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Ou descobrir o que busco ou morrer na empresa, Anhanguera diz pela terceira vez e partimos. 

Alguns dos selvagens vão conosco, movidos pelo temor de que o diabo velho queime suas redes, 

suas palhas. Sem palavras, ele se faz entender pelo fogo que ateia aqui e ali em pequenas explosões 

de pólvora. Há de se erguer grande no meio dessas gentes, ele diz. Alguns acham que assim ele faz 

para manter o respeito a seu nome. Mas eu creio ser somente para o seu próprio agrado.  

Por onde passamos, a história se repete. Não tanto me faz pena os selvagens grandes e rudes, 

mas seus meninos e meninas. Duvido me livrar um dia do assombro nos olhos dos pequeninos. Eles 

se enroscam entre as pernas das mulheres enquanto Anhanguera cresce nas sombras que se 

pronunciam oscilantes na dança do fogo. Ele ruge e arrasta os que vê enfeitados com adornos 

dourados, ameaça infligir labaredas, e eles se prostram ao chão. Não demoram a entender. Os 

homens, as mulheres e até os pequenos selvagens. Eles entendem que a ira do Anhanguera é causada 

pelo metal amarelo e, como de costume, prometem levá-lo até a mina das pedras. 

Hoje não é diferente. A mesma empresa, o mesmo beneditino, o mesmo franciscano, e nós 

caboclos. Mas já estamos mais velhos. E Anhanguera descansa mais e mais a cada empreitada. 

Ficamos três dias nessa última aldeia.  

Os índios são obrigados a nos guiar. Embrenham-se por labirintos de folhas e raízes e malditos 

pernilongos. A fila de homens mata adentro segue por vários metros, tantos que parecemos um inseto 

monstruoso, articulado em mil patas e quelícera. Os batedores, à frente, cortam folhagens no gume 

do facão, abrindo passagem. Os homens de Deus pregam aos selvagens e indicam a terra e o céu, e 

posso recitar de memória a ladainha desfiada àqueles pobres desbatizados. 

Percebo que ela também veio, embrenhada na mata. Seus cabelos são do mesmo breu da noite, 

como os das outras que ficaram para trás. Sua pele, cor de jambo, como as demais. Seus olhos, seus 

olhos, porém, pulam de homem a homem, desviam de Anhanguera e brilham ao pousar em mim. 

Logo na primeira noite, ela se deitou comigo e não me abandonou mais, me faz companhia de seu 

jeito silencioso, preenchendo o ângulo do canto do meu olho. Sei que ela está à minha esquerda, 

depois à direita, e, à noite, surge trazendo comida enrolada em folha de bananeira e come comigo. 

                                                           
* Conto premiado com segundo lugar na Categoria Adulto / Modalidade Conto no Prêmio Literário Rubem Alves, que 
integra a programação da 15ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, 2015, 
http://www.feiradolivrorp.com.br/noticias.php?noticia=23#.VXHKVy0H2-M.twitter . O tema para o conto era “Chegou 
a hora de realizar o Brasil”. O pseudônimo usado foi Vermelho rio acima. 
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No alto da trilha, Anhanguera bufa. Adivinho sua irritação. O caminho é penoso e não 

chegamos ainda à cabeceira do rio, como o selvagem havia explicado. O beneditino que o traduz não 

passa dessa noite, e isso é certo. Se a febre não o levar de vez, o Anhanguera o fará. 

Ladeamos as águas do rio que correm vermelhas. É o reflexo que brota do fundo do leito que a 

tinge ou seria obra dos raios do sol poente? Anhanguera ordena parada e os homens se organizam 

para montar acampamento. 

Cansado, desço para o rio vermelho. Os índios se atiram nas águas, transmutados em peixes, 

próximos como estão da natureza, compartilham com ela a vida que se cala a nós em segredo. O 

calor amorna a pele por demais, e nos despimos como os selvagens. 

Escolho um ponto mais afastado deles todos, pois não gosto daquilo de nadar junto. Tampouco 

quero que a vejam, minha selvagem. Ela é espírito da floresta, verbo que se faz carne só para mim.  

Demoro-me a tirar as vestes, a pousar o facão na margem, ao lado das botas. Sinto meus pés 

afundando no solo arenoso, entro devagar nas águas. Mergulho e, antes mesmo de subir à superfície, 

vejo seu espectro submerso. Ela emerge próxima de mim e, sorrindo, se enrosca em meu tronco. 

Penteia meus cabelos grisalhos com os dedos e se diverte quando reclamo. Deixe meus nós, ô 

mulher. Meus desmandos são a ela de estirpe canora misteriosa.  

Banho-me nas águas com minha selvagem, imaginando onde poderia escondê-la aquela noite, 

onde faríamos a refeição, em que canto dividiríamos o mesmo manto para dormir. O som de 

explosão me tira a doçura das divagações. Ela se agarra a mim, ainda os dois na água, tingidos pelas 

cores do fim de tarde. Depois escutamos brados. Peço para que ela fique por lá, escondida, peço em 

nossa língua sem palavras, e ela compreende. 

Visto-me apressado e corro ao encontro dos homens. Ao chegar próximo a eles, sinto o odor 

característico das chamas que lambem carne humana. O beneditino adoentado por certo não resistiu à 

febre, e Anhanguera inflama no túmulo daquele servo mais uma lenda em torno de si.  

Mas não é apenas isso. Os selvagens cumprem uma estranha sentença: do rio vão às margens, 

das margens voltam ao rio, ritmados pelo temor das chamas que eles descobriram ter apetite também 

por homens brancos de trajes escuros. Anhanguera aplaca sua ira a cada mergulho. E os índios, 

assustados, convencidos de serem as próximas vítimas de tão cruel diabo, recolhem pedregulhos 

dourados do leito do rio. 

Anhanguera ri e ordena ao franciscano que traduza sua alegria, ele quer comemorar, mas não 

sabe as palavras. Naquela cena, porém, o excesso sufoca palavras. O franciscano reza ajoelhado ao 

lado da pira, sua cabeça se dirige aos céus e depois à terra. A pedra dourada, é ela que faz 

Anhanguera feliz. Não há como tornar mais claro aos selvagens, nada além do que eles veem e 

entendem. 
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Então o diabo me avista através da distância, através das labaredas que sobem do corpo do 

falecido homem de Deus. E remoçado me chama: Alegre-se, caboclo, a empresa está cumprida, 

realizamos nosso destino e nosso Brasil, achamos nosso ouro. 

Teríamos então de retornar. Avisar os outros. O rio, o rio vermelho dos raios do sol brilhava 

com nosso ouro. Nosso ouro!, as vozes se levantam em coro ao brado de Anhanguera. Nosso Brasil, 

nosso ouro! O leito do rio será revirado e trilhas abertas na mata fechada. Homens virão para cá, para 

estender os limites do Brasil, assim realizado com mais caboclos sedentos e suados, mais homens de 

Deus ávidos por conversões. Mais uma história que vai se repetir, girando a roda das conquistas 

forjadas em dourado. 

Anhanguera se vira, distraído, rosna aos homens e aos índios e ao rio e ao sol. Aproveito-me 

que ele se esquece de mim e corro para onde deixara minha selvagem. Corro mais do que minhas 

pernas aguentam e a encontro ali, na margem, já vestida com sua parca roupa, sentada nas areias 

secas, trançando seus cabelos negros. Seu olhar cruza o meu e, como espelho, refletem minha 

angústia. A dela é mais terrível que a minha por não ser capaz de imaginar piores medos dos que os 

que eu tenho. O que botaria pavor a um dos homens do Anhanguera? O que temeria o amigo do 

diabo velho?  

Ela se levanta e se embrenha na mata. Nunca a alcançaria; eu não conheço esse Brasil tão bem 

quanto ela. 

Corro por entre a mata fechada até perder seu rastro. Grito, grito seu nome sem palavras e me 

descubro surdo de sua resposta. Ao longe, apenas o eco que ressoa no abismo entre nossos mundos. 

mailto:enbombardi@gmail.com
https://ericabombardi.wordpress.com/

