
Complete o excerto de Miguel Sousa Tavares adequadamente ao assinalar os 

acentos graves, agudos e circunflexos que foram retirados. 

 

 

Quando era pequeno – muito pequeno, talvez oito ou nove anos – lembro-me de 

estar deitado na banheira, em casa dos meus pais, a ler um livro de quadradinhos. 

Era uma aventura do David Crockett, o desbravador do Kentucky e do Tenessee, que 

haveria de morrer na mitica batalha do Forte Alamo. Nessa historia, o David Crockett 

era emboscado por um grupo de indios, levava com um machado na cabeça, ficava 

inconsciente e era levado prisioneiro para o acampamento indio. Ai, dentro de uma 

tenda, havia uma india muito bonita – uma «squaw», na literatura do Far-West – que 

cuidava dele, dia e noite, molhando-lhe a testa com agua, tratando das suas feridas e 

vigiando o seu coma. E, a certa altura, ela murmurava para o seu prostrado e 

inconsciente guerreiro: «não te deixarei morrer, David Crockett!». 

Não sei porque, esta frase e esta cena viajaram comigo para sempre, quase 

obsessivamente. Durante muito tempo, preservei-as a luz do seu significado mais 

obvio: eu era o David Crockett, que queria correr mundo e riscos, viver aventuras e 

desvendar Tenessees. Iria, fatalmente, sofrer, levar pancada e ficar, por vezes, 

inconsciente. Mas ao meu lado haveria sempre uma india, que vigiaria o meu sono e 

cuidaria das minhas feridas, que me passaria a mão pela testa quando eu estivesse 

adormecido e me diria: «não te deixarei morrer, David Crockett!» E, so por isso, eu 

sobreviveria a todos os combates. Banal, elementar. 

Porem, mais tarde, comecei a compreender mais coisas sobre as emboscadas, os 

combates e o comportamento das indias perante os guerreiros inconscientes. Foi ai 

que percebi que toda a minha interpretação daquela cena estava errada: o David 

Crockett representava sim a minha infancia, a minha crença de criança numa vida de 

aventuras, de descobertas, de riscos e de encontros. Mas mais, muito mais do que 

isso: uma especie de pureza inicial, um excesso de sentimentos e de sensibilidade, a 

ingenuidade e a fe, a hipotese fantastica da felicidade para sempre. 
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