
rasdeveno: cu blonduloj, cu nigruloj... Sed ni estas vojagantoj, ne 
antropologoj! 

Post Teresina, felice la duondezerto finigas, ree la palmar-
boj, la kokosoj, la ciuspecaj tamarindoj kaj daktilarboj ricigas la 
pejzagon, aparte la kokosetoj 'babaçu', valoregaj por fabrikado de 
oleo, estras la regionon. La malnova urbo São Luís, rica je ves-
tigioj de la koloniepoko, estas speciale interesa por histori-satan-
toj. En la nuna epoko, industriaj kompleksoj instaligis, car ci tien 
oni alportas la ercojn el Amazonio, el la fama 'Carajás' (monto 
Karajas'). 

De São Luís ai Belém, ja ne plu estas la nordoriento, sed 
jam la vera nordo kaj ne plu estas motivo por plendi pro malseke-
co... Se ankoraú estas mizero, estas car la homoj endemie tion de-
ziras... 

A L PANTANALO 

En nia zigzagado ni ne povas preterlasi la interesan geogra
fia fenomenon, kiu estas la Pantanalo, vere unika en la tuta mon
do. Male al la generala kredo, la pantanalo ne estas marca, sed 
firma grundo. Temas pri ebenajo, preskau pelvoforma, praktike 
sen deklivo, kie formigas Ia rivero Paragvajo kaj kiu ampleksas 
230.000 km 2... preskaíí la duono de la hispana teritorio! La alti-
tudo estas nur 100 m kvankam la akvoj devas flui pli ol 2.000 km 
por atingi la oceanon. Ci tie la akvoj elfluas tre malrapide kaj la 
tuta regiono estas konstante duoninundita, kio sub la tropiko 
kreas tute apartan flaúron kaj faunon. Tio estas 'Pantanalo'. 
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San-Paúlo - Campo Grande (pli ol 1.000 km al la okcidento). 

Veturado tra la stato São Paulo... kun la kulturitaj kampoj: 
orangarboj, alkoholkanejoj, ankoraú iom da kafplantejoj kaj bov-
bredado gis rivero Paraná, kie komencigas Ia stato Mato Grosso. 
La grandskalaj kulturadoj detruis la memsuficecon de la kampla-
boristoj, kiuj farigis 'malvarm-mangantoj' ('bóias-frias'), t.e. i l i 
ricevas mangajon en gameloj sur la propraj kampoj... kiam estas 
epoko por plantado aú rikoltado; en aliaj epokoj ilia mangajo igas 
ankoraú pli malvarma, car ili estas senlaboruloj! 

En Mato Grosso, la homoj ankoraú detruas la naturon, i l i 
dehakas la restantajn arbetojn, kiuj transformigas en karbon en te-
raj primitivaj fornoj. La blueca fumo cie elmontras la tristan rea-
lon, kaj ja la stato ne plu meritas sian nomon 'Mato Grosso' (den
sa arbaro). La homo bredadas bovojn... la homoj bezonas pli da 
sojo, da maizo, da fazeoloj ks. 

Campo Grande - Cuiabá. Pli-malpli 700 km. 

De urbo Campo Grande al Corumbá, ce Ia landlimo de Bo
livio, oni atingas Pantanalon, sed car la vojo estas aparte malbo-
na, ni decidis iri al la nordo gis Cuiabá, tra urbeto Coxim kaj 
Rondonópolis. Jen ree 700 km vere pripensigaj pro la homa aga-
do, kiu provas konstrui sed antaúe detruas en titana batalo. Evi
dente, en tiu seka sezono, per Ia fajro la homo venkas Ia naturon: 
ardas la fajro, ardas la suno sur la rufa tero. Kio timtremigas 
nin... Cu tio jam ne estas dezertigo? Cu tiu malracia homa agado 
post malmultaj jardekoj ne kondukos al efektiva dezerto? Inter-
tempe gigantaj latifundioj regas la naturon. Senlimaj plantadoj de 
sojo, kano, maizo, rizo, kotono, fazeoloj kaj aliaj alternigas laú la 
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