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URUBUS MORREM DE FOME NA ISLANDIA 

 

Então, o que vou falar parece um conto triste, mas é pura verdade, aconteceu mesmo. Se 
não acreditam em mim, conversem (se conseguirem) com os homens que tiveram essa 
idéia e assim desencadearam esse triste acontecimento. 

Era um triste mês de março nas encostas norte da ilha Iceland ou conhecida aqui para 
nós como Islândia, a terra de gelo, mais precisamente em Siglufjörður e os tempos eram 
difíceis, no distante ano de 1950, então dois homens e três de seus filhos partiram numa 
caminhada até Reykjavík, a capital, cruzando praticamente toda a ilha. Chegaram então 
na capital, imensa e aparentando outro mundo perto do que conheciam de seu lugar de 
nascimento e vida. 

Tempos depois desembarcaram no acalorado Brasil. Os rapazes se encantam com as 
mulheres que perambulam pela praia, praticamente nuas, nunca tinham visto isso ou 
imaginavam que isto podia acontecer, assim tão belas e ali à vista de todos.  

E lá na Islândia naquele frio do “caralho” onde nem a relva crescia, o restante de suas 
famílias deveria estar com fome, sofrendo no frio avassalador que consome a tudo. 

Mas correram pelas areias quentes da cidade brasileira, viram uma bunda aqui outra ali 
e aquilo era incrível. A cada momento mais e mais e também o sol acima quente como 
nunca podiam imaginar. 

Bocas babando e pele queimando. 

Quando se deram conta os esbugalhados olhos perceberam a cor de suas próprias peles e 
daquele lugar tiveram que sair. Percorreram tantos lugares, encontraram tantas coisas 
que não haviam sequer sonhado. 

“Corre, corre”, gritou Garpur quando viu um bando de negros na orla, correndo em 
vossa direção. E então todos os outros, Ósk, Snorri, Dagu e também Sólmundur 
correram o que puderam e voltaram para onde dormiam. Os dois patriarcas Ósk e Snorri 
quando chegaram não agüentavam mais nem respirar direito de tanto que foi o esforço 
neste calor que frita tudo, os mais jovens ainda estavam bem, mas extremamente 
cansados também de tudo aquilo e daquela correria na areia escaldante. 

A noite foram gemidos daqui, gemidos dali e seus corpos ardendo pela insolação que 
tiveram durante todo o dia, nem mesmo conseguiam pensar naqueles corpos deliciosos 
que desfilavam à frente de seus olhos durante o dia indo e vindo naqueles trajes 
minúsculos. 
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Passaram se os dias. Passaram se as noites. Um mês, dois meses e um pouco mais. E 
tudo que aqui vieram fazer para suas famílias melhorarem foi comprido. 

Então tiveram a extraordinária e exótica idéia de levaram alguns urubus com eles. Sim 
aquelas aves negras que comem carne podre, carcaças de animais mortos. O tramite foi 
uma dor de cabeça para todos, mas deu certo quando um dos rapazes islandeses tirou de 
seu bolso uma medalha de ouro e entregou de bom grado ao agente brasileiro, estava 
tudo resolvido e ele ainda perguntou “como que vocês estão tento todo esse trabalho 
para levar apenas esses bichinhos para seu país?”, e assim foi e quando embarcaram lá 
ia também aqueles seis urubus conhecer novas terras.  

Como eles iam sobreviver naquele frio da Islândia? Isso depois veria. Reykjavík 
apontou no horizonte e a pista do aeroporto cada vez mais perto, mais perto e 
“boooooommmm” o avião aterrissou e todos estavam novamente em casa com tudo que 
haviam levado e mais aqueles bichinhos incríveis para o povo islandês. Foi uma 
festança só. Até mesmo o governo deu uma recepção para todos antes de voltarem para 
Siglufjörður, do outro lado da ilha e quando isso aconteceu três dias depois, lá estavam 
veículos do governo para levar aqueles corajosos islandeses à suas famílias. Eram heróis 
nacionais.  

Dois meses depois, ao lado leste do aeroporto da capital, um pequeno monumento foi 
erguido em homenagem aos corajosos homens da Islândia, que sobreviveram dois 
meses no Brasil, correndo de trombadinhas, bandidos, resistindo ao calor insuportável 
das praias, as areias escaldantes, às “gostosas” morenas que caminham pisando em 
nuvens de um lado ao outro e ainda mais que isso, tinham também sobrevivido aos 
homens da lei do Brasil, e assim o busto dos cinco jovens e um urubu sobre o ombro de 
Sólmundur (o que deu a medalha) estava ali para todos apreciarem. 

O tempo correu, era verão, mas o inverno vinha chegando como alguém que você vê no 
fim da estrada e torce para que siga outro caminho, mas continuou vindo e não parava e 
então tudo estava branco; a relva, o lombo dos animais, as pradarias, as montanhas, as 
casas, os barcos vikings, até mesmo a luz do luar estava branco; branco como você pode 
imaginar. Branco, apenas branco por todos os lados que sua vista conseguir ver. 

E então a comida começou a escassear e os bichinhos brasileiros precisavam se 
alimentar, mas a guerra com os humanos islandeses começou. Quando os bichinhos 
chegavam numa carcaça lá já estavam islandeses tomando conta dele e a devorando. E 
então o que restava para os urubus comerem era migalhas que mal dava para aquecer 
seus corpos, quanto mais encher a barriga. Então, a tristeza já começou a tomar conta 
dos heróis nacionais e perceberam que a situação ficaria ruim, ainda mais quando os 
bichanos começaram a atacar pequenos animais vivos.  Ainda mais quando o povo da 
capital depredou o monumento perto do aeroporto. Ainda mais quando Dagu, dirigindo 
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por uma estrada perto de seu lar pode ver um urubu atacar em plena luz do dia um 
soberbo cavalo e trucidá-lo até a morte. 

O desespero tomou conta de todos e o inverno parecia gostar de tudo, afinal vinha ainda 
com mais força e até os gêiseres ficaram em silêncio, adormeceram. 

Uma baleia morta, no horizonte foi vista pelos olhos capazes dos urubus e para lá 
partiram. Tarde demais, quando chegaram viram os veículos dos islandeses partirem 
carregados de carne restando apenas os ossos imensos e sangue tingindo o branco por 
todos os cantos. 

Passou-se o tempo e as aparições dos urubus brasileiros ficavam cada vez mais 
distantes. Mais difíceis de vê-los era e a notícia agora corria que eles deviam ter partido, 
não resistindo ao frio islandês. Mas não era verdade e lá eles ainda estavam, claramente 
mais fracos dia após dia. 

Quando o inverno disse adeus e o verão chegou com seu abraço amoroso encontraram 
em cavernas ali por perto as carcaças dos urubus e então se disse para todos os cantos 
“na Islândia até os urubus morrem de fome”. 
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