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Monteiro Lobato, o brasileiro que escreveu e vendeu livros, 
criando personagens inesquecíveis da literatura infantil e infanto-juvenil, 
e acima de tudo amou o Brasil e a Liberdade, escreveu que um país se faz 
com homens e livros. Essa frase, adotada como símbolo pela Editora que 
ele fundou, tornou-se famosa e passou a exprimir uma das verdades mais 
evidentes, com a qual convivemos até hoje. Nos livros está a maior parte 
do conhecimento humano. A cultura e a literatura de um país podem 
ser sintetizadas e representadas pelas obras literárias que nossos escri-
tores criam, difundem e divulgam. Elas nos alegram, nos ensinam, nos 
divertem e também nos fazem conviver com o mundo extraordinário dos 
personagens que eles criam. Mas não são apenas a cultura e a literatura 
que refletem países, épocas e povos. A ciência pode ser condensada nos 
livros em que os pesquisadores e cientistas de todas as áreas do conheci-
mento humano divulgam suas descobertas, expõem suas teorias e fazem 
a humanidade avançar em busca de progresso, bem-estar e felicidade 
cada vez maiores. 

Escrever livros foi uma das maiores preocupações de Monteiro 
Lobato. Mas divulgá-los também. Afinal, é nos livros que está o conhe-
cimento de que necessitamos e que se torna indispensável para a nossa 
educação. Escrever é uma das mais nobres tarefas humanas. Se escrever é 
um prazer, divulgar livros e o hábito de ler é um dever. 

Foi pensando nessa obrigação que tomei a iniciativa de aprovei-
tar as obras de domínio público, publicadas por alguns dos melhores es-
critores brasileiros, para criar esta coleção a que dei o título de Biblioteca 
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Popular. Ela começou com o romance até então inédito do jovem escritor 
Archibaldo Antunes, Amazônia dos brabos. E vai prosseguir com obras 
representativas de nossa literatura. 

Do leitor a quem chegar os livros desta coleção, pedimos apenas um 
favor: se você gostou, empreste-o a um conhecido, a um amigo, a um parente 
que ainda não o tenha lido, e incentive a leitura, mostrando que é a mais ba-
rata, a mais útil e a mais atraente de todas as diversões. Com os personagens 
da ficção que os escritores criam, vivemos em harmonia e somos capazes de 
imaginar como seriam, como viveriam e como se sentiriam, se convivessem 
conosco, em nosso mundo real. Se tiver vontade, tente você também escrever 
sua história. Quem sabe você também não se torna uma escritora ou um 
escritor que,um dia, vai enriquecer a cultura brasileira? Vale a pena tentar. 
E este é o convite que lhe faço, desejando que esta obra possa lhe ser útil e 
proveitosa. 

Lembre-se que os livros são, desde que foram inventados, há 
muitos séculos, a chave que nos permite abrir as portas de um mundo 
novo.

                                                         Brasília, abril de 2007.

             Geraldo Mesquita Júnior



A história do Acre tem sido a saga de alguns e a epopéia de muitos. 
Por isso está sendo sempre reescrita, recontada e redescoberta. Os pio-
neiros que aqui chegaram foram como os bandeirantes que, no séc. XVII, 
rasgaram, com ousadia, audácia e coragem, os limites desconhecidos do 
vasto mundo que ainda era o Brasil. Não tiveram tempo de escrever nem 
de contar as suas histórias, como lembrou Afonso de E. Taunay, em re-
lação aos desbravadores das bandeiras e monções. Nossa história nós 
devemos não só aos que a construíram e dela participaram, mas também  
aos que ajudaram a escrevê-la, pelos que não puderam contá-la.

Antônio Teixeira Guerra, o eminente geógrafo brasileiro, autor do 
mais completo documentário fisiográfico do nosso Estado, o Estudo Geográ-
fico do Território do Acre, editado pelo IBGE em 1955 e por mim reeditado 
na coleção Documentos para a História do Acre, em 2004, era carioca. João 
Craveiro Costa, autor de A Conquista do Deserto Ocidental era alagoano e 
Abguar Bastos, responsável pela primorosa introdução que precedeu a 2a 
edição desse mesmo livro, nasceu no Pará, Estado que representou na Câ-
mara dos Deputados. Paraense como Abguar Bastos, é também Leandro 
Tocantins, autor da memorável e monumental Formação Histórica do Acre, 
em razão do que somos todos seus devedores eternos. Napoleão Barbosa 
autor de O Acre e seus heróis, é cearense. Antes de tudo, porém, são todos 
brasileiros fascinados pela maior epopéia vivida pelo Brasil, entre o fim do 
século XIX e o início do século XX, na conformação de seu território.

O que hoje já não intriga nem desperta mais a curiosidade dos 
jovens e adolescentes acreanos é como, e movidos por que paixão, tantos 
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brasileiros contribuíram de forma tão decisiva para pesquisar, escrever, 
contar e documentar a epopéia e a formação histórica do Acre? Não 
podemos esquecer que até hoje tributamos a justa homenagem a que fez 
jus o gaúcho Plácido de Castro, quando empunhou as armas que tinham 
os seringueiros e desbravadores e com umas e outros, escreveu a saga de 
nossa independência e de nossa incorporação pela força ao Brasil. 

Amazônia dos brabos, do paulista Archibaldo Antunes, jovem jor-
nalista há sete anos radicado no Acre, segue essa tradição que começou 
com Napoleão Ribeiro, em 1930 e esperamos todos que não cesse nunca, 
pois afinal somos também produto dessa curiosidade que tornou tantos 
e tão ilustres brasileiros, acreanos por opção, por profissão ou por grati-
dão. Esta não é uma obra de história, mas sim calcada, e seguramente 
inspirada em nossa história. Os seus personagens principais do retirante 
e aventureiro João Gabriel de Uruburetama, ao espanhol Luiz Galvez, 
passando pelo português Visconde de Santo Elias dão idéia do sincre-
tismo étnico de que somos herdeiros e que a prosa agradável, atraente e 
competente desse convertido acreano, dá vida e alento. 

Entretanto, nenhum preâmbulo seria mais adequado ao romance 
urdido pelo autor, do que a prosa fácil de Leandro Tocantins que, em sua 
obra inesquecível, começa sua narrativa com a explicação da origem do 
nome com que os brancos, como João Gabriel transformaram o Aquiri 
dos índios Apurinas, no nosso Acre. Vale a pena relembrá-lo: 

A Origem do Nome
Em 1877,  João Gabriel, cearense de Uruburetama, freguês do Vis-

conde de Santo Elias – português esclarecido, proprietário da maior casa 
aviadora do Pará – chega à Foz do Acre, acompanhado por numeroso 
pessoal. AQUIRI dizem-lhe os índios Apurinas, únicos habitantes da-
queles desertos verdes, apontando para o rio que desemboca no Purus. 
Gabriel constata muita riqueza em árvores-de-leite. O rio era um filão 
de ouro. Entusiasmado, dirige-se, em carta, ao Visconde de Santo Elias, 
pedindo mais gêneros e mercadorias para a manutenção dos seringuei-
ros, que começam o áspero labor na terra. O látex jorra, abundante, dos 
caules da Hevea Brasiliensis. Abrem-se os novos caminhos da borracha. 
É o início do povoamento do rio. João Gabriel, homem rude, sem ins-
trução, não escreve, garatuja. No escritório de Santo Elias, em Belém, a 
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mensagem a muito custo é compreendida. Há, porém, um cursivo depois 
da palavra rio, que resiste até  aos cultores do paleógrafo. A carta corre de 
mão em mão e ninguém decifra o vocábulo misterioso. Aproximava-se 
de Acre, contudo existiam algumas letras a mais. Resolvem, por fim, ado-
tar condicionalmente o nome ACRE. Nos volumes que seguiram para 
o novo Eldorado da borracha, foram abertos grandes letreiros: JOÃO 
GABRIEL – RIO ACRE. E  Acre ficou. 

 A decisão de incluir este trabalho na Coleção Biblioteca Popular, 
que iniciada em 2007, foi menos um impulso de ordem pessoal, do que 
um tributo a um jovem escritor cujo talento está a serviço de nosso Es-
tado, num modesto, mas valioso projeto de colher os fatos e recolher os 
detalhes de uma boa parte de nossa história contemporânea, ouvindo e 
registrando as opiniões e os relatos dos ex-governadores do Estado.   
 Esperamos que seja a continuação do esforço de tantos brasilei-
ros que se tornaram tão acreanos quanto os que aqui nasceram e foram 
capazes de amar este pedaço do Brasil, tanto quanto a nossa Pátria. 

                                                       +. Brasília,  abril de 2007.

                                                       Geraldo Mesquita Júnior
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“Eis minhas três histórias, todas verdadeiras, e tão trágicas e interes-
santes quanto as que inventamos para distrair o público. E espanta-me que 
os que se dedicam a isso, não as colham na realidade em vez de as inventar. 
Pois assim teriam menos trabalho e tirariam delas maior proveito”.

                   Michel de Montaigne, Ensaios.
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O espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Árias ainda olhou para o 
alto do barranco antes de entrar no vapor que o levaria a Manaus. Do in-
terior da neblina que havia descido junto com a madrugada despontava o 
barracão onde funcionara a sede do governo provisório. Fazia frio àquela 
hora, mas os tremores que sacudiam o corpo magro, que agora pendia sob 
o peso do dólmã verde-oliva, não eram resultado da temperatura amena 
dos trópicos. Galvez estava enfermo, como estavam também alguns inte-
grantes da expedição que lhe viera frustrar os sonhos separatistas.  

O ex-presidente da República Independente do Acre subiu a bordo 
do vapor Belém com a ajuda de um dos tripulantes. À sua espera esta-
vam o tenente Burlamaqui, o comandante da flotilha, o cônsul brasileiro 
e o delegado do Amazonas. Ele dirigiu aos quatro um cumprimento que 
consistiu num ligeiro inclinar da cabeça, mentalmente lamentando que 
tivesse sujado as botas de couro de bezerro na argila do barranco, onde 
havia várias dezenas de ex-integrantes do seu exército. Semi-ocultos pela 
neblina espessa, os seringueiros esperavam o momento do adeus definitivo 
ao homem que os havia incitado a defender as terras acreanas.    

Por um rápido instante, mirando o barro grudado às suas botas, o 
espanhol se deu conta de quão absurda era a vida – e a sua ainda mais 
absurda que todas as outras. Pois num momento se via investido na hu-
milde função de repórter do Comércio do Amazonas, após feliz temporada 
em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, para em seguida se tornar funcio-
nário do Consulado Boliviano em Belém do Pará, e logo mais presidente 
aclamado de uma república no meio do nada. Agora viajaria na condição 
de preso político até Manaus, depois Recife e finalmente até a Europa 
dos seus amores precoces. 
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Não ignorava que na sua chegada à capital do Amazonas poderia 
ser tratado pela imprensa como excêntrico e oportunista, e lhe doía ima-
ginar que esse tratamento fosse descambar para o burlesco. Besteira, pen-
sou, a doença me faz delirar. Volto à Espanha da minha juventude e compro a 
felicidade com o dinheiro que me rende a Revolução.  

– O senhor aceita um café? – quis saber o tenente Burlamaqui, 
segurando duas canecas e fazendo Galvez acordar de seus devaneios.

Ele não respondeu, apanhando sem agradecer a vasilha com mãos 
trêmulas e lamentando que o militar tivesse sentado junto de si, pois não 
tinha vontade de falar ao tenente. Seus tremores haviam aumentado, mas 
ele resistia à idéia de ir se deitar, pois queria estar ali no momento em que 
içassem a âncora, para poder lançar sobre a paisagem ribeirinha o último 
olhar de despedida. 

O melhor camarote do vapor Belém lhe fora ofertado pelo coman-
dante da flotilha, fazendo ver aos demais membros da expedição que Gal-
vez era antes um viajante de honra que um prisioneiro. As circunstâncias, 
porém, exigiam que ele chegasse a Manaus na condição de preso políti-
co, um preso, porém, muito especial, já que teria a receber do governo do 
Amazonas significativa indenização por seus serviços ao país. 

Ofertado pelo comandante o camarote, e sendo o melhor do va-
por, era também uma demonstração de apreço e gratidão pessoal por 
Galvez não ter resistido à chegada dos vasos-de-guerra. O comandante 
não quisera dar parte de seus temores aos demais membros da expedição, 
mas ao longo da viagem de Manaus à Cidade do Acre havia temido in-
timamente que os homens sob as ordens do aventureiro pudessem levar 
o movimento armado às últimas conseqüências. A hospitalidade, porém, 
daqueles seringueiros rudes e marcados pelo trabalho nas estradas de 
seringa, deixara-o aliviado. E não foi sem uma ponta de emoção que ele 
ouviu a salva de tiros de fuzil à aproximação da armada que comandava. 
Agora não via a hora de poder voltar à civilização, livrando-se afinal do 
pesadelo que tinham sido seus dias naquele fim de mundo.

Galvez ainda estava com a caneca entre as mãos, no fundo da qual 
restava um gole de café frio, quando o navio foi posto em funcionamen-
to. Caldeiras, aparelhos e tubos de vapor faziam fremir toda a estrutura 
da embarcação, e isso lhe agravou o mal-estar. No barranco, alguns se-
ringueiros levantavam os braços em despedida, outros agitavam pedaços 
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de fazenda no ar e um deles tinha entre as mãos a bandeira do Brasil. O 
espanhol sentiu no estômago um forte aperto ante a figura do homem 
rude, maltrapilho, que no meio do nada dava mostras de um patriotismo 
que muitos figurões da política brasileira não possuíam.

O movimento do vapor dissipou parte da neblina à sua volta, mas 
a sede do governo provisório continuava encoberta pela cerração. Foi o 
último olhar de Galvez naquela direção antes que pudesse divisar, en-
volto por grossa neblina, um homem em pé no barranco a olhar em sua 
direção. Ambos se encararam por um breve momento, durante o qual 
Galvez suspeitou da existência daquela silhueta fantasmagórica. 

Tomou o último gole de café e ergueu-se, trôpego, para ir aos seus 
aposentos. A contragosto foi amparado pelo tenente Burlamaqui, que 
até então, vendo a indisposição do espanhol para uma possível conversa, 
havia-se mantido em silêncio, olhando também os seringueiros na mar-
gem do rio. 

Galvez então praguejou por estarem todos naquele inferno de 
chuva, calor e muriçocas. Burlamaqui sentira a temperatura elevada do 
prisioneiro, e por isso julgou que ele delirava. Ajudou o espanhol a dei-
tar-se e ordenou a um marinheiro que o médico da expedição fosse até 
o camarote. 

Logo amanheceria, constatou o tenente acendendo um cigarro. 
Mas isso não tinha importância alguma, pois Burlamaqui sabia longa e 
enfadonha a viagem até a civilização.

O céu azul e sem nuvens prenunciava mais um ano de poucas chu-
vas e muitas necessidades. João Gabriel teve esse pressentimento ruim 
apoiado no cabo da enxada e vendo que os urubus descreviam lá em cima 
uma coreografia agourenta. Limpou o suor da testa na manga da camisa 
que era um só rebotalho e voltou a sulcar a terra ressequida, onde insistia 
em plantar umas sementes de feijão que nem sempre vingavam.

Mariana esperava o primeiro filho – na verdade uma menina, mas 
ambos pensavam que seria um varão, o chamaria Getúlio – por isso as preo-
cupações do sertanejo haviam aumentado. Enquanto tinham sido apenas os 
dois, ele havia dito à mulher que passariam fome se preciso fosse, mas que 
juntos no amor consagrado conseguiriam superar as ruindades da vida. 
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Mariana Felício do Rego e João Gabriel de Carvalho e Melo ti-
nham se conhecido um ano antes, na festa do padroeiro da cidade, depois 
da missa, quando as famílias se reuniam na quermesse da única praça 
existente no vilarejo de duas fileiras de ruas, que desembocavam na igreja 
de pedra, construída quase cem anos antes. 

A fama de homem trabalhador e correto ajudou nas intenções de João 
Gabriel de se fazer marido de Mariana, desejo que teve assim que a viu re-
cheando um vestido de chita amarela já tão surrado que sentiu pena de sua 
pobreza. O pai da moça, o paraibano José Felício do Rego, vivia na cidade 
fazia muitos anos, mas as distâncias entre as propriedades tinham negado a 
João Gabriel a oportunidade de se avistar com sua filha mais moça. 

Por ser um homem entrado em anos, e sem muitas energias para o 
trabalho, José Felício tinha o desejo de casar a filha que lhe sobrara.     

– Muito prazer – disse o sertanejo ao ser apresentado à jovem tí-
mida que naquele momento estava cercada pelas primas e tias, estas ir-
mãs de José Felício. 

Daquele dia em diante as léguas que separavam João Gabriel e 
Mariana não impediram que se encontrassem pelo menos uma vez por 
semana, momento para o qual ele pedia ao primo Emerenciano o cavalo 
de empréstimo e cavalgava três quartos de hora pelas estradas empoei-
radas do sertão. 

Naquelas distâncias vencidas no lombo de Boitatá ele ensaiara pe-
dir a José Felício a filha em casamento. E foi lembrando dessas caval-
gadas sob a noite enluarada que anos mais tarde, enquanto percorria a 
estrada de seringa sob uma nuvem de insetos, o coração premido pela 
saudade de casa, o sertanejo de repente sentiu-se tomado pela idéia do 
amor, essa substância que se fortalece nas dificuldades da vida, mas que 
se reveste de certeza mesmo é na ausência do outro.       

As visitas à Mariana eram as ocasiões em que a já tão quieta casa 
de José Felício afundava em silêncio soturno. Os meninos, netos do ve-
lho deixados ali pela filha do meio, que ganhara o mundo em companhia 
do marido sem nunca mais dar notícia de si, eram colocados no quarto, 
onde permaneciam num silêncio de igreja. O dono da casa se sentava do 
lado de fora, rente à porta de entrada, para picar o fumo que em seguida 
enrolava na palha de milho. A fumaça incomodava, porém era boa para 
afastar os insetos noturnos. 
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A mulher do paraibano, uma velha de seus sessenta e tantos anos 
como ele, nunca aparecia na sala quando ali estava João Gabriel. No iní-
cio o sertanejo achou que fosse desfeita, mas logo saberia por Mariana 
que a mãe tinha uma doença que lhe havia deformado parte do rosto. 
Ela, por isso, raramente se deixava avistar por gente de fora.

As horas passadas em companhia de Mariana eram boas. Nesses 
momentos João Gabriel esquecia a dureza da vida, o trabalho na terra 
ressequida e ingrata e pensava apenas naqueles cabelos que guardavam 
um leve perfume de plantas nativas. Até a brisa que entrava pela janela 
aberta trazia um cheiro de viço que as coisas do sertão não possuíam. Era 
como se junto com ela entrasse também um sopro de esperança, capaz de 
lhe remoçar para a dureza do dia seguinte. 

João Gabriel era homem de acordar cedo, e fazia isso mesmo 
quando freqüentava, de longe em longe, o forró do Cardoso. Não se 
deixava ficar na soleira da porta espiando a terra com olhos compridos, 
lamentando o que ela não dava, como alguns de sua idade faziam. Fora 
acostumado ao trabalho pelo pai que o levava à roça desde cedo, e logo 
se transformaria num animal de carpir e revolver a terra, para dela tirar o 
sustento. Por isso, e não por ser o caçula, o velho Salustiano se orgulhava 
do filho, a ele guardando os parcos elogios que fazia questão de pôr para 
fora quando em presença dos outros seis. Por suas maneiras rudes de ho-
mem roceiro era de se intuir, porém, que agia daquela maneira mais para 
humilhar os outros do que para valorizar o pequeno. E quem presencias-
se esses breves derrames elogiosos ao menino menor, feitos em voz mais 
ríspida do que seria de se esperar, não imaginasse, porém, que Salustiano 
seria capaz de lhe poupar as traquinices. 

Se até o mais velho era ameaçado com duras pragatadas, o caçula 
não poderia de escapar das surras que o sertanejo dava mais por hábito 
que por maldade. Incapaz de um único afago nos pequenos, o velho vivia 
também de surrar os animais da casa. E um dia, justo por isso, vendo-se 
admoestado pelo filho do meio, que sentia dó de doer dos bichos castiga-
dos, armou-se com o facão para extirpar-lhe a audácia. E só não cumpriu 
o intento porque o garoto, assustado e arisco, se embrenhou na caatinga 
e nela passou muito tempo até que se amenizasse o acontecido. 

No dia em que morreu Salustiano, João Gabriel chorou sob o um-
buzeiro, nos fundos da casa. Mas se lhe fazia falta a figura paterna, cho-
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rava martelando nas lembranças a bofetada que lhe custou três dias de 
zunido no quengo. Não perdoara o velho pela agressão gratuita, já que se 
dizia inocente da peraltice que lhe atribuíam.  

Quem visse João Gabriel a caminho da roça poderia supor talvez 
que aquele menino mirrado não daria conta sequer da ferramenta que 
levava no ombro. Mas chegando ao destino, ele não preguiçava no cabo 
da enxada, e era como se dobrasse de tamanho ou tirasse suas forças do 
sol, que a tudo estorricava. 

Os irmãos foram ganhando o mundo, como era comum em um 
lugar em que as terras produziam menos do que as bocas podiam co-
mer. Mas ele ficou. E ficou não só porque tivesse amor ao lugar, aos 
xexéus de gritos esganiçados, aos maturis que nunca vingavam para a 
fome dos meninos buchudos, e nem por causa do luar que se derramava 
sobre a terra seca como uma baciada de leite. Ficou mais por pena da 
mãe, velha e cansada que já não conseguia levantar-se da rede não fosse 
para molhar a garganta com a água do pote ou fazer as necessidades 
no quintal. Nem para comer ela se erguia, e assim era preciso que lhe 
levassem a comida no leito. Dois anos depois da morte de Salustiano 
era ela quem finava, e seu caixão foi a rede em que havia passado os 
últimos meses de uma vida infeliz.   

João Gabriel se viu só, e julgou um dia, no delírio da febre reniten-
te, que a mãe lhe vinha visitar em companhia de Salustiano. Este ficou à 
porta do quarto, mondrongo, o chapéu de couro derreado sobre os olhos, 
pitando um cigarro com cheiro de chifre. Ela se aproximou da cama e 
pôs a mão sobre a testa do enfermo, cessando com isso os tremores que 
faziam sacudir as vigas do teto. E então disse sorrindo na boca sem den-
tes que ele ainda seria muito rico, o único homem rico da família.           

Caminhou trôpego até o pote de barro para descobrir que estava 
vazio. Sentou-se no tamborete da sala pensando no caminho que teria de 
fazer até o açude. E quando abriu a porta dos fundos, sempre pensando 
nos velhos, deu de cara com a lua coruscando no alto de um cajueiro.    

O luar era o que ele mais amava naqueles ermos. Mas se tratava de 
um amor que admitia separação, já que ele sonhava com uma vida me-
lhor, em algum lugar distante em que houvesse mais água que urubus. 

João Gabriel e Mariana se gostavam cada vez mais, e nem mesmo 
o cheiro de fumo de rolo podia dar cabo do prazer que era estar com ela 
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na quase escuridão da sala, lugar em que ele um dia apertou-lhe as mãos 
com tanta força que Mariana soltou um ai. 

José Feliciano só se afastava da porta, onde se interrompia de cis-
mar suas idéias envelhecidas, para lançar no terreiro uma cusparada ou 
acender o lampião. 

Na noite em que decidiu pedir permissão a José Felício para se 
casar com Mariana, o velho pediu que todos saíssem da casa, pois queria 
ter uma prosa a sós com o pretendente. 

O que disse José Felício já adivinhava a intuição de João Gabriel. 
Pois o paraibano não haveria de querer a infelicidade da menina, única 
filha que lhe sobrara grudada à barra da calça, para vê-la atirada ao mun-
do sem a certeza do amparo.   

O casamento se deu na igreja da cidade e a festa reuniu duas deze-
nas de amigos e parentes das partes. Os músicos de Cardoso vieram ani-
mar o fandango, que entrou pela noite e terminou com um filho de Filó 
Genésia dormindo no galinheiro e dois cachorros fuçando nos restos de 
comida. No mesmo dia da cerimônia Mariana mudou-se para casa que 
tinha sido dos pais do noivo, ganhando deste um vestido novo de chita, 
não para vestir, como lhe disse um João Gabriel prenhe de felicidade e 
olhos faiscantes, mas tão-somente para tirar. 

Viveram em idílio as primeiras semanas do matrimônio, que fo-
ram também as semanas de estio. As sementes de feijão lançadas na 
terra não vingaram, e o casal viu, entre enamorado e apreensivo, algu-
mas levas de retirantes famélicos a trinta passos da janela, na estrada 
de pó. Eram apenas contornos de gente, esbatidos de sol, as carnes 
comidas pela fome e o rosto poento revelando a miséria a que estavam 
condenados. Uns vinham lhes bater à porta, gestos humildes e voz su-
mida, a pedir água pelo amor de Deus. Também tinham fome aquelas 
criaturas martirizadas pela desgraça. Mas o máximo que os recém-ca-
sados podiam lhes dar de comer era uma cuia de farinha e um pedaço 
de rapadura. Às vezes nem isso.

Essas cenas de horror atrapalhavam a disposição de Mariana para 
o amor de todas as noites, um amor feito com tanto desejo que fazia 
balançar como febre as vigas do teto. Nos dias, porém, em que eles avis-
tavam uma turba de retirantes, João Gabriel sabia que a noite na cama de 
varas seria apenas de mornidão.  
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No primeiro ano da seca eles se agüentaram com o resto da co-
lheita feita nos meses que antecederam o estio. Mas o martírio crescia 
na desproporção das plantas que minguavam ao castigo do sol. A terra 
rachava. Os dias faiscavam, insuportáveis de tanta luz e calor. 

O curral que levantara com a ajuda de Mariana continuava vazio, 
já que não puderam contar com o dinheiro da plantação de milho e arroz 
para comprar as novilhas. Quando soube pela mulher que ela esperava 
um filho seu, lastimou não ter no cercado ao menos uma rês que garan-
tisse ao rebento temporão um punhado de leite.  

Enquanto sulcava a terra para o plantio de novas sementes de 
milho e arroz, sementes que provavelmente se perderiam no mormaço 
dos dias, o sertanejo lamentava que a chegada do filho fosse de precisão 
como a deles, que já quase viviam sob as graças do acaso. E foi por isso 
que decidiu ir ao tio da mulher propor-lhe um negócio. Nada pediria ao 
homem, não fosse a emergência da situação. 

Encerradas as atividades daquela tarde, João Gabriel dirigiu-se à 
casa de taipas, feições ensombrecidas e as costas dobradas sobre o peso 
da desdita iminente. Sonhava com a rês no curral. Pois se não comparti-
lhava dos cuidados da mulher com o bucho crescido, que ela acarinhava 
como bicho de estimação, era nas coisas da sobrevivência que João Ga-
briel revela os desvelos paternos. 

Quando terminou de se lavar e comer a carne seca com farinha 
d’água que Mariana guardara sobre as cinzas do fogão a lenha, ele anun-
ciou que ia falar com o tio dela, Favorino, na intenção de lhe comprar 
uma novilha. Tinham guardado em casa quatro mil réis, e andara se in-
formando que poderia, com o dobro disso, arrematar uma para pôr no 
curral. Proporia o negócio em duas parcelas, para isso contando com o 
quase parentesco e a confiança do vendedor. 

Ao abrir a porta o vento que lhe bateu no rosto era ainda um res-
caldo do mormaço suarento da tarde. Foi à casa do primo Emerenciano 
pedir emprestado o cavalo Boitatá, e já no lombo deste cavalgou em 
direção ao seu destino na Amazônia.   

O mais novo repórter de A Província do Pará subiu às pressas as 
escadarias do jornal e alcançou a redação. Sentou-se à mesa de jacarandá, 
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paralela a um dos janelões que davam à praça e se pôs a redigir a entrevista 
que acabara de fazer com o plenipotenciário boliviano, Don José Paravi-
cini. Luiz Galvez Rodrigues de Árias sabia da repercussão que as palavras 
do diplomata teriam em Belém e Manaus, pois ele não poupara críticas 
ao governador do Amazonas, Ramalho Júnior, que havia questionado, em 
memorando dirigido ao presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil, a legitimidade da aduana criada pelos bolivianos em Puerto Alonso, 
no Acre. Paravicini fora categórico em reafirmar que à Bolívia pertencia 
o território acreano, e se alguns insistiam em desconhecer essa verdade, 
selada por ambos os países no Tratado de Ayacucho, era por desrespeito às 
leis e excesso de cobiça sobre as riquezas que de lá saíam.     

O jornalista escreveu a entrevista de uma só penada, o que não era de 
seu costume. Ao contrário do que sempre fazia antes de enviar os originais 
ao editor, não revisou o texto. A euforia era tanta que lhe tremiam as mãos, 
uma das quais ocupada em cofiar o basto bigode. Redigiu também um 
breve bilhete ao deputado Serzedelo Correa antes de levar pessoalmente a 
entrevista ao andar de cima, onde ficava a sala do editor-chefe.

Em seguida deixou o prédio d’A Província em direção ao Café 
Belém. Ali teria um encontro com Lúcio Correia, funcionário da Rece-
bedoria do Pará, que havia se tornado seu informante sobre os sucessos 
da aduana boliviana recém-instalada no Acre. 

Galvez tinha o costume de comparecer aos compromissos com até 
meia hora de antecedência. Olhou em volta e escolheu uma mesa mais 
ao fundo, distante de outros lugares ocupados. Pediu uma xícara de chá e 
entregou-se ao antigo hábito de cofiar o bigode, ar pensativo. 

Àquela hora do dia o movimento era grande no centro de Belém. 
Galvez chegara à cidade havia quase três meses, vindo de Manaus, onde 
trabalhava como repórter do Comércio do Amazonas. 

Era natural de Cádiz, a capital de uma das províncias da Andaluzia. 
Dado a aventuras, ele apresentava fumos de erudição e modos de fidalgo. 
Magro e anguloso, cultivava longos bigodes que tinham sido a marca da 
família Árias desde que Afonso X de Castela invadira a cidade, em 1262. 

Como todo aventureiro ocupado em legar seus feitos à posterida-
de, Galvez se encarregou de criar uma versão de si mesmo por todo lugar 
que passava. Descendente de famílias fidalgas da velha nobreza, arrui-
nadas pelas constantes invasões estrangeiras a Cádiz, cresceu num am-
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biente que lhe estimulou o gosto pelo saber e pelas viagens ultramarinas. 
Seu maior desejo, desde idade muito tenra, era pôr os pés naquelas terras 
habitadas por bárbaros que os professores chamavam Novo Continente. 

Fracassada a carreira militar, viu na administração pública uma possi-
bilidade de ganhar seu sustento. Mudou-se para Madri e conheceu Alonso 
Martinez, com quem levava vida de vagabundo pelas tabernas e de fidalgo 
nas altas rodas da sociedade. Se parecia encantador aos olhos das donzelas, 
a ponto de ter contribuído com a ruína de muito relacionamento promis-
sor, era ainda mais irresistível às plebéias que lhe cruzavam o caminho. Não 
que fosse bonito, uma vez que as grossas sobrancelhas e o basto bigode 
contrastavam com as linhas delicadas da boca e com o nariz adunco. Era 
possivelmente no porte, nos gestos harmoniosos, seguros, e no modo de 
falar que Galvez mostrava-se encantador, sobretudo às mulheres.  

Na Província de San Sebastian envolveu-se em duelo com o pre-
tendente de uma de suas inúmeras amantes, tendo-o ferido de morte. 
Por tratar-se de filho de um ministro, Galvez precisou sair às pressas do 
local, indo buscar refúgio em Ávila, onde a direção do banco em que tra-
balhava arrumou-lhe outra colocação. (Isso, a bem da verdade, era o que 
o próprio contava, pois durante muito tempo correu a história de que 
ele, para fugir ao confronto inevitável, abandonou, poucas horas antes do 
duelo, o sobrado em que vivia, deixando, inclusive, seus pertences).

Em Ávila se meteria também em confusão ao deflorar a filha de um 
rico comerciante local, que o jurou de morte durante uma tertúlia da qual 
participavam artistas de teatro e intelectuais anarquistas. A confusão foi 
geral quando o pai ultrajado, tomado de fúria, sacou de um florete para 
restabelecer ali mesmo a honra da família, obrigando Galvez a sair pelos 
fundos, enquanto um ator da commedia dell ’arte aplicava uma gravata ao 
comerciante, impedindo-o de empreender busca ao serelepe fugitivo.     

Cansado de viver fugindo de maridos traídos e de pais desonrados, 
o espanhol reuniu suas economias e providenciou uma carta de recomen-
dação, depois do que subiu a bordo do primeiro navio que encontrou no 
porto. Veio dar com os costados na América do Sul, mais precisamente 
na Argentina, aonde desembarcou sob a promessa de que jamais voltaria 
a cortejar jovens virgens ou mulheres casadas. 

Não se sabe precisamente por que decidiu deixar a vida tranqüila 
de Buenos Aires para morar no Rio de Janeiro, mas é certo que trocou 
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esta última pela pitoresca Manaus devido aos seus novos amores escan-
dalosos. Quando soube dos sucessos dos bolivianos em Puerto Alonso, 
não teve dúvida: sugeriu a seu editor que lhe franqueasse o direito de 
narrar aos leitores o que estava a acontecer em Belém do Pará, cujo co-
mércio, a exemplo do que ocorria em Manaus, perdia enorme receita 
sobre a borracha acreana. Sabia também que os políticos paraenses se 
mobilizavam na tentativa de reverter aquele quadro.  

Apenas o Acre exportava dois milhões de quilos de borracha, daí 
o grande interesse que o assunto suscitava em quantos viviam sob as 
bênçãos do comércio do látex. E ainda que o Tratado de Ayacucho ga-
rantisse aos bolivianos o direito sobre as terras selvagens, como ressaltara 
o plenipotenciário Paravicini na entrevista daquela manhã, o território 
acreano estava ocupado por brasileiros desde que o cearense João Gabriel 
de Carvalho e Melo havia fundado o seringal Anajás, vinte anos antes. 

Galvez não só tinha faro para a aventura como estava ciente de 
que precisava pensar em algo que o levasse à fortuna o quanto antes. 
Quando soube da chegada dos bolivianos ao Acre e dos desdobramentos 
que o fato trazia à economia de Belém e Manaus, não teve dúvida de que 
residia ali sua grande chance. Antes de viajar a Belém sondou políticos 
e comerciantes amazonenses e descobriu que a questão preocupava os 
barões da borracha, dispostos a recompensar quem pudesse restabelecer 
o controle sobre Puerto Alonso. 

Com a aduana estrangeira ali instalada, os impostos sobre a venda 
do produto deixavam de ser cobrados nos portos de Belém e Manaus. 
Essas taxas passavam a ser incorporadas ao Tesouro Boliviano. Era natu-
ral, portanto, que políticos e comerciantes engrossassem cada vez mais o 
clamor contra aquele novo estado de coisas no Acre. 

Encaminhado pelo governador Ramalho Júnior ao presidente 
Campos Sales, o memorando que questionava o posto alfandegário em 
rio acreano era uma pequena demonstração de como os ânimos andavam 
exaltados nas duas maiores cidades da Amazônia Brasileira. 

Com sua natural habilidade para imiscuir-se nas rodas do poder e aju-
dado por sua vasta cultura, Galvez foi rapidamente assimilado pelo círculo 
da imprensa de Belém e convidado a trabalhar n’A Província do Pará. 

Então investido da função de repórter do jornal mais influente da 
região, foi ter com o plenipotenciário boliviano, substituído no Acre pelo 
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delegado Don Moisés Santivañez. As declarações do diplomata, publica-
das no dia seguinte, ajudariam, sem que este soubesse, o espanhol a viver 
nos trópicos a sua mais apaixonante aventura.   

E foi sem suspeitar que em breve seria aclamado presidente da 
República Independente do Acre que Galvez viu entrar pela porta do 
Café Belém o seu informante da Recebedoria do Pará.   

Lúcio Correia era um sujeito de meia-idade, baixa estatura e com-
pleição atarracada. Os cabelos pretos e gordurosos tinham sido herança 
de uma avó índia, cuja tribo um confronto armado com os brancos fez 
dizimar. Levada a Belém como escrava, a jovem índia fora vendida ao 
avô de Lúcio Correia, um pequeno comerciante que prosperava no ramo 
de fazendas. Não obstante ter sido comprada para cuidar dos afazeres 
domésticos, ela seria logo conduzida à camarinha do seu proprietário, de 
onde só sairia quarenta e quatro anos depois com cinco filhos, vítima de 
um ataque do coração. Dois meses após a morte da mulher amada, era o 
velho comerciante quem baixava à sepultura, derrotado pelo abatimento 
que a ausência da companheira lhe causara. 

O funcionário público não admitia sua porção indígena, acuado 
pelo preconceito que imperava contra os antigos membros da tribo ma-
terna. Fazia o possível para disfarçar as características herdadas da avó, 
valendo-se de cortes de cabelo e de alfaiates que lhe causavam verdadei-
ros estragos nos vencimentos mensais. 

A necessidade de se mostrar distinto aos olhos alheios também lhe 
dera uma indisfarçável aura de pedantismo. Galvez percebera a pálida for-
mação cultural do seu informante tão logo eles iniciaram a primeira con-
versa, pois Lúcio Correia esforçava-se por demonstrar uma erudição que 
não possuía, emitindo opiniões disparatadas sobre a situação política da 
região, e fazendo uso freqüente de palavras que cabiam melhor nos livros 
do século anterior. Isso, porém, não lhe impedia de ser um funcionário 
eficiente, pois em quase dezesseis anos de serviço público não havia faltado 
uma única vez ao trabalho, domara os documentos diários e aprendera por 
completo o funcionamento das engrenagens que faziam mover a repar-
tição. Possuía também faro apurado para descobrir sobre quais cabeças 
recairiam as promoções funcionais, tratando assim, de cercar esses colegas 
de cuidados e elogios. A esse modo de agir, e apenas a ele, poderia ser cre-
ditada a sua lenta, porém segura ascensão no serviço público.   
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Ao travar conhecimento com o repórter d’A Província, que buscava na 
Recebedoria do Estado informações sobre a instalação da alfândega boliviana 
em Puerto Alonso, Lúcio Correia farejou ali uma oportunidade de lançar-se à 
fortuna com a qual sempre havia sonhado. Aquela idéia não lhe havia ocorrido 
com tanta clareza, tratando-se apenas de uma sombra projetada pela sua intui-
ção de se fazer próximo de quem estava predestinado a subir na vida. 

Galvez (que procurava na repartição pública os dados sobre a quan-
tidade de borracha acreana vendida aos estrangeiros) encontrou no fun-
cionário um servidor prestimoso, que não só lhe forneceu tudo que queria 
como ainda se pôs à disposição. É que a Recebedoria, por iniciativa do 
governo paraense, tinha enviado a Puerto Alonso um espião com ordens 
expressas de fazer relatos fidedignos sobre a situação acreana.

– Posso, com discrição, ter acesso a esses relatórios se eles interes-
sarem a vossa senhoria – confidenciou Lúcio Correia a meia-voz, tendo 
antes puxado o espanhol a um canto, longe dos demais funcionários.

– Asseguro-lhe que eles me serão de muita valia – redargüiu o 
jornalista.  

O encontro daquela manhã era o segundo entre eles. Lúcio Cor-
reia trazia uma cópia dos relatórios de Puerto Alonso, que manteriam 
Galvez informado sobre os fatos ocorridos no Acre. 

Ele soube então que cresciam as hostilidades de seringalistas e se-
ringueiros contra a presença boliviana na região, sobretudo depois que o 
interventor Paravicini instituíra decretos regulamentando a extração do 
látex, com vistas à preservação das seringueiras, e decidira abrir os rios 
acreanos à navegação de vapores estrangeiros.

O espião do governo paraense estava longe de ser um exímio re-
dator, mas sabia com clareza quais aspectos da questão eram de fato 
relevantes abordar. Não lhe haviam passado despercebidos, por exemplo, 
detalhes sobre a conduta dos estrangeiros e de como os brasileiros rea-
giam a sua presença em Puerto Alonso. 

Enquanto o espanhol lia os relatórios, Lúcio Correia o observava 
de soslaio, bebericando o café e medindo a figura distinta que tinha dian-
te de si. Avaliava com uma ponta de despeito as abotoaduras de ouro e as 
roupas de Galvez. Também invejava no outro o porte fidalgo, os gestos 
graciosos e o encanto natural que dera motivo a tantas ruínas familiares. 
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Concluída a leitura, o espanhol retirou o monóculo antes de dizer 
que os dias dos bolivianos em Puerto Alonso estavam contados. 

– Mesmo que seja desejo do presidente entregar o território ao 
invasor, os habitantes do Acre pelo jeito não permitirão que semelhante 
situação se prolongue por tanto tempo, disse com seu inconfundível so-
taque castelhano. 

– Concordo plenamente, retrucou Lúcio Correia, distraído. 
A entrevista estava encerrada. Foi Galvez quem se levantou, antes 

deixando sobre a mesa o dinheiro da conta. 
Em respeito, Lúcio Correia também se ergueu da cadeira.
– Ainda nos resta um terceiro relatório, senhor, que não tive tempo 

de copiar. Gostaria de saber se vossa senhoria se interessa por mais esse 
documento – disse o funcionário da Recebedoria enquanto fitava os sa-
patos do jornalista.

– Sem dúvida, sem dúvida. As informações que o senhor me traz 
são de suma importância para inteira compreensão do que se passa nas 
terras acreanas. Admito que sem elas meu desempenho profissional es-
taria aquém da missão que me foi confiada. Agradeço seus préstimos, 
senhor Correia.

– Não há de quê, senhor Galvez. Saliento apenas que faço isso de 
modo desinteressado, tendo como objetivo apenas contribuir com o trabalho 
de vossa senhoria e com a manutenção de nossos direitos sobre o Acre. 

Galvez cofiou o bigode. 
– Diga-me uma coisa, meu caro Lúcio. O senhor de fato acredita 

que o território acreano pertença aos brasileiros? 
O outro meditou sobre a resposta, temendo que a pergunta fosse 

um teste aos seus conhecimentos sobre a questão.
– Não ignoro, senhor Galvez, que os bolivianos sejam detentores 

das terras que ocupamos ali, haja vista o Tratado de Ayacucho, que lhes 
garante domínio sobre o Acre. Mas também não me parece de todo in-
justo que o território também pertença ao Brasil, uma vez que esteja, há 
tanto tempo, povoado por brasileiros.  

O jornalista balançou a cabeça em concordância ao que tinha ou-
vido, pois não ignorava os dados elementares da questão.
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– E o que o senhor sugeriria a fim de que os dois países resolves-
sem definitivamente o problema?   

Lúcio Correia não titubeou:
– Que o Acre, senhor Galvez, fosse dividido em duas partes iguais 

entre brasileiros e bolivianos. 
****

A entrevista com o plenipotenciário boliviano fez esgotar toda a 
edição de A Província do Pará do dia 7 de maio de 1899. Como Paravi-
cini dirigia suas críticas a Ramalho Júnior, não houve reações indignadas 
dos políticos paraenses. O que o plenipotenciário tinha a dizer, porém, 
interessava a toda a praça de Belém envolvida nos negócios do látex. 

Naquela semana, Luiz Galvez era convidado a trabalhar no Con-
sulado Boliviano. O convite inesperado resultara da entrevista bem-suce-
dida (que na opinião de Paravicini lhe reproduzia com fidelidade e isen-
ção as assertivas), e da irmandade de línguas entre os dois. O diplomata 
também reconhecia no espanhol o preparo intelectual que justificava um 
cargo de relevância junto ao governo do seu país. 

Ainda se habituava às funções no Consulado quando foi apresenta-
do, durante um almoço no Hotel do Comércio, ao comandante-geral da 
fronteira em Puerto Alonso, Jorge Menendez, um boliviano do interior 
que aos cinco anos de idade havia migrado com a mãe viúva para La Paz. 
Falante e bem apessoado, Menendez era exemplo de como um homem de 
espírito prático e dotado de férrea persistência podia subir na vida. 

Também estavam presentes ao almoço o administrador da Aduana 
de Puerto Alonso, Ladislau Ibarra, e o ministro José Paravicini. Este se 
ausentaria do local tão logo terminasse de comer a sobremesa, que con-
sistia numa torta de laranja. 

Menendez foi duramente criticado por Ibarra assim que o minis-
tro saiu pela porta do hotel. Galvez não entendeu nada sobre a conversa 
no início, pois os dois falavam de uma questão referente ao Acre que ele 
ignorava. Houve rápida discussão entre ambos, e Ibarra, contrafeito e 
carrancudo, se retirou do restaurante.

– Esse imbecil fala como se eu fosse culpado pela tentativa de ar-
rendamento do Acre aos americanos – queixou-se Menendez, engolindo 
o que restara do licor de jenipapo.
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– Arrendamento? – espantou-se o espanhol.  
– Si. Nuestro gobierno já sabe que não terá condições de administrar o 

território, e o plano é vendê-lo ou arrendá-lo aos norte-americanos. 
Galvez quase não acreditava no que ouvia.    
– E o que acha disso o ministro Paravicini?   
Menendez então disse que José Paravicini era o principal entusiasta 

da idéia, tendo partido dele a informação dirigida à presidência da Bolívia 
de que seria impossível ao país conservar, sozinho, as terras acreanas. O 
consórcio com a América do Norte, achava o ministro, era uma saída para 
manter sob vigilância tão vastas áreas de terra, o que facilitaria o trabalho 
de seu país. 

O espanhol não sabia o que dizer ante aquela revelação. O as-
sunto era mantido em segredo pelo ministro Paravicini e pelo cônsul 
norte-americano presente ao vapor Wilmington, ancorado no porto de 
Belém. Naquela mesma noite, informou Menendez, as duas autoridades 
se encontrariam para selar o acordo de cessão do território do Acre aos 
Estados Unidos. 

Contendo-se para não alardear seu estado de ânimo, Galvez se 
deixou ficar um pouco mais na presença de Menendez, mas tencionava 
ir imediatamente ao encontro do deputado Serzedelo Correia e a ele 
relatar o que acabara de ouvir. Em suas memórias deixaria escrito que 
fazia aquilo por puro dever patriótico, uma vez que estava em jogo a 
integridade da pátria que adotara como sua. Mas por trás do seu gesto 
aparentemente magnânimo, que culminaria na proclamação da Repúbli-
ca Independe do Acre, haveria também a sensação de que havia chegado 
o momento de lucrar com aquele imbróglio de alcance internacional.       

Favorino também tinha acabado de jantar quando ouviu o barulho 
dos cascos rente a porteira da fazendola. Aprumou a vista no rumo da 
entrada e divisou o vulto se achegando à varanda. Viu quando o homem 
desmontou, reconhecendo o marido da sobrinha na voz que saudou o 
filho mais velho. Saiu pela porta e foi recebido de chapéu na mão, seguro 
pelo visitante junto ao peito, ao modo consideração. Estranhava a pre-
sença de João Gabriel em sua casa àquela hora da noite, e por um mo-
mento imaginou que algo de ruim se houvesse passado com a sobrinha.  
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O luar era denso, e por isso os dois homens que se sentaram nas 
cadeiras da varanda podiam se olhar nas faces alumiadas. O dono da casa 
percebeu que as botas do visitante estavam gastas e já quase rotas. E an-
tes de perguntar a que devia aquela visita, gritou para dentro de casa que 
a mulher lhes fizesse café. 

João Gabriel tinha ensaiado como proporia o negócio da compra 
da novilha, os dedos amarfanhando as notas de mil réis que ele trazia no 
bolso. No caminho dera como certo o desfecho daquilo, por isso viera 
com a proposta na ponta da língua e o corpo aprumado de quem está 
seguro do que faz. Mas agora, ante a suposição de um fracasso e da hu-
milhação de estar pedindo favor ao tio da mulher, lhe tremiam as mãos. 
Divisou a quinze passos o curral onde dormiam as reses, e pôde contar 
pelo menos oito delas recortadas sob a luz do luar. 

Não principiou pelo início, como tencionara fazer na certeza de 
não tomar muito tempo ao dono da casa. Falou então do tempo, da falta 
de chuva, dos retirantes que lhe passavam rente à janela. Pensou em con-
tar que Mariana estava grávida, mas como o tio não lhe tocara no nome, 
achou que deveria guardar a notícia para o final.  

– Levantamos o curral – disse apenas, pensando que essa seria uma 
boa forma de principiar a negociação. Mas o silêncio que se seguiu foi 
tão profundo que até a luz relampejante dos vaga-lumes parecia fazer 
barulho lá fora. Enxugou o suor da testa e voltou, claudicante, a falar da 
falta de chuva.

Quando a mulher do dono da casa trouxe o café, João Gabriel já 
tinha se arrependido de estar ali. Repetiu mentalmente, enquanto apa-
nhava agradecido o caneco das mãos da senhora, que se não fosse pelo 
filho haveria de estar em casa, deitado na cama junto à Mariana, des-
cansado do amor mormacento de todas as noites. Mas foi pensando no 
seu rebento, naquele serzinho frágil dentro do bucho da esposa, que ele 
tomou coragem para revelar a Favorino o motivo daquela cavalgada de 
três quartos de hora. 

– Mariana mais eu pretendemos iniciar uma criação de rêis – disse 
ele, bebericando o café. – Mas, porém o ano tá ruim de colheita, as chu-
vas não tão ajudando, como o senhor mesmo há de estar vendo. Minha 
mulher é testemunha de que não sou de dar de mamar à enxada, mas 
todo esforço é nenhum na hora de não haver chuva. 
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Fez uma pausa e imaginou notar que o homem se punha cabreiro 
com toda aquela arenga. Lamentou ter falado tão rápido, aos arrancos, 
engasgando em algumas palavras e engolindo outras.   

– Queria saber do senhor se me vende uma novia. Coisa pouca pra 
principiar a criação. Pois nessas épocas de seca mais dura a gente sabe 
como um bicho no curral faz a indiferença.                    

Favorino tossiu antes de passar a mão na barba, como se avaliasse 
cada palavra do visitante. Se João Gabriel se mostrava vacilante, o dono 
da casa era uma pedra de calmaria, e o que mais doía ao primeiro era esse 
contraste de maneiras. 

– Acredito que lhe venda uma novia, sim, apesar de nenhuma estar 
à venda agorinha mermo. Mas podemos fechar negócio até mais pelo 
quase parentesco do que pela venda em si. Os tempos tão ruins, é verda-
de, mas sobretudo pra quem num tem um quase nada, né não?

João Gabriel não gostou do jeito de falar do dono da casa, pausado 
demais e em tom de gente educada, gabarola. Nunca tinha percebido em 
Favorino aquela gaitice de querer falar bonito, como se fizesse discurso 
em cemitério. Mas o que lhe ficou ressoando nos ouvidos como estri-
dência de mulher-dama foi a última frase do sujeito, como a lhe chamar 
camumbembe. Afinal ele tinha vindo propor um negócio, e não pedir 
esmola ao tio da mulher. 

– E por quanto o senhor acha que me pode vender uma rêis miú-
da? – insistiu. 

– Infelizmente num posso fazer por menos de oito mil réis. É o 
preço mínimo que tão pedindo por aí, tu mesmo deve de saber. 

João Gabriel tomou outro gole do café que havia esfriado dentro da 
caneca, como a criar coragem para dizer que poderia pagar em duas parcelas 
iguais. As palavras seguiu-se o gesto de retirar o dinheiro do bolso, as quatro 
notas amarfanhadas estendidas ao dono da casa, que sacudiu a cabeça a sorrir. 

– Acho que tu não me entendeu, João. Faço a rêis por oito mil, e 
quero o dinheiro de uma lapada. Nessas épocas de estio prolongado, em 
que o gado morre no pasto e as plantas se arrenegam de nascer, é por 
demais perigoso a gente contar com o dia de amanhã. 

– Mas lhe dou a minha palavra de honra de que haverei de saudar 
a conta. Vinguem ou não as sementes que enterrei no quintal. 
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Houve outro silêncio durante o qual os vaga-lumes voltaram à sua 
sinfonia de luzes. Uma coruja passou piando sobre o telhado, e o dono da 
casa se benzeu por achar agourento o animal. João Gabriel interpretou 
mal aqueles modos de gente por demais precavida. Viu Favorino abotoar 
e desabotoar a camisa, num gesto de desimpaciência calculada, como a 
medir o tamanho da amolação que era ter na sua varanda um quase pe-
dinte. Como não houvesse aceitado as notas que ele lhe havia estendido, 
essas voltaram ao bolso do dono, que se levantou para partir.     

– O senhor não me concedendo a honra de se fechar esse negócio, 
só me resta voltar pelo rumo de onde vim.

– Não lhe concedo porque honra nenhuma paga uma rêis, por me-
nor que ela seja – disse Favorino, e aquelas palavras foram como que uma 
bofetada nos brios do sertanejo. Ele subiu no cavalo, mas antes disse que 
tinha vindo propor a compra parcelada mais por causa de Mariana e do 
filho que logo lhe nasceria.     

– Pois tu devia de ter pensado neles é antes de ter se casado, que 
assim poderia refletir mais na tua situação de poucas posses – retrucou o 
dono da casa se levantando também. – Um homem que não tem precau-
ção nesta vida pode ser a ruína dos que dele se acercam.

João Gabriel agora se sentia um traste, um pedaço ruim de coisa 
qualquer. Uma nuvem escura lhe toldava os olhos, como se o luar de 
repente houvesse sumido. Pôs Boitatá em movimento e ainda disse, vi-
rando-se, que um dia voltaria pra comprar todo o gado de Favorino.

– E hei de pagar tudo à vista – arrematou. 
– Pois traga o dinheiro todo que assim lhe entrego meus bichos 

– retorquiu o homem, entrando em casa e batendo a porta com força.
O regresso para casa não poderia ser pior. João Gabriel tinha as 

mãos suarentas e capazes de apertar até a morte o pescoço do autor dos 
insultos que ouvira. Os olhos lhe ardiam na vontade reprimida de chorar, 
fosse pela humilhação que sofrera, fosse pelo filho que lhe nasceria sem 
uma rês no curral, ou por aqueles muitos desinfelizes que via passar perto 
de casa. Agora seu sofrer se confundia com o sofrer de inúmeros, pois 
todos se encontravam na mesma situação miserável graças às nuvens que 
não faziam chover. Olhou para o céu e viu as estrelas, e delas sentiu raiva 
por aquela inutilidade faiscante. 
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Necessário fazer algo de urgente, pensou, revolver a terra com mais 
força, multiplicar os braços no trabalho diário. Não devia de ter se cur-
vado diante de um desconhecido, a ele atribuindo uma confiança inexis-
tente. Pudesse tirar com sangue uma plantação inteira, e ficaria no corpo 
só com o suficiente para sobreviver ao dia em que iria colher o rebolo de 
milho, arroz e feijão. Ah, vida amaldiçoada pelo demonho! 

Os quartos de hora de cavalgada ele passou apenas nas idéias que 
eram antes de calentura que de reflexão. Ficara-lhe pregada nas lem-
branças a imagem do fazendeiro a lhe desprezar as posses miúdas. Se 
imaginasse tanta humilhação numa só noite teria ficado em casa mais 
Mariana, e no dia seguinte haveria de se levantar ainda escuro para gastar 
as forças do braço no brocar da roça ordinária. 

Não quis acordar Emerenciano quando lhe foi devolver Boitatá. 
Amarrou o animal no pé da guabiraba e caminhou para casa num passo 
de visagem perdida no oco do mundo. Havia pouco era somente o desejo 
de ver o filho crescer forte com ajuda do leite de vaca, mas agora se resu-
mia naquela vontade de se afogar em cachaça, de ver as coisas pelo ângu-
lo da perdição, de sentir nos ouvidos as notas do fandango do Cardoso. 

Chegou ao quarto na ponta dos pés e se deitou de roupa mesmo, 
uma tristeza de jegue a lhe pesar nos músculos cansados. Mariana dor-
mia, o que era bom, pois ele não tinha vontade de falar, muito menos 
sobre o assunto que lhe atormentava as idéias. Virou-se na cama de um 
lado pro outro. E ainda estava de olhos arregalados para a palha do teto 
quando o dia deu os primeiros sinais de que amanhecia. 

A mulher estremunhava, breve de acordar. Ele então se levantou no 
esforço de não fazer barulho e saiu para o quintal onde a noite havia conser-
vado um friozinho noturno. Em algum lugar um galo cantava. Ao contrário 
do que seria de se supor, João Gabriel não tinha sono, não se sentia cansado 
da noite não dormida, pensando ainda em Favorino a lhe dizer desaforos. 

Devia de ter pensado neles é antes de ter se casado. 
Aquela frase não lhe saía da cabeça. E pelo jeito haveria de ficar 

zoando ali dentro muito mais do que os guizos que o pai lhe fizera nascer 
com uma pragatada ao pé do ouvido. 

– Diacho! 
Sentou-se num caixote e lamentou que a imagem de Favorino con-

tinuasse a lhe perturbar a retina. Olhava as coisas sem enxergar na quase 
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claridão da madrugada, vendo diante de si apenas a humilhação de ter ido 
pedir favor ao tio da mulher, recebendo uma desfeita como resposta. Lem-
brou-se então da mãe agachada no canto da cozinha, as pernas rebentando 
de varizes, a soprar a chama do fogão à lenha até a vista escurecer. E tudo 
o que tinham para pôr sobre o fogo amarelo era um punhado de arroz que 
o calor do verão e a piedade divina tinham deixado vingar. 

Pudesse bulir com o mundo inteiro e faria dele um lugar de some-
nos sofrimentos e tristezas, com crianças comendo sempre que tinham 
fome e as caatingas desimpedidas de seca. Um lugar onde haveria de ter 
muita água para beber e chuva para lavar a poeira dos caminhos. Por que 
diabos as coisas tinham de ser do jeito mais difícil?  

– Diacho!
Voltou a pensar na mãe agachada junto à brasa do fogão, dessa vez 

repartindo em porções iguais o arroz que apenas lhes enganava a fome. Via 
nos olhos da velha a desesperança de viver daquele jeito, feito um bicho 
que nem comer direito podia, um bicho que servia para ouvir desaforo de 
Salustiano e de noite gemer enquanto os meninos fingiam dormir. 

Por isso a revolta de um dos irmãos, que vivia de levar violentas surras 
do pai. Outro bicho, o irmão, só que indomável mesmo ao peso de açoites 
diários, descomunais. Um bicho que não tinha o olhar espichado da mãe, 
mas faiscante do fogo que queimava feito coisa ruim dentro do peito. 

No início não entendia como o irmão podia apanhar tanto, o couro 
das costas marcado das muitas lapadas, um dia prostrado no chão da cozi-
nha pela surra de vara, mas impossível de se conter nas artes do cão. Revolta, 
compreendia agora João Gabriel. Revolta daquela vida de privações, quando 
a apenas algumas léguas dali havia quem vivesse melhor do que a maioria. 

– Diacho!
Pensava ainda na vida dos seus quando Mariana abriu a porta dos 

fundos e deu com ele sobre o caixote. Ela sorriu um sorriso bonito de bom 
dia e caminhou em direção ao galinheiro onde pegaria ovos pro café. 

O cansaço impediu que ele reparasse na graça da mulher, no seu corpo 
roliço e de carnes duras, quentes. Gostava das pernas de Mariana, tão reluzen-
tes e lisas, porque iam acabar naquela gruta de prazer na qual ele se escondia 
do mundo, se enfiava sob um manto de sensações que nada tinham a ver com 
a enxada, a seca, a pobreza e o curral vazio. Naquele momento não lhe reparou 
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nos cabelos compridos, que cheiravam a plantas verdes e frutas ácidas. A proe-
minência da barriga prenhe não lhe roubara a beleza nem a juventude. 

Devia de ter pensado neles é antes de ter se casado.   
De novo Favorino lhe dizendo desaforos pela janela das lembran-

ças. Talvez nunca que pudesse apagar dali de dentro a cena dolorida do 
homem a lhe desostentar as posses, rindo-se de seus quatro mil réis.  

Levantou-se do caixote para alcançar a enxada e Mariana, que saía 
do galinheiro com os ovos nas mãos, ainda perguntou se ele comeria 
antes de ir à roça. 

– Não tenho fome – resmungou apenas.      
Ela entendeu o tom soturno, creditando o agastamento do marido 

ao fracasso do negócio.
– Tem nada não, home. A gente vive do que Deus dá – ela gritou, 

vendo a silhueta de João Gabriel a sumir-se na vegetação espinhenta.    

O deputado Serzedelo Correia se encarregou de que Paes de Carva-
lho recebesse Galvez em uma audiência extra-oficial. Enquanto aguardava 
na ante-sala a ordem para entrar no gabinete do governador, o espanhol 
esquadrinhava os móveis de mogno em estilo vitoriano, as pesadas cortinas 
de algodão e os quadros que retratavam os boulevards parisienses. Nada ali 
dentro fazia supor que estavam na Amazônia (que àquela hora da tarde rece-
bia as baforadas mormacentas de um clima essencialmente quente e úmido), 
pois a moda corrente mandava copiarem-se os modelos europeus. 

A arquitetura do centro de Belém respeitava aos padrões trazidos 
de além-mar por gente endinheirada, que ia estudar no Velho Continen-
te ou simplesmente ali passar uma temporada. Nos trajes que desfilavam 
pelas ruas via-se, não obstante o calor, que nisso também os nativos ten-
tavam copiar os habitantes da Europa.

Galvez refletiu sobre os exageros de suntuosidade em que incor-
riam alguns barões da borracha ou políticos influentes de Manaus e Be-
lém, como o governador Paes de Carvalho. Estava ainda perdido em 
considerações estéticas quando a porta se abriu, e o secretário particular 
do governador anunciou que o jornalista seria imediatamente recebido.

Paes de Carvalho recebeu o visitante de pé e pediu que ele se sen-
tasse assim que lhe apertou a mão. 
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– Não tomarei muito tempo a Vossa Excelência porque sei de 
suas vastas e intrincadas atribuições, começou o espanhol, aceitando 
um dos charutos que Paes de Carvalho havia oferecido. Em seguida 
inclinou-se para o lado, na direção da chama oferecida pelo secretário 
do governador.   

– Não ignoro, senhor governador, quão importante se afigura aos 
verdadeiros patriotas brasileiros a questão do Acre. Imagino ainda o pre-
juízo acarretado aos cofres do Amazonas e Pará a intervenção boliviana 
em Puerto Alonso. Também não me passa despercebido que há, por par-
te da Chancelaria Brasileira, algum denodo em manter-se a coisa como 
ela está, já que os acontecimentos daqui se desenrolam tão ao largo da 
capital da República.  

Paes de Carvalho fez um gesto de que apartearia o jornalista, mas 
foi fiel à sua conduta de ouvir bem mais do que falar.

– Venho a Vossa Excelência, prosseguiu Galvez, ante o silêncio de 
Paes de Carvalho, por insurgência de um dever que me cabe cumprir a 
despeito da posição que ocupo no Consulado Boliviano, já que adotei o 
Brasil como minha pátria e quis o destino que eu viesse parar no centro 
de um acontecimento que diz respeito aos interesses desta Nação. 

Paes de Carvalho não esboçara nenhuma reação, e se mantinha 
com a cabeça ligeiramente inclinada para a direita, a boca contraída num 
ríctus de aborrecimento. 

– Passo a narrar, senhor governador, o que me sucedeu há pouco – 
disse Galvez, contando em seguida detalhes do incidente daquela tarde. 

– Foi-me revelado pelo Sr. Menendez que o ministro Paravicini 
tenta negociar a concessão do Acre com os Estados Unidos da América, 
aqui representados pelo cônsul Kennedy.

Calou-se novamente, e dessa vez notou que o ríctus de aborreci-
mento havia desaparecido. Paes de Carvalho agora tinha o lábio inferior 
descaído e os olhos esbugalhados de quem fora surpreendido ante uma 
catástrofe iminente. 

– Confesso que não sei o que pensar diante de tão grave revelação,     
disse o governador afinal. Depois acrescentou:

– A presidência dos Estados Unidos do Brasil, por meio de sua 
Chancelaria, tem se comportado com o justo tirocínio diante da questão 
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acreana, respeitando o que se convencionou no Tratado de Ayacucho, 
haja vista considerar justos e verdadeiros os limites traçados em 1869. 
Diante, porém, dessa tentativa do ministro Paravicini de negociar o ter-
ritório com os norte-americanos, a situação se transfigura totalmente. 

– Hoje à noite, pelo que pude apurar com o Sr. Menendez, haverá 
um encontro entre o cônsul Kennedy e o ministro Paravicini, em casa 
deste último, disse o espanhol. Nesse encontro as duas autoridades deve-
rão selar o acordo de arrendamento do Acre.    

Paes de Carvalho se mexeu na cadeira. 
– Precisamos saber dos detalhes desse acordo antes de lhe opor 

qualquer estratégia de embargo, afirmou.
– Como funcionário do Consulado Boliviano estou convidado a 

participar do encontro em companhia do comandante-geral da fronteira 
em Puerto Alonso. 

– Muito bem, muito bem, fez Paes de Carvalho esfregando as 
mãos. – Seria de muito bom alvitre se o senhor nos brindasse com as 
minúcias desse caso. 

– De tudo farei, senhor governador, para me manter a par de todos 
os detalhes do contrato de concessão das terras acreanas, o qual, pelo que 
me consta, deverá ser levado às autoridades norte-americanas a bordo da 
canhoneira Wilmington, tão logo seja assinado pelas partes.    

– Fez muito bem em vir aqui, senhor Galvez. Vossa Senhoria pres-
ta à Nação Brasileira um enorme exemplo de patriotismo informando-
nos sobre esse contrato sórdido. 

E como tivesse se levantado o governador, Galvez o imitou. 
– Assim que houver apanhado as informações sobre o acordo, o 

senhor poderá entrar em contato direto comigo, na residência oficial. 
– Muito obrigado, governador.
– Nós é que agradecemos o desvelo que demonstra para com a 

pátria brasileira, Sr. Galvez. 
Houve novo aperto de mãos entre eles, e o jornalista foi conduzido 

até a porta. 
Não sabia exatamente por que, mas levava consigo uma má impres-

são de Paes de Carvalho. Algo ali havia causado no espanhol a impressão 
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de que o governador não tomaria parte no jogo, antes preferindo acaute-
lar-se de possíveis aborrecimentos com a presidência da República.

****
 A reunião em que seriam apresentadas as cláusulas do contrato 
de arrendamento do Acre foi rápida. Galvez não participou da conver-
sa entre Paravicini e o cônsul norte-americano, tendo permanecido em 
companhia de Menendez em um aposento contíguo. Mais de três quartos 
de hora haviam se passado antes que Paravicini pedisse a seu secretário 
que o comandante-geral da fronteira em Puerto Alonso fosse conduzido 
à presença dele e do cônsul americano. Galvez esperou ansioso o regresso 
de Menendez, que trazia nas mãos algumas folhas de papel.    

Soube então que Paravicini estivera indisposto naquela noite, por 
isso tinham sido dispensados antes do chá. Apenas o americano perma-
neceria por mais alguns minutos em casa do ministro boliviano. 

Na rua calma, Menendez revelou que aqueles papéis continham as 
cláusulas do contrato de arrendamento do Acre. 

– É definitivo, disse ele, pesaroso, pois o acordo provavelmente lhe 
tiraria o cargo de comandante-geral da fronteira. Amanhã o contrato 
deverá estar pronto para seguir aos Estados Unidos. 

Galvez pensava numa maneira de se apoderar do documento. Feito 
isso, poderia levá-lo a Paes de Carvalho e publicá-lo n’A Província do Pará. 

– Temo que o texto contenha incorreções – disse o espanhol. – 
Gostaria de revisá-lo para que siga ao destino em espanhol o mais escor-
reito possível.    

Menendez, que não desconfiava um milímetro das intenções do 
jornalista, estendeu-lhe, agradecido, os papéis que lhe tinham sido con-
fiados pelo ministro. 

– Muchas gracias, Sr. Galvez. Sua ajuda será de enorme relevância 
neste momento.  

– Não há de quê, meu caro amigo Menendez – retrucou o espanhol 
sentindo estremecerem-lhe os músculos das faces ao receber os papéis. 

– A pátria boliviana lhe será eternamente grata.     
Despediram-se com um aperto de mãos, Galvez exultante com a pos-

sibilidade de fazer-se afinal influente na questão do Acre, e Menendez ig-
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norando que acabara de cometer o seu maior erro em todos aqueles anos de 
serviços prestados ao governo do seu país – um erro que lhe custaria muitos 
dissabores e o futuro profissional que até ali se havia mostrado promissor. 

Enquanto o boliviano retornava tranqüilo para casa, Galvez encami-
nhava-se à residência oficial do governador Paes de Carvalho, a quem mos-
traria os detalhes do contrato que tinha em mãos. Tencionava ir em seguida 
à redação de A Província, para redigir a matéria mais importante de sua curta 
carreira jornalística. A pedido do governador, porém, o contrato só seria di-
vulgado setenta e duas horas depois daquele encontro, pois Paes de Carvalho 
desejava aconselhar-se com parlamentares de sua base de apoio.    

A reportagem de capa veiculada três dias depois abalou os meios 
políticos e comerciais da capital paraense. Mal os jornais chegavam às 
bancas, eram comprados por comerciantes e funcionários do governo 
ávidos pelos detalhes de um acordo que significava a bancarrota do co-
mércio do látex na região. Milhares perderiam o emprego, muitas for-
tunas ruiriam e o Pará deixaria de ser um Estado que caminhava para 
o desenvolvimento a passos largos. Essas eram as opiniões que se podia 
ouvir entre os grupos de homens que se iam formando nas esquinas, nas 
repartições públicas e nos cafés. Galvez deixava de ser um mero desco-
nhecido dos leitores d’A Província para se tornar um homem de aguda 
inteligência e senso de oportunidade. Quando tomavam conhecimen-
to de que era espanhol de origem e brasileiro por opção, atribuíam-lhe 
qualidades ainda maiores, encantados de que alguém vindo de país tão 
distante pudesse tomar-se de amores pelo país que nem mesmo alguns 
mais acirrados defensores da pátria possuíam.   

A carta com o pedido de demissão do Consulado Boliviano havia 
chegado às mãos de Paravicini um dia antes da matéria d’A Província ser 
publicada. O ministro não entendeu as razões de Galvez, e escusou-se a 
assinar sua demissão naquele momento. 

Paravicini ainda tomava o café da manhã no seu quarto quando 
seu secretário particular entrou pela porta, esbaforido, com um exemplar 
d’A Província nas mãos.   

– Fomos traídos, senhor – disse o secretário, estendendo o jornal.
O ministro, que havia interrompido o movimento de levar a xíca-

ra de chá aos lábios, depositou a peça de porcelana sobre o pires e, em 
seguida, após limpar as mãos no guardanapo, apanhou o exemplar d’A 
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Província. Leu atentamente a matéria, cenho franzido, as feições alte-
rando-se na medida em que avançava na leitura, para ao cabo de alguns 
minutos soltar aquela exclamação:

– Hijo de puta! Cabrón! 
Atirou o jornal na parede, a bandeja sacolejou, produzindo ruídos 

da porcelana se chocando e fazendo derramar o chá.   
– Para o Consulado, vamos! gritou Paravicini, já de pé e apanhan-

do a roupa engomada de sobre a cama. 

****
Sabia agora que sua permanência em Belém do Pará era inútil aos 

seus projetos. O governador Paes de Carvalho confirmara-lhe as suspeitas 
de que não se envolveria na questão do Acre, tendo adiado por diversas vezes 
decisões que eram, na opinião do jornalista e de alguns políticos contrários à 
presença dos bolivianos na região, essenciais à soberania brasileira. 

O espanhol havia se inteirado das demarcações feitas pelos dois 
países na fronteira. De certo, porém, existia apenas a dúvida de onde 
ficava a nascente do rio Javari, usado como marco inicial da linha geodé-
sica que dividia Brasil e Bolívia. Havia, por isso, imprecisões geográficas 
que dificultavam uma sentença definitiva sobre a quem pertenciam as 
terras agora ocupadas pelos brasileiros, os quais tinham invadido aquele 
território inóspito a partir do Amazonas e em resposta à expansão do 
mercado internacional do látex. 

Vendo que as chances de lançar-se à maior aventura de sua vida 
eram quase nulas naquelas circunstâncias, partiu de Belém imediatamente 
após receber mensagens telegráficas em resposta às que havia enviado a 
políticos amazonenses e a jornalistas conhecidos. Soube por meio desses 
comunicados que o governador Ramalho Júnior se opunha de forma acir-
rada à permanência dos bolivianos no Acre, contrariando orientações da 
presidência da República e se solidarizando com comerciantes que falavam 
em tomar providências urgentes em favor dos interesses do Amazonas. 

O vapor que o transportaria de volta à Manaus partiu na manhã de 
uma terça-feira, levando a bordo meia dúzia de seringueiros doentes, que 
viajavam na terceira classe, e dois ataúdes com os cadáveres de trabalha-
dores vitimados pelas febres da floresta. Acreditasse o espanhol em pres-
ságios, teria se impressionado com os corpos sendo baixados ao porão. Por 
ser homem dado ao racionalismo, porém, sequer prestou atenção à cena. 
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Enfadou-se com a longa viagem, irrequieto por chegar a Manaus 
e colocar em prática seus planos. A ansiedade não se desfez nem mesmo 
diante da possibilidade de travar conhecimento com a esposa de um mi-
litar, uma cabocla de cabelos longos e pretos que viajava em companhia 
da irmã, e cujos modos graciosos encantaram outros cavalheiros, mas 
que não surtiram efeito sobre o compenetrado jornalista. Calhasse de se 
encontrarem durante as refeições e aqueles olhos marajoaras se dirigiam 
com insistência a Galvez, como se lhe tivessem a mostrar um desejo mal 
acomodado no fundo da alma. Ele, porém, não percebendo as intenções 
da dama, ou fingindo ignorá-las, entregava-se aos cálculos que fazia e 
refazia em benefício de seus projetos no Acre. 

Dormiu tarde todas as noites a bordo do vapor Santa Fé, e acordou 
sempre antes de fazer-se dia. Estava dominado por uma sensação que 
jamais havia tido durante todas as empresas anteriores, às quais havia se 
atirado pensando tratar-se do maior feito de sua vida. Agora, portanto, 
sabia-se definitivamente diante de algo grandioso que o arrebatava até o 
limite de suas forças. Aquela aventura que a sua frente se delineava era o 
que de maior lhe acontecera desde que havia deixado a Espanha. Talvez 
fosse a chance de se inscrever na História e regressar ao seu país natal 
como um homem agraciado pelos ganhos de um destino que ele podia, 
decididamente, manipular. 

Os meses que se seguiram não foram muito felizes. A seca conti-
nuou a castigar os sertanejos, os bichos morriam nos pastos e mais levas 
de gente miserável passavam na estrada.   

Mas quando lhes nasceu a filha, as primeiras gotas de chuva caíram 
sobre a terra rachada como num sinal de que os tempos seriam outros. E 
a menina recebeu o nome de Antônia.

O curral continuava vazio e o sertanejo lamentava não poder oferecer 
coisa melhor à pequena. Lembrava-se então das falas gaiatas de Favorino. 

Se Mariana devia cuidar para que a filha estivesse amamentada, 
limpa e confortável, era dever dele lhe assegurar algum conforto futuro, 
que em sua cabeça se traduzia num pequeno rebanho no pasto e em ter-
ras pejadas de plantio. 

Não lhe saía da cabeça a história de que poderia garimpar na flo-
resta Amazônica o leite da seringueira que se transformava em bolas de 
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borracha. Outras informações lhe chegaram sobre as árvores que davam 
a seiva valiosa e que provavelmente, pelo que lhe diziam os que nunca 
tinham saído de Uruburetama, deviam de nascer nos cafundós do Judas 
de tanta lonjura que se viajava. 

O vazio do curral era a tristeza a entrar dia e noite pelos olhos do 
sertanejo – e o sonho de fazer-se rico uma coisa esquisita a lhe remexer 
nas entranhas. João Gabriel lamentava não ouvir os guizos amarrados 
ao pescoço das reses. E ele foi se entristecendo mesmo com a chuva a 
molhar o teto de palha e a aplacar as cicatrizes da terra, fazendo brotar o 
feijão nas leiras redivivas e as espigas no milharal miúdo. 

Estava escrito que seu destino se consumaria longe dali, num mun-
daréu de verde tão intenso de machucar os olhos e de doer os ouvidos 
nos gritos estridentes das maritacas. E então, numa madrugada úmida 
que guardava ainda o cheiro de mato viçoso, a filha recém-nascida e a 
mulher receberam um beijo cada uma à porta da casa de taipas. Maria-
na não chorava e não era por falta de tristeza nos peitos cheios de leite, 
mas por ter se acostumado ao irremediável de uma vida fortalecida nos 
desencontros das coisas. Ouviu outra vez de João Gabriel que tivesse a 
espingarda sempre à mão, para um caso de necessidade.   

A viagem fora planejada com uma semana de antecedência, tendo 
ele recebido de Mariana a licença de partir. Mas aquele consentimento 
fora dado mais por renúncia do que por gosto. 

João Gabriel contara-lhe das cidades enormes que se construíam no 
meio da floresta, todas nascidas do leite que fazia a riqueza dos barões da bor-
racha, e de como ele em breve voltaria para lhe mostrar uma vida decente.

– E se for mentira, João? – quis saber Mariana, acarinhando os 
cabelos finos de Antônia e disfarçando a angústia.  

– Se for, eu terei voltado o mais breve ainda pra te contar – ele 
respondeu, escavacando com um graveto a terra do quintal. 

No saco que jogou às costas, João Gabriel teria o suficiente para 
quatro dias de caminhada. Não se esqueceu de levar um abraço a Eme-
renciano, a quem recomendou cuidasse de Mariana na sua ausência. O 
primo perguntou quanto tempo ele pretendia ficar nas lonjuras, ao que 
João Gabriel respondeu, ignorando o movimento das rodas do destino, 
que calculava estar de volta no mais tardar em três anos.    
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Seus conhecimentos da geografia do mundo eram tão precários que 
ele não suspeitava das enormes distâncias que precisaria transpor. Imaginava 
que no caminho pudesse contar com os carros-de-boi de passagem, o que de 
fato aconteceu em alguns trechos, mas a maior parte do trajeto foi vencida 
sobre o couro das botas e das alpargatas, que logo se desfizeram em tiras. 
Depois era transpor as longuíssimas distâncias de Uruburetama a São Luís 
do Maranhão nas solas dos pés, que se acabaram de tanto caminhar. 

Antes, porém, pegou os atalhos da caatinga, por onde era capaz 
de andar de olhos fechados, guiado como que apenas pelo cheiro que se 
desprendia das pedras e das plantas. Os mandacarus eriçavam a paisagem 
pejada de xiquexiques e de anajás bravos, por trás dos quais se escondiam 
as rolas e os socós. Os gravatás, ressequidos, estalavam-lhe sob a sola das 
botas, e pedaços de espinhos se lhe fincavam na roupa. A vegetação, ras-
teira, parecia agonizar ainda sob o efeito do estio prolongado, que havia 
retardado nos caules mais finos o surgimento dos esgalhos.

Juazeiros, marmeleiros, canudos-de-pito, palmas – de todas as plan-
tas ele ia dizendo em pensamento apenas para ter o que fazer enquanto ca-
minhava, o passo estugado, o tronco ligeiramente inclinado à frente, como 
se o Amazonas estivesse ali em frente. Andou pelas veredas conhecidas, 
em trechos de vegetação intocada e por macegas antigas, abandonadas 
provavelmente por causa de outras secas, que a quase tudo consumiam. 

Na primeira manhã de viagem o sol lhe deu uma trégua e ele avan-
çou sobre o sertão sentindo-se mais otimista do que nunca, porque ia 
imaginando nos pastos as gigantescas manadas de gado. Sabia como 
chegar à cidade vizinha, de onde indagaria pelo caminho até o litoral. 

Com o sol a pino parou para comer, descobrindo além do que ti-
nha posto ele mesmo no saco um pedaço grande de carne seca, dois tocos 
de vela e um tijolo de rapadura. Então sentiu pena da mulher que se 
privava da carne e da rapadura para ainda ficar mais tempo mergulhada 
na escuridão das noites sem vela. 

Precavido, comeu pouco, guardando o resto para as refeições pos-
teriores. Queria também sentir-se disposto a seguir em frente, e isso não 
seria possível se ele comesse em demasia. 

Descansou por uns vinte minutos antes de reiniciar a viagem, só 
parando de andar quando o dia escureceu. Ao longo do caminho viu que 
a paisagem modificava-se pouco, variando mais na qualidade das árvores 
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que nas formas – aqui um juazeiro, ali um pereiro, acolá uma baraúna e 
mais adiante a macambira ou o mandacaru, todos servindo de distração 
necessária àquele esforço de ir avante. 

Distraía-se também com os xexéus e as rolas, estas pousadas num 
galho próximo de onde ele passava, ariscas e nervosas, a todo instante 
espichando o pescoço para ver aquele ser de duas pernas que se avizi-
nhava em silêncio. Assustadas, as rolas então levantavam vôo assim que 
o sertanejo se aproximava o suficiente para lhes representar perigo.    

Para alguém que havia passado a vida toda em Uruburetama e des-
de pequeno tinha sido obrigado a agarrar-se ao cabo da enxada, João 
Gabriel sentia-se feliz por poder caminhar livremente pela estrada que 
o levaria à cidade vizinha – e dali à capital. Mas era um contentamento 
pela metade, contaminado que estava pela tristeza de se ver longe da 
mulher que amava e da filha recém-nascida, ambas abandonadas à pró-
pria sorte enquanto ele bulia com a poeira do caminho. Consolava-se do 
remorso de ter se ausentado de casa repetindo para si que fazia aquilo 
para oferecer à Mariana e à filha uma vida melhor e mais digna. 

Um dia volto pra arrematar todas as reses daquele safado, e ele haverá de 
ter muito menos do que vou poder comprar, pensava de Favorino.           

O dia escurecia quando comeu um pedaço de carne seca com fa-
rinha, matando a sede com a água da bilha. A luz da lua se derramava 
pálida sobre a estrada, e ele já não tinha forças para prosseguir. Então 
adormeceu sob um umbuzeiro que muito lembrava o que tinha no ter-
reiro de casa, e sob o qual ele havia chorado a morte de Salustiano.  

Aquela foi uma noite sem sonhos, livre das muriçocas, mas cheia 
de ventos que ciciavam no capim rasteiro ou uivavam nos galhos das 
árvores. E ao acordar, mal o dia raiava no horizonte e os pássaros for-
mavam uma sinfonia, ele reiniciou imediatamente a viagem, esmagando 
com as botas a vegetação rasteira da macega. 

Muitas manhãs como aquela João Gabriel passaria na estrada, vez 
ou outra cruzando com uma boiada ou um grupo de cavaleiros. Quan-
do o sol afinal se levantava no céu, ele sentia esvaírem-se-lhe as forças 
como se as pernas não pudessem mais suportar o peso do corpo fatigado. 
Nessas horas da tarde, em que as aves já buscavam um lugar para dormir, 
ele caminhava como um molambo de gente, as carnes entorpecidas pelo 
esforço e a pele poenta e curtida de sol.  
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Então era preciso parar e recuperar a energia dissipada pelo mor-
maço diurno.     

Os dias subseqüentes seriam sempre iguais, variando apenas se João 
Gabriel era atendido ao pedir pouso numa casa à beira do caminho, onde 
também lhe enchiam a bilha e lhe davam de comer. Se não encontrava casa 
em que pudesse passar a noite, ou se nas casas que encontrava no caminho 
não morasse uma única alma capaz de lhe dar abrigo, ele dormia à beira 
da estrada, geralmente sob uma árvore frondosa, ao som dos grilos enfa-
donhos. Eram os grilos que lhe faziam aumentar a saudade de casa, de sua 
cama de varas e do calor dos braços de Mariana. 

Logo a comida escassearia – como às vezes escasseava também a 
vontade de seguir adiante. Mas ao lembra-se do curral vazio e do ar sem 
a música dos guizos, prosseguia ele a sua caminhada, a qual levou muitos 
dias e noites até que se visse entrando na capital.

O sertanejo então se surpreendeu com as luzes, a enormidade dos 
prédios, a beleza do mar de um verde profundo defronte do qual pas-
seavam as mulheres mais lindas e perfumadas que tinha visto na vida. 
Imaginou então que havia, afinal, atingido seu objetivo. Mal sabia, po-
rém, que aquilo tinha apenas começado, pois o informaram no cais que 
o navio partira um dia antes.

José das Luzes ouviu o choro da recém-nascida e sorriu ao compa-
dre Túlio Bolandeira. Duas horas antes tinham ido chamá-lo no pasto, 
onde cuidava da bicheira do gado, para avisar que a parteira já estava na 
casa aparando a criança. Ele veio correndo, acompanhado do compadre, 
e ambos ficaram do lado de fora, atentos ao que acontecia no quarto. 

Pouco falaram os vaqueiros durante o nascimento da criança – uma 
menina, conforme ficaram sabendo depois – cismando cada um por seu 
lado. José das Luzes estava alegre, mas de uma alegria limitada pelo ra-
ciocínio de que agora seria uma boca a mais de comer, o que lhe tornava a 
vida mais dura. E Túlio Bolandeira lembrava a morte da mulher, que lhe 
deixara quatro filhos e a infelicidade de ter de cuidar deles sozinho. 

Mal ouviu o choro da recém-nascida e José das Luzes foi buscar 
na cozinha o resto de aguardente que lhe tinha sobrado na ancoreta. Os 
dois homens beberam à felicidade da menina, que seria batizada Júlia em 
homenagem ao coronel dono do engenho. 
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– À minha filha – disse o pai erguendo o caneco de cachaça. – Que 
não será uma mucufa como eu.

O brejeiro tinha razão, pois a recém-nascida morreria algumas semanas 
depois, vítima das febres que chegavam com as chuvas. O menino José das Lu-
zes viu a irmã ser enterrada num caixão feito pelo carpinteiro Lúcio Mutreta. 

Caía uma chuva miúda no dia do enterro, e as poucas pessoas que 
vieram prestar condolências ao casal pareciam irritadas com o chuvis-
queiro que já durava dias. Nada de sair sol ou chover de verdade, apenas 
aquele borrifo incômodo sobre o cabelo e as roupas. 

José das Luzes não chorou a morte da criança, ao contrário da 
mulher que via a única filha ser levada dos seus braços ainda pequena. O 
brejeiro usou o acontecimento como pretexto para faltar ao trabalho no 
pasto e encher a cara de cachaça, como teria feito se recebesse uma boa 
notícia ou perdesse tudo numa enchente. 

Como a mãe, o menino José lamentou a morte da irmã, e após o 
enterro foi chorar escondido entre as touceiras do campo. Mas a dor da 
perda logo estaria curada dentro daquele menino mirrado e feio, que vi-
via descalço, fariscando por todo lado algo que lhe aplacasse a vontade de 
comer. Vivia de bodoque ao pescoço, embrenhado no mato mais Juvenal, 
filho do purgador, ambos a tocaiar as rolas que desciam para beber água 
ou bicar as pedrinhas do campo. As rolas abatidas eram temperadas com 
sal e devoradas com farinha d’água, que os meninos furtavam de casa.

Um dia, nadando no poço, José propôs a Juvenal que eles fossem 
amigos para sempre.

– Tu tem de jurar que nada nesse mundo há de separar a gente – dis-
se ele, sério ante o espanto do outro com aquela proposta sem pé nem 
cabeça. 

– Tu jura, Juvenal?
– Juro. 
Mas logo seriam apartados pela precisão que tinham as duas famí-

lias de outros braços no campo ou no engenho de açúcar. 
Antes disso, porém, experimentaram os dois meninos crescidos o sabor 

do sexo com as cabritas. Deitados no capim alvo, eles passavam horas falando 
das mulheres dali e de outros engenhos, apenas reproduzindo coisas ditas pela 
cabroeira do eito. Mas eram nas cabritas que aplacavam suas necessidades.  
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Passavam o tempo a observar também as lavadeiras do poço, onde 
se masturbavam depois que toda a roupa tinha sido lavada. Sentiam o 
cheiro do sabão pensando ainda nos corpos seminus que se mostravam 
sob o sol da manhã. E imaginavam-se deitados com aquelas mulheres 
que já tinham seus homens e os filhos crescidos, sonhando fazer com elas 
o mesmo que faziam com as cabritas.       

José passou a acompanhar o pai no trabalho, sentindo saudades da 
liberdade perdida, mas também orgulhoso de aprender a montar como 
os outros. Sua alegria foi grande no dia em que esteve com José das Lu-
zes na cidade e este lhe comprou um par de botas de couro, dizendo que 
sem as botas ele jamais seria olhado como um vaqueiro de verdade. 

O purgador também arrumou ocupação para Juvenal nos tachos 
do engenho, de onde havia saído um rapaz por problemas de saúde. To-
dos esperavam que aquilo fosse passageiro, mas o enfermo não resistiu à 
febre e cedeu para sempre seu lugar ao menino.    

Os irmãos mais velhos de José não entendiam como ele fora esco-
lhido para herdeiro da função paterna, quando viviam de ajudar a família 
cuidando dos leirões do roçado. E todo começo de manhã viam, com os 
olhos de inveja e aborrecimento, a pabulagem que era o menino dentro 
de seu calçado novo. 

Na verdade eles não demonstravam interesse pelo ofício, já que 
gostavam mesmo é de panzuar pelo engenho, pegando passarinho de 
alçapão ou tirando frutas do pomar. O que lhes causava desgosto eram 
as botas compradas na cidade e o fato de estar o irmão entre os cabras do 
pasto, ouvindo histórias de lubricidade e de assombração.   

Os encontros com Juvenal rareavam, pois à noite ambos estavam 
muito cansados para se encontrar. 

José, ao contrário do pai, não gostava do coronel Júlio Martins, 
de quem achava exagerados os gritos que passava nos empregados do 
engenho e nos pretos que cuidavam da casa-grande, todos filhos de es-
cravos comprados com dinheiro da cana-de-açúcar, num tempo em que 
Damião das Luzes, avô do vaqueiro José das Luzes, tinha chegado ao 
engenho corrido da seca. 

O coronel andava a cavalo pela propriedade, revólver na cintura, 
sempre acompanhado de dois jagunços também armados, a desaprovar 
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tudo que via. Se as reses tinham bicheira, os vaqueiros eram uns pre-
guiçosos e descuidados por permitirem as doenças. Se visitava a casa da 
moenda, reclamava da lerdeza dos trabalhadores e dos animais. Se ia à 
casa da fornalha, era certo que encontraria defeito em alguma coisa, re-
clamando, sobretudo, da sujeira dos tachos. E assim ia o coronel Martins 
a desfiar seu rosário de queixas contra toda a gente, que ele achava um 
bando de ordinários preguiçosos, de safados imprestáveis.     

Por duas vezes o menino testemunhara a fúria do senhor de engenho 
contra os negros dali, que iam parar no tronco para que o próprio coronel 
desse as primeiras chibatas. Se a causa do castigo era grave, como diziam 
na casa-grande, ele deixava mais alguém encarregado de continuar o cas-
tigo, enquanto ficava no copiá fumando seus cigarros ingleses, o chapéu 
derreado sobre os olhos mortiços e um risinho maldoso no canto da boca. 

Sempre ignorou por que Júlio Martins havia agredido os pretos 
que lhe serviam, mas achava, ao contrário da cabroeira do engenho, que 
a maior desfeita não merecia os açoites do coronel. 

Então não poderia ser diferente que lastimasse a subserviência do 
pai frente a Júlio Martins, bastando este aparecer para que aquele mu-
dasse de modos. Não tinha herdado de José das Luzes aquelas mesuras 
de serviçal, mas isso o coronel não notou no rapazote que o recebeu entre 
os vaqueiros, chapéu na mão como eles, mas com uma postura nada ser-
vil, os olhos bem levantados para o senhor de engenho. 

Foi por essa época que José aprendeu a ler, sem que ninguém soubesse 
explicar como, já que os meninos dali nunca tinham entrado em uma escola. 
De repente José das Luzes conseguia decifrar os dizeres das placas que de-
signavam as propriedades, no caminho que levava aos armazéns da cidade. 

O pai se surpreendeu no dia em que o rapaz veio dizendo pelo 
caminho o nome das fazendas, que ele sabia de cor, mas que o filho sole-
trava nas tabuletas. Imaginou que José, tendo também decorado o nome 
das terras, mangasse dele. E assim, chegando ao armazém do português 
Manuel, pediu um jornal e o entregou ao menino, com um riso de escár-
nio no canto da boca. 

Com dificuldade, arrastando-se nas palavras maiores, José leu ao 
pai, ante a confirmação do dono da mercearia, a notícia de que chegavam 
da Metrópole novos equipamentos para os bangües. A matéria era longa, 
mas o rapaz não a precisou ler inteira, porque José das Luzes o abraçou 
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comovido, dizendo que ele seria alguém na vida e lhe haveria de redimir 
da desgraça familiar. 

A notícia se espalhou no eito, mas os cabras faziam troça do filho 
de José das Luzes, que chamavam impostor. Não podiam acreditar que 
alguém aprenderia as letras sozinho.

– Esse rapaz devia era de tá na feira, ganhando dinheiro com gaia-
tices – lhe diziam pelas costas.

Ele não se dava conta das chacotas, fazendo pose de gente superior 
quando se referiam à sua sapiência. 

No final do dia, lamparinas acesas e seguras por dois irmãos, José 
lia para a família as notícias do jornal que José das Luzes trouxera da 
cidade. Terminada a leitura, feita noite após noite sob a luz dos lampiões, 
o vaqueiro falou em comprar outro exemplar, mas Maria Menina lhe 
opôs resistência, dizendo que aquilo não era coisa para gente como eles. 
Prevaleceu afinal a vontade da mulher.  

José, que não havia entendido direito os artigos e matérias, passou 
a se esconder com o jornal pelo campo até que suas folhas, de tão ma-
nuseadas, se desfizeram. E sob a claridade agradável, longe das reinações 
dos irmãos, compreendeu cada idéia que ali estava escrita, ainda que não 
soubesse o significado de algumas palavras.    

O assunto de que havia aprendido a ler sozinho já estava esquecido 
pelo povo do engenho quando um dia, enquanto carregava água para a 
mãe, ele viu entrar pela porteira a carruagem que tinha ido buscar na es-
tação a filha de Júlio Martins, Helena. Esta que era uma mocetona, linda 
em seu vestido drapejado.     

A imagem da moça com os cabelos ao vento encheu o coração de 
José, que passou a cercar-se da casa-grande sempre que podia, a fim de 
avistar-se com ela. Nem sempre, porém, Helena aparecia na varanda ou 
nas janelas, como se o coronel não quisesse que a filha fosse vista pela gente 
do engenho. Estava sempre de meias e sapatos, vestida como se fosse para 
os bailes da capital, e raramente deixava a casa-grande para passear pelo 
engenho. Sempre que o fazia era acompanhada de alguém da família. 

Um dia José ajudava o pai quando foi surpreendido pela chegada 
do coronel. Vinha com Helena e os inseparáveis jagunços. O rapaz então 
pôde olhar aquela maravilha de mulher bem de perto, sentindo o coração 
palpitar-lhe no peito de um jeito desencontrado, perto de rebentar. 
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À noite, na cama, ele não conseguia pensar em outra coisa senão em 
Helena, como se entre eles houvesse ao menos uma fagulha de sentimento 
secreto. Havia, sim, mas só de sua parte, pois naquela manhã a filha do co-
ronel sequer o havia notado. Em seu coração roceiro fremia a sensação de 
que os dois pudessem estar juntos um dia, como se a vida estivesse sujeita 
a lances rocambolescos que unem dois seres tão diferentes. 

Suas idas à casa-grande a propósito de nada, chamaram a atenção de 
José das Luzes, que pelas atitudes do filho notara que algo bulia com ele. 

– Tu nada tens de fazer na casa-grande – lhe disse José das Luzes. – Por 
isso te afasta de lá antes que o coronel faça uma besteira. 

O rapaz não respondeu, pois o pai jamais entenderia o que ele sen-
tia. O coração mal lhe cabia dentro do peito, imenso e descompassado, e 
ele olhava as estrelas querendo dá-las de presente à filha do coronel. 

Na verdade ninguém entenderia que ele, um simples aprendiz de 
vaqueiro, filho, neto e bisneto de gente que havia passado a vida inteira 
com os pés no chão, pudesse gostar de uma moça rica, filha de um senhor 
de engenho.

Procurou Juvenal a fim de lhe confessar seu segredo, mas diante 
do amigo não teve coragem de falar. Temia que o outro troçasse dos seus 
sentimentos. 

Alheio ao que se passava com José, Juvenal o chamou ao terreiro, 
como a lhe fazer também ele uma confidência. E quando chegaram ao 
curral, ele apontou uma cabrita.

– Essa é uma maravilha. 
O que em outros tempos seria normal para José, naquele instante lhe 

pareceu o maior dos horrores, pois era em Helena que ele pensava. Como po-
dia ter feito aquilo? Temia agora que a filha do coronel um dia soubesse de sua 
libertinagem com as fêmeas do pasto, e sentisse nojo só de olhar para ele.               

Deixou Juvenal mais triste do que havia estado ao chegar, e pelo 
caminho, a ouvir os sapos e os grilos, achou-se desenganado pelo desti-
no, que fatalmente lhe negaria o usufruto daquele amor absurdo. Havia, 
sim, nascido para as cabrochas taludas do engenho, que cedo já sabiam 
como dar prazer aos homens e logo apareciam com a barriga inchada, 
reclamando reparação. E o cabra se casava dias depois para evitar que a 
questão fosse resolvida na faca, que esse era o costume na região.
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Antes uma só dedicação ao serviço, José se tornou distraído com o 
que lhe ordenavam fazer. Todos os vaqueiros notaram a mudança, atri-
buindo a transformação a alguma rapariga do engenho. E nos intervalos 
do almoço eles troçavam do rapaz.

Mas José não se aborrecia, meio que desligado da realidade, mal 
sentindo o gosto do feijão que lhe entrava pela boca em colheradas me-
cânicas. O pai já andava preocupado com suas atitudes, a achar, porém, 
que logo passaria a patetice do filho. 

O período das aulas recomeçou no Recife, e Helena despediu-se 
da família para voltar ao colégio interno. José a viu sair da casa-grande e 
subir na carruagem de aluguel que a levaria à estação. 

Nem mesmo a morte por afogamento de outro irmão foi suficiente 
para tirar José de sua letargia de enamorado. Ultimamente andava com ga-
nas de se meter em enredadas, só para poder bater-se com alguém e provar 
uma força que inexistia para suportar a saudade que tinha de Helena. 

Passou a encontrar-se com Juvenal como antigamente, quando pan-
zuavam pelo engenho atrás de nadar no poço ou abater as rolas de arriba-
ção. Mas no início nada lhe disse sobre a filha do coronel Júlio Martins. 

José guardou seu segredo o mais que pôde, e não o contou ao ami-
go naquela longa ausência de Helena. Chegado outra vez o período de 
férias escolares, ele ficou de olho na porteira, por onde esperava que ela 
fosse entrar. E quando o dia chegou afinal, ajudava a tanger de outra 
fazenda o gado comprado pelo dono do Ribeira Alta, e por isso não viu 
quando a moça passou pela entrada do engenho, mais bonita e garbosa 
do que antes, uma vez que o avançar dos anos lhe enchia as partes do 
corpo e lhe deixava os cabelos mais compridos. 

Foi um sobressalto vê-la no dia seguinte sair em companhia de um gru-
po de jovens da cidade. Eram cinco pessoas, entre eles dois rapazes que José 
soube depois se tratar de gente rica do Recife, aparentados de Júlio Martins. 

Roído pelo ciúme de um deles, o qual suspeitava estar enamorado 
por Helena, passou a segui-los em seus passeios pelo campo, onde fica-
vam deitados sob uma sombra, a falar durante horas e a rir-se de tudo. 

Foi o mês mais curto de sua vida, pois logo ele via os jovens visi-
tantes saírem pela porteira, acompanhados de sua Helena. Então chorou 
enquanto caminhava pelo eito, encharcado de aguardado e de tristeza. 
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Levava consigo uma corda, com a qual pensava em se enforcar. A muito 
custo subiu numa árvore, mas se desprendia dos galhos para vir bater 
com a cabeça no chão de folhas secas, onde pegou no sono.     

Perdera já as contas dos dias em que havia passado a caminhar por 
estradas sem fim e a dormir ao relento, prenhe de frio. De dia era o calor 
do coisa-ruim a lhe empapar de suor a roupa surrada, suja da terra que 
esvoaçava com as ventanias. 

Resoluto em chegar ao Amazonas, mas desimpaciente de esperar con-
dução na capital, tomara o rumo de outras cidades, por elas passando num 
sonambulismo de andarilho fatigado, a olhar as coisas com olhos esgazeados 
e as idéias vazias. Acostumou-se à dureza das pedras, ao incômodo da poeira 
e da fome, ao frio que chegava com a noite e à sede que lhe queimava a gar-
ganta, sobretudo quando o sol estava alto. Nos dias de chuva ele se refugiava 
sob uma árvore frondosa ou em algum rancho de vaqueiros. 

Tomou o caminho que levava a outra cidade, e ao chegar tomou 
outro e mais outro até não saber mais por onde andava. Imaginava en-
contrar um vapor que o levasse ao destino pretendido. As pernas como 
que se acostumaram àquele marche-marche de soldado sem direção. Os 
víveres há muito que se tinham acabado, restando-lhe apenas um toco de 
vela, que ele só haveria de acender em caso de precisão demasiada.     

Em toda parte encontrou gente solidária, disposta a dividir com um 
estranho o naco de pobreza que carregava como se fosse um castigo. Mas 
também conheceu homens sem piedade, capazes de bater a porta na cara de 
quem pedia um simples copo de água ou um cantinho pra passar a noite. 

Emagreceu, acabou o solado das botas, o couro das alpargatas, a 
planta dos pés. Também lascou as unhas nos pedregulhos. Por fim, à vista 
de uma cruz no alto de uma colina, andava de banda, estropiado, num só 
aleijão de feridas que supuravam, doloridas do contato com a terra. 

Febril, a boca gretada pela sede e sem comer por vários dias, o sertanejo 
delirava, vendo as estradas se bifurcarem, o que às vezes de fato acontecia. 

Nos seus delírios reviu a mãe a lhe pôr a mão na testa, fazendo pa-
rar a tremedeira, enquanto Salustiano esperava em pé na porta do quarto. 
E se lembrou, olhando o sangue sujo de terra nos dedos, da velha dizen-
do que ele seria muito rico. 
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Se a imagem da mãe lhe acalmava os nervos fatigados, as lembran-
ças de Favorino a desabotoar a camisa ainda o perseguiam como uma as-
sombração renitente. Lembrava-se do tio de Mariana e estugava o passo, 
como a querer fugir da realidade que havia propiciado o episódio. 

Os dias se alternavam com ele nas estradas, e as noites vinham surpre-
endê-lo sobre as touceiras ou embaixo duma árvore. Dormia tiritando de frio, 
os sonhos povoados de cobras, aranhas e escorpiões que lhe subiam no corpo.

Perdeu a noção dos dias da semana, pois tanto lhe fazia fosse sába-
do ou terça-feira, uma vez que o tempo se havia diluído na preocupação 
de quantas léguas ainda faltava pra atingir o litoral. E depois de muitos 
meses nas estradas ele começava achar que andava em círculos. Temia 
pudesse entrar a qualquer momento no arraial de Uruburetama. O es-
forço da caminhada e a privação de alimentos já principiavam por lhe 
alterar os sentidos, e acontecia a João Gabriel esquecer para onde ia. Via 
por vezes a figura do primo Emerenciano no lombo do cavalo Boitatá.  

O corpo debilitado desabou sobre a poeira do caminho, e ele ainda 
pôde sentir o gosto insosso do pó antes que a consciência virasse uma só 
negridão de noite completa.        

Maria Menina ainda chorava a morte da filha recém-nascida quan-
do soube que outro dos seus rebentos se afogara no poço. O pobre fora 
nadar sozinho durante a noite, e ninguém sabia ao certo como aquilo 
aconteceu. No outro dia um cabra o encontrou boiando de barriga para 
cima, inchado e um pouco comido pelos peixes. 

O corpo foi trazido por vizinhos, e mais uma vez quem cuidou de 
fazer o caixão foi Lúcio Mutreta.     

No velório do garoto não havia chuva. O cadáver foi enterrado ao 
lado da única irmã, que devia estar no céu a esperar por ele, como expli-
caram a José. 

Maria Menina refez o caminho amparada pelas comadres. Temia 
que a vida se resumisse àquela inutilidade de nascer, suportar as dificul-
dades do mundo e morrer de repente. 

Em casa, deitada na rede, recebeu uma xícara de chá e palavras de 
consolo. Logo, porém, estava sozinha outra vez, pois as mulheres tinham 
marido e filhos para cuidar. 
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José das Luzes faltou ao trabalho, como da última vez, e novamente 
afogou-se na aguardente da ancoreta. Os outros meninos saíram para brin-
car, e tinham sido tantos até então que sequer reparam na falta do morto.      

José também não se deu conta da ausência do irmão, ensimesmado 
com seus sentimentos pela filha do coronel. E indiferente permaneceu 
quando soube que um dos mais velhos trocaria o engenho de Júlio Mar-
tins pelo Albuquerque Mendonça.          

Maria Menina chorou quando recebeu a notícia. Era o terceiro 
que partia. E mesmo que a ida do filho significasse maior quantidade 
de comida para os que ficavam, como pensou José das Luzes, ela não se 
conformava em perder mais um rebento – e dessa vez para o mundo. 

José continuava distraído. Deitava a cabeça no pano da rede para 
sonhar que regressava ao engenho sobre um alazão, e se dirigia ao copiá, 
onde ia oferecer presentes caros à Helena. 

Sem poder suportar o próprio segredo, foi detalhar a Juvenal o que 
se lhe passava por dentro. E então o outro riu daquilo tudo.

– Deixe-se de besteira, cabra. A gente não nasceu pra sê patrão.
Odiou o amigo pela observação, o coração dolorido por não en-

contrar regaço que lhe consolasse as agruras do peito. O que sentia por 
dentro muito poderia se assemelhar a brasas queimando na boca do estô-
mago, numa quentura danada que lhe subia até a garganta. Estava perdi-
do, ele sabia. E perdido na maior de todas as perdições, como lhe haviam 
ensinado no catecismo.

João Gabriel estava visivelmente emocionado ao deixar o pátio do 
Convento do Carmo. Recebera de frei Agnelo uma edição da Bíblia 
Sagrada e os seus exercícios de escrita, caderno e lápis, umas coisas de 
comer embrulhadas em papel pardo, roupas, uma pequena quantidade 
em dinheiro e uma garrafa de vinho. Outros religiosos, informados da 
partida do sertanejo para Belém do Pará, contribuíram com presentes e 
recomendações. Mas apenas frei Agnelo lhe veio dar um abraço na ma-
nhã da partida, dizendo que João Gabriel lhes faria falta.

O jovem Elias recebera a recomendação de levá-lo até o porto, de 
onde ele partiria num vapor para a capital paraense. Em dois anos de per-
manência no Convento, não havia esquecido o sonho de atingir a Ama-
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zônia e fazer fortuna no corte da seringa. E se retardara o dia da viagem 
fora por compreender a importância das aulas de leitura e escrita, e pela 
esperança de que pudesse arrumar por ali mesmo uma atividade rentável. 
O mundo se abriu com o aprendizado, mas a oportunidade não veio. 

O percurso até o cais foi feito em silêncio, as rodas da carroça a 
ranger sobre a poeira do caminho. Ao lado de Elias, João Gabriel se 
lembrava do dia em que vinha de arriba de sua terra natal, exausto da 
caminhada medonha. 

Lembrou-se também de abrir os olhos e dar com aquela imagem 
do Cristo na parede, mãos e pés feridos nos pregos da cruz, a cabeça pen-
dendo sobre o peito. Coitado. Quantas noites a fitar a imagem sofrida 
do Filho de Deus, pensando nos sofrimentos d’Ele, que tinham sido por 
todos os homens, como havia ensinado frei Agnelo. 

Aprendera a rezar pelos seus, e todas as noites, antes de dormir, pedia 
ao Cristo que Mariana e Antônia estivessem com saúde e em segurança. 

Pensou na viagem até Belém, e uma alegria quase infantil inun-
dou-lhe o peito revigorado pela boa alimentação do Convento do Car-
mo. Dois anos de estudos e aquele esforço lhe alargara o entendimento 
das coisas, lhe dera a idéia do tamanho do mundo, do funcionamento da 
vida, do formato da terra, da existência dos astros. 

Estava mudado, ele sabia. Era outro o homem que subiria a bordo 
do vapor, bem diferente daquele que havia saído da caatinga, um saco de 
comida nas costas e umas idéias embaralhadas sobre o mundo. As roupas 
e os sapatos eram diferentes agora, ainda que fosse igual sua disposição de 
fazer-se rico no Amazonas e voltar para junto de Mariana e Antônia. Ima-
ginava a filha andando pela casa de taipas, solta no terreiro ou panzuando 
feliz na roça enquanto a mulher ajeitava, cansada, os leirões. Ah, como sen-
tia saudades de casa, de sua Uruburetama onde crescera no cabo da enxada 
e sem entender que o mundo ia além da caatinga, e ficava girando – quem 
diria! – em volta do sol. Um dia voltaria para comprar muitas manadas de 
gado para a filha, e teria outra vez a mulher ao seu lado na cama. Esta não 
haveria de ser mais aquela de varas que lhes deixavam as costas doloridas. 

No cais havia uma multidão. O navio estava ligado à terra firme 
por uma passarela de madeira. Ele se despediu de Elias com um abraço 
e entrou no meio do povo em direção ao vapor. Mostrou a passagem e 
recebeu as indicações necessárias para chegar ao porão, a terceira classe 
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a que tinha direito. Antes de descer ainda virou para ver o amigo, mas 
este já se tinha perdido entre os demais. Na medida em que descia pela 
escada estreita, sentia a temperatura aumentar. 

****
Era madrugada ainda quando os lampiões do porto de Belém bri-

lharam no horizonte, mas João Gabriel não pôde vê-los mesmo estando 
acordado. Ao redor ouvia o choro fraco de uma criança e os gemidos de 
gente adulta. Alguns tinham adoecido durante o percurso, e ele atribuía 
as doenças ao ar viciado do porão. 

Vieram avisar que o vapor logo atracaria no cais, e muitos, entre os 
quais João Gabriel, começaram a desarmar as redes e arrumar os sacos 
para o momento do desembarque. Os passageiros desceram do vapor 
lentamente, e quando afinal o sertanejo pôs os pés na rua, as primeiras 
tintas do alvorecer pintavam uma parte do céu. Ele então viu a Baía do 
Guajará, imensa e plúmbea como um céu carregado de chuva. 

Ao longo da margem do rio havia uma fila disforme de pequenas em-
barcações e imensos navios que pareciam ressonar sob o silêncio da feira-livre. 
Na orla, homens e mulheres carregavam cestos e acendiam os fogões a lenha. 

As barracas improvisadas com lona e madeira bruta, todas ocupadas 
por gente pobre da região, davam ao lugar um aspecto de miséria, o que 
seria agravado em breve pela chegada dos urubus. Estes disputariam, quase 
indiferentes à presença humana, os restos de alimento atirados ao rio.

Parou numa barraca e pediu café. 
Mais tarde, com o sol alto, ele entrou numa Casa Aviadora para 

comprar o que presumia indispensável à próxima viagem. Até ali não lhe 
haviam escapado os detalhes de uma vida bem diferente da sua, vivida 
à beira do rio imenso, que se abria como uma bênção diante da cidade. 
E à vista dos urubus que desceram para comer os restos de comida que 
os feirantes atiravam na margem do rio, lembrou-se dos retirantes que 
passavam a poucos metros da janela de sua casa. 

Antes de encontrar o homem que mudaria o rumo de sua vida para 
sempre, João Gabriel pôde constatar, num rápido passeio pela cidade, que 
ela estava longe de ser o que havia imaginado. Aqui e ali surgiam novos 
edifícios, peões trabalhavam na abertura de ruas e praças, carros-de-boi 
movimentavam as casas de comércio – mas nada de muito grandioso 
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como nos sonhos que alimentara. Nem mesmo os indícios de que o co-
mércio da goma-elástica trazia, verdade que aos poucos, mas trazia, boa 
fortuna à cidade, sobretudo aos que exportavam o produto – nem aque-
les indícios impediram que se decepcionasse com a paisagem caótica de 
uma cidade em formação. Pois se era visível que alguns prosperavam, 
Belém era ainda uma vila a receber gente esmolambada e faminta, a se 
juntar como animais em galpões improvisados. 

Andou pelo comércio a esmo, a observar com atenção os carros-
de-boi e o alarido dos feirantes. Homens de avental na cintura mercade-
javam a borracha trazida pelos seringueiros. 

Quando entrou numa Casa Aviadora e conheceu o proprietário, o 
português Visconde de Santo Elias, de quem se tornou empregado, o sol 
já fazia evaporar as poças de lama e os urubus eram quase chutados pelos 
pescadores que desciam ao cais. O sertanejo nem suspeitava que aquele 
encontro seria definitivo à realização dos seus planos. Visconde de Santo 
Elias lhe era a peça que faltava na engrenagem do destino.

O peso da lata cheia era excessivo, e a maré vazante deixava ainda 
mais longe do rio as barracas. Era sua a responsabilidade de apanhar 
água e lavar os pratos e colheres. 

A clientela era feita de pescadores, seringueiros, estivadores, mari-
nheiros e vagabundos que o destino reunia no cais na hora do rancho. 

Jandira se acostumara a esses homens rudes que apareciam ali com a 
mesma freqüência que partiam, não raro deixando no ar um cheiro azedo de 
suor e de cachaça de véspera. Vinham famintos, e comiam com sofreguidão. 
Satisfeitos, miravam na menina os seios empinados e as coxas roliças. 

A convicção da própria beleza criou em Jandira um recato que as 
outras adolescentes do Beco não tinham. Por isso, eram-lhe invejosas e 
hostis. Os demais feirantes também invejavam nela as qualidades que 
enchiam de fregueses a barraca da mãe.  

A faina diária começava ainda de madrugada, quando cantavam os 
primeiros galos. A mãe de Jandira pulava da cama sempre à mesma hora, 
o corpo obediente à necessidade de chegar à feira às quatro e meia da 
manhã. Pois os fregueses que trabalhavam cedo começavam a aparecer 
mais ou menos àquela hora. Quando o dia finalmente raiava, ambas es-



57

tavam na lida havia já muitas horas. O grosso do movimento começava 
mesmo por volta das sete, mas era preciso não perder os trabalhadores 
que madrugavam no cais. 

Ela cabeceava de sono. Acendia o fogo no fogareiro para esquentar 
a água do café e seguia em direção ao rio, lata nas mãos, o vento frio da 
maré a soprar-lhe no rosto. Olhava as silhuetas dos imensos navios ima-
ginando como seria passar a vida entre os portos do mundo. 

Sabia que além dos casebres do bairro onde morava existia um 
modo de viver bem diferente do seu. Algo talvez parecido com a alegre 
existência dentro dos sobrados que resplendiam ao sol de Belém. Era um 
local onde as crianças não andavam com trouxas de roupa suja ou cestos 
de vime com camarões ou bananas. 

Como gostaria de sentar-se num banco de escola e aprender as 
coisas do mundo! Se soubesse ler talvez não tivesse que fritar peixe e coar 
café todos os dias. 

Escorregou na argila do barranco e parte da água da lata foi derra-
mada. Praguejou, porque a mãe reclamaria de sua lentidão e preguiça. 

O sol nem se levantara ainda e os fregueses já começavam a che-
gar. O fogareiro aceso espantava o frio, que logo seria substituído pelo 
mormaço do dia. E então aquele calorzinho tão reconfortante se trans-
formaria num incômodo. 

Jandira pôs a lata d’água no chão e recebeu ordem de fazer duas tapio-
cas. Eram ambas para o vendedor de camarão, que também pedira uma caneca 
de café com leite. Ela colocou a frigideira sobre as brasas e voltou a olhar na 
direção dos guindastes. No horizonte, por trás daqueles monstros de ferro e 
cordas, uns raios de luz já se insinuavam por entre o negror da madrugada. 

Foi uma manhã de muitos fregueses. Cabeça baixa, Jandira ajudava a 
mãe a servi-los. Logo as panelas seriam lavadas para cozinhar o almoço.  

Ela suava ao lado do fogareiro enquanto lavava a louça. A mãe 
tinha saído para comprar farinha de mandioca. O calor daquela manhã 
tropical já fazia com que o vento parecesse um bafo quente na nuca. Jan-
dira se abanava com o avental.

– Tem café, moça?   
Ela se virou para ver quem era. 
– Tem. 
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Encheu uma caneca e dessa vez olhou o jovem freguês nos olhos, 
pois ele não parecia sujo e indecente como os demais. Concluiu pelo 
modo como observava os navios ancorados, que não era gente dali. Nos 
últimos tempos centenas de homens chegavam ao cais de Belém atraídos 
pela borracha dos seringais. 

Jandira pôs-se a observar o estranho com o rabo dos olhos, en-
quanto fingia enxugar as canecas. E a pouca diferença de idade entre eles 
minimizou-lhe a timidez. 

– Tu vem de longe? – ela perguntou.  
– Do litoral, moça. Vim pra cortar seringa. Dizem que a coisa tá 

dando dinheiro. 
Jandira calou-se. Outro que chegaria saudável, se meteria na mata 

e pegaria maleita.  
– Nosso vapor fundiu as máquinas – prosseguiu o jovem. – A gente 

espera outro pra seguir adiante. Deve demorar ainda uns dois ou três dias. 
Ele falava sem tirar os olhos do cais.
– E vai fazer o quê enquanto ficar? – ela perguntou, surpresa de ser 

tão ousada.   
– Vou vir conversar com tu – ele retrucou sorridente.
Jandira também sorriu. Depois disse o próprio nome.
– O meu é José. José Teixeira das Luzes.        

Fazia parte de um plano para tomar Puerto Alonso dos bolivianos. 
O governador Ramalho Júnior, apoiado por políticos e assessores, deci-
dira-se afinal por financiar um grupo armado que interviria na questão 
do Acre. O espanhol caíra-lhes como uma luva, pois não possuía ligação 
com o Estado do Amazonas e poderia ser acusado de agir à revelia do 
governo Federal. Se tudo corresse bem, como esperava Ramalho Júnior, 
o Acre voltaria às mãos dos brasileiros sem que a presidência da Re-
pública tomasse parte na ação. Se as coisas não corressem conforme o 
desejado, o governador estaria livre de quaisquer sanções por ser Galvez 
um estrangeiro e, portanto, passível de deportação. 

O primeiro encontro entre Ramalho Júnior e o jornalista não du-
rou mais que vinte minutos. A conversa foi objetiva, mas sem que o 
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governador revelasse o real motivo de estar entregando a Galvez aquela 
missão. Este último também se limitou a afirmar que aceitava o desafio 
em gratidão à pátria que o acolhera.

Em uma semana houve inúmeras reuniões entre ele e os homens 
que tomariam parte na aventura. Ramalho Júnior também se reuniu di-
versas vezes com políticos de sua base de apoio e comerciantes que finan-
ciariam a iniciativa de tomar Puerto Alonso. 

O espanhol não ignorava o motivo pelo qual fora escolhido para 
liderar a reintegração de posse do território acreano. Por isso, no se-
gundo e último encontro com Ramalho Júnior, falou na possibilidade 
do plano falhar.

– Estou informado, senhor governador, de que não há grandes em-
baraços em tomar-se o Acre dos bolivianos, porque ali eles não mantêm 
um destacamento capaz de nos oferecer resistência. Preocupo-me, assim, 
apenas com a reação do governo Federal, que uma vez ciente do que vai 
acontecer no Acre, e querendo cumprir os acordos diplomáticos feitos com 
a Bolívia, intervirá tão logo os bolivianos sejam apeados do comando. 

Fez uma pausa, à espera de uma resposta de Ramalho Júnior, que 
não veio.

– Por isso preciso me resguardar de possíveis problemas, se é que 
o senhor me entende. 

Ramalho Júnior entendia perfeitamente. Por isso fez a proposta:
– O senhor tem minha garantia de que, caso o presidente Campos 

Sales interceda na questão, políticos meus amigos tomarão seu partido 
para que se desfaça qualquer embaraço porventura criado pelas autori-
dades federais.

Galvez cofiou o bigode antes de dizer:
– Não pretendo ser impertinente, nem desacredito o que aqui me está 

sendo dito, senhor governador. Mas isso não basta, caso eu seja deportado. 
– Compreendo, senhor Galvez, compreendo. Por isso estou dis-

posto a lhe oferecer outra garantia – disse Ramalho Júnior. – Caso o 
senhor tenha que deixar o país por intervenção do governo Federal, terei 
aqui a seu dispor algo em torno de quatrocentos contos de réis como 
indenização por seus serviços prestados à pátria. O que me diz?

– Que a quantia é justa, senhor governador. 
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Ramalho Júnior abriu os braços como se quisesse cingir o espa-
nhol, antes de dizer:

– Ambos temos a ganhar com esse consórcio, senhor Galvez. Ale-
gra-me o fato de estarmos do mesmo lado. 

– A mim também, governador.  

****
A bordo do vapor Cidade do Pará, Galvez seguiu a Puerto Alonso 

em companhia de vinte homens e um grupo de teatro espanhol, cujos 
membros convenceu que se juntassem à expedição sob o argumento de 
que ela seria tão divertida quanto rentável. Antes de embarcar fez saber 
por todo lado que havia fundado uma empresa de exploração do látex, 
tendo trocado a profissão de jornalista pela de seringueiro. No Comércio 
do Amazonas saiu uma nota sobre a empreitada em que se envolvia o 
espanhol, não passando aquela informação de um expediente para camu-
flar o verdadeiro objetivo da expedição que chefiava. 

Seria mais uma viagem tranqüila, com inúmeras paradas pelos se-
ringais e noitadas alegres no vapor. Muitas caixas de xerez, champanhe e 
aguardente tinham sido incluídos na despesa paga pelos comerciantes ama-
zonenses a mando de Ramalho Júnior. E além da bebida havia a companhia 
de teatro a descontrair os tripulantes encarregados de tomar Puerto Alonso. 
O grupo liderado por Galvez também transportava armas e munição.   

A idéia de se declarar o Acre independente assim que a expedição lo-
grasse êxito partiu do próprio Galvez, que argumentou ser necessário dissi-
parem-se quaisquer suspeitas que pudessem recair sobre o governo amazo-
nense. Ramalho Júnior vislumbrou a esperteza do espanhol em fazer-se dono 
absoluto da situação no território distante, mas admitiu que a declaração de 
independência lhe tiraria dos ombros o peso de se ver relacionado ao aconteci-
mento. Precisava precaver-se contra suspeitas de que incitava a revolta armada, 
sobretudo por ser clara sua postura sobre a presença dos bolivianos no Acre. 

O Cidade do Pará não pôde ir até Puerto Alonso devido ao nível 
das águas naquela época do ano. Os tripulantes precisaram seguir em pe-
quenas canoas arranjadas nos seringais próximos do local em que haviam 
ancorado. Por orientação de Galvez, os atores da companhia espanhola 
anunciaram em Puerto Alonso uma grande apresentação teatral. Feito 
isso, seguiu para o seringal São Jerônimo, onde se pôs a par da insatisfa-
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ção dos seringalistas com a presença dos bolivianos. Galvez asseverou-
lhes que restabeleceria as leis brasileiras na região.  

Na manhã seguinte apresentava-se ao chefe da aduana boliviana 
como o revoltoso que reclamava o comando. Falou em espanhol, por que 
não foi compreendido no início.

– Ustedes no necessitán resistir – repetiu Galvez. – Todos podem sair 
daqui sem que tenhamos que disparar um único tiro. Será melhor para 
todos que deixem Puerto Alonso imediatamente. 

Os bolivianos que se encontravam sentados agora estavam em pé. 
O chefe da aduana, à vista de mais de trinta brasileiros armados de rifles 
(que haviam ficado do lado de fora do posto alfandegário), pediu que os 
demais obedecessem. 

Os funcionários da aduana estrangeira foram colocados em uma 
canoa e escoltados até o vapor pertencente ao governo do seu país. 

Galvez celebrou a conquista pacífica do território acreano man-
dando abrir uma caixa de champanhe para os seringalistas e outra de 
aguardente, para os seringueiros. Mostrava-se exultante com o prodígio 
que havia realizado horas antes. À noite determinou que a companhia 
de atores espanhóis representasse um número à altura da ocasião, o que 
atraiu muito mais gente ao local já tomado por uma multidão atraída 
pela informação de que um aventureiro expulsara os bolivianos. 

Galvez declarou independente o território acreano. A República 
Independente do Acre foi criada por decreto no dia 14 de julho de 1899, 
numa manhã de muito calor que fez atiçar os piuns e – por alguma razão 
misteriosa – a libido das atrizes que integravam a companhia de teatro. 
Duas delas foram vistas em companhia dos seringalistas mais ricos do 
Amazonas, e uma terceira esteve nos aposentos do novo presidente até 
pouco antes de seu inflamado discurso. 

Os que acompanharam as palavras de Galvez não entenderam quase 
nada do que ele disse, mas muitos ainda se lembrariam, anos depois, da sen-
sação de bem-estar que lhes causavam a grandiloqüência do libertador e a 
aguardente que ele mandara distribuir horas antes de subir ao palanque.

A pequena colocação de paxiúba foi construída no alto do barran-
co, à beira do rio. A madeira saiu da floresta densa, repleta de insetos e 
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animais peçonhentos. Durante o dia havia enorme quantidade de piuns, 
cujas picadas coçavam em João Gabriel mais do que nos outros. 

A clareira no meio da floresta, em volta da colocação do mais novo 
seringueiro do Alto Amazonas, foi aberta a golpes de machado. Os cinco 
homens passavam o dia a trabalhar. Dividiam-se em dois grupos. Ma-
teiro e toqueiro buscavam seringueiras e abriam picadas. O sertanejo 
permanecia com os outros na derrubada da mata, cujos restolhos eram 
usados na construção da moradia.  

Enquanto o mateiro vencia galhos, espinhos, cipós e o intrincado de 
caules em busca das seringueiras como um cão de caça atrás de sua presa, o 
toqueiro permanecia sentado num tronco de árvore, à espera de um sinal. 
Quando o primeiro avisava com um assovio ou tiro de espingarda que 
havia encontrado nova seringueira, o toqueiro seguia atrás, orientando-se 
pelo sinal, abrindo a estrada de seringa a golpes de facão. 

Informado de que durante o inverno não se podia trabalhar, devido 
à chuva que estragava o látex, João Gabriel tratou de levar consigo al-
gumas sementes de frutas, cereais e hortaliças. Assim poderia se poderia 
ocupar com algo e comer melhor. 

Os trabalhadores dormiam cedo, as redes amarradas às árvores a 
aproximadamente três metros do chão, pois assim evitavam as onças. 
Durante a noite, e algumas vezes no fim da tarde, eles escutavam os 
esturros medonhos dentro da mata, como se o animal estivesse a dez 
metros de distância. 

O sono vinha fácil com o dia inteiro de trabalho duro. 
Concluída a limpeza da estrada de seringa, João Gabriel teve que 

aprender como se extraía o leite da seringueira. Antes disso, viu um dos 
caboclos construir o tapiri de paxiúba, coberto de palha, dentro do qual 
ele fez também, usando barro do rio, o defumador. Este último era uma 
espécie de vulcão em miniatura, onde se queimava o coco da palmeira 
ouricuri. Dali saía a fumaça necessária à defumação do látex.  

O trabalho de corte começava por volta das duas, no máximo três 
da madrugada, horário em que as árvores davam mais leite. Machadi-
nha ou faca de corte, poronga, balde, tigelinhas, espingarda (esta como 
precaução contra prováveis perigos) eram as ferramentas necessárias ao 
trabalho no seringal.  
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Ao deixar a colocação de madrugada, João Gabriel sentia como se 
a floresta ressonasse sob seus pés. Vez ou outra uma coruja piava ou uma 
paca assustava-se, provocando pequenos estalidos nos galhos secos. O 
Purus marulhava como um gigantesco animal aquático.  

A chama das porongas clareava o caminho. Os dois homens ca-
minhavam em silêncio. Após cinco minutos dentro da mata, o caboclo 
demonstrou a João Gabriel como se fazia a incisão no caule da árvore. 
Um leite branco escorreu pelos veios perfurados. 

– Tem que ter cuidado pra não riscar muito fundo, senão a serin-
gueira morre – alertou o caboclo. Em seguida ele afixou a tigelinha na 
parte inferior dos riscos. É pra aparar o leite, seu moço. 

A operação de riscar as seringueiras e afixar as tigelinhas foi repe-
tida por muitas e muitas vezes. Um bom seringal, disse o caboclo ama-
zonense, devia de ter para mais de cento e cinqüenta árvores leiteiras. 
Aquela região era boa, acrescentou, havia ali bem mais do que isso. 

Refizeram o caminho, juntando as tigelas e derramando seu con-
teúdo no balde. Esse leite de um branco intenso seria mais tarde levado 
ao tapiri, para defumar. Dias depois os homens se foram, e João Gabriel 
mergulhou numa solidão intensa. 

Jandira destrancou a porta da frente e saiu para o beco. Na esquina 
divisou o vulto de José, que a esperava havia mais de vinte minutos. 

– Peguei no sono – desculpou-se. – Tava cansada.
Ele disse que não tinha importância. Caminharam então ao longo 

da rua estreita, onde as construções eram toscas e a pobreza, evidente. 
A maioria das casas era feita de taipas, algumas de madeira, cobertas de 
palha ou zinco, os telhados irregulares e coloridos. Não havia ninguém 
acordado àquela hora da noite. Tudo estava submerso em silêncio.  

Os dois caminhavam em direção ao cais. Lá se sentariam para mirar a 
silhueta escura dos navios ancorados, sem ter muito que dizer um ao outro. 

O rio escandia os reflexos da lua. Eles eram dois estranhamentos 
dentro da noite quieta. Vez ou outra o silêncio se entrecortava de latidos 
ou do uivo do vento nos cascos dos navios. 

– Vim pra cá por amor a uma moça – disse José de repente, como 
se falasse a outra pessoa. – Deixei o lugar onde vivo, a minha gente, ami-
gos, tudo pra poder ganhar dinheiro e me casar com ela.  



64

Jandira nada disse. Ele então se levantou, caminhou alguns pas-
sos e parou para esperá-la. Viram que os cabarés àquela hora quase não 
tinham movimento. Caminharam lado a lado. Próximo das barracas de 
comida, José estacou. As lonas drapejavam ao vento. 

– Vou embora manhã – ele disse. 
O momento afinal havia chegado, ela pensou. Mas agora não sabe-

ria explicar direito o que sentia. 
Ela tentou recuar ao primeiro beijo, mas José a segurou com fir-

meza. Tinha as mãos fortes, o corpo tão próximo do de Jandira que ela 
podia sentir-lhe a respiração ofegante. Teve medo, mas não resistiu.  

Tudo aconteceu muito rápido, de um jeito diferente do que ela 
imaginara. Não sentiu dor, apenas o incômodo que lhe causava o peso 
de José sobre seu ventre. Então era aquilo que desejavam os homens que 
iam à barraca da mãe, pensou. Tudo não passava de um rápido resfolegar, 
depois do qual se podia ouvir o marulhar do rio ou cheiro da maresia. 

Vestiram-se antes de se dirigirem ao morro, em silêncio. Antes que ela 
destrancasse a porta, José lhe entregou a medalha que carregava ao pescoço. 
E explicou que atrás estava escrito o nome do engenho de onde ele vinha.   

Na manhã seguinte Jandira estava certa de que ele não apareceria 
para o café. 

As pélas de borracha se avolumavam a um canto, imensas e escu-
ras, à espera do dia em que o vapor do Visconde de Santo Elias chegasse 
ao barranco para transportá-las a Belém. 

Nada mais tinha a fazer depois do trabalho, por isso ia remexer 
em suas plantações – aqui cresciam as salsas, mais adiante eram uns pés 
de milho, do outro lado as vagens de feijão e mais além uma pequena 
plantação de arroz. Na parte de trás os legumes davam à colocação um 
colorido de primavera. 

Cuidava de tudo com esmero, demorando-se na solução que lhe 
exigiam as pragas e os insetos. Detinha-se por capricho e também por 
receio de não ter mais o que fazer após ter tirado das folhas do tomateiro 
a última lagarta. Revolvia a terra com cuidado, sempre a acrescentar ou-
tras sementes cuidadosamente secadas na biqueira do teto, aonde veio se 
hospedar um casal de passarinhos de papo vermelho. 
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Às vezes descia o barranco para se distrair numa pescaria de man-
dis, mas logo se aborrecia com o movimento igual do Purus, que naquele 
ponto não se dera ainda a navegar. Enquanto esperava que algum peixe 
lhe viesse beliscar as iscas, punha-se a imaginar como seria bom se algum 
batelão surgisse na curva do rio, trazendo-lhe uma voz humana. 

A custa de muito treinar, logo aprenderia a remar na canoa que lhe 
haviam deixado. A correnteza, porém, lhe fora adversa naquele aprendi-
zado tortuoso, cheio de pequenos truques que ele teve de descobrir so-
zinho. Era preciso usar o remo com maestria se quisesse manter a canoa 
no rumo desejado ou economizar a energia dos braços.   

Em casa, sem nada a fazer, dedicava-se à contemplação daquela 
paisagem já tão conhecida. Em certos momentos a sensação de estar 
só se desvanecia ante a exuberância da floresta, que todos os dias lhe 
reservava uma nova surpresa através dos bichos que a povoavam. Eram 
inúmeras e de todas as cores as borboletas que vinham revolutear em 
torno de sua cabeça; eram de diferentes tamanhos e de estranhos feitios 
os pássaros que cantavam em volta da colocação; e muitos os macacos 
cuja destreza ele admirava com o encanto de menino. 

Se os piuns incomodavam, outros insetos o atraíam pelo modo de se 
locomover ou se escamotear entre as folhagens. O microcosmo da Amazô-
nia também servia para tornar mais amenos aqueles dias de desterro. 

A leitura era outro passatempo. Encontrava, sobretudo na Bíblia, a 
força necessária para se manter lúcido no meio do nada. Preocupavam-
lhe, porém, tanto os demônios do Apocalipse como os pequenos aciden-
tes que o poderiam inutilizar para o trabalho. 

Jó era a principal inspiração de João Gabriel. Lia e relia a história do 
homem íntegro, reto e temente a Deus, pai de sete filhos e dono de sete mil 
ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. 
Capaz de perder tudo por artes do demônio e ainda assim manter-se fiel 
ao nome de Jeová. Saía da leitura com o espírito revigorado pela grande 
lição de humildade e esperança que lhe deixava Jó – uma lição que no dia 
seguinte procurava levar consigo nas estradas de seringa. 

Com o tempo aprendeu a movimentar-se com desenvoltura na flo-
resta cerrada, levando em uma das mãos o incansável terçado e às costas a 
espingarda. Voltava dessas excursões provido de frutas nativas, palhas de jaci 
e cipós, que usava no conserto da casa ou das estruturas erguidas para abrigar 
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do sol os legumes. Laborioso por natureza, mantinha-se sempre ocupado 
em algo que lhe fosse útil mais adiante, ou que simplesmente pudesse afastar 
de si a idéia funesta de que a loucura o espreitava por entre as ramagens. Se 
porventura tivesse lido a principal obra de Daniel Defoe, saberia que sua 
história tinha muitas semelhanças com a de Robson Crusoé. 

Deitado na rede mal caíra a noite, ele fazia e refazia os cálculos de 
quanto tempo precisaria se manter ali até que juntasse o suficiente para vol-
tar a Uruburetama. As feridas deixadas por Favorino não estavam de todo 
curadas. Por isso lhe acontecia às vezes de se lembrar dos seus desaforos. 

Mas se convencia de que era tudo uma questão de tempo, fé e per-
severança.  Logo estaria de volta à sua terra, e com dinheiro para comprar 
o gado que precisassem. 

Pensava na mulher e na filha mais do que em qualquer outra coisa. 
Imaginava-as na noite sem lua, esperando ouvir talvez que os pés dele 
fizessem barulho nas ramas do quintal. A espingarda estaria ao lado. Te-
riam comido naquela noite? Emerenciano que não lhes deixasse faltar 
nada, ainda que o coitado quase não pudesse com os dele.  

Lembrava-se comumente de frei Agnelo, do carinho e dos cuida-
dos que o religioso lhe havia devotado em momento tão difícil. Deitado 
agora em sua rede, ouvindo a sinfonia uníssona que saía de dentro da 
mata, João Gabriel se surpreendia de ter caminhado tantas léguas sem 
rumo certo, guiado apenas pela misericórdia do senhor. 

 Adormecia embalado por esses pensamentos bons, por um momen-
to esquecido do zunido agudo das muriçocas. No dia seguinte, madrugada 
recém-feita, despertava disposto a vencer mais uma vez o mesmo percurso. 

Assim se passavam os meses. Não lhe cabia mais no corpo o desejo 
de ver o vapor de Santo Elias aportar no barranco. Os víveres lhe seriam 
então substituídos, e os homens levariam consigo a borracha acumulada 
no tapiri. Não tinha parâmetros para julgar o ritmo da produção, mas 
logo ouviria, dos que viessem buscar as pélas, que o seringal era bom de 
leite – e Santo Elias, na volta do seu vapor a Belém, teria certeza de que 
o sertanejo era o melhor aviado que arrumara desde que se havia lançado 
ao comércio da goma elástica. 

A lata pesava muito mais agora que os movimentos de Jandira 
eram vagarosos. A barriga não parava de crescer. As pernas e as costas 
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lhe doíam dia e noite, como um castigo. Mas o pior era ver a satisfação 
alheia. Os vizinhos cochichavam à sua passagem, sorriam por ver que a 
moça mais bonita e desejada das redondezas havia caído em desgraça. Os 
homens que antes lhe vinham espiar o requebrar das ancas entre as pane-
las e sorver o café enquanto desejavam os seios de Jandira, comiam agora 
em outros lugares, desinteressados. Ela se sentia envergonhada de carre-
gar o ventre intumescido, a lata na cabeça como muitas outras mulheres 
do cais que não podiam parar de trabalhar naquele estado difícil. E sabia, 
entristecida, que as palavras sempre ásperas da mãe tinham a ver com a 
freguesia diminuta, com o prejuízo sempre revelado ao final do dia.

– Porca miséria – dizia a mulher, olhando Jandira com desprezo. – 
O dinheiro cada vez mais curto. E logo uma boca a mais pra alimentar.  

Em casa não lhe dirigia a palavra como antes, engolindo a sopa 
de feijão com os olhos no prato, a mão fechada com força no cabo da 
colher. Era sempre com muita raiva que rasgava o pão sobre o líquido 
fumegante, fazendo cair sobre ele os farelos esbranquiçados. Terminava 
de comer e ia deitar-se. Dormia logo, roncava, remexia-se na cama de 
varas, coçando-se. Enquanto isso Jandira se encolhia no canto, apegada à 
medalhinha deixada por José das Luzes, como se tivesse medo da estra-
nha em que se havia transformado sua mãe. Aquela maneira de agir era 
pior que os escândalos que se seguiram à revelação de que ela esperava 
um bebê. Gritos, xingamentos, choro, objetos quebrados em casa e a no-
vidade a se espalhar através das finas paredes do cortiço. 

Na manhã seguinte eram os olhares maliciosos nas casas vizinhas, 
mulheres chegando à janela para ver a verdade do que tinham ouvido na 
noite passada. E Jandira, instintivamente, levava as mãos ao ventre como 
a defender seu rebento daquela gente daninha. 

A mãe não seguia ao seu lado, como antes, mas ia à frente, cara amar-
rada, os pés batendo firmes no barro ressequido do beco. Naquela manhã não 
cumprimentaria os vizinhos, ignorando os bons-dias que eram mais de troça 
que de cortesia. E o assunto a animar as rodas noturnas por muito tempo. 

Jandira sofria com o desprezo da mãe. Arrependeu-se do que havia 
feito. José das Luzes jamais haveria de voltar, e o filho deles cresceria sem 
pai, como ela. 

No escuro agarrava-se à medalhinha, sentindo com os dedos a ins-
crição no verso: Ribeira Alta – Ceará. E adormecia para sonhar com a lata 
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de água com a qual lutava todos os dias na argila do rio. Escorregava, en-
tornava o conteúdo, as pernas doloridas, a barriga enorme. Acordava can-
sada, a mãe a mexer nas panelas. Pulava da cama antes que ela a chamasse 
preguiçosa, lavava o rosto na água do jirau e juntava as coisas que era sua 
obrigação levar ao cais. Ficava em pé próximo à porta, esperando. 

Saíam ambas sob a madrugada escura e fria, os pés chapinhando na 
lama do beco. A velha ia à frente, praguejando, as sacolas de panelas e comidas 
nas costas. Desciam as ladeiras do morro, passavam pela picada que cortava 
o matagal e desembocavam na rua de baixo. Dali podiam avistar as luzes dos 
lampiões, as silhuetas negras dos navios ancorados no cais e sentir o cheiro 
vindo do rio. Um cheiro de mata úmida, mas também de peixe podre.

O frio era intenso àquela hora da madrugada. Jandira tiritava sob o 
vestido de algodão. O bebê por vezes se mexia em seu ventre, chutava, até 
aquietar-se. Imaginava-o enrodilhado ali dentro, sentindo frio como ela, 
e tinha pena daquele serzinho miúdo e desprotegido. Tomava-se então 
de um ódio febril pelos que se deleitavam com a sua desgraça, lamentan-
do que José das Luzes não estivesse ali para reparar o mal feito, mostrar 
a todos que ela tinha um homem e seu filho, um pai. O pai que ela não 
tivera e lhe fizera falta toda a vida. 

Às vezes, descendo as ladeiras do morro ou atravessando a picada 
do matagal, ela chorava. A mãe, que ia a alguns metros à frente não re-
parava naquilo, porque as lágrimas lhe caíam em silêncio. Perto da gente 
do cais, porém, ela não demonstrava fraqueza, fingia ignorar os sorrisos 
irônicos, lata d’água na cabeça, passos firmes como os da mãe na lama do 
beco. Tinha vontade de gritar palavrões, obscenidades, dizer que não se 
passava a gente ordinária como aquela, que os homens dali eram imun-
dos. Mas não se virava para ver que a condenavam com os olhos, e que as 
bocas se abriam em cochichos e risos maldosos. 

Tinha medo de sentir dores na hora do parto. Desde menina ouvia 
a gritaria se formar em volta do nascimento de uma criança. Acostuma-
ra-se a ver a parteira chegar às pressas, os vizinhos a esperar na porta e os 
panos sujos de sangue atirados no matagal. 

Também não queria que o filho fosse como os demais meninos do 
beco, sempre imundos e maltrapilhos a rolarem na terra avermelhada. 
Cresciam com os pais a lhe chamarem nomes feios, nunca iam à escola 
e cedo começavam a acompanhar os adultos no trabalho da feira, balaios 
de peixe ou verdura sobre a cabeça.
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Seu rebento não merecia aquela vida. Queria que ele fosse como 
os homens bem vestidos da rua do comércio. Ali as crianças andavam na 
companhia dos adultos, sempre limpas e penteadas. 

Sonhava um futuro bom para o filho enquanto servia café com 
tapioca ou pão de milho aos estivadores do cais. A mãe lhe chamava de 
volta à realidade da barraca, do trabalho duro, a voz áspera de quem não 
tinha amor dentro do peito. Jandira teria muito amor pelo filho, nunca 
falaria com ele naquele tom, lutaria para lhe dar uma vida melhor. Mo-
rariam em uma casa espaçosa, teriam um quarto só dele e pela manhã 
tomariam café juntos antes que ele saísse pra escola. 

Sonhava porque o sonho a fazia forte. Aquelas fantasias lhe davam 
resistência para enfrentar o silêncio prolongado da mãe e a maledicência 
dos vizinhos. Sim, porque eram todos muito maus, e agora se admirava 
de que a mãe se juntasse a eles em sua maldade. 

Foi em casa, ao fim de mais um dia de trabalho duro, que ela sentiu 
as primeiras contrações. A mãe havia deitado, logo começaria a roncar e a 
coçar-se. Pensou em pedir ajuda, mas teve medo de perturbar-lhe o sono, 
ouvir desaforos. Tirou o lençol da cama em silêncio e apanhou as sandálias 
de couro. Destravou a porta da rua e saiu. Pediria ajuda a uma vizinha, 
andou pelo beco desorientada, sem saber a quem recorrer. Chegou a bater 
numa janela, mas ninguém respondeu. O barraco da parteira era longe dali, 
teria que subir o morro, andar sobre o barro escorregadio, não conseguiria 
chegar. As pernas doíam, as contrações aumentavam. A dor era muita.

Sentia medo. Tentou lembrar-se de alguém que a pudesse ajudar. Es-
corregava na lama, temia cair e machucar o bebê – machucar-se. Não havia 
ninguém no beco àquela hora, as lamparinas apagadas dentro das casas. Em 
pouco tempo entrava na picada do matagal. Parou um instante, quis regres-
sar ao beco, mas temeu o silêncio que a aguardava, as casas que àquela hora 
da noite pareciam assombradas. Não gritaria, apesar da vontade de ser ou-
vida, as dores aumentando cada vez mais, as pernas rebentando sob o peso 
do ventre. Lembrou-se da lata a lhe magoar a cabeça e os ombros, da argila 
onde escorregava, das bocas rindo de sua desgraça. Não olhou na direção dos 
navios ou dos bordéis quase vazios de trabalhadores e marinheiros. Conti-
nuou a caminhar com dificuldade em direção ao cais. A dor aumentava. O 
suor lhe escorria pela nuca, entre as pernas, sob as axilas. 

Então sentiu que ia desmaiar.    
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Acordava à mesma hora todas as manhãs, lavava-se, aparava e es-
covava os bigodes e se vestia com elegância antes de dirigir-se à sede do 
Governo – um barracão simplório, construído em paxiúba e pinhos-de-
viga a um metro e meio do chão, e que estava muito longe de ser um 
palácio como o chamavam os membros da nova República. 

Galvez era um ser diferente em meio aos seringueiros e seringalis-
tas que lhe haviam apoiado a iniciativa de livrar o Acre do jugo boliviano. 
Mostrava-se seguro em expor as próprias idéias e hábil ao discordar das 
alheias, pois o fazia com tamanha delicadeza que o interlocutor jamais 
se sentia ofendido. Demonstrava também requinte e erudição nas longas 
palestras realizadas todo fim de tarde, à margem do rio, as quais agrada-
vam sobremaneira quem o ouvia discorrer sobre as funções do Estado. 
Estruturar o novo Estado, dar a ele significado político e social era o 
assunto predileto de Luiz Galvez. 

Redigiu decretos, nomeou colaboradores, enviou correspondência 
oficial aos países amigos, criou a Guarda de Defesa dos Interesses do 
Povo e desenhou do próprio punho o brasão de armas. Durante dias e 
noites, à luz das lamparinas, escreveu sobre a urbanização da cidade, a 
abertura de ruas, a criação de praças, hospitais e escolas. Acompanhado 
de seus ministros, saía para o interior da floresta, à luz dos archotes feitos 
de resinas vegetais, para sonhar sua cidade-modelo. 

Mas às idéias tresloucadas não correspondiam os recursos neces-
sários, os profissionais com formação suficiente que dessem contorno ao 
conjunto das instituições por nascer. Galvez olhava ao redor e via apenas 
ricos seringalistas destituídos do saber indispensável às realizações que 
pretendia, preocupados somente em tirar sangue àqueles que viviam em 
suas imensas propriedades. Desesperava-se ainda mais quando mirava os 
pobres seringueiros à espera de ordens, uns seres inexpressivos a levarem 
a vida atrelada aos caprichos e à ganância dos patrões. 

Imaginou-se trazendo gente de fora para operar as mudanças ne-
cessárias, homens e mulheres com capacidade de construir fábricas, ini-
ciar negócios promissores, fazer o plantio indispensável, movimentar a 
máquina estatal. Dormia tarde, as idéias a lhe revolutearem na cabeça 
como borboletas coloridas. 

Passava o dia a redigir memorandos, ofícios, projetos e cartas ende-
reçadas às autoridades do Amazonas, do Pará e da Presidência dos Estados 
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Unidos do Brasil. Enviou correspondência (em francês, como mandavam 
os preceitos diplomáticos) aos chefes de outras nações pedindo o reconhe-
cimento da República Independente. Pretendia ser visto como presidente 
legítimo de uma imensa parcela de brasileiros que agora lutavam para civi-
lizar uma região bravia, antes habitada por feras e mosquitos. 

– Estou liquidado – dizia ao final de sua jornada de trabalho, quan-
do Atienza Aguillera, atriz da companhia de teatro espanhol, ajudava-o a 
descalçar as botas e se encaminhavam ambos à camarinha presidencial. 

Nada que uma noite de amores não pudesse curar, pensava Atien-
za, enquanto se entregava com volúpia à única diversão ali existente. 

Tudo era tão monótono que Atienza havia desistido de saber em que 
dia da semana podiam estar. Vivia encerrada na residência presidencial, que 
quase nada se distinguia também dos outros barracões, farta de passear pelos 
arredores ou olhar da janela o movimento igual dos batelões no leito do rio. 
Vez em quando fazia em papel machê as figuras que decoravam os aposentos 
a ponto de já não haver mais onde colocá-las. Tinha habilidade com as mãos, 
e agora, presa àquela rotina entorpecente, usava-as mais do que nunca.    

O calor a obrigava a tomar banhos e mais banhos. Grossos filetes 
de suor lhe escorriam pelo pescoço e axilas, enervando-a. O clima era tão 
convidativo à digressão e à preguiça que a companhia de teatro encerrara 
suas apresentações, repetidas à exaustão a pedido do presidente e de se-
ringalistas agastados com a monotonia do lugar. 

Não conseguia entender como Galvez, sempre enfiado nos seus fraques 
e cartolas, andando de um lado a outro sobraçando projetos e memorandos, 
podia suportar o mormaço estafante e os piuns. Tinha intenção de dizer que 
todos os esforços lhe seriam inúteis, pois nada ali poderia vir a se assemelhar 
com as coisas da civilização. Calava-se, porém, limitando-se a tirar as botas do 
presidente e encaminhar-se com ele para debaixo do mosquiteiro. 

Atienza era fornida, braços roliços e modos discretos de senhora 
bem casada. No início se divertira ao saber que nos seringais quase não 
havia mulheres, e que por isso seringueiros e seringalistas a olhavam com 
volúpia. Ria-se dos olhares gulosos, excitava-se pensando no que faziam 
os homens depois de a verem erguer, de modo proposital, o vestido godê 
e as anáguas para transpor os barrancos argilosos. 

Filha de militar, aprendera as artes do teatro para fugir ao rigor do-
méstico e ganhar o mundo, como dizia aos amigos. A companhia de que 
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fazia parte era formada de amadores que jamais causariam furor na Europa. 
Depois de muito rodar por cidades poeirentas e perdidas no mapa, a troupe 
foi dar com os costados no Pará, devidamente informada de que ali erguiam 
uma imensa e promissora cidade. Todos adoraram Belém e seus enormes 
casarões avarandados tão logo se viram no centro, onde ficava também o 
portentoso Teatro da Paz, que recebia companhias do mundo inteiro. 

Se havia o mercado com seus personagens excêntricos anunciando 
poções mágicas – e logo ali na frente a baía a se perder de vista, com o 
tráfego intenso de navios e batelões –, nada podia agradar tanto a Atienza 
como a chuva que caía diariamente sobre a cidade, trazendo consigo um 
frescor de orvalho matutino e fazendo soprar uma brisa com cheiro de 
ostras imaginárias. Encantava-se com os pingos de água a lavar telhados 
e mangueiras, e cujo prenúncio se via nas nuvens que se formavam no 
céu plúmbeo. O rio agitava-se um pouco mais, como se pudesse, como 
ela, mostrar-se grato pelas chuvas. Em um lugar quente como Belém, 
chover só podia ser uma bênção, pensava Atienza. 

Olhando agora o rio pela janela, o suor a lhe escorrer pelo pescoço e se 
acumular nas axilas, Atienza sentia saudades de Belém. Mas sabia que não 
poderia ser uma cigana a passar o resto dos seus dias nas ruas, repetindo diá-
logos decorados em sua língua pátria e agora reproduzidos em portunhol. 

Talvez por isso a agradável sensação de segurança a assaltava 
sempre que via Galvez distribuir ordens a seus ministros. O que sentia 
Atienza por ele não podia ser amor, mas um fascínio por sua personali-
dade dominadora e formação invejável.   

Admirava-lhe a têmpera e a disposição de dar, por mínimo que 
fosse, um aspecto de cidade àquele local. Falava dos projetos pessoais 
como se tivesse à mão o suficiente para torná-los realidade. Mas nem 
mesmo seus ministros, homens de pouco estudo e muito dinheiro, pa-
reciam levar a sério os planos de fazer do Acre um país de verdade. Aos 
seringalistas parecia bastar que mantivessem o domínio na região, o que 
lhes permitiria manter a exploração sobre os trabalhadores. 

Tinha vontade de dizer a Galvez o que achava daquela aventura, 
que além de tudo tinha a desvantagem de ser perigosa, uma vez que já 
circulavam boatos de que o presidente Campos Sales, informado dos 
sucessos no Acre, inclinava-se a restituir aos bolivianos o comando da 
região. Se isso fosse verdade, era mais do que certo que os estrangeiros 
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chegariam à antiga Puerto Alonso amparados por vasos-de-guerra da 
marinha brasileira, como já se dizia em toda parte. Por ser estrangeiro, e 
estar ali sem o amparo das autoridades federais, Galvez estaria em apuros 
caso fossem verdadeiras as informações trazidas pelos viajantes. 

Os boatos se acentuaram no decorrer das semanas, o rio a funcionar 
como o fio do telégrafo que ali não existia. Batelões e catraias iam e vinham 
trazendo notícias contraditórias, segundo as quais os governos do Amazo-
nas e do Pará desaprovavam a República Independente, e os seringalistas 
de Xapuri se recusavam a reconhecer Galvez como mandatário do Acre. 
Quanto às primeiras notícias, o espanhol estava seguro do apoio incondi-
cional de Ramalho Júnior, ainda que desconhecesse a posição do governa-
dor Paes de Carvalho. Mas sendo infundada uma parte da informação, era 
provável que a outra, a que falava dos insurretos de Xapuri, fosse também 
invencionice dos descontentes. Pois entre eles havia quem se beneficiara 
com a presença boliviana na região, e não seria de admirar que agora os 
traidores se encarregassem de espalhar aleivosias contra o novo regime.

Não tinham, portanto, nada a temer, ouviu Atienza de Galvez. Assim 
mesmo viu quando ele mandou que representantes do governo fossem a 
Xapuri, a fim de sondar às quantas iam os ânimos da gente influente de lá. 

As primeiras chuvas do inverno rigoroso o apanharam na rede en-
quanto dormia. A madrugada ainda mal se havia formado quando gros-
sos pingos d’água caíram sobre a palha de jaci, regando a terra ressequida, 
as árvores e as verduras empoeiradas. Os bichos amanheceriam em silên-
cio, com exceção dos pássaros de todas as cores e tamanhos que pareciam 
tocados por uma força misteriosa. O pequeno milharal esplendeu por 
detrás da plantação de arroz, e logo ele poderia comer milho cozido no 
café da manhã.  

Pela quantidade de água que continuava a cair sobre a floresta, João 
Gabriel sabia que os dias dali em diante estariam perdidos para o corte. 
Teria de ficar parado até que voltasse o estio, e aquela idéia o deixava 
irrequieto, pois só o trabalho o fazia menos ansioso em saber-se sozinho 
naquele fim de mundo. 

Sentia a ausência de Mariana mais do que nunca, e nem de longe 
havia desconfiado que a paisagem do sertão lhe faria falta. Vez ou outra, 
numa freqüência que aumentava com o passar dos dias, era tomado de 
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saudades das árvores que conhecia desde menino, das rolas que arribavam 
por causa da seca, da terra ressequida e avermelhada que havia engolido 
seus pais. As lembranças de sua gente também o enchiam de nostalgia, e 
quando fechava os olhos para dormir via diante de si o desfile das pessoas 
conhecidas: Mariana com Antônia nos braços, o primo Emerenciano, os 
sobrinhos, Cardoso, Patativa, o filho de Filó Genésia. De quando em vez 
Favorino lhe vinha perturbar as pálpebras, e João Gabriel então abria os 
olhos para a escuridão do barraco, tentando concentrar-se em um pensa-
mento menos funesto. Atribuía ao tio da mulher parte do infortúnio que 
precisava viver tão longe de casa, sozinho num lugar esquecido por Deus 
e nunca antes visitado por alma deste mundo. Favorino não só lhe havia 
aprontado uma desfeita, mas desencadeado com ela a desgraça que nem 
o mais infeliz entre os homens poderia receber do destino. 

Eram esses os seus pensamentos antes de se deitar para dormir, 
enquanto lá fora a floresta palpitava por força dos seus habitantes notur-
nos. Por duas vezes havia acordado com os esturros de uma onça ali perto 
– mas tão perto que chegou a pensar que estivesse embaixo da rede. 

Esperava a chegada do vapor de Santo Elias, carregado de su-
primentos que lhe serviriam a outra longa temporada de solidão. No 
mesmo vapor seriam transportadas as pélas de borracha que o sertanejo 
tinha acumulado ao longo dos meses. 

Dias depois a embarcação despontou na curva do rio. A manhã era 
de muita chuva, o rio corria ainda mais veloz agora que impulsionado pelo 
aguaceiro, mas foi possível a João Gabriel ouvir o ranger das caldeiras. O 
sertanejo se pôs em pé de um salto, e da janela, por entre as árvores, divisou 
a embarcação. Já vestido, ele foi esperar no lodaçal do barranco. 

Mazagão Oliveira, capitão do vapor, recebeu as boas-vindas. Os ho-
mens a bordo começaram então a desembarcar as caixas de mantimentos 
que traziam a marca da Casa Aviadora do Visconde de Santo Elias. 

João Gabriel convidou o capitão a esconder-se da chuva. Da jane-
la, ele pôs-se a mirar o Purus encorpando-se com as águas da chuva. O 
cheiro espesso do café que João Gabriel preparava encheu o ambiente e 
pairou por alguns segundos sob a palha de jaci, antes que uma lufada de 
vento o empurrasse para fora. 

O sertanejo sentia uma vontade quase incontrolável de falar e falar, 
saber das coisas da capital e de outros seringais, mas Mazagão manti-
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nha-se taciturno a olhar a chuva, como se não tivesse vontade de dilatar 
palavreado. Recebeu a caneca de café e tomou o primeiro gole antes de 
dizer, sem desviar os olhos do rio:

– Santo Elias vai se surpreender com a tua produção. São poucos 
os cabras que levam a sério esse negócio de tirar leite de seringueira. 
Muitos querem mesmo é ficar socado no fundo da rede, coçando o saco. 
O senhor produziu bastante, não encalhou na lida, e isso é bom. Em 
breve sai desse atoleiro. 

– Não fiz mais do que a obrigação – respondeu João Gabriel, ani-
mado com o início da prosa e bebericando também o café.     

Falaram de muitos assuntos, durante os quais o capitão forneceu 
ao degredado as notícias da capital e de outros seringais do Purus. Era 
um homem rude, envelhecido e acostumado aos rios da região. Cultivava 
uma barba grisalha sem o esmero que aparentava no vestir o uniforme 
do seu ofício. Possuía uns olhos claros sobre os quais assentava, vez por 
outra, uma sombra densa, como se coisas muito distantes de repente lhe 
doessem no peito. Nessas ocasiões, Mazagão se calava, os pensamentos 
distantes dali, de fato entrecortados por lembranças amargas. 

Nos muitos anos em que ele e João Gabriel estiveram a sós no bar-
raco – o que acontecia sempre que as chuvas voltavam a cair e elevavam 
o nível do rio – o capitão nunca falara de si. Ao contrário do sertanejo, 
que lhe havia dito das coisas da caatinga e das saudades da mulher e da 
filha, Mazagão não forneceu uma pista sequer sobre o modo de vida que 
levava, se tinha ou não filhos, se era feliz ao lado de alguém. 

Exausto da viagem que durava já quase um mês, anunciou, para 
alegria de João Gabriel, que pernoitariam ali e regressariam a Belém 
apenas na manhã seguinte. Foi então convidado a dormir na colocação, o 
que aceitou de bom grado. Aquela noite seria um pouco mais longa para 
o sertanejo, pois os dois homens mantiveram a prosa mesmo depois que 
o querosene da lamparina secou. 

Na manhã seguinte João Gabriel foi chamado por Mazagão ao 
vapor, a fim de ver umas coisas que ele vinha a vender nos seringais. Ao 
sertanejo foram mostrados artigos diversos, muitos dos quais prescindí-
veis à vida naqueles ermos, mas alguns de extrema utilidade para quem 
estava apartado do mundo. Além das quinquilharias, havia muitas caixas 
de champanha, uísque e vinho importados. 
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João Gabriel quis ficar apenas com algumas garrafas de aguardente 
e uns objetos que faltavam, como lâminas de barbear, anzóis e uma pedra 
de amolar. Precisou assinar um recibo que mais tarde seria apresentado a 
Santo Elias. O valor da compra seria debitado do crédito que o sertanejo 
começaria a alcançar na Casa Aviadora. De posse das coisas que havia 
comprado, já ia deixando o vapor quando foi seguro pelo braço. 

– O senhor por acaso não vai querer levar uma cabrita? – disse 
Mazagão apontando os animais presos num cercado no fundo do vapor. 
O sertanejo estranhou-lhe o modo de falar. 

– Boa de leite? 
O outro sorriu pela primeira vez, arreganhando os dentes enegrecidos 

pelo fumo que queimava muitas vezes por dia no fornilho do cachimbo. 
– Boa de companhia também – respondeu, fazendo rir dois cabo-

clos que prestavam atenção à conversa. 
João Gabriel então compreendeu por que só havia fêmeas dentro 

do cercado.
– Não é fácil ficar tanto tempo longe de tudo – disse o capitão 

baixando a voz e pitando o cachimbo.  
O sertanejo tinha crescido com a noção de que os encontros com 

as fêmeas do pasto eram naturais entre os meninos de sua terra – mas já 
não era mais um menino. Além disso, o Criador não poderia consentir 
com uma coisa daquelas, por isso ele recusou a oferta.

– Não se acanhe – insistiu o capitão do vapor. – O senhor pode se 
arrepender do que faz. Só voltaremos daqui a um ano, na outra cheia do 
rio. Até lá tem muita água pra rolar. 

Agora João Gabriel olhava a cabrita, amarrada à porta, sob o jirau, sen-
tindo desprezo por si mesmo. O vapor já ia longe, a chuva voltava a cair sobre a 
palha do teto, e ele de dentro da rede tentava ignorar a presença do bicho que 
balia sem parar. Deu-lhe de comer algumas folhas de cana brava. O ruído da 
chuva caindo sobre a palha do teto o incomodava. A cabrita baliu novamente. 

Aproximou-se da porta, viu o animal a mastigar a cana brava. En-
tão, pela primeira vez em tantos meses, sentiu medo de estar sozinho.   

A criança fora amamentada pelas vizinhas, e passava o dia a ser le-
vada de uma casa à outra do beco, enquanto a avó cuidava da barraca de 
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comida e lamentava o infortúnio de se ver mais arruinada do que nunca. 
Agora ela mesma tinha de descer ao rio para apanhar água, acender o fogo 
e atender quantos clientes lhe viessem pedir tapiocas ou canecas de café. 
Sentia fortes dores nas costas e nas pernas, os dedos pareciam perder os 
movimentos e mesmo que os homens escasseassem, o trabalho parecia não 
ter fim. Ela, porém, não tinha meios de contratar quem a ajudasse. 

Quando o menino se tornou levado como os outros da redondeza 
e uma boca a mais nas mesas miseráveis, lhe indicaram o caminho da 
casa da avó. Até então eles mal se haviam avistado, pois ela fazia de tudo 
para não ter notícias do neto.  

Apenas quando lhe apontaram a casa em que deveria morar, o me-
nino se viu diante da porta. Soube ao bater e ela se abrir que aquela 
mulher malcheirosa e de rosto vincado não o queria por perto. Ficaram 
ali parados por um longo tempo, a olharem-se nos olhos e a enxergar um 
no outro apenas o que possuíam de mais feio e repugnante. Pois se ele 
tinha o cabelo empestado de piolhos e o couro cabeludo cheio de feridas 
purulentas, a velha era um pouco estrábica e tinha as pernas mais tortas 
e cheias de varizes que ele já tinha visto.      

Relutante, a mulher apontou ao menino a mesa sobre a qual fumega-
va uma panela de sopa de feijão. Meses mais tarde ele haveria de descobrir 
que não poderia ficar naquela casa sem trabalhar para merecer a comida 
que mastigava em silêncio na presença da avó. Ela mesma se encarregou 
de lhe mostrar os balaios que deveriam ser levados à rua cheios de verduras 
– e que só teriam permissão de voltar quando estivessem vazios. 

Foi dessa forma que Ernesto (nome dado pelas vizinhas que o haviam 
amamentado e jamais pronunciado pela avó do menino) conheceu quase to-
dos os becos e ruas de Belém. Ele gostava sobremaneira de andar pelo cais 
espiando os navios e as catraias, vendo a gente que a todo o momento chegava 
ou partia dali com seus pertences. Mas nunca se aproximava das barracas, pois 
assim como a velha não queria tê-lo diante de si enquanto trabalhava nas pa-
nelas, ele também evitava encontrar-se com ela durante o dia. À noite, como 
não havia outro jeito, ambos sentavam-se à mesa em silêncio para comer. 

No começo ele nutria um medo medonho da avó, um medo que se 
transformou em desprezo na medida em que lhe crescia a compreensão de 
quem eles eram no mundo. A história de como havia nascido lhe chegou 
aos pedaços, em forma de comentários maldosos feitos pelos adultos ou em 



78

troças às quais reagia engalfinhando-se com os outros meninos na poeira 
do beco. Estes diziam que ele havia matado a mãe ao nascer, porque tinha 
a cabeça muito grande. A verdade, porém, é que Jandira fora encontrada 
inconsciente e levada para morrer em casa, três dias após o parto. 

O hábito de bater-se até mesmo com os mais fortes logo o tornaria 
um contendor respeitado, capaz de derrubar o adversário com um único 
golpe na ponta do queixo. Os meninos do beco temiam enfrentá-lo, e a 
custo de muitos socos certeiros foi que ele fez calar as chacotas. O fato, 
porém, de poder desfazer uma troça no muque não lhe dava motivos de 
orgulho, pois se sentia cada vez mais sozinho vendo que os outros, derrota-
dos, preferiam manter-se à distância e cada vez mais unidos contra ele. 

Se os outros garotos ali tinham pais que bebiam nos botecos de baixo, 
e que mais tarde surravam os filhos e as mulheres, ele não tinha ninguém. 
Às vezes, quando percorria as ruas da cidade e via uma criança acompa-
nhada de um adulto, lamentava não ter quem o levasse a passear. 

Foi daquela forma que lhe cresceu um ódio também pelo desco-
nhecido que havia partido depois de ter engravidado Jandira. Onde an-
daria o desgraçado que o havia posto no mundo? 

Andou perguntando aos vizinhos mais velhos sobre os traços da 
mãe. Disseram-lhe que era uma moça bonita, de cabelos longos e pretos, 
mas que se havia desgraçado com um sujeito que aparecera no cais. Era 
só o que sabiam dele, além do que tinha desvirginado a pequena antes de 
se embrenhar nos seringais como muitos outros forasteiros que vinham 
de lugares ignorados. E então Ernesto o odiou com todas as forças do seu 
corpo mirrado. Odiava também a avó desdentada, as mulheres do beco, os 
outros meninos, os bichos que passavam fome dentro dos barracos imun-
dos, os homens que freqüentavam no cais os bordéis esfumaçados e sujos. 

Certas noites ele não conseguia dormir. A medalhinha dada por 
José a Jandira agora lhe pertencia. Pedira a uma mulher que lhe com-
prava verduras que lesse para ele a inscrição do verso. Guardou-a como 
quem descobre ter consigo algo de muito valor. Aquele objeto ordinário 
poderia quem sabe ter alguma utilidade no futuro. 

Foi então que a idéia da vingança se revelou com toda a força ao 
menino dos balaios. Mataria o pai como se mata um animal. E essa idéia 
tornou-se mais que uma obsessão. Instalada de vez no corpo magro de Er-
nesto, acalentava-o no momento em que se deitava para dormir ou quando 
o dia estava muito quente e ele não tinha ainda vendido toda a verdura. 



79

Tinha ódio aos balaios e por ter que passar o dia inteiro a anunciar sob 
as janelas o que levava dentro deles. Mas o seu ódio era diferente daquele que 
sentiam os meninos do beco quando os homens os espancavam sem piedade. 

Pensava essas coisas todas de modo atrapalhado, juntando idéias 
desarrazoadas. Passava o dia a anunciar as verduras na rua, sob o sol 
quente, juntando retalhos de idéias que afinal se embaralhavam. 

Depois da faina diurna irritava-se com a avó fazendo ruídos ao 
chupar da colher a sopa de feijão. Mas por vezes, pensando na realização 
de seus intentos, esquecia-se daquilo e assumia uma expressão alegre. A 
velha estranhava-lhe as feições de súbito modificadas, achando que o 
bastardo sonhava com os brinquedos das vitrines. 

Planejou por muitos anos largar os balaios na rua e correr para um 
navio que levantasse âncora. Embrenharia-se nos rios e neles permanece-
ria até o dia em que pudesse consumar sua vingança. Não podia se deparar 
com trabalhadores da selva sem que se aproximasse para ouvir as histórias 
do corte, das pélas de borracha, dos coronéis de barranco que roubavam 
nas contas e até mandavam matar quem tirasse saldo nos livros. Sabia o 
nome dos seringais e dos seringalistas mais importantes dali. Sabia quem 
procurar para se meter na floresta como um trabalhador da seringa. Mas 
sabia também que não aceitariam um moleque como ele, que prestava ape-
nas para carregar balaio à cabeça e gritar o nome das verduras. Tinha que 
amargar a espera do tempo em que seria homem suficiente para aquilo. 

Mas algo naquele corpo franzino fazia supor que ele não haveria 
de suportar com paciência o tempo certo de partir. 

Um dia ele de fato largou os balaios e saiu de casa com o dinheiro 
furtado à avó. Na tarde anterior havia encontrado num boteco o dono de 
um regatão que dizia estar partindo para comerciar nos seringais assim 
que raiasse o dia seguinte. 

Decidido a ir-se com o homem – um libanês criado no Brasil – 
apareceu em seu barco no momento em que ele se preparava para soltar 
a corda que o mantinha preso ao trapiche. Isaac olhou Ernesto com des-
confiança quando este anunciou o desejo de partir também, na condição 
de ajudante. Mas por alguma estranha razão o admitiu a bordo. 

As luzes da cidade de Belém então ficaram para trás. 

     ****
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Isaac era de compleição forte, olhos grandes e negros e uma barba 
de que muito se orgulhava. Aparava-a todas as manhãs tão logo se erguia 
da rede, e antes que a água do café estivesse fervida. Fazia questão ele 
mesmo de preparar o café da manhã, que era sorvido com pedaços de 
biscoitos besuntados de manteiga alemã. 

Ali muito pouco do que se destinava aos seringais tinha origem no 
Brasil. No meio da floresta os trabalhadores esmolambados comiam manti-
mentos importados da Europa. Esses produtos vindos de terras tão longín-
quas abasteciam os barracões, onde mandavam os seringalistas, cujo lucro 
não se restringia à borracha, mas adivinha também do fornecimento aos 
trabalhadores de quase tudo que se consumia no seringal. A maior parte 
dos ricos patrões dava ordens expressas aos guarda-livros para roubarem na 
conta, o que fazia dos seringueiros eternos reféns de um comércio que se 
alimentava, sobretudo, da ignorância e das injustiças. Como os patrões  fa-
ziam as regras em suas propriedades, estabelecendo o preço das mercadorias 
e decidindo quem possuía crédito para adquiri-las, os regatões, que vinham 
cheios de produtos atracar nos barrancos, nunca eram bem-vindos. 

Isaac ancorava o batelão sempre longe das vistas dos proprietários e 
fazia avisar que se encontrava no local pela primeira catraia que passasse. 
No mesmo dia começavam a aparecer os trabalhadores, aos quais oferecia 
fazendas, utensílios de cozinha, ferramentas de trabalho, remédios, comida 
enlatada e, é claro, bebidas alcoólicas. Era hábil negociante a ponto de 
empurrar aos compradores os balangandãs de que eles não necessitavam. 
Sabia o nome de cada seringueiro que lhe subia ao barco, tratava-os com 
deferência e conseguia lembrar-se até mesmo do que haviam adquirido na 
última vez que em que tinham estado no batelão. Os trabalhadores, por-
tanto, tinham-no na conta de amigo, e por isso eram pródigos em gastar 
com as mercadorias que Isaac lhes trazia de uma Europa desconhecida.   

Inteligente e falador, ele às vezes se aborrecia em ter a bordo um 
rapaz que quase não dizia palavra, preferindo o sossego dos cantos às 
longas palestras. O libanês o achava meio idiota, e por isso, com o tempo, 
passou a não se importar se o garoto entendia ou não o que lhe dizia.   

Demorou até que Ernesto se acostumasse e ao subir e descer dos rios 
numa mesmice que o fazia lembrar das noites de tédio e silêncio diante da 
avó. Aborrecia-o saber que ali não havia chão por onde pudesse andar na 
tentativa de se ver livre da sensação de entorpecimento que vez ou outra o 
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abatia, como resultado de longos dias de navegação. Quando pisava em terra, 
esta quase sempre não era firme, pois a argila dos barrancos grudava aos pés 
num desconforto pior do que aquele causado pela lama do beco. E como 
navegavam na época das chuvas, o solo das partes altas, onde os seringueiros 
construíam suas moradias de paxiúba, também se soltavam numa moleza ir-
ritante. Mas saudades das ruas de Belém ele não sentia nenhuma. Estava livre 
daquela vida, cujo sentido não havia nenhum porque até ali fora um cego a 
andar de porta em porta anunciando verduras.   

O barco era desconfortável, tudo faziam dentro dele, da higiene pessoal 
à comida. Isaac ensinara carteado a Ernesto, a fim de que tivessem com o 
que se distrair nos dias em que os fregueses não vinham. O rapaz aprendeu 
também a pilotar o batelão, revezando-se com o dono na sua condução até a 
próxima parada. Aos poucos foi tomando conhecimento dos mistérios da sel-
va, de suas lendas, os nomes dos bichos e das árvores, os segredos do comércio 
fluvial. Aprendeu também a distinguir os peixes que se podia comer daqueles 
que deviam ser devolvidos à água. Fazia fogo com rapidez, tornou-se hábil 
em manejar o terçado e usava os cipós quando não havia corda. Dos índios 
ouviu histórias – que eram brabos, comedores de gente, traiçoeiros. Ou que 
em contato com os brancos tinham se tornado dóceis e dignos de confiança. 
Ignorava, porém, que o povoamento da região fora feito à custa do sangue 
de tribos inteiras, cujos sobreviventes aos poucos se viram empurrados para 
longe das margens dos rios, onde se estabeleciam os ambiciosos seringueiros.    

Por onde atracassem, Ernesto perguntava de um homem, seringueiro 
como eles, oriundo de Ribeira Alta, Ceará. A resposta era sempre a mesma, 
mas ele não esmorecia. 

O libanês era sovina. Regrava a comida que oferecia ao rapaz e o ex-
plorava quanto podia. Quase nada lhe passava às mãos argumentando que 
mantê-lo a bordo lhe custava caro, muito caro. 

– Vês essas mercadorias, garoto – dizia quando chegava o momento em 
que precisavam ajustar as contas. – Elas vêm de longe e me custam o olho da 
cara. Se as dou a ti, me fazem falta na hora da venda, o que diminui os meus 
lucros e me atrasam a vida neste fim de mundo. 

Isaac sonhava voltar ao Líbano e se estabelecer em Beirute como co-
merciante. Tinha pressa em ver-se em condições de partir, pois não queria 
permanecer muito mais tempo vivendo num batelão, às voltas com a gente 
rude dos seringais.  
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Apesar do frasear bonito e convincente do libanês, seus lucros não 
paravam de crescer. 

Aquela seria a última vez que sairia do seringal para se perder na 
noite aconchegante da cidade, entre as putas e os bêbados do cais de 
Belém. Na sua primeira viagem gastara as economias de dois anos de 
trabalho duro, e agora outros três se haviam passado com ele encerrado 
na mata, a tirar látex e ser roubado no barracão. Por saber ler, tinha cer-
teza de que o enganavam no peso e na conta, a péla de borracha a valer 
menos na balança do seringalista. O guarda-livros era um safardana que 
vivia de esfolar os trabalhadores como ele, de propósito a se equivocar 
na aritmética em prejuízo dos pequenos. Agia sob as ordens do dono, a 
quem curvava a espinha como José das Luzes ao coronel Júlio Martins 
– e o fazia, sobretudo, para ser um janota entre os esfarrapados. O guar-
da-livros julgava-se com fumos de erudição, por isso não se misturava à 
gente miúda, sozinho no seu barraco porque também não freqüentava o 
chalé avarandado do seringalista, aonde vinham fumar charutos e beber 
champanhe outros coronéis de barranco.

Cinco anos enterrado naquele fim de mundo e o dinheiro que tinha 
guardado não daria para comprar nem os partidos de cana de Júlio Mar-
tins, quanto mais a totalidade de sua fazenda. Lamentava que na primeira 
viagem a Belém houvesse gastado, com as prostitutas do cais, cada réis 
economizado em dois anos de serviço. No barracão também deixava gran-
de parte do crédito adquirido, fosse em comida estrangeira ou nas garrafas 
de aguardente. Lamentava que ali dentro do mato vivesse como o pai a 
esvaziar o conteúdo das ancoretas, a usar o álcool para aplacar a solidão e a 
saudade que lhe lancinava o peito noite e dia. Por isso não se havia contido 
em sua viagem a Belém. Esvaziara os bolsos num delírio de homem rico, 
como se a fonte daquela extravagância jamais pudesse secar.        

Passado o transe, arrependeu-se do dispêndio. Doía-lhe saber que 
agora era um homem condenado a atrasar em dois anos mais seu regres-
so à Ribeira Alta, o que se transformou num tormento quando se viu 
novamente na estrada de seringa, tigelas numa mão e faca na outra, o 
caminho alumiado pela luz incerta da poronga.    

Sentia-se agora como que esmagado pela rotina de tirar leite de 
seringueira, alheio ao mundo, infeliz por não lhe entrar mais pelas na-
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rinas o odor de capim úmido da fazenda. Sonhava com as chaminés do 
engenho a soltarem rolos de fumaça escura, espalhando nos arredores 
um cheiro adocicado de cana, e dos pretos bons que nos dias de festa 
demonstravam uma alegria que mais ninguém ali podia sentir. O pai 
continuaria a envergar o espinhaço ao coronel, os irmãos a panzuar pela 
fazenda e a mãe à espera de outro menino. 

Queria esquecer os sofrimentos, lembrar-se apenas de Helena com 
seus lindos cabelos encaracolados a entrar pela porteira, na sua fazenda, 
a fazenda que haveria de comprar de Júlio Martins com o dinheiro da 
borracha. Mas estava longe do dia em que poderia voltar e pôr sobre a 
mesa do coronel o montante que valeria as suas terras. Jamais lhe havia 
ocorrido que o proprietário recusasse o negócio, fosse por ter apego à 
propriedade, fosse por não admitir passa-las às mãos de um trabalhador 
do eito. Em sua mentalidade de homem simples, o brejeiro imaginava 
que todos os sonhos se realizavam mediante a quantia certa. 

Dessa vez não se deixaria enganar pelas putas do cais, não seria ge-
neroso com os bêbados. Quem quisesse beber que fosse dar duro no mato 
como ele. Haveria de se deitar com uma mulher apenas, e com ela passaria a 
noite depois de ter acertado um preço razoável. Nada de jogar diamantes aos 
porcos, pensou José, tomando mais um gole no gargalo da garrafa escura. 

Lembrou-se da pequena que havia conhecido numa das barracas 
de comida e com a qual se deitara uma noite antes de partir. Como era 
mesmo o nome dela? Não se lembrava. 

O batelão foi manobrado para atracar no porto, e um companheiro de 
José o sacudiu. A tarde escurecia quando abriu os olhos, a garganta a pedir 
água. Apanhou seus pertences e desceu ao trapiche de madeira. Estavam em 
seis. Sabiam aonde procurar uma pensão com preço módico e que lhes servisse 
boa comida. Passariam três ou quatro dias ali antes de regressar ao seringal. 

 
Quatro longos anos já se haviam passado desde que João Gabriel 

tinha saído de Belém, para se enfurnar na floresta em busca do látex que 
o redimiria da pobreza. Mesmo que já não o incomodasse tanto a figura 
esnobe de Favorino a lhe dizer desaforos, mantinha acesa a vontade de 
lhe chegar um dia na fazendola e comprar todo o gado vigente.

Pensava cada vez mais em Mariana e na filha, que o sertanejo ima-
ginava crescida a correr atrás das galinhas no terreiro. Emerenciano e os 
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sobrinhos também lhe acudiam nos momentos de saudades, que eram 
também de sentir falta das árvores e dos bichos de sua terra natal. 

Outros seringais tinham sido abertos mais abaixo, o que estabele-
ceu o tráfego fluvial em frente à colocação e lhe dera a idéia de quanto 
o negócio da borracha crescia. O vapor de Santo Elias tinha estado três 
vezes ali, e Mazagão lhe trouxera a notícia de que o comerciante se havia 
admirado da capacidade produtiva do seu aviado. O crédito, afirmou o 
capitão, só fazia aumentar na Casa Aviadora para quando o sertanejo 
quisesse resgatar os valores a que tinha direito.   

João Gabriel não deixava de fazer cálculos, na tentativa vã de saber 
quanto tempo mais deveria permanecer na Amazônia. Tencionava voltar 
a Uruburetama quando pudesse cumprir a promessa que fizera a Favo-
rino. Desistia, porém, de imaginar os montantes que acumulava na Casa 
Aviadora, achando que nunca era demais ficar pelo menos outro ano no 
seringal. A falta do conhecimento exato do quanto tinha a receber de 
Santo Elias tornou-se o motivo do adiamento a que se impunha, resolvi-
do a regressar a Uruburetama somente com a honra restabelecida. 

Continuava a acordar à hora de sempre para fazer café e sair pro 
corte. Acostumara-se ao murmúrio dos bichos na floresta escura e ao 
marulhar do rio ali em frente. Quando o dia clareava, ele podia distinguir 
o canto dos pássaros que aprendera a diferenciar no meio da mata. 

Era um alívio saber que havia outros seringueiros próximos dali. 
Vez por outra ele descia o rio para se avistar com seu vizinho de baixo, 
que chegara dois anos depois que ele já havia se estabelecido. Era um 
brabo como ele fora no início, porque de nada sabia o recém-chegado de 
como viver dentro da mata. O outro vinha também do Ceará, e essa feliz 
coincidência os havia aproximado ainda mais. 

O café coado na hora e o fumo de rolo, que chegavam até eles pelo 
vapor de Santo Elias, eram companheiros inseparáveis nas longas conversas 
que versavam, principalmente, sobre o preço da borracha. Tudo que sabiam 
sobre o comércio do látex lhes vinha junto com as panelas, roupas, aguarden-
te, lâminas de barbear, temperos, comprimidos, facas, anzóis, latas de comida 
e de doces. Os vapores e batelões funcionavam não só para transportar mer-
cadorias, mas também como informantes do que se passava na civilização. 

Na última vez em que estivera no seringal de João Gabriel, Mazagão rece-
bera um pedido inusitado: o sertanejo pediu ao capitão que lhe trouxesse livros. 
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– O senhor sabe ler? – perguntou o outro, espantado.  
– Gosto de me distrair com um cadinho de leitura quando não 

tenho o que fazer – retrucou João Gabriel. 
Os livros chegariam no próximo inverno, quando o nível das águas do 

rio se elevaria novamente e aos vapores seria permitido navegar. Estava segu-
ro de que seria atendido, pois o capitão nunca esquecia uma encomenda.     

 
Os lucros de Isaac cresciam junto com o comércio da borracha, 

produto do qual Europa e Estados Unidos necessitavam para alimentar 
suas fábricas. A exportação multiplicava a riqueza dos seringalistas e dos 
comerciantes de Belém. 

Ernesto ignorava as lições que lhe dava o patrão sobre os segredos 
do seu ofício, pois não queria ser como ele a enganar os incautos. Pla-
nejava viver da borracha assim que chegasse à idade de poder trabalhar 
num seringal. Essas idéias lhe passavam pela cabeça antes de pegar no 
sono ou enquanto ambos se entretinham no jogo de cartas. Recusava-se 
a jogar a dinheiro com o libanês, pois via que o outro era sócio do demô-
nio em tudo que envolvesse algum valor. 

Continuava acabrunhado mesmo após as longas semanas de via-
gem. Quase não falava, metido pelos cantos do batelão quando sua pre-
sença não era exigida por Isaac. Este se acostumara ao ajudante arredio, e 
dava como certo que ele tinha algo de bronco. Devia de ser filho de gente 
muito ordinária, pensava o libanês, e por isso era incapaz de aprender 
algo de útil. Aborrecia-o, sobretudo, a distração e a lerdeza do rapaz.   

Podia ignorar as coisas do comércio, não entender as letras e os nú-
meros como Isaac, mas tampouco era idiota, pensava Ernesto. Via, porém, 
o libanês mudar de modos como as noites mudavam com as fases da lua. E 
Isaac, antes duro como cumaru, se transfigurava em gentilezas, a dizer que 
se ganhasse o suficiente levaria Ernesto consigo a uma viagem ao Líbano. 
E ambos riam dos planos enquanto jogavam cartas. Nessas horas Ernesto 
sentia que Isaac era bom. Ainda que lhe passasse a manteiga com relutância 
ou que vigiasse a quantidade de bolachas que ele comia, ainda que lhe tivesse 
pagado tão pouco pelos meses trabalhados – Isaac, no fundo, era bom.       

Os dias de sol eram mais longos e as chuvas, escassas. O nível da 
água do rio baixava manhã após manhã, o que eles viam pelas marcas de 
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barro deixadas na vegetação das margens. O sol tinia na cobertura do 
barco. As noites continuavam frescas, e pela madrugada caía a neblina. 

Visitariam mais dois seringais antes de voltar à cidade. Descer o 
rio a caminho de casa seria mais fácil e rápido, ainda que a Ernesto a 
idéia soasse ridícula.  Contariam com a ajuda da correnteza, dizia o liba-
nês, e não teriam que atracar para oferecer mercadorias. 

****
Foi no penúltimo ponto de parada que se deu o incidente. 
Uma única caixa de carne em conserva, transportada por engano à 

catraia de um seringueiro, desencadeou a fúria do libanês. 
Mais tarde, já no barranco, Ernesto se lembraria da sucessão de 

acontecimentos que levaram à morte de Isaac. Bastara um único golpe 
com a faca para que ele calasse na boca as suas ofensas. 

Surpreso, admitia não sentir arrependimento algum.   
Antes se orgulhava por saber que era mesmo capaz de matar.

As figuras de papel machê já não cabiam sobre os móveis de madei-
ra-de-lei, e agora elas lhe estalavam sob as botas de couro de bezerro. O 
calor se tornava cada vez mais insuportável para Atienza, que se demorava 
ainda mais na beira do rio a molhar o pescoço. Mostrava-se sempre irrita-
da pela canícula, a pele suarenta e avermelhada, a atribuir aos efeitos devas-
tadores do mormaço suas freqüentes indisposições para o amor noturno. 

Durante o dia permanecia ao pé de uma jaqueira próxima da re-
sidência presidencial, cortando pedaços de papel aos quais rapidamente 
emprestava formas de objetos, bichos e pessoas. Galvez mandara vir de 
Manaus, num batelão, um grande carregamento de papel machê, pois o 
trabalho manual parecia exercer efeitos terapêuticos sobre ela. 

A medida restabeleceu a rotina doméstica por algum tempo, pois a 
falta do que fazer não era o único mal de um organismo que se desgas-
tava sob o mormaço dos trópicos. Atienza sentia, sobretudo, saudades de 
um chuveiro ou de uma banheira com água perfumada na qual pudesse 
mergulhar durante horas, esquecida do mundo. Os passeios pelos serin-
gais vizinhos também já não lhe davam prazer algum, pois ela conhecia 
todos os chalés das redondezas. Sentia, mais do que nunca, necessidade 
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de caminhar por ruas calçadas, espiar nas lojas as novidades que elas 
exibiam, entrar nos cafés ao final da tarde para tomar uma xícara de chá. 
Não que ali faltasse chá, pois Galvez não poderia passar sem eles um 
único dia. Mas na floresta as infusões não tinham o mesmo sabor que na 
cidade, pensava Atienza, para quem o prazer de sorvê-las estava relacio-
nado principalmente à paisagem urbana. 

Os seus sonos não eram mais tranqüilos como antes, o que acabava 
por afetar-lhe o humor e prejudicar os encontros noturnos com Galvez. 
Os empregados da residência oficial viviam de caminhar na ponta dos pés 
para não despertar na patroa sua fúria de galeão espanhol e que, ao contrá-
rio do que supunham, não acabou com a mudança da fase da lua. Quando 
soube disso, Atienza riu-se com escarninho diante de um Galvez apreen-
sivo, dizendo que não tinha parentesco com os lobos, que viviam de uivar 
ou acasalar de acordo com as fases lunares. Era um ser humano, prosseguiu 
aos prantos, um ser humano carente dos confortos que só a cidade poderia 
oferecer, e não um animal cuja índole pudesse ser determinada pelos astros. 
Ele então notou que Atienza estava bêbada, e concluiu, ao averiguar o es-
toque de xerez e champanhe da despensa, que isso deveria ter se repetido 
nas duas últimas semanas. Tão empenhado estivera em suas atribuições 
presidenciais que não havia dado por aquilo. 

– O que posso fazer por ti, minha doce amada? – indagou Galvez 
de um modo tão terno e romântico que fez cessar o pranto de Atienza. 
Ela enxugou as lágrimas antes de dizer que desejava ir embora para Be-
lém na manhã seguinte, não importasse o destino que quisessem tomar 
os demais componentes da companhia teatral, já há muito desinteressa-
dos da arte de representar. 

– Não me deixes ficar, para o meu próprio bem, nem mais um dia 
neste fim de mundo – suplicou, dramática.   

Galvez não vacilou em dizer que tão logo aparecessem no horizonte 
os primeiros raios de luz, daria ordens para que ela fosse levada à cidade. 

– Estarei esperando por ti, meu amor, para estarmos novamente 
juntos assim que acabar toda essa pantomima em que o destino te en-
redou – disse ela, já refeita de sua crise de choro. – Pois não podes ser 
presidente de uma república de papel. 

Referia-se aos decretos assinados por ele, cujo conteúdo era uma 
obra de ficção diante da realidade acreana, com seus problemas de isola-
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mento, falta de recursos e excesso de doenças. O presidente quis obtem-
perar que as mudanças viriam aos poucos, resultantes de muito trabalho 
e empenho, mas nem mesmo ele conseguia mais acreditar naquilo. Sen-
tou-se na camarinha e pôs-se a olhar as pontas das botas sujas de barro. 

Na manhã seguinte, mal as primeiras cores haviam tingido o céu, ele 
deu mostras de que era um homem de palavra ao descer ao barranco onde 
os seringueiros já principiavam suas obrigações. Deu-lhes ordens de equi-
par um batelão e sentiu o coração atormentar-se pela perda irremediável. 

– De modo algum amo essa mulher, mas ela me fará falta, disse 
consigo mesmo. 

Em seguida se dirigiu ao seu gabinete, deixando a recomendação 
de que Atienza fosse levada dali informada de que poderia voltar quando 
bem quisesse. Quanto às despedidas, ele as dispensava por saber que em 
breve estariam unidos outra vez. No fundo, porém, sabia que jamais poria 
os olhos nela novamente, pois há pessoas que nasceram para o mundo, 
como Atienza, e outras que não se voltam jamais ao passado, como ele. 

À tarde, quando o batelão já estava a algumas milhas dali, sentiu 
uma forte pontada no peito ao se dar conta de que naquela noite a cama 
seria dele somente. 

Os grossos pingos d’água batucavam monótonos na palha do teto 
e José, deitado na rede, era um desgosto contagiante. Havia passado o 
dia a embebedar-se com a cachaça que sobrara da última compra no 
barracão e agora, tardinha já, lamentava que as garrafas estivessem vazias. 
Durante o dia não pensara em comer porque não havia sentido fome, o 
estômago a reclamar mais aguardente. 

Lutava para esquecer os laivos de lembranças de sua breve perma-
nência na cidade grande – as bocas imensas e avermelhadas, o bafo desa-
gradável dos bêbados, os vestidos coloridos e os uniformes da marinhagem. 
Na volta à colocação, vítima daquele torpor que o mantinha como que 
amarrado à rede, alimentara a esperança de ter reservado uma parte das 
economias em forma de crédito no barracão. E aquela ínfima esperança, 
que se havia feito centelha de vida durante a longa viagem, se transformou 
em desespero quando ele ouviu do guarda-livros que nada tinha a receber 
do seringalista. Obstinou-se na questão, pedindo que se verificassem os 
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números uma vez mais, e isso fez com que o funcionário se encrespasse. 
Outros seringueiros aguardavam do lado de fora, e ante a reação do guar-
da-livros à insolência de José, encolheram-se, presumindo problemas. Um 
dos capangas do seringalista, que até então estivera em pé ao lado do bal-
cão, aproximou-se, a carabina nas mãos e um revólver na cintura. Pergun-
tou se havia algum problema, ao que o guarda-livros respondeu que sim, 
pois José o incomodava com impertinências, duvidando dos seus cálculos 
e, por conseqüência, da honestidade do coronel Justiniano. A mãozada no 
peito serviu para que os demais testemunhassem como eram ali tratados os 
insolentes, se assim os quisessem imitar. José foi levado para fora aos tran-
cos, e lhe doeu mais a violência desnecessária que a inexistência do saldo, 
mais a humilhação testemunhada que o medo de reagir. 

Jurou que mataria a ambos – guarda-livros e jagunço – mas logo 
reconheceu que não era de alimentar vinganças, e muito menos de con-
cretizá-las. Devia de ter herdado aquilo do pai José das Luzes, que com 
tanta facilidade dobrava o espinhaço ao coronel Júlio Martins. 

Remou devagar pelo rio, enquanto repassava por dentro a humi-
lhação padecida e lamentava não ter a coragem de solver com sangue as 
menores desfeitas. 

O rio estava alto e havia coberto a ramagem das beiras. Alcançava agora 
os galhos que meses atrás tinham estado suspensos metro e meio acima da 
água, sujos de barro. Não soube quanto tempo remou, pois não sentia os bra-
ços ou o passar das horas, e quando chegou à colocação, a tarde já caminhava 
para o fim. Dentro de casa não acendeu a lamparina, jogando-se na rede para 
atormentar-se com as lembranças do que se havia passado no barracão. 

Sentiu saudades de sua gente, e o entristecia imaginar-se sem forças 
para cumprir o que tinha vindo fazer em terras tão distantes. Cinco anos 
de aperreação, e se quisesse ir embora ainda teria de ganhar o suficiente 
para a passagem de volta. Helena era um sonho, um desatino, pensou. De-
via estar louco no dia em que lhe ocorreu a possibilidade de desposá-la. 
Pois estava além de suas posses, de suas forças, de sua competência e con-
dição humana. Era um quase-bicho comparado àquela mulher tão pura e 
cuja beleza encantaria magotes de doutores da capital. Fora uma insanida-
de achar que voltaria para fazer-se dono das terras de Júlio Martins – um 
cabra do eito a sujar de barro o soalho luzente da casa-grande. Iludira-se 
achando que era possível viajar até o fim do mundo, onde faltava de tudo, 
menos piuns e muriçocas, sofrer a solidão que agora sabia doer como uma 
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chaga e voltar aos seus como um senhor de engenho. Era triste reconhecer, 
mas não voltaria para casa coberto de glórias.

Tivesse um pouco de sorte, voltaria para reassumir o trabalho no 
pasto, afinal agradecido ao coronel Júlio Martins, a espinha encurvada 
como a do pai quando se encontravam, dois contrastes de maneiras. He-
lena então estaria noiva, ou quem sabe casada, e se o marido fosse um 
citadino, apareceriam de quando em vez na casa-grande. 

Errara na suposição de que o futuro lhe seria de glória somente, já 
que sabia juntar as letras e formar palavras. A habilidade aprendida era 
inútil no meio da mata e longe da sorte. 

Levantou-se da rede para reacender o fogo com novas achas de le-
nha sobre o carvão ainda morno. Soprou as cinzas até a vista escurecer, 
pois precisava de uma caneca de café. Antes tomou um gole de cachaça, 
voltando à rede enquanto o fogo crepitava. Lá fora a chuva voltava a cair. 

Pensou em Juvenal, que já deveria ter mulher e filhos, súbito invejando 
no amigo a despretensão em fazer-se rico, casar com moça de família impor-
tante, avultar-se aos olhos alheios. Suando nos tachos do engenho, as bocas 
a se multiplicarem dentro de casa, a mulher a parir todos os anos. Mas ali 
junto dos seus, sem culpa ou nostalgia, livre de se ver de repente arrependido 
do desejo de ser maior do que lhe permitiam a estatura e a fraqueza. 

Helena fora um desvario de juventude. Gastara tempo e energia em 
cultuar por ela um amor feito de vento. Cometera o desatino de se embre-
nhar em terras tão distantes quando a filha do coronel Júlio Martins nem 
mesmo lhe conhecia a existência. Se tivesse percebido antes aquelas verdades 
sobre si mesmo, e houvesse admitido que Juvenal estivera certo em lhe dizer 
que não tinham nascido para patrões, provavelmente sua condição atual se-
ria outra, sem remorsos ou humilhações no barracão. No entanto saber que 
era responsável pela sua desgraça financeira, ele tinha certeza de que lhe rou-
bavam na conta, o peso da borracha a diminuir na balança do seringalista.  

Agora lamentava as possibilidades perdidas, a negação dos amores 
reais, pois vivera de idolatrar uma farsa. Lembrou-se das mulheres do 
engenho, encantadoras em sua simplicidade, apetitosas apesar dos mui-
tos filhos que lhes faziam parir. Lembrou-se também da moça da barraca 
de comida em Belém, os olhos grandes e claros, o corpo tépido e roliço 
sobre o qual havia deitado. Como era mesmo o nome dela? Jurema? Ja-
cira? Não se lembrava... 
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A água fervia dentro da lata. Ele se ergueu e preparou café, antes 
tomando mais um gole de aguardente. O cheiro espesso e reconfortante 
da beberagem agora a evolar-se da caneca fumegante. Lá fora tudo fora 
engolido pela escuridão. As sombras a tudo encobriam. Os sapos coaxa-
vam nas poças d’água. A chuva cairia por muitos meses mais, a impedir o 
trabalho nas estradas de seringa. Esse contratempo o reteria outro ano ali, 
escravo do barracão onde precisaria pegar mais suprimentos e aguarden-
te, um cão submisso ao guarda-livros e escravizado pelo álcool. Porém, 
as talagadas lhe davam forças para enfrentar o confinamento no seringal. 
Apenas elas lhe abrandavam as dores latejantes dentro do peito. 

Lembrou-se do pai esvaziando a ancoreta, desgraçado pelas circuns-
tâncias do nascimento adverso e empenhado em espalhar a própria desdita 
nos filhos que se multiplicavam ano após ano. Lembrou-se da mãe de 
cócoras no terreiro, empenhada em acender o fogo, pernas rebentando de 
varizes e os peitos cada vez mais flácidos. Enquanto isso uma ruma de me-
ninos corria à sua volta, em algazarra, inocentes das privações e da tristeza. 
Eram tantos que não faziam falta os que morriam vitimados pelas febres 
do inverno – o ausente logo substituído por outro, recém-nascido.

Tomou mais alguns goles de cachaça, o cansaço a pesar-lhe no cor-
po como um fardo insuportável – e então ele dormiu. Sonhou que estava 
no engenho do coronel Júlio Martins, que tangia gado no momento em 
que os jagunços vinham tirar satisfação por ter desejado casar-se com 
Helena. Na frente de José das Luzes e dos outros vaqueiros, ele então era 
açoitado como os pretos incorrigíveis. 

Acordou com o dia raiando por trás de outras nuvens carregadas. O 
inverno seria mais longo que nos anos anteriores, e ele estaria condenado a es-
perar pelo verão, quando afinal regressaria ao trabalho nas estradas de seringa. 

Enterrou o dinheiro ao pé de uma enorme gameleira, num ponto 
que sabia a salvo das cheias do rio. Havia arrombado a fechadura. O con-
teúdo da caixa se molhara. Mas logo as inúmeras cédulas estariam secas 
outra vez. Concluiu que estava rico. Não imaginara que o regatão tivesse 
tanto dinheiro guardado num só lugar. Sorriu, um dente quebrado na 
boca intumescida. As pancadas com a lata de goiabada que desfira em 
si mesmo, como parte do álibi que havia arquitetado, tinham sido para 
valer. O supercílio se partira, e em volta da ferida o tecido latejava.
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O mais difícil fora nadar até a margem, sobraçando a caixa de madeira, 
enquanto o batelão começava a arder em grandes labaredas. Espalhara quero-
sene por todo lado, deixando livre apenas a proa, de onde pulou na água depois 
de desamarrar a embarcação. Esta rodopiou rio abaixo, ao sabor da correnteza, 
antes de encalhar mais adiante, num barranco argiloso. O fogo crepitava ainda 
quando a chuva começou a cair, forte a ponto de debelar as chamas. Pela ma-
nhã Ernesto veria o esqueleto de madeira incendiado, e pelo estado do batelão, 
presumiria que o corpo do libanês não fora consumido pelo fogo. 

Tremia de frio, acocorado no barranco. O dia levaria uma eterni-
dade para amanhecer. Não fosse pelo frio, que parecia penetrar nos ossos, 
ele não se incomodaria de esperar que o dia raiasse.    

Lembrou-se do morto dentro do batelão, mas não sentia remorsos 
pelo que fizera. Coubera a Isaac um castigo à altura das ofensas que fizera. 

Logo veria que as cores do céu se abrandavam e que o brilho das 
estrelas se apagava. A gameleira era maior do que ele tinha imaginado, 
com grossos galhos e densa copa abrindo-se acima das outras árvores. 
Ouviu um motor de catraia que descia o rio. 

****
 Ernesto não se abalou ao ver os homens fardados. Sua versão do 

que ocorrera semanas antes era conhecida nas cercanias, e ninguém pa-
recera duvidar-lhe a veracidade. 

Ajudava Antônio a remendar o chiqueiro quando os policiais apa-
receram, em número de quatro, o motor da lancha a repicar na floresta 
como o eco das maritacas. Antônio foi o primeiro a se erguer quando 
ambos ouviram as hélices diminuírem o ritmo, o barco da patrulha a 
atracar na margem. Quando o seringueiro chegou ao barranco, os poli-
ciais se preparavam para desembarcar. Foram então convidados a tomar 
café, como era o costume nos seringais.

Ernesto ainda apresentava no rosto os hematomas esverdeados, e 
isso fez com que um dos policiais se dirigisse a ele.  

– Eras tu o ajudante do libanês? 
O rapaz confirmou, e foi convidado a narrar a história do assalto 

enquanto ladeavam a casa de paxiúba. Repetiu os fatos que inventara, fiel 
aos mínimos detalhes e atento à reação dos recém-chegados. 

O policial mais graduado aceitou a caneca de café sem tirar os 
olhos de Ernesto. Quis então saber se o libanês levava muito dinheiro 
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consigo. Mas antes que Ernesto pudesse ter respondido, elogiou o café, 
como se desinteressado de ouvir a resposta. 

– Levava sim, senhor. Numa caixa de madeira. 
O policial balançou a caneca, e em seguida comentou que podia 

chover, pois o vento havia esfriado de repente. Só então se voltou a Er-
nesto, como se subitamente houvesse se lembrado que ele estava ali. Per-
guntou onde estava a caixa no momento do assalto.

Dentro de um baú, disse o rapaz. 
– Onde o libanês guardava seus pertences mais importantes. 
– E era muito dinheiro? – insistiu o policial, dessa vez a olhar Er-

nesto com mais intensidade.
– Não sei não, senhor. Meu patrão nunca me deixava ver quanto 

tinha dentro da caixa. 
O graduado soltou uma gargalhada. 
– Tanto cuidado para acabar desse jeito – disse. E mais nada per-

guntou. 
Parecia satisfeito agora. Contou que cerca de um mês antes um 

vapor tinha sido assaltado nas cercanias de Belém, e que a polícia suspei-
tava tratar-se do mesmo grupo de piratas. 

– Eles serão presos em breve – disse antes de caminhar em direção 
à saída, no que foi acompanhado pelos demais. 

No pé do barranco, o graduado perguntou onde tinham enterrado 
o libanês. 

– No cemitério que fica a três horas daqui. Antes há uma igreja 
miúda, onde os senhores hão de encontrar o padre Leite. Foi ele quem 
cuidou pra que o morto fosse enterrado como cristão.

– Mesmo se tratando de um regatão libanês – riu-se o policial, 
seguido dos outros. 

****
Muitos anos se passaram e ele sentia, por vezes, vontade de esque-

cer o que fora fazer ali. Avaliava se desenterrar a caixa com o dinheiro e 
regressar a Belém não era o melhor a fazer. 

Certo dia soube de um espanhol que expulsara da região os bolivia-
nos. Despediu-se, então, de Antônio, resolvido a continuar a busca pelo 
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pai desconhecido. Já não era mais o rapaz franzino de outrora, mas um 
homem forte e acostumado ao trabalho nas estradas de seringa. Pressentia 
poder afinal, no lugar afamado pela ousadia de um espanhol que se dava 
ares de fidalgo, encontrar alívio àquele incômodo desejo de vingança. 

Encarregada de averiguar se de fato havia em Xapuri um grupo dis-
posto a ignorar a independência acreana, a comissão instituída pelo pre-
sidente regressou da longa viagem com notícias desalentadoras. Galvez 
foi informado pelo coronel João dos Passos de Oliveira, chefe de polícia 
da República e comandante da expedição ao Alto Acre, que naquela re-
gião fora criada uma Comissão Garantidora dos Direitos Brasileiros, cujo 
presidente, Manoel Odorico de Carvalho, incitava o povo a desconhecer 
a autonomia do Acre enquanto o governo brasileiro não se decidisse a 
reconhecer a revolução como um fato legítimo. Um dos mentores da ação 
contra-revolucionária era justamente Augusto Maria da Rocha Neves, 
corregedor em Xapuri por nomeação do ministro José Paravicini. Os dis-
sidentes, portanto, estavam em conformidade com o ideário boliviano.

Galvez decidiu que não era o momento de se tomar contra os ini-
migos do regime nenhuma atitude drástica, optando por chamar-lhes ao 
compromisso da Pátria. Redigiu um comunicado ao presidente da intitu-
lada Comissão Garantidora dos Direitos Brasileiros, em que o convidava a 
reunir-se com ele, na Cidade do Acre. Aproveitou para reafirmar a inten-
ção do Governo Provisório de manter a região livre do jugo boliviano.

Encarregado o chefe de polícia a entregar a comunicação a Odo-
rico de Carvalho, Galvez tratou, em sua viagem, de instar o povo de 
Xapuri a aderir à causa da nova República. Soube, porém, por meio de 
informantes recém-chegados, que o seringalista Neutel Maia espalhava 
falsas notícias contra si. Aos que lhe subiam a bordo do vapor, Neutel 
Maia dizia que a independência acreana não era mais do que uma palha-
çada, a ser debelada dentro em breve pelo governo federal, que providen-
ciava a ida de um vaso-de-guerra ao Acre para restituir aos bolivianos a 
posse da região. Tendo o seringalista regressado da viagem a Manaus e 
Belém, suas palavras se revestiam de irretorquível verdade àqueles que 
lhe franqueavam atenção.      

Galvez impacientou-se com aquilo, pois era demais que duas fon-
tes distintas estivessem encarregadas de dilapidar as bases do governo 
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provisório em benefício de um inimigo que lhes deveria ser comum. 
Além do mais, um adversário a espalhar aleivosias era por vezes tão ou 
mais perigoso que um oponente armado de carabina. 

Expediu mandado de prisão contra Neutel Maia e encarregou Osó-
rio Bacamarte e outros dez homens de cumpri-lo a qualquer preço. Quanto 
à Junta Central de Xapuri, mandava-lhe a previdência que tivessem mais 
tempo para analisar a situação e chegar a um veredicto sobre a possível in-
surreição. Se de fato optassem em desconhecer a República Independente 
do Acre, que fossem encarcerados junto com o seringalista traidor.   

À noite, despido para dormir, Galvez sentia a falta de Atienza. 
Seus sonos eram vazios de sonhos como era vazia a camarinha sem a 
mulher que agora tanto lhe faltava. E pela manhã acordava sentindo um 
travo de amargura no céu da boca.      

Tinha, porém, a energia dos grandes administradores, pois sequer 
havia amanhecido e ele já se encaminhava ao palácio presidencial com a 
resolução de realizar, naquele dia, o maior número de tarefas. Seguia uma 
rotina invariável de lavar o rosto, aparar o bigode sob a luz do lampião e 
vestir-se antes de subir o barranco onde estava instalado seu escritório. 
Naquela madrugada viu à distância um grupo formado pelos homens de 
Osório Bacamarte.

– Prendemos o traidor, senhor presidente – disse Bacamarte assim 
que Galvez estava à distância de dois passos. – Neutel Maia negou as 
acusações de traição, mas quando o encontramos ele tinha no mastro da 
popa a bandeira boliviana. 

– Mierda, grunhiu o espanhol, para quem tipos como Neutel Maia 
eram ofensivos não só à República do Acre, mas, sobretudo, à Pátria. 
– Onde está ele?  

Estava a bordo do vapor de sua propriedade, rio acima, pois o nível 
da água não permitia que a embarcação fosse trazida até ali. Quatro ho-
mens de Bacamarte vigiavam a tripulação. 

Galvez mandou que equipassem uma lancha, pois ele queria falar 
com o traidor. Minutos depois subiam o rio na direção do seringal em 
que o vapor de Neutel Maia ficara ancorado. Por volta das nove horas da 
manhã eles afinal se olhavam nos olhos. 

– O que dizem do senhor é verdade? Que anda espalhando aleivo-
sias sobre o governo provisório? – quis saber Galvez. Neutel Maia estava 
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sentado num tamborete, cercado de outros tripulantes também declara-
dos cativos pelos soldados.

– Reproduzi, senhor Presidente, ao longo de minha viagem pelos 
rios, apenas o que ouvi nas praças de Belém e Manaus – retorquiu o pri-
sioneiro. – Dizem por lá que seu governo não vinga, porque assim não 
querem alguns comerciantes graúdos, cujos interesses foram contraria-
dos pela República proclamada por Vossa Excelência. Dizem também 
que o governo federal vai entrar na questão em favor dos bolivianos, que 
têm preparadas duas tropas, as quais se encaminham para Puerto Alonso 
– por terra uma, e a outra pelo rio, escoltada, inclusive, por um vaso-de-
guerra da marinha brasileira. 

– Insídias! Insídias! – gritou Galvez, furibundo. – Do governo pro-
visório falam os inimigos da Pátria, os que se locupletaram com a pre-
sença dos estrangeiros na região e agora se vêem destituídos dos favores 
outorgados por eles e contraídos à revelia de brasileiros. Insídias que 
vossa senhoria teima em espalhar, como um verdadeiro traidor da Repú-
blica Independente do Acre, inclusive consumando tal traição de forma 
fanfarrona, ao içar a bandeira do inimigo no vapor de sua propriedade. 

Neutel Maia nada respondeu, não tendo sequer tentado apartear 
as acusações de Galvez. Esperava apenas, acuado e apreensivo, o ato final 
do drama em que se havia metido. 

O presidente mandou que o vapor e todos os bens que iam a bordo 
fossem apreendidos em definitivo em favor da República do Acre, e que o 
prisioneiro, juntamente com os que o acompanhavam naquela viagem, fos-
sem levados até os limites do território com o Amazonas, de onde não deve-
ria voltar sob pena de se ver aprisionado e julgado por um tribunal popular.  

Fazia mais calor ainda quando o espanhol voltou à lancha. 
Os dias posteriores à extradição de Neutel Maia não seriam de 

tranqüilidade para Galvez. De Belém lhe chegaram informações de que 
os comerciantes, a exemplo do que ocorria em Manaus, ignoravam as 
guias de recebimento de imposto da borracha, emitidas pela República 
Independente do Acre, sob o argumento de que uma possível interven-
ção federal no território ou a reintegração de posse boliviana levaria a 
uma dúplice taxação do produto. Não bastasse isso, políticos e comer-
ciantes, açulados por parte da imprensa, tinham declarado ilegítima a 
manobra do espanhol, exigindo uns a reparação do governo brasileiro 
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ao que chamavam de desrespeito à nação amiga, e suspendido, outros, o 
envio de víveres ao Acre por tempo indeterminado. O relatório dos insu-
cessos vinha assinado por Lúcio Correia, funcionário da Recebedoria do 
Pará, alçado por Galvez à condição de procurador. 

O assunto, escrevera Lúcio Correia, tomara proporções gigantescas, 
não havendo quem não se dispusesse a discuti-lo nas repartições, cafés ou 
esquinas das duas cidades. Escrevera que o presidente era achacado por uma 
parte dos interlocutores e exaltado por outra. Ramalho Júnior insistia, ante 
os ataques da oposição, que nada tinha a ver com a questão acreana, tentan-
do, inclusive, fazer ver ao governo brasileiro que o Acre, uma vez território 
da Bolívia, era problema restrito aos bolivianos. Tentava o governador do 
Amazonas, dessa forma, enfraquecer a possibilidade de intervenção federal. 

Segundo o relatório, não havia uma única sessão do parlamen-
to que não descambasse para ataques ao espanhol que orquestrava uma 
pantomima digna dos piores teatros de comédia, conforme havia dito um 
deputado de oposição. 

Outro parlamentar enviara requerimento ao governador Ramalho 
Júnior para que se esclarecesse a verdade sobre indivíduos residentes em 
Manaus que se tinham envolvido nos sucessos do Acre; queria saber se a 
expedição capitaneada por Luiz Galvez Rodrigues de Árias fora armada 
de espingardas do mesmo molde das usadas pelo regimento da polícia do 
Estado; se a expedição dos que haviam seguido ao Acre fora financiada 
por comerciantes daquela praça; se os selos, insígnias e mais papéis usados 
no Estado do Acre tinham sido impressos ou estampados nas oficinas de 
um jornal de Manaus; se os exemplares das Leis do Brasil, adotados no 
Acre, tinham sido fornecidos pelo secretário particular do governador; e, 
finalmente, se houvera acordo prévio entre o governador do Amazonas e 
o governo provisório do Acre para que a arrecadação dos impostos sobre a 
borracha fosse feita na Recebedoria das Rendas Públicas do Estado Fede-
rativo do Amazonas, a exemplo do que ocorria na Recebedoria do Estado 
do Pará sob os auspícios do procurador Lúcio Correia, nomeado pelo Sr. 
Luiz Galvez Rodrigues de Árias para o fim mencionado. 

O relatório de Lúcio Correia era encerrado com patéticos vivas à 
Revolução Acreana e à República Independente do Acre.          

Ao concluir a leitura, Galvez sentia-se derrotado. A decisão dos 
comerciantes de lhes suspender o envio de víveres prejudicaria o governo 
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provisório. Um calafrio lhe subia pela coluna até a nuca, onde começou 
a se transformar em cefaléia. Leu ao coronel Passos Oliveira o relatório, 
depois do que perguntou, sem acreditar numa resposta satisfatória, como 
deveriam agir face ao boicote que lhe impingiam os comerciantes. 

– Aos que nos negam o que precisamos – disse o chefe de polí-
cia – devemos negar o que mais desejam.     

– A borracha! – gritou Galvez, desferindo um violento murro so-
bre a mesa e em seguida saltando da cadeira. – O senhor tem razão, tem 
toda a razão! Neguemos a eles a borracha, que é o que mais desejam, e 
vejamos como se portam! Logo começarão a cair as primeiras chuvas, 
com o que deveria iniciar também o translado das pélas às cidades. Va-
mos impedir que isso aconteça e esperar a reação desses cretinos.  

Agora já não era mais o sujeito abatido de há pouco. Tornava à sua 
habitual energia para agir e distribuir tarefas. Ordenou a Bacamarte que 
chamasse os ministros e o chefe de sua guarda pessoal, aos quais oficiou 
a decisão de não enviar a Belém e Manaus uma única péla de borracha 
enquanto durasse o boicote de víveres à República. Mandou também 
fossem montadas barreiras ao longo do rio, cuja finalidade seria impedir 
o acesso à região de quaisquer navios que não pertencessem ao Acre. As 
pélas de borracha deveriam se transformar em trincheiras atrás das quais 
haveria vigilância vinte e quatro horas por dia. 

Bacamarte ouviu que os afluentes dos rios Iaco e Purus, sujeitos 
à navegação do inimigo, fossem patrulhados dia e noite, para que não 
fossem apanhados de surpresa por um destacamento boliviano.          

– Se é guerra o que eles querem – disse Galvez diante de uma pla-
téia expectante, movendo-se de um lado a outro na peça enfumaçada e 
modorrenta, – é guerra o que lhes daremos.   

Nas horas seguintes pôs-se a supervisionar pessoalmente a cons-
trução das trincheiras, passou em revista o destacamento que se dirigia 
aos afluentes assinalados no mapa e se meteu no seringal do coronel Jus-
tiniano Fonseca, onde haveria uma reunião com outros seringalistas. 

Com o raiar do dia, sem ter pregado os olhos um único minuto, 
voltou a seu gabinete para redigir os decretos que regulamentariam as 
decisões tomadas na tarde anterior e ainda outras, acertadas durante a 
reunião que durou até por volta das quatro horas da manhã. Não sentia 
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cansaço, a mão a segurar com firmeza a pena que corria febril sobre o 
papel, detendo-se apenas quando esta precisava ser novamente mergu-
lhada no tinteiro.    

Terminada a redação dos decretos, mandou que fossem dados a 
conhecer ao longo dos rios por toda a gente, fossem homens ou mulhe-
res, jovens ou velhos, ricos ou pobres, letrados ou analfabetos, contra ou 
a favor da República Independente do Acre. Já se preparava para novas 
inspeções às trincheiras que continuavam a ser erguidas pelos soldados-
seringueiros quando o aviso-de-guerra Liberdade aportou ali próximo. A 
bordo estava o chefe de polícia, que trazia a boa notícia de que os revol-
tosos de Xapuri haviam concordado em aderir à Revolução.    

Passos Oliveira vinha informado do que se passava, pois rio acima 
ou rio abaixo só se falava nas medidas adotadas pelo presidente Galvez 
em retaliação ao boicote dos comerciantes. A República, achava o chefe 
de polícia, chegava a um ponto crítico de sua curta existência. Contudo, 
era de opinião que se pudessem sobreviver às conseqüências das últimas 
decisões, nada mais os ameaçaria. 

Tomaram chá sob o mormaço das quatro horas da tarde. Do bar-
racão de paxiúba e pinho-de-viga podiam acompanhar a movimentação 
dos homens no barranco. A última recomendação de Galvez fora de 
que os soldados cuidassem de deixar subir apenas os barcos de víveres 
que porventura tivessem saído de Belém e Manaus antes da decisão de 
boicote econômico.        

– Estamos numa enrascada – disse Galvez ao chefe de polícia. 
– Mas se recuássemos agora, seria nosso fim. 

Seus olhos estavam ensangüentados pela falta de sono e as mãos 
lhe tremiam.  

– Nós venceremos – disse Passos Oliveira. – Felizmente podemos 
contar com a adesão de Manoel Odorico de Carvalho e seus homens.   

– Será que podemos mesmo, meu caro Passos? – indagou Galvez 
servindo-se de mais chá. – Em caso de precisarmos defender o território 
dos bolivianos poderíamos contar com a ajuda deles, ou seríamos simples-
mente atraiçoados por quem se beneficiaria com a vitória do inimigo? 

– Não sei, não sei, senhor presidente. – Dessa vez foi o chefe de 
polícia quem acendeu um charuto, contribuindo para que o gabinete se 
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enchesse ainda mais de fumaça. – Não gosto de pensar na possibilidade 
de que gente que fala a minha língua (e nesse ponto corrigiu-se), a nossa 
língua, quero dizer, não gosto, isso mesmo, de pensar na possibilidade de 
que eles possam lutar em favor dos bolivianos.     

– Traidores há em todos os quadrantes do mundo, meu caro. Não 
haverá de ser diferente aqui, gostemos ou não disso. Mas o importante é 
saber que pelo menos por hora temos a garantia de que Manoel Odorico 
de Carvalho e seus comandados não nos causarão problemas. Já os temos 
demais para que gente tão próxima nos ofereça outros.

– Concordo plenamente. Por hora, pelo menos, estamos livres de 
ter de nos ocupar com essa gente. Temo, porém, que Vossa Excelência 
precise ir pessoalmente a Xapuri, a fim de prestigiar o grupo de Manoel 
Odorico de Carvalho. 

– Sim, irei assim que essas medidas que acabamos de tomar sejam 
cumpridas – respondeu Galvez. – Haveremos de estar preparados para uma 
investida boliviana. Cerca de trezentos homens ocupam agora os afluentes 
mais suscetíveis à navegação do inimigo. Bacamarte se ocupou de que não 
nos surpreendam com um ataque-surpresa. O diabo é se houver mesmo 
disposição do governo brasileiro em intervir na região, como dizem por aí, 
nada poderá ser feito. O que o senhor ouviu durante a viagem?     

– O mesmo que Vossa Excelência, provavelmente. Dizem por toda 
parte que o presidente Campo Sales reconhece a soberania boliviana, e que 
quer uma solução imediata para a questão do Acre. Um vaso-de-guerra 
da marinha brasileira estaria preparado para escoltar o inimigo até aqui 
e tomar o território a canhonaços, se necessário. Notícias como essa têm 
intimidado partidários da nossa causa, principalmente os mais vulneráveis, 
como os trabalhadores, que temem se ver destituídos do direito de perma-
necer nos seringais em caso de vitória estrangeira. Muitos, pelo que pude 
notar, já se inclinam a reconhecer qualquer lado como proprietário destas 
terras, desde que tenham permissão para continuar extraindo o látex.   

A figura corpulenta do coronel Teotônio Rodrigues, seringalista, acom-
panhado por quatro funcionários do seu seringal, se recortou no retângulo da 
porta nesse instante. Era de estatura mediana, cabelos de fios grossos e muito 
pretos, divididos ao meio. Uma leve prognatismo acentuava-lhe a feiúra.     

– Viemos tranqüilizar Vossa Excelência sobre as ordens de cons-
truir barricadas com as pélas de borracha – disse o seringalista com voz 
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arfante pelo esforço da subida. – Meu seringal será estratégico em caso 
de combate aos bolivianos. 

Foi convidado a entrar junto com seus homens, e a todos o presi-
dente ofereceu chá.  

– O senhor acha que o governo de Campos Sales nos pregará uma 
peça, como dizem, enviando um vaso-de-guerra para nos atacar? – quis 
saber Galvez do recém-chegado, que se servia. – Era sobre o que faláva-
mos antes de sua chegada.

– Quanto a isso não sei ao certo o que pensar – respondeu o serin-
galista, que ao falar tinha acentuado o defeito da mandíbula. – Contam 
muitas mentiras por aí, com a finalidade de nos confundir. E conseguem 
– concluiu, bebericando o conteúdo da xícara.   

– Onde há fumaça há fogo, amigos. – E o presidente reacendeu 
o charuto que havia apagado. – Creio que por trás de todos esses boa-
tos sobre a vinda de um vaso-de-guerra brasileiro haja algo de verídico. 
Temo mesmo que a notícia seja inteiramente verdadeira, o que nos cria 
um baita problema, pois não fizemos essa Revolução para nos bater com 
nossos compatriotas. 

– De acordo – grunhiu Teotônio Rodrigues, logo voltando à xícara. 
– Vossa Excelência não pensa em resistir ao governo federal? – 

perguntou Passos Oliveira.   
– Não me ocorre que isso seja certo. Não possuímos motivos, ar-

mas ou homens capazes de resistir a um batalhão bem preparado. Temos, 
além disso, o exemplo de Canudos para nos espelhar.

– Canudos? – reagiu Teotônio Rodrigues. 
– Sim – retrucou Galvez. – O caso de Antônio Conselheiro, faná-

tico religioso, e seus seguidores, que cerca de dois anos atrás foram der-
rotados pelo exército brasileiro, na Bahia. Resistiram durante um bom 
tempo, é verdade, mas acabaram mortos. E Canudos, incendiada.   

– Não gostaria que incendiassem meu seringal – disse Teotônio 
Rodrigues, esvaziando a xícara de chá.  

– É mais fácil que ele seja tomado pelos bolivianos – retrucou Pas-
sos Oliveira, vendo que o seringalista quase se engasgava.  

Galvez ergueu-se, dizendo, sob escusas, que precisava descansar 
algumas horas antes de tomar outras providências. Prometeu a Passos 
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Oliveira que na manhã seguinte, bem cedo, viajariam a Xapuri a fim de 
se encontrar com o grupo liderado por Manoel Odorico de Carvalho.   

À noite caiu a primeira chuva. O inverno seria rigoroso naquele 
ano. Pela primeira vez em décadas de comércio de látex, porém, os donos 
dos vapores teriam dificuldades para embarcar as pélas, proibidas pelo 
presidente Galvez de deixar o solo acreano.   

Tentou se erguer e percebeu que estava preso à cama por tiras de 
couro que se afivelavam à altura da barriga. Não o tinham prendido, po-
rém. Talvez que aquele recurso fosse para evitar uma queda. A janela de 
venezianas deixava entrar a luz do dia recortada em lâminas, que se iam 
refletir na parede oposta. Sentia-se fraco, não teve forças para desafivelar 
as tiras de couro, e concluiu que tampouco teria para se erguer. Quis 
chamar por alguém, mas do lado de fora os passos já se haviam afastado 
e reinava absoluto silêncio. Adormeceu outra vez.

Quando acordou, as lâminas de sol haviam desaparecido, e o quar-
to fora tomado pela penumbra espessa do fim de tarde. As sombras em-
prestavam um contorno sombrio aos objetos.  

A porta se abriu e por ela entrou uma mulher vestida de branco, 
com inúmeros frascos sobre uma bandeja. Eram os remédios que ele pre-
cisava tomar, disse a mulher. O sertanejo então perguntou onde estava, e 
ela respondeu que em um hospital. Ele quis saber quem o havia trazido, 
e a enfermeira respondeu que não sabia, que estava ali para fazer com 
que tomasse os remédios, e que outros detalhes poderiam ser esclareci-
dos com o Dr. Peralva. Não, o Dr. Peralva não se encontrava no hospital 
àquela hora, mas voltaria na manhã seguinte, quando provavelmente o 
viria examinar. E enquanto falava, media a quantidade de remédio que 
João Gabriel precisava tomar – uma, duas, três doses diferentes que ele 
engolia sem protestar, e assim que isso foi feito ela saiu pela porta sem 
se despedir. 

O Dr. Peralva apareceu na manhã seguinte, uma prancheta nas 
mãos e um estetoscópio em volta do pescoço. Era alto e magro, e em seu 
semblante transparecia a tranqüilidade e a segurança só adquiridas ao 
longo de muitos anos de contendas com a morte. 

E foi então que o sertanejo soube que fora trazido pelo capitão Ma-
zagão Oliveira, que em nome do Visconde de Santo Elias recomendara 
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que ele recebesse o melhor tratamento disponível. Era só malária o que 
tinha? Não, explicou o Dr. Peralva, era também tratado de um problema 
nervoso, pois havia chegado ali inconsciente e agitado. Sintomas de um es-
gotamento físico e mental, afirmou o médico, como já tinha visto acontecer 
a muitos outros que se haviam internado na floresta por longos períodos 
de tempo. Quando achou que tinha respondido a todas as questões, pediu 
desculpas por precisar se retirar, já que outros pacientes o esperavam.   

Mais tarde, naquela mesma manhã, João Gabriel recebeu também a 
visita de um homem que se apresentou como funcionário de Santo Elias, 
de quem tinha ordens para lhe pagar, caso fosse seu desejo, os valores in-
tegrais referentes aos doze anos trabalhados na extração de seringa. Se 
não quisesse receber a quantia de que a Casa Aviadora de Santo Elias era 
depositária, poderia requerer apenas o necessário para seguir a Belém ou à 
capital do Amazonas – ou ainda, se preferisse, para regressar à colocação.  

Ele, porém, não se sentia em condições de tratar de negócios, o 
corpo debilitado e as idéias a lhe fugirem da cabeça. Não conseguia se 
concentrar no que o outro lhe dizia, por isso pediu que lhe fosse dado 
mais tempo para pensar. 

Três dias depois, quando recebeu alta, o mesmo sujeito o esperava 
no corredor, e como se não houvesse falado antes, disse que tinha ordens 
de Santo Elias para pagar a João Gabriel cada réis a que ele tinha direito. 
Repetiu a parte sobre a possibilidade de requerer apenas o essencial à sua 
chegada a Belém ou a Manaus etc.

O sertanejo então pensou em Mariana e na filha enquanto o des-
conhecido de chapéu coco pagava a despesa do hospital e aguardava o 
preenchimento do recibo, para, conforme calculou, ser descontado do valor 
que lhe fora guardado por Santo Elias. Antônia seria então uma moça com 
laço de fita nos cabelos e vestido de chita, como era o da mãe no dia em 
que ele a conheceu no arraial de Uruburetama. Como se haviam arranjado 
sem ele em todos aqueles anos? Teria o primo Emerenciano socorrido as 
duas nos momentos de precisão? Porventura acreditavam ainda que ele 
pudesse voltar pela poeira da estrada, a refazer os caminhos do mundo, 
após tanto tempo longe e sem ter dado notícias de si? E se acreditassem 
nisso acreditariam também que traria num alforje a possibilidade de uma 
vida mais digna? Eram perguntas que lhe ecoavam na mente enquanto o 
funcionário de Santo Elias, de posse do recibo, se dirigia à porta de saída. 
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Achou que era chegado afinal o momento de comprar uma passagem 
de volta para casa, ao sertão de que tanto sentia saudades, de volta às duas 
pessoas que mais amava no mundo e cujas lembranças não lhe haviam dei-
xado um único dia em todos aqueles anos de apartação. E se o crédito a que 
tinha direito na Casa Aviadora não fosse suficiente ainda para comprar as 
manadas de gado com que sonhara, as quais teriam o poder de lhe restabele-
cer a honra enxovalhada por Favorino, isso não teria tanta importância ante 
a possibilidade de se avistar outra vez com os seus. E à noite, quando o sertão 
fosse uma massa de silêncio salpicada de vaga-lumes, ele e Mariana estariam 
com a porta do terreiro aberta, sentados nos tamboretes, de mãos dadas, a 
olhar a lua e a dizerem coisas ternas com seus silêncios.

Os olhos se lhe encheram de lágrimas porque seu coração trans-
bordava de alegria. Todos aqueles anos no Amazonas lhe haviam dado 
a certeza de um amor que não sabia possuir – um amor que agora se 
irradiava sobre as lembranças dos mandacarus eriçados, dos juazeiros 
indiferentes à falta de chuva, dos umbuzeiros e das rolas de arribação. A 
paisagem de galhos retorcidos da caatinga lhe fazia a mesma falta que 
a terra empoeirada, o açude, a promessa de chuva, o sol inclemente e as 
quermesses. Um mundo belo apesar das secas, do gado a morrer no pas-
to, da fome dos retirantes sem água, da tristeza a embaçar os olhos. 

Caminhava ao lado do funcionário de Santo Elias, que no percurso 
cumprimentava outros homens bem vestidos como ele. Deixou-se condu-
zir pelo desconhecido, o saco de roupas às costas, até a pousada onde já lhe 
haviam reservado um quarto. E como não tivesse dado resposta sobre a 
questão formulada anteriormente, o outro estacou na entrada, a esperar.

– Aceito receber o valor que me cabe, pois voltarei à minha terra – disse 
João Gabriel. O estranho retirou então um envelope do bolso interno do paletó. 

– O que o senhor tem a receber está aqui discriminado, conforme 
me orientou o Sr. Visconde, e lhe será pago na Casa de Comércio Matos 
e Fonseca, que nesta cidade todos sabem onde fica. O senhor poderá 
verificar que Santo Elias é um homem honrado como poucos. Fechamos 
para o almoço e reabrimos às quatorze mais um quarto de hora. O se-
nhor poderá perguntar por Figueiredo Fonseca, que sou eu. Agora, com 
sua licença – e se retirou, sem antes erguer o chapéu. 

O quarto que lhe tinham reservado ficava no andar superior, aonde 
chegou depois de subir os degraus rangentes da escada, o peito oprimido 
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pelo esforço e as pernas bambas. A janela dava para o rio iridescente sob 
o sol e coalhado de pequenas embarcações. Dali também podia ver os 
telhados irregulares e a rua empoeirada.  

Pôs-se a mirar o envelope branco sobre a mesa, a imaginar quanto 
lhe podia ter rendido os doze anos de solidão na floresta. Acercou-se 
da mesa, apanhou o envelope e o rasgou. Na folha de papel que encon-
trou ali dentro estavam anotados os valores referentes aos mantimentos 
e objetos que havia recebido nos últimos doze anos e a quantidade, em 
quilos, das pélas que enviara a Santo Elias. O valor, em réis, de cada quilo 
de borracha, tinha sido multiplicado pelo montante recebido pela casa 
aviadora, e desse resultado fora subtraído o total referente aos manti-
mentos e objetos de uso pessoal que lhe haviam sido enviados. Na parte 
inferior da folha constava o valor a receber. 

Tanto tempo dentro da mata o tinha desinformado dos preços. Por 
isso não calculou, com base no valor estipulado por Favorino, a quantidade 
de novilhas que poderia comprar. Acrescentou aos oito mil réis daquela 
época outros quatro, a título de carestia, mas assim mesmo baralhou-se na 
aritmética. Repetiu a operação, outra vez atrapalhado com o número de re-
ses que sua imaginação punha no pasto. Recalcitrou na matemática difícil, 
dessa feita a ver um pequeno curral com dúzia e meia de novilhas.       

Desistiu afinal. Cansado, estirou-se na cama, o organismo a pe-
dir algumas horas de sono. Quando acordou, os raios de sol batiam na 
parede do fundo, pelo que ele concluiu que passava das três da tarde. 
Vestiu-se e desceu para perguntar onde poderia, àquela hora, encontrar 
um prato de comida. Após o almoço, o sol a se avermelhar no horizonte, 
pediu informações sobre a Casa de Comércio Matos e Fonseca. 

Minutos depois recusava a xícara de café, como se tivesse pressa 
em concluir a visita. Tencionava apanhar o primeiro vapor para Manaus. 
Ao lhe perguntarem se concordava com os valores declarados na corres-
pondência, o sertanejo disse que Santo Elias era um homem honrado. 

– Muito bem – disse Figueiredo Fonseca se virando para abrir o 
cofre. – Aqui está – disse, e colocou sobre a mesa um pacote. 

João Gabriel apanhou o volume, agradecido.
– O senhor não prefere contar o dinheiro? – perguntou o comerciante. 
– Um homem como o Visconde não trabalharia com gente deso-
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nesta. Agradeço aos senhores o favor que me fazem e o tratamento que 
me dispensam. 

De volta ao hotel recebeu a informação de que um vapor, com desti-
no Manaus, partiria dois dias depois. Ao tentar pagar a conta, soube que ela 
tinha sido liquidada em nome da Casa de Comércio Matos e Fonseca. 

Subiu as escadas tomado de felicidade, a calcular que em alguns 
dias estaria de volta a Uruburetama. Não suspeitava, porém, que o desti-
no pudesse tramar contra seus planos.  

Em política, a ascensão não é privilégio apenas dos que de fato me-
recem as alturas, encarregando o destino de fazer voar seres rastejantes. O 
acaso fez com que o coronel Souza Braga substituísse Luiz Galvez na pre-
sidência da República Independente do Acre. As circunstâncias, por vezes, 
favorecem as iniqüidades. Pois se Galvez era culto, Souza Braga era um 
bronco. Se o primeiro tinha o dom da oratória e sabia contagiar as assis-
tências, o segundo entorpecia com sua fala arrastada e tom monocórdio. Se 
aquele era possuidor de eletricidade pessoal e se governava com o máximo 
de retidão, Souza Braga carecia de atrativos e habilidades que tornam um 
homem bem quisto pelos que lhe são subordinados e útil por seus feitos. 

Impedido de embarcar em seu próprio vapor as pélas de borracha 
que deveria transportar a Manaus, para cumprir acordos comerciais, Souza 
Braga vociferou que Luiz Galvez Rodrigues de Árias era um arbitrário, 
ignorante dos maquinismos do comércio e traidor da pátria. Pois a pátria 
(acrescentou com a voz elevada para que todos ouvissem) não admitia que 
um espanhol de nascimento viesse dar ordens em terras brasileiras. 

Brasileiras ou bolivianas, respondeu o responsável pela guarda do 
posto policial, o decreto presidencial era claro em impedir que as em-
barcações, grandes ou pequenas, e independente de a quem pertenciam, 
saíssem dali carregadas de borracha. 

– Até ordem em contrário. 
O seringalista argumentou que Galvez cometia um erro histórico, 

e que pagaria um preço altíssimo por aquela decisão equivocada. Que 
haveria defecções na República Independente, a começar pelas que ele 
mesmo, Souza Braga, se encarregaria de incitar dali em diante. Acres-
centou ter certeza de que outros descontentes estariam, naquele instante 
mesmo, pensando numa maneira de reverter a situação, pois nenhum 
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seringalista admitiria a perda de receita e o descumprimento da palavra 
empenhada junto aos que esperavam, em Belém e Manaus, a chegada 
da goma-elástica. Não teria o nome enxovalhado por um aventureiro de 
origem obscura e passado desconhecido, nem tampouco deixaria que seu 
patrimônio, fruto de uma vida inteira de trabalho, fosse dilapidado por 
iniciativa de um forasteiro qualquer. 

Tudo o que disse era verdade, principalmente sobre as deserções dos 
que se veriam prejudicados pela medida governamental. Não eram, porém, 
as idéias que tornavam Souza Braga um bufão, mas a forma como ele as 
externava. E foi por parecer mais cômico do que revoltado que não lhe de-
ram importância, o que obrigou o seringalista a descer o rio três ou quatro 
léguas, quando avistou, vindo em sentido contrário, o gaiola Eiffel. 

Minutos depois havia no barranco uma pequena conferência entre 
Souza Braga e Francisco Tenório, que se mostrava inconsolável pela proi-
bição de embarcar as pélas produzidas no seringal de sua propriedade. 

E Souza Braga então repetiu o que tinha dito de Galvez e sua 
república de brinquedo. Tinham de organizar os descontentes contra 
aquele absurdo, e sufocar outros desatinos. E acrescentou que em Ma-
naus, de onde vinha, os descalabros no território acreano já despertavam 
a indignação dos cônscios e o riso nos bem-humorados. Luiz Galvez era 
visto ali como um lunático, cavaleiro da triste figura, como Dom Quixo-
te de la Mancha, ocupado em se bater contra os moinhos-de-vento de 
sua fértil e enferma imaginação, enquanto homens honestos e laboriosos 
amargariam prejuízos irreparáveis. Agitava os braços curtos, a pança pro-
tuberante a subir e descer ao ritmo de sua indignação. Por fim lembrou 
que os bolivianos, a quem tinham que pagar impostos, não se introme-
tiam nos negócios alheios como o atrevido Galvez. 

Tenório a tudo ouvira em silêncio, limitando-se a concordar com 
meneios de cabeça, porque nada mais tinha a acrescentar aos vitupérios de 
Souza Braga. Este concluiu sua exposição virulenta dizendo que precisa-
vam tomar uma atitude contra o espanhol, afastá-lo do poder a fim de que 
os realmente capazes assumissem as rédeas da situação e restabelecessem a 
ordem no Acre. Colocava-se, portanto, à disposição dos descontentes para, 
se necessário, liderar um movimento contra Galvez. Não que fosse a favor 
dos bolivianos, pois também não os queria de volta ao Acre – mas o poder 
ali precisava mudar de mãos antes que todos fossem arruinados. 
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Marcaram um encontro para dali a dois dias, na Boca do Riozinho, 
mais precisamente no seringal Benfica, do qual Souza Braga era proprie-
tário. Ficara este encarregado de avisar os demais seringalistas rio acima, 
enquanto Francisco Tenório faria o mesmo com os descontentes com 
que cruzasse no percurso inverso.

De fato, como haviam planejado, no fim da tarde do dia aprazado 
começaram a chegar as embarcações dos seringalistas, e quando o último 
deles pulou do batelão à margem, o sol já se havia apagado no horizonte. 
No casarão avarandado do Benfica, oito homens fumavam charutos e 
bebiam licor de mutamba. Quando o último convidado se instalou numa 
das cadeiras de jacarandá, compradas na capital da República do Brasil, 
o clima, que fora de descontração até ali, tornou-se tenso. 

Souza Braga providenciara que o primeiro encontro do Movimento 
de Libertação fosse registrado em ata pelo guarda-livros, às 17 horas e 
53 minutos do dia vinte e oito de dezembro de 1899, no seringal Benfi-
ca, Boca do Riozinho, Acre, informando aos presentes que o senhor Luiz 
Galvez Rodrigues de Árias, espanhol de Cádiz, impingia-lhes um desca-
labro de proporções alarmantes ao decretar, à revelia dos homens probos 
da região, a proibição do embarque da borracha às capitais do Amazonas 
e do Pará, conforme tinham ali conhecimento os venerandos colegas; que 
a proibição duraria enquanto durasse o embargo econômico proposto por 
comerciantes das duas capitais mencionadas; que era dever de cada um de-
les pugnar pelo restabelecimento das leis brasileiras no território acreano, 
contribuindo assim para que outra vez vigorasse entre eles a decência, a 
honra e o cumprimento dos acordos comerciais, que ali significavam mais 
do que o lucro, por serem regidos por estrito código de conduta baseado em 
confiança mútua; que lhes era vexame demasiado submeter-se a ordens de 
quem se aventurava na política e ignorava que o comércio não só produzia 
riquezas, mas também dignidade; que apenas organizados podiam debelar 
os equívocos de um lunático alçado ao poder por ingenuidade e boa-fé dos 
incautos; que estava à disposição dos colegas para liderar um movimento 
de resistência ao regime imposto por Luiz Galvez, e cuja finalidade última 
seria apoderar-se da República Independente do Acre. 

Estando todos de acordo com as palavras de Souza Braga, passaram 
então a arquitetar o ataque ao aviso-de-guerra da presidência, o que deve-
ria acontecer de modo a surpreender a tripulação. Outro presente opinou 
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que o ataque teria maiores possibilidades de ser bem-sucedido se ocorresse 
durante a noite, sob a forte luz de um holofote que ofuscaria o inimigo. 

Um terceiro sugeriu que aclamassem ali mesmo Souza Braga pre-
sidente da República Independente do Acre, para que assim assinasse os 
primeiros decretos do novo governo. A sugestão foi acatada por unani-
midade e o coronel Souza Braga, aclamado presidente. 

Brindaram ao novo governo com enorme alegria. Souza Braga 
sentou-se em sua mesa de trabalho e pôs-se a redigir os decretos que 
poriam fim à obra de Luiz Galvez. 

****
Tudo saiu conforme tinham previsto. Por duas noites esperaram ao 

longo do rio a passagem do aviso-de-guerra a bordo do qual Galvez retor-
nava de sua viagem a Xapuri. Quando o Liberdade chegou à Boca do Rio-
zinho, a madrugada ainda estava completamente escura, e o condutor da 
embarcação foi surpreendido pela luz ofuscante de um holofote, seguida 
do fuzilamento inesperado das carabinas. Dois tripulantes ficaram feridos 
e outro, alvejado no peito, morreu na hora. Galvez estava na parte de trás 
da embarcação, e ao espocar dos primeiros tiros, jogou-se no assoalho de 
tábuas para se proteger. Ninguém reagiu ao ataque. Todos se ocuparam em 
escapar aos projéteis que zuniam sobre suas cabeças ou tiravam lascas do 
barco. Este foi então conduzido à margem, onde os ocupantes saltaram em 
direção à mata, mas acabaram surpreendidos por um grupo armado, que os 
rendeu. O holofote do vapor Rio Afuá iluminava o grupo de prisioneiros 
quando Souza Braga e os demais seringalistas se aproximaram. 

Foi direto a Galvez, a quem explicou o que acontecia. Disse-lhe que 
dali por diante a República Independente do Acre possuía novo presidente 
e que os decretos assinados pelo espanhol tinham sido anulados. O espanhol 
ouviu, impassível, as palavras do seringalista, como se desde o início houvera 
se preparado para aquele momento. Demonstrou firmeza de caráter ao en-
tregar, minutos depois, o arquivo da República ao novo presidente. 

Ao amanhecer, Galvez recebeu ordem para assinar um documento di-
rigido aos cidadãos acreanos, cujo conteúdo explicava-lhe o afastamento do 
cargo em favor de Souza Braga. Tinha os dedos trêmulos ao apanhar a pena. 

Souza Braga apareceu meia hora depois da assinatura. E só então 
Galvez reparou no seu aspecto bufão, no esforço do seringalista para 
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alcançar-lhe a fidalguia e nas inúteis tentativas de revelar algum conhe-
cimento elevado. Durante os meses que passara no Acre, contara com a 
possibilidade de seu governo ser derrotado pelos bolivianos ou dissolvido 
por uma intervenção federal. Mas nunca lhe ocorrera ser destituído por 
obra de um fanfarrão, orquestrador de investida tão inglória como a que 
tinha sofrido no início da madrugada. 

Não tinham muito que dizer um ao outro, e o silêncio aborrecia mais 
ao seringalista que ao espanhol. Evitavam olhar-se nos olhos, porque a um 
deles incomodava, de certa maneira, a forma como se fazia presidente, e ao 
outro o vexame de ter se deixado apanhar naquelas circunstâncias. 

Souza Braga ergueu-se e disse, antes de se retirar, que o espanhol 
receberia tratamento digno. Galvez não respondeu, e mais tarde, quando 
foi levado de volta à Cidade do Acre, consolou-se com o fato de não estar 
ali Atienza, cuja presença o humilharia até os ossos. 

Os dias seguintes foram de rebuliço na região, pois a notícia de que 
ele havia sido destituído da presidência se espalhou com a velocidade que 
o rio permitia. A todo o momento chegavam catraias e batelões na antiga 
Puerto Alonso, e logo havia ali uma pequena multidão curiosa com os 
novos rumos tomavam os fatos. 

Galvez alimentara a esperança de que os seringueiros se rebelassem 
contra os golpistas, mas logo percebeu que isso jamais aconteceria. As ca-
ras assustadas ou curiosas que desciam das embarcações não demonstra-
vam qualquer disposição em bater-se com os seringalistas em seu favor.     

Do barracão que lhe servira de residência, e no qual agora era man-
tido como prisioneiro, ele via a movimentação das catraias no rio. 

Seus colaboradores tinham sido afastados do governo. Ele não igno-
rava que Souza Braga, envaidecido pela nova posição, passava o dia a redigir 
decretos que transgrediam não só o bom senso como também as normas da 
língua culta. Passos Oliveira, que o viera visitar dois dias depois do golpe, 
confirmou que uma carta de Souza Braga, enviada ao presidente Campos 
Sales, conteria solecismos não fosse a intervenção de um seringalista mais 
culto. O ex-chefe de polícia disse também que não obstante a inaptidão do 
novo presidente para a tarefa, tinha encontrado nela um prazer misterioso, 
pois a maior parte do seu tempo empregava-o em escrevinhar.    

Galvez imaginou que se o governador Ramalho Júnior tivesse no-
tícias do que se passava no Acre, poderia mandar ajuda. Mas quem con-
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seguiria levá-las à capital do Amazonas se as embarcações do governo 
anterior tinham sido confiscadas? E mesmo que soubesse do incidente, 
como poderia Ramalho Júnior envolver-se nele sem ter, como da última 
vez, o nome relacionado à questão acreana? Estaria disposto a arriscar-se 
quando Souza Braga poderia muito bem servir aos seus interesses, como 
ele tinha feito até ali? Eram questões que gralhavam como corvos em sua 
cabeça, enquanto um torpor de hospital o invadia.  

Mas passava horas a mirar o teto do barracão. Os ossos lhe doíam 
como se fora surrado, mas não adiantava querer pregar os olhos por ins-
tantes que fosse. As imagens do ataque ao Liberdade voltavam com in-
sistência, aborrecendo-o, impedindo-o de conciliar o sono. Na noite an-
terior, até o amanhecer daquele dia, estivera na cama durante doze horas 
ininterruptas, sem pregar os olhos. A falta de descanso lhe embaralhava 
as idéias, a atenção incapaz de se fixar num assunto por muito tempo. 

Mexia-se na cama, insone. Desejava desligar-se do mundo por alguns 
instantes, mas prosseguia ligado aos acontecimentos da véspera. A imagina-
ção lhe antecipava o instante em que seria obrigado a deixar o Acre. 

Afinal cochilou por pequenos intervalos de tempo, a mexer-se na 
cama rangente e ouvir os sapos que coaxavam sob a janela. Espantou-se 
quando viu que o dia clareava, pois não imaginava que as horas tivessem 
passado tão depressa para alguém que não conseguia dormir. Ouviu que 
batiam na porta, chamando seu nome. 

Levantou-se, vestiu o paletó antes de abrir. Não reconheceu o intruso.
– O presidente Souza Braga ordena que o senhor seja encaminha-

do ao vapor Eiffel, por meio do qual será levado a Manaus. 
Por meio do qual, repetiu mentalmente, achando estranho aquele modo 

de falar. Perguntou se teria direito de levar seus pertences, e o estranho disse 
que sim. Enquanto apanhava suas roupas e outros objetos pessoais, notou 
que os batelões e catraias haviam sumido da margem do rio. 

– O que aconteceu” – perguntou em voz alta, sem saber que o estranho 
continuava na porta. Foi este quem respondeu que os bolivianos tinham 
entrado no Acre, escoltados por um vaso-de-guerra brasileiro, para retomar 
o controle sobre Puerto Alonso. Os seringueiros tinham se organizado em 
uma frota de embarcações e subiam o rio para interceptar o inimigo. Por 
acaso resistirão?, indagou-se Galvez, enquanto colocava suas coisas no baú. 
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– Estou pronto – disse, e foi conduzido para fora. 
A Cidade do Acre parecia deserta sem o movimento no rio e com 

seus barracões e escritórios fechados. Ao embarcar, ele soube que seria 
confinado no Riozinho até novas ordens de Souza Braga. 

O vozerio pairava acima das cabeças enchapeladas e do tecido co-
lorido das sombrinhas, agravando o mormaço daquela manhã que mal 
havia se formado e já os abrasava. A multidão comportava-se como um 
imenso animal desconjuntado, cujas pernas lhe estorvavam os movimen-
tos e o punham indeciso quanto à direção a seguir. 

João Gabriel pôde afinal instalar-se em seu camarote e acomodar a 
bagagem, na qual havia guardado 12 anos e sua vida. Imitou os outros pas-
sageiros da primeira classe, que trancavam as portas a chave e voltavam ao 
convés, de onde fitavam sem curiosidade a turba na plataforma em frente. 

Antes que a prancha de madeira fosse retirada, ele viu passar por ela, 
afoito, Figueiredo Fonseca, a segurar o chapéu e a bengala, seguido por 
um carregador que lhe vinha trazer a bagagem a bordo. Fez-lhe sinais, e o 
comerciante respondeu com a ajuda do chapéu coco. A figura esguia sumiu 
por um momento no andar inferior, e logo reapareceu na escada, ofegante 
do esforço. Veio em direção ao sertanejo como se tivesse algo importante a 
lhe dizer, e de fato tinha-o, como soube João Gabriel em seguida.

– Graças a Deus cheguei a tempo – disse Figueiredo Fonseca aos 
arrancos, ao mesmo tempo em que sacava um lenço do bolso para enxu-
gar o suor que começava a porejar na testa. – Tenho um comunicado do 
Visconde para o senhor. 

João Gabriel esperou que terminasse de enxugar as gotículas antes 
de contar o restante:

– Há pouco me chegou uma carta de Santo Elias em que ele pede 
que eu o retenha em Manaus, onde quer ter com o senhor uma conversa. 

Pôs de volta o lenço no bolso do paletó, antes de dizer:
– Sobre novos negócios.
O sertanejo não pediu outros detalhes por ter compreendido que 

Figueiredo Fonseca tampouco os possuía. Mas estava certo de se tratar 
de algum assunto importante, visto que suas obrigações com Santo Elias 
já estavam liquidadas. Não se concentrou no esforço de imaginar a razão 
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daquele encontro ou da presença do Visconde em Manaus. Logo haveria 
de descobrir o motivo pelo qual deixaria de seguir imediatamente ao 
Ceará para se reunir ao comerciante paraense.        

O carregador se aproximou, dizendo que a mala já se encontrava no 
camarote indicado. Em seguida se retirou, após ter recebido o pagamento.      

– Preciso me lavar – disse o comerciante, a quem o suor na pele 
incomodava mais que sanguessugas. – Não suporto esse calor. Encon-
tro-me no camarote de número onze. Ao meio-dia em ponto estarei no 
restaurante. O senhor me daria o prazer de sua companhia? 

João Gabriel respondeu que seria uma satisfação. E na hora mar-
cada estavam de frente um para o outro. 

A paisagem era monótona. O vapor vencia o rio com dificuldade, 
o que lhes dava a impressão de que as horas também se arrastavam. Ao 
longo das margens podiam ver as colocações dos seringueiros e pequenas 
cabeças nas janelas. Embarcações de todos os tipos e tamanhos cruzavam 
com o vapor. No céu despontavam nuvens escuras, prenúncios da chuva 
que deveria cair em breve. 

A brisa que soprava extinguira o mormaço do momento do em-
barque. João Gabriel então se lembrou do malogro matemático de dias 
antes, e inquiriu Figueiredo Fonseca sobre a possibilidade de comprar, 
com o valor que lhe fora pago, umas cem cabeças de gado. 

O comerciante tirou o chapéu coco antes de lançar um sorriso di-
vertido a João Gabriel. Em seguida disse que o resultado de doze anos de 
trabalho com a goma-elástica, mais a frugalidade de quem se contentara 
em viver com o essencial, permitiria que ele comprasse até mil rezes, se 
assim fosse o seu desejo. João Gabriel sentiu então um calor no estôma-
go, e pôs-se a lembrar da noite em que bateu à porta de Favorino. 

Entre os mandacarus da caatinga, a ver de tempos em tempos que 
a terra rachava e os retirantes eram expulsos pela seca, aprendera que um 
homem podia sofrer de muitas maneiras, e a educação que lhe havia dado 
Salustiano não permitia arroubos de sentimentalismo. Mas quando se viu 
privado da companhia de sua gente, enfurnado na floresta em busca do látex, 
se deu conta do quanto era vulnerável às emoções. E se agora lhe tremiam 
as mãos era porque voltaria a fim de mostrar à Mariana que aquele esforço 
não fora vão. Provaria também a Favorino que a honra de um homem – ao 
contrário das novilhas, dos porcos e da cabritas – não tem preço.  
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E de repente sentiu uma alegria imensa por estar regressando à 
casa de taipas que pertencera aos pais, de poder, dali a pouco, pisar no-
vamente o chão rachado do terreiro e se dar ao luxo de não se preocupar 
com os leirões ressequidos. Os guizos no curral encheriam seus dias de 
alegria, e junto com a mulher ele dançaria a música da fartura.

Depois do almoço caiu uma chuva forte.   

****
Não se avistou com Figueiredo Fonseca até que, horas mais tarde, 

o gaiola atracou no cais de Manaus, e ele pôde distinguir, entre os pas-
sageiros que desciam à terra firme, o que usava chapéu coco. Viu-o parar 
próximo a uma condução e tirar o lenço do bolso, pois já deveria suar 
com o esforço de vencer a pequena multidão que se havia formado no 
cais. Entendeu que Figueiredo Fonseca o esperaria, e por isso não teve 
pressa em apanhar seus pertences e aguardar o momento mais oportuno 
de descer as escadas até a plataforma.

Entraram já ambos na condução. A cidade resplendia ao sol, meninos 
vendiam frutas e doces ao longo do cais, a anunciar com voz estridente os pro-
dutos que levavam nos tabuleiros. Estivadores aguardavam sob o sol forte. 

Quando se afastaram, João Gabriel pôde ouvir as ferraduras do ca-
valo sobre o barro do caminho. Santo Elias os esperava no melhor hotel 
da cidade, disse Figueiredo Fonseca. 

Era um hotel pequeno, ao contrário do que imaginara. Um rapaz apa-
receu na entrada e apanhou as bagagens. Por trás do balcão os esperava um 
funcionário com cara de índio. O nome de Santo Elias foi mencionado, e eles 
se viram conduzidos a uma sala de amplas janelas que davam para o rio. 

Avisado de que o aguardavam, Santo Elias os avistou do alto da 
escada, e soltou uma exclamação de boas-vindas. Ambos levantaram-se 
para receber o comerciante paraense. 

Santo Elias engordara, as bochechas reluzentes e flácidas, os dedos 
cheios de anéis a segurarem um canudo de papelão. As calças estavam 
seguras por um suspensório amarelo sobre a camisa branca, de mangas 
compridas, apesar do calor. 

– Ora, mas que prazer! – disse o Visconde, cumprimentando pri-
meiro João Gabriel, a quem chamou de meu melhor aviado e grande amigo, 
e em seguida virando-se para Figueiredo Fonseca. Ao sertanejo pergun-
tou pelo seringal, elogiou-lhe o trabalho duro, o qual, ao longo de doze 
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anos, pudera verificar pela produção que lhe tinha sido enviada anual-
mente. Lamentava que houvesse adoecido, mas quem no mundo possuía 
saúde de ferro para nunca ficar doente? Estava certo de que Figueiredo 
Fonseca, conforme lhe mandara informar assim que soube do ocorri-
do pelo capitão Mazagão Oliveira, tinha tomado todas as providências 
possíveis para que ele recebesse o melhor tratamento no hospital. João 
Gabriel agradeceu os préstimos do Visconde. 

Doze anos, prosseguiu o Visconde, doze anos dentro da floresta 
não eram para qualquer um. Apenas os bravos resistiam. E enquanto 
falava conduzia-os a uma porta lateral, que levava ao jardim. Havia ali 
bancos e mesas sob duas árvores frondosas, e João Gabriel reparou que 
as trepadeiras do caramanchão definhavam ao sol.  

Sentaram-se. O Visconde mandou vir água de coco e licor de je-
nipapo. Esperou que os copos e os cálices fossem servidos e o garçom 
tivesse se retirado para dizer, entrelaçando sobre a mesa os dedos de 
muitos anéis, que tinha um negócio a tratar com eles.

– Por isso os chamei – disse bebericando primeiro a água de coco, 
e depois o licor. – Está ótimo – e estalou a língua, do mesmo modo como 
João Gabriel tinha visto Figueiredo Fonseca fazer. 

– Vou direto ao ponto – disse Santo Elias com seriedade. – Abri-
rei diversos seringais na região em que te encontras, João. Vinte, trinta, 
quarenta de uma só vez, pois pressinto que o negócio da borracha há de 
crescer muito nos próximos anos. Quero ter a maior Casa Aviadora da 
região quando estivermos exportando, todos os meses, toneladas e mais 
toneladas de goma-elástica, que ainda vai se constituir no produto mais 
importante de todos os continentes. 

João Gabriel então pressentiu a ameaça a rondar-lhe a intenção de 
voltar para casa, e súbito arrependeu-se de estar ali. 

– Contratei alguns homens que aguardam em Belém o momento da 
partida ao Purus – prosseguiu o Visconde, levando o cálice aos lábios. – Mas 
ainda são poucos para uma missão tão grandiosa. Necessitamos de mais 
gente disposta a fazer da floresta um local onde se produza cada vez mais 
goma-elástica, já que estamos, senhores, diante do início de uma nova era. 

A um sinal seu, o garçom veio encher os cálices. Muito prudente 
em suas conversas sobre negócios, Santo Elias novamente aguardou que 
o sujeito se retirasse.
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– Para essa missão de levar tantos homens de uma só vez ao Purus não 
me ocorreu outro nome além do teu – disse ele a Figueiredo Fonseca, e este 
último agradeceu com um sorriso. – Preciso da tua argúcia em organizar a 
expedição e do tino que sempre demonstraste em escolher os trabalhadores 
mais resistentes e pertinazes. Sem isso fatalmente não lograremos êxito. Ao 
senhor – prosseguiu Santo Elias virando as papadas a João Gabriel – reservei 
a parte mais penosa, confesso, mas também a mais rentável. Pois deixará de 
ser apenas um seringueiro para se transformar no meu representante junto a 
essa comunidade que pretendemos montar no Purus. Estou, claro, apto a lhe 
fazer uma proposta, senhor João Gabriel de Carvalho e Melo, mas não me 
furtarei a ceder caso o que tenho a lhe oferecer não seja suficiente para man-
tê-lo mais tempo em nossa região. Sei que a falta dos seus agrava o desejo de 
voltar para casa, o que é legítimo e natural, mas peço que considere a minha 
proposta como quem ouve a um amigo de longa data.

O sertanejo tinha as mãos molhadas de suor, e tentou balbuciar 
algo que foi interrompido pelo Visconde.

– Repito que lhe proponho mais que um emprego. O senhor dei-
xará de ser um aviado, como em todos esses anos em que trabalhou no 
seringal, para se transformar num sócio de uma das casas comerciais 
mais promissoras do Pará. O que me diz, então? 

João Gabriel não sabia o que responder, as idéias embaralhadas, as 
lembranças dos caminhos que percorrera de Uruburetama até o Conven-
to do Carmo de repente suscitadas diante da proposta. Lembrou-se tam-
bém da silhueta de Mariana na porta da casa de taipas, na madrugada da 
partida, a filha recém-nascida no colo. Uma filha que ele não conhecia. 

– Minha mulher e minha filha, senhor Visconde... – disse de modo 
quase inaudível, mas foi novamente interrompido.

– É óbvio que não pretendo mudar o curso de sua vida, senhor João Ga-
briel, porque sei que doze anos é muito tempo para se ficar ausente de casa. 

– Na verdade são quatorze anos, senhor Visconde. Pois passei dois 
anos na capital maranhense. 

– Que sejam, que sejam. Mas recorde o que me disse sobre a sua 
família quando bateu à minha porta, vindo de sua terra natal, pois eu não 
me esqueci, e o senhor, acredito, tampouco. O senhor tinha deixado mu-
lher e filha recém-nascida no interior do Ceará, já não me recordo em que 
cidade, mas me disse que havia saído de casa em busca de uma vida mais 
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digna para elas, e que tinha cruzado dois estados a pé. Bem, nesse tempo 
em que lido com a borracha, posso dizer que vi muitos homens chegarem 
como o senhor, dizendo que vinham pela família, e esquecê-la dali a dois 
ou três anos, o que não foi o seu caso, visto que o senhor é um homem de 
caráter, honesto e abnegado ao que faz. Estou certo de que não esqueceu 
sua família nesses anos todos, e não a esquecerá em mais um ou dois, pois 
é tudo o que lhe peço: que fique no máximo mais dois anos no Purus, que 
o senhor já conhece, e que depois volte para sua esposa e filha. Se nesses 
dois anos o senhor não tiver lucrado o que conseguiu amealhar em sete, eu 
não me chamo Santo Elias, Visconde da Província do Pará. 

Ainda estava atordoado, mas sabia que dizer não a Santo Elias seria 
pagar-lhe com a moeda da ingratidão. Não esquecia que ao bater na porta 
de sua Casa Aviadora, ela lhe fora escancarada. E com o coração premido 
de tristeza ele respondeu que aceitaria a proposta. Não o faria pelo lucro 
– isso ele não disse, apenas pensou – mas para retribuir o que Santo Elias 
tinha feito por ele no início. E imaginou que Mariana, entristecida, fitaria 
em vão as tardes em que se mantinha alerta à sua espera. 

Diante da resposta, o Visconde deu um tapa na mesa, e pediu que 
lhes trouxessem mais licor. Abriu afinal o canudo de papelão que tinha 
trazido do quarto, dentro do qual estavam alguns documentos, apólices, 
títulos, balanços parciais, e um mapa, que ele desenrolou sobre a mesa 
e que retratava o rio Purus e os seringais que João Gabriel conhecia. 
No canto inferior direito havia a assinatura do aprendiz de cartógrafo: 
Manoel Urbano da Encarnação, o explorador do Purus que o sertanejo 
conhecera em sua primeira viagem pelo rio. 

O novo empreendimento lhes seria extremamente lucrativo, disse 
o Visconde sorrindo, e João Gabriel não se arrependeria de ficar mais 
dois anos entre eles. Deviam partir imediatamente, pois o comércio ex-
terior, um imenso animal devorador de borracha, não podia esperar. 

Com o indicador direito sobre o mapa mostrou o seringal em que João 
Gabriel tinha morado e os demais, abertos após sua chegada. Dali em diante, 
como lhe tinha assegurado Manoel Urbano, a floresta continuava intocada, fosse 
por falta de braços para trabalhar, fosse porque se temia a presença dos índios. 
Partiriam de um ponto, assinalado no mapa, e dali abririam novos seringais.  

Na manhã seguinte o sertanejo e Figueiredo Fonseca estavam de 
volta ao cais. A viagem que reuniria homens e víveres numa frota de em-
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barcações nunca vista no Purus fora marcada. Os trabalhadores contrata-
dos pelo comerciante amazonense haveriam de se encontrar com os que 
Santo Elias enviaria de Belém, sob os cuidados de Mazagão Oliveira, 
no seringal Tauariá, assim batizado por João Gabriel o local perdido do 
mundo em que ele havia passado mais de uma década a extrair látex. 

 
Esperava a vez de ser atendido. Lá fora o sol tinia nas folhas ama-

reladas. O vento era um bafo quente. Um batelão aportou no barranco, o 
casco cheio de pélas de borracha. Ele então sentiu um contentamento fu-
gidio, e como uma borboleta aquele sentimento revoluteou em sua men-
te antes de dar lugar às sensações de sempre. Passado aquele sentimento 
benfazejo, voltou a mirar as coisas com os olhos fundos e embaciados.

Na sua vez de ser atendido, disse ao gerente do seringal os produ-
tos de que necessitava: café, rapadura, arroz, carne enlatada, carne seca, 
querosene, lamparina, pedra de amolar, uma calça de mescla, um par de 
botas e cobertor para friagem. Algo mais? Sim, umas caixas de aguar-
dente. Quantas caixas? Quatro ou cinco eram suficiente, ele respondeu. 
Eram pra passar o resto do verão e parte do inverno que logo bateria nas 
portas. Não mais do que isso. O homem fez as contas de cabeça: cinco 
caixas vezes doze eram igual a sessenta garrafas de cachaça. 

– Sessenta. 
Ele se encolheu, acuado. O inverno era longo, balbuciou. Não que-

ria voltar ali tão cedo, aborrecer o gerente com insignificâncias. Estava 
magro, cabelos brancos a lhe acentuar a idade, a pele flácida como se mal 
posta sobre os ossos, olhos fundos e com olheiras em volta. Os torno-
zelos inchavam. Bebia demais, ouviu o gerente lhe dizer. E por conse-
qüência produzia pouco, o patrão já havia reclamado da quantidade de 
goma-elástica cada vez menor que vinha de sua colocação. Encolheu-se 
mais ainda, sabendo que os outros lá fora ouviam a descompostura. Des-
propósito, pensou. Tão ruim quanto mãozada de jagunço no peito. Mas 
não lhe restava alternativa, pois preferia ouvir a reprimenda uma só vez 
a ter de ouvir duas ao voltar para pegar outra caixa de cachaça. Sabia-
se escravizado à aguardente, os dias consumidos em embebedar-se para 
esquecer que ainda estava ali – quinze, vinte, vinte e dois anos desde o 
dia em que chegara? Não tinha como saber, a noção do tempo desfeita 
em cálculos inúteis. Tanto lhe fazia se eram dez ou vinte os anos que ali 
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estava, pois nada mais importava a não ser ter crédito no barracão para 
que não lhe faltasse o líquido anestesiante. 

Aguardava, atônito, a decisão do gerente do seringal. Não o olhava 
nos olhos, pressentindo que qualquer atitude que ao outro parecesse pre-
sunçosa poderia lhe custar duas dúzias de garrafas. Lembrou-se do pai a 
beber no dia em que lhe nasciam os filhos, ou quando estes calhavam de 
morrer. Mas os borbotões de anos haviam apagado de sua memória as 
feições de Maria Menina e de José das Luzes, esmaecidas as cores do en-
genho de Júlio Martins. Surpreendia-se, às vezes, lembrando que tinha de-
sejado a filha do coronel, como se fosse possível a um cabra do eito casar-se 
com moça de família rica. Helena devia de ser já uma mulher com muitos 
filhos, bonita ainda, mas nem sequer uma sombra do que tinha sido na 
juventude. E só agora lhe ocorria que ninguém, por mais força que tivesse, 
podia entortar os rumos do destino. O que tinha de ser seria – e nada mais. 
Se os anos passados na floresta eram iguais, se a conta no barracão nunca 
lhe parecia favorável ou se tinha de permanecer anos e anos acorrentado 
àquela vida miserável, a culpa não era sua, mas do destino para o qual havia 
nascido. Pensava nisso tudo enquanto o gerente, substituto daquele que o 
havia impingido a humilhação, decidia se liberava as caixas de aguardente. 
Fazia-o por pirraça, pois ele conhecia outros que levavam à colocação mais 
do que cinco caixas. A desculpa era sua indolência, a indisciplina com que 
produzia as pélas de borracha. Quem não conhecia as amarguras de se 
embrenhar na mata para dela tirar o sustento, não estava apto a avaliar o 
sofrimento dos seringueiros. Não eram de ferro, não senhor, precisavam 
tomar umas talagadas para enfrentar os perigos e as agruras de estarem 
tantos anos presos à estrada de seringa, à fumaça do tapiri. E quando o 
corpo não respondia à necessidade de trabalhar não seria por preguiça, 
mas por uma doença cujo único sintoma era manter a gente na rede, sem 
vontade de se levantar nem para mijar no terreiro. 

Quem agüentava vinte anos naquele inferno, pele curtida de sol e 
solidão, sem que vez ou outra pudesse se entorpecer? Tinha visto muitos 
homens partir e outros chegar, os primeiros com saldo no barracão e 
os últimos com dívida, como ele, uma dívida interminável porque vivia 
de verter o saldo das pélas em mais débito de cachaça. No fundo, todos 
escravos do seringalista que bebia champanhe e fumava charuto – um 
luxo naqueles ermos aonde quase tudo chegava do estrangeiro e custava 
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o couro da testa. As latas de carne ou de doce lhe chegavam em língua 
desconhecida, que ele em vão tentava decifrar investigando os rótulos. 
Às vezes não sabia que carne ou doce comia por não entender o que 
estava escrito nas embalagens. Mas comer era mais obrigação que prazer, 
pois preferia gastar em aguardente o que poderia trazer em alimento. 

O gerente afinal liberou o pedido – uma, duas, três, quatro, cinco 
caixas. Respirou aliviado, feliz. Agradeceu ao outro com espinhaço en-
curvado, como José das Luzes na presença do coronel Júlio Martins, e 
levou a carga à canoa. Foi preciso quatro viagens até a beira do rio, e o 
esforço o cansou. Suas pernas haviam afinado, as veias esverdeadas sal-
tando na pele ressequida. Doíam-lhe os dentes cariados, sangrava-lhe a 
gengiva de quando em vez. 

Sentia-se a cada dia mais só. Tentara abandonar o vício da bebida 
por uns tempos, mas a falta da aguardente lhe dava calafrios e tremores 
desagradáveis. Soube então que estaria, talvez pro resto da vida, subme-
tido àquele líquido translúcido dentro da garrafa escura. Lembrava-se 
de estar sóbrio apenas quando tinha de ir ao barracão para renovar o 
estoque de aguardente. Pois nada conseguira no dia em que lá estivera 
embriagado, pedindo mais bebida. Herdara do pai aquela desgraceira? 
Ou seria outra maldade do destino? 

Uma dor de barriga o fez parar na margem pra defecar. Arriou as 
calças sentindo os piuns pousando-lhe nos testículos e nas nádegas. Fez 
as necessidades mirando o rio definhado pela falta de chuva. O verão se 
prolongava num estio de amarelecer as árvores mais resistentes. Limpou-
se com umas folhas que pegou depois de observar se não eram urtigas. 
Em seguida deu uma espiada nas fezes, constatando, uma vez mais, que 
estavam ensangüentadas. 

Voltou à canoa e remou com força, querendo compensar os minutos 
perdidos. Tinha pressa de chegar à colocação e desarrolhar uma garrafa.  

Galvez estava no quarto de hóspedes do casarão quando o coronel 
Hipólito Moreira bateu na porta. 

– Vim dizer a Vossa Excelência que Souza Braga acaba de re-
nunciar. Todos estamos de acordo, inclusive o renunciante, de que Vossa 
Excelência deve voltar ao governo imediatamente.



121

O espanhol, que se havia mantido no leito, olhos empapuçados 
pela convalescença, ergueu-se de um salto. 

– E por qual razão Souza Braga renunciou? 
Hipólito Moreira contou que houvera, na Cidade do Acre, luta ar-

mada entre bolivianos e brasileiros, com vitória desses últimos. Que Souza 
Braga se mantivera claudicante quanto ao confronto, tendo inclusive escri-
to uma carta ao presidente da República isentando-se de responsabilidades, 
já que dois brasileiros e cinco bolivianos tinham morrido em combate. 

– Leite Barbosa, do seringal Humaitá, estava com os estrangeiros, 
tendo assumido, inclusive, posto de oficial entre eles. Está preso, assim 
como os bolivianos. Souza Braga não sabe o que fazer, esteve nervoso os 
últimos dias e teme meter-se em encrenca. Por isso renunciou.

Galvez então apanhou seus pertences, dizendo que sim, reassumi-
ria a presidência do Acre. 

– Governar, meu caro Hipólito, não é para qualquer um.   

A frota tinha três barcos que transportavam vinte homens e mantimen-
tos. Dois batelões levavam os trabalhadores e um terceiro apenas o rancho. Era 
comida que não acabava mais, pensou João Gabriel, descobrindo mais tarde 
que errara nos cálculos. O esforço de derrubar a mata, abrir estradas de seringa, 
tirar madeira e palha para a construção das colocações e tapiris consumia as 
energias que necessitavam ser repostas com a maior quantidade de alimento 
possível. Almoçavam agachados, nos intervalos da lida, os vinte homens con-
tratados por Santo Elias e Figueiredo Fonseca. Era ainda madrugada quando 
um deles pulava da rede para fritar o jabá e fazer café. 

Cabia ao sertanejo organizar os trabalhos, decidir quem ocuparia os 
seringais na medida em que eles iam sendo abertos e cuidar também que 
cozinhassem a quantidade certa de comida, para que ela não fosse insufi-
ciente ou se perdesse. Os doentes eram colocados sob os encargos de Xavier, 
que João Gabriel reencontrou com alegria depois de doze anos. Não tinham 
se avistado desde a chegada do sertanejo ao Purus, quando ele conheceu o 
rapazote que se encarregava dos enfermos no barco em que viajaram. 

Xavier estava diferente, o corpo mais ereto, os músculos dos braços, 
das pernas e das costas saltados graças ao trabalho como ajudante de embar-
cadiço. As linhas do rosto tinham adquirido firmeza, sobretudo as do queixo, 
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o que lhe havia dado um ar mais sério e compenetrado. Não tinha, de fato, o 
costume de falar muito, pois a isso preferia ouvir, atento e excitado, as histó-
rias que os caboclos contavam. As redes, como da primeira vez, tinham sido 
armadas no alto das árvores, para que assim se evitassem as onças. 

Trabalhavam com rapidez e logo João Gabriel assentava os primei-
ros seringueiros. Na medida em que a os seringais ficavam prontos, os 
caboclos desciam o rio, abrindo outras estradas de seringa e construindo 
colocações. Havia entre eles o medo dos índios, mas uma única vez eles 
viram um grupo descendo o rio numa canoa. Dali em diante imagina-
vam-se observados do meio da floresta por quem podia, como o tinhoso, 
diluir-se entre os troncos e as folhas. 

O rancho logo escassearia, e João Gabriel deu ordem pra que o ba-
telão voltasse a Manaus a fim de ser reabastecido. Os que tinham caído 
doentes seguiram também à cidade, a fim de receber tratamento. Em pou-
co mais de três meses de trabalho a missão estava concluída, e o sertanejo 
pôde respirar aliviado ante o sucesso da empreitada. O sertanejo seria res-
ponsável, dali em diante, por fiscalizar a produção, ficando o Tauariá como 
uma espécie de entreposto da borracha – que dali seria levada a Belém do 
Pará e a Manaus. 

O período chuvoso, porém, impedia que começassem a tirar a goma-
elástica imediatamente, mas João Gabriel, a quem não faltavam forças ou 
disposição pro trabalho, mantinha os recém-chegados entretidos em tarefas 
secundárias, como o plantio de legumes ou a construção de canoas. Não teve 
dificuldade em se fazer respeitado entre os homens, pois todos reconheciam 
que sua longa experiência na extração do látex o colocava muitos passos 
adiante. Antes mesmo que as chuvas dessem lugar ao sol escaldante, ensinou 
aos novatos como se riscava as seringueiras e se afixavam as tigelas.

Os dias de trabalho puxado o tinham livrado dos sentimentos que 
o assaltaram na viagem de volta à floresta – um misto de tristeza e re-
morso por não ter seguido para Uruburetama. Ao cair da noite, porém, 
imaginava a mulher com a lamparina vazia, no escuro como ele, velando 
a filha que devia dormir junto dela na cama de varas. Acaso lhe restaria, 
depois daqueles anos todos, esperança de que ele voltasse? A pergunta 
lhe martelava as idéias como um ferreiro à bigorna. Já não teria Mariana 
desistido de esperar por tantos dias e noites, e arrumado um homem que 
cuidasse dela e de Antônia? Se assim fosse, pensava, ele haveria de lhe 
perdoar a decisão. 
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Aquelas dúvidas lhe ocorriam apenas durante a noite, quando o cor-
po afinal descansava das tarefas diárias. A quantidade de seringais que 
abriam lhe aplacava o arrependimento de ter cedido a Santo Elias e lhe 
desnorteava as idéias acerca do tamanho do Amazonas. Era terra que não 
chegava para quem quisesse trabalhar. O rio deveria de se estender até o 
fim do mundo, pois eles não chegavam ao seu final mesmo que navegas-
sem por dias e noites seguidos. Calculava os benefícios que lhe trariam os 
homens a trabalhar na extração do látex, e isso o animava a prosseguir. 

Um único incidente ocorreu naqueles meses de mutirão. Um dos 
homens teve o pé esmagado por um tronco de madeira que eles tiravam 
para a construção das canoas. A tora de cumaru-de-cheiro rolou sobre o 
pé do coitado, que ficou preso até que os outros conseguissem removê-la 
usando alavancas improvisadas. O ferido foi carregado até a margem do 
rio, onde ficou aos cuidados de Xavier até que um dos batelões estivesse 
pronto para seguir viagem. 

O preparo de ervas feito pelo ajudante de embarcadiço pareceu di-
minuir as dores do caboclo, que gemia baixinho e à noite teve febre. Mas 
todos tiveram a mesma impressão de que um pequeno acidente poderia 
se transformar num drama de grandes proporções. 

Naquela noite não houve histórias animadas sobre assombrações e bi-
chos anômalos. Estavam abatidos pelo acontecimento do dia, evitando tocar 
no assunto do acidente ou em outro qualquer. Imaginavam, pesarosos, os 
sofrimentos do ferido – e aquilo era o bastante para o desânimo de prosear. 

No dia seguinte podia-se ver que trabalhavam com maior cuidado 
e isso diminuiu o ritmo da produção. João Gabriel, que primava pela 
eficiência dos trabalhadores, não fez caso, porém, da lentidão, por saber 
que ela era motivada pela cautela. Encarregou-se ele mesmo de pedir 
aos grupos maior atenção ao que faziam. À noite sonhou que chegava a 
Uruburetama com os pés esmagados, sem poder caminhar até em casa. 
Acordou sobressaltado, vendo pela fogueira que se havia transformado 
num monte de cinzas que já devia estar quase na hora de se levantarem. 

Quando afinal o batelão atracou no barranco carregado de supri-
mentos, faltava pouco menos de um mês para que os trabalhadores en-
cerrassem suas atividades. Uns – contratados que tinham sido para abrir 
as estradas, localizar as seringueiras e construir colocações e tapiris – vol-
tariam a Manaus. Outros permaneceriam na extração da goma-elástica. 
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Logo entrariam no verão, concluía o sertanejo mirando o céu acin-
zentado. E o estio possibilitaria que começassem a produzir as pélas que 
seguiriam às casas aviadoras de Santo Elias. Rezava para que os cálculos do 
Visconde estivessem certos, pois só com acerto na matemática do tempo 
ele poderia voltar a Uruburetama antes da filha completar dezoito anos. 

A junta governativa encarregada de receber Galvez de volta ao 
cargo de presidente da República Independente do Acre aguardava a 
chegada do vapor. Havia ali dezenas de seringueiros (informados que 
tinham sido da renúncia de Souza Braga) para saldar o espanhol. Não 
houve festa ou alarido quando ele desceu do Eiffel para apertar a mão de 
cada um e abraçar os mais íntimos. 

Subiram ao palácio do governo e Galvez sentou-se à mesa de trabalho 
para receber dos membros da junta governativa o documento de renúncia de 
Souza Braga. Nele o seringalista dizia que deixava o cargo por motivos de saú-
de e negócios particulares. O espanhol soube que o seringalista tinha deixado a 
Cidade do Acre para regressar a sua casa em Manaus. 

De muitos lugares chegavam demonstrações de contentamento 
com a sua volta ao cargo. Ao contrário do se esperava ele não promoveu 
retaliações aos opositores, assumindo os afazeres interrompidos pelo gol-
pe como se estivera apenas enfermo nos trinta dias de seu afastamento. 

Voltou à antiga rotina de escrever decretos e correspondências, su-
pervisionar obras e apaziguar os ânimos dos que se viam em contenda por 
quaisquer motivos. Passava os dias a imaginar projetos que mudassem a 
realidade local e que trouxessem mais dignidade aos moradores da região.  

À noite, porém, sentia todo o peso dos seus desenganos. Sonhara 
para si um destino de aventuras, conquistas e glórias, mas agora, na cama-
rinha escura, lhe restava a solidão das noites mal dormidas. Nos últimos 
dias de sua permanência na Cidade do Acre, passou a pressentir a iminên-
cia de um acontecimento que lhe mudaria outra vez os rumos do destino. 

O secretário particular do governador Ramalho Júnior ofereceu 
café, licor e charutos aos recém-chegados. Pela ampla janela do gabinete 
pôde ver quando mais um coche estacionou em frente ao palácio do 
governo do Amazonas, dele saltando o tenente Armando Bulamarqui 
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e outros oficiais da Marinha. Sabia que naquele encontro para o qual 
haviam sido chamados deputados e senadores da República, ninguém 
entre os militares mereceria tantas atenções quanto o comandante do 
aviso-de-guerra Tocantins, não obstante haver entre eles um oficial de 
patente mais elevada. Pois Bulamarqui, mesmo não estando no comando 
da flotilha, vinha recomendado pessoalmente pelo presidente Campos 
Sales, já que sua experiência militar era tão vasta quanto a fama de diplo-
mata que ganhara como membro das Forças Armadas. 

Ao pisar, portanto, nas escadas que levavam ao saguão do palácio, o 
tenente viu-se recebido por dois funcionários do governo do Amazonas, 
que entre sorrisos e mesuras o conduziram, juntamente com os demais 
oficiais que o acompanhavam, até o gabinete do governador. 

Bulamarqui não fumava ou bebia em serviço, por isso recusou os cha-
rutos e o licor depois de se ter sentado muito hirto na poltrona, entre os 
políticos que haviam chegado antes dele. Era um homem maduro, altivo, 
de gestos ponderados, cuja voz não se elevava mesmo quando tratava su-
balternos que infringiam as leis da caserna. Fora escolhido para integrar a 
missão justamente pela serenidade com que tomava decisões importantes 
e pela fleuma demonstrada em outras campanhas vitoriosas. O presidente 
Campos Sales obtivera as melhores referências sobre o tenente, e antes que 
este viajasse ao Amazonas fez questão de conhecê-lo em pessoa. Havia no 
governo Federal receio de se enviar ao Acre um militar com o tempera-
mento parecido ao do major Febrônio de Brito ou do coronel Moreira Cé-
sar, ambos belicistas extremados, que tinham padecido derrotas fragorosas 
para os jagunços de Antônio Conselheiro. Campos Sales queria evitar um 
vexame semelhante ao de Canudos mandando ao Amazonas alguém que 
soubesse manejar as palavras tão bem quanto a espada ou a carabina, mas 
que lançasse mão dessas últimas apenas quando houvesse esgotado todos os 
recursos da persuasão. Em caráter reservado, tinha enviado ao governador 
do Amazonas um telegrama no qual expressara o desejo de ver cessado o 
conflito acreano a fim de que a Bolívia pudesse ocupar – pacífica e definiti-
vamente – o território. No mesmo telegrama sugeriu que o tenente seria ali 
seu representante, ainda que o comandante da flotilha não fosse ele.     

O governador estava atrasado, pensou Bulamarqui lançando um 
olhar aos políticos que se entretinham em conversas sobre a questão 
acreana. Não se interessava, porém, pelo assunto, já que não estava ali 
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para entender as razões políticas das partes, mas tão-somente para cum-
prir ordens da Presidência.

A porta que dava à antecâmara se abriu e o tenente pôde então ver Ra-
malho Júnior. Imaginara-o mais magro e alto do que ele era de fato, também 
menos encanecido, e a figura do outro, por alguma razão, decepcionou o oficial. 
Todos se ergueram para retribuir os cumprimentos do governador, após o que 
voltaram a se sentar enquanto o secretário particular de Ramalho Júnior lhe 
segredava algo ao ouvido. A cadeira em que este se havia sentado era mais alta 
do que as outras, e foi de lá que ele pigarreou, antes de dizer aos presentes:

– Prezados senhores, a situação para a qual chamo a vossa aten-
ção, desejando sobre ela ouvir-vos, é a seguinte: o governo do venerando 
senhor Campos Sales acha-se comprometido e disposto a debelar a re-
volução do Acre o mais cedo possível, para que voltem os bolivianos ao 
comando do território. O governo do Amazonas dá seu apoio irrestrito 
e incondicional à intenção do Governo Federal no sentido de que essa 
revolução seja debelada imediatamente. 

Calou-se, enquanto um burburinho corria a peça. Cada um dos 
presentes tentava manifestar, ao mesmo tempo, mas em voz baixa, o que 
pensava sobre o assunto. Uns diziam que Luiz Galvez era um ciclope 
em terra de encegueirados, e que seu movimento separatista deveria ser 
desbaratado o quanto antes. Outros discordavam da decisão de Campos 
Sales de abrir-se caminho aos bolivianos quando os habitantes do Acre, 
brasileiros por excelência, tinham laboriosamente construído tudo o que 
ali havia. Quando o burburinho cessou, foi o tenente Bulamarqui quem 
disse, chamando a atenção dos outros sobre si:

– Senhor governador e demais presentes a esta reunião: estou aqui 
em caráter militar, mas não é como militar que falo neste momento, pois 
como militar me compete apenas cumprir as ordens que recebo. Uma 
vez, porém, que Vossa Excelência coloque a questão nos termos em que 
o faz, vou dizer qual a minha impressão e qual decisão que melhor calha 
tanto aos interesses do Amazonas quanto aos do Brasil.

Fez uma pausa, pressentindo, por sua experiência em lidar com 
autoridades, que todos o fitavam com algum desconforto por ser ele um 
militar entre civis. 

– Sou recém-chegado ao Amazonas, nada conhecendo do que se 
trata aqui nesta sala a não ser que um espanhol tenha declarado a indepen-
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dência do Acre, após expulsar da região os bolivianos. Ouço também dizer 
que essa revolução foi tramada aqui no Amazonas pelo governo de Vossa 
Excelência e com apoio, inclusive, de pessoas muito próximas ao senhor, as 
quais não desejavam que o Acre passasse às mãos dos estrangeiros. Tenha 
sido ou não tramada por Vossa Excelência, o meu sentimento brasileiro 
é de que essa revolução é um ato patriótico, não obstante contrariar um 
acordo internacional, que vem a ser o Tratado de Ayacucho. Acho, por-
tanto, que não se deve combater os revolucionários, mas encontrar uma 
forma que deixe o país em boa situação aos olhos do mundo, haja vista 
os compromissos de sua Chancelaria e os sentimentos elevados dos que 
guiam essa revolução. Nestas condições, o que me parece mais razoável 
é que o governo do Amazonas tome a iniciativa de forma conciliatória 
com os revolucionários, uma vez que, nós militares, mandados para cá com 
forças, só temos que empregar força para debelar a revolução. E eu, desde 
já, declaro que farei de tudo quanto em mim couber para evitar que o Acre 
seja para a Marinha o que Canudos foi para o Exército.

Não houve mais o que dizer sobre o assunto, uma vez que os parti-
dários do movimento revolucionário compreenderam que ele deixaria de 
existir. Os que eram contra tiveram que se contentar com saber que Galvez 
seria convidado a deixar, pacificamente, o governo. Ramalho Júnior, que 
usara o discurso do confronto para afastar de si a suspeita de que enco-
mendara a revolução, respirou aliviado por saber das intenções do oficial. 

No dia seguinte Armando Bulamarqui partiu para a Cidade do 
Acre. A flotilha que zarpou de Manaus era composta dos avisos-de-
guerra Jurema, Tefé, Tocantins e Belém, a bordo dos quais viajavam cem 
soldados e doze oficiais. 

Foi uma viagem morosa e entediante, com muitas paradas para re-
paros na velha maquinaria do Belém. Numa dessas paradas, um vapor que 
vinha da Cidade do Acre cruzou com os avisos-de-guerra ancorados. Houve 
troca de informações quanto à situação do governo provisório, quantidade 
de homens armados e sobre a possibilidade de reagirem à chegada da floti-
lha. Ouviram que os brasileiros estavam dispostos a depor os fuzis tão logo 
avistassem os avisos-de-guerra, mas que Galvez lhes preparava uma cilada. 

– Na hora da refeição se vai consumar o plano diabólico do espa-
nhol – disse um homem que parecia ser o dono do vapor. – Ouvimos 
contar que os senhores serão envenenados. 
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Houve um sobressalto entre os oficiais. O resto da viagem não lhes 
saiu da cabeça a idéia de que poderiam, armados como estavam para a 
guerra, morrer de forma tão patética. Combinaram que ninguém aceita-
ria comida caso lhes oferecessem alguma. 

Na tarde do quinto dia os tripulantes do aviso-de-guerra Belém, 
que viajava a frente dos demais, avistaram as construções em madeira da 
Cidade do Acre. Fizeram soar um apito para avisar as demais embarca-
ções da flotilha, e em seguida deram um tiro de canhão. Em resposta foi 
dada uma salva de tiros de fuzil. 

Os oficiais respiraram aliviados quando afinal puderam desembarcar 
sob os vivas à pátria e à Marinha. Passos Oliveira os recebeu com todas as 
honrarias de que eram capazes naqueles ermos, explicando-lhes que o presi-
dente Galvez padecia de uma doença que não sabiam ainda se tratar de ma-
lária ou coisa pior. O comandante da flotilha e o tenente Bulamarqui acom-
panharam o chefe de polícia até o alto do barranco, onde Galvez, sentado 
na sala do barracão, os esperava. Ao contrário do que os oficiais supunham, 
não encontraram ali um homem barbudo e espalhafatoso como Antônio 
Conselheiro, mas um sujeito distinto, de bigodes e unhas bem cuidados e de 
bom gosto no vestir-se. Apenas suas faces eram secas, quase transparentes, e 
a isso atribuíram a enfermidade que ele havia contraído na floresta.     

Bulamarqui começou por explicar ao espanhol por que estavam 
ali, mas mal pronunciou as primeiras palavras de um discurso pronto, 
Galvez fez um sinal com as mãos. 

– Devem estar com fome – disse, levantando-se da cadeira, pois 
passariam à outra peça do barracão. 

Bulamarqui e o comandante da flotilha acompanharam o anfitrião-
prisioneiro, lembrando-se ambos do alerta feito pelo proprietário do vapor. 
Na mesa à qual se sentaram havia pão fresco, café e leite. Apenas o tenente 
desobedeceu ao acordo prévio de que nada aceitariam. Comeu vagarosamen-
te, tentando detectar algum sabor que adivinhava ácido ou adocicado. Temia 
que o veneno lhe fizesse mal tão logo houvesse ingerido os primeiros bocados 
de pão. Enquanto comia, deixando que a boca salivasse de forma abundante, 
Bulamarqui ouvia as considerações de Galvez sobre o patriotismo, notando 
que o comandante da flotilha estava mais aflito do que ele pelo resultado da 
refeição tóxica. Mesmo depois de ter engolido o resto de café com leite, nada 
lhe aconteceu – nem naquele instante, nem nas horas posteriores. 
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Quando afinal depositou a xícara sobre o pires de porcelana, e após 
ter limpado os lábios no guardanapo em cuja borda inferior esquerda 
estavam bordadas as iniciais L.G.R.A., Bulamarqui voltou ao objetivo 
da presença deles na região. Disse que vinham ao Acre na condição de 
representantes do Governo Federal, cujo desejo era de que o território 
voltasse às mãos dos bolivianos a quem pertenciam as terras ocupadas. 
Disse isso fixando as faces do espanhol e vendo que nelas nenhum mús-
culo se havia alterado. Galvez cofiou o bigode antes de responder que 
não pairava sobre a cabeça de um único habitante do Acre o mais tênue 
desejo de se bater contra os soldados brasileiros, e que desde o princípio 
da Revolução estavam todos cientes de que ela se voltava contra os desíg-
nios bolivianos, porém obediente aos limites impostos pela presidência 
da República dos Estados Unidos do Brasil. Se o governo Federal havia 
então deliberado pela extinção da República livre, consentindo que ao 
Acre voltassem os inimigos da pátria e do progresso, nada lhe restava 
senão acatar a decisão e regressar aos seus afazeres comezinhos, talvez na 
cidade de Cádiz, onde havia nascido. 

Tossiu, enquanto um leve tremor lhe percorria o corpo. Prosseguiu 
dizendo que mesmo estando de acordo em entregar o comando do Acre 
aos oficiais ali presentes, não se furtaria a dizer que Campos Sales come-
tia um erro histórico ao passar o território à Bolívia. 

– Mesmo que os limites estabelecidos no Tratado de Ayacucho estejam 
corretos, o que duvido, eles não serão suficientes para conter a determinação 
dos que vivem nestes ermos, que é a de fazer desta terra um pedaço glorioso 
do Brasil – disse, num acesso incontrolável de tosse e de novos tremores. 

Bulamarqui e o comandante da flotilha se levantaram. Ao sair, o 
tenente disse que aguardariam alguns dias antes de iniciarem a viagem 
a Manaus, de onde o espanhol deveria seguir a Belém do Pará, Recife e, 
finalmente, para a Espanha. Os olhos que se fixaram em Bulamarqui não 
poderiam ser mais expressivos, as feições até ali indiferentes se contrain-
do como que num espasmo de dor. 

– Hão de punir-me porque dei lições de patriotismo a muitos bra-
sileiros que fingem possuir amor por este país, senhor Bulamarqui. Hão 
de punir-me também porque tive coragem de fazer o que muitos gosta-
riam de ter feito, mas não o fazem por inércia ou covardia. A História, 
porém, senhor Bulamarqui, haverá de reparar o mal que me fazem neste 
momento as autoridades federais. 
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O tenente estava visivelmente incomodado com as palavras do pá-
lido Galvez. Retrucou que ali se encontrava para cumprir ordens, e que 
mesmo não tendo o direito de questioná-las, admitia que a Revolução 
Acreana havia sido um ato de grande patriotismo.

– Mais do que isso, senhor – disse Galvez ofegante pelo esforço da 
tosse e pelo prelúdio da febre. – A Revolução que fizemos traduz ao mun-
do a têmpera de uma nova sociedade, que enfrenta os infortúnios do meio 
com a mesma coragem e abnegação que expulsou daqui os bolivianos.  

A canoa seguia a reboque do batelão, balouçando ao ritmo do ban-
zeiro. Chegaria ao destino antes da hora, pensou, sentindo por dentro 
um enxamear de abelhas selvagens. Perguntaria por José das Luzes tão 
logo atingisse o Monte Verde, como lhe tinha ensinado o sujeito com 
um corte no braço, que ele encontrara em Cidade do Acre dois dias atrás. 
Pensou: mato o filho da puta e apanho o dinheiro que pertenceu a Isaac 
antes de partir. Não teve meios de afastar de si a imagem nefasta da avó 
sorvendo a sopa com gengivas banguelas. Que fim teria levado a mulher 
em quem ele viu ódio e repulsa assim que ela abriu a porta e adivinhou 
diante de si o neto indesejado? Teria lhe dado a carregar os balaios de 
verdura como castigo? Odiava-o por ser rebento de um forasteiro que 
sequer tinha presenciado a desgraça que lhe causara na vida? 

No terceiro dia de viagem ele avistou um monte escarpado, em cuja 
encosta recortava-se dúzia e meia de vacas e cabras, e no alto do qual havia 
uma construção tosca de madeira, coberta com palha de caiaté. Era ali o 
Monte Verde, disse um seringueiro a Ernesto, e ele sentiu uma sensação 
estranha. Sabia que mais adiante ficava o seringal Estira, na curva do rio, 
poucos metros além de onde estariam três pés quase idênticos de mulateiro.   

Agora remava lentamente. A luz coriscava na água barrenta do rio 
como leve mancha de óleo. Lembrou-se de Isaac, da avó, dos balaios de 
verduras e da caixa de dinheiro enterrada ao pé da gameleira – sem saber 
por que aquelas coisas misturavam-se em sua cabeça. Amarrou a canoa 
nuns juncos à beira do rio, certificando-se de que a tinha atado com fir-
meza. Avistou a colocação e caminhou na direção da porta aberta.  

Divisou os objetos: uma garrafa de café, um banco de cumaru, a 
rede vazia e a louça no jirau. Uma parede de paxiúba separava sala e co-
zinha. Foi de trás daquela parede que veio o primeiro gemido.   
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Avançou na direção do som e encontrou o corpo caído. Assustou-
se com o que viu. Aos seus pés havia um velho de aspecto cadavérico, os 
membros frágeis e ossudos, as costelas à mostra, os olhos fundos e a ca-
beça encanecida. Respirava com dificuldade, o que se podia perceber pelo 
chiado do peito. Todo ele era de uma decrepitude que impressionava e 
fazia supor não ser quem Ernesto procurava. Pois se tratava de um velho 
fraco, doente e à beira da morte, com idade talvez para ser seu avô.  

Sentou-se num tamborete, a cabeça entre as mãos, enquanto o mo-
ribundo prosseguia em seu delírio. Olhava-o sem acreditar que fosse José 
das Luzes, porque o que tinha a sua frente era uma garatuja de homem, 
que a cachaça e a vida na mata tinham inutilizado. 

Tirou do bolso a medalhinha de Nossa Senhora e sacudiu-a diante 
do rosto do moribundo, como se com aquele gesto – que era um misto 
de ira e desespero – pudesse despertá-lo dos estertores.

– Era tua essa medalha, desgraçado – disse Ernesto sentindo, pela 
primeira vez em anos, vontade de chorar. – Que lugar é esse chamado 
Ribeira Alta? 

Não houve resposta, e então houve um silêncio prolongado, que 
parecia consumir as horas do mundo. E só muito mais tarde, quando o 
sol amarelava no horizonte, Ernesto se deu conta de que o tempo todo 
estivera a procurar o pai não para matá-lo, como previra, mas para lhe 
providenciar o enterro.     
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A notícia de que um espanhol decretara o Acre livre, apoiado pelos 
seringalistas mais abastados e tendo sob suas ordens centenas de seringuei-
ros, com a ajuda dos quais expulsara do território os bolivianos e extinguira 
os postos aduaneiros, fez com que o governo da Bolívia tomasse providên-
cias. Don André Muñoz, delegado nacional, filho de Don Mariano Muñoz, 
ministro do presidente Melgarejo, foi chamado a liderar uma expedição por 
terra, já que o rio Amazonas estaria fechado à passagem das forças armadas 
bolivianas. Se a tarefa era árdua, uma vez que a expedição teria de cruzar os 
altiplanos andinos, numa viagem jamais imaginada, seria também reparado-
ra, já que o ministro Muñoz havia subscrito o Tratado de Ayacucho, agora 
vilipendiado por um aventureiro de quem até então não se tinha notícia. 

– La honrra de nuestra pátria fue manchada por ese episódio, e nosotros 
tenemos que restablecer el ordem en el Acre – disseram a André Muñoz, que 
assentiu, pronto a assumir o comando da viagem sacrificante.   

Com efeito, a 25 de outubro, três dias depois dessa entrevista, a 
expedição liderada pelo delegado nacional deixou La Paz sob as vistas de 
uma população indiferente ao que se passava nas distantes terras acrea-
nas. Não houve banda de música, fogos de artifício ou qualquer demons-
tração de apreço ao heroísmo dos soldados que haveriam de passar quase 
um ano em marcha sobre as formações rochosas dos Andes, vítimas de 
intenso frio, cansaço e escassez de comida.  

A infantaria boliviana enfrentou, nos primeiros dias, o sol escaldante 
das estepes áridas e poentas, cujas pedras reverberavam como lingotes que 
tivessem acabado de sair da fundição. A tropa avançava lentamente sobre 
o descampado, bandeira drapejando ao vento morno, levantando pequenas 
quantidades de poeira e fazendo tilintar os cantis e as botas com anteparo 
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de metal. As marcas na terra, porém, se apagavam pelo escoar consecutivo 
das três centenas de pés que sulcavam o chão duro, sucedido pelos cascos 
dos animais que serviriam de alimento aos soldados e puxavam as carroças 
pejadas de armas, munição e suprimentos. Meio dia de marcha era suficien-
te para que as armas e as mochilas pesassem como fardos de chumbo e lhes 
maltratassem os ombros. Era o bastante para que os pés também fervilhas-
sem dentro das botas umedecidas de suor. Não demoraria até que muitos 
tivessem os dedos inferiores tomados por bolhas aquosas, que supuravam 
com a continuidade do atrito doloroso e incessante, resultando em ferimen-
tos tratados pelo médico da expedição com um preparado sulfuroso. 

Um apito anunciava o momento da parada para o rancho, feito sob 
o sol inclemente das doze horas do dia, e o mesmo som reordenava-os à 
marcha penosa, cujo objetivo lhes parecia ser o alcance do fim do mundo. 
Entre os soldados havia os de rosto imberbe e feições extenuadas, que 
ao contrário dos veteranos, não se esforçavam por esconder a fadiga e a 
infelicidade. Estes seriam os primeiros a sucumbir ao esforço excessivo 
da caminhada ou às doenças do meio, posto que seus organismos quase 
infantes eram mais vulneráveis às intempéries da viagem. 

Muitos dias passaram os homens a caminhar sobre a terra estor-
ricada, lambidos pelo vento mormacento das estepes e manchando de 
suor o uniforme terroso. Formavam uma enorme centopéia para quem os 
visse do alto das montanhas congeladas, às quais se alçaram após aquele 
primeiro período de jornada. Posto o sol abrasador, acantonavam-se, es-
batidos pela poeira do relento, mochilas sob as cabeças, completamente 
exaustos, vendo um céu coalhado de estrelas faiscantes. Longe ainda do 
momento de raiar o dia, o corneteiro da tropa rompia o silêncio com o 
toque desditoso, que os fazia, não obstante o corpo moído do esforço 
anterior, reiniciar a marcha fatigante. 

André Muñoz não demonstrava cansaço algum, sendo o primeiro 
a pôr-se de pé e o último a se deitar. Também não demonstrava abor-
recimento, sempre adiante da coluna humana, a exibir o feito de jamais 
transpirar no uniforme de campanha.  

O terreno se tornava cada vez mais íngreme e pedregoso, a tem-
peratura a amenizar-se na medida em que avançavam sobre os montes. 
Contornavam escarpas e penedos, perigando nas encostas úmidas e mus-
gosas, a corcovear ainda a centopéia imaginária, que parecia desmontar-se 
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nos socalcos, onde os homens se punham a descansar. Agora frias como 
mármore, as pedras recebiam os golpes das ferraduras, e os cavalos resfo-
legavam pelo esforço acachapante, as narinas dilatadas expelindo rolos de 
fumaça. As carroças e as cilhas, carregadas de mantimentos e munição, 
pendiam para os lados, desequilibrando os animais, derrubando alguns en-
tre eles, o que obrigava os soldados mais próximos a reerguê-los. 

Logo atingiriam os cumes nevados, onde os ventos sopravam cor-
tando o rosto como minúsculas lâminas afiadas, e os movimentos eram 
retardados pelas tempestades. Mal agasalhados, avançavam sob nuvens 
floculosas, os olhos embaçados pela umidade excessiva e os pulmões 
opressos pelo ar rarefeito das grandes altitudes. Começaram a aparecer 
entre eles os primeiros doentes, obrigando-os a usarem as padiolas. Em 
grupos de quatro, os homens revezavam-se no transporte dos enfermos, 
o que atrasava sobremaneira o seu avanço. 

O tempo ruim, a irregularidade do caminho e o peso dos prostrados 
fazia com que se demorassem mais tempo na travessia das montanhas 
– que ora os presenteava com planaltos, ora os castigava com desfiladei-
ros. Nestes últimos, pelo menos um cavalo e dois bois, carregados com 
armas e mantimentos, se perderam, tragados pelo abismo. Esvaziadas 
dos suprimentos, as carroças eram logo transformadas em achas que se 
consumiam nas fogueiras. 

Nos últimos dias de marcha já comiam pouco e dormiam mal, 
os sonhos atravessados pelo vento gélido que lhes chegava de todas as 
direções. A neve que se estendia diante deles era como um suplício in-
transponível, a deturpar-lhes os sentidos e a lhes dissipar a noção de 
tempo. Ao cabo de alguns momentos de caminhada não sabiam precisar 
as horas da manhã, apenas intuindo a proximidade do almoço pela fome 
que lhes alfinetava o estômago. 

Quando o alimento escasseou, sacrificaram os animais. Por fim 
tiveram que devorar a carne crua, ensangüentada, uma vez que a madeira 
fora malbaratada em muitos lumes confortantes. Não havia, pois, como 
preparar comida, o que era também um suplício nas noites glaciais. 

Extintos todos os bois e a maioria dos cavalos, precisaram transportar 
a carga e os doentes, outra vez arrefecendo o ritmo da marcha e os próprios 
ânimos. Nem mesmo a bandeira boliviana, que lhes seguia à frente como 
um símbolo de bravura, despertava-os da letargia que a todos prosternava. 
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André Muñoz, por meses inteiros um exemplo de vontade inquebrantável, 
agora se curvava sobre o cavalo, a farda num quase desalinho e o rosto a 
expressar fadiga e desamparo. Pouco tempo depois sacrificaria ele próprio 
o seu animal, a fim de reforçar a combalida dieta dos soldados. 

Os pés que sulcavam a neve faziam-no sem forças, trôpegos, como 
se movidos tão-somente pelo apego à obediência. Seguiam deixando o 
corpo pender a frente da linha dos pés, braços separados do tronco como 
se o vento os pudesse carregar por uns instantes. Não fossem militares, 
estariam todos soterrados nalguma tempestade de gelo. 

A marcha era penosa pela grande quantidade de escarpas, pelo 
vento incessante, pela escassez do alimento que se havia perdido despe-
nhadeiro abaixo – mas nada se comparava ao desconforto do momento 
de acordar para reiniciar a caminhada. Todos se demoravam em esfregar 
as mãos e bater os pés contra a neve endurecida, a fim de que os membros 
recuperassem a sensibilidade perdida, pois tinham a sensação de que o 
sangue havia coagulado dentro das veias. 

Alguns recrutas choravam escondido no silêncio da noite fria, os 
pensamentos no lar e na família, o rosto tão próximo da neve que podiam 
sentir o odor mineral que se desprendia das rochas a um palmo do nariz. 

Seria de se supor que as autoridades bolivianas, agravadas pela ação dos 
revoltosos do Acre, fossem enviar para lá homens mais afeitos às batalhas. En-
contravam-se, porém, tão certos da insipiência bélica do inimigo, que não se 
preocuparam com semelhante detalhe – e o primeiro combate haveria de pro-
var que os generais não estavam errados. Pois não haveriam de guerrear com 
o Brasil, cujo governo lhes reconhecia a propriedade do território, mas com 
trabalhadores do látex que ignoravam completamente as estratégias militares. 

Os dias se sucediam com tamanha carga de angústia e sofrimento, 
que alguns membros da tropa julgavam estarem perdidos nas monta-
nhas. Nem a certeza de que entre eles havia oficiais capazes de os guiar 
pelo caminho ainda que de olhos vendados, nem o conhecimento prévio 
de que a jornada consumiria meses, era suficiente para os convencer de 
que estavam no rumo certo. E aquela sensação de que deambulavam pela 
neve os consumia tanto quanto o esforço da marcha. 

Duas baixas por motivo de doença agravaram neles o sentimento 
de abandono. Os mortos foram enterrados nas rochas, e para a feitura 
das covas os soldados usaram duas picaretas e várias centenas de braços. 
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Não era fácil romper a superfície rochosa, onde resvalava a lâmina das 
ferramentas. Os mortos não foram enterrados ao mesmo tempo, já que 
tinham morrido em datas diferentes – muito longe o segundo do local 
em que fora sepultado o primeiro. O médico da expedição puxou o coro 
de rezas, essenciais à passagem tranqüila do espírito ao outro mundo, e a 
ladainha ecoou pelos vales desérticos e abrolhados. 

Emílio Fernandez, tenente-coronel e escriba da expedição, anotou 
em seu caderno, à margem do que tinha escrito na tarde anterior, o nome 
dos defuntos e a data da morte de cada um deles. Era um homem taci-
turno, espadaúdo, rosto redondo e vincado. Seus braços pareciam despro-
porcionais ao tamanho do corpo, e o tenente, ao caminhar, lembrava um 
símio em movimento. 

Estava sempre longe dos agrupamentos humanos, no início mais pró-
ximo dos cavalos, como se lhes pudesse entender os relinchos ou a incessan-
te atividade de espanar os insetos com o rabo. Quando os cavalos viraram 
comida da soldadesca, Fernandez passou a refugiar-se nas rochas mais altas 
durante os intervalos da marcha, como se evitasse a companhia dos demais. 

O tinteiro e a pena ele os havia amarrado ao pulso, pois vivia de 
anotar suas impressões de viagem e descrever os cenários que se modifi-
cavam a todo instante. Tinha apego às descrições paisagísticas, fazendo-
as com conhecimentos de topografia. Mas ninguém sabia ao certo o que 
o tenente rabiscava no indefectível caderno, pois não se separava de suas 
anotações nem mesmo quando ia fazer as necessidades. Muitos anos de-
pois da expedição publicaria La Campaña del Acre, um único volume de 
quase seiscentas páginas que quase ninguém leu, devido ao excesso de 
descrições que enfastiavam até mesmo os leitores mais aplicados.

Filho de agricultores pobres, Fernandez desde cedo mostrara interesse 
pelas artes, tendo, porém, de se contentar com a carreira das armas para so-
breviver. Seria, durante o período da guerra, um dos poucos a admitir que o 
território – não obstante os tratados internacionais assegurarem à Bolívia o 
direito de posse – que o Acre pertencia, por princípios geográficos, ao Brasil. 
Achava que aos bolivianos seria tarefa quase impossível manter sob domínio 
um lugar ao qual deveriam chegar superando-se as gigantescas muralhas 
andinas. Por si só, a necessidade de guerrear pela posse do território em cir-
cunstâncias tão adversas era já uma prova da monstruosidade dos objetivos 
pretendidos. Pois se não bastasse o esforço sobre-humano da travessia, que 
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lhes frustrava o translado da artilharia pesada, teriam que arremeter contra 
um inimigo aquartelado na floresta inóspita e desconhecida, que provavel-
mente favoreceria as manobras guerrilheiras. Não necessitava o tenente de 
vastos conhecimentos bélicos para concluir que as condições lhes eram de 
todo desfavoráveis. E se não deu parte de suas conclusões no livro que escre-
veu sobre a expedição, foi pela ciência de que suas obrigações ali o dispensa-
vam de raciocínios que excediam sua função na hierarquia militar. 

Se os demais lamentavam, intimamente, a ausência do lar e da fa-
mília, a Emílio Fernandez fazia falta a companhia dos cavalos. Seu mun-
do não era propriamente o da caserna, à qual acabou por se adaptar ao 
longo dos anos – mas o das estrelas silentes e cintilantes acima dos cumes 
rochosos, as quais ele contemplava extasiado antes de pegar no sono. 

****
A primeira conclusão a que chegaria André Muñoz sobre a travessia 

dos Andes é que a ela provavelmente não sobreviveria um grupo de civis. 
Quando os homens que liderava avistaram do alto das montanhas o rio 
Beni, impressionados todos com a sua extensão marítima, a tropa contava 
duas baixas e dezesseis enfermos, entre os quais quatro feridos em acidentes 
de percurso. O restante da infantaria – não obstante o estado dos uniformes 
e a aparência doentia dos soldados, que nos últimos cinco dias quase nada 
tinham comido – mantinha-se de pé graças à sua têmpera militar. 

Lenta e estropiada, a centopéia desceu a encosta até a margem 
do rio, onde os oficiais esperavam encontrar o 12o batalhão, ao qual ha-
veriam de se juntar. A mudança do terreno montanhoso para a floresta 
densa terminou por estropiar a soldadesca, sobretudo os que iam avante, 
muitos dos quais se viram lanhados por lianas urticantes e perseguidos 
por nuvens implacáveis de mosquitos. 

Caminharam ao longo da margem do Beni para encontrar os 
primeiros sinais do acampamento boliviano. Um major e dois sargen-
tos receberam os recém-chegados, prestando-lhes continências. André 
Muñoz apressou-se em apresentar os documentos expedidos pela Junta 
del Gobierno, que o colocava à testa da brigada como delegado nos rios 
Beni, Madre de Dios e afluentes do Orton. Após receber de volta os pa-
péis, explicou que fariam uma pausa necessária ao descanso dos soldados 
e ao ordenamento das forças, a fim de que pudessem, posteriormente, 
atravessar a floresta até o Acre.
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Seus homens imiscuíram-se entre os acampados, destes se diferençan-
do pelas vestes andrajosas e aparência faminta. Os caldeirões foram levados 
às fogueiras crepitantes, e a cocção dos alimentos não demorou mais que três 
quartos de hora. Alimentada, a tropa dispersou-se pelas barracas de lonas, 
armadas entre as construções erigidas com madeira da selva, que consistiam 
apenas em estacas de sustentação a um teto de palmas silvestres. Muitos 
fumavam, estirados sobre as redes. A maioria palrava como se a vida até ali 
fora de absoluto silêncio. O tenente-coronel Emílio Fernandez, porém, se 
afastara para os lados do rio, onde tentava escrever em meio ao incômodo 
dos carapanãs e auxiliado pela luz oscilante duma lamparina.  

Na manhã seguinte, André Muñoz encarregou o major Justo Tapia 
de verificar o que se passava em Puerto Alonso, a fim de que dispusessem 
de informações sobre o inimigo. O grupo liderado pelo major seguiria de 
barco pelo rio Tahuamanu, para dali alcançar o Acre pelo igarapé Bahia. 

Tapia volveu ao acampamento dois meses depois, com três soldados 
doentes de sezão e informado de que a revolução acreana tinha à frente um 
novo presidente, o coronel golpista Antônio de Souza Braga. O major narrou 
o incidente armado com Ladislau Ibarra e Leite Barbosa, do qual os brasileiros 
saíram vitoriosos e com ânimo redobrado para a guerra que sabiam iminente. 

André Muñoz decretou imediatamente estado de sítio em todo 
território ocupado pelos bolivianos, e organizou também o Estado-
Maior e o Comissariado de Guerra. Nas regiões do Alto e Baixo-Beni, 
Vila Bela, Madre de Dios e afluentes do Orton, instituiu as comisiones 
patrioticas, que tinham o objetivo de reunir nesses locais contingentes, 
armas e víveres que abastecessem três piquetes e duas colunas, os quais 
estariam preparados para marchar sobre as terras acreanas tão logo che-
gasse o momento de liquidarem os revoltosos. 

Dias depois, a 1o de maio de 1900, o delegado nacional partiu para 
o barracão Mercedes, no rio Orton, local que escolhera como base do seu 
regimento. Dali haveriam de alcançar o Acre, através de um varadouro, 
cujos trabalhos de abertura a partir do Mercedes os engenheiros milita-
res passaram a inspecionar na manhã seguinte. 

Muñoz tinha outra vez necessidade de saber o que se passava em 
Puerto Alonso, e para lá despachou o engenheiro Enrique Cornejo. Cin-
qüenta e cinco dias depois, Cornejo regressaria ao barracão Mercedes para 
informar o delegado sobre os últimos acontecimentos no Acre: Luiz Gal-
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vez voltara ao poder depois da renúncia de Souza Braga, mas fora deposto 
do cargo por uma flotilha de guerra da marinha brasileira, o que dava ense-
jo à aceitação, por parte dos revoltosos, do domínio boliviano no território, 
uma vez que assim ficara configurado pela intervenção federal. 

Para comemorar o acontecido, o delegado abriu uma garrafa de 
conhaque e chamou à sua barraca o tenente Fernandez. Ambos brin-
daram às informações recebidas, certos de que o movimento se enfra-
quecera com a saída do espanhol. Muñoz estava também informado de 
que o seringalista Joaquim Vítor, agora vice-presidente da República, 
inclinava-se a aceitar o estabelecimento das forças bolivianas na região, 
reconhecendo-lhes as prerrogativas de proprietários. 

Estavam em agosto quando ele anunciou ao Comissariado de 
Guerra que partiria de Mercedes para o Capatará, acompanhado de 200 
homens. Pretendia atingir Puerto Alonso e se estabelecer ali definiti-
vamente, por reconhecer a importância simbólica que o local tinha na 
luta contra os revoltosos. A guarnição navegava de dia e à noite parava 
às margens do rio para descansar, quando não pernoitavam em algum 
seringal. Muñoz não se detinha muito tempo num só lugar, ainda que os 
seringalistas – vendo na visita do delegado nacional uma oportunidade 
de se fazerem próximos das autoridades bolivianas – insistissem para que 
ele permanecesse mais tempo. 

No seringal Humaitá, que o tenente Emílio Fernandez descreveria 
como la casa señorial de vastos domínios e importantíssimos gomales, Muñoz 
entrevistou-se com Leite Barbosa – que havia regressado ao Acre após a 
deportação determinada por Galvez. Foi ali que o delegado conheceu Lú-
cio Correia, funcionário da Recebedoria do Pará, encarregado pelo espanhol 
da arrecadação de impostos referentes à borracha que chegava a Belém e 
Manaus. O boliviano não poderia supor outros os objetivos da presença de 
Lúcio Correia no Acre, já que para ali acorriam ultimamente todos os opor-
tunistas que pretendiam fazer-se ricos em curto espaço de tempo. 

A frieza do tratamento que dispensou ao funcionário da Recebe-
doria foi suficiente para que este compreendesse que não era bem-vindo 
entre os bolivianos. Não se sabe o que se passou com ele depois desse 
episódio – de certo apenas o fato de que haveria de sumir do Acre após o 
encontro com Muñoz, tendo retornado a Belém do Pará para prosseguir 
em suas atividades de funcionário público. 
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Leite Barbosa, naquela mesma noite, falou sobre a expedição dos 
poetas, assim chamada a diligência composta de intelectuais que chegaria 
ao Acre para lutar contra as forças bolivianas. Sabia-se que ela contava 
com apoio do governo do Amazonas, responsável por abastecer as em-
barcações dos poetas com armas e víveres. Muñoz ouvia a tudo beberi-
cando o licor de jenipapo, oferecido pelo seringalista. 

– Mas não há com o que se preocupar, Don André – apressou-se 
em dizer Leite Barbosa, piscando um olho para o delegado nacional. – A 
deposição do espanhol decretou a falência da República do Acre, e nós 
não teremos dificuldades em estrangular mais essa insurgência contra o 
governo de Vossa Excelência, que é também o meu governo. 

– Sim, compreendo – disse o boliviano de modo pausado, pois 
percebera que o seringalista tinha ainda dificuldade com o castelhano. 
– Muito me tranqüiliza saber que entre brasileiros há os que reconhecem 
a soberania boliviana sobre o território e trabalham para que essa sobera-
nia seja respeitada entre os demais.  

Muñoz e Fernandez dormiram no casarão de Leite Barbosa, e pela 
manhã bem cedo partiram em direção à Cidade do Acre, antiga Puer-
to Alonso. Esperavam encontrar focos de resistência no percurso, mas 
chegaram à vila sem maiores problemas – com exceção de uma pane no 
vapor que atrasaria a viagem em dia e meio. 

A mesma tranqüilidade não tiveram as outras expedições bolivianas, 
sobre as quais recairiam pequenos atentados ao longo da viagem entre acam-
pamento no Beni até Puerto Alonso – mais precisamente nos arredores dos 
seringais Paperi, Cajueiro, Volta da Glória e Bom Destino. Dois soldados fica-
ram feridos e um foi morto em combate, contra absolutamente nenhuma bai-
xa do lado dos paisanos. Essas escaramuças preocupavam o delegado nacional, 
que sabia inevitável um conflito de maiores proporções, para o qual se encarre-
gava de manter preparado o espírito da tropa. Não bastassem, porém, os focos 
de guerrilha, o exército boliviano sofria com as doenças tropicais e principal-
mente com o beribéri. Nos fundos do vilarejo os soldados tinham construído 
um arremedo de cemitério, para aonde levavam quase que um cadáver por dia. 
O cortejo fúnebre e cotidiano reforçava no tenente Fernandez a idéia irritante 
de que, no caso do Acre, a geologia não respeitava a política de fronteiras.

De fato, a ocupação de Puerto Alonso, não obstante a importância 
desse ato para os bolivianos, revestia-se de dificuldades pelo isolamento im-
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posto à tropa. Logo faltariam víveres aos soldados ali acantonados, o que 
obrigou Muñoz a designar o coronel Ismael Montes a uma viagem rápida 
ao Catapará com o intuito de reabastecê-los de víveres, enquanto ele mesmo 
descia ao Orton a fim de buscar o restante do batalhão Independência. 

Sem o conhecimento dos oficiais, os soldados trocavam seus per-
tences de formas várias, usando o escambo para consumar o comércio e 
baseando-se nas prioridades individuais para estabelecer valores. Uma 
lata de feijão, por exemplo, podia corresponder a até três maços de cigar-
ro para quem sentia maior necessidade de comer que de fumar. Já para 
o fumante inveterado, um único maço de cigarros podia ter valor maior 
que uma rede ou um par novo de botas.         

Os oficiais aos poucos foram percebendo que o meio indispunha 
ao labor. Não sabiam precisar o que deixava o corpo lasso, contribuindo 
também para a lentidão das idéias – se a umidade da floresta ou o calor. 
Talvez fosse a junção de ambos a criar aquela aura de mal-estar para 
quaisquer esforços. O certo é que os homens moviam-se cada vez menos, 
o que parecia ter explicação: o suor que porejava por todo o corpo, en-
charcando a roupa, empapando os cabelos, criando enfim uma sensação 
desagradável e permanente de sujeira. Nos dias mais quentes, grandes 
grupos revezavam-se no banho de rio, e aqueles momentos eram os úni-
cos de descontração entre os soldados. 

O retorno do coronel Montes ao acampamento, com os víveres 
exigidos pelo delgado Muñoz, sofreu atraso de alguns dias. No caminho 
o coronel estranhou que o Riozinho estivesse deserto. Nenhuma alma se 
movia sob as árvores frondosas ou entre os juncos reptantes da margem 
do rio. O oficial então ordenou aos condutores do batelão que fizessem 
manobras para retardar a atracação em terra. Enquanto isso mantinha os 
olhos atentos à vegetação que joeirava a luz do sol, criando-se ali embai-
xo um cenário que agravava a fantasmagoria do seringal. Por fim, a um 
gesto seu, os barcos sulcaram a margem argilosa, e os soldados desembar-
caram com as armas em prontidão. 

Vasculharam o casarão sem que encontrassem um único morador. 
Móveis e provisões tinham permanecido intocados, como se todos hou-
vessem abandonado o local às pressas, temerosos de um confronto de 
grandes proporções. Na sala principal ressoavam, cavas, as badaladas do 
relógio de parede. 
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O coronel Montes ordenou que uma patrulha vasculhasse o entorno 
da propriedade, penetrando também na floresta, pois ele temia que lá esti-
vessem os revoltosos prontos a atacar. Estudou o terreno e dispôs o batalhão 
em lugares estratégicos, guarnecidos de barricadas erguidas com pélas de 
borracha. Sua intuição raramente falhava quando o assunto era a guerra, por 
isso ordenou que se cavasse uma trincheira para guardar a margem do rio. 

Esperaram durante dois dias sem que um único tiro fosse dispara-
do. Os soldados se enfadavam com a demora do combate – estendidos 
uns no fundo da trincheira lamacenta, em pé outros atrás das barricadas 
de caucho. Já estavam convencidos de que o combate não aconteceria 
quando os primeiros disparos foram efetuados, atingindo um praça que 
havia saído da trincheira para fumar. Este caiu de bruços, enquanto seus 
companheiros de vigília, atônitos, respondiam ao fogo aleatoriamente, 
fazendo mira sobre as folhagens que sacolejavam ao vento.  

Ismael Montes, alarmado com os estampidos, viu um grupo de paisa-
nos enfileirar-se atrás das árvores da margem oposta, enquanto um segundo 
grupo, mais reduzido, aproximava-se pelo flanco esquerdo. Os bolivianos res-
ponderam ao fogo durante mais de duas horas, conseguindo conter o avanço 
inimigo. Os projéteis zuniam na flor d’água, arrancando estilhas de pedras e de 
árvores, ou ricocheteando na floresta ao fundo. Gritos em castelhano e portu-
guês entremeavam-se ao espocar dos fuzis e ao baque de corpos no chão. 

Montes coordenou o contra-ataque, fazendo ele mesmo alguns 
disparos contra os brasileiros, que desperdiçavam à larga sua munição. 
Em pouco tempo o coronel compreendeu que o inimigo carecia de um 
comando de guerra, e ordenou aos soldados que atirassem apenas em 
alvos seguros. Essa estratégia desbaratou a investida dos revoltosos, que 
logo teriam que se retirar da batalha. Ao cabo de quase três horas de 
tiroteio, havia cinco soldados bolivianos mortos, contra mais de vinte 
brasileiros estendidos em ambas as margens do rio.

O oficial sabia que os inimigos voltariam, por isso deu ordens aos 
seus homens de que permanecessem em alerta. As horas subseqüentes ao 
confronto encheram de expectativa os bolivianos. Qualquer ruído dentro 
da noite era suficiente para encher as sombras de seringueiros armados. 

No terceiro dia após o combate eles viram quando um grupo se 
deslocava sorrateiramente entre as árvores. O alarme foi dado, fazen-
do com que outros soldados reforçassem as posições de defesa. Durante 
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quatro horas os paisanos percorreram a margem oposta do rio, esguei-
rando-se por trás da ramagem multiforme, e pelos cálculos do coronel 
boliviano, eles dessa vez eram muitos. 

Os tiros foram esparsos de ambos os lados. Não houve correria ou 
confusão entre os invasores, o que levantou a suspeita no coronel Montes 
de que agora havia entre eles um firme comandante. O fogo cruzado durou 
a tarde inteira, cessando por completo apenas quando as sombras da noite 
já não deixavam ver um palmo adiante do nariz. Pela manhã, os soldados 
não mais avistaram os inimigos. Nenhum tiro foi disparado, mas assim 
mesmo o batalhão manteve-se atento até por volta das dez, horário em 
que o coronel anunciou que marchariam sobre o seringal Empresa – que 
àquela altura sabiam funcionar como um quartel-general dos revoltosos. 

Uma única coluna foi formada em frente ao casarão do Riozinho. 
A bandeira boliviana, hasteada no mastro erguido de improviso exclusi-
vamente para aquele fim, exercia sobre os soldados como que um fascínio 
pela luta armada. O coronel Montes, empunhando a espada e erguendo-
a sobre o ombro esquerdo, berrou, trágico:

– Desde el fondo de estos bosques la Pátria nos contempla! Derecha y en 
marcha!            

O pelotão pôs-se em movimento, deixando para trás o casarão e os 
abrigos feitos de pélas de borracha. O tropel ressoou na floresta e os galhos 
se partiam ao contato de tantos braços e baionetas. As botas maceravam a 
vegetação rasteira do varadouro. Horas de caminhada sob um sol cujos raios 
eram abrandados pela vegetação densa – mas nem por isso deixavam todos de 
agonizar sob o calor que exsicava a garganta e inundava de suor os uniformes. 

Logo eram surpreendidos pela chuva e pelo embate com o inimigo 
oculto na vegetação escurecida. Caíram sobre a lama do varadouro os 
primeiros bolivianos, alvejados pelos tiros que partiam do flanco esquer-
do. A coluna dispersou-se, atarantada, refugiando-se os soldados atrás 
das árvores, e retribuindo ao fogo que os apanhara de surpresa. A cortina 
d’água não permitia a visualização dos alvos também encobertos pela 
ramagem entrelaçada, de onde continuavam a pipocar os disparos. A 
fumaça que se seguiu aos estampidos era o único sinal de existência dos 
adversários cingidos à vegetação. 

Algumas armas bolivianas engasgavam, o cão percutindo inutil-
mente sobre as cápsulas e arrancando urros de ódio aos soldados. Ao 
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cabo de hora e meia a refrega cessava por completo, os paisanos silencia-
dos na mata densa do mesmo modo como haviam iniciado o combate. 

Ismael Montes ordenou cautela a seus homens, que aos poucos 
deixavam os abrigos para avançar sobre as posições inimigas. Haveriam 
de encontrar apenas dois cadáveres e alguns fuzis abandonados, enquan-
to os bolivianos contabilizavam dezoito mortos e seis feridos. 

O resultado irritou o coronel, que gritava impropérios na direção 
em que tinham estado os assassinos. Ordenou que a coluna novamente 
se formasse, pois continuariam a marchar sobre a Empresa até que não 
restasse ali um único brasileiro vivo. Exaustos e assustados, os soldados 
obedeceram à ordem de reagrupar, voltando imediatamente a sulcar com 
os pés a terra amolecida pela chuva que não parava de cair. 

O som do tropel reiniciado ao longo do varadouro era abafado pelo 
aguaceiro. Abatidos pelo cansaço e pela sensação de que poderiam ser trucida-
dos em novo ataque desfechado a partir da floresta que os cercava, os bolivianos 
mantinham-se atentos. Esse esforço de concentração era tão ou mais exaustivo 
quanto o avançar sob a chuva renitente, as botas e os uniformes encharcados. 

Foram novamente recebidos à bala na chegada à Volta da Empre-
sa. Outra vez houve correria em meio ao fogo da artilharia inimiga, que 
de imediato abateu quatro ou cinco praças do Batalhão Independência. 
Os demais se dividiram em grupos, refugiando-se atrás das árvores e 
respondendo ao ataque, sob o comando de Montes. 

A diferença numérica e a ausência de um plano de defesa definido obri-
garam o recuo dos brasileiros ao barracão, que se encontrava guarnecido de 
pélas de borracha. As pélas ocultavam outro grupo de atiradores. O fogo cru-
zado se manteve por mais tempo, o terreno que fora disputado palmo a palmo 
agora sob inteiro comando dos bolivianos. Tomar o casarão seria uma questão 
de tempo e paciência, já que aos revoltosos não havia alternativa senão defen-
dê-lo até a última bala, ou render-se antes disso. Mas o coronel Montes e seus 
soldados estavam por demais fatigados e ansiosos por liquidar o recontro, que 
quase entrava pela noite. Por isso foi dada a ordem de avançar sobre o inimigo 
encastelado, o que os bolivianos fizeram ao som das clarinadas que percutiram 
na floresta e foram logo abafadas pelo estrépito da fuzilaria adversária. 

Ante o espetáculo funesto das dezenas de corpos que caíam tão 
logo pisassem a clareira, Ismael Montes deu a contra-ordem de retirada. 
Os sobreviventes do batalhão Independência voltaram ao abrigo seguro 



148

da floresta, de onde os soldados puderam ver os companheiros mortos 
forrando o chão do seringal. 

Houve alguns minutos de hesitação e silêncio, durante os quais o co-
mandante mostrava-se indeciso quanto às ordens posteriores. Seu olhar se 
havia congelado na direção do inimigo, como se ele ainda pudesse ver alguma 
coisa dentro da escuridão que agora era completa. Desperto daquele estado, 
Montes ordenou nova investida, ao que se seguiu outra descarga avassaladora.  

Não havia mais o que fazer, a não ser ordenar a retirada definitiva. 
O oficial mandou que se resgatassem os feridos para a viagem de volta ao 
Riozinho. Dali haveriam de seguir, ao amanhecer do dia seguinte, à cidade 
de Puerto Alonso, a fim de se juntarem ao resto do regimento Liberdade.   

****
A ração dos soldados fora diminuída pela metade. Não havia pre-

visão de quando lhes chegariam novos víveres, uma vez que os batalhões 
paisanos haviam ocupado vários pontos ao longo do rio Acre, impedindo 
a chegada de navios bolivianos e isolando Puerto Alonso. 

O beribéri e a maleita continuavam a vitimar soldados e oficiais. 
Expandiu-se o cemitério, cujos domínios invadiam a floresta. As doenças 
atacavam sorrateiramente, primeiro indispondo o infectado a quaisquer 
atividades, para em seguida obrigá-lo a permanecer no leito à espera da 
febre, que chegava não raro quando a tarde se desfazia em sombras. A 
agonia dos enfermos se prolongava por noites e dias – ou terminava ho-
ras depois de terem surgido os primeiros sintomas. 

A moral da tropa declinara, todos poupavam energia. Pouca mudança 
fora efetuada pelos novos ocupantes do vilarejo. Às antigas construções tinham 
sido acrescentados dois ou três barracões cobertos de telhas de barro, para ser-
virem de abrigo aos oficiais. As chuvas caíam com uma freqüência irritante. 

O tenente-coronel Emílio Fernandez quase não rabiscava em seu ca-
derno de apontamentos, cada vez mais soturno e arredio ao contato com os 
demais membros do regimento. André Muñoz, ao contrário, passava o dia 
a redigir memorandos que tinham como destinatário os seus superiores. E 
ainda que estivesse certo de que aqueles papéis não podiam deixar Puerto 
Alonso, esmerava-se na escolha das melhores palavras para descrever o esta-
do de coisas que ali reinava. Havia intimamente reprovado o ataque à Vol-
ta da Empresa, mas evitara dar parte de seu descontentamento ao coronel 
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Montes, que desde seu regresso do Riozinho parecia tomado de profunda 
angústia e silente desespero. O médico da expedição chegara a suspeitar que 
ele padecia de alguma moléstia, a qual terminaria por levá-lo ao cemitério 
– mas felizmente nenhum sintoma mais grave se manifestou. 

Imaginavam que os revoltosos preparassem uma investida contra 
Puerto Alonso, desejando que eles o fizessem de uma vez, já que não 
poderiam suportar por muito mais tempo a realidade de doenças e pou-
cos víveres. A chuva lhes deu trégua afinal, e em apenas dois dias de sol 
abrasador a terra voltou a ressequir-se como no tempo do estio. 

Ignoravam os novos habitantes de Puerto Alonso que um grupo de bra-
sileiros estava bem armado pelo governo do Amazonas – agora administrado 
por Silvério Néri, sucessor de Ramalho Júnior – mas não se entendiam quanto 
à melhor data para desfechar o ataque. Um canhão Krupp e duas metralhadoras 
Nordenfeldt tinham sido trazidos ao Acre, e seu transporte por terrenos alagadi-
ços até os arredores de Puerto Alonso se constituíra numa missão espinhosa. 

Os soldados bolivianos tinham acabado de comer quando ouviram, 
partindo do outro lado do rio, as clarinadas que anunciavam o ataque ao 
vilarejo. Houve correria, gritos de oficiais e silvos antes que a artilharia ini-
miga desfechasse os primeiros disparos. Projéteis passavam zunindo sobre 
a turba que ainda buscava suas posições no forte improvisado e nas trin-
cheiras, sem compreender direito as ordens de comando em meio à bal-
búrdia. As metralhadoras cuspiam fogo e derrubavam galhos de árvores, 
salpicavam terra e acabaram por atingir dois soldados. A um zunido mais 
forte seguiu-se um baque aterrador, que pôs abaixo o barracão dos oficiais 
e lançou lascas de madeira e estilhaços de telha em todas as direções. 

André Muñoz e Ismael Montes – este como que afinal desperto de seu 
pesadelo – gritavam com os soldados na tentativa de lhes coordenar as ações, 
pois o susto da investida ainda os fazia disparar para todos os lados, sobre alvos 
incertos. As metralhadoras tinham silenciado, mas um segundo disparo de 
canhão fez tremer a terra e levantar uma cortina de poeira que lhes toldou as 
vistas. Muñoz aproveitou para dar novas ordens que fizeram deslocar para as 
trincheiras outro grupo de soldados, que se puseram imediatamente a repelir 
o avanço dos brasileiros. Quando a nuvem de pó se desfez, as Nordenfeldt vol-
taram a matraquear. A saraivada de balas perfurou as paredes do escritório do 
comandante e fez voarem papéis e outros objetos que estavam sobre a mesa. 
Uma lasca de madeira atingiu os olhos de um soldado.  
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Distribuídos pelo terreno de modo a conter a invasão, os bolivia-
nos agora também respondiam aos disparos com maior eficiência, con-
centrando-se as unidades onde mais se precisava delas. Um grupo de 
revoltosos tentou se apoderar da parte leste do vilarejo, mas foi imediata-
mente repelido pelos atiradores em linha. O terceiro canhonaço destro-
çou parte do armazém de víveres e fez a terra estremecer uma vez mais. 

O conhecimento das estratégias de guerra por parte dos oficiais e 
o preparo dos soldados foram aos poucos se convertendo em vantagem 
aos bolivianos. Mesmo com o canhão e as metralhadoras a cuspirem fogo 
e levantar montes de terra, a algaravia continuava a reinar entre os pai-
sanos, cujos líderes ignoravam lições elementares da teoria militar, longe 
de encontrar a melhor maneira de conduzir suas forças. A existência, 
pois, do armamento pesado não compensava a ausência de um plano de 
batalha definido ou a bisonhice da maior parte dos homens.  

Houve recuos de uma parte e avanços da outra, com os bolivianos 
assumindo todas as posições necessárias à vitória do combate. Montes or-
denou que uma de suas unidades largasse as amarras de um batelão, e com 
ele descesse o rio a cinqüenta metros do vilarejo. Dali deveriam passar a 
outra margem e dar combate aos revoltosos pelo flanco direito. Quando 
esses homens aproximaram-se do objetivo, duas unidades inimigas já ha-
viam recuado, impelidas pelas muitas baixas em suas linhas de tiro.    

As metralhadoras foram deixadas para trás assim que o grupo que as 
controlavam se viu na iminência do aniquilamento, com apenas cinco sobre-
viventes entre os dezoito da formação original. Os bolivianos se apoderaram 
das Nordenfeldt cuidando em voltar sua carga contra os canhoneiros, que 
após dez minutos de combate também precisaram abandonar o Krupp.   

Desbaratadas as principais unidades inimigas, um segundo grupo 
de soldados atravessou o rio a bordo de outro batelão, a fim de repelir em 
definitivo os fracassados paisanos. 

Súbito, os disparos cessaram de ambos os lados, restando apenas o chei-
ro de pólvora no ar e os feridos que os brasileiros não puderam levar na fuga. 

Os praças bolivianos se encarregaram de transportar o Krupp e as 
metralhadoras à outra margem do rio. Mais tarde voltariam para enterrar 
os cadáveres. 

Montes e Fernandez examinaram as novas armas do regimento, 
revelando grande contentamento com o resultado da batalha e com o 
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espólio que lhes coubera. Apesar da vitória e do reforço da artilharia, 
Muñoz não estava de todo satisfeito. Os víveres não dariam para mais 
uma semana – talvez nem fossem suficientes para outros quatro dias, e 
eles não tinham como enviar uma unidade ao Capatará sem o risco de 
perdê-la para a guerrilha que se havia formado ao longo do rio. 

Não bastasse isso, a chuva que voltou a cair naquela noite desen-
terrou os cadáveres, que ficaram boiando nos remansos até que o rio 
encarregasse de levar para longe do vilarejo a cena horripilante. 

****
A falta de comida e de cigarros baixara-os todos ao último pata-

mar da resignação humana. Por três dias consecutivos depois da vitória 
contra os paisanos, o delegado nacional havia esperado que um barco de 
víveres viesse salvá-los do sufoco – mas as águas do rio Acre continuaram 
movimentadas apenas pelas fortes chuvas que caíam sem parar. 

André Muñoz chamou ao seu gabinete de trabalho o ajudante-de-
ordens, que o encontrou abatido, redigindo, à luz de um candeeiro, outro 
de seus inúteis memorandos.

– Mañana no tenemos nada para dar de comer a nuestra tropa – disse 
o delegado, lívido, erguendo os olhos embaciados do papel. – Apenas hay 
em el almacén um saco de café podrido. 

Fez uma longa pausa, durante a qual permaneceu imóvel, como se 
apenas seu corpo permanecesse atrás da mesa. Depois voltou a falar, e seu 
abatimento agora parecia maior do que antes.

– Cumprimos nosso dever até o fim, e amanhã passaremos como 
for possível. Mas depois de amanhã você mandará ao acampamento de 
Caquetá este ofício, através do qual peço uma honrosa capitulação como 
de fato vocês todos merecem.   

Fez outra pausa, antes de concluir:
– Você conhece nossa situação tanto quanto eu. Não há remédio, a 

menos que a providência venha em nosso auxílio. 
Abriu a gaveta, e de dentro dela tirou um maço de documentos, 

que estendeu ao ajudante-de-ordens. 
– Estes documentos contêm minhas disposições. Faz-se desneces-

sário dizer o quanto confio em sua lealdade. A você caberá a tarefa de 
conduzir nossos próprios soldados.   
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A entrevista estava encerrada, tendo André Muñoz se inclinado 
novamente sobre o memorando que redigia. 

Na madrugada de 29, um dia antes da data aprazada para a ren-
dição do regimento, os soldados ouviram o barulho das caldeiras. Eram 
os vapores que se aproximavam de Puerto Alonso. Apressaram-se em 
defender o vilarejo, no que seria uma batalha árdua para a tropa combali-
da. Armas em punho, metralhadora e canhão voltados na direção do rio, 
viram quando a flotilha formada por vapores e batelões, tendo à frente 
o Rio Afuá, surgiu à distância, só que trazendo no mastro da proa uma 
bandeira branca que tremulava à brisa matutina. Próximos ao vilarejo, os 
ocupantes das embarcações puseram-se a gritar vivas à Bolívia. 

Muñoz então concluiu que a Providência, de fato, tinha vindo em 
auxílio dos bolivianos.

Os meses de estio, em que todos podiam sair às estradas de serin-
ga, significavam menos aborrecimentos a João Gabriel. Com muito que 
fazer, menos pensava em sua gente, e isso o mantinha sossegado. Era ho-
mem de trabalhar arduamente, a consciência por inteira abnegada ao que 
o braço fazia. Recusara o privilégio de apenas supervisionar o trabalho 
alheio, metendo-se também na extração do látex. Acordava cedo como 
os demais, a eles se ombreado nas agruras da extração do látex. Supera-
va-os, porém, na quantidade de pélas que produzia. Era o aviado ideal, 
e por isso lhe fora confiada a missão de gerir a expansão dos negócios 
financiados por Santo Elias, incumbido de subir e descer o rio uma vez 
por semana a fim de avaliar o desempenho de cada trabalhador. 

As pélas multiplicavam-se no barracão erguido no seringal em que per-
manecia o sertanejo. Ia buscá-las pessoalmente, empenhado em que o negócio 
sob sua responsabilidade mostrasse os resultados almejados pelo proprietário. 

Mazagão continuava a aparecer ao cair das primeiras chuvas do inverno, 
que impedia o serviço de corte, agastando João Gabriel pelo tempo que ficaria 
parado, a lembrar-se de Mariana e da filha, do primo Emerenciano, com sau-
dades até do cavalo Boitatá, que àquela altura já deveria estar morto. 

Afeiçoou-se a um dos seringueiros recém-chegados, trabalhador 
como ele, que cuidou logo de fazer uma plantação de tabaco. Proseavam 
por longas horas no meio das folhas crescidas, das quais tiravam as lagar-
tas esverdeadas, contando-se histórias de sua gente. 
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As folhas foram maturadas num segundo tapiri, de onde saíram os 
primeiros roletes negros de fumo. Os dois seringueiros então se sentaram 
num tronco de árvore, remanescente da derrubada que haviam feito na 
chegada à região, e começaram a picá-lo. Depois enrolaram o tabaco em 
palha de milho e puseram-se a fumar em silêncio.    

João Gabriel riscava na casca de uma castanheira os anos que se 
passavam. Quando fez o sétimo risco, decidiu que não adiaria mais seu 
regresso a Uruburetama. 

– Minha filha já tem vinte e um anos – disse consigo mesmo, melan-
cólico. – E se alguém viesse me contar uma história parecida com a minha, 
eu haveria de duvidar de sua veracidade, não tivesse eu mesmo vivido ela. 

E quando o vapor atracou no barranco, ele se embarcou junto com as 
pélas de borracha. Tinha se despedido de todos e providenciado quem lhe 
substituísse no serviço de fiscalização. Também havia distribuído entre os se-
ringueiros mais próximos os pertences que não levaria em sua longa viagem.   

– Temíamos não te alcançar antes de tua partida para o Juruá. 
– Vou a trabalho.
– Sabemos disso, por isso nos apressamos. Esta palestra é de muita 

relevância para os destinos da região. Partes quando? 
– Em três dias. 
– Imagino que estejas informado do que se passa no Acre. Falo da Re-

volução, dos bolivianos, da tentativa de se entregar, mais uma vez, o território a 
uma companhia estrangeira. E também dos últimos insucessos que tivemos.

– Sim, estou informado de tudo isso. Só não sabia que tu havias 
tomado parte nos combates.

– Confesso, com pesar, que comandei um grupo. E admito que 
falhamos em vários pontos. Um desses pontos (talvez o principal) foi 
não termos definido um comandante para nossas forças. Houve ordens 
demais e experiência de menos.

– Compreendo. 
– O movimento prossegue, porém. Mesmo com o governo federal 

tendo batido o martelo em favor dos bolivianos. Pois há muitos interes-
ses em jogo. A presença estrangeira no Acre acarreta prejuízos imensos 
para muita gente graúda do Pará e do Amazonas. 
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– Sei. 
– Viemos te propor a liderança do novo movimento revolucioná-

rio. Temos dinheiro, armas e homens dispostos a expulsar os bolivianos. 
Falta-nos apenas quem nos conduza as manobras. Alguém com experi-
ência militar suficiente para nos assegurar a vitória. 

– Sou agrimensor agora. 
– Mas és de uma família de militares. Teu posto de 2o tenente te 

faculta assumir essa responsabilidade. Ademais, tens experiência na Re-
volta da Armada. 

Pausa.
– Essas coisas não se decidem assim. Preciso pensar. 
– Não temos muito tempo. Terás quarenta e oito horas para nos dar 

uma resposta. Cremos ser este prazo suficiente. A situação no Acre se agrava 
a cada dia. Se aceitares, estarás prestando um grande serviço à Nação. 

Pausa.
– Quantos soldados bolivianos há no território? 
– Não mais que trezentos, sob o comando do delegado Lino Ro-

mero, que vem despertando ódio pelas arbitrariedades que comete contra 
os brasileiros. A situação é tão grave que até as autoridades bolivianas 
que sucederam a André Munõz estão insatisfeitas com o que se passa sob 
suas barbas. Dizem que Romero é um déspota que saqueia os seringais e 
coage os adversários. Dizem também que é corrupto.  

– Quantos brasileiros estarão do nosso lado? 
– Começaremos, certamente, com cento e cinqüenta. Esse número, 

porém, tende a aumentar na medida em que as ações forem se desenro-
lando e conseguirmos as primeiras vitórias. O terreno em que os comba-
tes hão de se desenrolar tu já o conhecesses bem. Contigo no comando 
não teremos o que lamentar. 

– Suspeito que os senhores estejam superestimando a contribuição 
que posso dar ao movimento. 

– Acreditamos que não. Com a tua ajuda faremos a guerra, e não 
nos resta qualquer dúvida de que sairemos dela vencedores. 

A entrevista estava encerrada. Rodrigo de Carvalho se levantou, no 
que foi imitado pelos seringalistas que o acompanhavam. Os três, antes 
de sair, apertaram a mão a José Plácido de Castro. 
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– O que o senhor leva dentro da caixa?  
– Um morto – respondeu o outro, sério. Mas ao invés de assustar-

se, o jovem escriturário se pôs a rir, dizendo que admirava os que tinham 
senso de humor.  

Quando a charrete estacou em frente à porteira do Ribeira Alta, um 
homem a cavalo, vindo pelo lado de dentro do engenho, aproximou-se deles. 

Aberta a porteira, a charrete ganhou o chão de terra, até o casarão 
que em outros tempos pertencera ao temido coronel Júlio Martins. Os 
partidos de cana do Ribeira Alta pareciam abandonados, as folhas ama-
relecidas da imensa plantação vergando-se ao vento, que naquela parte 
mais alta da cidade soprava sem parar. Um criado da casa-grande rece-
beu-os à porta, indicando as cadeiras de balanço da varanda. 

– Sinhá Helena já vem – disse o criado antes de se retirar. Voltaria mi-
nutos depois com uma jarra de suco e um bule de café fresco sobre a bandeja. 

A dona do engenho apareceu à porta, e eles se levantaram.
– Por favor, sentem-se – ela pediu, e sua voz era de uma suavidade mu-

sical. – Recebi o recado de que os senhores viriam conhecer a propriedade. 
E como se lhes pedisse desculpas, acrescentou:
– Venderei o engenho apenas porque meu pai morreu, e não quero 

mais permanecer nesta casa. Pretendo voltar à cidade, pois não fui feita 
para viver no campo, e meu marido, sendo da capital, também não. Tudo 
aqui mudou muito depois que o coronel Martins faleceu.

Houve um silêncio respeitoso, durante o qual eles ouviram os bali-
dos que vinham do curral das cabras.

– Os senhores podem olhar à vontade o engenho, depois do que 
acertaremos o preço, se for o caso. Não omito o desejo de me livrar o 
mais rápido possível desta propriedade, como os senhores houveram de 
perceber. Um criado da casa os acompanhará para lhes dar informações 
adicionais, caso necessitem. 

Dito isso se levantou, e os dois homens a imitaram. Logo estavam ou-
tra vez na charrete, que se dirigiu primeiro à casa de purgar e em seguida aos 
partidos de cana. Dali podiam ver os casebres dos trabalhadores, que seriam 
vendidos junto com o engenho, como escravos que trocariam de senhores. 

O comprador olhou a tudo em silêncio, sem pedir uma única infor-
mação ao criado que os acompanhava e mostrando-se satisfeito com o que 
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via. Na hora de acertarem o preço da propriedade, não regateou, dizendo 
ao escriturário que deveriam providenciar os papéis o mais rápido possível. 
Em breve escurecia, e eles foram convidados a pernoitar na casa-grande.

– Agradeço, mas prefiro volver à cidade – disse o comprador, sobraçan-
do ainda a caixa de madeira da qual não se havia desgarrado um único instante. 
– Amanhã voltaremos pra selar a compra, se assim a senhora permitir. 

– Outra coisa não me faria mais feliz – disse a filha do coronel Jú-
lio Martins, indagando como se chamava o novo dono do Ribeira Alta.

– Ernesto – ele respondeu, antes que as rodas da charrete voltas-
sem a ranger. – Ernesto das Luzes. 

Vinte e um anos não tinham sido suficientes para desentortar a 
curva da estrada, de onde João Gabriel viu o teto de cavaco da casa que 
já não parecia a mesma. O desgaste do tempo se encarregara de transfor-
má-la num espectro atravessado pela luz do sol. 

Os três cavalos levantavam uma leve cortina de poeira, que era car-
regada pelo vento morno, respondendo o galope à ansiedade do sertanejo 
que voltava ao lar depois de duas décadas de ausência. Ao distinguir o um-
buzeiro no quintal, seu coração disparou de alegria e emoção. Um segundo 
depois temeu não mais encontrar ali a mulher e a filha, mas no lugar destas 
alguns desconhecidos que lhes tivessem ocupado o lugar. Esse temor se 
agravou à vista de uma moça morena que se achegou à janela, atraída pelo 
tropel dos cavalos. Ao lado da jovem surgiria em breve uma pessoa mais 
velha que, à distância, João Gabriel não saberia dizer se era Mariana. 

Os animais se aproximaram da casa e ele apeou ainda na estrada, olhos 
fixos nas duas mulheres que também o fitavam, e se dirigiu à janela com as 
pernas bambas, pois já havia distinguido entre elas aquela que pedira em casa-
mento. O que se viu então foi uma cena comovente, com o sertanejo a chamar 
pela esposa e esta sem acreditar no que via. Pois a demora daquele regresso 
havia transformado a certeza em esperança, e esta em um tênue e inadmissível 
pressentimento de que o marido ainda pudesse um dia voltar a Uruburetama. 

Abraçaram-se, aos prantos, a moça sem entender o que se passava com 
a mãe à vista do estranho que chegava. Mariana enlaçou-a também, chaman-
do-a pelo nome e apresentando-a ao pai, e os três agora choravam juntos a 
alegria do reencontro. João Gabriel não ligou à presença dos dois homens que 
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o haviam acompanhado na longa viagem sob a promessa de remuneração, pois 
lamentava agora o estado das mulheres, rotas nos vestidos, lanhadas pelo tra-
balho duro e castigadas pela pobreza em que tinham vivido em sua ausência. 

– O sofrimento acabou – repetia ele, a voz embargada, apertando-
as como se as quisesse sufocar com sua presença protetora. 

Longo tempo durou aquele abraço, durante o qual os cavaleiros se 
haviam mantido estáticos, como se um único movimento deles pudesse 
interferir na cena impressionante. 

João Gabriel então ordenou que os baús fossem descarregados 
e levados para dentro, pois tinha pressa em mostrar o que lhes havia 
comprado na capital. Antes disso, contudo, pediu à mulher que desse 
de comer e beber aos ajudantes, que o fizeram do lado de fora, sentados 
em caixotes de madeira e tão quietos quanto tinham estado na viagem. 
Depois da refeição, cada um recebeu o pagamento combinado, e ambos 
montaram nos cavalos para refazer o longo caminho até a capital. 

O sertanejo então pôde entregar à mulher e à filha os muitos presen-
tes que comprara antes de chegar a Uruburetama. Eram vestidos, sapatos, 
perfumes, compotas de doces, latas de chás importados e pacotes de café e 
biscoitos. Essas coisas saíam dos baús diante de olhos cintilantes de surpre-
sa e prenhes de felicidade. João Gabriel as fitava sentindo por dentro um 
misto de alegria e remorso, pois o estado de ambas lhe inspirava piedade. 
Mariana envelhecera, os cabelos sem viço e a pele do rosto marcada pelas 
agruras da vida no sertão. Antônia era uma jovem bonita, mas também 
maltratada pelo trabalho na roça, os pés feridos de caminharem descalços 
no terreiro e as mãos calejadas pelo brocar diuturno da roça exígua. E o 
sertanejo chorou outra vez – novamente enlaçando-as e sentindo-se cul-
pado pela penúria que tinha sido a vida de ambas sem ele por perto. 

Esvaziados os baús de presentes ele passou a retirar as coisas de um 
terceiro, que viera trancado a chave e vigiado a revólver durante a longa 
viagem. Pois temera extraviar-se toda a riqueza amealhada em sua aventu-
ra de seringueiro no Amazonas. Diante da dinheirama que fora entregue 
pelo Visconde de Santo Elias, as duas mulheres puseram-se pasmas. 

– Agora podemos comprar todas as reses que a gente quiser pôr no 
curral – disse a Mariana, e aquelas palavras como que puseram em ativida-
de as roldanas do passado, que rangeram num lamentar de vozes, choros, 
medo e solidão. Duas grossas lágrimas rolaram no rosto da mulher, e ele 
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então pôde entender o que tinham sido para ela aqueles anos de espera e 
de temor, de privações e de abandono. E como a querer compensar o sofri-
mento que havia imposto a si e a ambas, acrescentou que comprariam uma 
fazenda, onde mandaria construir um açude dos maiores para que nunca 
não lhes faltasse água. Fariam também uma grande plantação de milho, 
arroz e feijão, cuja colheita poderiam vender nas cidades, como os grandes 
fazendeiros dali faziam todos os anos. E quando as secas chegassem, teriam 
o suficiente para se manter pelo tempo que durassem os castigos do estio 
– ou poderiam simplesmente deixar o sertão para irem viver noutro lugar. 

– Comprarei todo o gado a seu tio Favorino, como prometi quan-
do ele me recusou vender uma de suas novilhas – disse João Gabriel 
fitando Mariana.

– Favorino tá morto, João. Faz seis anos que ele deixou este mun-
do, vitimado por uma doença que o amofinou de suas forças e deixou 
somente os cacos do homem forte que ele era. 

Houve entre os três um silêncio que só a morte, inexorável desfa-
zedora de todos os sonhos, era capaz de suscitar. 

– E Emerenciano? – quis saber o sertanejo.
Mariana sorriu.
– Gordo – disse ela, porque essa palavra ali significava, na verdade, 

que uma pessoa vivia feliz. – Os filhos tão crescidos que só vendo. Eme-
renciano nos foi de muita valia nos momentos de aperto. A gente deve 
de agradecer a ele não ter passado tanta necessidade.  

Havia trazido também aos parentes algumas coisinhas. Entrega-
ria-as no dia seguinte, já que naquele queria estar em casa com elas, 
matando tanta saudade que tinha no peito. Aos poucos foi se informan-
do sobre os outros conhecidos – o filho de Filó Genésia morrera numa 
briga, Cardoso arribara dali, fechando o fandango, os pais de Mariana 
também desencarnados, os sobrinhos dela perdidos no mundo. 

Correu a vista pela tapera pobre, feliz em saber que já não precisa-
riam mais viver naquelas condições. Tinham dinheiro para comprar mó-
veis, uma casa boa, com um quarto só para a filha. Esta poderia estudar na 
cidade, se quisesse, pois o pouco que ele havia aprendido no Convento do 
Carmo lhe fora de grande valia. Mariana também não precisaria mais viver 
na obscuridade, pois ele mesmo poderia lhe ensinar a ler e escrever. 
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E foi se lembrando do Convento do Carmo que falou de frei Agnelo, 
narrando a partir desse ponto o que tinha sido sua aventura de peregrinar pelo 
sertão e chegar à capital, e desta até São Luís. Narrou as noites passadas ao 
relento, dos caminhos percorridos na sola dos pés depois que as botas se desfi-
zeram. Contou da ajuda que recebeu de gente até mais pobre do que eles eram 
na época, e do que isso significava a uma alma perdida nas distâncias. 

Falava bonito, pensou Mariana emocionada, admirando-lhe ainda 
as roupas e os gestos, convencida de que o jovem marido se havia trans-
formado num senhor de modos e muita consideração. Ouviu sobre os 
vapores que partiam com cada vez mais gente para as florestas solitárias, 
onde muitos que buscavam o sonho da fortuna voltavam doentes ou en-
louquecidos da solidão. E por mais que Mariana se esforçasse, não podia 
conceber a idéia de uma floresta tingida de verde até no verão mais in-
tenso. Fugia-lhe ao entendimento exíguo a grandiosidade da selva, onde 
abundavam árvores que quase tocavam a abóbada celeste, e pululavam 
imensos animais selvagens. As rolas cada vez mais raras não lhe serviam 
de parâmetro para entender a profusão de aves, a idéia da escassez de 
água também lhe atrapalhando a visão de um semestre inteiro de chuvas. 
E em sua cabeça se consolidou a imagem de um lugar semelhante ao 
paraíso, só que por obra do diabo povoado de pestes e muriçocas. 

Antônia também se mostrava fascinada pela narrativa, uma vez 
que o mundo, para ela, se resumia a Uruburetama e a alguns retalhos de 
informações sobre o litoral. Nunca imaginara que houvesse chão para se 
caminhar até que as botas se perdessem por inteiro e os pés pudessem 
virar um leirão de feridas. Não tendo visto o mar por não ter pisado ain-
da no litoral – e acostumada aos açudes quase sempre secos pela falta de 
chuva –, tinha dificuldades de visualizar o que eram os rios compridos 
em que o pai havia navegado por dias e noites seguidos. 

Conversaram até altas horas, sentados em tamboretes e num cai-
xote de madeira, e só muito depois da noite formada lá fora foi que 
Mariana, como que acordada de um enleio, se ergueu para acender a 
lamparina. Preparou também um pouco do café que o marido trouxera, e 
aquele cheiro reconfortante aumentou a alegria dos três. 

Se não estivesse tão cansado, disse João Gabriel bebericando o líqui-
do preto na caneca, haveria de visitar o primo Emerenciano naquela noite 
mesmo, para levar-lhe as lembranças que estavam no baú e matar tanta 
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saudade. Faria-o, porém, na manhã seguinte, pois o corpo lhe fora moído 
pela longuíssima cavalgada e a alma ainda carecia daquele conforto de se 
sentir em casa outra vez, ainda que ela estivesse trespassada de buracos nas 
paredes e no teto. Mesmo cansado, as costas lhe doendo bem mais do que 
quando se sentava para coalhar o látex no tapiri, o sertanejo permaneceu 
falando às mulheres como tinham sido seus dias dentro da floresta.

Mariana ouvia a tudo em silêncio, os olhos faiscantes na meia-luz 
da cozinha. Antônia, porém, pedia mais detalhes sobre as coisas, num 
desejo medonho de que as histórias do pai se enchessem de minudên-
cias. E João Gabriel, longe de se irritar com as interrupções que ela fazia, 
sentia-se feliz em lhe dar maiores explicações sobre suas ferramentas de 
trabalho, sobre o formato das estradas de seringa e o que fazia para não 
se pôr louco nos meses de chuva, quando tinha de abandonar o serviço 
por seis meses ou mais. Mostrou a elas o caderno que enchera de cartas, 
porque só lhes falando por meio da escrita podia afastar de si tão espessa 
sensação de estar só num fim de mundo. 

E mais coisas contou sobre sua aventura, e quanto mais contava, 
mais tinha o que dizer. Foram dormir somente quando os galos canta-
vam dentro do silêncio da madrugada, que só não parecia mais mortiça 
porque havia ali os vaga-lumes para relampejá-la de pequenas luzes. 

Antônia recebeu uma rede para armar no que chamavam de sala, 
e João Gabriel pôde dormir novamente na cama de varas, ao lado da 
mulher que amava. As vigas do teto e as paredes de taipas rangeram por 
alguns instantes antes que o casebre imergisse de uma vez no silêncio. 

Hábito arraigado como fundas raízes, o sertanejo se ergueu da cama 
pouco tempo depois de ter adormecido. Esforçando-se para não fazer ba-
rulho, foi à cozinha e preparou um bule de café, enfiando novas achas de 
lenha pela abertura lateral do fogão de barro. Depois, um caneco nas mãos, 
sentou-se no tamborete e se pôs a espiar o terreiro pela porta entreaberta. 

Sorriu, feliz de estar em casa novamente. Feliz, acima de tudo, por 
ter voltado com saúde e dinheiro suficiente para levar, junto da mulher e 
da filha, uma vida sossegada. Nos últimos tempos fizera planos de com-
prar terras e nelas colocar centenas de cabeças de gado. Era um homem 
rico agora. Dali a poucas horas poderia sair em busca de uma fazenda, e 
comprá-la sem regatear, a dinheiro vivo. O mesmo valia para as reses e 
novilhas que quisesse colocar no pasto. Concluiu, então, que o tio da mu-
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lher lhe tinha feito um favor. Pois se não fosse a humilhação sofrida na 
noite fatídica, em que lhe fora visitar pedindo uma negociação a prazo, 
talvez possuísse agora no máximo dúzia e meia de cabeças no curral – e 
mais nada. Pensou que se Favorino estivesse vivo, não apenas lhe propo-
ria a compra à vista de todo o gado que houvesse em seu curral, visto que 
um homem tem de cumprir o que promete, mas, sobretudo, agradeceria 
o episódio remoto, pois a ele devia a guinada de sua vida. 

Acabou o café e ele então saiu ao terreiro. Não soube precisar quanto 
tempo ainda faltava para amanhecer, o que teria feito sem esforço duas déca-
das atrás. Talvez fosse agora um estranho no sertão de sua infância e juven-
tude, sobretudo porque a caminho de casa não conseguira lembrar o nome 
de algumas árvores, ocorrendo-lhe, no lugar destes, apenas os aprendidos na 
Amazônia. Por momentos vira-se também desorientado nas estradas, par-
cialmente desaprendido dos caminhos que levavam a Uruburetama, e tendo 
de se fiar no tino dos homens que contratara. Provavelmente não saberia 
mais se guiar pelas veredas, acostumado que estava à floresta densa, muito 
diversa das caatingas eriçadas de espinhos e de gravetos quebradiços.  

A lua não era das maiores naquela noite, mas seu peito se encheu 
de alegria vendo-a rebrilhar acima da vegetação. Inúmeras vezes, toma-
do de sentimentos ruins na solidão das noites amazônicas, temera não 
poder voltar para casa e vislumbrar, por trás dos xiquexiques ou dos man-
dacarus espinhosos, a lua opalescente do sertão. 

A brisa que soprava em nada se parecia com a canícula diurna, que 
ajudava na evaporação dos açudes e irritava por afastar as chuvas. 

Caminhou em volta da casa, ouvindo a terra rascante sob o solado 
das botas. Sentia-se cansado, mas sabia que não dormiria de novo, mes-
mo que tentasse. Deu uma volta em torno da casa antes de se dirigir à 
roça na qual ele havia deixado grande parte de sua vida. Ficou por ali, 
entre os minúsculos pés de feijão e os de milho, maiores estes, tentando 
avaliar no escuro a possibilidade de vingarem e respirando fundo para 
que o cheiro bom do orvalho lhe entrasse nos pulmões. 

Quando voltou, já amanhecia. De longe, viu Antônia sair ao terreiro, 
afoita, como se procurasse algo. Deu com o pai vindo na sua direção e sorriu, ali-
viada, como se desfeito o medo de que sua chegada não passara de um sonho. 

A presença do novo delegado do Acre, substituto de Don André Munõz, 
agravara as tensões entre brasileiros e bolivianos. Estes últimos tinham ordem 
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de cobrar os impostos devidos ao Tesouro da Bolívia em moedas sonantes, mas 
na ausência destas podiam apanhar nos barracões os víveres correspondentes. 
Assim, os suprimentos de pólvora, chumbo, café, açúcar, charque, fósforo, ar-
roz, feijão, farinha e bolacha eram ameaçados pela chegada dos destacamentos. 
Não bastasse o modo esdrúxulo de cobrar a dívida com o governo boliviano, os 
proprietários de terras ainda se viam prejudicados pela autonomia dos oficiais 
em estabelecer, aleatoriamente, o preço de cada mercadoria. 

Lino Romero publicara decreto determinando a demarcação de todos 
os latifúndios existentes no Acre. Os seringalistas teriam seis meses de prazo 
para apresentar os documentos, caso contrário teriam suas propriedades con-
fiscadas pelo governo boliviano. Não obstante os termos do decreto, segundo 
os quais a medida tinha por objetivo regularizar a situação dos ocupantes, a 
verdadeira intenção dos autores era reaver a maior quantidade de terras pos-
síveis, já que aos proprietários o prazo não seria suficiente para a demarcação. 
A manobra ficou clara tão logo chegou ao Acre o representante da Sociedad 
Gomera Boliviana, um sujeito bonachão e atrevido, que não fazia segredo de 
seus objetivos ali: comprar, com apoio de Lino Romero, as terras devolutas. 

Murmurava-se que o sujeito era sócio de Romero numa empresa 
internacional, reavivada pela falta de meios da Bolívia em administrar o 
território. O delegado boliviano e seu misterioso comparsa seriam, se-
gundo os boatos, ligados ao Bolivian Syndicate, a organização estaduni-
dense que assumiria o controle das atividades econômicas no Acre. 

E foi em meio a essas informações, as quais geravam um clima de 
revolta cada vez maior, que o gaúcho José Plácido de Castro, regressando 
de suas atividades no Juruá, aceitou liderar o movimento armado contra 
os bolivianos. Fez, porém, algumas ressalvas:

– Os revoltosos devem atender a apenas um comando de guerra, e 
quem desobedecer a essa deliberação será sumariamente fuzilado. Uma 
Junta Revolucionária será formada durante o conflito armado, tendo de se 
dissolver tão logo se consolide a vitória sobre o inimigo e ficando todos os 
poderes civis e militares centralizados na pessoa do comandante-em-chefe. 

Rodrigo de Carvalho e os seringalistas presentes ao encontro con-
cordaram imediatamente com as condições impostas.

– Mais uma coisa – disse Plácido de Castro. – O governador Silvério 
Néri não poderá ter nenhuma influência sobre o movimento, nem antes 
nem depois que tivermos varrido do território a última sombra boliviana. 
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Sua primeira atitude como comandante-em-chefe foi fazer uma 
inspeção no posto principal dos bolivianos no Acre – onde se apresentou 
disfarçado de agrimensor – a fim de se inteirar das condições do destaca-
mento inimigo. Plácido de Castro subiu o rio na direção de Puerto Alon-
so, por onde tencionava iniciar o movimento de libertação do Acre. 

À aproximação da canoa em que viajava, as sentinelas deram o sinal e um 
grupo armado abordou, num batelão, os recém-chegados antes que estes tives-
sem alcançado a terra firme. Plácido foi levado à presença de Lino Romero, a 
quem disse estar de passagem, pois fora incumbido de demarcar alguns seringais 
naquela região, em atendimento ao decreto assinado pelo delegado nacional.

Do barracão principal o agrimensor viu as novas construções do 
vilarejo, as armas de grosso calibre e as cabanas onde se haviam instalado 
os praças e os oficiais. Contou-os mentalmente, acrescentando ao cálculo 
as fardas dependuradas nas árvores, a secar, imaginando que pertenciam 
a homens que por certo executavam alguma atividade na floresta. Con-
tou também o número de feridos nas redes e nas camas de campanha, 
percebendo ainda o clima de desalento que reinava entre os bolivianos. 

Lino Romero, polido, não demonstrou desconfiança, entregando-
se de bom grado ao diálogo que se seguiu sobre as dificuldades da vida na 
região. Ao contrário do delegado nacional, o ex-cônsul no Pará, Moisés 
Santivañez, mostrou-se reservado por vislumbrar na presença de Plácido 
de Castro possíveis problemas.    

Quando afinal o visitante contou que precisava do consentimento de 
Don Romero para estabelecer-se na região por uns dias, houve entre o delega-
do e o ex-cônsul um diálogo cochichado, durante o qual o gaúcho temeu que o 
pedido lhe fosse negado. Respirou, porém, aliviado ante o sorriso do delegado 
nacional e sua autorização para prosseguir nas atividades de agrimensura. 

De volta à canoa, Plácido reforçou suas convicções de que os bo-
livianos passavam por maus momentos ali em Puerto Alonso. Pois vis-
lumbrara nos doentes a expressão dos que têm o organismo atacado pelas 
febres palustres. Se Romero e Santivañez não davam mostras de atribu-
lações de quaisquer ordens, era porque os galões das fardas os obrigavam 
a assumir postura mais airosa frente às adversidades impostas pelo meio. 
Fez outra vez as contas de quantos bolivianos estavam acampados no vi-
larejo, e concluiu que com cento e cinqüenta homens e uma bem urdida 
estratégia de ataque poderia dar cabo dos inimigos. 
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Em seu encontro com Rodrigo de Carvalho, duas noites depois, no 
Caquetá, definiu os lances do ataque ao quartel-general dos bolivianos. 
Plácido achava que seria possível vencê-los justamente onde estavam em 
maior número. 

Os acontecimentos posteriores, contudo, haveriam de contrariar suas 
pretensões, forçando-o a começar a Revolução pela cidade de Xapuri. 

Estranhava que a filha já tivesse vinte e um anos, pois na memória lhe 
havia ficado a criança de braço que deixara em sua partida. Estranhou ainda 
mais quando, dois dias depois de sua chegada, lhe apareceu na porta um rapaz 
de cabelos de fogo e face avermelhada, perguntando por Antônia. Era Juliano, 
o noivo dela, explicou-lhe a mulher, temendo que João Gabriel condenasse o 
relacionamento. O sertanejo não disse palavra de contrariedade, porém.  

Naquela noite, enquanto os noivos conversavam nos tamboretes da 
cozinha, ele ficou do lado de fora, sentado num caixote e pitando um ci-
garro de fumo de rolo. Só muito mais tarde, quando já queria que Juliano 
se despedisse, levantou-se para cuspir longe da porta, lembrando-se que 
José Felício havia feito o mesmo enquanto ele e Mariana, à meia-voz, 
prometiam-se amar eternamente. 

Com o tempo afeiçoou-se ao noivo da filha, cujas mãos calejadas 
denunciavam-lhe a disposição pro trabalho. Os modos educados também 
diziam bem de sua índole – e essas duas qualidades bastaram para que João 
Gabriel consentisse com o relacionamento que já durava meia década. 

Não obstante a simpatia nutrida pelo futuro genro, pediu a Antônia 
que nada lhe dissesse sobre o baú de dinheiro enterrado no chão da cozinha, 
no qual mexeu apenas quando lhe surgiu a oportunidade de comprar uma 
fazenda. Antes disso andara indagando, sempre em companhia de Eme-
renciano, se alguém das redondezas sabia de umas terras à venda, já que 
tencionava comprar as que fossem mais próximas de onde tinham vivido 
seus pais. Não as achando que prestassem, foi se distanciando cada vez mais 
da propriedade herdada de Salustiano. E enquanto procurava, crescia-lhe a 
afeição pela tapera em que havia passado a maior parte de seus anos.  

****
A nova casa era espaçosa e avarandada. As terras em torno dela 

perdiam-se de vista em todas as direções a que olhassem os novos pro-
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prietários. O quarto com vista para as colinas ficou com Antônia, os 
móveis encomendados ao melhor marceneiro de Uruburetama. 

João Gabriel mandou que pusessem abaixo o antigo curral e contra-
tou um grupo de trabalhadores para erguerem um outro, maior. Duran-
te mais de uma semana as pranchas de madeira chegavam em enormes 
carros-de-boi, cujas rodas rangiam, estridentes, desde a porteira. O movi-
mento foi grande na fazenda, Mariana e Antônia ocupadas em cozinhar o 
rancho nos grandes tachos de ferro. João Gabriel ajudava no curral. Vez em 
quando interrompia o trabalho e saía a encomendar mais madeira. 

O curral pronto, houve festa. Veio gente de todo lado, parentes de Ma-
riana que João Gabriel nunca vira e amigos que ele jamais tinha tido – todos 
empenhados em mostrar conhecimento sobre sua vida, em granjear-lhe a sim-
patia com elogios e salamaleques. Pediam informações sobre a Amazônia, in-
timamente lamentando não terem tido a idéia de se embrenharem na floresta 
por alguns anos, dela saindo com dinheiro de sobra, como o dono da casa.

 Emerenciano trouxe a mulher e os filhos, estes logo ocupados em 
perseguir os porcos e as galinhas. João Gabriel, farto dos bajuladores desco-
nhecidos, meteu-se com o primo, e dele não largou até que os últimos convi-
dados tivessem partido. À noite comentou com a mulher aquele tratamento 
postiço, ao qual não se acostumaria mesmo em cem anos de boa-vida. 

– Quantos desses parentes e amigos vieram te visitar enquanto eu estive 
fora? – perguntou, e Mariana respondeu que nenhum. – Não me surpreenderá 
se agora que estamos bem venham todos os dias, e ainda nos tragam presentes. 

Os intrusos, de fato, voltaram, e Mariana os recebia na sala de amplas 
janelas, humilde como se ainda morasse na tapera em que havia vivido tantos 
anos de sua vida. Impacientava-se, porém, com a demora de alguns, sôfrega 
por meter-se logo na cozinha para fazer o jantar ao marido. Este não ficava 
para ouvir as bajulações, ocupado em negócios de compra de novilhas. Metia-
as no curral com uma alegria infantil, chamando Antônia à janela a cada nova 
boiada que trazia. A moça não entendia por que tinha de ficar espiando o gado 
sendo levado ao curral, até que a mãe lhe contou a história de Favorino. 

Da viúva daquele, João Gabriel comprara todas as reses que quisera 
vender, consumando um negócio que havia prometido ao falecido. Saiu 
da fazendola lembrando-se da noite em que fora insultado por suas pos-
ses miúdas, os quatro mil réis lhe queimando dentro do bolso da calça. 
A lembrança de Favorino a lhe dizer despropósitos, apagada então pelos 
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anos, lhe veio num átimo, e era como se agora, ao passar pela porteira, 
pudesse vê-lo de novo na varanda a abotoar e desabotoar a camisa. 

O gado comprado à viúva incorporou-se ao patrimônio da família, 
e ele fazia questão de que Antônia bebesse leite todas as manhãs. 

Eram manhãs luminosas, em que a mesa farta da cozinha se en-
chia de gente para o café. Emerenciano virara uma espécie de gerente 
da fazenda, ali estando desde o amanhecer, e os demais trabalhadores 
eram chamados a comer com os donos da casa. Depois da refeição, João 
Gabriel saía pela fazenda a medir o gado e as plantações. 

Na segunda quinzena de junho ele espiou o céu com desalento. 
– Este ano vai chover pouco – disse ao primo, e sua voz não escon-

dia o temor de que estivessem na iminência de uma nova seca prolonga-
da. Quase todo o dinheiro de que dispunha fora empregado na fazenda, 
e eles agora dependiam do que ela ia produzir. Sem que houvesse chu-
va não haveria colheita de coisa nenhuma, e o gado morreria no pasto. 
Emerenciano como que adivinhou os pensamentos do primo, e assim 
pôs-se a dizer que ele devia de estar enganado. 

Dias depois, trinta minutos de chuva encharcaram o pasto e re-
vigoraram o açude e as esperanças de João Gabriel. Mas no restante da 
semana e em todo o mês seguinte não caiu uma só gota de água. 

Ele então andava pela fazenda com ar preocupado, espiando o céu de 
meia em meia hora e falando cada vez menos ao primo. Os maus pressen-
timentos eram reforçados pela experiência de ver que as chuvas se trans-
formavam numa possibilidade cada vez mais remota no sertão abrasador. 

 
Os integrantes da Junta Revolucionária encontraram-se no serin-

gal Caquetá. Entre eles estavam o proprietário do seringal Bom Destino, 
Joaquim Vitor, e o diretor da Mesa de Rendas do Estado do Amazonas, 
Rodrigo de Carvalho. Quem abriu a porta ao gaúcho Plácido de Castro 
foi o seringalista Domingos Leitão. 

Uma lamparina iluminava os rostos reunidos em torno da mesa, na sala 
de estar do barracão. O comandante-em-chefe juntou-se aos presentes, colocan-
do sobre o móvel o revólver que trouxera na cintura. Imediatamente, como se ur-
gisse declarar guerra aos bolivianos, expôs seus planos de ataque a Puerto Alonso. 
Terminada a preleção, Plácido viu contrariedade nas expressões ao seu redor.
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– Alguém tem melhor idéia do que a minha? – perguntou. 
Foi Rodrigo de Carvalho quem disse:
– Não estamos seguros quanto ao número de homens que podemos 

alistar no prazo estipulado. Há inúmeros seringueiros dispostos a lutar, mas es-
tão todos dispersos entre a imensa região que vai daqui ao Alto-Acre. Reuni-
los para a batalha contra os homens de Lino Romero demandará mais tempo 
do que dispomos. O ideal seria começarmos a Revolução em Xapuri, para dali 
descermos requestando os trabalhadores que queiram se juntar a ela.

Plácido compreendeu que aquelas palavras resumiam a conversa que 
se havia passado antes de sua chegada. Não fez objeções por achar que eles 
tinham razão. Sua única preocupação era encontrar as unidades comandadas 
por Lino Romero informadas sobre o movimento revolucionário, o que lhes 
daria tempo suficiente para se preparar. Ao contrário disso, os homens que 
haveriam de reunir não estariam aptos a lutar como soldados, pois não passa-
vam de extratores de goma elástica. 

Naquela mesma semana o comandante-em-chefe conheceria Gentil 
Norberto, que havia chegado do Amazonas trazendo as armas enviadas pelo 
governador Silvério Néri. Plácido teve a pior impressão do engenheiro, que 
em presença de Rodrigo de Carvalho afirmou desconhecer as deliberações da 
Junta Revolucionária. 

– Cada fuzil que trago comigo me pertence, pois me foram dados pelo 
secretário particular do governador – disse Gentil Norberto, seco. 

Plácido achou que naquelas circunstâncias uma discussão seria inútil, 
e assim se retirou da presença do engenheiro, deixando-o só com Rodrigo 
de Carvalho. À tarde soube por este último que Gentil fora persuadido da 
importância de terem à frente do movimento um militar com a experiência 
de Plácido de Castro. 

– Julgo que tenha sido uma tarefa difícil – comentou.
– Ele é um cabeça-dura – retrucou Rodrigo de Carvalho. – Mas tem a 

vantagem de estar do nosso lado.
– Espero que isso, de fato, se configure em alguma vantagem – afirmou 

Plácido, afastando-se.
Deteve-se no Caquetá até o dia 3 de agosto. Pela manhã deixou o 

seringal, em direção a Xapuri, tendo despachado para lá, dois dias antes, 
Rodrigo de Carvalho, cuja missão seria a de reunir os homens favoráveis 
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à Revolução. Viajava numa canoa com dois remadores e o ordenança. 
Levavam apenas as armas da cintura. As demais tinham sido enviadas no 
barco com Rodrigo de Carvalho e Gentil Norberto. 

Acostumado à morosidade das canoas, o gaúcho não se agastou com 
a demora da viagem, ao contrário do seu ajudante-de-ordens, que parecia 
sentir sede de sangue boliviano. Olívio Abaeté não deveria ter mais que 
vinte e dois anos de idade, o que explicava em parte sua afoiteza em iniciar 
a matança. Falava nos inimigos com tanto ódio que Plácido, por alguns 
instantes, desejou destituir do cargo o sobrinho de Domingos Leitão. 

Na manhã seguinte ao da partida, um dos remadores, ao ser cha-
mado para reiniciar a viagem, recusou-se, argumentando que era dia 4, e 
que, por estarem em agosto, lhes poderia suceder uma desgraça.

– O dia 4 de agosto é aziago, patrão, e por isso nós não trabalha-
mos nesse dia – disse o velho ao militar. Este ainda tentou convencer o 
remador de que deveriam chegar a Xapuri o quanto antes, pois tinham 
ali muitos assuntos importantes a tratar. Nenhum dos seus argumentos, 
porém, convenceu o sujeito a entrar na canoa. 

Plácido então sacou do revólver, dizendo ao velho que poderia lhe 
acontecer algum acidente se ele trabalhasse, mas que não trabalhando 
era certo de que o acidente lhe ocorreria imediatamente. E com um tiro 
indicou o caminho a ser seguido pela canoa.

Anoitecia o dia 5 de agosto quando eles passaram, silentes, por 
Xapuri. Viram que algo acontecia na cidade, pois havia em algumas casas 
uma movimentação incomum. Sem saber, Plácido iniciaria a Revolução 
no dia da Independência Boliviana. No local marcado para o encontro, 
rio abaixo, Rodrigo de Carvalho e os demais membros da Junta Revolu-
cionária esperavam a chegada do comandante-em-chefe. Este, assim que 
desceu da canoa, deu ordens para que fossem reunidos os seringueiros. 
Tencionava atacar o vilarejo de Xapuri ao amanhecer do dia seguinte. 

Não dormiram, ocupados em passar em revista as carabinas e dis-
cutir os detalhes finais da investida. Plácido foi então informado de que 
os bolivianos ocupavam três casas no vilarejo, e que em uma delas fun-
cionava a Intendência. Decidiu que separariam o grupo para atacar si-
multaneamente os alojamentos. 

O comandante-em-chefe explicava os detalhes aos seringueiros 
sentados no assoalho do barracão e iluminados pela luz da lamparina. 
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Aqueles rostos vincados pela vida árdua da floresta não escondiam o 
medo das conseqüências que o fracasso lhes acarretaria. O silêncio que se 
seguia às palavras do militar era tão denso que podiam ouvir as palmei-
ras se inflectindo ao vento lá fora. Uma carabina caiu, e seu baque surdo 
causou um sobressalto no grupo. 

Faltavam bem duas horas para o amanhecer quando as canoas 
deixaram a margem lamacenta do Victoria, na direção de Xapuri. 
As primeiras tintas do alvorecer tingiam o horizonte quando os 
homens saltaram ao barranco. O comandante-em-chefe sinalizou 
lembrando que as manobras de ataque deveriam estar sincroniza-
das. A Intendência, que funcionava na casa do meio, ficou a cargo 
do grupo em que estava Plácido. Este ordenou fossem retirados os 
cunhetes de balas e as carabinas antes de anunciar a prisão dos bo-
livianos.

Estremunhando e ainda grogue das libações da noite anterior, du-
rante a qual haviam festejado a véspera de um grande dia para a Bolívia, 
o intendente, esfregando os olhos e tentando fixar as sombras que o cer-
caram, disse aos recém-chegados:

– Es temprano para la fiesta.
Ao que Plácido de Castro retrucou:
– Não é festa, senhor intendente, é revolução! 
Presos os soldados, ele se encarregou de redigir uma ata declarando 

guerra à Bolívia, e nela mandou pôr a assinatura de todos os responsáveis 
pelo levante. Despachou-a ao delegado Lino Romero, em Puerto Alon-
so, pois temia que os membros da Junta Revolucionária claudicassem em 
seus propósitos. Assinando-a, não tinham como fugir à responsabilidade 
do que haviam iniciado naquela manhã. 

O intendente e os demais soldados da guarda boliviana foram ex-
pulsos da região, via Iaco, pois os revolucionários queriam evitar que se 
juntassem às forças de Puerto Alonso.      

Em uma reunião marcada para a tarde do dia seguinte, Plácido de 
Castro haveria de explicar os motivos da ação armada aos brasileiros que 
exerciam alguma influência na cidade. Intentava granjear-lhes apoio ao 
movimento. Explicados e aceitos os motivos da luta armada, declarou-se 
o Estado Independente do Acre. 
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No mastro em que até a manhã anterior havia tremulado a bandeira 
boliviana, os revoltosos hastearam o pavilhão do novo Estado Indepen-
dente. Ao som da marcha batida, todos se descobriram respeitosamente. 

– Ô povo fácil de acreditar em besteiras – disse olhando a pequena 
procissão que se dirigia ao vilarejo, na estrada, a dois metros da porteira. 
Enquanto homens, mulheres e crianças robotalhadas pela miséria seguiam 
em sua ladainha fúnebre, pedindo chuva e clamando misericórdia, ele ti-
rou o chapéu e enxugou o suor da testa. O espetáculo da gente faminta, 
empoada e esbatida pelo sol a pino deixava qualquer um apreensivo. 

– Pra que tanto dispêndio de energia quando não adianta pedir o que vem 
das nuvens, e não do Céu? – ele ajuntou, recolocando o chapéu na cabeça. E ago-
ra, fitando Emerenciando, disse que estavam à mercê da sorte. – Se a gente não 
tiver chuva no inverno vindouro, não haverá açude pra dar de beber ao gado. 

Sua voz tinha um tom agudo de tristeza, porque ele pensava nas reses 
que já começavam a sentir os efeitos da canícula insuportável. O pasto também 
se estorricava ao sol, restando aos bois devorarem as macegas estrepitosas. 

À noite, a cabeça recostada ao travesseiro, temia que toda uma vida 
de trabalho se findasse pela seca inexorável. Mexia-se na cama de lençóis 
alvos e perfumados, que a mulher, tendo dormido a vida inteira em cima 
de varas, fazia questão de manter sempre arrumada depois que se levan-
tavam. Não tinha como conciliar o sono, na cabeça os cálculos medonhos 
das perdas que sobreviriam a um ano inteiro sem chuvas. Por vezes erguia-
se, acendendo a lamparina na mesinha do quarto, para ler a Bíblia Sagrada 
recebida de frei Agnelo em sua partida do Convento do Carmo. Algumas 
folhas estavam rotas e amareladas, mas ele não se desfazia do livro, a ele 
afeiçoado desde que descobriu as histórias maravilhosas dos anjos e dos 
sábios. Sua preferida continuava sendo a de Jó, o homem de espírito reto, 
temente a Deus e afastado do mal, que nunca maldizia ao Senhor. 

Leu-a mais e mais vezes, impressionado com a similaridade en-
tre a desdita de Jó e o que lhe ocorria no presente. Arrepiou-se com a 
passagem em que morriam os animais do pasto e os servos, vitimados 
ambos por uma artimanha do tinhoso, que queria ouvir da boca do fiel os 
impropérios contra Javé. Bolas de fogo também caíram do céu lhe devo-
rando as plantações, e os filhos morreram numa tempestade de vento. 
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Chorou, sentindo por dentro borbulhar a autocomiseração. Então de-
cidiu que faria como o personagem das Escrituras, mantendo-se firme no 
propósito de não maldizer ao seu destino, de louvar ao Senhor mesmo que a 
seca lhe matasse todas as reses e impedisse de vingarem as plantações. 

Não voltou à cama depois de fechar o Livro. Vestiu-se pra sair, o 
que fez pela porta dos fundos, de onde se chegava mais rápido ao curral. 
Para ali se dirigiu, e sob a luz intensa do luar ficou espiando os contornos 
dos bichos que haviam emagrecido. 

Quando Emerenciano passou pela porteira, tendo novamente su-
bido no lombo do cavalo, deu com João Gabriel escorado nas tábuas do 
curral. Aproximou-se.

– Estou certo de que vou perder tudo – disse o sertanejo ao primo, 
cujas esporas tilintavam agora que ele tinha apeado. – Temo apenas por 
minha filha, pois não saberia como viver sem ela. 

– Antônia está doente? – perguntou o recém-chegado.
– Não – disse o sertanejo sem desfitar as silhuetas no curral. – Mas 

doença se pega com facilidade quando o demônio tem permissão de 
fazer o que bem entende. 

Na tarde daquele mesmo dia, Emerenciano chegou-se à cozinha, 
onde Mariana preparava o almoço, e disse a ela que o primo andava 
estranho, falando bobagens. Contou-lhe sobre o diálogo daquela manhã

– Acho bom a senhora conversar com ele – alertou. – Rezo pra que 
chova, pois do contrário temo que piore.

Não havia, porém, jeito de consolar a João Gabriel. Convencido de 
que a seca era inevitável, fazia planos de voltar ao Amazonas.

– Mas dessa vez tu e Antônia haverão de ir comigo – dizia, fitando 
o céu estrelado. – Mantenho o crédito com Santo Elias, a quem servi 
quando de mim ele precisou. Se precisar dele, é certo que não me negará 
apoio pra recomeçar a vida.

Mariana ouvia a tudo em silêncio, de vez em quando olhando tam-
bém as estrelas. Deixava que o marido acabasse de falar pra dizer que não 
haveria seca, que as chuvas logo cairiam, fazendo vingarem as plantações 
e engordar o gado no pasto. 

O marido, porém, não se convencia, cada vez mais pessimista quanto 
ao futuro. Deitava-se tarde, as idéias ruins como duas traves nos olhos, o sono 
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atrasado de não chegar. Emagreceu, passou a martelar as tábuas da sala ampla 
com os tacos da bota, num ir e vir de gente aborrecida. Mariana preocupava-se 
com a mudança brusca de modos, olhos abertos pra escuridão do quarto, re-
zando pra que as chuvas viessem de uma vez e cessasse a tristeza do marido. 

Foram meses de espera vã, durante as quais eles viram as primeiras 
levas de retirantes, corridos da seca, passando em frente à porteira ou dian-
te dela estacando, a fim de pedirem uma caneca d’água e algo de comer. 
O gado principiou a morrer no pasto, as plantas a estorricarem sob o sol. 
A falta de chuva agravou-se a cada semana, as vésperas da grande seca de 
1877 martirizando até mesmo as plantas mais resistentes do sertão. 

João Gabriel caiu doente de uma febre que durou três dias – e du-
rante a qual só falava no demônio e nas desgraças de Jó. 

José Plácido de Castro era um menino de nove anos, mirrado e 
triste, quando o Sr. Victor Barreto, amigo da família, foi pedir ao capitão 
Prudente da Fonseca Castro que o filho tomasse conta da relojoaria de 
Ismael Mayer. Este precisaria ausentar-se de São Gabriel a negócios e 
não tinha quem tomasse conta de sua loja.      

O capitão Prudente assentiu ao pedido, já que o filho, além das lições 
de gramática e aritmética – das quais se encarregava uma tia do menino – não 
tinha muito que fazer em casa. Mais tarde o capitão Prudente diria à mulher 
que uns dias de trabalho naquela idade poderiam ser de enorme valia para o 
resto da vida. Na manhã seguinte, o pequeno Plácido foi acordado mais cedo, 
e depois do café fizeram-no subir à garupa do cavalo junto com o pai. 

Nunca tinha estado antes numa relojoaria. E o único relógio que 
tivera a oportunidade de ver fora o deixado pelo avô, major do Exército, de 
quem havia herdado nome e sobrenomes. A relíquia de fabricação alemã 
ficara para o capitão Prudente depois que o avô de Plácido foi assassinado. 
Não funcionava, porém, havia anos, o que levava o menino a sonhar que 
poderia, aprendendo o ofício de relojoeiro, ressuscitar o mecanismo. 

Os quase trinta dias passados na loja, entre pêndulos e ponteiros, cordas 
e carretes, contrapesos e escapos, haviam influenciado de um modo misterioso 
a personalidade do pequeno Plácido. Seus pais notaram a diferença antes que 
quaisquer outros o fizessem, satisfeitos que ao menino não precisassem mais 
chamar para as aulas matutinas. Pois ele mesmo despertava, sempre à mesma 
hora, pronto a cumprir suas obrigações. Fazia isso como se houvesse engolido 
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um despertador na loja do Sr. Mayer. A mudança tinha também algo de es-
pantoso, já que Plácido podia prever, por alguma razão inexplicável, a hora em 
que os membros da família chegariam pro jantar. Acertava até mesmo os mi-
nutos, o que ficou constatado quando o capitão Prudente passou a conferir os 
palpites do filho no relógio alemão, que o Sr. Mayer consertou gratuitamente, 
em retribuição ao trabalho do menino em sua loja.

Tinha-se afeiçoado à responsabilidade de abrir a relojoaria para 
receber os pouquíssimos fregueses que ali apareciam. Passava o tempo 
inteiro a observar os maquinismos estripados, tentando adivinhar neles 
a função de cada peça e admirando-lhes o mistério do funcionamento 
autônomo. E quando afinal o Sr. Mayer voltou da viagem para reassumir 
suas atividades e se inteirar dos serviços encomendados, Plácido lamen-
tou que seus dias de relojoeiro houvessem se esgotado. Andou mais ma-
cambúzio do que lhe era costume, olhando pela janela do quarto como se 
pudesse ver lá fora o movimento dos grandes ponteiros dos dias.

Dois anos depois de sua passagem pela relojoaria do Sr. Mayer, lhe mor-
reria o pai. Ele então deixaria o emprego numa loja de fazendas da cidade para 
aprender, em Bagé, o ofício de consertar relógios. Novamente se sentiria bem 
entre os maquinismos estripados, os pêndulos metálicos, os marcadores folhea-
dos a ouro, como se o seu destino fosse, deveras, ajudar na medição do tempo. A 
aventura, porém, teve fim no anúncio de que seu instrutor resolvera bandear-se 
à República Oriental do Uruguai, o que o obrigou a regressar ao lar materno. 

De volta à cidade da qual havia saído com certo alívio, o jovem Plácido 
viu-se, por necessidade da família, empregado na casa comercial de Victor 
Barreto, de onde haveria de sair quando da proclamação da República, para 
assentar praça no 1o Regimento de Artilharia de Campanha, na qualidade 
de 2o cadete. Não entrava para o Exército propriamente por vocação (pois 
se lhe fosse dado escolher, teria permanecido ocupado com os relógios que 
tanto admirava), mas porque uma carreira militar, naquelas circunstâncias, 
era mais sólida de que qualquer emprego no comércio de São Gabriel. 

Por ter ido estudar na Escola de Militar de Porto Alegre, envol-
veu-se no combate do Rio Negro. Já como oficial, participaria do cerco a 
Bagé e de muitos outros combates, entre os quais o de Caverá e da várzea 
de Vacacaí. Quando o Rio Grande do Sul foi finalmente pacificado, José 
Plácido de Castro havia atingido o posto de major. 

Não queria, porém, seguir a carreira tão exaltada pelo avô e transferida 
ao pai como uma herança de sangue. Abandonando as armas e o Rio Gran-
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de do Sul, foi morar no Rio de Janeiro – ali não se adaptando, porém. Logo 
então se transferia para as Docas de Santos e, mais tarde, ao Amazonas, por 
ter conhecimento de que o governo Federal oferecia ótima remuneração aos 
agrimensores que se dispusessem a enfrentar as paragens inóspitas.  

Foi na floresta, em meio às feras e aos insetos, que Plácido contraiu im-
paludismo. Envenenou-se também ao beber de um lago em que haviam der-
rubado uma árvore de açacu. Esse último episódio lhe custaria à saúde alguns 
problemas, cujas conseqüências ele haveria de carregar até o dia de sua morte.      

****
Sonhava com um grande relógio de pêndulo cujas batidas, cavas, 

ecoavam tristemente pelos cômodos, enquanto ele, nu, pervagava pelos 
espaços vazios, chamando pelos pais. Ao acordar tentou lembrar-se se 
aquele relógio de fato existira na casa de sua infância, mas foi interrom-
pido pelo ordenança, que enfiando a cabeça pela porta entreaberta, disse 
que um seringalista queria lhe falar. 

Plácido disse que o receberia após vestir-se. 
Cinco minutos depois estava na sala do barracão.
– Vim informar a Vossa Excelência que conseguimos reunir em 

torno de cento e cinqüenta homens – disse o seringalista ao comandante, 
que trazia um lenço ao pescoço.

– Iniciaremos, pois, os preparativos de guerra imediatamente – re-
trucou o caudilho, que naquela manhã tinha falado a Rodrigo de Carva-
lho sobre a necessidade de oferecerem treinamento aos recrutas. 

Uma semana de instruções e o comandante-em-chefe descia, acom-
panhado de sessenta e quatro soldados, ao seringal Capatará. Os demais 
permaneceram em Xapuri, sob o comando do coronel José Galdino. 

No terceiro dia de viagem, um prático veio ao encontro da coluna com 
a missão de informar que as autoridades bolivianas, sabendo o que se passa-
va no Alto-Acre, haviam deslocado forças ao Capatará, onde os brasileiros 
seriam recebidos a bala. Plácido desanimou-se com a notícia, pois era seu 
intento chegar ali antes do inimigo, e preparar-lhes uma emboscada. 

Os soldados receberam ordem de se acantonar no Itu, de onde o coman-
dante-em-chefe despachou dois grupos – um por água e outro por terra – a fim 
de que checassem a veracidade da informação. Os homens, de volta ao acampa-
mento, desmentiram a história do prático, e a coluna reiniciou a viagem. 
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Na chegada ao Capatará, Plácido sentiu-se indisposto, mas não 
quis deitar-se, para não dar mau exemplo à tropa. Improvisaram uma 
mesa, em torno da qual ele reuniu os oficiais sob seu comando para que 
juntos analisassem os mapas da região e repassassem as estratégias da 
investida a Puerto Alonso. Suas mãos tremiam sobre os papéis, e logo o 
corpo, febril, se indispunha ao mínimo esforço.  

– Estou mais morto do que vivo – disse ao ordenança. 
A viagem até o seringal Benfica ele a fez em uma rede, delirando, 

dizendo desatinos. A notícia de que o comandante das forças revolucio-
nárias havia morrido de grave doença espalhou-se rapidamente, desarti-
culando os grupos que esperavam o momento de juntar-se ao movimento 
armado. Quando Plácido aparecia nos barracões e falava aos proprietá-
rios, olhavam-no como se estivessem diante de uma assombração.

No seringal Liberdade, o caudilho, parcialmente recuperado de sua 
enfermidade, encarregou-se de alistar outros homens. Ali seria informado 
de que alguns seringalistas, suspeitos de tomar partido na Revolução, tinham 
sido interrogados pelo delegado Lino Romero, depois do que estavam sendo 
mantidos presos em suas próprias casas. Entre os detidos estariam o proprie-
tário do seringal Bom Destino, Joaquim Victor. Outros, julgando fracassada 
a campanha, tinham fugido para o território brasileiro. 

Plácido então teve pressa de atingir o Caquetá, onde deveria entrevis-
tar-se com os membros da Junta Revolucionária a fim de decidirem a data 
do assalto a Puerto Alonso. A todo instante deparava-se com princípios de 
desobediência, que tratava com rigor e ameaças de fuzilamento. Esses episó-
dios lhe eram por demais dolorosos, pois lamentava ter de liderar trabalha-
dores tirados às estradas de seringa, sem preparo militar algum.  

Antes de atingir o Caquetá, teriam de passar pelo Bom Destino, 
aonde chegaram por terra, depois de uma noite inteira de marcha pela 
floresta. Os homens se acercaram do barracão, todos exaustos e famintos, 
alguns lanhados pela vegetação inóspita. 

No Caquetá encontraram Gentil Norberto e Rodrigo de Carvalho. O 
primeiro havia chegado do Amazonas com cento e vinte Winchesters, doze 
cunhetes de balas e cem encapados de farinha, para ajudar na provisão das 
tropas. Gentil dizia a todo instante, sem o mínimo de conhecimento sobre as 
artes militares, que as armas seriam suficientes para dar cabo dos bolivianos.
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Mesmo debilitado pela enfermidade que parecia querer refluir após 
o esforço penoso da marcha, o caudilho não dava mostras de esmoreci-
mento. Tinha, pois, plena consciência de que entre seus homens reinava, 
por vezes, os sentimentos de covardia e de desistência. Por isso andava 
entre eles, hirto, como se sua presença bastasse para lhes insuflar ânimo 
e coragem ante o combate iminente.

Os dias posteriores foram também de marcha por dentro dos va-
radouros, já que a coluna se deslocava não só com o objetivo de se bater 
contra o inimigo, mas a persuadir outros seringueiros e seringalistas a to-
marem parte no movimento. De volta ao Bom Destino, Plácido de Cas-
tro aconselhou Joaquim Victor a entrincheirar seu pessoal no barracão. 

Dali ele seguiria aos seringais Bagaço e Liberdade, armando, neste 
último, um acampamento, a fim de manter parte dos cento e setenta 
homens que agora integravam a coluna.  

À frente de sessenta e três revolucionários, o caudilho se dirigiu a 
um local denominado Missão, onde esperariam a passagem dos bolivia-
nos. Contava surpreendê-los, estabelecendo-se no território antes deles. 
Imaginou que poderia ocupar o local a tempo de distribuir os homens 
em linhas, mas ao chegar à Volta da Empresa foi surpreendido pelas 
descargas inimigas, que varreram a entrada do seringal. O resultado da 
batalha seria desastroso para as forças revolucionárias, que teriam trinta 
e duas baixas, sendo vinte e dois mortos e dez feridos. Seis seringueiros 
aproveitaram a confusão e fugiram floresta adentro. 

A retirada foi feita em ordem, com os feridos resgatados do campo de 
batalha e transportados pelo varadouro, de volta ao acampamento. Plácido 
recuou sempre de frente para o inimigo, pois não queria ser acusado de ter 
fugido à batalha em caso de morte. Sabia, porém, que as conseqüências da-
quela derrota para o movimento seriam as piores possíveis. Os ânimos, que 
já não eram os melhores, haveriam de piorar ao saberem os seringalistas dos 
resultados desastrosos da primeira batalha contra os bolivianos. 

Alguns dias depois, uma carta escrita pelo coronel Rosendo Rojas, 
dirigida aos moradores da região, chegou às mãos de Plácido. Nela, o 
militar boliviano informava que o movimento brasileiro fora sufocado 
pelas forças bolivianas, e que os chefes da Revolução tinham covarde-
mente fugido do campo de batalha. 
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O caudilho enervou-se com a missiva de Rojas, cujo conteúdo fora 
escrito em linguagem própria de uma prostituta de beco, e não de um oficial 
boliviano. A resposta, endereçada ao coronel inimigo, terminava com o 
comandante-em-chefe alegando nobres razões cívicas a lhe conduzirem os 
atos. Vede, pois, que distância nos separa, concluiu ele, assinando a corres-
pondência e mandando-a levar à Volta da Empresa. A carta deveria ser 
entregue apenas nas mãos do coronel boliviano. 

Cumprida a obrigação de responder às aleivosias do militar inimi-
go, recolheu-se à sua barraca e meditou sobre a derrota do pelotão que 
comandava. Uma das conclusões a que chegou, após avaliar os detalhes 
da investida, era de que o maior número de feridos se dera entre os que 
se tinham apresentado no campo de batalha vestidos de branco. Os que 
se haviam coberto de azulão quase não tinham sido alvejados. 

Em dez dias a tropa cobria-se com uma única cor, sendo que os ofi-
ciais também deixariam de usar alamares para levar na farda, em torno do 
braço, apenas uma tira de tecido verde. Esse último expediente evitaria que 
os oficias fossem distinguidos pelo inimigo, tornando-se, como na batalha 
do seringal Volta da Empresa, os alvos preferidos das linhas de tiro.  

Plácido sentia-se exausto. A necessidade que o organismo tinha de 
um sono reparador não podia, porém, ser satisfeita naquelas circunstân-
cias. Pois o comandante-em-chefe precisava estar entre seus comanda-
dos, concitando-os à luta que deveria prosseguir dali a poucos dias. 

Despachada a falange à frente da qual ia Rosendo Rojas, Don Lino 
Romero encarregou o coronel Hermógenes Ibañez de seguir ao Telheiro, 
localidade situada abaixo do seringal Bom Destino. O delegado nacional 
da Bolívia temia que o comandante das forças brasileiras estivesse reu-
nindo ali um grupo que marchasse sobre Puerto Alonso. 

Seis batelões apinharam-se de soldados, e na quietude da noite sem 
lua iniciaram a viagem até o local determinado. Ibañez tinha como obje-
tivos surpreender o inimigo e desorganizá-lo, em seguida regressando à 
base. Lino Romero dera ordens de que as instalações em que se refugiavam 
as forças estrangeiras fossem destruídas, evitando-se assim que servissem 
de guarida a outros grupos de revoltosos. Após a investida contra o acam-
pamento do Telheiro, Ibañez deveria dirigir-se ao Bom Destino, e ali ave-
riguar quantos ocupavam o barracão. Se as manobras fossem executadas 
do modo como tinham sido planejadas pelo delegado nacional, Ibañez 
deveria estar de volta a Puerto Alonso antes do raiar do dia.
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Madrugada alta, os batelões, motores desligados e deslizando suave-
mente sobre o leito do rio, aportaram no Telheiro. Imediatamente a tropa de-
sembarcou. Um prático brasileiro guiava os soldados pelo interior da floresta 
densa e completamente escura. Com a ausência da lua não podiam ver mais 
que os contornos das árvores próximas. A vegetação rasteira crepitava sob as 
botas de cano longo, e os espinhos cravavam-se nos uniformes como garras 
invisíveis. Os soldados avançavam às cegas, desorientados, armas em punho, 
temendo que os estrépitos acordassem o inimigo oculto nas sombras.

Dependiam do prático para que lhes indicasse o local exato da barraca, 
onde sabiam estar os brasileiros. Sem ele estariam perdidos na escuridão do se-
ringal e à mercê de um ataque-surpresa. Por um rápido instante ocorreu ao mi-
litar boliviano que o guia os conduzia a uma cilada, na qual seus homens seriam 
trucidados. Esse pensamento fez com que Ibañez segurasse o guia pelo braço.

– Que pasa? – disse este, virando-se ao coronel e sentindo sua res-
piração quente nas faces.

– Adelante – retrucou o militar, soltando-o.
Não avançaram, porém, mais que vinte passos, e o prático apontou 

a direção em que estaria a barraca. Dali, contudo, não a divisavam. Ibañez 
então ponderou que deveriam aproximar-se um pouco mais, decidido a 
cumprir a ordem de Lino Romero de fazer prisioneiros apenas depois de 
terem matado o maior número possível de brasileiros.  

Os soldados se posicionaram, e a uma ordem do coronel boliviano, 
os fuzis espocaram no silêncio da floresta. Dezenas de clarões alumiaram 
os corpos apoiados nas árvores ou deitados na folhagem do chão. As balas 
rechinaram sobre a mata densa, decepando galhos, varando folhas e rico-
cheteando nas superfícies mais duras. A maior parte da fuzilaria atingiu 
em cheio as tábuas da barraca, despedaçando-as e fazendo despertar os 
homens que dormiam. Estes acordaram em alvoroço, alguns já feridos, 
apanhando as armas de um salto e pondo-se a responder ao fogo, indis-
criminadamente. Os clarões ensurdecedores agora aconteciam de lado a 
lado, ora facheando um soldado sobre a vegetação rasteira, ora um paisano 
que em vão se protegia atrás de uma coluna de cumaru. Resistiam, porém, 
bravamente aos sitiantes – e o que parecera ao coronel Ibañez uma simples 
manobra militar se prolongou por quase duas horas de fogo cerrado.  

Os brasileiros afinal fraquejavam ante a desigualdade de forças, 
pois eram apenas doze contra mais de setenta. Renderam-se os sobrevi-
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ventes, gritando aos inimigos que deporiam as armas. Três deles aprovei-
taram o cessar-fogo para fugir pela floresta, mas não foram muito longe, 
perseguidos pelos soldados. Apenas dois saíram ilesos do combate que 
havia deixado quatro mortos e três feridos. Do lado boliviano apenas um 
soldado fora atingido no ombro esquerdo. 

A resistência anulara a possibilidade de atingirem o Bom Destino 
antes de amanhecer. O coronel Hermógenes Ibañez estava irritado por 
não poder cumprir as ordens de Lino Romero. Determinou então que os 
fugitivos fossem imediatamente executados, o que ocorreu ali mesmo, ao 
lado da barraca destruída pela fuzilaria. 

****
As batalhas vitoriosas em Volta da Empresa e no Telheiro deram a Lino 

Romero a certeza de que os revoltosos seriam esmagados com facilidade. 
– Estoy seguro de que cien bolivianos son suficientes para derrotar a doscien-

tos brasileros – disse de bom humor o delegado nacional aos membros do seu 
estado-maior, pouco antes de ordenar ao tenente-coronel Canseco que fosse 
ao Bom Destino averiguar se de fato os revoltosos ali se reuniam. Romero 
recebera a informação de que Joaquim Victor e Plácido de Castro se haviam 
juntado na Revolução. Tinha informação de que no Bom Destino estavam 
cerca de cento e cinqüenta homens, que recebiam treinamento de guerra para 
atacar Puerto Alonso. Aquela hipótese, porém, não o assustava, satisfeito que 
estava com os resultados dos dois primeiros recontros com o inimigo. 

Canseco fora encarregado de estudar as possibilidades de ataque à pra-
ça fortificada do seringal, o que deveria acontecer apenas se houvesse condi-
ções reais de vitória. Caso contrário teria de regressar a Puerto Alonso. 

O tenente-coronel achou que as instruções não poderiam ser mais de-
primentes a um militar graduado, mas não ousou discutir as ordens de Rome-
ro. Sem consultar os oficiais bolivianos, o delegado nacional havia traçado o 
plano de ataque, que consistia em nova investida ao Telheiro, de onde a tropa 
seguiria por terra ao seringal de Joaquim Victor. Romero acreditava que, sub-
jugados os revoltosos do Bom Destino, a Revolução estaria liquidada.

O piquete liderado por Canseco partiu de madrugada, a bordo de 
sete batelões. Deveriam chegar ao Telheiro antes do amanhecer, repetin-
do-se o procedimento do batalhão comandado pelo coronel Hermógenes 
Ibañez, de sitiar as posições inimigas e sufocar uma possível resistência. 
Do Telheiro os soldados seguiriam por terra ao Bom Destino, toman-
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do-se ao redor deste as posições no aceiro da mata e assim avaliar se o 
número de revoltosos possibilitava um ataque à praça fortificada.

No desembarque não houve problemas, pois o local continuava 
abandonado. A tropa seguiu pela mata fechada, em terreno ora plano e 
ora acidentado, firme ou alagadiço, rompendo-se a vegetação retorcida 
a golpes de facão. Nuvens negras de mosquitos seguiam os soldados, 
atacando-lhes as partes do corpo descobertas, imiscuindo-se na gola da 
farda ou sob as mangas. Enquanto estavam longe do seringal de Joaquim 
Victor podiam estapear-se, espantando os insetos sanguessugas. Mas ao 
aproximarem-se do barracão, tiveram que resistir ao desespero de se ve-
rem livres da comichão causada pelas picadas doloridas.

Uma sentinela escondida entre as árvores pediu identificação dos 
que se aproximavam, e não obtendo resposta disparou um tiro. Ao estam-
pido seguiu-se um tiroteio desordenado entre os soldados bolivianos e as 
linhas inimigas, cuja formação foi prejudicada pela confusão inicial. Aos 
poucos, porém, os bolivianos se viram em desvantagem na batalha, pois 
precisariam atravessar uma grande extensão de campo se quisessem tomar 
o barracão. Todas as tentativas nesse sentido se mostraram arriscadas, pois 
os atiradores brasileiros se haviam entrincheirado ao redor da casa e atrás 
de paneiros de farinha, no interior da habitação. Os soldados que se arris-
cassem a deixar a segurança da floresta virariam alvos fáceis dos atiradores. 
Não bastasse isso, o barracão ficava na parte mais elevada do terreno, dan-
do aos ocupantes uma visão completa do que se passava no campo. 

Canseco determinou a retirada tão logo observou a inutilidade de 
prosseguirem a batalha. A tropa havia perdido um sargento e um oficial, 
além de cinco soldados gravemente feridos. O tenente-coronel ordenara 
duas novas investidas a partir de outros pontos da floresta, mas os boli-
vianos foram igualmente repelidos. 

Não lhes restava alternativa a não ser regressar a Puerto Alonso, 
aonde Canseco chegaria abatido para comunicar a Lino Romero o pri-
meiro fracasso boliviano.  

 
Plácido de Castro passava os dias a instruir militarmente as tropas e 

à noite compunha, junto com os oficiais do movimento, os mapas e os pla-
nos de ataque à Volta da Empresa e a Puerto Alonso. Era cuidadoso com 
a aparência, mostrando-se aos homens sempre barbeado e de uniforme 
impecável. Estivesse entre soldados de verdade, e haveria de exigir-lhes os 
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mesmos procedimentos quanto à apresentação pessoal. Diante, porém, de 
trabalhadores do látex, evitava falar-lhes de detalhes que não tinham rela-
ção direta com os resultados nos campos de batalha. Não tolerava, porém, 
indisciplina, e por isso afastou, na chegada do coronel Alencar ao acampa-
mento, aqueles que incutiam nos demais idéias de desobediência. 

A falange comandada pelo coronel Alencar encheu de ânimo os 
acampados, por verem multiplicadas as forças do movimento. O comandan-
te-em-chefe demonstrava pressa em marchar sobre as posições inimigas, de-
cidindo que Volta da Empresa seria o primeiro ponto sobre o qual deveriam 
investir. O seringal tinha os dois flancos ocupados por pelotões brasileiros, 
que se concentravam nos seringais Nova Empresa e Panorama. 

No dia 5 de outubro, quase dois meses depois de proclamado o Es-
tado Independente do Acre, o caudilho iniciou o assédio a Volta da Em-
presa, ocupado pelos homens de Hermógenes Ibañez desde a primeira 
derrota dos revoltosos. O coronel tivera tempo de ordenar a fortificação 
de sua posição, mandando guarnecer o seringal de trincheiras em círculo e 
rodeando-as com uma cerca de arame farpado que tornava inviável qual-
quer tentativa de assalto. Dois grupos de soldados patrulhavam a área dia e 
noite, pois Ibañez não tinha dúvida de que cedo ou tarde seriam atacados. 

Além dessas precauções, o vapor Rio Afuá fora transformado num for-
tim às margens do rio – um obstáculo a mais ao inimigo que tentasse tomar 
o casarão. A maré vazante deixara o navio plantado na margem lamacenta, e 
Ibañez ordenou que ele fosse adaptado para resistir aos assaltos. Plácido ini-
ciou o assédio por esse ponto, ordenando fossem cavadas trincheiras recurvas, 
as quais iam se aproximando do vapor e tinham como vantagem a movimen-
tação da coluna, que necessitava abastecer-se de víveres e munição.  

A coluna ocupante do Rio Afuá se rendeu após um dia e uma noite 
de fuzilaria. Debelado esse foco de resistência, restava a Rosendo Rojas 
resistir ao cerco implacável que o militar brasileiro impunha-lhe à tropa. 
Enquanto os bolivianos se limitavam a responder à fuzilaria, dando mos-
tras de afrouxar a resistência, do lado de fora a movimentação era cada vez 
maior. Plácido pesava as dificuldades do inimigo, que tinha atrás de si qui-
lômetros e mais quilômetros de mata fechada, os flancos ocupados pelos 
revoltosos e o rio bloqueado à navegação, a partir daquele ponto. Não seria 
possível, pois, pedir ajuda às forças estabelecidas em Puerto Alonso. 

Durante o dia o tiroteio se sucedia, inalterável. À noite os brasilei-
ros avançavam as trincheiras sobre as posições inimigas, aproveitando-se 
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das sombras que encobriam a operação de cavar e retirar a terra de den-
tro das trincheiras. A cada manhã os soldados eram surpreendidos pela 
proximidade dos homens de Plácido, e a fuzilaria de ambos os lados se 
restabelecia. 

O caudilho sabia que, isolando os bolivianos, seria uma questão 
de tempo que se rendessem. Presumia, pelo arrefecimento das descargas 
inimigas, que a munição se extinguia no casarão. Da mesma forma, os 
víveres da tropa deviam minguar a cada dia. A capitulação do coronel 
boliviano, concluiu, era apenas uma questão de tempo. 

Delongar a rendição, porém, não trazia benefícios a nenhuma das par-
tes, por isso Plácido enviou ao coronel Rojas um pedido de encontro entre 
eles, a fim de que pudessem tratar dos termos da capitulação boliviana. 

Rojas, porém, não consentiu, e naquela tarde a fuzilaria se inten-
sificou, sendo prontamente respondida pelos revoltosos. Os dias poste-
riores foram de igual ímpeto beligerante, como se o coronel boliviano 
houvesse ordenado que a tropa lançasse sobre o inimigo as derradeiras 
descargas antes dos estertores finais. 

Do interior das trincheiras, Plácido avaliava o grau de resistência dos 
oponentes. Longe de irritar-se com ela, admirava a valentia de Rosendo Rojas, 
por quem (não obstante a carta ofensiva que mandara espalhar ao longo do 
rio), começava a nutrir uma ponta de simpatia. Esse sentimento esdrúxulo 
em uma guerra que se travava em ambiente hostil e contra um inimigo que 
se encastelava em sua teimosia, era resultado das observações que o militar 
gaúcho fazia do fortim até ali inexpugnável, onde a movimentação dos praças 
era cada vez menor, provavelmente pelas energias que se esvaíam. Os indícios 
de fraqueza e isolamento davam-lhe a dimensão do sofrimento pelo qual o 
coronel Rojas inevitavelmente estaria passando. Cada hora atrás das paredes 
do casarão, cuja varanda fora guarnecida de pélas de borracha, devia ser um 
imenso suplício para um oficial que tinha plena consciência de que naquelas 
circunstâncias não poderia ser socorrido pelos pelotões de Puerto Alonso. 

– Às três da tarde ele se renderá – disse Plácido para surpresa dos 
oficiais que o cercavam no acampamento.

De fato, às três horas da tarde um sargento boliviano se aproximou, 
após ter tremulado um pedido de trégua na biqueira do casarão. O mi-
litar boliviano vinha apresentar o pedido de capitulação de Rojas, o que 
foi prontamente aceito pelo coronel brasileiro. 



183

Rojas, então acompanhado do capitão Alejandre Duan y Lopes, 
apresentou-se ao quartel-general inimigo. Os oficiais do estado-maior 
de Plácido de Castro conduziram os bolivianos ao aceiro da mata, onde 
se encontrava a cabana do comandante-em-chefe. 

Os coronéis boliviano e brasileiro trocaram continências e apertos 
de mãos. Foi Rosendo Rojas quem falou primeiro:

– Para evitar el asesinato inútil de tan denodados compañeros mios, 
acepté la capitulación.   

– Isso também nos poupou muitas vidas, coronel – retrucou Plá-
cido, fitando o boliviano nos olhos. – E por esse gesto de bravura de sua 
parte lhes somos imensamente gratos. 

A ata de rendição foi discutida ali mesmo, e mais tarde redigida 
em português e espanhol. As condições do armistício davam garantias 
de vida a todos os bolivianos presentes no barracão e liberdade aos pri-
sioneiros. Os indígenas carregadores e os soldados casados teriam licença 
para regressar a seus lares pelo Madre de Dios. O coronel Rojas e os 
demais seguiriam a Manaus, de onde deveriam chegar à Bolívia. 

– Damos-lhes nossa palavra de honra de que aos feridos será dis-
pensado tratamento igual ao dos brasileiros e de que, quando recuperados, 
poderão voltar ao seu país – completou o caudilho, querendo mostrar a 
Rojas que ele era um homem honrado e ciente de seus deveres militares. 

As primeiras luzes do dia seguinte surpreenderam os bolivianos no 
leito do rio Acre, a bordo dos batelões que o conduziriam ao Madre de 
Dios e a Manaus. Plácido e Rojas outra vez tinham trocado continências 
e apertos de mãos. 

Ele não respondeu à indagação da mulher, como que alheio a tudo 
que acontecia a sua volta. Passava as noites sem conseguir dormir, os 
tacões das botas a martelarem o soalho de madeira da sala. Mariana tam-
bém não dormia, preenchendo as horas de insônia com as orações de sua 
infância. A idéia da novena em casa não tinha coisa alguma de original, 
uma vez que todos ali, do mais pobre agricultor ao mais rico fazendeiro, 
apelavam às forças celestes em pedido de chuva. Dizia-se por todo canto, 
porém, que Deus devia de estar aborrecido com as gentes do lugar, por 
lhes ter retirado as chuvas de que tinham tamanha precisão. 
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Os círculos de rezas se multiplicavam nos casarões das fazendas ou 
nas taperas dos agricultores, e bastava uma ladainha ou corisco de vela 
pra que logo se juntassem aos genuflexos os que passavam pela porta. 
Irmanavam-se os sertanejos na desgraça que eriçava de espinhos resse-
quidos a paisagem e fazia rachar o chão empoeirado das estradas. Até as 
plantas mais fortes, como os mandacarus e os umbuzeiros, se mostra-
vam abatidas pela falta d’água e pelo flamejar ininterrupto do sol abra-
sador. As caatingas pareciam se retorcer mais ainda em raízes e esgalhos 
quebradiços, efeito da canícula que há muito principiara a matança nos 
pastos. Morriam também as gentes nos caminhos tortuosos, por onde 
passavam diariamente os açoitados pela seca. 

João Gabriel olhava a tudo da varanda como a esperar o dia em 
que lhe caíssem na cabeça as bolas de fogo mandadas pelo diabo. Passava 
horas a refletir sobre a desgraça de um homem castigado tão-somente 
por ser abnegado ao nome do Senhor. Mantinha os olhos fitos na mata 
que fervilhava sob o calor dos dias, e não adiantava que viessem tentar 
tirá-lo daquele estado hipnótico. A única pessoa cuja presença parecia 
exercer algum resultado benéfico sobre o sertanejo era a filha. Todos, 
porém, pareciam sentir os efeitos de uma catástrofe que se havia abatido 
sobre as almas viventes do sertão.   

A violência da seca lhe havia ensombrecido as faces, onde não se 
via mais um único fiapo de riso. O jovem que em outra época saía pra 
compensar a falta de chuva com a força dos braços nos leirões do terreiro, 
se havia transformado, em poucos meses, num velho alquebrado e enca-
necido. A pele estava como que mal arrumada sobre os ossos do corpo.   

Evitava desviar a vista na direção do curral. Evitava com isso de 
ver que o gado comprado aos criadores da redondeza se haviam trans-
formado em dúzia e meia de silhuetas magérrimas, a se moverem com 
dificuldade no mormaço das tardes sempre ensolaradas.    

Passou a sentir falta do rio caudaloso que no inverno transbordava 
da foz às cabeceiras. Sim, a vida na floresta lhe fazia falta agora que tudo 
se havia perdido com a seca. Voltara à sua terra natal apenas pra desco-
brir que alguma força superior não o queria ali. Era o filho maldito de 
um lugar que a todos castigava pela sua presença indesejável. 

Mariana não tinha mais olhos de chorar e boca de pedir aos céus que a 
chuva caísse de vez. Emagrecera como o marido, sempre transida de um frio 
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que parecia saído das histórias de assombração. Dormia pouco, à espera de que 
João Gabriel parasse de bater com os tacões das botas no assoalho e viesse pra 
a cama de uma vez. Havia também envelhecido sob o peso das desgraças que 
se sucediam com a seca, a coluna um pouco encurvada pela idade, levando a 
todo lado em que ia o rosário cujas contas não parava de desfiar. 

Pouco falava ao marido por saber-lhe esmagado pelas vicissitudes de 
um sertão que os surpreendia na miséria ou na fartura. Temia irritá-lo além 
do que já havia conseguido o estio. Durante semanas haviam trocado poucas 
palavras, grunhidos às vezes, como que reduzidos à condição de animais ne-
cessitados do pasto completamente seco. Por isso se surpreendeu no dia em 
que ele se aproximou da varanda onde ela desfiava o rosário pela trigésima 
terceira vez naquela manhã, pra dizer, os olhos novamente brilhantes dos 
outros tempos, que haveriam de se mudar para o Amazonas. 

– Vou cortar seringa de novo, mas dessa vez levo todos comigo 
– disse João Gabriel com uma risca de riso no canto da boca. 

Não entendeu de quem ele falava, pensando que todos eram so-
mente ela e Antônia. Dali a dias saberia que ele, sempre acompanhado 
de Emerenciano, andara se reunindo com os parentes dela e uns amigos, 
todos empobrecidos pela seca. Oferecia-lhes, diziam que, a oportunidade 
de trocarem o sertão pelo Amazonas. A viagem lhes seria custeada se 
eles, em troca, trabalhassem para João Gabriel nos seringais que abririam 
com a ajuda de um tal Visconde.     

No início achou que o marido ficara doido de uma vez, mas tranqüili-
zou-se vendo que ele, ocupado durante o dia em avistar-se com os pretenden-
tes à viagem, parava de à noite batucar na madeira com os tacos das botas. 

 
O rio, de novo caudaloso, trazia de bubuia as árvores que não resis-

tiam à violência do enxurro. A cor barrenta das águas se acentuava com a 
enorme quantidade de terra que se desfazia nos rebates das águas sobre 
os barrancos. Com a ajuda das chuvas diárias, o rio, ano a ano, alargava 
seus domínios, uma vez que as enxurradas auxiliavam os homens no tra-
balho de desbarrancar as margens, onde se estabeleciam.

Lino Romero observava as águas sentindo um mal-estar que lhe subia 
das panturrilhas à base do crânio. O delegado boliviano tinha cada vez menos 
disposição para descer ao rio e passar em revista as armas do 3o Batalhão. A 
umidade que descia sobre a floresta naquela época do ano ameaçava com bolor 
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as armas e a munição, obrigando a tropa a mantê-las sempre limpas. Os que 
eram obrigados a passar a noite em vigília não podiam deixar de se sentir en-
fermos na manhã seguinte, as roupas sempre pesadas do orvalho noturno. 

De dia os soldados faziam exercícios de defesa, pois sabiam que as forças 
brasileiras atacariam a qualquer momento. À noite as sentinelas se revezavam 
em patrulhas à margem do rio e dentro da mata – em ambos os casos impe-
didas de ver o que se passava a meio metro do nariz. Patrulhar os arredores da 
praça-de-guerra era o trabalho mais tenso e estafante, já que entre os soldados 
havia sempre a sensação de que o inimigo invisível lhes preparava um ataque-
surpresa. Cada estalido debaixo das árvores se transformava em passos furtivos, 
e o vento nas ramagens coalhava de falanges sanguinárias a escuridão. 

O delegado nacional e os oficiais do seu estado-maior também so-
friam o efeito devastador que a espera lhes impunha. Queriam acabar de 
vez com a agonia de se verem cercados pelos revoltosos, sem, entretan-
to, saber em que momento eles atacariam. Estavam informados de que 
todas as frentes tinham sido dominadas pelas forças brasileiras, a estas 
últimas restando apenas Porto Alonso para subjugar.  

Lino Romero defenderia sua posição até o último cartucho, mas re-
conhecia já a inutilidade de tudo aquilo. Ao presidente Pando enviara uma 
carta em que detalhava o estado de coisas em Puerto Alonso e questionava 
os sacrifícios que soldados e oficiais bolivianos tinham de fazer pela con-
quista do Acre. O que o tenente-coronel Emílio Fernandez havia admitido 
durante a passagem pelos montes andinos – ou seja, que o território acreano 
podia pertencer ao seu país por força de um tratado internacional, mas que 
ao Brasil caberia por imposições geográficas – Romero agora reconhecia do 
interior do círculo de fogo em que se encontrava havia meses.

A impossibilidade de se lançarem ao combate fora de Puerto Alonso 
agravava a sensação de suscetibilidade ao inimigo. Não lhes restava alterna-
tiva, senão esperar o aparecimento dos brasileiros para lhes opor resistência. 
E era aquela espera infindável que aniquilava a soldadesca e os oficiais.

Romero rezava para que Plácido de Castro não demorasse a atacá-
los, dando fim ao sofrimento que os vitimava.

Na manhã da partida Mariana contou mais de quarenta cabeças 
na azáfama em que havia transformado o arraial. Perdeu-se nas contas, 
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confusa pela movimentação, e assim reiniciou os cálculos por mais duas 
vezes. Por fim desistiu, os pensamentos voltados à fazenda que tinham 
vendido por uma ninharia, a fim de custear as despesas da viagem. 

Sob a luz intensa da manhã, muitos olhares compridos se voltavam na 
direção dos que partiam. Crianças se haviam acercado da caravana, quietas 
como se os sofrimentos impingidos pela seca lhes houvessem roubado a dis-
posição de brincar. Velhos se tinham posto às janelas, de onde olhavam com 
tristeza a poeira que a enorme quantidade de pernas levantava no arraial.  

As rodas dos carros-de-boi rangeram afinal, e ela se voltou para 
olhar Antônia ao lado do noivo. Foi quando João Gabriel apertou-lhe a 
mão, e Mariana então se sentiu invadida por uma sensação de segurança 
que só o marido era capaz de lhe dar.  

As forças brasileiras estavam divididas em três pelotões: o Inde-
pendência, o Acreano e o Franco-Atiradores. Este último liderado por 
Hipólito Moreira, substituto de Antunes de Alencar, que enviara carta 
ao coronel Plácido de Castro informando que se encontrava doente do 
fígado e desconfiado de estar com pneumonia.  

– A esse conjunto de enfermidades nas ocasiões como essa – disse 
com ironia o caudilho ao coronel José Antônio Duarte, enquanto ambos 
se dirigiam ao aceiro da mata, na direção da barraca – eu costumo cha-
mar de covardicite-aguda. 

Naquela manhã, Plácido inspecionaria o varadouro que mandara 
abrir em volta do terreno ocupado pelos bolivianos. Precisariam da vere-
da para alcançar os pontos que ele considerava estratégicos ao ataque à 
praça-de-guerra inimiga. 

A grande movimentação nas duas margens do rio alertaria os bolivianos 
da presença das forças revolucionárias. Homens munidos de pás e fuzis pas-
savam os dias a cavar trincheiras ou a montar barricadas, enquanto outros se 
ocupavam em levar madeira e palha às posições avançadas. Um terceiro grupo 
transportava as pélas de borracha que seriam usadas para o mesmo fim. Bate-
lões chegavam a todo o momento aos barrancos, longe da vista dos soldados 
bolivianos, que das guaritas existentes em Puerto Alonso dominavam a paisa-
gem até a curva do rio. Era deste ponto para trás que os homens se ocupavam 
diariamente em descarregar os barcos fundeados. A carga consistia ainda em 
suprimentos e munição destinados aos batalhões brasileiros. 
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Plácido planejara assediar Puerto Alonso de ambos os lados do rio, 
o que dividiria as forças defensivas. Tencionava também guarnecer um 
vapor para atacar os redutos defensivos mais próximos da margem – jus-
tamente onde pareciam menos vulneráveis à artilharia brasileira. Acre-
ditava que poderiam liquidar a fatura nos primeiros dias de contenda 
– o que todos ali, inclusive os bolivianos sitiados, pareciam pedir ante a 
possibilidade de uma batalha de longo prazo e repleta de sacrifícios. 

O comandante-em-chefe estudava cuidadosamente a disposição das 
tropas inimigas, assinalando no mapa a formação defensiva que necessi-
tariam desbaratar. Na ala esquerda do acampamento boliviano havia dois 
postos de guarda, sendo que um deles, o mais distante, possuía sempre três 
sentinelas sob uma imensa samaumeira. O fortim principal se localizava 
no centro do acampamento, estendendo-se mais à retaguarda, o que pos-
sibilitava aos comandantes bolivianos supervisionar as manobras de guerra 
tanto de suas forças como das do inimigo. No extremo das trincheiras da 
ala direita, o batalhão Cochabamba havia se fortificado num reduto de 
dois andares, de onde podiam controlar os movimentos ao sul e a oeste. A 
floresta, ao norte, também estaria bem monitorada daquele ponto.

Havia ainda o mirante e a parte baixa do posto, em redor do ca-
sario, a oferecerem uma visão privilegiada do que se sucedia embaixo. O 
canhão arrebatado aos brasileiros se voltava na direção de onde teria que 
passar o Rio Afuá, caso resolvessem fazer uso do vapor.

Plácido repassava com seus comandantes os planos de ataque. Fariam 
como em Volta da Empresa, avançando aos poucos as trincheiras sobre as 
posições adversárias e fustigando os pontos vulneráveis até o momento do 
assalto final. As linhas de tiro deveriam estender-se em arco, a fuzilaria con-
centrando-se nas extremidades, mais próximas das trincheiras bolivianas. 

Na manhã do dia 14 de janeiro ele enviou a Puerto Alonso uma 
canoa com três homens e uma bandeira branca. Estavam encarregados 
de entregar a Lino Romero uma carta em que o comandante brasileiro 
anunciava para o dia seguinte o início do ataque à praça-de-guerra, e 
reforçava a disposição de manterem em comum um hospital de sangue. 
Faço isso compreendendo as condições adversas em que se encontram os senho-
res para cuidar dos feridos, escrevera o militar gaúcho. 

Os missivistas voltaram dizendo que o delegado nacional viera ao 
encontro da canoa, e que isso os impedira de visualizar a disposição dos 
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soldados. Quanto ao hospital de sangue, Romero havia categoricamente 
recusado o oferecimento.

Estava marcada para as nove horas da manhã a descarga uniforme de 
fuzilaria, que iniciou a batalha final entre brasileiros e bolivianos. Os primei-
ros atacavam pelo flanco direito e da margem oposta do rio, fazendo mira 
principalmente nos soldados das trincheiras e da parte baixa do posto de ob-
servação, onde eles estavam em maior número. Os tiros foram prontamente 
respondidos, com um brasileiro alvejado no rosto e outro na perna. 

Uma terceira força estendeu linha pelo flanco esquerdo, também 
recebendo combate imediato. As balas rechinavam em todas as partes, 
arrancando lascas de madeira e estilhas de terra, ricocheteando à flor 
d’água ou fincando-se nos barrancos. Ao zunido dos projéteis juntavam-
se silvos de apito e toques de corneta. 

O pelotão Independência avançava pelo lado esquerdo, e em breve 
seus homens estavam a cento e vinte metros das trincheiras bolivianas. Logo, 
porém, teriam que recuar ante um contra-ataque que deixaria cinqüenta ho-
mens estendidos no campo de batalha. Os soldados de Lino Romero haviam 
contado com a eficiência da Nordenfeldt para rechaçar os invasores.

A manhã se havia consumido no tiroteio incessante e em manobras 
de ataque e defesa, com os revoltosos tendo de fortalecer as linhas de tiro. 
Esse reforço, porém, não resultava em vantagens de posições, já que as 
tentativas de avanço eram violentamente repelidas a bala. A área de campo 
aberto, em derredor de Puerto Alonso, permaneceu desocupada devido ao 
perigo que qualquer aproximação àquele ponto poderia representar.  

O coronel Plácido de Castro tencionava usar atacar com o vapor a 
praça inimiga, mas para isso teriam de serrar a corrente que os bolivianos 
haviam estendido no leito do rio, à frente de onde funcionara a sede do pos-
to alfandegário. Esse empecilho, mais as baixas que havia sofrido o pelotão 
Independência, rechaçou-lhe, porém, o projeto de atacar a partir do rio.    

Ao principiar da noite estavam todos exaustos pelas manobras. 
Ninguém se lembrara de que as trincheiras e barricadas deveriam ser 
abastecidas com água, o que fez com que os brasileiros das posições 
adiantadas sofressem de sede durante todo o dia. Cessado o tiroteio, 
Plácido mandou suprir de víveres a soldadesca nas linhas de combate. A 
água foi levada em sacos encauchados, o que manteria o produto arma-
zenado durante todo o dia seguinte. 
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Os revoltosos ouviram a corneta do 3o Batalhão anunciando a vitória, 
após o que os bolivianos hastearam a bandeira e cantaram o hino nacional. 

Depois do enterro dos mortos, Plácido e os oficiais do Movimen-
to Revolucionário recolheram-se à barraca. Decidiram que as manobras 
deveriam iniciar-se às primeiras luzes da manhã seguinte. A reunião du-
rou pouco mais de quinze minutos, e quase nenhuma alteração sofrera o 
plano anterior. As colunas continuariam atacando em arco nos três dife-
rentes pontos do terreno, com as descargas concentrando-se nas extre-
midades das linhas de tiro, sobre os pontos menos guarnecidos da praça-
de-guerra. Acordaram também que a corrente que impedia a navegação 
seria serrada por mergulhadores, a fim de que o Rio Afuá pudesse dar 
combate aos soldados no ponto mais próximo de suas posições. Rea-
bastecido de armas e munição, o vapor deveria voltar ao acampamento 
brasileiro. 

A manhã raiou já sob intenso tiroteio e ao som de apitos e corne-
tas. Os oficiais bolivianos eram mais barulhentos em conduzir a tropa, 
dividida para dar combate nas três frentes assediadas. 

Rapidamente as nuvens escureceram, e em poucos minutos o agua-
ceiro dissolvia barrancos e alagava as trincheiras. Mas nenhum soldado ou 
revolucionário abandonaria seu posto, mantendo-se o tiroteio ainda que não 
houvesse precisão nas miras. A bátega violenta percutiu nas telhas da praça-
de-guerra e na copa das árvores, encharcando os uniformes e enguiçando as 
armas. O terreno tornou-se pastoso, dificultando a mobilização das tropas 
sitiantes. Os bolivianos, por sua vez, tinham dificuldade em manter-se den-
tro das trincheiras alagadas sem que a munição apresentasse problemas.       

O coronel Moisés Santivañez – que afinal não havia deixado Puerto 
Alonso, como tencionara Lino Romero – cuidou para que novos cunhetes 
de balas fossem levados às linhas de tiro, o que foi feito por dois grupos de 
soldados. Um deles, ao pisar no barranco com a munição envolvida numa 
lona preta, recebeu um tiro no peito, o que o fez arriar num socalco. A lona 
se abriu e o conteúdo deslizou barranco abaixo, onde permaneceu até que 
outro boliviano o apanhasse, sob novas descargas de fuzil.  

Plácido então deu ordem aos mergulhadores para que serrassem a 
corrente, e a primeira tentativa mostrou-se frustrada. Os homens caíam 
na água tentando se livrar dos disparos bolivianos, que imediatamente os 
atingiram, fazendo-os afundar. Uma nova dupla lançou-se na correnteza, 



191

atracando-se à ramagem do fundo e nadando até a corrente, mas rece-
bendo em cheio os projéteis que continuavam a chover do mirante. 

Enquanto isso o avanço das linhas era contido pelos atiradores abri-
gados atrás das árvores ou dentro das trincheiras. Durante horas os revol-
tosos foram impedidos de avançar sobre o campo aberto, a este preferindo 
a segurança das barricadas. O comandante brasileiro sabia que, a continuar 
aquele ritmo de combate, logo precisariam de outras armas e munição. 

A passagem do vapor pelas hostes adversárias tornava-se, pois, uma 
questão de necessidade. O terceiro par de mergulhadores caiu n’água com 
o mesmo objetivo de serrar a corrente que dividia o rio – mas novamente 
a tentativa que já havia vitimado quatro homens se mostrou arriscada 
sob os disparos. 

A chuva havia diminuído o ímpeto dos contendores, como se eles taci-
tamente pedissem o cessar fogo. O clima – sabiam os oficiais bolivianos – po-
deria tirar alguns homens de combate, pois com as chuvas sempre vinham as 
misteriosas febres amazônicas. Lino Romero lamentava mais esse contratem-
po, convencido de que os sacrifícios da tropa de nada valeriam ao seu país. 

Quando a corrente foi finalmente serrada, o vapor singrou o ponto 
mais crítico da defesa inimiga. Dezenas de pélas de borracha tinham 
sido postas nas laterais da embarcação, constituindo-se em uma eficiente 
barricada contra os disparos de fuzil. Vinte e cinco homens armados, 
alinhados nas laterais, seguiriam atirando sobre as ameias da praça-de-
guerra, onde se encontravam os soldados comandados pelo major Justo 
Tapias. O problema continuava sendo o canhão que os bolivianos man-
tinham apontado na direção do rio.

Plácido lideraria pessoalmente a manobra. Na hora do embarque, 
Rodrigo de Carvalho apareceu na proa, alvoroçado, e o comandante-em-
chefe estranhou-lhe a presença.

– Que fazes aqui? – perguntou.
– Também quero glórias – respondeu Carvalho, tratando de abri-

gar-se em local que julgava o mais seguro ali dentro. 
Ao apito do vapor, o coronel Hermógenes Ibañez ordenou a seus 

homens que preparassem o canhão. Os atiradores das trincheiras mais 
baixas e das ameias do forte também se colocaram de prontidão, pois o 
único objetivo agora seria o afundamento do Rio Afuá. Deixar que o na-
vio passasse significaria um duro golpe na tropa boliviana, pensou Lino 
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Romero, assestando o binóculo em direção ao local onde o vapor apitava, 
lançando grossos rolos de fumaça ao céu carregado. 

O corneteiro deu o sinal para que a artilharia fustigasse a embarca-
ção, e o que se ouviu em seguida foi um pipocar de fuzis e da metralhadora, 
seguido do estrondar do canhão. Os projéteis atingiam as placas de aço ou 
as barricadas de borracha sem representar grande perigo aos ocupantes da 
embarcação, que respondiam ao fogo como podiam. O segundo canhona-
ço foi bater na margem oposta, ao pé de uma árvore que tombou sobre as 
águas, obrigando os condutores do vapor a uma manobra de emergência. 

Não houve tempo para outros disparos do Krupp, pois o navio já 
estava além do seu alcance. Horas depois, reabastecido, o Rio Afuá teria 
de enfrentar novas descargas de fuzil e de canhão, as máquinas a toda 
força em sentido contrário à correnteza. Escurecia já quando o navio 
passou em frente ao fortim inimigo, os estrépitos de tiros, misturados aos 
apitos da embarcação e ao som das cornetas, repicando sob as sombras, 
atrás das barricadas e dentro das trincheiras. 

Foi só mais tarde, quando a carga do Rio Afuá tinha sido retirada à 
luz dos archotes feitos com caucho, e as sentinelas dormitavam, exaustas, 
apoiadas nas carabinas, e os soldados limpavam suas armas; foi no instante 
em que o coronel Plácido de Castro, à luz de uma lamparina, riscava a su-
perfície do mapa, assinalando as posições que deveriam conquistar no dia 
seguinte, e o delegado Lino Romero levava aos lábios uma xícara de café, 
pensando que não fosse o dever que lhe cabia e já teria se rendido ao ad-
versário para poupar dezenas de vidas; foi no momento em que uma nesga 
de céu se descobriu, deixando ver que lá no alto as estrelas continuavam a 
cintilar, indiferentes ao que se passava cá embaixo – foi então que o som 
de uma flauta encheu o ar e se espalhou ao vento, derramando-se tanto nas 
trincheiras como transpondo as barricadas. Era La Siciliana, como logo 
identificou um oficial, a romper com a dureza da batalha e a restituir-lhes 
a humanidade por alguns minutos. O som nostálgico e límpido deslizou 
suave no silêncio da noite, fazendo calar em cada homem ali presente uma 
saudade que era de casa e também das coisas que ainda não tinham visto.

– Tenho mulher e filhos – disse um seringueiro no interior de uma 
trincheira, a um companheiro a quem sequer havia olhado durante o dia, 
em meio à agitação dos tiros, e cuja face, por mais que se esforçasse, agora 
não poderia divisar no breu que a trincheira acentuava. 
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– Eu só tenho minha mãe – retrucou o outro, como a se desculpar.
Silenciado o instrumento, o crepitar das fogueiras voltou a ser ouvido 

no acampamento, e o coronel Plácido de Castro prosseguiu assinalando os 
mapas. Don Lino Romero então terminou o café, depositando a xícara sobre 
a mesa e pensando que as coisas, por vezes, não faziam sentido algum. 

****
Por mais que o corpo pedisse, o sono não podia ser demorado, pois 

logo amanhecia o terceiro dia da batalha de Puerto Alonso. 
Os brasileiros então notaram que algo de estranho havia aconte-

cido na noite anterior. Deram-se conta da mudança assim que um dos 
carregadores de água tentou transportar os sacos encauchados até as po-
sições mais adiantadas, levando um tiro no ouvido tão logo teve de cruzar 
uma pequena clareira. O corpo tombou com um baque surdo, seguido do 
pequeno marulhar de água sobre as folhas secas.

Um segundo carregador tentou resgatar o cadáver, imaginando que 
nele ainda houvesse vida, e no instante em que chegou ao corpo, também 
tombou com um tiro. Os homens da trincheira, sem identificar de onde 
tinham vindo os disparos, responderam ao fogo aleatoriamente, o que 
desencadeou barulhenta fuzilaria de ambos os lados. 

Arrefecido o combate por imprecisão dos tiros, o coronel Hipólito Mo-
reira deu ordem para que um terceiro carregador levasse a água. Não obstante 
os cuidados deste último (que se esgueirava atrás das árvores e se adiantava nos 
locais menos protegidos pela vegetação) uma bala o alvejou antes que tivesse 
chegado ao destino. Assim que o sujeito tombou com a carga, um seringueiro 
colocou a cabeça para fora da trincheira, a fim de responder ao disparo que 
sabia ter vindo do mirante, mas foi também alvejado na testa.

Os demais não ousaram erguer-se acima do parapeito de terra, enquan-
to a notícia de que os bolivianos tinham um atirador no mirante se espalhava 
até chegar à barraca do comandante-em-chefe. Plácido cofiava os bastos bi-
godes enquanto ouvia a história, tentando imaginar uma forma de debelar 
aquele foco de resistência. Soube que havia hesitação entre os oficiais quanto 
a se mandar um quarto carregador até as trincheiras, e temeu que o clima de 
indecisão pudesse influenciar seus homens. Como o mirante dava para as três 
posições de ataque, a movimentação em volta da praça-forte tinha quase ces-
sado, porque nos demais pontos também havia vítimas do atirador.  
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O coronel deixou a barraca e foi pessoalmente dar as ordens na 
frente de batalha. Ia acompanhado do coronel José Antônio Duarte. Lá 
chegando percebeu que de fato a artilharia brasileira se havia retraído no 
ataque ao inimigo, e que os homens pareciam acuados ante a possibilida-
de de terem de se deslocar até as posições avançadas. Nestas, eles quase 
nem se moviam, temendo ser mortos. 

Ele então ordenou que um quarto carregador levasse os sacos encaucha-
dos aos companheiros, instruindo-o quanto ao modo de se proteger dos dispa-
ros. Aguardou para ver o que acontecia e após alguns minutos recebeu a notícia 
de que também aquele encontrara a morte ao se aproximar da trincheira. 

– Ora, temos que deter esse demônio! – disse golpeando o ar com 
a mão fechada. Em seguida voltou a sua barraca, onde deveria pensar 
numa maneira de liquidarem com o atirador. 

A fuzilaria só não tinha cessado de todo porque ainda restavam, 
de um lado a outro, alguns disparos. Os homens das linhas avançadas, 
porém, não erguiam a cabeça. Os que se encontravam atrás das barrica-
das tinham buscado espaço entre as pélas de onde agora, espaçadamente, 
disparavam contra o mirante. 

O atirador boliviano continuava, porém, ali, como ficou evidente 
quando um seringueiro ousou arrastar-se até a retaguarda, após galgar o 
parapeito da trincheira. Não tinha vencido ainda dois metros do terreno 
acidentado quando foi parado por uma bala na nuca. 

Plácido tinha passado a manhã debruçado sobre os mapas, e com um 
lápis em punho desenhara o assalto ao mirante. Seu plano consistia em avan-
çarem as trincheiras durante a noite, guarnecendo-lhes as bordas com pélas de 
borracha, de onde manteriam viva fuzilaria enquanto as colunas posicionadas 
nos flancos tivessem tempo de investir até o ponto mais próximo do atirador. 
A essas últimas caberia as descargas que deveriam silenciar-lhe o fuzil. 

O plano mostrou-se eficiente não obstante a quantidade de homens que 
tombaram no campo de batalha. Os bolivianos pareciam esperar que algo se-
melhante fosse acontecer, por isso haviam concentrado o fogo sobre seus flan-
cos. Enquanto os brasileiros tombavam de ambos os lados da praça-de-guerra 
inimiga, o mirante era varrido por diversas descargas vindas da retaguarda e 
das trincheiras frontais. Os projéteis arrancaram estilhas de telhas, perfurando 
as tábuas das paredes e do chão. Não houve como aferir a eficiência do assalto, 
pois a ordem de recuar foi dada minutos depois da investida. 
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Ao final da tarde um carregador foi enviado às trincheiras prin-
cipais levando água e munição. Assustado a princípio, o sujeito pôde 
chegar ao local sem que um único tiro fosse disparado do mirante. 

****
Oito dias depois de iniciada a batalha de Puerto Alonso uma ban-

deira branca foi suspensa na praça-de-guerra boliviana. Imediatamente 
após, três homens subiram a bordo de uma canoa, sendo que um deles era 
o coronel Moisés Santivañez, que vinha pedir pudesse entrevistar-se com 
o comandante Plácido de Castro. O militar foi conduzido ao acampamen-
to e explicou que trazia do delegado boliviano um pedido de cessar-fogo, 
por duas ou mais horas, a fim de que pudessem enterrar os mortos. Plácido 
notou que Santivañez havia emagrecido. Tinha também as faces abatidas. 

Estranhando, porém, a razão do pedido, e duvidando das verdadei-
ras intenções daquela visita, o coronel brasileiro negou o cessar-fogo. 

– Diga ao delegado que por hora estamos preocupados com os vi-
vos – retrucou o caudilho. – Só mais tarde nos ocuparemos dos mortos.

Santivañez não insistiu, retirando-se do local após fazer continên-
cia. Plácido, assim que saiu o oficial inimigo, mandou que sua barraca 
fosse trocada de lugar. Meia hora depois suas suspeitas se concretizaram, 
pois uma intensa fuzilaria – amparada pela Nordenfeldt e o Krupp – var-
reu o local em que estivera anteriormente. Os brasileiros responderam 
aos disparos com o mesmo vigor, e em pouco tempo o tiroteio alcançava 
uma intensidade poucas vezes vistas naqueles dias de batalha. 

Plácido reuniu os oficiais do seu estado-maior para dizer que se havia 
decidido pelo assalto a Puerto Alonso. A investida deveria acontecer em 
no máximo quarenta e oito horas, já que sua avaliação era de que as forças 
bolivianas não teriam condições de deter o avanço das tropas. Um silêncio 
espesso, que tanto podia ser de aprovação como de discordância, percorreu 
o acampamento, interrompido apenas pelos disparos que se espaçavam. 

– Como podemos ter certeza de que o assalto será bem-sucedido? 
– indagou o coronel Hipólito.

O caudilho passou o polegar e o indicador sobre o bigode, como 
se o penteasse, e em seguida disse que a vinda de Santivañez ao acampa-
mento, naquela manhã, fora um indício de fraqueza. 

– Eles estão pela hora da morte, o que ficou evidenciado pela ten-
tativa de Lino Romero de me atingir. O que aconteceu na manhã de hoje 
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foi motivado pelo desespero de nossos adversários, que estão na iminên-
cia de sucumbir ao assédio que lhes impomos. 

Fez uma pausa antes de perguntar se estavam todos de acordo 
quanto ao assalto à praça-de-guerra inimiga.

Sim, estavam, responderam todos, ainda que houvesse entre eles uma 
certa relutância em acreditar que tal expediente fosse mesmo necessário. O 
coronel Hipólito Moreira achava que o inimigo não tinha saída, e que por isso 
eles deveriam manter o cerco mesmo que a rendição demorasse meses. Esse 
pensamento era compartilhado pelo coronel José Antônio Duarte, para quem 
o sacrifício da paciência era menos doloroso que a perda de inúmeras vidas. 

A Plácido, porém, a rotina em que se havia transformado a bata-
lha principiava por lhe afetar os nervos. Não agüentaria por muito mais 
tempo aquela monótona troca de tiros, que em nada se assemelhava aos 
grandes combates que havia sonhado em sua carreira militar. Daria tudo 
para que tivessem que passar outra vez em frente à praça-de-guerra ini-
miga, sob a chuva de balas e ao som dos apitos e das cornetas, ou que 
outro atirador boliviano subisse ao mirante para lhes mobilizar as forças 
e a inteligência. Sim, aqueles dois lances o haviam arrebatado da sensa-
boria em que aos poucos se transformava a guerra contra os bolivianos. 
Necessitava agora de uma boa dose de emoção, e era o que buscava com 
seu plano de assaltar Puerto Alonso. Imaginava-se ainda descrito nos 
livros de História como um militar intrépido, que havia dado cabo dos 
adversários num feito que reunia coragem e heroísmo.

Saboreava ainda aquele pensamento quando um batelão atracou 
no barranco. Um mensageiro veio à barraca dizer que o Barão de Rio 
Branco fora designado pela presidência da República para defender a 
questão acreana nos tribunais internacionais. 

As próximas horas seriam de uma irritante monotonia para o co-
mandante-em-chefe. Na manhã seguinte, enquanto ele planejava o ata-
que a Puerto Alonso, informaram-lhe que nova bandeira branca fora 
hasteada na praça-de-guerra inimiga. 

– É a capitulação – disse o militar com tristeza.
Lino Romero, de fato, se rendia, convencido de que a continuidade da 

batalha seria inútil à Bolívia e uma sentença de morte aos seus homens.  



Ep
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Os livros de História registram que o cearense João Gabriel de 
Carvalho e Melo chegou à Boca do Acre, no Amazonas, em março de 
1878. Vinha acompanhado da família, sobrinhos, cunhados, compadres 
e homens engajados. Do Visconde de Santo Elias recebera toda a infra-
estrutura para enfrentar a aventura de se embrenhar o mais longe no 
Purus, em terras nunca antes ocupadas pelos brancos. O gaiola Anajás, 
fretado para transportar os passageiros e a carga necessária à expedição, 
era comandado por Julio Marques Carepa, que se negou a seguir viagem 
por temer o desconhecido que os aguardava. 

 Carepa foi aprisionado por ordem de João Gabriel, que assumiu o co-
mando do vapor e mandou seguir adiante, aportando em terras localizadas aci-
ma de Boca do Acre, as quais ele batizou Anajás. Era o dia 3 de março de 1878. 

 À frente de seus homens, João Gabriel de Carvalho e Melo desmatou 
a margem do rio e ergueu as barracas do primeiro seringal organizado e estável 
da região desconhecida. Novamente o sertanejo intrépido faria jus à fama de 
homem ousado e laborioso. Dessa vez, porém, ele seria proprietário de seringal 
e referência a outros nordestinos, sobretudo cearenses, que viriam no rastro de 
sua aventura, ajudando a colonizar um território que pertencia à Bolívia. 

 João Gabriel e a mulher permaneceram no Acre até 1885, ano em que 
venderam aos parentes e amigos as propriedades amealhadas desde a sua che-
gada à região. Mudaram-se para o Tauariá, onde a filha e o marido residiam, 
ali permanecendo por alguns anos, até o regresso definitivo à terra natal. 

 As maiores fazendas da serra de Uruburetama pertenceram ao 
desbravador João Gabriel de Carvalho e Melo. Até os últimos dias de sua 
vida ele se deixou ficar na varanda, especialmente ao final da tarde, vendo 
pastar as imensas manadas de gado que possuía. 




