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Capítulo 1

No ano de 1757, ingleses e franceses lutavam pela posse de territórios na
América do Norte. Os povos indígenas eram manipulados pelo homem branco e
freqüentemente tomavam parte nas batalhas ajudando um dos lados. Nossa histó-
ria começa quando o major Duncan Heyward, do exército britânico, está
EMBRENHADOEMBRENHADOEMBRENHADOEMBRENHADOEMBRENHADO nas florestas no noroeste do continente tentando cumprir a missão
para a qual fora designado: levar as filhas do coronel Munro até o forte William
Henry, onde Munro se encontrava.

Alice e Cora Munro eram duas adolescentes bonitas e assustadas com a mo-
vimentação de tropas no forte Edward e com a beleza selvagem das terras onde
estavam. Elas haviam chegado da Escócia para encontrar pai. O CEL.CEL.CEL.CEL.CEL. Munro temia
vários perigos na viagem de suas filhas, pois aquelas florestas estavam tomadas
pelos índios hurons, aliados dos franceses. Além disso, depois que as garotas dei-
xaram a Escócia, seu forte fora SITIADOSITIADOSITIADOSITIADOSITIADO pelos franceses e a situação estava a cada
dia mais complicada. Se os reforços não chegassem logo, o Reino Unido perderia
um importante ENTREPOSTOENTREPOSTOENTREPOSTOENTREPOSTOENTREPOSTO militar no NOVO MUNDONOVO MUNDONOVO MUNDONOVO MUNDONOVO MUNDO.

Os reforços, cerca de 5.000 homens, foram enviados do forte Edward, pelo
general Webb. Temendo uma EMBOSCADAEMBOSCADAEMBOSCADAEMBOSCADAEMBOSCADA dos franceses ou dos hurons, o major
Duncan decidiu seguir com as filhas de Munro pela floresta, enquanto as tropas
seguiam pelas estradas PRECÁRIASPRECÁRIASPRECÁRIASPRECÁRIASPRECÁRIAS da época. O GAL.  GAL.  GAL.  GAL.  GAL. Webb designou um índio
chamado Mágua para guiar Duncan, Alice, Cora e mais alguns soldados pela mata.
Mágua conhecia o território e poderia encurtar a viagem em alguns dias. Ao fixar
seus olhos no índio e em sua faca, Alice Munro disse para sua irmã:

— Eu não gosto desse sujeito, Cora.

— Que bobagem, mana. É só um índio.

Seguindo seus instintos, Alice procurou Duncan para reclamar, mas o
major a tranqüilizou, dizendo que Mágua fora uma indicação do gal. Webb e

     EMBRENHADO: EMBRENHADO: EMBRENHADO: EMBRENHADO: EMBRENHADO: metido

     CEL.: CEL.: CEL.: CEL.: CEL.: abreviatura de coronel

     SITIADO: SITIADO: SITIADO: SITIADO: SITIADO: cercado militarmente

     ENTREPOSTO: ENTREPOSTO: ENTREPOSTO: ENTREPOSTO: ENTREPOSTO: depósito de produtos do Governo

     NOVO MUNDO: NOVO MUNDO: NOVO MUNDO: NOVO MUNDO: NOVO MUNDO: como era chamada a América

     EMBOSCADA: EMBOSCADA: EMBOSCADA: EMBOSCADA: EMBOSCADA: cilada

     PRECÁRIA: PRECÁRIA: PRECÁRIA: PRECÁRIA: PRECÁRIA: estreita, ruim

     GAL.: GAL.: GAL.: GAL.: GAL.: abreviatura de general
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que era de confiança. Alice quis saber se o índio falava inglês. Queria AVERI-AVERI-AVERI-AVERI-AVERI-
GUARGUARGUARGUARGUAR se notava algum sotaque francês na pronúncia dele, mas Mágua perma-
neceu calado o tempo todo.

Duncan então disse que o índio não falava inglês, apenas entendia algumas
palavras essenciais para a comunicação. Mesmo desconfiada, Alice resolveu seguir
viagem com Duncan e sua irmã.

Naqueles mesmos dias, dois homens caçavam pelas florestas frias do rio
Hudson. Eles conversavam com gestos e poucas palavras na língua dos índios
moicanos, embora um deles fosse branco. O índio chamava-se Chingachgook, e
seu amigo branco, Olho-de-falcão. Chingachgook era um guerreiro sábio e justo;
já tinha idade avançada, porém conservava-se forte. Quando terminaram a caçada,
ele falou:

— Nós, os moicanos, somos os avós de todas as tribos, mas hoje nossas terras
são as terras dos espíritos. Quando um índio morre, sua terra continua se seus filhos
continuarem a pisar nela, com respeito e amor. Mas meu filho Uncas é o último dos
moicanos e, quando ele morrer, nossa terra não será mais nesta morada.

Olho-de-falcão, que escutava atento a narrativa de seu amigo, perguntou:

— Chefe Chingachgook, o que aconteceu com o seu povo? Por que todos
foram para o mundo dos espíritos?

— Meu povo foi fraco. Cedeu à tentação da água de fogo do homem bran-
co holandês. Bebendo a aguardente meu povo perdeu a razão. Parte dos
moicanos foi morar em outras regiões e, com o passar do tempo, deu origem a
outros povos. Muitos dos que ficaram, trocaram nossas terras por QUINQUILHA-QUINQUILHA-QUINQUILHA-QUINQUILHA-QUINQUILHA-
RIASRIASRIASRIASRIAS. Nossas terras eram tudo que tínhamos de mais valioso. Hoje eu sou um
chefe, mas vivo no mato. Vejo o sol apenas por entre as frestas nas copas das
árvores e não posso pisar no solo onde meus avós estão enterrados.

Ouvindo as palavras tristes de Chingachgook, Olho-de-falcão sentiu ver-
gonha de pertencer à raça branca, embora se identificasse muito mais com os
índios. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando ouviram um baru-
lho na floresta. No instante seguinte o suspense foi desfeito. Era Uncas que
voltava.

— Algum sinal dos índios hurons nesta floresta, filho?

— Sim, pai. Há pelo menos dez deles por aqui. Estão a serviço do gal. fran-
cês Montcalm.

— Vamos encontrá-los e expulsá-los de nossa floresta — disse Chingachgook,
encostando o ouvido no chão e se concentrando.

— Olho-de-falcão, são seus irmãos. São homens brancos.

     AVERIGUAR: AVERIGUAR: AVERIGUAR: AVERIGUAR: AVERIGUAR: verificar

     QUINQUILHARIA: QUINQUILHARIA: QUINQUILHARIA: QUINQUILHARIA: QUINQUILHARIA: bagatela, ninharia
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Era incrível como Chingachgook conseguia ouvir o som de passos distantes,
e pelo andar decifrar se eram índios ou brancos que se aproximavam. Quando
Olho-de-falcão os ouviu, gritou, colocando a espingarda em posição de tiro:

— Alto lá! Quem se aproxima?

— Somos amigos, viemos em paz — respondeu uma voz masculina
em inglês.

— Aonde vocês estão indo?

— Vamos ao forte William Henry, talvez vocês possam nos ajudar a chegar
lá — disse o major Duncan, tentando ganhar a simpatia deles.

Profundo conhecedor daquelas terras, Olho-de-falcão riu da situação e,
olhando para a INSÍGNIAINSÍGNIAINSÍGNIAINSÍGNIAINSÍGNIA de Duncan, falou:

— Major, não me admira que vocês estejam perdidos, pois os ingleses não
deveriam confiar num índio huron como guia.

— Huron? Eu pensei que ele era um monhawk!

Pressentindo que a situação ficaria complicada para o seu lado, Mágua fu-
giu gritando pela floresta. Olho-de-falcão atirou em Mágua, mas errou o alvo.
Uncas perseguiu o índio traidor pela mata; porém, como estava cansado devido à
caçada, não conseguiu encontrá-lo. Duncan não permitiu que seus homens se-
guissem o índio, pois em algumas horas anoiteceria e teriam que marchar até ou-
tro local para armar o acampamento. Além disso era necessário pensar numa es-
tratégia de defesa, pois se um huron estava infiltrado entre eles, era bem possível
que estivessem preparando um ataque surpresa.

Se não fosse a PERSPICÁCIAPERSPICÁCIAPERSPICÁCIAPERSPICÁCIAPERSPICÁCIA de Olho-de-falcão em ter reconhecido a ETNIAETNIAETNIAETNIAETNIA
de Mágua, a situação estaria muito pior, por isso Duncan agradeceu a ajuda.

Talvez apenas por seguir seus instintos e sua predisposição em fazer o bem,
talvez por ser um sujeito largado no mundo e dado à aventura ou, quem sabe, por
ter achado Alice e Cora garotas atraentes, Olho-de-falcão se ofereceu para ajudar
os britânicos. Chingachgook e Uncas decidiram acompanhar seu amigo branco de
alma índia.

— Vamos subir o rio Hudson de canoa até o forte William Henry. Agora
que tentamos, sem sucesso, matar Mágua, estas florestas não são seguras
para ninguém.

Os cavalos e os poucos soldados que acompanhavam o grupo seguiram
pela floresta para despistar os índios hurons e o grupo seguiu a pé até o rio, onde
debaixo de alguns troncos Chingachgook havia escondido sua canoa. Alice, Cora e

     INSÍGNIA: INSÍGNIA: INSÍGNIA: INSÍGNIA: INSÍGNIA: símbolo que distingue um posto mititar

     PERSPICÁCIA: PERSPICÁCIA: PERSPICÁCIA: PERSPICÁCIA: PERSPICÁCIA: esperteza, sagacidade

     ETNIA: ETNIA: ETNIA: ETNIA: ETNIA: grupo social com características comuns
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Duncan sentaram na PROAPROAPROAPROAPROA da pequena embarcação. Os dois moicanos foram por
terra, beirando o rio. Olho-de-falcão começou a remar e logo a canoa estava em
meio às turbulentas águas do Hudson. Cora e sua irmã mais nova começaram e
gritar de medo:

— Socorro, nós vamos morrer! Socorro.

Temendo que a gritaria fosse ouvida por algum inimigo, Olho-de-falcão
remou de volta à margem, onde encontraram os moicanos e juntos seguiram
pelas margens até que a floresta desse lugar a formações rochosas onde en-
contraram uma caverna. Lá dentro, à luz de uma fogueira, as garotas se senti-
ram mais protegidas.

Duncan analisava Olho-de-falcão. Era um sujeito corpulento, vestia roupas
feitas com couro e peles de animais caçados. Tinha cabelos longos e olhos negros
incisivos. Carregava uma grande espingarda. Parecia ser de confiança e fora muito
útil naquela tarde ao reconhecer a verdadeira origem de Mágua. Uncas tinha um
cabelo mais curto, mas era igualmente forte.

 Alice também olhava Uncas e, de certa forma, o jovem índio transmitia se-
gurança a ela. A imagem DESTEMIDA DESTEMIDA DESTEMIDA DESTEMIDA DESTEMIDA dele, perseguindo Mágua pela floresta, a
emocionara muito. Duncan notou o interesse da moça pelo moicano e desejou
que eles fossem realmente amigos. Enquanto jantavam Uncas admirava a beleza
das garotas. Alice era EXÓTICAEXÓTICAEXÓTICAEXÓTICAEXÓTICA para os padrões indígenas. Tinha os cabelos loiros e
a pele clara. Por isso ele achava Cora mais bonita. A irmã mais velha tinha a pele
mais morena e os cabelos negros e lisos.

Uma pena que esses pensamentos românticos tivessem que ser interrompi-
dos pelos gritos sedentos de ódio de um índio huron que passava fora da caverna.
O rosto das garotas, embora bonitos, ganharam contornos de medo. Uma pergun-
ta atravessava suas cabeças: será que os hurons as encontrariam ali?

Elas esperaram quietas por mais de uma hora, mas aquele grito isolado não
se repetiu. Assim as duas conseguiram dormir. Contudo, Olho-de-falcão e os dois
moicanos não conseguiram fechar os olhos.

     PROA: PROA: PROA: PROA: PROA: frente

     DESTEMIDO: DESTEMIDO: DESTEMIDO: DESTEMIDO: DESTEMIDO: corajoso, sem medo

     EXÓTICO: EXÓTICO: EXÓTICO: EXÓTICO: EXÓTICO: diferente, excêntrico
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Capítulo 2

Antes do amanhecer, Olho-de-falcão acordou o major Duncan que cochila-
va. O militar acordou as garotas. O grupo decidira retornar ao rio e navegá-lo com
a canoa, pois era a alternativa mais segura. Assim que pisaram na mata foram sur-
preendidos pelos hurons. Duncan tratou de proteger as garotas, levando-as de vol-
ta para a caverna. Olho-de-falcão começou a atirar nos índios inimigos que se es-
condiam atrás das árvores atirando contra eles também.

O tiroteio acabou quando um índio huron caiu morto pela bala de Olho-de-
falcão. A morte do guerreiro fez com que os hurons BATESSEM EM RETIRADABATESSEM EM RETIRADABATESSEM EM RETIRADABATESSEM EM RETIRADABATESSEM EM RETIRADA, le-
vando o corpo do falecido. Os moicanos e Falcão voltaram à caverna. Duncan es-
tava otimista:

— Talvez agora eles nos deixem em paz — disse o militar.

— Você está enganado, Duncan. Quando um huron morre os outros não
sossegam até vingar a sua morte. Mágua nos perseguirá, tenha certeza disso —
disse Olho-de-falcão, com um tom de voz muito preocupado.

O amigo branco dos moicanos estava certo. O grupo deixou a caverna e
rumou para a margem do rio. Assim que se puseram a remar, rio abaixo, logo avis-
taram uma canoa com cinco hurons. Alice e Cora se abraçaram com medo, as
corredeiras eram cada vez mais perigosas e havia uma queda d’água ali adiante.
Por isso Uncas sugeriu que eles desembarcassem nos rochedos à beira do rio.

Das pedras Olho-de-falcão disparou contra os índios e um deles se jogou na
água, sendo levado pela correnteza até a queda d’água. Os outros quatro conse-
guiram escalar o alto rochedo e começaram a correr em direção ao grupo do ma-
jor Duncan. A espingarda do militar falhou, talvez devido à pólvora molhada, mas
Falcão conseguiu acertar o primeiro dos índios e começou a recarregar sua arma
pelo cano, enquanto Uncas partia para cima de outro índio, numa briga de faca.

Chingachgook e as garotas se protegiam dos disparos indígenas, ficando
atrás de grandes pedras. Falcão conseguiu recarregar sua arma e atirou quase ÀÀÀÀÀ
QUEIMA-ROUPAQUEIMA-ROUPAQUEIMA-ROUPAQUEIMA-ROUPAQUEIMA-ROUPA, rasgando a pele do maior dos índios, que caiu morto aos pés
dele. Duncan estava ENGALFINHADOENGALFINHADOENGALFINHADOENGALFINHADOENGALFINHADO a socos com o quinto índio e estava perden-
do a luta, pois o selvagem era muito valente, até que Chingachgook puxou o
huron e num golpe rápido cortou sua garganta, empurrando seu corpo que des-
pencou pelo rochedo, numa longa queda até o enfurecido rio Hudson lá embaixo.

     BATER EM RETIRADA: BATER EM RETIRADA: BATER EM RETIRADA: BATER EM RETIRADA: BATER EM RETIRADA: debandar, fugir

     À QUEIMA-ROUPA: À QUEIMA-ROUPA: À QUEIMA-ROUPA: À QUEIMA-ROUPA: À QUEIMA-ROUPA: muito próximo

     ENGALFINHADO: ENGALFINHADO: ENGALFINHADO: ENGALFINHADO: ENGALFINHADO: agarrado
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Duncan e Chingachgook ainda olhavam a queda do huron morto quando
ouviram o grito de Uncas. Aquele que seria o último guerreiro da tribo moicana
tinha um belo corte no braço, mas estava feliz por ter vencido a luta e garantido
sua sobrevivência. Pelo menos por enquanto eles estavam salvos. Mas os hurons
não iriam aceitar aquela derrota e ainda faltava muito para que chegassem ao for-
te William Henry, onde o coronel Munro aguardava suas filhas.

— Se voltarmos à floresta estamos mortos. Os hurons sabem muito bem
como se esconder na vegetação e não poderíamos evitar um ataque surpresa de-
les. Se seguirmos pelo rio, remando contra a maré, corremos o risco de sermos
alcançados pela mira de franceses ou dos índios. Nossa canoa é pequena e o rio é
muito bravo — disse Olho-de-falcão, analisando as possibilidades deles.

— O que você sugere, então? – perguntou o major Duncan.

— Vamos voltar para a caverna. As garotas vão ficar lá. É muito arriscado an-
dar com elas por aí. Chingachgook, Uncas e eu vamos dar um jeito de chegar até
o forte do coronel Munro e trazer reforços. Enquanto isso sugiro que você fique
aqui tomando conta delas, major.

Com humildade, Heyward Duncan aceitou a missão proposta por Falcão.
Não queria que as garotas sofressem mal algum. Uncas também queria ficar, para
proteger Cora. Mas ela o convenceu a ir buscar ajuda.

Dadas as circunstâncias, os três passaram uma noite tranqüila, mas ao ama-
nhecer ouviram a gritaria de muitos hurons rondando a caverna. Os índios grita-
vam por Olho-de-falcão, queriam vingança a todo custo. A movimentação deles
durou quase uma hora e então se calaram e o silêncio voltou ÀS IMEDIAÇÕESÀS IMEDIAÇÕESÀS IMEDIAÇÕESÀS IMEDIAÇÕESÀS IMEDIAÇÕES da
caverna. Os rostos de Alice e Cora aos poucos foram mudando, de uma expressão
tensa para o alívio. Duncan também estava feliz. Até que Alice, não contendo sua
felicidade, gritou:

— Eles foram embora! Estamos salvas! Estamos sal…

Sua EUFORIAEUFORIAEUFORIAEUFORIAEUFORIA foi cortada pela presença SINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRA de Mágua, que SORRATEI-SORRATEI-SORRATEI-SORRATEI-SORRATEI-
RAMENTERAMENTERAMENTERAMENTERAMENTE mandara seus guerreiros silenciarem para tentar descobrir o PARADEIROPARADEIROPARADEIROPARADEIROPARADEIRO
de seus inimigos. Mágua disparou sua espingarda dentro da caverna e o som
ecoou forte. A fumaça do disparo não permitiu que Duncan percebesse ao certo o
que tinha acontecido, mas aos poucos se deu conta de que as meninas estavam
vivas e de que ele também não havia sido atingido.

     ÀS IMEDIAÇÕES: ÀS IMEDIAÇÕES: ÀS IMEDIAÇÕES: ÀS IMEDIAÇÕES: ÀS IMEDIAÇÕES: redondezas, cercanias

     EUFORIA: EUFORIA: EUFORIA: EUFORIA: EUFORIA: alegria intensa, animação

     SINISTRA: SINISTRA: SINISTRA: SINISTRA: SINISTRA: mortal, funesta

     SORRATEIRAMENTE: SORRATEIRAMENTE: SORRATEIRAMENTE: SORRATEIRAMENTE: SORRATEIRAMENTE: discretamente, em segredo

     PARADEIRO: PARADEIRO: PARADEIRO: PARADEIRO: PARADEIRO: local, lugar
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Do lado de fora da caverna, Mágua chamou os outros hurons e em minutos
dezenas deles tomaram a caverna cercando o major britânico e as filhas do coro-
nel inimigo. Belos troféus para aquela guerra. Mágua vasculhou a caverna atrás de
Olho-de-falcão, mas não o encontrou. Depois interrogou Duncan que disse que
Falcão havia fugido. Mágua sabia que Duncan estava OCULTANDOOCULTANDOOCULTANDOOCULTANDOOCULTANDO a verdade.

— Vocês brancos acham que Mágua é burro? Acham que o índio é estúpido?
Por acaso Olho-de-falcão pode se transformar em peixe ou em pássaro? Como ele
poderia ter fugido sem ter passado por nós, hein, inglês?

— Ele não é um peixe mas sabe nadar. Ele e os dois moicanos fugiram na-
dando, antes que vocês chegassem.

Duncan estava furioso e queria matar Mágua, mas, cercado pelos hurons,
era impossível.

— E por que você não fugiu com ele, major?

— Um homem branco não abandona duas DONZELASDONZELASDONZELASDONZELASDONZELAS numa caverna.

— Então vocês vão pagar pela fraqueza deles — disse Mágua, fazendo ges-
tos para seus guerreiros.

Os índios estavam empolgados com as garotas. Um deles queria
ESCALPELARESCALPELARESCALPELARESCALPELARESCALPELAR o cabelo de Alice ali mesmo. Talvez porque a garota fosse loira e dife-
rente deles. Mas Mágua não permitiu. Ordenou que os guerreiros as levassem
para as canoas e de lá seguiram rio acima. À noite dormiram na floresta e come-
ram um assado de alce capturado por um guerreiro huron. No dia seguinte entra-
ram na floresta e após horas de caminhada chegaram na aldeia huron.

Naquela noite Mágua falou com seus “convidados”.

— Eu odeio vocês brancos. Até meus vinte anos de idade eu nunca tinha vis-
to um homem branco em toda a minha vida. Então o homem branco chegou nes-
sas terras dando o demônio em forma de bebida para mim e para meu povo, fa-
zendo falsas promessas, trazendo doenças e miséria. Eu me tornei um guerreiro
inútil devido à bebida que o homem branco me dava e o povo huron me expul-
sou da tribo. Morei anos na floresta e depois tive que me juntar a outra tribo, onde
me disfarcei e conseguir ganhar a confiança do general Webb para guiar essa ex-
pedição do major Duncan. Dessa forma consegui recuperar o respeito dos hurons.

Duncan e as garotas olhavam assustadas para Mágua que falava com raiva.
Cora aproveitou uma pausa do índio para perguntar:

— Então você nos odeia por ter sido fraco com a bebida?

O selvagem olhou para ela com raiva.

     OCULTANDO: OCULTANDO: OCULTANDO: OCULTANDO: OCULTANDO: escondendo

     DONZELA: DONZELA: DONZELA: DONZELA: DONZELA: moça nobre

     ESCALPELAR: ESCALPELAR: ESCALPELAR: ESCALPELAR: ESCALPELAR: arrancar o escalpo (pele do crânio e cabelos); uma espécie de troféu
de guerra para tribos norte-americanas
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— Não, garota. Eu odeio o pai de vocês, coronel Munro, porque quando eu
lutava ao lado dos ingleses ele me humilhava. Seu pai me surrou várias vezes
como exemplo para seu exército. Tudo porque eu bebia a água de fogo que o pró-
prio homem branco havia me ensinado a beber. Agora eu quero a minha vingan-
ça. Um huron não esquece seu passado até que possa vingá-lo.

— Mas isso aconteceu há muito tempo. Nós não temos culpa disso. Deixe-
nos ir! — disse Cora, tentando convercer o selvagem.

— Não!

— O que você vai fazer? Você vai nos matar?

— Cora, eu quero que você case comigo.

A garota mal podia acreditar que estava ouvindo aquela proposta do índio.

— Mas você não me ama! E odeia o meu pai e a raça branca! Por que você
quer se casar comigo? Eu não entendo!

— Essa será a minha vingança. Você fará minhas vontades e cozinhará para
mim. Seu pai vai dormir com seus homens e suas armas e eu vou dormir com a
filhinha dele.

— Você me dá nojo, seu animal. Eu prefiro morrer a ter que satisfazer suas
vontades!

Mágua apenas riu da fúria da garota, enquanto Cora correu até onde estava
sua irmã. Ambas ficaram abraçadas por algum tempo enquanto Mágua
CONCLAMAVACONCLAMAVACONCLAMAVACONCLAMAVACONCLAMAVA os outros índios a lutar contra o homem branco e a pegar suas mu-
lheres e crianças. Em instantes os guerreiros hurons erguiam suas facas e
machadinhas tomahawks para o alto, dançando em círculo em volta das garotas e
do major Duncan.

Impulsivamente o major tentou reagir e foi alvejado no olho pelo cabo de
uma tomahawks. Mágua mandou que dois guerreiros o retirassem do círculo e or-
denou que construíssem uma fogueira. Duncan Heyward seria queimado vivo.

     CONCLAMAR: CONCLAMAR: CONCLAMAR: CONCLAMAR: CONCLAMAR: convocar, chamar
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Capítulo 3

Mágua se aproximou de Cora e disse:

— Sua irmã e o major podem partir. Mas você deve ficar e se tornar minha
mulher. Caso contrário, os três vão morrer.

A proposta do índio deixou a garota angustiada. Cora pediu que Mágua
lhe desse algum tempo para pensar no assunto. Pediu também que o major
pudesse ser trazido para perto dela, pois precisava conversar. CONTRARIADOCONTRARIADOCONTRARIADOCONTRARIADOCONTRARIADO,
mas com a intenção de ter Cora como escrava, o índio se retirou dali. Alice
logo falou chorando:

— Nós vamos morrer aqui, Cora.

— Você acha que eu devo fazer um PACTOPACTOPACTOPACTOPACTO com este animal? Eu prefiro a
morte! Mas não posso ser responsável pela morte de vocês.

Duncan gritou para que Cora não aceitasse:

— Cora, eu prometo que esse cachorro não vai pôr as mãos em você.
Não aceite a proposta dele. Qualquer coisa é melhor do que ceder aos capri-
chos deste vagabundo.

Alice discordava do militar e também começou a gritar de forma HISTÉRICAHISTÉRICAHISTÉRICAHISTÉRICAHISTÉRICA:

— Você não entende! Nós vamos morrer! Nós vamos morrer!

Mágua ficou muito irritado quando ouviu aquela gritaria. Sabia que eles es-
tavam tentando enganá-lo ou impedi-lo de ficar com Cora, por isso, num ato im-
pensado, jogou sua machadinha contra a cabeça de Alice, gritando:

— Então morra, sua branca chorona!

O TACAPETACAPETACAPETACAPETACAPE atravessou o ar com um som furioso e raspou o lado do rosto da
garota, arrancando um TUFOTUFOTUFOTUFOTUFO de cabelo loiro dela; após, ficou cravado no tronco
de uma velha árvore. Alice calou a gritaria e ficou observando sua mecha de cabe-
lo cair lentamente. A nação huron entendeu aquela agressão como um sinal para
a matança e imediatamente centenas de índios recomeçaram a gritar.

     CONTRARIADO: CONTRARIADO: CONTRARIADO: CONTRARIADO: CONTRARIADO: descontente, aborrecido

     PACTO: PACTO: PACTO: PACTO: PACTO: tratado, contrato

     HISTÉRICO: HISTÉRICO: HISTÉRICO: HISTÉRICO: HISTÉRICO: fora de si, fora de controle

     TACAPE: TACAPE: TACAPE: TACAPE: TACAPE: arma de ataque usada pelos índios norte-americanos

     TUFO: TUFO: TUFO: TUFO: TUFO: porção, monte
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Um guerreiro ergueu seu tacape e veio rente à cabeça amarela de Alice,
para tirar o escalpo da garota. Num ÍMPETOÍMPETOÍMPETOÍMPETOÍMPETO, Duncan pulou sobre ele e os dois ro-
laram sobre o chão batido da aldeia. Em seguida ouviu-se o ESTAMPIDOESTAMPIDOESTAMPIDOESTAMPIDOESTAMPIDO de um tiro
e o corpo do índio caiu morto ao lado de Duncan.

O tiro havia sido disparado por Olho-de-falcão que agora saía da floresta e
corria juntamente com Uncas e Chingachgook em direção aos hurons. Ao lado do
major os quatro lutaram de forma desesperada. Pegos de surpresa, os índios não
conseguiram se organizar e essa desvantagem fez com que vários deles fugissem.
Em minutos já havia cinco hurons no chão e Mágua, lutando contra Uncas, ficava
impossibilitado de reordenar seus comandados.

A situação do índio piorou quando a faca do moicano furou a carne do líder
huron, que caiu no chão.

Olho-de-falcão chegou a pensar que Uncas havia matado aquele grande ini-
migo, mas Mágua reuniu todas as suas forças e, mesmo ferido, levantou-se e cor-
reu para a mata. A debandada do chefe huron foi seguida pelos demais índios. As
garotas estavam salvas!

— Como vocês nos encontraram aqui? — perguntou o major —

— Nós seguimos vocês. Não poderíamos deixá-los À MERCÊÀ MERCÊÀ MERCÊÀ MERCÊÀ MERCÊ daqueles SAN-SAN-SAN-SAN-SAN-
GUINÁRIOSGUINÁRIOSGUINÁRIOSGUINÁRIOSGUINÁRIOS! — respondeu Olho-de-falcão.

Aqueles quatro bravos guerreiros e as duas meninas sabiam que não ha-
via muito a ser comemorado. Os hurons não tardariam a persegui-los de forma
organizada e IMPETUOSAIMPETUOSAIMPETUOSAIMPETUOSAIMPETUOSA. Por isso, a única alternativa do grupo era chegar ao
forte William Henry, entregar Alice e Cora ao pai delas e pedir ajuda ao exército
do cel. Munro.

Desta forma, eles seguiram pela mata fechada, evitando as trilhas conheci-
das e se locomovendo inclusive durante a noite. O esforço gerou resultado, quan-
do, ao atingirem o alto de um monte, avistaram o forte do cel. Munro no vale, lá
embaixo. Logo após o forte, havia um rio e, cruzando o rio, para a infelicidade de-
les, havia um REGIMENTOREGIMENTOREGIMENTOREGIMENTOREGIMENTO do exército francês com cerca de 10.000 homens.

— É o regimento do gal. Montcalm — disse o major Duncan. — Vai ser di-
fícil chegar até o forte, pois os franceses devem ter soldados infiltrados por
toda a volta do forte. Eles estão sitiando a fortificação para desgastar os ho-
mens do cel. Munro.

     ÍMPETO: ÍMPETO: ÍMPETO: ÍMPETO: ÍMPETO: impulso, manifestação súbita

     ESTAMPIDO: ESTAMPIDO: ESTAMPIDO: ESTAMPIDO: ESTAMPIDO: som forte de arma de fogo detonada

 À MERCÊ:  À MERCÊ:  À MERCÊ:  À MERCÊ:  À MERCÊ: sob o jugo

     SANGUINÁRIO: SANGUINÁRIO: SANGUINÁRIO: SANGUINÁRIO: SANGUINÁRIO: que gosta de ver sangue derramado

     IMPETUOSO: IMPETUOSO: IMPETUOSO: IMPETUOSO: IMPETUOSO: cheia de ímpeto, veemente

     REGIMENTO: REGIMENTO: REGIMENTO: REGIMENTO: REGIMENTO: conjunto de tropas lideradas por um general
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Enquanto os Duncan e Olho-de-falcão não sabiam ao certo que decisão to-
mar, Cora falou:

— Vamos lá. Vamos descer o monte e dar um jeito de chegar ao forte
William Henry.

— Ei, você não tem medo de morrer, garota? — perguntou o major. — Ir até lá
é muito perigoso!

— Major, saiba que eu prefiro morrer lutando, tentando reencontrar meu
pai, do que ficar aqui escondida e, quando menos esperar, sofrer um ataque dos
hurons.

Duncan e Falcão se admiraram com a bravura dela e concordaram que arris-
car a ida ao forte era o melhor plano. À medida que desciam o monte, o tempo ia
ficando mais CARRASQUENTOCARRASQUENTOCARRASQUENTOCARRASQUENTOCARRASQUENTO. Ao pé do morro, uma neblina dificultava a visibili-
dade de todos. O grupo aproveitou a tempestade que logo começou a cair sobre
a região para contornar a área mais próxima ao forte, pois poderia haver franceses.

Caminharam em extremo silêncio por uma hora. Quando a chuva parou e a
neblina se dissipou um pouco, perceberam que já estavam muito próximos ao for-
te. Mas, infelizmente, um soldado os ouviu e começou a gritar com eles em fran-
cês. O grupo correu e rapidamente se escondeu na vegetação da floresta. O sol-
dado francês foi atrás deles, mas Falcão, DE TOCAIADE TOCAIADE TOCAIADE TOCAIADE TOCAIA, o atingiu mortalmente com
um tiro de espingarda.

O tiro foi o estopim de uma grande manifestação do exército francês e de
uma gritaria dos índios hurons que se encontravam da descida do morro.

— Corram para o forte! — gritou Olho-de-falcão, como se aquela corrida fos-
se a coisa mais importante da vida deles, e era.

Uncas correu ao lado de Cora. Os ingleses também tinham se ALVOROÇA-ALVOROÇA-ALVOROÇA-ALVOROÇA-ALVOROÇA-
DODODODODO com o tiro e os homens de Munro já estavam prontos para atirar naquele pe-
queno grupo que se aproximava do forte, quando o próprio Munro reconheceu
suas filhas gritando e correndo em direção aos portões do William Henry.

— Não atirem, há um inglês com eles e aquelas garotas são minhas filhas! —
Munro ordenou a seus homens.

Dessa forma, o pequeno grupo conseguiu entrar no forte, antes que os
hurons e os franceses pudessem alcançá-los.

Durante cinco dias os ingleses sofreram ataques dos soldados de
Montcalm. Munro sabia que a vida de todos ali no forte William Henry cor-
ria perigo. Era questão de dias até que os franceses esgotassem as defe-

     CARRASQUENTO: CARRASQUENTO: CARRASQUENTO: CARRASQUENTO: CARRASQUENTO: feio, cruel

     DE TOCAIA: DE TOCAIA: DE TOCAIA: DE TOCAIA: DE TOCAIA: à espreita, à espera

     ALVOROÇADO: ALVOROÇADO: ALVOROÇADO: ALVOROÇADO: ALVOROÇADO: inquieto, agitado
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sas britânicas. A única saída era esperar que o batalhão do general Webb
chegasse a tempo de reforçar o CONTINGENTECONTINGENTECONTINGENTECONTINGENTECONTINGENTE inglês. Por isso Olho-de-fal-
cão foi designado para voltar ao forte Edward e tentar convencer Webb a
ajudar Munro e seus homens.

Olho-de-falcão preferia estar sozinho na floresta, mesmo que esta estivesse
INFESTADAINFESTADAINFESTADAINFESTADAINFESTADA de inimigos, do que parado dentro de um forte sob ataque. Por isso
correu o risco e conseguiu chegar até Webb. Contudo, em sua viagem de volta ao
forte comandado pelo cel. Munro, Olho-de-falcão foi feito prisioneiro pelos france-
ses. O cansaço e a pressa em chegar acabaram fazendo com que ele ficasse mais
descuidado e com isso os inimigos conseguiram pegá-lo. Ao revistarem o guerrei-
ro aprisionado, os franceses descobriram uma carta do general Webb para o coro-
nel Munro.

Munro foi avisado pelos franceses sobre a prisão de seu enviado e, aprovei-
tando este episódio, Montcalm marcou uma reunião entre os dois comandantes.
Munro concordou com o encontro, mas decidiu mandar o major Duncan em seu
lugar. Houve uma TRÉGUATRÉGUATRÉGUATRÉGUATRÉGUA nos combates e os oficiais se encontraram a campo
aberto. Montcalm estava acompanhado de outros três oficiais franceses e mais
dois índios. Duncan se arrepiou ao ver Mágua entre eles, mas nada falou.

Como Montcalm não falava inglês, Duncan se comunicou com eles em
francês:

— Qual é a sua proposta, gal. Montcalm?

— A França reconhece que os soldados britânicos são guerreiros valorosos,
mas, neste nosso contexto, temo que apenas a valentia não seja suficiente. Nós
temos mais homens, nossos soldados estão mais descansados, mais bem alimen-
tados e mais motivados do que os de vocês. Sem falar nos índios hurons que exi-
gem a cabeça dos ingleses e querem atacar a qualquer momento.

Duncan sabia que aquilo era verdade, mas se os homens do gal. Webb che-
gassem, então os franceses não teriam chance.

— Além disso — prosseguiu Montcalm —, sabemos que as filhas do cel.
Munro estão REFUGIADASREFUGIADASREFUGIADASREFUGIADASREFUGIADAS no forte. Não é um crime pôr em risco a vida de duas
belas meninas?

— Aonde você quer chegar com toda essa LADAINHALADAINHALADAINHALADAINHALADAINHA, Montcalm?

Montcalm riu. Parecia gostar de provocar irritação nos outros.

     CONTINGENTE: CONTINGENTE: CONTINGENTE: CONTINGENTE: CONTINGENTE: grupamento de soldados

     INFESTADO: INFESTADO: INFESTADO: INFESTADO: INFESTADO: repleto, cheio

     TRÉGUA: TRÉGUA: TRÉGUA: TRÉGUA: TRÉGUA: suspensão temporária de agressões

     REFUGIADO: REFUGIADO: REFUGIADO: REFUGIADO: REFUGIADO: resguardado, abrigado

     LADAINHA: LADAINHA: LADAINHA: LADAINHA: LADAINHA: lengalenga, conversa longa e chata
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— Queremos que vocês aceitem a RENDIÇÃORENDIÇÃORENDIÇÃORENDIÇÃORENDIÇÃO. Queremos poupar vidas.

— Nós temos mais homens do que você pensa — BLEFOUBLEFOUBLEFOUBLEFOUBLEFOU Duncan.

Montcalm apenas riu e deu um prazo de 48 horas para que os ingleses acei-
tassem render-se.

     RENDIÇÃO: RENDIÇÃO: RENDIÇÃO: RENDIÇÃO: RENDIÇÃO: ação de entregar-se, de render-se

     BLEFAR: BLEFAR: BLEFAR: BLEFAR: BLEFAR: enganar, iludir
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Capítulo 4

Mais tarde, em seu gabinete no forte William Henry, Munro e Duncan ti-
nham acabado de conversar sobre o que fazer em relação a proposta de
Montcalm, quando o major falou:

— Senhor, talvez essa não seja a melhor hora para esse assunto, mas…

— Pode falar, Duncan. Não deve haver segredos entre nós. Lembre-se de
que eu conheço os seus pais há muito tempo e que o conheço desde que você
era criança também.

— Exatamente, senhor, eu, eu…

— Duncan, eu já fui casado duas vezes, já vivi muitas coisas nesta vida.
Já lutei na Europa, na Índia e agora aqui no Novo Mundo, você não precisa fi-
car envergonhado ao falar comigo. Eu o tenho como um filho. Aliás, eu notei
o modo carinhoso como você olha para Alice e Cora… seria sobre isso que
você queria falar?

O rosto do major se iluminou ao ouvir as últimas palavras do coronel.

— Sim, coronel. Suas filhas são maravilhosas e eu… eu gostaria de me casar
com uma delas, senhor!

— Ah, mas que satisfação me dá ouvir isso de um oficial britânico. Cora é
uma garota muito inteligente e certamente dará…

— Cora?! Senhor, eu… eu…

— Você quer se casar com Cora, major Duncan?

— Na verdade, senhor, eu simpatizo muito mais com Alice, senhor.

— Alice?

— Sim, meu coronel.

Por dois longos minutos o cel. Munro nada falou. Duncan também ficou em
silêncio pensando no porquê daquele estranho comportamento de Munro. Até
que o coronel começou a falar:

— Vou contar-lhe detalhes de minha vida. Se você quer entrar para a família
é bom que saiba deles.

Com alguma irritação, Munro contou que, quando jovem, tinha se
apaixonado por uma linda escocesa, mas como o namoro havia sido proi-
bido pelo pai da moça, o militar decidiu afastar-se ao máximo do país. Por
isso, pedira para combater na Índia, então uma colônia inglesa. Na Ásia,
com o passar do tempo, Munro esqueceu sua paixão e se casou com uma
nativa. Desta união nascera Cora.
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— Por isso ela tem a pele mais escura, porque parte de seu sangue é india-
no! Você tem preconceito contra a pele mais morena, major Duncan? É por isso
que você escolheu Alice e não escolheu Cora?

— Coronel, por favor! Não fale uma coisa dessas. Não é nada disso…

— Por acaso você se acha superior? Acha que sua pele branca e seus olhos
claros são melhores do que a pele morena de minha filha?

— Não é nada disso, coronel. Eu conheço as duas há muito tempo. Sou ami-
go das duas! O senhor sabe disso. Eu acho que não podemos mandar nas esco-
lhas feitas por nossos corações e o meu coração escolheu Alice. Ela é inteligente,
sensível e eu gostaria muito de protegê-la, de cuidar dela e de estar ao lado dela
pelo resto de minha vida.

Munro procurou se acalmar. Tomou um gole de chá e se sentou. Estava sen-
do muito duro com Duncan, mas seu comportamento tinha uma razão. Não que-
ria que sua filha sofresse preconceito por ter uma origem não-européia. Queria
que ela tivesse as mesmas oportunidades que Alice. Quando a mãe de Cora mor-
rera, Munro voltara para Escócia onde, por obra do destino, reencontrara seu pri-
meiro amor. Havia se passado mais de 20 anos e, durante todo esse tempo, a pri-
meira namorada de Munro esperara por ele. Emocionado, Munro se casara com
ela e juntos tiveram Alice. Infelizmente a mãe de Alice morrera no parto, fato que
fizera Munro se dedicar com afinco às artes da guerra.

Sua face se entristecia ao lembrar da dolorosa trajetória que o trouxera ao
Novo Mundo. Duncan respeitou o momento de seu coronel e nada disse. Sabia
que muitas vezes o silêncio fala com uma clareza superior à das palavras.

Na tarde do dia seguinte, Munro e Montcalm se encontraram.

— Assine este documento e entregue o forte para a França, cel. Munro.
Dessa forma estaremos poupando a vida de milhares de homens e a dor de
muitas famílias.

— Você quer que eu assine este documento porque acha que seu EFETIVOEFETIVOEFETIVOEFETIVOEFETIVO é
maior do que o meu. Mas você está enganado, gal. Montcalm. Os reforços do gal.
Webb, cerca de 10 mil homens, estão por chegar a qualquer momento.

Montcalm riu ao ouvir aquelas palavras ingênuas e depois disse:

— Pare de se iludir, meu caro Munro. Leia esta carta que INTERCEPTAMOSINTERCEPTAMOSINTERCEPTAMOSINTERCEPTAMOSINTERCEPTAMOS.

Munro segurou a carta que os franceses haviam roubado de Olho-de-falcão.
O sangue do coronel quase parou ao ler as palavras de Webb:

     EFETIVO: EFETIVO: EFETIVO: EFETIVO: EFETIVO: número total de militares que compõem um regimento

 INTERCEPTAR:  INTERCEPTAR:  INTERCEPTAR:  INTERCEPTAR:  INTERCEPTAR: deter, interromper o curso
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Prezado Coronel Munro,

Tenho ordens de NÃO enviar um homem sequer para
proteger o seu forte. Aceite a rendição, entregue o forte
William Henry aos franceses, poupe as vidas de nossos solda-
dos e volte à Inglaterra.

No momento, esta é a melhor estratégia a ser seguida. Siga
esta ordem.

General Webb

Para o coronel, era inacreditável que, após tantos dias de valorosa RESISTÊN-RESISTÊN-RESISTÊN-RESISTÊN-RESISTÊN-
CIACIACIACIACIA, o alto comando britânico estivesse simplesmente abrindo mão daquele im-
portante forte ao norte do Novo Mundo. Munro era um militar correto, que acredi-
tava na hierarquia, por isso resolveu ACATARACATARACATARACATARACATAR a ordem recebida e assinou o docu-
mento dos franceses

Na manhã seguinte, cerca de 3 mil britânicos começaram a deixar
lentamente o forte. Eram assistidos pelos soldados franceses enquanto ca-
minhavam em fila indiana. Era impressionante o silêncio daquela cena.
Mesmo sendo inimigos, os franceses respeitavam a derrota inglesa e man-
tinham-se quietos. O único som que se ouvia era o dos passos das botas
inglesas se afastando do forte.

O exército de Munro estava muito abatido. Havia muitos homens feridos e
algumas mulheres e crianças dentre os 3 mil que marchavam. Alice ia a cavalo e
Cora ia a pé. Duncan pediu a David Gamut que fosse junto com as garotas, para
protegê-las. Elas gostavam dele, pois David era um sujeito bem-humorado, que
adorava cantar.

Sem que os ingleses percebessem, enquanto já caminhavam pela estrada,
muitos hurons se movimentavam escondidos pela floresta. Cora foi a primeira a
perceber a movimentação na mata e levou um susto quando seus olhos encontra-
ram os de Mágua. Sua pele se arrepiou, mas ela não teve tempo de avisar os ou-
tros, pois, a um sinal do índio, a gritaria começou e os hurons partiram para cima
dos ingleses.

     RESISTÊNCIA: RESISTÊNCIA: RESISTÊNCIA: RESISTÊNCIA: RESISTÊNCIA: ato de resistir

     ACATAR: ACATAR: ACATAR: ACATAR: ACATAR: obedecer, respeitar
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Eram mais de 2 mil indígenas que saíam dos dois lados da floresta como um
enxame de abelhas. Em poucos minutos suas facas e machadinhas já tinham leva-
do centenas de homens, mulheres e crianças inglesas à morte. Deprimidos, cansa-
dos e surpreendidos, os britânicos não conseguiram organizar sua defesa e aos
poucos a estrada foi se enchendo de sangue. Os guerreiros hurons vibravam a
cada golpe DESFERIDODESFERIDODESFERIDODESFERIDODESFERIDO e bebiam o sangue de suas vítimas.

Mágua procurava por Munro. Queria tirar o escalpo de seu inimigo, por isso
estava próximo às filhas do coronel, pois sabia que ele viria salvá-las. Alice gritava
muito em meio à confusão da batalha e Gamut tentava sacudi-la, para que sua
HISTERIAHISTERIAHISTERIAHISTERIAHISTERIA passasse.

— Cora, me ajude aqui com sua irmã. Vamos fugir. Se ficarmos na estrada
seremos mortos.

Gamut e Cora carregaram Alice apoiada em seus ombros e começaram a
correr em direção à floresta. O índio correu atrás deles e ergueu sua faca para ma-
tar Gamut. Pressentindo o perigo, o inglês se virou para o índio e começou a can-
tar com toda a sua força. Surpreso, o huron parou seu braço no ar e simplesmente
decidiu não golpeá-lo.

David continuava cantando enquanto as garotas corriam em direção à mata.
Em seu idioma o índio falou:

— Você é muito corajoso, irmão branco. Talvez você seja um bruxo que
não luta com armas, mas com sua voz. Não posso matar alguém que luta can-
tando. Seria como matar um pássaro. Não posso agredir a mãe Natureza.

Quando o índio baixou sua faca, David continuou seu trajeto até a floresta,
sempre cantando. Contudo, ao ser abordado pelo huron, David se perdeu das ga-
rotas e Mágua agora estava com elas.

— Cora, você não precisa morrer. Venha comigo e salve sua pele — disse
Mágua, estendendo à garota suas mãos sujas de sangue.

— Eu te odeio, entendeu. Eu te odeio!!! — Cora começou a gritar. — Deixe-
me em paz!

— Não me desrespeite, garota. Eu sou o Mágua, o Raposa-sutil, um chefe
huron. Você vai ou não vai querer viver junto a mim?

— Eu nunca vou viver com você, seu monstro. Você pode me matar se qui-
ser, mas eu nunca serei sua.

Possuído pelo ódio, Mágua pegou Alice pelos cabelos e seguiu com a garo-
ta mato adentro. Cora foi atrás deles e Gamut, que finalmente encontrara as garo-

 DESFERIDO DESFERIDO DESFERIDO DESFERIDO DESFERIDO: : : : : aplicado

     HISTERIA: HISTERIA: HISTERIA: HISTERIA: HISTERIA: falta de controle de atos e emoções
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tas, correu atrás de Cora. Dentro da floresta Mágua fez de Alice, Cora e David pri-
sioneiros e começou a subir o monte. No topo da montanha eles pararam e
Mágua mandou que os três olhassem para baixo. No fundo vale mais de 1.500 ho-
mens estavam mortos, outros ainda lutavam. Parte da floresta e várias carroças es-
tavam em chamas. O povo huron comemorava aos gritos uma grande vitória.
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Capítulo 5

Mais tarde, no local da batalha, Munro, Duncan, Chingachgook,
Uncas e Olho-de-falcão estavam procurando pelas garotas. Falcão havia
sido libertado pelos franceses quando os ingleses se renderam, mas dian-
te de toda aquela destruição ele preferiria ter ficado preso. Eram muitos os
corpos jogados no solo.

Munro estava desesperado tentando encontrar suas filhas. Temia que
elas estivessem mortas. Seus pensamentos foram interrompidos por Uncas
que achou o corpo de algumas mulheres abraçadas. Os outros correram até
ele, mas ao virarem seus cadáveres, perceberam que não se tratava dos de Ali-
ce e Cora.

Minutos depois, Olho-de-falcão achou um sacola verde na beira da flo-
resta e chamou os outros. Duncan reconheceu a sacola de Cora e o grupo en-
trou na mata.

— Talvez tenham fugido por aqui — disse o coronel, cheio de esperanças.

Falcão pediu que Uncas investigasse cada árvore do local. Para o
moicano, cada folha tinha um significado, cada árvore era um mapa da selva.
Com sua percepção AGUÇADAAGUÇADAAGUÇADAAGUÇADAAGUÇADA, o jovem moicano logo achou uma PISTAPISTAPISTAPISTAPISTA. Era
uma pegada de índio. Pelo cheiro Uncas DEDUZIUDEDUZIUDEDUZIUDEDUZIUDEDUZIU que se tratava de Mágua.
Ao saber disso, Falcão falou:

— Não vejo a hora de dar um fim nele com minha espingarda.

— Eu também, Olho-de-falcão, eu também — repetiu Munro.

Os cinco seguiram as pistas que Uncas e seu pai Chingachgook iam identifi-
cando, até que a noite se estabeleceu por completo e eles ficaram impossibilita-
dos de seguir adiante.

Na manhã seguinte, continuaram as buscas. Uncas descobriu que um bran-
co de pernas longas estava junto de Mágua, ao achar uma pegada de bota.

— É David Gamut! — disse Duncan. — Eu mandei que ele ESCOLTASSEESCOLTASSEESCOLTASSEESCOLTASSEESCOLTASSE as
garotas.

— Então as garotas estão vivas! Seria incoerente que Mágua poupasse a vida
de David, mas quisesse matar as garotas. Temos que agir rápido, antes que o índio
mude de idéia — disse Olho-de-falcão.

     AGUÇADA: AGUÇADA: AGUÇADA: AGUÇADA: AGUÇADA: apurada, perspicaz

     PISTA: PISTA: PISTA: PISTA: PISTA: indício, evidência

     DEDUZIR: DEDUZIR: DEDUZIR: DEDUZIR: DEDUZIR: inferir, concluir

     ESCOLTAR: ESCOLTAR: ESCOLTAR: ESCOLTAR: ESCOLTAR: acompanhar para proteger
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Mais tarde o grupo encontrou Gamut. Ele estava cantando baixinho, senta-
do numa pedra.

— Gamut! — gritou o major Duncan.

O cantor ficou muito feliz em vê-los e, quando perguntado sobre o que fa-
zia ali, respondeu:

— Os hurons me acham muito esquisito porque eu cantei durante a batalha.
Eles pensam que eu não sou um homem. Os índios são supersticiosos e devem
pensar que se me matarem terão azar.

— Onde estão as minhas filhas? — perguntou Munro.

— Mágua as levou para a tribo delaware, aqui perto. Os hurons voltaram
para a aldeia deles. Acho que Mágua não voltou para lá justamente para despistar
os ingleses. Como os delawares são amigos dos hurons, ele levou as garotas para
lá. Eu sei onde é a tribo. Estive lá. Posso andar entre eles tranqüilamente, pois eles
apreciam minha cantoria.

— E por que você saiu de lá? — quis saber o major.

— Resolvi sair de lá para buscar ajuda. As garotas estão cansadas e tristes,
mas estão lá. Mágua quer se casar com Cora. Acho que é por isso que eles não
mataram suas filhas, coronel.

Munro ficou feliz em saber que Alice e Cora estavam vivas e mandou o can-
tor voltar até a tribo para dar esperanças a elas.

— Eu vou com ele, coronel — gritou o major Duncan.

— Isso é suicídio. Se Mágua o vir, ele vai matá-lo! Você quer morrer, major?
— perguntou Olho-de-falcão.

— Eu amo Alice e tenho que tentar salvá-la, do contrário jamais me perdoarei
por não ter tentado.

A bravura do jovem major comoveu todos. E Falcão elaborou um plano
para eles. Chingachgook pintou o rosto do major com símbolos de paz nas co-
res azul e vermelha, para que os delawares se distraíssem com a chegada dele
e não o identificassem como um inglês inimigo. O major tentaria se passar por
um curandeiro e, com esse disfarce, pretendia visitar as garotas presas. Se não
fosse visto por Mágua, Duncan teria alguma chance de SE SOBRESSAIRSE SOBRESSAIRSE SOBRESSAIRSE SOBRESSAIRSE SOBRESSAIR com
essa idéia. Os moicanos, Falcão e Munro dariam cobertura a Gamut e Duncan.
Chingachgook contou a todos que os delawares eram descendentes dos
moicanos e que esse parentesco distante talvez pudesse ajudá-los a salvar as
filhas de Munro.

Assim que entraram na tribo, Gamut e o “fantasiado” Duncan foram cerca-
dos pelas crianças e pelas mulheres delawares. Os índios riam muito deles, en-

 SE  SE  SE  SE  SE SOBRESSAIR: SOBRESSAIR: SOBRESSAIR: SOBRESSAIR: SOBRESSAIR: se dar bem, ser bem-sucedido
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quanto Uncas cruzava a aldeia a toda velocidade, em direção ao cativeiro das me-
ninas. Contudo, antes que chegasse até elas, o jovem foi pego por dois guerreiros
delawares que o levaram preso.

Movidos por sua superstição, os índios aceitaram as presenças de
Gamut, que divertia os selvagens, e de Duncan, que fingia curar uma índia
adoentada. Após mais de uma hora com os selvagens, os dois resolveram agir.
Enquanto Gamut tentava se comunicar com alguns índios, cantando, Duncan
resolveu sair de fininho para visitar as garotas. Elas estavam dentro de uma ca-
verna escavada na rocha. Com a permissão do sentinela, que, como o resto da
tribo, também simpatizara com o “curandeiro”, Duncan entrou lá e falou com
elas através das grades de bambu.

Ao verem o major com o rosto todo colorido as garotas sorriram felizes.
Duncan falou:

— Cora, Alice, não se preocupem, nós vamos tirar vocês daí.

As duas se abraçaram, mas aquela felicidade durou pouco. O sentinela po-
dia ser quase um fã da música de Gamut e da figura colorida de Duncan, mas não
era bobo. E, ao ver que aquele branco com o rosto pintado conhecia as prisionei-
ras e se comunicava com elas na língua dos brancos, o selvagem tratou de chamar
seu chefe, Mágua.

Mágua estava caçando na floresta e, irritado por ter sido perturbado,
o temido huron foi correndo até o CÁRCERECÁRCERECÁRCERECÁRCERECÁRCERE, onde surpreendeu o major
CONFABULANDOCONFABULANDOCONFABULANDOCONFABULANDOCONFABULANDO com as filhas Munro. Por isso mandou que os delawares
prendessem o major. Como os delawares gostavam do militar, a tribo pro-
testou contra a prisão do curandeiro. Por isso Duncan Heyward e Uncas fo-
ram levados ao chefe delaware. Ao ser arrastado pelos guerreiros
delawares, Uncas teve rasgada sua velha vestimenta, feita a partir de peles
de animais. O rombo no tecido rústico revelou o peitoral bem delineado
do jovem guerreiro e, tatuado sobre ele, a tartaruga que simbolizava o
povo moicano.

Os delawares conheciam aquele símbolo e o respeitavam. Admiravam o ani-
mal que, para eles, representava a liberdade, pois levava (em seu casco) sua pró-
pria casa para onde quer que fosse. Foi buscando essa liberdade que, no passado,
parte da nação moicana havia migrado em direção aos grandes lagos de água
doce, fugindo do irmão branco agressor. Essa divisão contribuiu para o surgimento
do povo delaware.

Ao ver a tatuagem azulada no peito de Uncas, Tamenund, ANCIÃOANCIÃOANCIÃOANCIÃOANCIÃO da tribo,
falou com a experiência de quase cem anos de vida:

     CÁRCERE: CÁRCERE: CÁRCERE: CÁRCERE: CÁRCERE: prisão, cela de cadeia

     CONFABULAR: CONFABULAR: CONFABULAR: CONFABULAR: CONFABULAR: conversar sobre assunto secreto

     ANCIÃO: ANCIÃO: ANCIÃO: ANCIÃO: ANCIÃO: homem muito respeitado, de idade adiantada
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— Por MANITUMANITUMANITUMANITUMANITU, quem é você, jovem? Aparece na aldeia como um intruso,
talvez um ladrão e, quando vamos puni-lo, revela-se membro de um povo ANCES-ANCES-ANCES-ANCES-ANCES-
TRALTRALTRALTRALTRAL dos delaware!

— Sábio Tamenund, sou Uncas, filho de Chingachgook.

Um sorriso antigo apareceu no rosto de Tamenund, que falou:

— Como é sábio Manitu e como eu lhe agradeço por, já no final de meus dias,
reservar-me tão grande satisfação. Eu conheço seu pai. Assim como conheci os pais de
seu pai. Se a pele dos delawares hoje é forte e RIJARIJARIJARIJARIJA, ela ficou assim porque o irmão sol
CURTIUCURTIUCURTIUCURTIUCURTIU os moicanos durante muito tempo. O mesmo sol que nos aquece agora, o
mesmo vento que balança os nossos cabelos agora, balançava os cabelos moicanos
no passado. Estamos unidos por laços de história e natureza, Uncas.

Tamenund perguntou ao jovem moicano o porquê de ele ter entrado na tri-
bo às escondidas. Uncas respondeu que precisava salvar as garotas brancas,
Gamut e o major, que se encontravam aprisionados. Disse que Mágua era uma
ameaça tanto aos brancos, quanto aos índios, pois só pensava em sua vingança
pessoal contra o cel. Munro.

O ancião simpatizava com Mágua. Os delawares faziam pequenas trocas de
alimentos e artesanatos com os hurons e Mágua geralmente mediava essas rela-
ções. Contudo, ao ouvir em detalhes os relatos de Uncas sobre as maldades come-
tidas pelo huron, principalmente sua traição aos franceses e ingleses, violando a
trégua e massacrando milhares de homens, mulheres e crianças, Tamenund mu-
dou de idéia.

Mágua foi chamado e o ancião ordenou que ele se retirasse da tribo. Como
Tamenund havia dado a sua palavra a Mágua, quanto a proteger Alice e Cora dos
ingleses, Uncas nada pôde fazer ao ver Mágua se afastar da tribo levando com ele
Cora Munro.

Olho-de-falcão, que observava de longe a aproximação de Uncas e
Tamenund e o transcorrer dos fatos, gritou:

— Mágua, espere! Chefe Tamenund, eu sou Olho-de-falcão, também conhe-
cido como Carabina-longa. Sou um branco que vive na floresta, com
Chingachgook e Uncas, meus amigos. Preciso falar com Mágua.

— Tem minha permissão — disse Tamenund.

— Mágua, você sabe que eu sou o inimigo de seu povo. Eu matei vários
guerreiros de sua tribo no último combate. Então eu lhe proponho: deixe as garo-
tas e me leve no lugar delas, como seu prisioneiro.

     MANITU: MANITU: MANITU: MANITU: MANITU: espécie de deus para os selvagens da América do Norte

     ANCESTRAL: ANCESTRAL: ANCESTRAL: ANCESTRAL: ANCESTRAL: antepassado, indivíduo do qual outros indivíduos descendem

     RIJA: RIJA: RIJA: RIJA: RIJA: dura, resistente

 CURTIR:  CURTIR:  CURTIR:  CURTIR:  CURTIR: tornar saudável, bronzeado e enrijecido
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Mágua olhou para ele com nojo e disse:

— Eu te desprezo, Olho-de-falcão. Mas vocês podem ficar com a garota
loira e os outros prisioneiros brancos. Como já disse antes, só quero Cora. Ela
me pertence. Quanto a você, vou matá-lo em outra oportunidade, se você cru-
zar o meu caminho novamente. Agora preciso ir, aproveitando a trégua que o
ancião concedeu.

Tamenund não permitiu que Mágua fosse atacado, nem pelos bran-
cos, nem por Uncas e muito menos pelos delawares. Em vez disso, deu ao
huron até o amanhecer para se afastar em liberdade, pois, como dizia, “a
irmã floresta não tem portas e os filhos de Manitu são livres para trafegar
por ela”. Uncas e seus amigos brancos poderiam partir atrás de Mágua e
de Cora, assim que o dia clareasse. Desse modo, o sábio ancião julgava
estar tomando a atitude mais justa.
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Capítulo 6

Graças a sua origem, Uncas conseguiu inocentar Duncan, Gamut e
Alice. Quando o dia amanheceu, Olho-de-falcão e os outros quatro se des-
pediram dos delawares e entraram na mata para perseguir Mágua. Logo
encontraram Munro e Chingachgook, que tinham passado a noite espe-
rando por eles.

Concentrado, Uncas quase não falava. Usava todos os seus instintos
para seguir o rastro deixado por Mágua. Agora que Cora estava longe e in-
defesa, Uncas sentia que realmente gostava dela. Sabia que achar a garota
era a missão mais importante de sua vida, pois quando pensava em Cora
seu peito se enchia de ânimo e seus músculos, de força.

Mágua estava tomado de ódio. Seguia o rumo norte, juntamente
com um amigo huron que encontrara na floresta. Ao final de um dia, cru-
zou a mata até chegar ao rio, de onde seguiu de canoa. Uncas achava
que Mágua se dirigia à sua tribo, onde estaria seguro, mas o valente
huron parecia fazer um caminho alternativo, talvez para despistar seus
perseguidores.

Foi Chingachgook que encontrou a canoa de Mágua escondida sob
galhos numa das margens do rio Hudson. Novamente o ARDILOSOARDILOSOARDILOSOARDILOSOARDILOSO inimi-
go de Uncas e de Olho-de-falcão saía do que seria sua rota mais direta
para a tribo e entrava na floresta. Desta vez, Uncas deduziu que o huron,
seu amigo e Cora estavam rumo ao alto território das grandes pedras cin-
zentas.

O jovem moicano conhecia muito bem aquela região e usou essa
vantagem para se aproximar dos ALGOZESALGOZESALGOZESALGOZESALGOZES de Cora. Olho-de-falcão e o ma-
jor resolveram seguir por uma trilha paralela, pois, se Uncas estivesse no
caminho errado, eles não deixariam Mágua escapar. O coronel Munro, sua
filha Alice e Chingachgook iam num ritmo mais lento, bem atrás de Uncas.

Em outras circunstâncias, o coronel jamais permitiria que um selva-
gem como Uncas quisesse se aproximar ou tivesse a ousadia de amar sua
filha Cora. No entanto, devido à situação de extremo perigo em que sua
PRIMOGÊNITAPRIMOGÊNITAPRIMOGÊNITAPRIMOGÊNITAPRIMOGÊNITA se encontrava, Munro agradecia aos céus por ter uma alma

     ARDILOSO: ARDILOSO: ARDILOSO: ARDILOSO: ARDILOSO: hábil em enganar, cheio de malícia

     ALGOZ: ALGOZ: ALGOZ: ALGOZ: ALGOZ: sujeito cruel que amedronta outras pessoas

     PRIMOGÊNITO: PRIMOGÊNITO: PRIMOGÊNITO: PRIMOGÊNITO: PRIMOGÊNITO: filho mais velho
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tão corajosa e DEVOTADADEVOTADADEVOTADADEVOTADADEVOTADA quanto a de Uncas lutando por sua filha. Mesmo
assim, a idéia de que, após tudo estar resolvido, sua filha aceitasse se ca-
sar com aquele que seria o último dos índios moicanos ainda parecia um
absurdo para o militar britânico.

As DIVAGAÇÕESDIVAGAÇÕESDIVAGAÇÕESDIVAGAÇÕESDIVAGAÇÕES de Munro tiveram que esperar quando Chingachgook lhe
fez um sinal e falou:

— Sinto que algo muito grave está acontecendo lá adiante. Que o
Grande Espírito da Floresta me desminta, mas acho que nossos filhos es-
tão em perigo, coronel.

Munro não entendia a língua dos moicanos e Chingachgook tampouco fala-
va inglês, mas a expressão facial do velho moicano era fácil de ser lida e traduzia-
se como a mais pura e REFINADAREFINADAREFINADAREFINADAREFINADA preocupação. Por isso Alice, seu pai e o índio
começaram a correr. Mas talvez já fosse tarde demais.

Num ponto bem ao alto do território pedregoso onde estavam, Cora sim-
plesmente se recusou a seguir andando. Não fosse a situação de pânico, era im-
possível não notar que o vale da montanha onde se encontravam formava uma
admirável paisagem. Cora estava muito cansada, seus pés doíam e sangravam. Ela
poderia continuar, mas, de alguma forma, o desfiladeiro com toda a sua altura e
paz foi um convite para que ela quisesse ficar ali.

Mágua e o outro huron gritavam com ela, mas tudo que a garota fazia
era ficar sentada de frente para o abismo, colocando seus olhos negros no va-
zio livre da paisagem. O huron queria carregá-la, mas Mágua não permitiu.
Queria que Cora lhe obedecesse como uma esposa deveria obedecer seu ma-
rido, segundo os costumes de sua tribo. Esquecia-se o selvagem de que eles
não eram casados, que Cora não era uma mulher de sua raça nem de seu
povo. Em sua loucura particular, Mágua amava Cora, mas esse era um amor
doentio, de carne e tacape. Um amor surgido na vingança e no ódio. Bem di-
ferente do que geralmente ocorre entre os amantes, quando, em vez de puni-
ções, vemos carinho e, em vez de RANCORRANCORRANCORRANCORRANCOR, amizade.

Mágua pegou forte no braço da garota e a levantou. Ela disse:

— Você pode me matar se quiser, seu huron detestável, mas daqui eu não
saio mais.

Furioso, Mágua começou a gritar:

     DEVOTADO: DEVOTADO: DEVOTADO: DEVOTADO: DEVOTADO: dedicado

     DIVAGAÇÃO: DIVAGAÇÃO: DIVAGAÇÃO: DIVAGAÇÃO: DIVAGAÇÃO: digressão, desvio de assunto

     REFINADO: REFINADO: REFINADO: REFINADO: REFINADO: intenso, aprimorado

     RANCOR: RANCOR: RANCOR: RANCOR: RANCOR: ressentimento amargo, recordação hostil de algum fato ou pessoa que
no passado causou dano ou mágoa a alguém
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— Mulher, escolha: minha tenda ou minha faca!

Como se sua vida não estivesse em jogo, Cora se ajoelhou, olhou para o
alto e abriu os braços; parecia procurar por Deus. Depois falou baixinho, um tom
quase confidencial:

— Eu sou vossa, ó senhor. Fazei comigo o que achardes melhor.

Sem escutar a oração da garota, o selvagem repetiu sua proposta aos gritos:

— Escolha: a tenda ou a faca de Raposa-sutil?

Cora não teve tempo para responder, pois ao ver que Uncas se apro-
ximava correndo e pressentindo que Mágua não teria coragem de matar a
filha de Munro, o outro índio huron resolveu cravar a faca no peito da ga-
rota. Para o guerreiro, era uma vergonha que um líder feroz como Mágua
se deixasse levar pelos encantos de uma mulher. Raposa-sutil demonstra-
va fraqueza e esse defeito trouxera muitos problemas para os hurons, por
isso o selvagem resolvera terminar com a vida de Cora.

Uncas vinha correndo na saliência do rochedo e ao ver a cena só
pôde gritar:

— Nãooooooooo!!!!! — enquanto se preparava para combater os dois hurons.

Ao testemunhar a morte de Cora, Mágua também ficou possuído e partiu
para cima de Uncas. Sabia que Cora gostava dele e atribuía a essa afinidade entre
os dois ao DESPREZODESPREZODESPREZODESPREZODESPREZO que a garota sentia por ele. O huron e o moicano se
engalfinharam numa luta feroz. Ambos não conseguiam controlar suas emoções,
o que deixava a disputa mais imprevisível.

Mágua conseguiu usar o peso de seu corpo para ficar por cima de Uncas e,
usando de toda sua habilidade de Raposa-sutil, golpeou o moicano com seu
tacape. A machadinha teria partido o rosto de Uncas, não fosse este ter se ESQUI-ESQUI-ESQUI-ESQUI-ESQUI-
VADOVADOVADOVADOVADO. Mesmo assim a pedra afiada da arma huron se afundou na carne vermelha
do ombro de Uncas.

Olho-de-falcão, que já havia escutado o grito anterior de Uncas, agora escu-
tava seu urro de dor. Ele e Duncan corriam insanamente pelas saliências do roche-
do, tentando alcançar os dois combatentes.

Ao acertar o golpe no ombro do moicano, Mágua se afastou. Uncas,
ignorando seu próprio ferimento e sua dor pela morte de Cora, retirou a
machadinha tomahawk do ombro e a arremessou contra o assassino de
Cora. O huron aparou a arma no coração e soltou um GUINCHOGUINCHOGUINCHOGUINCHOGUINCHO molhado

     DESPREZO: DESPREZO: DESPREZO: DESPREZO: DESPREZO: repulsa e nojo; desdém

     ESQUIVADO: ESQUIVADO: ESQUIVADO: ESQUIVADO: ESQUIVADO: desviado

     GUINCHO: GUINCHO: GUINCHO: GUINCHO: GUINCHO: som agudo e inarticulado
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de sangue. Mágua apenas assistiu, com alguma satisfação, aquele huron
assassino cair precipício abaixo.

A HEMORRAGIAHEMORRAGIAHEMORRAGIAHEMORRAGIAHEMORRAGIA era intensa e Uncas estava morrendo. Mágua pegou sua
faca e abreviou o sofrimento do bravo guerreiro com três estocadas firmes no
coração do moicano. À distancia, Duncan Heyward pedia misericórdia, mas já
era tarde. Mágua começava a escalar o resto do rochedo enquanto Olho-de-
falcão e Duncan chegavam nas pedras manchadas de sangue do precipício,
onde estavam caídos os corpos de Uncas e de Cora.

     HEMORRAGIA: HEMORRAGIA: HEMORRAGIA: HEMORRAGIA: HEMORRAGIA: sangramento
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Capítulo 7

O sol começava a se pôr no fundo do horizonte e um arrepio tomou conta
de Olho-de-falcão ao ver os corpos de Cora e de Uncas paralisados na laje fria. Só
havia uma coisa a fazer: matar Mágua e vingar a morte do jovem moicano e da-
quela que poderia ter sido sua esposa. Já a uns 20 metros acima de Falcão, Mágua
interrompeu sua escalada e gritou:

— Carabina-longa, eu venci! Os brancos não passam de cachorros! E os
moicanos são umas mulherzinhas!

Se Olho-de-falcão tinha alguma dúvida quanto a matar Raposa-sutil, ela de-
sapareceu após a TROÇATROÇATROÇATROÇATROÇA feita pelo huron. Com o sangue fervendo, Falcão
caprichou na mira e apertou o gatilho. O projétil acertou a coluna do selvagem,
partindo-a. Com o impacto, Mágua perdeu as forças, desequilibrou-se e seu corpo
se lançou no abismo, por onde caiu debatendo-se na parede da rocha até atingir o
fundo do vale, onde seu vôo de destruição chegou ao fim. Não havia alegria em
vencer aquele inimigo cruel, apenas a tristeza de dois jovens mortos PREMATURA-PREMATURA-PREMATURA-PREMATURA-PREMATURA-
MENTEMENTEMENTEMENTEMENTE, de dois pais que nunca mais veriam seus filhos.

Durante o funeral de Uncas, Chingachgook falou:

— Meu filho era um valente guerreiro, tão bravo que Manitu o chamou para
lutar a seu lado. Dentro de algumas luas, quando ele me chamar, meu povo todo
terá ido embora desta terra. Antes nossos domínios se estendiam das margens dos
lagos salgados do oeste até as montanhas dos delawares, perto do grande ocea-
no. Hoje eu estou sozinho e em breve vou morrer. Deixo este mundo com o cora-
ção em paz, pois a terra que um dia foi nossa continua intacta, pronta para rece-
ber seu próximo dono.

Olho-de-falcão queria falar que o velho moicano não estava sozinho, que
podia contar com ele. Mais tarde Falcão diria que, embora fosse branco, identifica-
va-se muito mais com os peles-vermelhas e que tinha na figura de Uncas um ir-
mão. Por isso gostaria que Chingachgook não se sentisse tão triste. Mas, naquela
hora de dor, no funeral de seu amigo, preferiu ficar calado, ouvindo suas palavras
sábias:

— Espero que o irmão branco, que vai herdar esta terra, saiba cuidar dela
como nós cuidamos. Espero que não matem mais animais do que precisem, que

     TROÇA: TROÇA: TROÇA: TROÇA: TROÇA: zombaria, menosprezo

 PREMATURAMENTE:  PREMATURAMENTE:  PREMATURAMENTE:  PREMATURAMENTE:  PREMATURAMENTE: acontecido antes da hora
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não sujem os rios e que não derrubem a floresta por dinheiro. Pois o dinheiro,
com o qual se julgam tão superiores, não é capaz de comprar ou de reconstruir as
belezas da Mãe Natureza.

Enquanto Olho-de-falcão e Chingachgook se cumprimentavam, o velho
Tamenund, que assistia ao funeral junto a muitos jovens guerreiros delawares, fa-
zia prece final:

— Já vimos o suficiente. Vamos embora, crianças delawares. A ira de Manitu
continua. Os caras-pálidas são os novos mestres do mundo e os peles-vermelhas
ainda não encerraram seu ciclo. Ontem pela manhã eu vi o guerreiro da tartaruga
feliz e forte como o sol que nasce, mas antes que a noite caísse eu ainda pude ver
o último guerreiro da sábia raça dos moicanos.
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ROTEIRO DE LEITURA

1) Onde se passa a história e qual o conflito que serve de contexto para ela?

2) Cooper foi o primeiro norte-americano a escrever sobre brancos e índios. No Bra-
sil, vários autores abordaram o mesmo tema. Escreva um texto de até mil palavras
sobre a vida e a obra de um deles.

3) Como foi que, segundo Chingachgook, os moicanos perderam suas terras?

4) Assim como os moicanos, os índios do Brasil também perderam suas terras e suas
riquezas. Como foi isso? Explique com suas palavras.

5) Você acha que o cel. Munro agiu certo em entregar o forte William Henry aos
franceses sem luta? O que você faria no lugar dele? Por quê?

6) Por que Mágua odiava o cel. Munro?

7) Muitas vezes o nome de um personagem apresenta algum significado. Existe al-
guma relação entre o nome “Mágua” e o passado dele?

8) Você consegue lembrar de algum outro personagem de livros ou filme, cujo
nome tenha um significado especial?

9) Mágua era movido pela vingança. Você acha esse sentimento positivo ou negati-
vo? Você já se vingou de alguma coisa ou foi vingado por alguém?

10) Quais foram as conseqüências da vingança de Mágua?

11) O major Duncan Heyward gostava de Alice, mas ao contar isso para Munro, o pai
da moça, Duncan obteve uma dura reação do coronel. Que reação foi essa?

12) Você acha que casais formados por pessoas de raças diferentes enfrentam dificul-
dades que casais formados por pessoas da mesma raça não enfrentam? Por quê?
Que dificuldades seriam essas?

13) Você casaria com uma pessoa de uma raça diferente da sua? Por quê?

14) Em sua opinião, quais são os preconceitos mais comuns em sua cidade? Você
acha que eles são diferentes do resto do Brasil?

15) Escolha uma cena do livro e a represente com a ajuda de mais um, dois ou
três colegas.

16) Se tivesse que escolher, que personagem do livro você queria ser? Por quê?

17) Que parte do livro emocionou mais você? Por quê?

18) De qual cena do livro você menos gostou? Por quê?

19) Se você fosse o autor(a) do livro, o que você mudaria na história?

20) Quantos irmãos você tem? No livro os índios tinham vários irmãos. Cite alguns de-
les e diga o que você acha disso.

O ultimo dos moicanos 04.09.03, 10:1231



C
o

le
çã

o
 A

ve
n

tu
ra

s 
G

ra
n

d
io

sa
s

3232323232

O Último dos MoicanosO Último dos MoicanosO Último dos MoicanosO Último dos MoicanosO Último dos Moicanos

James Fenimore CooperJames Fenimore CooperJames Fenimore CooperJames Fenimore CooperJames Fenimore Cooper

BIOGRAFIA DO AUTOR

Nascido em 1789, na cidade de Burlington, Estado de Nova Jersey, James
Fenimore Cooper foi um escritor importante para a afirmação da Literatura Norte-
Americana. Seu pai, o juiz William Cooper, era um homem rico e poderoso. Logo
após seu nascimento, sua família se mudou para o interior do Estado de Nova
York, onde seu pai fundou a cidade de Cooperstown, próxima ao lago Otsego. A
infância no interior do que hoje é o Estado de Nova York contribuiu muito para
que os livros de Cooper fossem constantemente ambientalizados em meio a flo-
restas, rios e cavernas.

Aos 13 anos de idade, James foi mandado para a Universidade de Yale. Três
anos depois ele foi expulso de lá, indo tomar parte na Marinha mercante dos Esta-
dos Unidos. Em 1811 ele se casou com Susan DeLancey e começou a viver como
fazendeiro. Em 1820, aos trinta anos, ele lançou seu primeiro livro, chamado Pre-
caução. No ano seguinte, seu livro O espião fez muito sucesso.

Cooper tinha um sonho de tentar escrever, nos Estados Unidos, livros tão
bons quanto os escritos na Europa. Dessa forma, ele se dedicou a escrever histó-
rias inseridas no contexto social norte-americano. Seus livros retratam a vida dos
povos que habitavam os EUA nos séculos XVIII e XIX. Cooper escreveu seis volu-
mes contando histórias sobre o homem branco e os índios. O último dos
moicanos, publicado em 1826, é o quinto volume destas narrativas chamadas de
Leatherstocking Tales. O personagem Olho-de-falcão, Haweye no original em in-
glês, está presente em todos os volumes desta série que consagrou Cooper.

O Último dos Moicanos retrata a luta entre França e Inglaterra pela posse de
terras na América do Norte em 1757. Cooper soube valorizar a presença indígena
nesses confrontos e inovou ao incluir o tema do amor em seus livros, pois queria
que as mulheres da época também lessem seus escritos.

James Cooper também viveu alguns anos na Europa, onde manteve amiza-
de com escritores e intelectuais. Em 1851, já de volta aos Estados Unidos, Cooper
morreu na cidade fundada por seu pai, mas suas histórias continuam presentes até
hoje, em livros e filmes que reconstroem a vida daquela América selvagem.
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