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             dia amanhecera frio e cinzento — 

extremamente frio e cinzento –quando o homem saiu do 

principal caminho para Yukon e subiu um morro alto; ali, 

uma trilha, escondida pela densa floresta de pinheiros, 

indicava o caminho para Leste. A subida era íngreme e ele 

parou no topo, quase sem fôlego. Como que pedindo 

desculpas a si mesmo por seu enorme cansaço, olhou para 

o relógio: eram nove horas. Para alegrar o solitário, não se 

via nem sugestão de Sol. Engraçado que no céu não havia 

nenhuma nuvem; seria, por certo, um dia bem claro; mas, 

ainda assim, tombava uma intangível mortalha sobre o dia, 

escurecendo-o sutilmente, tudo provocado pela ausência 

do Sol. Mas isso não preocupava o viajante, acostumado 

que estava à falta do Sol. Há muito não o via. Sabia que 

sua ausência poderia continuar por mais alguns poucos 

dias, antes que viesse alegrar o ambiente, quando 

aparecesse pouco acima da linha do horizonte, para sumir 

pouco depois. 

O homem virou a cabeça e lançou um olhar ao 

caminho que percorrera. O Yukon permanecia a um 

quilômetro, oculto sob uma camada de gelo. No topo do 

gelo via-se a neve. Tudo tão branco e ondulado: suaves 

O 
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ondulações, formadas pelo movimento do rio congelado.  

Para o norte e para o sul, até onde os olhos podiam 

alcançar, tudo era monotonamente branco, a não ser por 

aquela linha escura, que se curvava e se retorcia.  

Lá estava ela, saindo da ilha de pinheiros ao sul: 

curvando-se e retorcendo-se, ziguezagueava para o norte 

para só então, finalmente, sumir em outra ilhota de 

pinheiros. Aquela linha escura era a trilha principal, que se 

estendia por quinhentas milhas ao sul até Chilcoot Pass, 

Dyea e Água Salgada; ao norte ela se estendia por 

cinquenta milhas até Dawson e de lá continuava por mais 

mil milhas até Nulato, viajando mais umas mil e quinhentas 

milhas, até desembocar em St. Michel, no Mar de Behring.  

Nada do que anotamos –  a misteriosa e longínqua 

linha estendida, a ausência do Sol no céu, o tremendo frio, 

aquele estranho destino, afetava o pensar, a alma do 

peregrino. Não que estivesse acostumado àqueles 

caprichos da natureza: recém-chegado àquela região, vivia 

ali seu primeiro inverno…  

Mostrava-se atento às coisas da vida, somente a 

elas, não a seus significados profundos. Cinquenta graus 

abaixo de zero significavam uns oitenta e tantos graus, 

devido à geada. Este fato o impressionava como sendo frio 

e desconfortável, nada mais. Não o levava a meditar – pelo 

menos assim parecia – sobre sua fragilidade ao 
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perambular por tal temperatura e sobre a fragilidade do ser 

humano, que somente pode viver bem dentro de certos 

estreitos e estabelecidos limites de frio e calor; também não 

parecia se preocupar com a imortalidade, o lugar do 

homem no Universo. Cinquenta graus abaixo de zero 

significavam um frio de doer, do qual era preciso se 

proteger com luvas, protetor de orelhas, mocassins 

quentes e meias grossas. Cinquenta graus abaixo de zero 

eram para ele precisamente cinquenta graus abaixo de 

zero. Nada de metafísica, de divagações amedrontadas… 

Ao voltar-se para prosseguir caminho, cuspiu 

especulativamente. Ouviu um estalar explosivo que o 

assustou. Cuspiu novamente. No ar, antes que tombasse 

na neve, sua saliva fez um ruído estridente. Sabia que a 

cusparada deveria explodir na neve quando a temperatura 

estivesse a menos cinquenta; aprendera isso. Mas esta 

explodira no ar…  

Sem dúvida fazia mais frio do que menos cinquenta; 

só não sabia quanto mais. Contudo, não perdeu muito 

tempo forçando a mente. A temperatura não era empecilho, 

não o impediria de seguir a bifurcação à esquerda, pelo 

caminho que o levaria a Henderson Creek, onde seus 

amigos o esperavam. Eles tinham chegado lá pela divisa 

de Indian Creek; ele chegaria depois, já que decidira 

examinar as possibilidades de pegar madeira das ilhotas 

do Yukon, quando a primavera chegasse.  
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Deveria chegar ao acampamento lá pelas seis 

horas. Seria um pouco escuro, é verdade, mas os rapazes 

estariam lá, com o fogo aceso e uma comida quentinha a 

esperá-lo. O viajante levava consigo, avolumando-se sob a 

jaqueta, um farnel. A comida estava embaixo de sua 

camisa, envolta em um lenço, colada à sua pele. Aprendera 

que esse era o único modo de impedir que os biscoitos 

congelassem.  

Sorriu muito satisfeito consigo mesmo, matutando 

sobre os biscoitos, recheados um a um com uma porção 

generosa de bacon. O homem entrou na mata. Seu 

caminho parecia confundir-se. Muita neve havia caído 

desde que o último trenó passara e estava feliz por ter 

decidido viajar sem bagagem nem trenó. Tudo o que 

carregava era aquele farnel embrulhado num lenço. Mas 

estava surpreso com o frio que fazia. “É, faz muito frio”, 

concluiu, esfregando seu nariz entorpecido contra a mão 

enluvada.  

Era um homem de bom sangue, peludo, mas, ainda 

assim, seus cabelos não defendiam a parte de cima de seu 

rosto; tampouco seu nariz, que atravessava, indefeso, o ar 

gelado. Seguindo o homem de perto, ia um grande cão 

nativo, um husky, o próprio cão lobo, de pelo cinzento, sem 

nenhuma diferença física ou de temperamento com seu 

irmão, o lobo selvagem. O animal sentia-se muito 

deprimido pela baixa temperatura; sabia que não era época 
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de viajar, apesar do homem não sabê-lo… Seu instinto 

avisava-o, sua experiência… 

Fazia realmente não só aquele frio contado pelo 

homem, de cinquenta abaixo de zero; estava mais frio que 

sessenta, setenta graus abaixo de zero. Fazia setenta e 

cinco graus abaixo de zero. O cão não sabia nada a 

respeito de termômetros. Possivelmente, seu cérebro não 

tinha, em sua rusticidade, a real consciência do frio, tal 

como se dava com seu companheiro homem. O cão 

experimentava vago e apreensivo temor. 

Isso o fazia seguir, ávido, as pegadas do homem em 

todos os seus menores movimentos, esperando que viesse 

um esperado repouso, o calor de uma fogueira em um 

abrigo. Bem conhecia o valor de uma fogueira a crepitar, 

desejava-o; era isso ou cavar para baixo da neve, 

aninhando-se no buraco em busca de algum calor, longe 

da friagem do ar. A umidade da respiração do animal 

formava em sua pele uma camada fina de pó de gelo, 

principalmente sobre a mandíbula, ao redor do focinho, nos 

cílios. Estas partes mostravam-se embranquecidas por 

aquela respiração de cristal.  

A barba avermelhada do homem e seu bigode 

estavam igualmente congelados, solidificados. Cada vez 

que soltava a respiração, o depósito de gelo aumentava. O 

viajante mascava tabaco; o gelo agarrava-se a seus lábios 
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tão firmemente, que mal conseguia mover o queixo para 

expelir o sumo formado por sua saliva e pelo tabaco. O 

resultado era a formação de uma barba de cristal, com a 

cor e a solidez do âmbar, tomando toda a extensão do 

queixo. Se caísse, sua barba se espatifaria como vidro, em 

inúmeros estilhaços. Contudo, parecia não se importar com 

o apêndice. Sabia que era o preço pago por mascadores 

de tabaco no frio; ele mesmo já havia caminhado duas 

vezes em frio intenso. 

Não fizera tanto frio como desta vez. Em suas outras 

jornadas, pelo termômetro de Sixty Mile, sabia que fizera 

cinquenta e cinquenta e cinco graus abaixo de zero. 

Finalmente, o homem agachou-se à margem do leito 

gelado de uma trilha. O lugar chamava-se Henderson 

Creek e o homem sabia que estava a dez milhas da 

bifurcação. Olhou para o relógio: dez horas. Estava 

fazendo quatro milhas por hora. Calculou que poderia 

chegar à bifurcação pouco depois do meio dia. Resolveu 

celebrar o feliz acontecimento comendo seu lanche por lá. 

O cão lobo seguia, cauteloso, suas pegadas, com o 

rabo abaixado em desânimo, quando o homem foi para a 

beira do caminho. A marca da velha trilha de trenós ainda 

era visível, mas uma densa camada de neve cobria os 

sinais dos últimos caminhantes… Em um mês, nenhum ser 
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humano palmilhara aqueles caminhos silenciosos. O 

homem continuava andando. 

Não era um tipo pensativo e, particularmente 

naquela ocasião, não tinha muito em que pensar, a não ser 

em comer seu lanche na bifurcação e no fato de que, lá 

pelas 6 horas da tarde, poderia estar no acampamento com 

os rapazes. Não tinha ninguém para conversar; e mesmo 

que quisesse tentá-lo não poderia, já que o gelo prendia 

sua boca. Continuou a mascar o tabaco monotonamente, 

aumentando o tamanho de sua máscara de âmbar. De vez 

em quando pensava que o frio era demais, que nunca 

experimentara tal temperatura. Enquanto andava, 

esfregava as mãos enluvadas na face, no nariz. Fazia isso 

automaticamente, trocando de mãos.  

Mas, por mais que massageasse o rosto, quando 

parava, sentia-se entorpecido, sem poder sentir a ponta do 

nariz. Sabia que havia queimado o rosto e arrependeu-se 

de não ter trazido protetor para o nariz, do tipo que as 

pessoas usam em temperaturas muito frias. Mas isso não 

importava tanto assim, afinal, qual o problema de se ter o 

rosto queimado pelo frio? Doía um pouco, e só; não era 

coisa muito séria. Apesar de ter a mente vazia de 

pensamentos, o homem observava tudo cuidadosamente. 

As curvas, os buracos, onde colocar os pés. De repente, 

no início de uma curva, protegeu-se, qual cavalo 

assustado, curvando-se para frente.  
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Retrocedeu um pouco. Conhecia bem a região: era 

um lago congelado… Sabia que o lago estava congelado 

em suas profundezas, mas poderia haver, lá embaixo, 

correntes que vinham das montanhas e corriam sob o gelo. 

Sabia que, por mais frio que fizesse, essas correntes não 

congelavam, e conhecia o perigo delas. 

 

Eram armadilhas. Charcos d’água ocultavam-se 

embaixo da neve, e podiam ter alguns centímetros ou um 

metro de profundidade. Às vezes uma camada fina de gelo 

coberta de neve os cobria, escondendo-os. Às vezes 

camadas de gelo e água se alternavam e quando uma 

delas se quebrava as outras iam junto, fazendo com que 

as pessoas se molhassem até a cintura. Era por isso que 

estava em pânico.  

Sentira o chão ceder sob seus pés e ouvira gelo 

escondido por neve se quebrando. Molhar os pés numa 

temperatura dessas poderia ser muito perigoso. Na melhor 

das hipóteses significaria atraso, pois teria que parar e 

acender uma fogueira para proteger seus pés nus e secar 

as meias e os mocassins. Parou para examinar o leito do 

lago, suas margens, e decidiu que o fluxo da água vinha da 

direita. Refletiu, esfregando o nariz e as faces; depois foi 

para a esquerda, caminhando cautelosamente, testando o 

terreno a cada passo.  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LONDON, Jack – A Fogueira. 2020. 31 páginas. 

10 

Uma vez passado o perigo, apanhou um pedaço de 

tabaco e continuou sua marcha de quatro milhas por hora. 

Nas duas horas seguintes encontrou outras armadilhas 

semelhantes.  

Normalmente, a neve sobre os charcos escondidos 

tinha uma aparência diferente, que o avisava do perigo. 

Mais de uma vez, entretanto, quase caiu. Outra vez, ao 

suspeitar do perigo, empurrou o cão para frente. O animal 

não queria ir, forçando o corpo para trás. Voltou sobre seus 

passos, até que o homem o empurrou com mais força e ele 

caminhou rapidamente sobre a superfície branca. Houve 

um momento em que a superfície se quebrou e ele 

resvalou, quase caiu para o lado, mas conseguiu sair para 

o chão firme. Molhara as patas dianteiras, e quase 

imediatamente a água tornou-se gelo.  

Rapidamente lambeu as patas para se livrar do gelo 

e deitou-se na neve para tirar o resto de gelo que havia se 

formado entre os dedos. Era uma questão de instinto. Se 

permitisse que o gelo ficasse lá, teria dor nos pés. Não que 

o animal soubesse disso; simplesmente obedecia aos 

misteriosos comandos que vinham do mais íntimo de seu 

ser. Mas o homem sabia bem das consequências e, 

percebendo o que poderia acontecer ao animal, tirou a luva 

da mão direita e o ajudou a arrancar as partículas de gelo. 

Em toda a operação, não expôs seus dedos ao frio por 

mais de um minuto e ficou surpreso ao perceber quão 
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rapidamente sua mão ficava dormente. Estava um frio de 

doer.  

Rapidamente tornou a por a luva e bateu com força 

a mão no peito para afastar aquela sensação. Era meio dia 

e a claridade estava no auge. Mesmo assim o Sol estava 

muito longe, em sua jornada para o Sul, para clarear o 

horizonte. A curvatura da terra impunha uma barreira entre 

seu calor e Henderson Creek, onde se podia andar em um 

dia claro sem nuvens, ao meio dia, sem projetar a própria 

sombra. Pontualmente chegou à bifurcação do caminho. 

Estava satisfeito com a velocidade com que havia 

andado. Se continuasse assim certamente estaria com os 

rapazes às seis horas. Desabotoou o casaco e a camisa 

para pegar seu farnel. Esta ação não demorou mais do que 

um quarto de minuto e ainda assim o torpor tomou conta 

de seus dedos expostos. Não pôs a luva outra vez, 

preferindo bater os dedos rapidamente na perna.  

Depois sentou-se em um toco coberto de neve para 

comer. As agulhadas que sentira ao bater as mãos nas 

pernas cessaram tão rapidamente que se surpreendeu. 

Não conseguia pegar sequer um mísero pedaço de 

biscoito. Bateu os dedos mais e mais e pôs novamente a 

mão na luva, tirando a outra para poder comer. Tentou 

comer um pedaço, mas a mordaça de gelo o impediu. 

Tinha se esquecido de fazer uma fogueira para que ela se 
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desfizesse. Riu-se dessa tolice sua e, enquanto ria, notou 

o torpor se imiscuindo em seus dedos expostos. 

Também notou que o formigamento que sentira nos 

pés ao sentar-se estava desaparecendo. Não podia ter 

certeza se seus pés estavam aquecidos ou congelados. 

Tentou movê-los nos mocassins e decidiu que estavam 

congelados. Rapidamente pôs a luva de volta e levantou-

se. Estava começando a ficar com medo. Começou a bater 

os pés com força até sentir de novo o formigamento. 

Estava realmente frio, era tudo que pensava.  

Aquele veterano de Sulphur Creek não o havia 

enganado ao falar do frio que fazia por lá. E, na época, ele 

rira daquele homem experiente! Isto lhe mostrava que 

nunca se deve ter certeza demais das coisas. Não havia 

dúvidas, com certeza estava muito frio. Pôs-se a andar, 

batendo os pés com força no chão e movendo os braços 

até sentir-se mais aquecido. Pegou então os fósforos para 

fazer uma fogueira. Encontrou gravetos em um buraco 

formado pelas águas da primavera anterior.  

Trabalhando cuidadosamente, de uma tímida 

chama fez um maravilhoso fogo crepitante que derreteu o 

gelo de seu rosto e sob cuja proteção pôde comer seus 

biscoitos. Por um momento o frio foi esquecido e vencido. 

O cachorro estava feliz com o fogo e se espreguiçava bem 

junto dele, sempre mantendo uma distância segura para 
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não se queimar. Quando o homem terminou, encheu seu 

cachimbo e aproveitou o calor para fumar. Logo depois, 

pôs as luvas, ajeitou os protetores de orelha de seu chapéu 

e tomou a trilha da esquerda da bifurcação. O cachorro, 

desapontado, tentou fazê-lo voltar para o calor 

reconfortante do fogo.  

Aquele homem não sabia o que era frio. 

Possivelmente seus ancestrais não tinham conhecido o 

frio, o frio de verdade, o frio de 79 graus abaixo de zero. 

Mas o cachorro sabia o que era isso; todos os seus 

ancestrais sabiam e ele herdara seu conhecimento. Com 

certeza não era bom viajar nesse frio amedrontador. Era 

tempo de se aconchegar em um buraco na neve e esperar. 

Por outro lado, não havia nenhuma intimidade entre o 

homem e o animal. Ele era apenas um animal de trabalho 

e o único contato físico que conhecera fora o de um 

chicote; o chicote e os ameaçadores sons guturais que 

antecediam o chicote.  

Assim o cachorro não se esforçou para comunicar 

suas apreensões, pois não estava preocupado com o bem-

estar do homem; era apenas pelo seu próprio bem que 

tentava fazer o viajante voltar para perto do fogo. Mas o 

homem assobiou e falou-lhe com os sons do chicote, e o 

cachorro limitou-se a seguir seu dono. 
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O homem pegou um pedaço de tabaco e começou 

a fazer outra barba âmbar. Sua respiração úmida também 

fazia embranquecer seu bigode, os cílios e as 

sobrancelhas. O homem andava e nada via que o 

alarmasse; não parecia haver charcos escondidos. Foi aí 

que ocorreu o imprevisto. Em um lugar onde não se notava 

o menor sinal, onde só se via o macio da neve, ele afundou. 

Resvalou no branco da neve até à metade dos joelhos, 

antes que percebesse o perigo. 

Agora estava muito zangado e praguejou bem alto 

por sua má sorte. Prometera a si mesmo estar no 

acampamento em companhia dos rapazes por volta das 

seis horas e o acidente o faria se atrasar uma hora, pois 

agora teria que fazer fogo e secar sapatos e meias. Não 

seria possível deixar de fazer isso em uma temperatura tão 

baixa, ele bem sabia. Subiu uma pequena colina formada 

pelas margens do lago. Embaixo de uma árvore, junto a um 

pequeno bosque de abetos, havia um depósito de gravetos 

e palha seca, bom combustível para o fogo.  

Jogou porções generosas do material sobre a neve: 

pedaços maiores primeiro. Isto serviria de base para a 

fogueira, e não deixaria que as pequenas e jovens chamas 

se afogassem na neve que fatalmente iria derreter. Pegou 

um fósforo em seu bolso, riscou-o em um punhado de 

casca de bétula que trazia consigo. Este material queimava 

mais rápido do que papel e foi colocado no lugar certo, na 
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base da fogueira. Em seguida, alimentou a chama recém-

nascida com um punhado de relva seca e gravetos finos. 

Trabalhou naquela operação lenta e cuidadosamente, 

consciente de suas dificuldades e do perigo. A chama ia 

crescendo, cada vez mais forte; o homem aumentou o 

tamanho dos gravetos.  

Depois, acocorou- se na neve. Desembaraçando 

gravetos e palha, alimentava o fogo. Sabia que não podia 

falhar. Quando está a 75 graus abaixo de zero, com os pés 

úmidos, um homem não pode fracassar em sua primeira 

tentativa para acender fogo. Se seus pés ainda estivessem 

secos, e ele fracassasse em sua fogueira, teria a 

possibilidade de correr ao longo do caminho por meia milha 

e assim restaurar a circulação. Mas a circulação de pés 

molhados e congelados não pode ser recuperada na 

corrida, não a setenta e cinco graus abaixo de zero. Quanto 

mais rápida a corrida, mais rápido o congelamento dos pés. 

O viajante não ignorava nada disso.  

Os veteranos de Sulphur Creek lhe haviam ensinado 

muito no outono anterior e agora ele estava fazendo uso 

dos preciosos ensinamentos. Já não sentia mais os pés. 

Para acender o fogo precisara tirar as luvas, e os dedos 

haviam se entorpecido rapidamente. A caminhada de 

quatro milhas por hora vinha mantendo seu corpo 

aquecido, as batidas do coração mandando sangue para 

todas as extremidades. Mas no momento em que parou, os 
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batimentos cardíacos diminuíram. O frio do ar tomou conta 

do lugar desprotegido onde ele se encontrava, engolfando-

o em rajadas mortais, fazendo seu sangue se encolher de 

medo. Seu sangue estava vivo como aquele cachorro, e 

como o cachorro, queria se esconder e se cobrir daquele 

frio amedrontador.  

Ao parar de andar a quatro milhas por hora, deixara 

de mandar calor para a superfície de seu corpo e agora se 

escondia no fundo de seu ser. As extremidades foram as 

primeiras a sentir sua falta. Seus pés molhados 

congelavam mais rápido e seus dedos expostos se 

entorpeciam, apesar de ainda não terem começado a 

congelar. Nariz e face já estavam congelados, enquanto 

ele podia sentir sua pele esfriando à medida que o sangue 

parava de circular.  

Mas estava salvo. Os dedos dos pés e o nariz 

ficariam apenas um pouco queimados pelo frio, pois o fogo 

já estava começando a crepitar com mais força. Ele agora 

o alimentava com ramos da largura de seu dedo. Mais um 

minuto e começaria a usar ramos da grossura de seu pulso 

e aí poderia tirar seus sapatos e meias para deixá-los 

secar. Deveria então massagear os pés com neve antes de 

aquecê-los ao fogo. A fogueira era um sucesso. Estava 

salvo. Lembrou-se dos conselhos do veterano de Sulphur 

Creek e sorriu.  
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O velho aconselhara-o a jamais viajar sozinho em 

Klondike quando a temperatura estivesse abaixo de 

cinquenta. Pois bem, lá estava ele. Sofrera o acidente, 

estava sozinho, mas conseguira se salvar. Pensava em 

como certos veteranos são apavorados. Tudo o que 

precisava fazer era manter a cabeça fria; estava bem. 

Qualquer homem de verdade poderia viajar sozinho. 

Entretanto era surpreendente corno seu nariz e 

faces congelavam depressa. Não sabia que seus dedos 

ficariam sem vida em tão pouco tempo. Estavam sem vida 

sim, pois mal podia mantê-los juntos para pegar um 

graveto. Eles não mais pareciam fazer parte de seu corpo 

ou de si mesmo.  

Ao pegar um galho precisava olhar para se certificar 

de que o estava segurando mesmo. Parecia não haver 

mais conexão alguma entre ele e as pontas de seus dedos. 

Mas isso não importava muito. Havia o fogo que continuava 

animado, as faíscas soltando-se, os gravetos a crepitar, 

prometendo vida, calor, conforto. Depois de desatar os 

sapatos, percebeu que suas meias grossas pareciam 

tecidas a ferro, de tão duras. Os cordões dos sapatos, 

retorcidos como varetas de aço, estavam ásperos. O 

homem tentou puxá-los, com seus dedos entorpecidos; 

percebendo a inutilidade do gesto, tirou a faca da bainha. 
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Antes que pudesse cortar o emaranhado dos 

cordões, deu-se o inesperado. Talvez fosse sua 

inexperiência, que provocara o doloroso imprevisto. Não 

deveria — jamais — ter construído a fogueira sob aquele 

pinheiro, mas sim num lugar aberto. Achara tão mais fácil, 

já que podia tirar os gravetos da própria árvore, colocando-

os diretamente no fogo. Os galhos das árvores estavam 

carregados de gelo; sempre que ele deslocava um ramo, 

ela agitava-se de modo quase imperceptível. O tremular 

fazia a neve cair aos poucos, galho por galho, cada vez 

mais para baixo, o deslocamento quase imperceptível 

crescendo pelo leve tremular. Isso foi aumentando, 

envolvendo toda a árvore. Foi crescendo como uma 

avalanche, e finalmente desceu com força sobre o homem 

e sua fogueira, e a fogueira apagou-se. Morreu, quebrou-

se toda. O manto impiedoso de gelo ficou no lugar das 

solenes chamas da fogueira. 

Aí, o homem assustou-se. Pensou: “Esta foi minha 

sentença de morte”. Sentou-se, desorientado, olhou o lugar 

onde antes estava a fogueira. Depois, sentiu uma grande 

calma. Talvez as velhas histórias estivessem certas. Se 

contasse com um companheiro humano, não estaria em 

perigo agora. Seu companheiro de viagem poderia fazer 

fogo. Mas ele mesmo é que teria de fazer uma nova 

fogueira agora, sem falhas. E mesmo que conseguisse, 

muito provavelmente iria perder alguns dos dedos dos pés, 

que estavam tremendamente congelados. E teriam de ficar 
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assim por mais um tempo até que conseguisse fazer outra 

fogueira. 

Tais eram seus pensamentos; mas não podia parar 

para refletir. Não, ocupado como estava. Fez novo arranjo 

na neve para armar sua fogueira num lugar aberto, sem 

árvores ameaçadoras. Pegou galhos, ramos, destroços, 

nas redondezas. Não pôde trazê-los com os dedos 

separados, mas pegava-os com as mãos cheias. Dessa 

maneira vieram também alguns raminhos podres e 

pedaços de musgo verde indesejáveis, mas era o melhor 

que podia fazer. Trabalhou metodicamente, chegando a 

coletar ramos maiores para usar quando o fogo pegasse 

bem. Todo o tempo o cão esteve sentado, esperando, 

olhando com olhos ávidos para o seu provedor de fogo, 

fogo que tardava a vir. 

Quando tudo estava bem disposto, o homem tirou 

de seu bolso um segundo pedaço de casca de bétula. 

Sabia que a tinha no bolso, e mesmo sem ser capaz de 

senti-la, podia ouvir seus estalidos ao tocá-la. Por mais que 

tentasse, não conseguia pegá-la. Sabia que seus pés 

gelavam cada vez mais. O pensamento o fez ficar em 

pânico, mas procurou acalmar-se, ser a sua própria luz… 

Pôs as luvas com os dentes e moveu seus braços 

vigorosamente para frente e para trás em todas as direções 

possíveis e impossíveis, sentado e em pé.  
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E durante todo aquele tempo, o cão estava sentado 

na neve, a cauda peluda de lobo envolvendo suas patas 

para aquecê-lo, os ouvidos afinados de lobo empinando-se 

em atenção enquanto observava os movimentos do 

homem. Este batia e rebatia as mãos, à procura de calor. 

Subitamente, sentiu uma inveja quase incontrolável de seu 

cão, daquela criatura quente e segura, ali perto dele, na 

neve. 

Depois de um tempo sentiu os primeiros longínquos 

sinais de vida em seus dedos. O formigamento ia 

aumentando até se transformar em dor lancinante, mas foi 

recebido com alegria pelo homem. Tirou num último 

desespero a luva de sua mão direita, e procurou a casca 

em seu bolso. Os dedos expostos entorpeciam-se outra 

vez, cada vez mais. Pegou então sua caixa de fósforos. O 

tremendo frio, entretanto, já tirava a vida de seus pobres 

dedos. O esforço para separar um fósforo do outro fez que 

todo o feixe caísse na neve. Tentou febrilmente apanhar os 

fósforos, mas falhou.  

Aqueles dedos defuntos jamais poderiam fazê-lo. 

Esperou, usando o sentido da visão, em vez do tato, e 

quando notou que seus dedos estavam um de cada lado 

do maço ele os fechou para agarrá-lo; isto é, quis agarrar 

os fósforos, mas os dedos não obedeceram ao cérebro. 

Calçou a luva da mão direita, bateu-a fortemente contra o 

joelho. Aí, com suas mãos enluvadas, colheu o maço de 
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fósforos junto com um bocado de neve e o colocou em seu 

colo. Grande coisa: isso não parecia ajudar muito a 

resolver seu problema. 

Depois de algumas tentativas, conseguiu pegar o 

maço nas pontas de sua luva, e levou-o até a boca. O gelo 

que havia ali se rompeu, estalou naquele violento esforço, 

quando o homem abriu a boca. Ondulou o lábio superior, 

pegou o feixe entre os dentes superiores para separar um 

fósforo. Pegou um fósforo com os dentes e jogou-o no colo. 

Mas do que lhe serviria aquele fósforo que não podia 

pegar? Aí teve uma ideia.  

Pegou-o com os dentes, esfregando-o na perna. 

Esfregava e esfregava o fósforo. Muitas vezes tentou, 

antes que finalmente viesse a chama. Quando o fósforo 

flamejou, prendeu-o firmemente em seus dentes contra a 

casca de bétula. Mas o fogo eriçou-se na direção de sua 

fossa nasal, irritou os pulmões, provocando uma tosse 

espasmódica. O fósforo tombou na neve, e apagou-se. 

As velhas histórias dos homens de Sulphur Creek 

eram verídicas, pensou, com desespero ainda controlado. 

Após 50 graus abaixo de zero, um homem precisava 

realmente andar com um companheiro. Bateu as mãos, 

mas a operação falhou, não provocando em sua pele a 

mínima sensação. Bruscamente despiu as duas mãos das 
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luvas, removendo-as com os dentes. Colocou todo o maço 

de fósforos entre as mãos.  

Como os músculos de seus braços não estavam 

congelados, era capaz de pressionar as mãos com força 

contra os fósforos. Esfregou o maço em sua perna. Setenta 

fósforos arderam! Não havia vento para apagá-los. 

Mantendo seu rosto de lado para fugir da fumaça, 

direcionou o feixe em chamas para a casca de bétula. 

Enquanto o fazia, começou a sentir alguma coisa em suas 

mãos. Sua carne estava queimando.  

Ele podia sentir o cheiro. Bem lá no fundo até 

experimentava uma leve sensação que crescia e que aos 

poucos foi se tornando uma dor aguda. Ainda assim, 

reagiu, tentando por a chama dos fósforos na direção da 

casca de bétula, que não acendia porque suas mãos 

estavam no caminho. Finalmente, quando não pôde mais 

se defender das queimaduras, sacudiu as mãos, apartou-

as. Os fósforos incandescentes caíram na neve; mas a 

casca de bétula estava acesa. Ele começou por colocar 

mato seco e gravetos bem finos na chama. Não conseguia 

pegá-los e escolher os melhores pedaços, aos quais se 

juntavam ramos podres e musgo verde, que tentava tirar 

com os dentes.  

Cuidava da chama o melhor que podia. Ela 

significava a diferença entre a vida e a morte; não poderia 
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se acabar. A retirada do sangue da superfície de seu corpo 

fez com que ele começasse a tremer, o que dificultava 

ainda mais seus movimentos. Um pedaço grande de 

musgo tombou no fogo incipiente. Tentou mirá-lo e agarrá-

lo com seus dedos inertes, mas a tremedeira fê-lo atingir 

outro lugar. Ele rompera o núcleo da pequena fogueira, 

fazendo com que os ramos incandescentes e os gravetos 

pequenos se separassem e se dispersassem.  

Tentou novamente reuni-los, mas não conseguiu. 

Um a um, viu os raminhos se apagarem em uma nuvem de 

fumaça. O provedor de fogo falhara. Olhando apalermado 

a seu redor, os olhos do homem deram com o cão, sentado 

do outro lado das ruínas do fogo que não conseguira 

acender. O animal levantou-se inquieto, movendo uma e 

outra pata dianteira, balançando o corpo para frente e para 

trás.  

A presença do cão deu ao homem uma ideia. 

Lembrou-se que tinham lhe contado a história de um 

homem que, pego em uma nevasca, para salvar a vida, 

matara um novilho e entrara em sua carcaça, conseguindo 

assim sobreviver à intempérie. Poderia matar o cachorro e 

esquentar suas mãos no corpo quente do animal, até que 

o entorpecimento cessasse. Aí poderia armar outra 

fogueira.  
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Chamou o cão, mas sua voz demonstrava uma 

ponta de medo que fez o animal recuar. Jamais ouvira o 

homem falar daquela maneira! Sua natureza instintiva 

pressentiu o perigo. Não sabia precisá-lo exatamente, mas 

ele estava lá; a apreensão cresceu ainda mais em seu 

cérebro primário. Estava com medo do homem. Tombou as 

orelhas ao som repetido da voz trêmula do homem, 

continuou com os movimentos das patas e o balanço do 

corpo ainda mais pronunciados, mas não se moveu em 

direção ao dono. Este agora estava de quatro e se 

arrastava em direção ao animal.  

A postura estranha o deixou ainda mais desconfiado 

e o cachorro se afastou. O homem sentou-se na neve por 

uns instantes, lutou contra si mesmo, procurando 

estabilidade emocional. Tirou as luvas grossas com a ajuda 

dos dentes, ficou de pé. Olhou para baixo, procurou 

assegurar-se de que estava realmente em pé, pois a 

ausência de sensações em seus membros deixava-o sem 

ligação com o solo. Com o homem assim em pé, numa 

posição conhecida, o cão sentia-se mais à vontade.  

Quando o homem falou com voz de comando, as 

sílabas parecendo chicotadas, o cão voltou à sua 

costumeira obediência e caminhou em direção ao dono, 

mais e mais perto dele. Aí o homem descontrolou-se, seus 

braços foram em direção ao cão. Experimentou genuína 

surpresa quando verificou que suas mãos não podiam 
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agarrar o animal, que não sentia seus dedos, 

completamente adormecidos pelo frio. Esquecera-se, por 

uns instantes, de que os seus dedos estavam gelados e 

tornavam-se cada vez mais duros.  

Antes que o animal pudesse seguir o caminho da 

fuga, o homem rodeou seu corpo com os braços. Sentou-

se na neve e agarrou firmemente o cão que rosnava, gania, 

debatendo-se, muito aflito. Foi tudo que o homem 

conseguiu. Rodeando o cão com os braços, permaneceu 

ali, sentado. Pensou que não poderia matar o animal. Não 

havia meios para fazê-lo. Com os dedos congelados, suas 

mãos jamais poderiam tirar a faca da bainha, apunhalar o 

animal. Soltou-o e o cão se afastou rapidamente, a cauda 

entre as patas, ainda rosnando. Agora a uma distância 

segura, olhava com curiosidade para o homem, as orelhas 

aguçadas, em guarda.  

O homem olhou para baixo, para suas mãos, 

procurando localizá-las. Lá estavam elas, no final das 

extremidades de seus braços. Achou muito interessante 

precisar usar os olhos para localizar uma parte do corpo. 

Tornou a movimentar os braços com força, batendo suas 

mãos enluvadas nos lados de seu corpo. Ficou assim, 

fazendo movimentos com toda força,por cinco minutos, até 

seu coração bombear sangue suficiente para a superfície, 

para parar com aqueles tremores. Mesmo com tudo isso 

continuou sem sentir as mãos. Tinha a impressão de que 
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eram pesos mortos e de que não mais poderia encontrá-

las. 

Um receio de morrer, cru e opressivo, tomou conta 

do homem. O medo aumentou mais ainda ao perceber que 

agora o que estava em jogo não era mais perder ou não 

dedos dos pés e das mãos, mas sim a própria vida. Tinha 

todas as cartas contra si. Completamente em pânico tomou 

a trilha velha e estreita do lago e começou a correr, o 

cachorro a segui-lo de perto. Correu às cegas, sem rumo, 

somente movido por um medo que nunca sentira antes na 

vida.  

Pouco a pouco, à medida que afundava e lutava 

contra a neve, começou a ver as coisas mais claramente, 

as pequenas colinas, as reservas de madeira, as árvores 

sem folhas e o céu. A corrida fez com que se sentisse 

melhor. Não estava mais tremendo. Quem sabe se 

continuasse correndo sem parar, poderia descongelar ou 

até chegar ao acampamento com os rapazes. Claro que 

perderia alguns dedos dos pés e das mãos e parte de sua 

face, mas os rapazes tomariam conta dele, salvando o 

resto de seu corpo que chegasse ao acampamento. Mas 

também poderia nunca mais ver os rapazes ou chegar a 

lugar algum. Ainda faltava muito para caminhar e o frio já 

tomava conta dele todo; logo estaria morto. Entretanto, 

tentou manter tais pensamentos afastados; não poderia 

deixar-se dominar por eles.  
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Lutava ferozmente contra tais ideias, mas elas 

gritavam mais e mais alto em sua mente, exigindo ser 

ouvidas; tentava desesperadamente manter seu cérebro 

ocupado com outras coisas. Impressionou-se muito ao 

verificar que podia correr com os pés assim gelados, que 

não podia senti-los quando tocavam no chão, suportando 

o peso morto de seu corpo. Sentia-se flutuando, sem 

nenhuma conexão com a terra. Certa vez vira um Mercúrio 

com asas; talvez ele se sentisse assim, flutuando acima da 

terra. 

Sua ideia de correr sempre até encontrar o campo e 

os rapazes tinha somente um problema: faltava-lhe vigor. 

Por várias vezes tropeçou até que, finalmente, vacilou, 

cambaleou e caiu. Quando tentou levantar-se, falhou na 

tentativa. Deveria ficar ali sentado, descansar, decidiu. Da 

próxima vez deveria andar, ir-se… Ao sentar-se, 

recuperando o fôlego, pôde notar que sentia certo 

confortável calor. Não tremia mais. Parecia-lhe que aquele 

bom calor caminhava para seu peito. Quando, porém, 

tocou seu nariz e sua face, não conseguiu senti-los. Correr 

não faria com que descongelassem.  

Tampouco suas mãos e pés se recuperariam com a 

corrida. Não poderia descongelá-los. Pensou que as partes 

congeladas de seu pobre corpo poderiam aumentar. 

Tentou pensar em outra coisa, esquecer aquela ideia; 

evitava avidamente o pânico e o sentia, com medo. Aí o 
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pensamento absorveu-o, dominou-o, persistiu, deu-lhe a 

visão horrível de seu corpo completamente congelado. 

Mas aquele pensar era muito para seu cérebro 

enfraquecido.  

Fez outra tentativa para correr, correr ao longo do 

caminho. Houve um instante em que diminuiu um pouco 

seus passos, pôs-se a caminhar, mas a ideia do 

congelamento espraiou-se dentro dele e fê-lo correr ainda 

mais. E, todo o tempo, o cão lobo corria em seu encalço, 

bem junto a seus pés. Quando o homem caiu uma segunda 

vez, o animal sentou-se, observando-o curiosamente, a 

cauda enrolada em torno das patas dianteiras. O calor e a 

segurança daquele animal fizeram com que o homem, 

irado, o insultasse até ver suas orelhas pontudas se 

abaixarem para trás. Aí veio o tremor, súbito, insidioso. 

Perdia sua batalha contra o frio, que avançava por seu 

corpo por todos os poros.  

Tentou continuar a andar e andar, mas logo caiu de 

bruços. Era o pânico derradeiro. Quando recuperou o 

fôlego e o controle, sentou-se novamente, entretendo sua 

mente com a ideia da morte… Procurava dignidade para 

morrer. Contudo, a ideia não o tomou logo. Pensava que 

tolo fora, correndo sem rumo, como uma galinha, ao ter a 

cabeça cortada do corpo. Já que estava fadado a congelar, 

então que assim fosse. Foi com essa nova paz de espírito 

que recebeu os primeiros sinais de desfalecimento. Até que 
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não era tão mal se dirigir à morte no suave torpor do sono 

que se apoderava dele.  

O congelamento não era assim tão doloroso como 

muita gente julgava. Havia modos piores de morrer. 

Imaginou como seria quando os rapazes encontrassem 

seu corpo gelado no dia seguinte. De repente, viu-se a si 

mesmo com eles, a andar pela trilha, procurando seu 

corpo. Ainda com eles, numa curva do caminho, pôde ver-

se caído na neve. Ele já não se pertencia, pois podia 

contemplar-se; estava em pé junto aos rapazes, olhando 

seu corpo inerte no chão. Está um frio de doer, pensou. 

Quando voltasse para os Estados Unidos contaria a seus 

amigos como era fria a terra que visitara.  

Como num sonho, imaginava-se em sua terra, 

contando a seus compatriotas o frio que experimentara; aí 

viu o veterano de Sulphur Creek. Podia vê-lo claramente, 

sentado confortavelmente no calor, fumando um cachimbo. 

“Você estava certo, meu velho, estava certo”, murmurou 

para o veterano de Sulphur Creek. Então o homem foi se 

abandonando ao sono mais confortável e satisfatório que 

jamais conhecera. O cão permanecia sentado à sua frente, 

fitando-o. Esperava. O dia breve terminava num longo e 

lento crepúsculo. Por ali não se viam sinais de fogo, nem 

intenções de fazê-lo.  
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Além do mais, nunca antes o cão lobo vira um 

homem sentado assim na neve, inútil, sem tentar fazer uma 

boa fogueira. Como o crepúsculo se adensasse, o cão, 

ansioso, desejou o fogo mais do que nunca. Estendeu as 

patas dianteiras com um ganido suave e, antecipando o 

falar ríspido do dono, colocou as orelhas para trás. Mas o 

homem permaneceu mudo. O cão então ganiu mais alto. 

Custou para se arrastar, cauteloso, para perto do homem.  

E foi aí que descobriu o cheiro da morte. Isso fez 

com que o animal se eriçasse, recuando. Ficou ali ainda 

mais um pouco, uivando para as estrelas que cintilavam, 

dançavam, rodopiavam no firmamento gelado. Finalmente 

virou-se e trotou em direção à trilha conhecida do 

acampamento. Lá haveria outros provedores de fogo e de 

comida. 
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