
Fazem as guerras às nações situadas do outro lado das montanhas, terra adentro; vão a               
elas completamente nus, levando como únicas armas arcos e espadas de madeira aguçadas             
na ponta, como as línguas dos nossos venábulos.  
 
É coisa de maravilhar a firmeza de seus costumes, que acabam sempre em mortandade ou               
em efusão de sangue, pois não sabem o que seja fuga ou pânico. Cada qual traz por troféu a                   
cabeça do inimigo a quem deu morte, e pendura-a à entrada de sua casa. Depois de terem                 
dado por algum tempo bom trato aos prisioneiros, facilitando-lhes todas as comodidades ao             
alcance de sua imaginação, o chefe congrega seus amigos em uma grande assembleia. 
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