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A sabedoria é para proteção,

assim como o dinheiro é para

proteção, mas a vantagem do

conhecimento é que a própria

sabedoria preserva vivos os que 

a possuem.

Eclesiastes, 7, 12

Quem anda com pessoas sábias

tornar-se-á sábio, mas irá mal

com aqueles que têm tratos

com os estúpidos.

Provérbios, 13, 20
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Quan do eu não es ta va via jan do pela flo res ta, pe gan do um
ou ou tro tra ba lho, na va rie da de da mi nha pro fis são de guia e ca -
ça dor, pa ra va por al gum tem po em Cuia bá, ou num sí tio de um
ami go, seu Ter to da Con cei ção, ou ia até a fa zen da do co ro nel
Me ne zes, nas cer ca nias da ci da de. E novo tra ba lho ou des can so
eu sem pre en con tra va.

O coronel Menezes, fazendeiro de muitas posses, a cuja
fazenda me dirigia agora, já me dera muito serviço, desde o de
guiar um arqueólogo, doutor Levilier, à incumbência de caçar
uma onça-canguçu negra que estava dizimando os seus rebanhos
de gado.

Eu que ria ago ra não só no tí cias do meu ami go ar queó lo go,
como também sa ber das pos si bi li da des de per ma ne cer por al -
gum tem po na fa zen da cui dan do das re ses, numa vida mais man -
sa do que via jar pelo ermo da flo res ta. Mas o que eu iria en con -
trar, na casa do fa zen dei ro, fu gia a qual quer ex pec ta ti va de mi nha
par te, mes mo que es pe ras se a coi sa mais es tra nha e in co mum.

O co ro nel Me ne zes me re ce beu com mui tas fes tas, como
sem pre. Era uma pes soa cor da ta e tra ba lha do ra, em bo ra cien te
de que criar gado no Mato Gros so era uma luta qua se mor tal
con tra a na tu re za e o pró prio ho mem.

— Há mui to in te res se mes qui nho por aqui, Ga vião Va quei ro
— ele me dis se ra um dia. — Às ve zes a gen te en tra por uma por -
ta e não sabe mais como atra ves sá-la de vol ta.

As no tí cias que tive do doutor Le vi lier eram, no mí ni mo, cu -
rio sas. Apai xo na do pela flo res ta Ama zô ni ca — “úl ti mo re du to
para a aven tu ra e o co nhe ci men to”, como di zia — já ten do fei -
to mui tas pes qui sas e ex cur sões, ago ra ti nha me ti do na ca be ça
que ain da exis tiam di nos sau ros vi vos na re gião.

— Vi vos, co ro nel? — as sus tei-me.
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— É... e ele quer pro cu rar os bi chos — dis se o fa zen dei ro, di -
ver ti do com o as sun to. — Há um ins ti tu to nos Es ta dos Uni dos
que ofe re ce uma for tu na a quem en con trar um di nos sau ro vivo.

— E o ho mem, co ro nel, já está à caça de al gum di nos sau ro?
— Ain da não. Via jou a Bra sí lia à pro cu ra de fi nan cia men to

para sua nova via gem pela sel va.
— Já es ti ve em al gu mas ex cur sões com o doutor Le vi lier,

co ro nel — eu dis se. — Do ouro do rei Sa lo mão, per di do na
mata, à pro cu ra de um di nos sau ro vivo é uma dis tân cia mui to
gran de. Acho que ele está pio ran do da ca be ça.

Acha mos mui ta gra ça na que le en tar de cer no al pen dre da
casa-gran de do co ro nel Me ne zes. Mas, de pois das ame ni da des e
de um bom jan tar de car ne-seca e fei jão pre to, quan do com par -
ti lha mos a mesa com a fi lha do co ro nel, Ce li na, que eu já co nhe -
cia, o fa zen dei ro le van tou o pro ble ma.

— Não es ta va pen san do em você, Ga vião Va quei ro — ele
dis se. — Mas já que está aqui, que apa re ceu as sim de re pen te...

Ele es ta va tendo pro ble mas com o neto, um ga ro to de ca tor -
ze anos. Cria do com to das as re ga lias no Rio de Ja nei ro, filho de
um exe cu ti vo de uma gran de em pre sa, José Eduar do já dera
mui to tra ba lho a toda a fa mí lia.

— Se o pai não teve tem po de criá-lo, mui to me nos a mãe
— dis se Ce li na, re fe rin do-se à irmã. — En tão Ne ti nho, é as sim
que o cha ma mos, foi cria do de ré dea sol ta, ten do tudo à mão.

— Di nhei ro, via gens, bons co lé gios, sem nunca lhe ensinarem
o valor das coisas… Esse foi o erro maior dos pais — acres cen tou
o co ro nel. — E Ne ti nho aca bou se mis tu ran do com todo tipo de
gen te. Já foi ex pul so de três co lé gios e re cen te men te es te ve en -
vol vi do com a po lí cia por cau sa de dro gas.

— Não acre di to que ele seja um vi cia do — dis se Ce li na. —
Mas as más com pa nhias, as fes ti nhas... Tan to é que des de que
che gou aqui se quer apa nhou ci gar ro... ci gar ro co mum de al -
gum va quei ro, não foi, pai?

— Ele está aqui na fa zen da? — per gun tei.
— O pai via jou para a Eu ro pa, e a mãe, para evi tar essa coi sa de -

7

LIVRO Os desafios do rebelde:Layout  23/03/10  15:01  Page 7



sa gra dá vel com a po lí cia, man dou-o para cá, cer ta de que o avo zi -
nho po de ria dar um jei to no tras te — dis se o co ro nel, meio abor re -
ci do.

— E onde eu en tro nes sa his tó ria? — per gun tei.
O fa zen dei ro sor riu de leve e Ce li na dis se:
— Já via jei com você pela flo res ta, Ga vião Va quei ro. Deve

se lem brar de quan do fo mos atrás da que les ca va los sel va gens
em Ro rai ma.

— Sim, eu me lem bro. Doutor Le vi lier es ta va com a gen te e
tam bém meu ami go dou tor Qui zi la. A sua égua ap pa loo sa ain da
está na fa zen da?

— Ain da, e todo ano nos dá um belo po tri nho... do Co ris co.
— Belo ga ra nhão. E seu neto, co ro nel, onde está? Su po nho

que quei ra que eu faça uma via gem pela flo res ta com ele.
— Sim, Ga vião Va quei ro, essa ideia me sur giu, e Ce li na con cor -

da co mi go. O menino pre ci sa ser aman sa do, se as sim pos so di zer.
— Como um ca va lo xu cro?
— Exa ta men te. O nos so ca pa taz, Eu sé bio, foi dar uma vol ta

com ele pe los ar re do res da fa zen da. Por en quan to, ele está en -
tu sias ma do com a fa zen da e até já anda a ca va lo ra zoa vel men -
te. Mas sei que logo en joa rá da qui e vai que rer vol tar para o con -
ví vio da sua turma do Rio de Ja nei ro.

— Po de ria le var o Ne ti nho a al gum lu gar es pe cial, Ga vião
Va quei ro? — per gun tou Ce li na.

— Não sei, não pen sei ain da nis so.
— Que tal o Xin gu, para aque la tri bo do seu ami go ín dio ka -

ma yu rá? — in da gou o co ro nel.
— Kaí to? Sim, se nhor, é uma boa ideia. A via gem é lon ga,

cheia de im pre vis tos... E ele pode até se dar bem com o fi lho de
Kaí to. Um ca va lo xu cro a gen te doma aos pou cos, com mão de
fer ro e com mão de ven to, como se diz. É um me ni no re bel de,
co ro nel?

— Ga vião Va quei ro, vou lhe di zer logo uma coi sa sin ce ra -
men te. Você terá todo o po der so bre o meu neto nes sa via gem.
Sa be rá o que fa zer. Só não que ro que o mate.
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