois tendo chegado ontem ·a o· seu rancho, onde havíamos estado ' encontrou um recado de Hermano
.
para Padre Chovelon, dizendo da Il;Ossa cam1nhada.
·Como o Pe. Nune.s manifestasse o desejo de se
entender com Hermano, emprestei-lhe um dos
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nossos cavalos e mandei o Nobre acompanhá-lo.
Também pedi permissao ao novo amigo para
ocupar o seu barco com os dois pilotos que com
ele vieram, pois com isso previa a oportunidade
que se apresentava para refor<;armos a nossa alimenta~ao com o.s deliciosos ovos de tartaruga,
cuja época de desova atrav~ssamos.
Quando o Pe. partiu, embarquei com velho
Angelo e os dois homens e demos urna chegada
en1 diversas praias alí perto. O re.s ultado foi
- maravilhoso. Voltamos carregados. Descobrimos
cinco ninhadas que nos deram quasi seiscentos
ovos.
Voltando ao nosso porto, lá encontramos um
outro companheiro que viera até alí nos avi:gar
que mais tres animais haviam se extraviado no
pouso dianteiro. ~le vinha buscar os que tínhan1os achado, para completar a tropa, pois ia a
comitiva seguir para mais adiante. Aproveitei o
portador para mandar parte da nossa colheita aos
companheiros, pois, segundo as informa~oes que
ele no.s dava; lá j á imperava amedrontadoramente
a .fome.
No dia seguinte chegam He·r mano e Pe. Nunes
que vao de barco a té o rancho, rio acima, para se
entenderem com Pe. Chovelon." Chego eu também
com velho Angelo, trazendo o· cavalo f uj áo e mais
alguns tucunarés pendentes das garupeiras.
Nosso almó~o hoje foi completado por diversas iguarias: o arroz e feijao dos chegantes, os
nossos tucunarés e virado de ovos de tartaruga.
Até misteriosamente surgiu urna garrafa de genebra que nos ajudou a abrir o apetite.
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Partem os dois amigos com a promessa que
amanhá estaráo de volta. E nós ainda alí ficaríamos a' sua espera.
Nao demoraram mais que um dia. Ouvimos
o ronco dos motores e logo nos reunimos todos em
volta da "cozinha", em animada palestra. Nesta
noite de claríssimo luar, fiquei com Schnoor e Pe.
Chovelon a roda do f ogo, tomando chimarrao e
conversando. O espirito daquele hóspede de honra da "nossa botica", vivo, fino, jocoso, cheio
desse bom humor e agilidade que lhe trái a origem
francesa, nos dei:xa cativos da sua pessoa. Divagamos em palestras de viagens, a come<;ar pelas
nossas, enveredamos pelas dos outros e nos afundamos pela 1-Iistória, rememorando feitos de antanho que até nós chegaram como leudas. Caímos
na filosofía e nela achamos as ideologias que
atualmente imperam pelo mundo . . Dentro delas
nos debatemos, cada qual externando seus pensamentos sobre as interpreta<;oes doutrinárias.
J á era bem tarde da noite. A lua que havia
subido, j á descambava agora pelo céu abaixo, fugindo do dia próximo. Passa urna fria aragem
que assopra o fogo, espalhando as cinzas, reavivando as brasas.
Demos por finda a nossa reuinao certo;S de
que si o mundo se norteassc por nossas cabe<;as ...
* * *
Padre Chovelon é madrugador. Nem bem
cantou a "já-é-dia", ouvimos o toque da sua sineta
anunciando a missa.
Reunim.os nossa tropa e arreamos os animais.
Almo<;amos, carregamos e partim?s sertao a den-

,
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tro, levando os dois novos companheiros: Pé. José
Nunes e um seu p eao.
Quando me despedi do amigo que ficava, que
o convívio de um dia bastou para soldar nossa
amizade plasmada na conversa a vol ta da f ogueira e no sofrimento que ambos conhccemos do
sertao, recebi de suas maos um saco eom diversas
latas de aveia, de chocolate em pó, de delicioso
azeite portugues, um peda~o de fumo em corda
e alguns quilos ,p e mate chimarrao.
A delicadeza do of erecimento, que demonstrava do seu <loador a perspicácia e a visa o pe1feita
da no.ssa penúria, muito me alegrou e foi com essa
última impressao que' mais 'urna vez dele me ,despedi.
·
Pe. Chovelon se ofereceu ainda para l.e.v ar até
ao Travessao Reúno, no Araguaia, o material ·ql;le '
iríamos abandonar aquí. Também lhe presenteamos com a nossa gazolina que para ele era de
grande utilidade, pois a sua nobre missao de ca- /
tequese se desenvolvía por todo o curso do Rio
das l\fortes.
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Atingimos agora o p,rimeiro pouso da Bandeira
no interior da margem esquerda do rio. Aquí fico,
com Schnoor, Angelo e Raimundo a procura, m uis
urna ve·z, dos animais· perdidos pelos expedicionários, enquanto Hermano e Pe. Nunes seguem com
destino ao pouso seguinte, olide está o gro.sso da ~
comitiva.
Dou a Hermano os presentes do Pe. Chovelon,
reservando entretanto para nós urna lata de azeite
Borboleta, um peda~o de fumo e o chimarráo.
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Para o j antar desse dia ternos ainda alguns
ovos de tartaruga. Infelizmente nao podemos
fazer a deliciosa jacuba , pois nao ternos farinha
nem rapadura.
.
Com o amanhecer, saímos para o campeio,
cada qual para o .s eu lado, a procura dos animais
desaparecidos. A chuva incessante que tem caído
estes dias nao nos permite entretanto que lhes
descubramos os rastos e é com as montarías cansadas, com o animo abatido, que regressamo~ para
·o pouso a que batisamos de "Lagóa dos Cavalos
P erdidos". O chao aquí, mais alto e mais seco,
faz com que a nossa cacimba seja funda e que o
trabalho de tirar .água para os animais sej a um
verdadeiro sacrifício.
Raimundo, que ficara no acampamento, colhera alí por perto alguns \palmitos pequenino~, ..,
dessa espécie de pahneira patí-babao, da qualidade
adocicada. Pois o amargoso - patí da folha lisa
- . som~11te eu e o Nol;lre o apreciamos.
Nossa vanguarda é urna m1niatura da Bandei~ - ·
ra e, assim, além dos nossos pratos de ferro esmaltado, ternos também um pequeno jógo de
ferramentas. indispensáveis, pt~dras de amolar, vidros com sal, urna pequcna chaleira - que eu
carrego -, urna panelinha - que está aos cuidados do Schnoor, e urna \"rabinha" - com o Angelo ..
Como somos um reduzido número de p essoas, podemos _ser mais organizados. Em qualquer lugar
podemos portahto montar nossa cozinha. Agora
alí está sobre o fogo a nossa panela, cozinhando
os palmitos e a chaleira com água p ara o chimarrao.
'Schnoor me recrimina com r azao ter eu dado
toda a lataria ao Hermano e para acomodar a
1
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situa<;ao digo-lhe que amanha teremos urna peixada de tucunarés ao azeite. Pois é minha inten~ao,
enquanto o Velho fizer o campeio, dar urna volta
pela lagoa que se mostrou tao nossa amiga no
pouso anterior.
Assim fisen1os o percurso de tres léguas e ao
chegar notamos que os nossos animais estavam
frouxos. Soltamo-los para que descansassem enquanto "pescávamos".
Marginamos a lagoa procurando a árvore alta
em que nos empoleiramos nas outra.s vezes. Subi
pela galhada, colocando-me de. mosquetao, debrugado sobre a úgua transparente. Fiquei a espera,
com os olhos devassando o fundo da lago a. Lá
vero nadando um, na dire<;ao dos gravetos que
daquí j ogo como chamarisco. Olhando de cima
nao sofro o f enomeno da refra<;ao da água. Levo
a arma ao ponto e atiro. A desloca<;ao do ar produzida pelo proj etil é suficiente para matá-lo ou
tonteá-lo. Entra Schnoor na lagoa, com o facao
em punho e traz o tucunaré para o ·barranco. Na
posigao incomoda, assaltado pelos inosquitos, passei o dia todo sem que conseguisse matar mais do
que quatro peixes. Aborrecidos con1 a nossa pouca
sorte resolvemos desistir da "pescaría".
O dia quente, com abafante niorma<;o e com
os mo$quitos assanhados, prenunciava tempestade.
Arreamos os animais, montamos e seguimos devagar, procurando nao for<;ar a inarcha para ver
si eles nos levavam até ao pouso. Mas tu do f oi
em vao. Inutilmente os tocamos: estavam esgotados pelo campeio da véspera e se recusavam a
andar. Outra solu~ao nao tivemos a nao ser· soltálos ali mesmo e deixar os arreios dependurados
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no galho de urna árvore, recobertos com os baixeiros. Regressamos a pé. A noite veiu depressa
emparelhada com a tempes.tade furiosa. O vento
sollo carrega a .chuvarada, fustigando as árvores,
arrancando a f olhagem. Encharcados, enlameados, exaustos, chegamos ao acampamento com os
nossos quatro peixinhos.
Na Lagoa dos Cavalos Perdidos encontramos
com o velho Angelo e Raimundo o nosso · companheiro Piza, que viera com um recado especial
para nlim, dizendo que Hermano mandara me
pedir que "lhe envias.se pelo portador tres sacos
de peixes da lagoa que eu sabia ... "
Eu e Schnoor, que rememoramos rápida e in- '
timamente as peripécias daquele dia, encontramos
naquele recado tao simples urna profunda irania
e nao pudemos reprimir a gargalhada, como que
rindo da nossa própria triste figura.
Isso também teve o dom de dissipar o nosso
máu humor. Sobo aguaceiro tratam~s de arranjar
um abrigo provi,sório e nos ageitar de qualquer
modo para passar a noite. Nao se podia fazer
f ogo devido a chuvarada que alago u o nosso pouso.
Tendo ficado sozinho no acampamento, Raimundo
nao pudera armar o pano que nos servia de abrigo, pois nao sendo de lona.mas sim. de um algodao
comum necessita que seja bem esticado. Nao
ternos outro recurso senao o de no.s embolarmos,
encharcados e friorentos, aproveitando o calor do
nosso próprio corpo. Assim ficamos conversando
a espera que o dia amanhecesse.
Velho Angelo me contou haver descoberto e
capturado um dos animais perdidos. Isto nos
$erve de pretexto para entreter urna longa conversa a respeito de desorienta<_;ao nos gerais.
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O homem desorientado, perdido no sertao,
perde todo o controle sobre si mesmo e é capaz
de cometer os maiores desatinos, alucinado.
· Há muitos anos, quando fazia urna viagem
para o Rio das Gar<;as, partindo de Tre.s Lagóas
pelo caminho que segue pelo espigao, obrigou-me
a chuva torrencial a fazer um pouso na zona do
chamado Deserto de Camapoa. Fizemos uma reserva de água, apanhando-a na lona estendida e
guardando-a nos ,caldeiroes. Soltamos também
alí os animais, mas na manha .seguinte, quando
os procurei, reparei que falta va um dos nossos
cavalos. Pelo rasto percebi que havia arrebentado a peia e que pastava salto. Segui suas pegadas ~
e tao absorto fiquei, com o olhar cravado no chao,
abstraído do percurso que, depois de muito cami- "
nhar, avistei o cavalo bem perta.
Tive alguma dificuldade em apanhá-lo, mas ,
assim que o fiz montei em pelo e toquei para o
rumo em que julgava estar o nosso acan1pamento.
Somente após andar um bom peda<;o foi que fiquei em dúvida quanto ao ponto exato da minha
partida. Estaquei entao e calmamente me puz a
refletir sobre o traj eto, decidindo afina! em ro1nper no rumo que julguei acertado e que formava
um ·angulo com o percursó caminhado desde que
hávia encontrado o cavalo .., <;:om surprez;a vi logo1
.adiante um aca~pamento · que era o nosso, mas
que somente reconheci quando1vi os meus companheiros ! O que· mais me intrigou foi ter saído
deixando o pauso a minha esquerda e chegado de
volta com ele do mesmo lado. O que demonstrou
que descrevi urna circunferencia, fechando-a junto
ao ponto de partida.
1
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Contando esse fato ao Joao Alemao, quando
fizemos a penetra~ao nesta zona do Rio das Martes,
aquel e meu f alecido companheiro aplicou a respeito urna hipótese, toda pessoal, explicando essa
crenc;a geral de que toda criatura desorientada se
p6e a caminhar em círculo, cada vez mais se desorientando, ao reconhecer que chegou ao mesmo
lugar. Dizia aquele meu amigo que todo homem
tem no cérebro um sistema nervo.so especial que
determina a orienta<;ao. A prática das caminhadas
exerce .sobre ele urna constante ac;ao, tornando-o
cada vez mais ágil. Quando o sistema · nervoso
geraf, descontrolado" nao confia nele, o ihdivíduo
se desorienta e també1n se descontrola, acionando
os seus músculos, "nervosamente", dominando o
''centro orientador". Somente após acalmar-se é
que consegue que o seu sentido de orientac;ao o
carregue de .novo para o ponto de partida.
Quando fiz essa caminhada com aquele meu
amigo, também me acontecen um caso curioso:
com a aoroximacao dos chavantes,. fícamos sem
cac;a e isso fazia, como tínhamos bons animais,
com que fossemos cac;ar muito longe do pauso.
Certa vez saí com outro companheiro e caminha..
mos a esmo, até matar dois veados. Como já era
muito tarde, resolví que pousá:ssemos ali mesmo
e no outro dia, iniciando ,o regresso, o fiz cortando
rumo .e imaginando .q ue os o'utros companheiros
haviam leva11tado acamparoento também em viagem para a frente. Assim, adiantei a marcha calculadamente para encontrar-me com eles j á adiante do lugar onde o~ havia deixado, pois eu sabia
a dire<;ao que iriam seguir. ·
Entretanto aqueles amigos resolveram nao
prosseguir a viagem e ficaram a minha espera.
t
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Quando atingi m ais .ou meno.s a dire<;ao que calculava ser a sua passagem e vendo que ali nao
havia sinais dela, pen sei que os companheiros ainda n ao haviam chegado e assin1 r esolvi tocar
procurando encontrá-los.
A isso se opós o m eu companheiro que, absolutamente desorientado, tein1ava em seguir em
o posta dire<;ao. Debalde l11e expliquei, f azendolhe ver a minha certeza do rumo. O tempo encoberto pela chuva miúda que caía, nao nos p ermitiu
divisar o sol, que ele teimava em j ulgar quasi
posto, tendo perdido por completo a no<;ao do
tempo decorrido.
Tive que agir co1n energia, fazendo-o caminhar
a minha frente e - por causa das dúvidas - sob
a mira do m eu mosquetao, no rumo por mim indicado.
Quando atingimos o acampamento, a tarde,
meu companheiro estava em tal estado de tensao
nervosa que chorava e ria ao mesmo tempo, abobalhado e sem r econhecer os próprios companheiros. Isso nos fez sempre olhá-lo com certa precau<;ao, pois pode-se lá saber do que é capaz um
sarambé ?
.
Assim, fácil é de se avaliar a afli<;ao por que
passaram alguns dos nossos companheiros que se
perderam; nesta caminhada, a volta do próprio
acampamento.
Agora a ch uva j á passou. O dia des ponta
exquisitamente claro e límpido. Dir-se-ia que a
tempestade escorra<;ou todas as nuvens do céu. Já
nao existe mais a pesada e sufocante névoa seca.
Levantamo-nos para desentorpecer as pernas
dormentes e rígidas. Velho Angelo saíu um pouco
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par a ver si os animais estavam ali perto. Daí a
instantes ouvimos dais tiros : corremos todos e
vimos com satisf a<;ao que o nosso amigo havia matado alí j unt? a o acam p amento um mateiro que
certamcnte v1nha de passagem para a capoeira
junto ao rio.
Exultamos de alegria. O Velho explicava
comovido: ·
- . Quando errei. o primeiro tiro quasi chorei
de tristeza. Nem se1 como acertei depois . ..
Tinha ele porém razao. Ja haviam decorrido
quarenta horas da nossa última modesta refei~áo
de ovo.s de tartaruga.
Assim tivemos a nossa peixada ao azeite e
carne de vea do assada. - · Lauto ahnóc;o ! - Piza
compartilhou dele e levou para Hermano metade
da nossa presa, com o recado da minha parte de
que "por ora somente podia n1andar aquilo que
me desculpasse si lhe ficava devendo os tres ~acos
. " ...
d e pe1xe
Pizi!lha vai montado no animal que encontramos, po1.s o seu burro inexpHcavelmente amanheceu boj e morto.
Cheg~ o Nobre, avisando que Hermano adian~ou-se ma1s, tendo mudado o arranchamento para
Junto
um pequen o ribeirao pouco adiarite.
C_?mo n?o dá outro motivo para a sua vinda, a
nao se~ esse, calculamo~ que o René haj a farej ado
o almoc;o suculento, po1s souben1os por ele que a
fome, lá na comitiva, andava "de dentro".
Nesse di.a d~mos ~ma grande batida em procura aos an1ma1s 'fug1dos, esquadrinhando os arredores. Tivemos sorte de encontrar um deles.
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Quanto ao último, consideramo-lo perdido e assim
no outro dia puzemo-nos a can1inho para alcanc;ar
o grosso da Bandeir a, o que foi f eito com o cair
da noite.
Fico extrem amente impressionado coro o estado en1 que encontrei os compauheiros após dóze
dias de separa~ao. Estao todos enfr aquecidos e
baqueados pelos máus tratos das jorna das. O que
mais me impressiona, p or ém, é a tonalidade fina
das suas vozes, assopr adas em f alsete, pontilhadas
de desafinac;óes estridentes, o que empresta as suas
figl,lras de marmanjos barbagudos - um aspecto
· grotesco e cómico. Que extranho encantamento
os havia atingido ? ...
. Falei com .Hern1ano a r espeito, que també:i;n
nao deixou d e rir daquela ''afinac;ao" quasi ger~l
na voz dos seus comandados.
Um' curioso
fenómeno. também se deu coro al.
gun·s dos riossos amigos que., fazendo fogo dentro
da barraca - devido a chuva - e alimentando-o
com a lenha que encontravam nos arredor es, trou~era1n uns galhos ae .certa árvore que vegeta n-os
cerrados e que, qu ~imada, desprende urna fuma~a
fortemente nociva aos órgaos visuais.
Os rapa;ies . qu~ estavam na barraca ficaram
pór isso, por alguns, dias, com os olhos irritados e
com dupla "\risao, o <I,Ue viria em nosso auxílio si
(') estómago nao fósse o órgao esperto que é.
, ' :Este pouso foi hátisado como nome de Buritís,
m as :ficou sen~do 'conhecido pela alcunha de "Cascavei:s~' devido ·a. grande quantidade desses reptís
que· álí matamos... .·. .' ·
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Fabiano havia opinado que se tocasse para
a Serra do Roncador . que está próxima, diretamente no rumo do po'ente, pelo campo que
percorrera em explora~ao em companhia do Maranhense. Hermano, entretanto, confiando mais
na opiniao dos outros, mandou que se abrisse o
caminho em rumo NO, através de um cerradao.
Os companheiros que fiseram essa explora<;ao,
inexperientes, sem prática, seguind·o e voltando
pelas marcas dos cascos, deram tanta.s voltas, tanto
serpentearam que ao passar por urna cabeceira
os que seguiam na dianteira estavam quasi fron- ··
te ando os da retaguard a.
Quando chegamos ao lugar escolhido de antemao para o pouso, tivemos a surpresa de ver a
fuma<;a de um fogo que se erguia ,ali perlo, um
quilómetro talvez, e que era o mesmo que havíamos feíto na hora do descanso, a meio caminho.
Nesse descanso Pe. Nunes e_ Martins descobriram um mel de páu, no oco do jatobazeiro e se
, dispuzeram a extrai-lo, para co1n ele' adocicar café.
No entanto ~quele @seto, de aparencia inofensiva como os demais da espécie, era a conhecida
"tataíra" que expele, para sua defesa, pela extremidade abdominal, um líquido fortemente cáustico~
O r esultado foi que os dois companheiros ficarani
com as maos e os rostos cheios de ·borbulhas qoloridas.
Novamente volto a vanguarda e, nesta explo- ,
ra<;ao de hoje, Hermano segue também comigo e
velho Angelo, em tentativa de ganhar a Serra do
Roncador, em cujo sopé estamos, e que nos corta
a marcha levantando-se a nossa frente como urna
poderosa barreh~a em dire~ao norte-su}.
Belo tipo de indio Caraj.§
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Avan<;amos em dire<;ao norte, mas alí a mata
era muito densa e intransponível pelo seu terreno
irregular cheio de bibocas e peráus. Mudamos de
rumo, marginando entao un1a ribeira, caminhando
em dire<;ao oposta aquela em que íamos. Contornando o acampamento, fomos seguindo acompanhando a serra, a procura de um lugar em que o
campo nos f avorecesse o empenho.
Nada conseguimos e como Hermano se quei·
xasse de fortes dores no ventre, que ele atribuía
serem restos de suas antigas maleitas, deliberamos
voltar, deixando que eu concluísse a explora<;ao
no dia seguinte.
. Q~ando est~vamos de chegada ao arranchamento, fomos surpreendidos por um fogo que,
ajudado pelo vento, se propagou rapidamente
quasi no.s envolvendo. Livramo-nos dele nao sem
susto, 1entrando apressadamente pelas suas labaredas pequen as e nos refugiando nas partes j á
queimadas. Embora fisesse calor e a fuma<;a f ósse
quasi sufocante, era bem melhor do que ficarmos
ex postos as su as chamas.
Presenciamos entao a urna persegu1~ao tenaz
desenvolvida pelos gavioes contra os ratos, as
preás e as cobras chamuscadas. !mediatamente
alí se juntaram inúmeras espécies desses rapinantes que revoavam elegantes e, ~cuidadosos em evolu<;oes ao ,sabor do vento, pla'nandó. De repente,
um gaviao se precipitava, dando a impressao que
c.a ía vertiginosa~ente, para depois se erguer c~m
um ratao nas garras e voar perseguido pel0s outros que lhe procuravam arrebatar o petisco.
Tocamos para o campamento, onde os nossos
amigos nos explicaram que o fogo fóra ateado por
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descuido do Maranhense, quando assava em pleno
campo o fígado do veado que abatera.
Novamente parto com Schnoor e Angelo além
do ponto em que cheguci. com Herma~o. e para lá
marquei o lugar onde seria o nosso prox1mo aca~
pamen to junto a um p equeno córrego aue corr1a
enfurnado no leito fundo,
beira de urna ponta
d e mato.
Agora Schnoor puxa a marcha de ponteiro,
levando a comitiva para o. pouso. escolhido. Combinei encontrar-me com eles no ·local por nós conhecido como "dos dois galheiros", assim denominado porque · cada vez que por lá passei tive a
sorte de abater dois desses animais. Desse lugar,
próprio para o descanso, com urna cabeceira donde
escorria um filete de água., formando pequenas
poc;as, eu apanharia a deanteir.a e os levaria ao
local escolhido.
Segui com velho Angelo, adiantando a marcha,
f azendo urna batida de observa<;ao e ca~~da. De
novo aquela sariga confirmou o nome com que a
· batisamos: aba ti mais dois galheiros que deixei
dcpendurado.s na f orquilha de urna árvore e recobertos co1n folhas · de · jussara, protegendo-os
assim contra a sanha dos urubús e dos gavioes.
Continuamos ainda dando urna batida pelos arredores, bastante desconfiados com a falta dé vestígios do.s chavantes, em cujos domínios palmilhávamos.
Quando voltamos aos "dois galhciros", já lá
encontramos a comitiva que se regalava com os
churrascos de que andavam saudosos. Daí levei
a Bandeira para a frente, de ponteiro, enquanto
Schnoor e Angelo seguiam em reconhecimento.
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. Chegamos. Rapidameiite se transforma o rús,
tico recanto em um arranchamento movimentado.
E bem a nossa frente - nlenos de duas léguas
- ergue-se um paredao que é a lendária Serra
do Roncador.
Acampamento da Serra, 24 de Outubro.

CAPÍTULO

XI

CACHORROS
PSICOLOGIA CANINA •CHORRO -

A HISTóRIA DE UM CAO "RUSSO".

Merecem urna citac;áo especial os nossos cachorros. Nao que prestassem r·e levantes servic;os a
nossa causa. l\1as pela amizade com que sempre
eu os vejo e que deles tenho tido prova.
Seus instintos de cac;adores sao dispensáveis
nestes grandes gerais, onde os bichos excessivamente mansos permitem urna aproximac;ao a
ponto de tiro.
Para quem viaja cortando rumo pelos campos,
cac;ando para alimenta<;ao o que vai encontrando
pelo caminho e pelos arredores, principalmente os
galh eiros e suas fem eas, as campeiras, abundantes
nestes ermos, eles servem apenas para atrapalhar.
Pressentem a cac;a e fazem a corrida· que de maneita alguma se pode seguir, pois nao somente
cansaria os cavalos como também nao se pode
prever onde terminaría.
Para os caetetús, queixadas e onc;as eles sao
de grande utilidade, pois como já disse esses animais daquí ainda. nao foram cac;ados e apenas dois
cachorros valentes sao suficientes para encurralálos e acuá-los, mesmo no limpo.
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As antas robustas, de grande resi.s tencia e folego, tem~m extraordinariamente os caes. Acossadas por eles, pro~uram invariavelmente as lagoas,
os r1os,. o~ barre1ros para esconder-se, fugindo a
persegu1gao.
Os cachorros sertanejos jamais se atiram a
água sem que também o dono o f aga, pois manda-l~es o conhecimento que respeitem os jacarés e
as p1ranhas.
Os cachorros citadinos nao resistem a es.sas
cam~nhadas. Quando fiz uma penet.ragáo nestes
gera1s; um companheiro de caminhada levou um
cao de raga policial, dócil, valente e bem tratado.
Afeigoei-me a ele e admirava-lhe a vivacidade e
o olhar in!eligent~. Not~i logo no inicio da jornada que e~e sofr1a hor~1velme~te com os rigores
do sol
caushcante. Cam1nhava a frente ' e deitava,
se a sombra de urna árvore, esperando que todos
passassem. Depois tornava a correr para a frente
e de novo esperava o. último caminhante.
Nesse dia de excessivo calor, eu cerrava a fileira, bem atrazado dos outros. Afrouxara-me o
burro . cargueiro e eu, passando a cangalha para
o ~eu. cavalo de sela, seguí a pé tangendo os dois
an1ma1s.
De longe ou vi um latido f raco, nlanso como
um choro, que partía de um ensombrado. Cheguei
· até lá e vi o pobre cao espichado, de brugos, com
as p~rnas distendidas sob're a ter.ra que havia re.vo.lv1do com as unha's, procurando maior f rescór
para as suas entranhas escaldantcs.
Arfava, com a "canseira" batendo, batendo ...
Tinha a boca aberta donde a língua caía para
o lado, escorrendo baba. A cabega sacolej ava
tremula, as ansias do corpo.
'
1
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Vi logo, penalizado, que i~ mor!er. Era o
"arrebentado" comum aos que nao estao acostumados aos rigores do sertao.
.
Fiquei alí um instante pensativo. Que poderia fazer? Levá-lo sobre a carga nao era possív~l,
pois nao se aguentaria. E o meu cavalo j á estava
sobrecarregado. E o burro frouxo nao podia ne1n
consigo mesmo.
Of ereci-lhe água do meu cantil, no meu prato.
Mas ele recusou tomá-la. Chorava. Chorava sempre, em ganidos tristes, em latid2s m~ns?s ...
Era enervante. Resolvi entao terminar seus
sofrimentos, matando-o.
Quando manobrei o mosquetáo e mirei sua
cabe<;a latejante - talvez seja exagéro da min?a
• parte - mas vi, por sobre a. mira, seus olh~s inteligentes me fixarem horrorizados. Entend1 que
tinha medo daquela 1norte !
Abaixei entáo a arma pensando que melhor
do que eu ele dcveria conheeer o seu estado. Talvez soubesse que com o frescor da noite, devagar,
cambaleante, seguindo a batida, nos alcan<;asse.
Junto a ele deixei o meu prato de fólha com
água e segui o meu destino.
No dia seguinte, como ele nao aparecesse, enquanto os companheiros adiantavam. a viagem, eu
voltei até lá onde ele ficara.
Nao o encontrei mais . . Mas ao· lado das pega~
das de urna onc;a petcebi o sulco que · suas pernas
iam deixando pelo chao por , onde fora arrastado .
Caminhei p elos rastos, animado de feroz vonta?e
de vingan ~a, mas a faminta carregara-? par~ mu1to
longe. Voltei entao para onde o hav1a de1;c.ado e
constatei que nao houvcra luta. Nem hav1a sangue por alí. Nem o chao arranhado. Apenas o
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meu prato que eu deixara com água estava vazio e
junto a ele, decalcado na terra molhada de baba,
o contorno do seu focinho.

• • •
O sertanejo dedica verdadeira estima a rac;a
canina, tirando o máximo provcito das suas qualidades e enchendo a casa com eles. Nao tem
porém a menor preocupa<;ao como seu tratamento,
educa~ao, higiene e alimenta~ao.
Principalmente quanto a alimenta~ao nada o
aflige. Parece também que a n1atilha sabe disso,
pois quando ~perta um prolongado j ej u1n, o "mestre" puxa a corrida e eles desaparece1n de casa
por um ou dois dias, voltando depois de barriga
cheia com alguns rasgoes e cortes feitos por dentes
afiados, como a mostrar que a luta em que se em.penharam para o ~eu sustento ~ao f oi q.ada fácil.
·
As vezes tambem resolvem esse problema materialista com· a maior facilidad ~ : a m atant;;a de
um bezerro, cabra ou porco do próprio dono.
Os nomes d<;>s caes sertanejos nascem da sua
cór, da sua filia~ao ou seguindo os vclhos nomes
"Rompe-Vento", "Come-Brasa, "Ligeiro", "Seguro",
"Vinagre", "Nero", etc., ou ainda como homenagem, semelhante a que me f oi .feita: tenho um
' amigo daquí que chama de "Brasileiro" ao seu cachorro e de "Chicao" a seu burro de sela ...
Nao m e ofendo com isso, nao sornen te porque
vejo-lhe a inten~ao, como também até ~ esejava ter
. as qualidades de an1bos para equilibrar os meus
defeitos.
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Tivemos na Bandeira ao todo sete caes. ~les
nos foram oferecidos, comprados e um ... até roubado.
Come~arei pelo último: Quando René Nobre
vinha com Hermano a caminho de Anápolis, na
Esta~ao de Guaiandira, subiu e entrou pelo carro
a dentro sem a menor cerimónia urna cadela grand e e vermelha. Simpatizado p elos seus olhos
mansos, entreteve-a até que o trem partisse. Diversas p eripécias e ntretanto sobrevicr am dess·e
seu ato, pois o zeloso chefe do trem - já nosso
conhecido - interpoz tanta dificuldade que o René
se viu em sério~ apuros. Mas ela viajou com passagem paga de primeira classe e foi batizada .c om
o nome de "Dira", abreviatura de Guaiandira, pelo .
seu sufixo.
Teve um triste destino, porém. No primeiro
pouso da caminhada, a noitinha, quando alguns
dos nossos companh~iros foram apanhar água no f
coricho, um deles sen1 prática dó mato, ouvindo
r uídos sutís de pisadas mansas e aquele vulto esgueirante, puxou de sua arma e precipitadamente
atirou, matando-a.
Outra, pelo seu .a diantado estado de gesta<;ao,
dcix amo-la aos cuidados de um m orador.
Um cachorro que levamos, grande, vinagrequeimado, mostrando o maior desinteresse pela
nossa nobr e causa, nos abandonou sem a m enor
considera~ao em pleno Rio Cristalino, no momento
em que ele nos seria de grande utilidade, por causa
da ronda dos chavantes, empreendendo por sua
alta recrea<;ao urna viagem de retorno.
.
A cadclinha miúda, viva e esperta que é agradada por todos e que a todos atende prontamente,
tem entre seus avoengos algum que tivesse sangue

,
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de "fox-terrier". Creio que dai lhe advém a vivacidade. Quando se cansa na marcha salta para
meu estribo, pedindo-me para que a carregue,
causa que f a<;o ou que facilito, colocando-a sobre
as bruacas de um dos nossos cargueiros. Assim
prossegue a viagem, até quando se resolva descer
ou até quando um galho irreverente a obrigue a
isso.
Agora vem o "Resolvid o". Grande, cabe<;a
enorme, vermelho, valente e resoluto. O:s dezenove dias que passamos n,o ,Rio Cristalino fizeram
c9m que ele nao mais latisse durante a caminhada.
Pois nesses dias, quando era iminente um ataque
dos chavantes, esse nosso amigo foi um guarda
atento e dedicado que, de tanto latir e acuar 0is
caboclos que rondavam o nosso acampamentó, foi
ficando ronco e no final apenas conseguia soltar
um grunhido surdo.
Um outro também fez todo o percurso sem
que sua presen<;a se fizesse sentir por qualquer
cousa extraordinária. Despercebido entrou e des- ,
percebido ficou.
.
Assim tivemo~ apenas tres caes que nos acompanharam até ao fim. Pois um outro que chegou
até ao Río das Mor.tes, lá foi morto por um dos
. ),
nossos companheiros.
Aquí portan to mistura-se a história de ambos:· ,, . ' ·
·· Era \.tm , cachorro grande, rus'so, i,ndolente~
pregui<;oso, malandro, retraído. J amais se chegava ªº rio para ]?eber si com ele nao f osse algum,
de nós ou lá j á estivesse. Comía o sabao que
encontrava e nao raro a própria comida dos expedicionários. Ja1nais saía para ca9ar. Nem
mesn10 se interessava pelos tiros ou pela cac;a já
abatida que trazíamos.
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Para tudo tinha uro olhar e urna atitude de
visível indiferen<;a. O peior entretanto era a sua
espantosa irreverencia para conosco. No meio de
tantas árvores ele vinha exatamente escolher as
nossas pernas para as suas necessidades fisioló•
g1cas.
Ficou tao conhecido por essa sua falta de considera<;ao que a meu ver nada mais era do que
urna cínica piada, que nero bem ele se aproximava
de uro companheiro, era enxotado aos pontapés
e escorra<;ado as pauladas.
·
Nao o abatiam entretanto aqueles máQs tratos
nem .o , humilhavarrl. Mantinha o indiferentismo.
Ficava de um lado, esperando, e, na hora oportu..
na, lá vinha ele sem ceriroónia.
Ninguero era o seu dono. Pertencia a todos.
Mas alguem surgiu alí que se julgou senhor e proprietário do "Russo". ~sse alguem nao tolerava
a sua falta de educa<;ao, mas sofria quando o espancavam. Assim como certas maes que castigam
os filhos, das suas peraltices, para fazcr desaforas
a vizinha, assim também ele aplicava severos castigos ao pobre cao, coro o intuito de ofender os
companh~iros. Aquí no sertao as fór<;as se equilibram na razao de trazerero todo~ dependurados
na cinta os "38-longos," de carga'.s iguais e matematicamente <losadas. Assim ~s· djscuss5es nao
medraro. Grande é o instinto de 'c9nserva<;ao. Por
isso é possível que uro qua1quer prúcur'e se vingar
· do companheiro surrando os cachorros, espancando os cavalos, animais que nao estao nas mesmas
condi<;oes de defesa.
Nas caminhadas o "Russo" vinha preso pelo
pesco~o por urna cordinha que o arrastava ao
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passo do animal cargueiro. No pouso era ainda
amarrado junto a r ede do seu dono.
Quando um dia voltava de urna vanguarda,
divisei de longe um companheiro que de pé fazia
- pontaria com sua arma a um ponto qualquer. Estacamos pensando que talvez se tratasse de alguma
ca~a e que com os nossos movimentos a fossemos
espantar.
Soou um tiro e logo após outro. Depois o
atirador se adiantou sossegadamente a caminho do
acampa1nento próximo.
Que tcria ele atirado?
Co1no era nosso caminho, para lá nos dirigi1nos e ao chegar constatamos que o n osso companheiro h avia m atado o seu cachorro, o "Russo".
Na m anhá seguinte, quando íamos romper
viagem, chamei-o e disse-lhe que m e dcsculpasse,
mas que eu, sem querer, havia matado o seu
cachorro.
~le m e olh0u extranhan1ente e empalideceu.
Insisti a inda, dizendo que o pobrezinho estava tao
alegr e e contente, com o rabo abanando, as orelhas
em p é, o olhar vivo e alegre e que eu, por brincad eira, fiz men~ao de lhe atirar e o tiro partiu
m es1no, ferindo-o mortalmente. Sem coragem de
inatá-lo de vez, vinha pedir-lhe, como seu dono,
que o fiz esse, pois os seus gen1idos nao me saíam
do ouvido. ,
Nada m e respondeu. Nem seus olhos aguentar.am m eu olhar.
Nao poderá pesar na conciencia mais o cadaver de um cao do que o de um hon1em?

'
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A ALDEIA E A SERRA

•

UMA BATIDA - CAMINHADA .A ALDEIA - CAVALO
APETITOSO - POR UM CIGARRO ... - A SERRA NAS AGUAS DO XINGú - NA MINHA BARRACA.

26 de Outubro de 1937.
Daquí onde estamos acampados, a Serra do
Roncador .s e nos apresenta como um semi-círculo
cujas. extremidades se perdem em dire~ao Norte
e Sul numa incomensurável distancia.
Ao poente, chocam-nos a vista os seus enormes paredoes e cortes abruptos e a irregularidade
de seus contornos, assemelhando a urna barreira
gigantesca eni forma de anfiteatro. Nao é longa
a distancia neste rumo até ao sopé da serra: 12
kms., aproximadamente.
Nessa p equena mas ignota distancia que nos
separa, nos está r eservada urna série de amargas
provac;oes, que inda mais vieram por em prova a
nossa ener gia.
Sendo entao o nosso único meio de alimentac;ao a ca~a, e rompendo em terreno hostil, em pleno
território dos lendários Chavantes, aborígenes esses
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estamos na margem esquerda do Rio das
l\'lortes. Aquí a topografía é diferente. Chao pedregulhado, empedrado mesmo, com pequenos es·
pigoes ondulados. As enxurradas es~orrem pelos
trilheiros, formando pequeninos regatos e desfazendo o.s possiveis decalques dos pés ou patas que
por alí pisaram. E' difícil "rastej ar".
Estacamo$ as montarias. Investigamos de
cima a baixo o trilheiro, procurando um rasto.
- Será caboclo?
.
- Será anta?
O raciocínio deu..nos a resposta. X ,vegetac;ao '
aquí é de um cerrado limpo, semeado de campos
e cabeceiras gramadas. O trilheiro vinha do alto,
como se saís.se de urna lagóa seca e em linha reta
decesse em direc;ao a mata carrasquenta, desviando-se visivelmente de urna árvore baixa e esgalhada.
·
- E' caboclo, por certo. Si fósse bicho passaria por baixo da galhada ...
Tocamos pelo trilho a f ora.
A orla da mata encontramos vestígios convincentes: páus cortados, folhas de pati, cascas de
coco babassú, alguns cestos pequen os e a té dois
sabugos de espiga de milho. Estávamos pois na
batida certa. Embrenhamo-nos :µa mata, Cortando aquí e alí, rea.brindo a passag~m já feita, vara1nos um 'capño de taboca e atingimos um ribeirao
enca.scalhado de altas barrancas, ' de difícil travessia. Ali a mata era limpa e ensombrada. Na
margem oposta junto a um pé de bacaba, encontramos os restos de um recente festim de chavantes.
O trilheiro continuava e nós continuamos com
ele.
(
'.

essencialmente cac;adores - segundo nossa observac;ao - era natural que passássemos fome.
E passamos fome.
1\-Iuitos dia,s de fome e alguns de completo
jejum. Mas havia urna fórc;a que nos fazia caminhar. Assim, íamos cortando os gerais, esquálidos,
famintos, com urna tropa estragada e fraca, como
um bando de duendes assanhados a investir contra a serra lendária ...
Agora aquí estamos, neste imenso anfiteatro,
onde nós 'mesmos somos atores e espectadores.
Que nos 'reservará o destino?
Vejamos.
Na nossa van guarda de ontem tentamos romper em rumo Noroeste, em direc;ao a serra. Mas
denso e emaranhado carrascal nos vedou o acesso.
.Hoj e, sob urna chuva meúda, partimos com o
romper do dia Schnoor, Angelo e eu. Montamos
nos animais mais fortes, tres dos nossos muares.
Nosso rumo predominante foi de 45° sudoéste. Nao
havíamos caminhado muito - 4 kms. talvez quando cruzamos com um trilheiro batido que,
descendo a encosta, se aprofundava na mata "suja"
que marginava a serra.
Muitos trilheiros ~ncontramos durante a nossa
penetrac;ao. Un·s eram ca,m inhos de animais, que
demandavam os "barreiros" salobros de todos conhecidos ou, ero . vadias pe;regrinac;oes, lugares de
todqs prediletos. · Mas eram batidas irregulares,
sinuosas, que 9,s vezes desapareciam ou surgiam
em escavados de cascos.
Outras eram dos caboclos e se distinguiam
pela uniformidade. Verdadeir~ estradas limpas
e retas.
l
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l\'lais dois ribeiroes de menor · importancia
atravessan1os, e demos em campo limpo. Acentuaram-se os indicios dos chavantes e, precavidos,
caminhávamos em silencio, sondando os monchóes
e as lombadas. O campo era limpo, rccem-queimado. A chuva, que havia engrossado, tamborilava em nossas capas de lona.
Adiante o trilheiro se bifurcava. A direita,
descia por urna pequena encosta em dire<;ao a
urna cabeceira de mata densa. A esquerda, quasi
apagado, segue o trilho pelo espigáo do campo em
dire<;ao a serra próxima. Menos de 1 km. nos
separa do seu alto.
Daqui ternos a impressao de estar no vértice
de um "V" gigantesco.
Pela frente é fácil e quas~ natural o acesso.
Urna encosta, de um só lance, menos íngreme e
sem ve~eta<;ao, dá boa subida.
A direita, ela se estende em suave declive, mas
é coberta de .espessa mata quasi intransponível. ·
A esquerda, é cortada em talhados quasi a
• ·p rumo, com · alguns morFos solteiros, em formato
de fantásticas colunas. A vegeta<;ao desse lado é,
ora cerrado, qra campo e, nos altos, p ercebe-se o
. solo empedra_do e estéril:
Eis como se nos apresentou a famosa e lendária serra chamada do Roncador, na sua simples
e' rústica beleza. · ~ '
Nao demoramos na conte1npla<;ao daquele
qua.d ro e;Státi~o. ~nveredamos pela batida mais
visível . e logo adiante reparall?-os que, de trás da
' mata, na encosta da scrra, subiam volutas de fumo,
denunciando, d'e vido a chuva incessante, que era
um f ogo alimentado- ccHítinuamente. Avan<;amos
ainda .mais. Agora já ouvíamos gritos e falas.
•
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Paramos a escuta. Devia ser a aldeia grande.
s.eria ten1eridade continuar.
· - E se subíssem os ao morro? De lá tal vez
se·_ possa avistar a aldeia ...
Voltamos o trecho percorrido e seguimos pelo
outro trilho, procurando galgar a serra. Junto ao
sopé, porém, outra batida corta-nos os passos. Era
a "estrada m estrc", trilho lar go de um m etro mais ·
ou meno$, com as margens limpas de galhos e arrancadas as moitas de capim. Havia pegadas ·
recentes no chao molhado. Si atrav~ssássemos, ' OS '
tastos de nossos animais denunciarü;im nossa presen~a
e perderíamo~ a surpres·a que ~hes prepa,
ravamos.
Regr essamos entao a trote largo. · A chuva que
caía intensam ente protegía-nos, apagando os rastos.
Quando ch egamos ao acampamento e participamos a descoberta, houve verdadeiro júbilo.
Reunidos os companheiros, Hermano nos fez
um elogio pelo servi~o da vanguarda e confiou-.
me a dire~ao da caminhada a aldeia.
Reunimos a tropa, escolhemos os 10 m elhores
animais e, com vinte hon1ens, pará lá seguimos
imediatamente. Dez dos nossos companheiros ficaram em guarda ao aca1npamento.
Era nosso plano pousarmos junto a aideia e,
pela. madrugada, varandp a_mata, Jazer a penetra~ªº por trás, de surpre.s a~ ·
·
· · ·
Assim fizemos. Ao anoitecer estávamos n o
campo ljmpo. Passa1;nos· a· nóite aó r elento, sob
urna chuva iinpertinente, com ·fome e ·sem faz er
f ogo para n ao despertar susp.eitas.
·
Acontece urna inter essante· coincidencia. Hoj e,
já 27, eu e Junqueira com~morámos nosso aniversário natalício. Sob a impied0sa intempérie, tro-
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ca1nos cu1nprimentos co1n mútuos votos de felicidade, sem esquecer entretanto de marcar para o
ano urna comemora<;ao condigna, "molhada". . . ª·
whisky.
¡
As tres horas da manha prosseguimos. Junto
a encruzilhada fizemos alto, enquanto o velho Angelo tentava localizar a "estrada mestre", para alí
deixar alguW> companheiros com uma das nossas
máquinas cinematográficas. Nao foi feliz, porém,
tendo-lhe sido impossivel na noite escura acertar
, com o ponto desejado, regressando entao.
Estamos ouvindo barulho de gritos, buzina e
latidos vindos da aldeia.
Até uro agradável cantar de galo nos f eriu os
ouvidos ! ,Jsso fez com que se .m .a nife.s tassem os
espirituosos:
- Vao ver que vamos sair na casa de algun1
morador...
·
.
,
- Assim, vamos tomar leite fresco com farinha ...
- Tendo galo deve ter galinha. . . Que tal
· urna' gema d a ?....
Refazendo o grupo, seguimos em silencio, descendo alombada do campo, ganhando a mata.
Deixamos os ~nin1ai.s aí, sob a guarda de tres
companheiros e entramos pela mata.
Também já nao tínhamos m~is o trilho por
indicac;ao. Gortávamos rumo em dire<;ao fuma<;~
divisada na véspera. Frágil indicac;ao em que se
baseava nosso instinto de orientac;ao.
Atravessamos um ribeirao empedrado, subirnos urna encosta, saímos em um' cerrado "sujo" ,
e depois paramos em urna cabeceira.
Quem conhece o sertao. quem sabe o que é
"cortar rumo", quem sabe o que é orientar-se 1por
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um ponto que apenas nosso sentido indica, pode
avaliar nossa caminhada.
Amanhecia um dia cinzento, mas sem chuva.
Havia expressoes de inquietude, de ansiosa
espectativa. . .
,.
- Ficarao todos aquí. Eu, Schnoor e Angelo
sairemos, ~m leque, a procura da "estrada mestre"
que nos levará a aldeia.
Saímos entao. A sorte favoreceu-me. Nem
bem havia caminhado quinhentos_ metros quando
divisei qualquer cousa móvel entre a vegetac;ao.
Agachei-me, fazendo sinal aos companheiros, lá
em baixo, que fizessem o mesmo.
E vi, caminhando em sentido oposto a alde~a,.
trks índios chavantes !
Caminhavam pausadamente, sobrac;ando os arcos e as bordunas. Dois dentre eles eram adultos
e um ainda adolescente. Passaram desapercebidos
da nossa presenc;a, bem perto de nós.
Esperamos um instante e nos precipitamos. Lá
estava, de fato, a "estrada mestre".
.
Pelas pegadas percebemos que aqueles eram
os primeiros indios que por alí passavam naque}e
dia. Talvez
se aventurassem
em alguma excursao
, .
"'
.,
venator1a.
Animados com a descoberta, continuamos. A
van~uarda puxava a fila. Caminhávamos em silencio, mas ansiosas.
Ouvíamos distintamente as falas. Estávamos
próximos. Mas eis que, a nossa frente, surgem de
improviso dois latagoes de corpos pintados que,
ao dar de chofre com a nossa inesperada visita,
se precipitam de volta. em desabalada carreira e
aos berros, dando aviso aos seus irmaos.
Rompeu a barulhada!
~

1
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Quantos homens teria a aldeia grande? Seriam vinte. . . cincoenta, quinhentos?. . .
_
Urgia apanhá-los de su~presa.
.
Corrí atrás deles, seguido dos companhe1ros.
Atravessamos um ribeiraozinho encachoeirado e
saímos em pleno páteo da aldeia,
·
Fomos incontinenti atacados. Os homens nos
flexavam, protegendo a r.e tirada das mulhe~es e
crian~as. Cunhas apressadas carregavam os filhos
e as esteiras ...
Era grande a aldeia. Dezenove casas cónicas,
espa~osas, alinhadas em semi-círculo em um páteo
de 200 metros aproximadamente.
Ficamos estendido.s em linha, defrontando as
casas do centro. ~les nos flexavam continuamente, ora protegidos pelas próprias cho~as e por detrás delas, ora a corpo inteiramente descoberto.
Era pacifica nossa atitude. Acenavamos-lhes,
demonstrando of erecimento de diversos objetos.
Aos poucos foram se acalmando. Apenas alguns dentre eles continuaram a nos alvej ar. Em
dado momento houve um instante de paz. . . apenas um instante:
Um deles se adiantou, segurando em urna das
maos o arco e na outra girando em molinete a
pesada borduna. Fui entao ao seu encontro. ~le,
porém, estacou em determinada distancia, fi.ncou'.
o cacete no chao e me dirigiu a palavra con1 gestos
largos e agressivos, b~tendo os pés, dando com as
maos como a nos mandar embora.
Mas foi um instante apenas. Nossos ouvidos
nao puderam re ter o som de su as f alas. Urna
gritaría infernal e um_ataque rápido e envolvente
fes com que nos reuníssemos no centro da aldeia,
e entao, como um recurso inofensivo, soltamos po-
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derosos f oguetóes que ribombaram assustadoramente pelo socavao da serra ...
O efeito foi imediato. Abandonaram o ataque
e aos trancos aos trambolhoes e aos pinchos, fugÍram para o ~errado. Ficamos senhores da aldeia.
Alguns cachorrinhos, desses "pebas" pintados
de branco e amarelado, mas bem alimentados,
chegaram-se curiosos. Uns nos estranharam, mas
outros ficaram indiferentes. Dois galos, ten do um
deJes as penas da cauda arranca?as,, sem as re~
pectivas "consortes": Um bando incr1vel d~ I?er1·quitos, tuíns e mar1tacas, como aves dome~hcas.
Em cima das casas, algumas arara.s escandalizadas
com a tropelía.
Enquanto dávamos um servi~o de vigilancia,
alguns companheiros varejavam as casas, colhendo material e depositando, em troca, espelhos,
pentes, facas e canivetes "Corneta".
Arrebanhado o material, fotografadas as casas
e observados dedutivamente os usos e costumes,
como a oportunidade nos oferecia, iniciamos o regresso com calma e precau<;ao. _
Algumas flexas ainda se espetaram ao nosso
lado. Também alguns f oguetóes pipoquearam.
Sobre nossas pegadas havia rastos dos selvícolas !
Ao che(1armos
compaº
,,-i unto a tropa, nossos
'
nheiros que ficaram de guarda a mesma nos
contaram que tinha1n sido atacados.
Fizemos a caminhada de retorno ao acampamento, que atingimos extenuado_s, famintos, mas
contentes.
Nem urna hora havia decorrido da nossa chegada, quando foi dado alarme de ataque. 11..lexa-
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ram um companheiro que por sorte nao foi ·
atingido, poré1n mataram um dos nossos cavalos.'
Tomamos providencias quanto ao servi<;o de
guarda. Demos un1a batida ao redor, achamos
muitos rastos frescos, ma.s nao vimos os atacantes.
- Vieram depressa pagar a visita que lhes
fizemos esta manha ...

* • *
A fome estava arranchada conosco. Disseram
que há males que vem para o bem ...
Pobre cavalo velho, magro e doente 1 Um estómago qualquer lembrou-se das sua.s carnes magras, e a idéia surgiu:
- Comeremos o .c avalo flexado !
Eu me opuz a essa idéia e, comigo, partilhando
da mesma opiniao quatro ou cinco companheiros,
Mas vieram as cita<;oes de exemplos seme-r
lhantes. Contaram-se fatos. E era mais fácil
aquela carne ali já sacrüicada do que 'os mais
apetitosos veados ariscos e arredios na campina
sem limites ...
Arion também correu pressuroso, "atestando"
a carne do pobre!
Fornas votos vencidos. ,
Ma~ nao ~omi o ~'companheiro". Na- manha
seguinte, muito cedo, be1n madrugada, de novo a
vanguarda partiu com o objetivo de alcan<;ar o
alto da serra.
Essa foi a mais penosa de todas as nossas caminhadas.
Nao poderiamos tomar o caminho da aldeia
para chegar a serra porque for<;osamente teríamos
contacto com os bugres.
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Procuramos no rumo sul, pendendo para o
poente, a encosta que no~ daria "subidor".
Continuava a chover torrencialmente e o vento
nos chicoteava furioso. Mas continuamos a fantástica cavalgada, varando as macegas espinhentas,
descendo os grotóes sob o negror do, céu tempestuoso. . . tamos rompendo.
Nossa refei<;ao até agora foi de alguns pequenos palmitos doces de pati-babao,
Revezávamo-nos na ponteira para pouparmos
os animais. E' que ' carninháyamos em terreno
"crú", onde o fogo nao havia queimado naquele
ano, e ao animal que puxa a marcha, o "ponteiro",
está reservado o abrir caminho com o próprio
corpo para os restantes. Assim o "crú" formado
de touceiras emaranhadas, espinhos de "can~a~ao"
e "coroa de Cristo" e varetas ressequidas chicoteantes, ia aos poucos, pelando e escarificando, as
canelas e o peito das pobres cavalgaduras.
Vinha eu de ponteiro, na tninha vez, quando ,
ao atravessar um tabocal emaranhado, já na en-·
costa íngreme da serra, reparei que minha montaria súbito estacou, de orelhas em pé, o olhar
cravado em urna vereda.
Que maravilhoso é o instinto <lestes animais.
Quantas vezes eles me ajudaram a ca~ar, vendo
a ca~a antes de mhn, e d'a ndo-me .s inal pel.a sua
inquietude ou pelos leves refugos !
~
Assob1e1.
Schnoor e Angelo também pararam, pressentindo qualquer cousa de anormal.
Debrucei-me sobre o pesco<;o da minha montada, espiando os vasios das coivaras. E sob
profunda etno<;ao reparei que bem na nossa frente
•

•
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iam caminhando qua.s i no mesmo sentido quatro
índios ...
Vimo-los pelas costas. Apressados, carregando as armas com os corpo~ molhados e brilhan tes.
Caminhavam em fila indiana, trazendo os dois da
frente as cabe~as resguardadas com couro de
veado. Os dois r estantes, mais atrasados, apoiavam-se nos arcos, como bordao, para descer. o
lan~ante escorregadio.
. Que infindáveis surpresas nos reserva o destino 1 Que frágil é o nosso conhecimento em confronto com os seus caprichos!
Si tivéssemos adiantado a nlarcha de alguns
minutos, seriam eles que nos veriam. No entanto,
poucos momentos antes Schnoor p ediu-me que
parasse um instante para fazer um cigarro de palha. Op era~ao na qual se esmerava com sossego
e capricho, enfiando-se por baixo da capa, protegendo o fumo contra o aguaceiro.
Devíamos, nós ou ele.s, nossas vidas aquele
cigarro? Ou seria a ch uva de vento e tempestuosa
que nao lhes permitia urna atenta vigilancia? Ou
seria a pressa com que caminhavam, indicando
talvez urna determinada missao? Ou seriam as
preces dos entes queridos que de Ion.ge tinham o
sentido em nós?
Seriam intermináveis a.s suposi~oes.
Diremos apenas que foi o "amigo burro" con1
sua maravilhosa vista. . . .
•
Na vida sertanej a, prenhe de fatalismo, impera um <litado:
"O que tem de ser, tem muita fór<;a t ••. "
Saímos no trilho que pela aparencia, p ela
batida, identificamos como sendo a "estrada mestre". Isso nos fes supór que urna outra aldeia
1
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grande deveria existir daquele lado e aqueles caboclos talvez fóssem emissários especiais, relatores
dos sucessos de ontem . ..
Sendo o tabocal difícil de romper , resolvemos
aproveitar-lhes a "estrada" pois .s eguia ela na dire~ao desejada. Assim fizemos . e tocamos atrás
do - grupo apressado, p ermitindo-lhe que ganhasse
distancia.
O trilho, aos corcovos pela encosta, margeando
a serra em dire~ao sul, corta um cerrado áspero e
"crú". Urna légua, aproximada, caminhamos por
ele, quando ouvimos barulho distan te a esquerda.
Adiante, a "estrada" pendía para o nascente, e aí
paramos a escuta. P elo barulho reconheceinos ser
urna outra aldeia grande.
Novamente ganhamos o cerrado, que aquí é
queimado e limpo, evitando. um possível e desagradável encontro. Caminhamos a gora encostados
ao paredao da serra talhada, e vamos seguindo
seu contorno irregular, procurando. alcan~ar urna
encosta mais suave que avistamos perto.
Chegamos enfim ! Auspiciosa chegada 1 Inquieto, na r elva que crescia junto a urna cabeceira
distante, avistamos um veado. Tínhamos fom e !
Terrivel fome l Que importa si o estampido irreverente, naquela solidao, naquela quietude, fósse
o denunciante da nossa presenc;a? Tínhamos fome
e ~lí estava a ca~a. Que importancia teria o
resto? ...
Ap~amos os tres e por veredas diversas tomamos chegada, pombeando, furtivos.
Um tiro r ebóou e foi ecoando de grota em
grota. ' ' i o animal dar um salto prodigioso e cair
estrebuchando.
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- Levou chumbo! ... gritou Schnoor que foi
quem atirou.
Extirpamos-lhe as vísceras, amarramo-lo na
garupa de um dos animais e iniciamos a subida
mais confortados com o galheiro apetitoso.
Subíamos penosamente, puxando os 111uares
pelo cabresto.
Caía a tarde com reflexos arroxeados. Já nao
chovia e nem soprava o vento. Exquisita e angustiante quietude envolvia as cousas. Paramos
c~nsados e palpitantes. As pernas do velho Angelo, j á com mais de meio século de u.so, nao resistiam, após tantos dias de desconfórto, sob a
chuva insistente, a mais aquele esfór<;o exaustivo.
Descansamos um pouco. Lá em baixo descortina-se o bárbaro panorama das .biboca.s e gro toes.
Vimos colunas de fumo que saíam da orla de urna
mata próxima e subiam retas para o céu, espalhando-se em nuvens pretas a nossa altura. Era
a outra aldeia. Nada se via além, no vale. Assim
mesmo, tudo que estamos vendo está envolvido
nesse véu cinz~nto f\rroxeado desta. ta:rde chuvosa.
' Outras paradas fizemos para d es c·a n s o.
Schnoor era de opiniao que pousássemos ali. Mas
insisti em continuar a marcha. Logo adiante tornou-se possível cavalgar e, montados, tocamos
agora diretamente em rumo poente.
O terreno sem vegeta<;ao é empedrado dessas
pedras arenosas e esfarelentas. Numa dessas lages, grande e cóncava~ a água escorria em filete.
Anoitecia.
Ar:r~anchamos. Desarreados, pusemos os animais na sóga, junto as raras moitas de capim. ,
Enquanto o velho Angelo carneava o veado,
eu e Schnoor ajuntamos lenha e, após infindáveis
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tentativas que puzeram em prova a nossa paciencia, urna língua de fogo brilhou na escuridao. Daí
a pouco, secando os gravctos, enxugando a galharia, crepitava o fogaréu risonho que ia assando
nosso jantar, secando nossas roupas e aquecendo
nosso corpo.
Espetado nas varas, j á retalhado, o churrasco
apetitoso dourava-se ao calor. tamos comendo.
Doía-nos o estómago, j á habituado a abstinencia,
com aquele trabalho ·q ue lhe dávamos.
E espichados sobre os bacheiros, dormimos
santamente.
Levantamo-nos alta madrugada. Ati~amos o
fogo, atacamos novamente o assado e guardamos
o restante igualmente repartido, em nossos em-;bornais.
E' necessário que se diga o que significava
esta serra para nós. Tendo como ponto final da
primeira etapa o Posto Bacaerís, nas nascentes
dos formadores do rio Xingú, esta serra era o degráu que precisaríamos subir para ganhar ó planalto que forma a hacia fluvial Tapajóz-~ingú;
Era ela o centro da mesopotamia Araguaia.:.Xingú,
objetivo da nossa primeira entrada.
Havia diversas opinioes a r espeito. Uns
achavam que era urna serra comum. ~stes em
menor rrúme¡:o. Outtos, que era o contra-forte do
planalto, e que para lá dessa imensa barreira ficava o altiplano sonhado da "Chanaan" maravilhosa ...
Havia até descri~oes su positivas:
· !mensa planície de ca1npina verdej ante de qu~
a vista nao alcan<;ava o fim, onde a cava mansa
e abundante pastava ...

,.
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Até houve alguem que quando parti me dissesse:
-"Além da serra voce vai descansar. Vamos
dar numa campina sem fim, e nao será preciso
mais van guarda ... "
Com o clarear do dia, de tripas forras, alegres
e audaciosos, inicia1nos a marcha em rumo geral
poente. Caminhamos por entre urna vegeta<;ao
mirrada de árvore,s retorcidas, cuja altura emparelhava a nossa, montados. O solo é árido, abundante de urna espécie de cae.tus rasteiro, ora em
formato de espiga de milho, ora assemelhando-se
a um abacaxí meio enterrado no chao empedrado.
A topografia é irregular, o solo empedrado e em
grandes ondula<;oes n1ais ou menos paralelas de
Sul para Norte. Ao meio dia atingimos um espigao mais elevado, d esviando-nos um pouco para
o Norte, serpenteando em grandes "S S" as cabe
ceiras que corriam em sentidos opostos. ,
A direita tínhamos as águas que corriam para
o rio das Mortes.
A esquerda eram as vertentes que iam cair
nos formadores do rio Xingú.
Com possante binóculo sondei aqúela imensidade. Era desolador o aspecto daquele planalto
ondülado e árido. Nao era raro se divisarem espa<;os apenas empedrados, sem a mínima vegeta<;ao.
Nem rastos de ca<;a. Nem rastos de indios.
E a "Chanaan" ambicionada? ...
D esola<;ao 1
D eseemos a encosta. Schnoor dis,s e que queria
beber água do Xingú . . .
.
Lavramos a facao diversas árvores, deixando
assim marcado o ponto atingido. Comemos um
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pouco do nosso assado e tocamos de volta apressando a marcha.
Eram precisamente 14 horas.
Ao por do sol estávamos de descida. O panorama que se vislu1nbra é inenarrável. A claridade
ofuscan te do vale termina junto a sombra da serra.
No céu e na terra haviam-se r eunido todas as
nuan~as de cores con1binadas. Nuvens alvíssimas
como flacos de algodao, refletiam os derradeiros
raios de sol ...
' A imensidade de luz violava aquele mundao,
descortinando a enormidade do vale. Nao há recanto que o nosso bin.ó culo nao devasse. Sao
puxados para perto os l\1orros Azuis do rio Cristalino, a Serra de Santa rferezinha ...
Quedamo-nos extasiados e embevecidos em
muda contempla~ao.
- Eh! mundao!. ..
Mas a realidade nos arrancou daquele extase..
Ternos de procurar um caminho para a volta, pois
a chuva já nao nos protege trancafiando os caboclos dentro das cho~as._ Co1n um dia assim lindo,
certamente eles se espalharao, vadiando p elo campo. E nao nos interessava qualquer, encontro.
Eu era de opiniao, para encurtarmos o percurso, que d escessemos por alí mesmo e rodeássemos a aldeia pelo lado aposto de onde viemos, mas
o velho Angelo quis que c.ontinuássemos por uma
encosta da serra, em direc;ao leste e, descendo por
alí, tocássemos para' o uorte rumo ao acampamento. Simples palavras com que ele resolvia urna
caminhada de quasi 10 léguas em terreno desconhecido - cortando rumo.
_
.
Eu conhe~o o sertao, nele passei j á alguns
anos da minha vida, mas nem por um instante
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discutí a opiniao do velho amigo, de cuja prática
sertanista mais de urna vez tive provas.
Juntos já furamos os gerais en1 1932, e nesla
penetra~ao é ele para mim o companheiro experiente e inseparável. Em toda a barranca do Araguaia talvez nao se encontre urna outra figura que
com ele rivalize na audácia dos empreendimentos
e na prá tica das caminhadas.
Rumamos, pois, para o nascente e deseemos a
scrra. Ao findar do dia seguinte, chegamos ao
acampamQnto sem mais novidades alé:rn dos animais fro'u:x:os, com as canelas escalavradas e san(, grentas.
Estimamos o total <leste percurso em 12 a 15
léguas, se1n contar o regresso.
Fomos rccebido.s com alegria, desfazendo a
angustiosa a preensao ocasionada pela nossa prolongada ausencia.
.
Mas a impressao de chegada foi péssima.
Naqueles homens magros, su jos, esfarrapados, famintos, havia expressoes sonolentas e aéreas. Uns
pesadoes, de pernas inchadas; outros derreados e
esquálidos, tomados de recalcitrante desinteria.
Predominam os olhos trist~s, de olhar lento, vago,
longínquo, inexpressivo.
Formavam um triste conjunto que estava bem
de acórdo com a tropa fraca, magra e ossuda.
'

''

~'

1

'

'

'

No acampamento, a vida correra normal. Apenas urna terrível e inesperada enchente quasi
arrastou com toda a nossa carga. Acudiram
porém a te1npo e o arranchamento foi rapidamente mudado para o morro, 100 metros distante da
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aguada. Os chavantes continuavain rondando, a
espera talvez de urna oportunida.d e.
Convoquei entao para minha barraca, além do
Hermano, os companheiros Padre Nunes, velho
Angelo. Ciro Piza e Jorge Rego Freitas, relatandolhes a caminhada da maneira que aquí procuro
descrever:
- Triste noticia trago, llermano. Creio que
teremos de voltar daquí ...
Houve esclama<;oes interrogativas, e ele interrompeu-me abrúptamente:
- Voltar?. . . Eu nao volto!. . .
'
· - Espere u1n pouco, atalhei. Eu vol to! ...
Ag~ra ou~a .º que vou contar e veja _se há ou nao
razao para isso.
. De início, ouviu-me com impaciencia, mas logo
se interessou pela narrativa. Reconhecia afinal a
n~cessidade de terminar alí a primeira etapa, mas
n!lo· se conforma va. com isso. ~le tinha a preocupa, ~ao de que poder1am achar nossa caminhada insignificante. Tinha pavor que, com isso, julgassem
incompleta a nossa missao.
- Mas prometemos atingir o Bacaerís ...
- Prometemos e cumpriríamos a promessa
se tivéssemos, corno era nosso plano, comprado boa
•tropa e .1 ajustado ;bons peo es l Tivemos recurso
. para isso? Quem fará ' ~sta mesma caminhada ~corn
os mesmos m1nguados recursos com que aJizemos?
- Mas se tentássemos por1 outro rumo? ·Com
10 dias de marcha talvez atinj amos o Pos to ...
- Voce se engana ! O Posto Bacaerís está
daquí a 60
70 léguas ! E para ganharmos a
serra, apenas para subirmos até lá em cima, com
esta tropa, baldeando a carga nas costas, gastare•
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mos n1ais de quirtzc dias. . . Si tivesse vindo o
aviáo co1n 1nantimentos e levasse o n1aterial já colhido, poderían1os tentar a caminhada, escoteiros
e apurados. Já nao contando co1n possíveis ataques de indios, m esmo assim gastaríamos 2 meses
de marcha em plena estagao da chuva. Mas sem
tropa, sem alim enta~ao ...
- Poderíamos ir comen do os cavalos ...
- . . . E terminaríamos com as cangalhas as
costas?. . . Enfim, esta nossa conversa nada resolve. Exponho como penso e julgo ser práticamente
resolvido ocas.o. Estamos com 4 m eses de marcha,
com oitenta por cento de realizag6es: é a primeira
vez que se entra nesta ip.argem; é a primeira vez
que se entra em urna aldeia chavan te ; fornas os
primeiros a identificar estes índios como xerentes;
é a primeira· vez que se -galga a serra do Roncador.
No~sa cole~ao · entomológica é valiosíssima; nossa
cole~áo de aves empalhadas é preciosa; nossa cole~ao de botanica conten1 raridades. T ernos nossos
servi~os de. engenharia e 1nineralogia. , Enfim, já
fizemos bastante!. . . Voltar daquí é levar tu do
isso para Sao Paulo, é provar nosso valor, é voltar
vitoriosos ! Continuar, é arriscar perder tu do, é
concorrer para um inevitável fracasso, é facilitar
uro tra1nbolháo. Nao conto a vida perdida. Voce
sabe ·que eu a cho que nada vale nada! J:lá dez
anos que zanzamo.s juntos riestes sertoes e sempre
foi essa miuha conclusao. Podererrios voltar até
a casa do velho Angelo e passar lá a época das
chuvas. Enquanto isso, mandaremos o material
para S. Paulo, escreveremos os livros, levantaremos o dinheiro necessário e~ faremos a penetra~ao
nova1nente por aquí mesmo ou defronte a ilha do
Bananal. Isso é o que eu j ulgo ser sensato. Ten-

•

•
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tar a travessia do planalto agora é ex1g1r dessa
gente e dessa tropa um esfór~o sobrenatural. E'
inconciencia !
Hermano pensou um instante e, abatido, disse :
- Voce tem razao ! . . . ·continuar seria urna
inconciencia. . . Voce acha que 's éria vergonhoso
voltarmos d~quí?
- Vergonhoso nada!. . . Si voltanto~ de penacho na cabe~a !
_
Novamente calou-se; ensimesmado. Seus· olhos·
1grandes e claros f1xavam um ·.p,oilt!J qüalquer .
Depois f alol,l:
, . '
- Bem. Voltaremos daquí . . Poderemos mesmo'
invernar em Saó Paulo e fazer :no.v a ·.pel}etr.fl~áq
na prox1ma seca.
Depois dirigindo-se aos que ·o ceréavam, continuou:
.
- ·Gostaria de saber suas opin_ioes a respeito
·de urna cousa: Padre Nunes, o senhor que é um
homem da igrej a, espirito desprenqido e distante
das nossas vaidades e dos nossos orgulhos terrenos, o senhor que, sabendo das. nossas péssimas
condi<;óes, quis partilhar ~os me~mos sofrimentos,
pe~o gue m e respoJ;lda co.m. abso1uta franqueza o
que pensa des ta resolq~o e _se .ach~ desairoso
nosso regresso·?
' . wl ' •
•
•
.
· , - 'ContinÚar pensó1 er ar.ri&cadó.; , Potleremo s
te~. d«;>n,t~cto sangrento .com os; íl).d~o~ ._ ;,. . · O posto ·
Bacaerís ,fica.·muito .· lo:µg~. Vo~tar,. é :O que o senso., no~ aco:o.selha~ principalmente quando se volta
vencedor...
:~ ·
' ".
-- E voce, Jorge? .
'
- Acho que nao pode haver vergonha nisso.
Nosso objetivo principal foi atingido. Depois, vamos regressar para retornar ainda mais f ortes ...
~
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- rl sso é o que eu também penso, disse o Piza.
Seria. "burr ada" perdermos o material colhido.
O velho Angelo tambéll! deu seu palpite.
- Ver gonha, o que? Pois j á estou "canso"
de afirmar que nunca 'pé de cristáo pisou n estes
lados! Ser á mais ver gonha ficar arranhando essa
serra sem poder subir n em descer, entocaiado
pelos caboclos, do que arrumar nova tropa e enveredar de cabe<;a arriba ...
- Vamos, Chicáo, reunir o pessoal e comunica r que voltaremos daquí . .- T em razao tua filosofia empírica: "Nada vale nada ... "
Levantou, caminhando. para a barraca grande.
Tinha os olhos raso.s de lágrima.s ...
Era noite e chovia.
Reunidos os comparihei~os, Hermano participou-lhes a r esolu<;áo tomada e pediu-me que lhes
expuzesse os percal<;os da subida da serra.
Uns acataram a notícia com desafógo, alguns
como sen.sala, outros indiferentes como urna ordem , e ainda outros meio rey·o ltados· por se sentirem impotentes contra aquela mole inerte que
por si só nos tolhia os passos.
-Os caboclos ;rondavaln. ~mea<;adoramente.
F alhamos· um ~:lia· ·em. preparativos.
A audácia dos_bugres aumen'.tava, ~stimulada
pela no.ssa· ati~ude . pacífica. ... A · tal ponto chegou·
que a · pou.cos ·metros 'do·· aca:lripan:iento flexaram
Un1 dos nOSSOS ·COIÍlp~nhé~ros~ que 'f oi atingido nas
costas. F elizmente o f érimeJ?.to .fo~ s~m· gravidade.
Está arreiada a tropa. · · ·
No momento do "larga" alguns puxaram de
suas armas e atiraram para o ar, velho costume
sertan'e jo de festejar o.s acontecimentos.
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Hermano também puxou do seu revolver e
descarregou-o em dire<;ao a Serra do Roncador.
Nao era salva de alegria, nem de funeral. Era a
provoca<;ao atrevida, era o aviso da revanche que
o destino caprichoso nao pennitiu porém que ele
consumasse.

,.

'

'

,.
)

•

Pente, novelo contendo urucum e pequenas
ca bac;as
com
sementes
Chavantes

•

..

.·

.

NA

XIII

CAPÍTULO

O REGRESSO
RAPIOGRAMA - NOVO REABASTECIMENTO PE.
CHOVELON - MEU COMPADRE CHEGA A COMITIVA.

.

'

'

SERRA

DO

207

RONCADOR

dentro dágua ou assim que chegaram em terra
firme, do outro lado.
Hermano e eu concluimos, analisando nossa
situa~ao. que o mais conveniente seria seguirmos
ambos a escoteira, adiantando-nos da comitiva com
destino ao Araguaia. Lá, enquanto eu prepararía o arranchamento e o abastecimento para o
nosso pessoal, ele seguiria até· Sao Paulo, para
providenciar de qualquer modo o nosso regresso.
Pois, como j á disse antes, nao tínhamos o mínimo recurso. Como portanto aguentar urna despesa que, calculando por alto, ultrapassava de dez
contós?
Ficamos assim combinados. Partiríamos no
dia imediato, em companhia de velho Angelo,
René e Raimundo. Os dois últimos companheiros novamente viriam ao encontro da comitiva
para trazer-lhe um pouco de mantimento, ficando
de encontrá-la no rio Cristalino.
Daquí também seguiria rio abaixo, no nosso
barco de lona, um grupo dos nossos companheiros
com o escapo de proceder a estudos ao longo do
,r io e na llha do Bap,anal, j á no Araguaia, que subiriam depois ao encontro da comitiva no Porto
Anhanguera.
.
.
Atravessei o rio, ficando na óutra margem em
, desc.a n·so, poiS' um inseto qualqu~r ferreteoµ-m'e"' a
máo direita que imediatamente se pos a inchar,
nao me permitindo pilotear a carioa .em aj u.d a aos
companheiros.
Os expedicionários descontam aquí o seu prolongado e for~ado jejum, atacando vorazmente os
j acarés, cuj os rabos vao para a panela. Pois o
rio das Mortes continua como antes a nos negar
1

~

Nosso retorno até a barranca do rio das Mortes fes-se rapidamente. Distava o nosso acampamento cerca de dez léguas do rio. ~sse percurso
que nos custou tantos dias de viagem, rompendo
o desconhecido, foi refeito agora na batida coro
maior f acilidade, embora j á encontrássemos alguns
trechos completamente alagados.
Do último pouso saí com V elho Angelo e, baseando-me nas informa~oes do Fabiano, cortamos
rumo diretamente ao Pouso das Cascaveis, no buritisal agora transformado em pantano.
Dalí seguimos no dia' segµinte para o rio das
"i.. . Mortes.
Schnoor veio de ponteiro trazendo a co5'
mitiva. .
· . . Herníano :po~ém nao conseguiu . chegar ·nesse \
d1a. O seu animal f rouxo ·Q ·deixou na Lago a dos
Cavalos Perdidos juntamente com Piza e Martins
~epetiram-se entao as peripécias da travessi~
do r10. A tropa está muito fraca e por isso tivemo~ alguns cavalos que nao resistiram a mais esse
. esfo.r~o de um nado táo grande, vindo a morrer
1
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os .s eus peixes. Urna ou outra pirarara abocanha••
va os nossos anzo1s,
a penas.
A noite, na hora convencionada para as nossas
irradiac;oes, mandei a canoa buscar Hermano que
ficara na outra margem com alguns companheiros e parte da carga, que seriam atravessados no
dia seguinte.
Hermano veio para receber a mensagem.
Ainda conversamos um pouco junto a minha
rede, onde eu descansava. Aventamos suposic;oes
sobre a maneira de arranj armos o dinheiro para
o regresso, enquanto o dedicaqo Glaser manipulava seus chamados a atenta Radio Patrulha.
A comunicac;áo foi longa, entrecortada por
pedidos de repeti~ao de alguns trechos, de parte
a parte. Bem tarde da noite Hermano voltou
junto a minha rede. Vinha exultante de alegria
e ingenuamente entusiasmado pelo radiograma que
recebera:
- Chicáol Veja! Nao preciso mais ir com
voce ! Veja, ternos tu do agora: tropa, víveres, dinheiro. . . Tudo agora l Tudo, porque reconhecerani o nosso esforc;o!
- · O que voce está me dizendo? Donde vem
isso?
- Sao Paulo reconheceu nossq s·acrifício. Agora nos dá tudo de que precisamos... Veja o ra..
diograma t Vou pedir para que me mandem o
dinheiro para Goiaz. Assim evito a viagem ...
- Mas Hermano, será possível?. . . Quem se
lembrará de nós? Nao bastou a experiencia da
nossa organizac;áo? Olhe ! O mais acertado é voce
seguir para Sao Paulo, levando o nosso filme cinematográfico. . . Tratar pessoalmente disso. Nada
de cousas vagas!
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· - Ora, Chicáo. . . Também nao é assim. Vocé
verá quando chegarmos em Goiaz. Eu nao vou.
Leve o Garbe em meu lugar. Assim ele irá aumentando a sua colec;áo de aves.
- Entáo voce nao vai mesmo? ...
Hermano ficou um instante hesitando, como
qué a pensar, depois falon:
- Nao 1 Nao vou mesmo. :Eles me mandam
o dinheiro .. .
- ~les? .. .
- · . . . Adeus, entao. Vou dormjr na outra
margem. Boa viagem !
, Na noite escura ·ouvi o barulho das remadas
que o levavam em direc;ao daquele olho rubro
que era o fogo do outro pouso.
',

• '* '*

Quatro dias longos levamos para chegar a
casa do . velho Angelo. Os animais exaustos nao
podiam coro o nosso peso. E foi até tangendo-os
que ganhamos o lan<;ante do caminho que termina
junto a porteira de varas do curral. Embora cansados e sem entusiasmo, cumprimos a obriga<;ao
de festejar a chegada coro urna salva de tiros.
Um pesado silencio vivia lá na casa e os
nossos tiros f oram , somente respondidos pelo seu
eco que vinha do grotáo e chegava aos nossos ouvidos como um lú~ubre arremedo.
Quando aportamos vimos que ha:via lágrimas
nos olhos de Da. Josefa. E' que havi~ marrido o
seu pai. Nao tivemos por isso aquelas alegres
chegadas de sempre.
Iniciei sem demora os preparativos de reabastecimento e para a acolhida do pessoal.
#
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Consegui vender um dos nossos animais e
com o dinheiro recebido fiz as compras necessárias e providenciei a cobertura do rancho onde
seria alojada a nossa comitiva.
Avisam-.me da chegada ao Travessao R~úno
do Pe. Chovelon.
Sigo na manhá seguinte para aquele porto,
com velho Angelo e levando o nosso motor de
popa, na esperan<;a de que o habilidoso mecanico
do Padre pudesse concertá-lo.
Minh\l chegada causa-lhe surpresa. Fui alegremente recebido pelo grande amigo.
Conta-me o Padre do seu feliz encontro com
os clÍavantes nunia praia do rio das Mortes, coincidindo a sua data com o dia em que entramos
na aldeia, embora nos ·separassem vinte léguas.
Pe. Chovelon está radiante, pois nesse seu contácto conseguiu ver coroada de exito a obst~nada
tentativa de pacifica<;áo, que já perdurava por
tantos anos e que j á havia custado a vida de dois
missionários Salesianos. ~oi urna simples troca
de presentes, mas que equivalia a urna verdadeira conquista da amizade daqueles índios que sempre se mostraram f erozes e arredios, teimando em
nao aceitar o convívio dos civilizados e matando
a todos que chegassem ao ialcance das suas bordunas.
·
. Con to ao meu ·amigo que o estado de saúde ,
do seu companlleiro de catequese nao era nada '
bom. Quando o deixei no rio das Mortes, aquele
Missionário estava com muita febre e coro as máos
ulceradas por horrorosas feridas sobrevindas talvez das picadas de certas moscas.
O bondoso missionário resolve por isso falhar
mais alguns dias naquelle Travessao a espera do
•
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seu companheiro, pois, segundo meus cálculoi;;,
nossa comitiva nao devia tardar.
Na casa do velho Angelo recebo agora a visita especial do nosso conhecido José Terreste.
Vem vestido de limpo, com as suas cal<;as novas
de couro rescendendo a cortume.
Nele tudo indica que traz urna missao especial. Atitudes comedidas, reservadas, gestos e.s tudados e sobretudo o traje requintado.
Em mcio da conversa, como que julgando
oportuno q nlomento, ele pigarreou, aeu a voz
urna entona~ao .solene e falo u: ·
- Seu Chico! Em regosijo, ao senhor ter voltado desses gerais, pe~o que me de o sufrágio de
batisar um pagaozinho que eu tenho lá em casa.
Tenho dito.
- Muito abrigado pela escolha. Será para
mim urna honra ser seu compadre.
Selamos o ato com um aperto de mao e daí
por <liante, mais íntimos, desprezando certas formalidades usuais, mutuamente atendíamos pelo
vocabulo "compadre",
em substitui~áo aos nossos
, .
· nomes proprios.
De saída para a sua ca.sa, já ·montado, ainda
me pediu:
'
.
. - Pois entonces, compadre, amanha . vanee
dilige~cia o Badre Hipólito-, qu'e , eu deJ?o.te lhe espero em casa.
,
, ,
'
Assim fizemos.' Passamos pelo Travessao }:leüno e juntamente com o Pe. Chovelon seguimos
para a casa do José Terreste. Pelo camínho fomos conversando a respeito do extranh"o vocabulário do meu compadre e isto nos sugeriu a idéia
de urna inocente brincadeira.

..
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Quando lá chegamos e terminada a cerimonia
do batismo, eu e o espirituoso Pe. Chovelon iniciamos urna conversa em que procuramos empregar os termos mais arrevezados que no momento
nos acudissem a memória, mesmo que nada tivessem com o assunto.
Ao me despedir, meu compadre nao achou
outra frase para traduzir sua emo~áo e contentamento:
- Muito ohrigado, compadre Franci~co ! Agora meu Deodoro j á pode morrer sossegado: j á
tem um padrinho, já .é cristao!
• * •

Volto para a casa do · velho Angelo, enquanto
Pe. Chovelon vai diretamente para o Reúno.
Ao passar pelas Taperas - ruinas de urna
antiga morada - reparei nuns urubús empoleirados nas árvores secas de um brejal pouco retirado do meu caminho. Outros revoavam em espirais convergentes para aquele ponto. · Desviei-me
da rota, para ver qual o motivo da reuniáo. Era
urna pobre vaca que, nao podendo se ·safar do
atoleiro, ali morrera de inani<;ao. O que me deixou surpr~so porém,. foi ver pousadas em cima da
carni~a duas lindas arar~s azúis, das chamadas
cuiabanas:, que se banqueteavam com as vísceras
do animal.
·
Extranhando o fato, ainda mais me aproximei
para me certificar disso. Com a minha chegada
voaram, ariscas, gritando. Distanciei-me para mais
· longe. Gom o meu afastamento,· os urubús se precipitaram ávidos e famintos. As araras fizeram,
voando, um grande circulo, enchendo o vargedo

·'
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com seus gritos estrídulos e de novo baixaram sobre a carni<;a, espantando os urubús que ficaram
de lado, espiando de longe, temendo a concorrencia daqueles bicos possantes.
Toquei de viagem e ao chegar a casa do Velho, tive a grata surpreza de lá encontrar todos os
meus companheiros. ·
Trocamos abra<;os de alegria e eu imediatamente franqueei as bruacas com a farinha e providenciei urna boia especial,, refor<;ada.
~ermano, embora se encontre de pé, queixa$e continuamente de f ortes dores no ventre, teimando em afir.mar que sao lembran~as das su as
vielhas maleitas. Faco-o
deitar-se na aasa do An..
gelo, na cama de campanha que armamos para
ele. Mas se nega em ficar naquela posi<;áo e assim
permanece irrequiéto, ora deitado, ora passeando
pelo terreiro.
Na manha seguinte acompanho Pe. Nunes,
com a sua carga pessoal, até ao Reúno. Pe<;o ao
Pe. Chovelon que nos permita ra-diografar para
Sao Paulo, noticiando, como entrevista, o .s eu feliz
contácto com os chavantes.
Trago para o nosso acampamento latas de
aveia, manteiga e azeite, que me foram oferecidas
por aquele meu amigo. · Dou-as· ao Hermano.
. ·..

..

,,..

* * * "
A .Bandeira Anhanguera está novamente as
margens do Araguaia, donde havia partido.
Terminam aquí os meus serv~sos de van. guarda.
Fazenda Mato Verde, 15 de Novembro de 1937.

....
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Eu tinha razao quando disse a -Hermano que
a melhor maneira de providenciarmos o regresso
da comitiva, seria ele transportar-se para Sao Paulo e tratar disso pessoalmente.
Si depois, como vim a saber, tivemos recursos para isso, devemo-los sem dúvida ao General
Deschamps Cavalcanti e ao governo paulista, por
intermédio de dois valorosos e dedicados elementos que nisso se empenharam com ardor: Renato
Soares de Toledo e Cássio Ribeiro da Silva.
A verdfldeira CQnsagra<;ao da nossa caminhada veio depois - quando Hermano j á era um
cadaver.
'

t
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SUBINDO O ARAGUAIA
REGRESSANDO - A UBA' - DUMBÁ •- UM BATELÁO
APRESSADO __;, OCASO ... - VOLTAREil

Travessao Reúno, 16 de novembro.
Estamos agora no Travessao Reúno, a margem esquerda do Araguaia.
O rio está mais cheio, encobrindo parte daquela praia fronteira. Corre veloz e barrento,
tinto pelas enxurradas que desbotando as barrancas e as barreiras com ele se misturaram. Essa
é a primeira fase do comec;o da ínvernia. Depois
ele subirá além da sua caixa e se esparramará
alagando as campinas, isolando os monchoes ...
E' de n1anha cedo. O sol desponta preguic;oso, envolvido na neblina que liasce do :rio. Aquí
estou com , aJgl;lhs companheiros de ·viagem p~ra
Sao Paulo. tCombinei com Pe. Chovelon de' nocs
encontrarmos em Sta. Leopoldina em 1.0 de dezembro, para dai seguirmos juntos para a nossa
tEµ"ra.
A comitiva de Hermano ainda demorará aquí
a espera dos companheiros que seguiram para a
Ilha do Bananal.

..
{
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Pe. Chovelon parte agora rio acima, em demanda da Prelazia de Araguaiana, para depois
voltar aquele nosso ponto de encontro, que é a
porta de entrada e saida <leste sertáo.
Eu vou naveg~ndo na pequena ubá que me
emprestaram. Nao tenho pressa, pois sobram-me
quatorze dias para fazer aqueles cem quilómetros
até Sta. Leopoldina.
Como na ubá nao cabiam tantas pessoas,
Pe. Chovelon ofereceu-se para levar nos seus bateloes tres dos nossos companheiros. Assim, coro
ele seguiram Junqueira, Bomilcar e Nobre. E na
ubá comigo seguem Piza, Rego Freitas, Osear e
Rahnundo.
.
Vendi meu revolver e com parte do dinheiro
apurado fiz um sortimento de víveres que nos dariam para aqueles dias de viagem. E' necessário
dizer que o que mais nos preocupa é a alimenta~ao. Rego Freitas revela-se perfeito cozinheiro e
doceiro. Ressentiamo-nos extraordinariamente dSt
_ falta de a~úcar e a nossa carga principal agora é
feita na sua maior parte de rapaduras. Em todos
os nossos petiscos entra com f artura esse melado
concentrado. Assim, comemos queijo com rapadura, requeij ao com rapadura, mandioca cozida
·com rapadura e a jacuba que nada mais é do que
farinha de mandioca com rapadura.
.Se~uimos despreocupados, "vagabundeando", .
parando nas sombras, demorando nas praias. contemplando a paisagem maravilhosa, tenteando a
marcha para anortar de morador em morador ao
longo do Beroca.
•
Assim seguimos no pequeno tronco de cedroi
escavado a fogo: Osear vem na· proa, puxando a
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remada, seguido de Rego Freitas, Piza e Raimundo, e eu vou no jacomá.
Quando atingimos os baixios das praias, os
tres companheiros aliviam o peso da ubá, seguindo a pé pelas areias enquanto Osear vai zingando
e eu continuo no piloto. Depois, quando de novo
o rio se a perta, quando a zinga nao alcan~a mais
o seu fundo, aportamos na ponta da praia, embarcamos os companheiros e seguimos remando a
procura de outro baixio.
Descansadamente aportamos no Dumbá, que
fica apenas a dez quilómetros de Sta. Leopoldina
e que é verdadeiramente o único lugar com vi,sos
de fazenda de cria<;áo, em toda _a redondeza.
O morador, seu l\ilar<;al, já meu antigo conhecido, nos dá franca acolhida e nos cede um pequeno rancho que serve de cobertura para resguardar contra a intempérie o _seu carro de boi.
Ficamos ali no nosso arranchamento provisório.
Resolvemos falhar mais um dia, pois estávamos a
26 de novembro e somente no dia 1.0 iríamos encontrar com o Pe. Chovelon.
Nesse dia, depois do almo<;o, reunimo-nos A
beira da barranca e ficamos distraidamente a contemplar a paisagem tantas vezes vista, mas sem.:
pre cheia de indizíveis encantamentos para os
.
nossos olhos.
Na magia ressaltante daquele quadro formado pelo rio largo, cingido de pequenos bancos de
areia que formavam diminutas ilhotas, com a barranca do outro lado coberta de árvores altas no
descampado, parecendo um bosque artüicial, - re...
paramos num pequeno batelao que corria célere
rio acima, aos esfor~os dos ~eus zingadores.
•

'
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Que motivo os impelirá a navegar assim tao
apressados, desdenhando o costumeiro descanso
aquí na morada?
Certamente levam pressa e querem chegar a
Sta. Leopoldina ainda com sol.
Agora o batelao apressado desaparece na curva do rio. Nao o vemos mais. Excluido aquele
ponto móvel, perde-se de novo nossa vista na grandeza do panorama estático, absorven te.
Ali nos demoramos até que, adiantando-se
·pelos furos, veio urna pequena ubá que aportou
junto de nós. Dela saltou Mar~al que fóra vender os seus queijos na "Rua".
Assim que me viu, veio a meu encontro:
- Seu Chico, vanee nao viu um batelaozinho
passar rio acima avexado pr'a chegar? Pe>is dentro dele seguia o corpo do seu companheiro, o
seu Hermano, que trás-ante-ontem morreu, lá no
Reúno ...
As nossas perguntas e indaga<;óes aflitas, ele
terminou, como se se. sentisse acanhado de nos
transmitir a notícia:
. - ... Diz que ele ficou doente e em dois
dias ·f oi definhando e morreu 1. ..
·
1

Sigo~

-~

'

1',

\

1

imediatamente, tainbém apressado, na
mesma ubá do l\!Iar<;al, com Osca'r e um remador
contratado. Piloteio atalhando os estiróes de curva a curva. Vergam as zingas a pressao de bra~os musculosos. O esfór<;o e a rapidez com que
se aplicam meus dois companheiros nada representam para mim. Vejo-os como dois homens que
•

se inovem lentamente e a cada instante apelo
ainda mais para o seu vigor, para a sua presteza.
O dia se finda. O sol descambante póe reflexos de luz e de sombra na paisagem bárbara. E'
o mesmo por de sol evocativo de todos os días.
~ao os mesmos laivos de sangue a escorrer pelo
f 1nnamen to ...
E eu vendo o sol esmorecente, o rio borbuH1ante e a paz, a quietude que reinava em torno,
sentí que me inv,.adia urna extranha calma. Assen.taram-me os pensamerltos em ~ev()ada. Nem mais
Qateu meu co'ragao descompassadamente.
Para que o esfór<;o espantoso. dessas zingadas
terríveis? ·
Para que acelerar assim as remadas?
'
Ninguem se priva ao fim predestinado e nem
a revolta nos tira a verdadeira insignificancia do
que somos.
Em cada viagem perdi um companheiro !
Lembrei-me das últimas palavras do Mar~al:
"
definhou e morreo! ... "
Revivo o quadro.
, . A morte 'há muito tempo que rondava a sua
v?lta. Aquelas pontadas no fígado, aqueles belis7·
cpes no ba~o, nao , eram nada mais do gue eh1 a
lhe. cotu~ar o ventre, como a ápaJpar a próxima
, vítima dos .seus ,apetites.
,· ' ·~
··
E ele, tao ingenuo como era, nao viu, nao
percebeu, nem teve a mais leve intui~ao da sua
sorte. E morreo.
·
·
Morreo ainda acreditando na vida, sonhando
com ela,
sentindo-á até os últimos instantes' num
.
esvaec1mento~ numa languidez própria dos cansa~
yOS das grandes caminhadas.

.'
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O sol definha e morre no horizonte, no ruino
do grande sertao l
Em cada viagem perdi um companheiro !
Mas acredito em voce, ;Serta o querido! Nao
é um lamento, urna queixa. Há na obstina~ao do
meu afeto um pouco de ódio pelo mal que já me
fez. Pelos companheiros que me foi ro~hando. . .
Pela sede que me fez sentir e pela fome.- ..
O beriberi malditó que me trazia. ·vertigens
angustiosas... Inchado, balófo na fermenta~ao
de urna podridao em vida. E as grotas secas de
onde surniu o filete de água que poderla aplacar
minha sede . ou humidecer-me os lábios f ebrís ...
E as cacimbas sem fundo onde a terra era sempre seca e sólta ...
Mas eu r esistí aos seus ataques trai~oeiros,
impiedosos . .: E voce também sabe que esta mao
que 'a caricia tem também' garras que revolvem
suas entranhas, e que nao me impedem a marcha
os espinhos dilacerantes, as coivaras chicotéantes,
o emaranhado do tabocal, o cerradao ressequido
de galhadas retorcidas e cruciantes e a mata densa de misteriosos ensombrados.
·
Nao é platónico o amor que lhe consagro.
· · F...spere ·e verá., quando agu~adas as p·r esas d_e novo
eu investir, mais audacioso· ·e mais prátieo. Para
o sil~xício· dos seus ermos terei 'o meu grito ar)'.'eliado; para as legióes dos seus aliados - as muri<;ocas, as <loen<;as, as intempéries - terei o meu
descaso: para o emaranhado trope~o das suas bre·n has. o aco cantante do meu f acao ...
je n~vo investirei, pensando que um dia, S{>guindo-me a batida que foi tanibém a batida da-
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queles gigantes ·de ou~rora, lá, no mundo distante,
f a<;am nascer esplendidas usinas.
·
.
.
Nao faz mal que a mim apenas sobrero as pequenas palbetas de ouro que um dia vi brilhar.
nas pontas dos 9edos sangrantes. Nao faz mal
que nada me toque na partilha quando se fizer a
corrida para o poente.
Eu sei que tudo isso virá um dia. Por isso acredito em voce, sertao querido! Quando, eu sei, no
mesmo lugar onde os meus <legos romanticos de
garimpeiro arranhara'm o seu ;seio, estiverem · pos.:.
sahtes e abocanhadoras dragas; que quando, no
lugar em que se ergueu a fuma<;a do' nieu fog.o
de pouso, se erguerem chaminés fumegantes - estará solidificada a economia desta terra idolatrada.
, · - , ~ste dia virá, eu sei.
- Para mim pouco quero. Senao resolve~ , as
nos·s as . velhas pendencias. . . Velhas contas d~
muitos .~nos, escrituradas aos arranhoes na minha
. p·ele, nos estragos das ·minhas vísceras, no caderno da minha memó.r ia escaldante.- e nos corpos
que guarda dos meus companheiros que matou ...
Até lá, eu lhe aben<;oo pelo mal que me fez
e lhe maldigo ~ pelo bem que lhe quero !
Voltarei ! . . .;

'
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